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A KTUALITY
Klub přátel Blatenska
bude občanským
sdružením
Ve středu 20. června od 18:30 se ve Společenském sále Zámku Lnáře konala mimořádná
schůze Klubu přátel Blatenska. Impulsem
k jejímu svolání byly personální změny v Muzeu Josefa Siblíka v Blatné, respektive Centru
kultury a vzdělávání Blatná, k němuž byl Klub
dosud přidružen. Bylo tudíž potřeba rozhodnout
co bude s Klubem dál, jakým směrem by se měl
ubírat a zda by měl zůstat při Muzeu Josefa
Siblíka či zvolit jinou právní formu existence.
Schůze Klubu ve Lnářích se zúčastnilo 40
z celkového počtu 71 členů a několik osob z řad
nečlenské veřejnosti. V diskusi byla činnost
Klubu zhodnocena jako smysluplná a konstatováno, že by měla pokračovat. Následně bylo
jako optimální shledáno, aby se Klub přetvořil
v občanské sdružení. Tento návrh byl naprostou
většinou přítomných členů Klubu schválen. Poté
proběhla volba přípravného výboru ve složení
Ing. Radka Vokrojová, PhDr. Jaromír Beneš
a Mgr. Vladimír Červenka. Úkolem výboru je
připravit vše potřebné pro registraci nového
občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR.
Výhodou občanského sdružení je především
právní nezávislost, která mu umožňuje vstupovat
rovnocenným způsobem do různých právních
vztahů, například žádat o dotace na činnost,
přijímat sponzorské dary, uzavírat smlouvy
o spolupráci s jinými institucemi apod.
Přeměna Klubu v občanské sdružení si ovšem
vyžádá i odpovídající úpravu organizační struktury. Nejprve budou předloženy členské schůzi
ke schválení nové stanovy, pak bude v souladu
s jejich zněním zvolen výkonný výbor Klubu
v čele s předsedou a místopředsedou, účetní
a revizor. Do organizace činnosti Klubu se tak
bude moci zapojit více lidí, což, pevně věřím, přispěje k posílení sounáležitosti členské základny
a umožní rozšířit aktivity Klubu.
Za projevenou důvěru, spolupráci a podporu
jak dosavadní, tak budoucí děkuji všem.
Mgr. Vladimír Červenka
za přípravný výbor

Oznamujeme, že od 20. srpna 2012
bude po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci obnoven provoz zubní ordinace
a zubní laboratoře po MUDr. Václavu
Bartošovi, a to se sídlem V Jezárkách
745, v areálu Střední odborné školy
Blatná. Objednávky na telefonním
čísle 702 048 928. Registrujeme i nové
pacienty!!! Těšíme se na Vás.
MUDr. Jiří Mašek

Taky si říkáte, že čas neúprosně letí a nechápete, že už tu je opět BLATENSKÁ POUŤ,
která je předzvěstí   pomalu končících letních
prázdnin a nastupujícího nového školního roku?

UPOZORNĚNÍ
od 1. srpna 2012 došlo ke změně
e-mailové adresy ZŠ TGM Blatná,
okr. Strakonice.
Nová adresa je

zstgm@zstgmblatna.cz
Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka školy

Poděkování
Rád bych touto cestou vyslovil svůj upřímný
dík všem za projevenou důvěru, podporu a pomoc v době minulé a snad i budoucí. Velice si
toho vážím a pevně doufám, že bude ještě dostatek příležitostí dokázat, že to nebylo nadarmo.
Chtěl bych i nadále využívat své skromné schopnosti a dovednosti ve prospěch našeho regionu,
i když to zrovna nebude v pracovněprávním
vztahu s Muzeem Josefa Siblíka, respektive
Centrem kultury a vzdělávání Blatná. Zde jsem
byl zařazen jako dokumentátor, ovšem s dost
širokou pracovní náplní, jež zahrnovala správu
sbírek, publikační a ediční činnost, badatelské
služby, vzdělávací činnost, terénní a archivní
výzkum, přípravu a instalaci výstav apod. Tyto
činnosti jsem se snažil vykonávat podle svých
schopností a možností. A dělal jsem je rád. Zda
to bylo dobře, nechť posoudí ti, jimž byly výsledky mé práce určeny. Rozhodně jsem však
přesvědčen, že právě v uvedených činnostech
spočívá těžiště muzejnictví, i když si to mnozí
neuvědomují nebo to považují za naprostou
samozřejmost a dožadují se jakési nadstavby,
přidané hodnoty, jakkoli blíže nespecifikované. Často mám dojem, že právě práce tohoto
druhu stojí poněkud ve stínu ostatních povolání
a zůstává nedoceněna, přestože i ona vyžaduje
nasazení, určitý okruh znalostí a schopností,
energii a čas stejně jako každá jiná práce. Avšak
teprve když se vykonává se zaujetím a nadšením
pro věc, pak může přinést i něco navíc, než je
prosté splnění úkolu.
Vladimír Červenka

Letošní léto, obzvlášť červenec, ať již byl  
teplý, byl velmi nestálý co se srážek, dešťů
a bouřek týká. Občas připomínal spíše aprílové
počasí. Když jsme se počátkem roku rozhodovali, zda máme opět provozovat náš letní
a v současné době již jediný prodej na dvoře
blatenského muzea, ani v nejmenším jsme si nepřipustili, že léto bude podobné tomu loňskému.
Bohužel větru dešti stále neporučíme. Také turistů se v letošní sezóně zdá, že je o něco méně…
Pozitivem blatenského dění jsou sobotní trhy se
svým pravidelným programem, na kterých se lidé  
setkávají, možná ne vždy  za účelem nakupování, ale třeba jen popovídání si se známými, pro
něž v současné uspěchané době máme všichni
mnohdy málo času.
S přicházející BLATENSKOU POUŤÍ
město jistě opět ještě ožije, také předpověď
počasí je zatím příznivá, a tak pevně věříme, že
také návštěvnost  na ŘEMESLNÉM DVOŘE
bude hojná. Připravena je pro vás samozřejmě
i PŮJČOVNA LODĚK.
Doplníme náš sortiment, čerstvé budou opět
oblíbené preclíčky i medové perníčky, volně
vám nabídneme letní jablíčka a domácí rohlíčky,
k občerstvení u nás dostanete jablečný mošt.
Pochopitelně na vás čeká celá škála drobných
i cennějších řemeslných výrobků. Zbývá jen, aby
se nám ta letošní pouť vydařila!
VYBRALI JSME ZE SRPNOVÉ PRANOSTIKY:
- SVATÉ HELENCE PLETOU ŽENCI VĚNCE (18. 8.)
- NA SV. SAMUELE MLYNÁŘ NOVOU
MOUKU MELE (21. 8.)
- BARTOLOMĚJ SVATÝ ODPOLEDNE
KRÁTÍ (24.8.)
- DEN SV. BARTOLOMĚJE JE PRAVIDLEM
CELÉHO PODZIMU – JAK BARTOLOMĚJ VELÍ, TAKOVÝ BUDE PODZIM
CELÝ
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zemřelí – červen, červenec 2012
Dlouhá Ludmila, Blatenka, nar.1950, úmrtí 11. 6. 2012
Melounová Marie, Bělčice, nar.1941, úmrtí 14. 6. 2012
Novák Vilém, Březnice, nar.1969, úmrtí 17. 6. 2012
Barcalová Květa, Blatná, nar.1932, úmrtí 22. 6. 2012
Erhardtová Karolína, Mirovice, nar.1928, úmrtí 28. 6. 2012
Slancová Růžena, Bratronice, nar.1930, úmrtí 2. 7. 2012
Fajová Milada, Blatná, nar.1930, úmrtí 9. 7. 2012
Koldová Dana, Blatná, nar.1959,úmrtí 7. 7. 2012
Himmel Jaroslav, Březnice, nar.1939, úmrtí 9. 7. 2012
Beranová Josefa, Záboří, nar.1921,úmrtí 8. 7. 2012
Běle Václav, Boudy, nar.1921, úmrtí 10. 7. 2012
Hladík Petr, Sedlice, nar.1950, úmrtí 10. 7. 2012
Jelínková Marie, Blatná, nar.1921, úmrtí 10. 7. 2012
Klezla František, Blatná, nar.1929, úmrtí 10. 7. 2012
Prozr Václav, Blatná, nar.1933, úmrtí 13. 7. 2012
Houška Jan, Nepomuk, nar.1946, úmrtí 18. 7. 2012
Morová Libuše, Blatná, nar.1953, úmrtí 21. 7. 2012
Ludvíková Hana, Písek, nar.1929, úmrtí 22. 7. 2012
Mošovský Zdeněk, Protivín, nar.1950, úmrtí 21. 7. 2012
Novotný Jiří, Blatná, nar.1940, úmrtí 25. 7. 2012
Meloun František, Bělčice, nar.1938, úmrtí 28. 7. 2012
Bláha Josef, Kocelovice, nar.1928, úmrtí 30. 7. 2012

Obnova veřejného osvětlení
– ulice J. Wericha, B. Němcové
I v letních měsících pokračuje obnova veřejného osvětlení
v Blatné. Tentokrát byla provedena v ulici J. Wericha a B.
Němcové v rámci poskytnutého
dotačního titulu, který získalo
Město Blatná a ve výběrovém
řízení získaly tuto zakázku pod
označením „Výměna koncových svítidel v Blatné, J. Wericha a B. Němcové“ právě Technické služby města Blatné s. r. o.
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Výměna byla provedena v první polovině měsíce července a celkem
bylo vyměněno 14 koncových svítidel. Blatná tak získala další místa
s moderním osvětlením, které jistě přispěje k pěknému vzhledu samotného města a lepším podmínkám pro pohyb chodců a motorových vozidel
v nočních hodinách.

Rekonstrukce vážní buňky skládka odpadů Hněvkov
V průběhu měsíce června a července byla provedena rekonstrukce
vážní buňky umístěné na skládce odpadů Blatná – Hněvkov. Původní stará
buňka byla zateplena a opatřena novou fasádou, kterou ještě čeká finální
nátěr. Dále byla provedena výměna starých dřevěných oken za nová plastová a byl proveden nátěr dřevěné části střechy. Touto rekonstrukcí dojde
jednak ke zlepšení pracovních podmínek obsluhy skládky jak v letních,
tak i v zimních měsících a v neposlední řadě dojde i k úspoře elektrické
energie, kterou je buňka vytápěna.

Oprava zdi na „starém“ hřbitově
Během měsíce června až srpna provádějí Technické služby průběžně
opravu zdi na „starém“ hřbitově. Opravu si vyžádal stávající havarijní stav,
neboť předchozí oprava byla naposledy provedena v roce 1990. Předmětem
opravy je otlučení staré omítky, provedení nové. Tyto práce jsou v současné
době již dokončovány a na závěr bude proveden nový nátěr omítky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti frekventované místo z hlediska
chodců, věříme, že i touto činností přispějeme k příjemnějšímu vzhledu
prostředí v této lolkalitě.

Upozornění na přetrvávající nutnost výměny řidičských
průkazů a osvědčení o registraci vozidla při změně trvalého
pobytu či příjmení
Na přelomu června a července letošního roku informovala většina
médií o tom, že po spuštění tzv. základních registrů od 1. července nebude
při změně trvalého pobytu nebo příjmení již nadále nutné hlásit změnu
na registru řidičů a registru vozidel.
Bohužel musím konstatovat, že se jedná o naprostou dezinformaci.
Na povinnosti řidiče požádat v případě změny osobních údajů o vydání
nového řidičského průkazu do 5 pracovních dní a povinnosti provozovatele
vozidla požádat o změnu (zápis do technického průkazu, vč. vystavení
nového osvědčení o registraci vozidla) do 10 pracovních dní od vzniku
změny se od 1. července vůbec nic nezměnilo.
Elektronický registr vozidel a registr řidičů jsou na databázi registru
obyvatel on-line připojeny již od svého vzniku v 90. letech minulého
století a zahájení provozu základních registrů tak neznamená pro tyto
agendy vůbec nic nového. Hlavním důvodem, proč je nutné dle stávající
legislativy hlásit změny trvalého pobytu či příjmení příslušnému registru
vozidel a registru řidičů, není a nebyl fakt, aby úřad zanesl změnu do da-

tabáze, ale především skutečnost, že údaje jako příjmení či místo trvalého
pobytu jsou uvedeny v technických průkazech, osvědčeních o registraci
vozidla (tzv. „malých techničácích“) i řidičských průkazech (u řidičských
průkazů se u trvalého pobytu neuvádí celá adresa, ale pouze město / obec).
Při změně osobních údajů, které jsou uvedeny v citovaných dokladech, je
tedy logické, že je tyto doklady nutné vyměnit.
V případech, kdy dochází ke změně trvalého pobytu do obvodu jiné
obce s rozšířenou působností, je nahlášení změny registru řidičů a registru vozidel nutné též z toho důvodu, že úřad příslušný dle místa nového
trvalého pobytu žadatele založí nový spis vozidla / kartu řidiče a vyžádá
si od úřadu dle původního bydliště veškerý spisový materiál. V případě
přestěhování provozovatele vozidla z jiného kraje je taktéž nutné vyměnit
registrační značku vozidla, tak aby její počáteční písmeno odpovídalo tomu
kraji, ve kterém má provozovatel vozidla aktuální pobyt.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Hudba starých mistrů a Mezinárodní komorní orchestr „Music
Camp Prague“ již třetím rokem na zámku ve Lnářích
Byl jsem velmi potěšen, když mne před třemi roky oslovil p. Karel
Fiala, člen světově uznávaného a prestižního Kubelíkova tria, s nabídkou
na uspořádání koncertu mezinárodního komorního orchestru „Music Camp
Prague“, v unikátním Velkém sále lnářského zámku.
Pomohl tak založit nejen tradici, ale také rozšířit letní kulturní program
ve Lnářích o umělecky velmi hodnotnou akci.
Bez zajímavosti není ani fakt, že jeho předkové přímo ze Lnář pocházejí.
Komorní těleso „Music Camp Prague“ je složeno z hudebníků, převážně z Japonska, kteří se v Praze zúčastňují letních zdokonalovacích kurzů
hry na smyčcové nástroje a studia hudby „starých evropských mistrů“, ale
i stěžejních kompozic dalšího světového repertoáru a které každoročně
organizují právě členové zmíněného Kubelíkova tria: Karel Fiala, Shizuka
Ishikawa a Kvita Bylinska.
Šestým rokem tento orchestr také diriguje a umělecky vede pan
Jaroslav Krček.
V minulých ročnících byla jejich práce odměněna úspěšnými koncerty
v Pražském Klementinu, na festivalu v Lomnici nad Popelkou, v Horažďovicích, na festivalu Dvořákova Nelahozeves a již potřetí i závěrečným
koncertem právě na zámku ve Lnářích.
Ten letošní, se sólisty: prof. Yoshimi Oshimi a Yumi Yoshie /Japonsko/
se uskuteční v sobotu 18. srpna od 18 hodin a všichni milovníci vážné
hudby jsou srdečně zváni.
Lnářské kulturní léto na zámku pokračuje i 22. srpna od 19 hodin
koncertem: CANTO DOLCE – PERLY BAROKA s interprety: Annou
Hlavenkovou – soprán,
Editou Adlerovou – mezzosoprán a Sarou Bukowski – klavír
Další informace a možnosti rezervace míst najdete na:
www.lnare.cz/zamek
Miroslav Uriánek – kastelán na Zámku Lnáře

Závišín slavil
Dne 6. 7. v Závišíně oslavil Sbor dobrovolných hasičů 80. výročí založení. Sice se o té události zmínil ve Strakonických listech pan redaktor
Šavrda, ale mne ten článek za srdce nechytil. Bylo třeba oslovit více lidí
různých věkových kategorií a hlavně funkcionářů.
Než jsme se do přípravy této akce pustili, velice jsme zvažovali, zda
ano, či ne. Povedlo se nám zajistit hudbu „Malá muzika Nauše Pepíka“
a věděli jsme dopředu, že to přiláká spoustu příznivců dobré dechovky.
Měli jsme obavy, zda to zvládneme hlavně po stránce občerstvení, aby
nás lidi, když už je po bitvě, nebombardovali za nějaké nedostatky. Jak to
bývá zvykem, „po bitvě každý generál“.
Gastro přípravy se s vyznamenáním ujala manželka velitele, paní Hana
Sochorová a vypadalo to, jako když odjakživa dělala jenom to. Sama si
zajistila prodejce do stánků a vše potřebné, aby to klapalo. V tom jí pomáhala celá rodina.
Samozřejmě, že bylo třeba připravit na tuto akci celou vesnici, opravit
kapličku, upravit náves a podařilo se nám zrenovovat stříkačku starou 80 let,
na které proběhla soutěž družstev
v požárním útoku.
Této akce se opět
s vyznamenáním
ujal velitel Karel
Sochor. Příkladným přístupem
dovedl mladé členy získat a dovést
ke zdárnému cíli.
Zednické práce
vzal za své závišíňák, živnostník – zednický mistr Josef Aleš za pomoci
našich členů. A jak se říká, „když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří“.
Myslím si, že nám se podařilo.

p. Karel Fiala.

prof. Yoshimi Oshimi.

Mezinárodní komorní orchestr „Music Camp Prague“
v zámeckém sále ve Lnářích.

Ohlas veřejnosti byl příznivý, na tak malou obec velice příznivý. Neobešli bychom se bez podpory Obecního úřadu Bělčice a též Zemědělského
družstva.
Naši oslavu přijeli podpořit okolní sbory bělčicka i blatenska. Ozdobou
bylo vystoupení Blatenských mažoretek TJ Sokol Blatná pod vedením
paní Dany Strnadové. Blatenský sbor předvedl ukázku moderní techniky.
Ke slavnostnímu rázu patřilo
též udělení odměn a vyznamenání některým
členům. Do našeho středu patří
též ženy, z nichž
některé jsou členkami od r. 1980,
další, mladé,
jsme získali nedávno. I na naše členky bylo pamatováno.
O přípravě a akci samotné by se daly psát litanie, ale myslím si, že
v hlavních bodech bylo řečeno ne úplně vše, ale dost. Tahle akce si to
zasloužila.
Osobně hodnotit a též odměňovat budeme až na výroční schůzi koncem
roku. Zatím tedy patří poděkování všem, nejen členům a členkám, ale
i ostatním, byť třeba ani nejsou ze Závišína, ale mají k němu vřelý vztah
a podíleli se na přípravách akce. Všem tedy děkujeme.
Nesmím zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili,
jejich pomoc nebyla v žádném případě zanedbatelná. Děkujeme moc.
No, a můžeme se těšit, že tradice našeho sboru bude trvat i nadále, že
vždy bude co hodnotit a o čem psát.
Petr Bursa, starosta SDH Závišín
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NOVÉ MÍSTO KE SBĚRU POUŽITÉHO TEXTILU A DALŠÍCH VĚCÍ
K CHARITATIVNÍM ÚČELŮM
Vážení občané,
od srpna 2012 je na SBĚRNÉM DVOŘE v Blatné (Čechova 90) nově umístěn kontejner na použitý textil a obuv. Bezplatnou obsluhu kontejneru zajišťuje na základě smlouvy s Městem Blatná Diakonie Broumov. Tento způsob sběru nahradí doposud dvakrát ročně pořádané humanitární sbírky ošacení.
Kontejner na textil je pro občany Blatné k dispozici v provozních hodinách sběrného dvora:
			 letní provoz (květen - říjen)				
zimní provoz (listopad - duben)
			
Po – Pá: 9:00 – 10:00; 15:00 – 17:00			
Po – Pá: 9:00 – 10:00; 15:00 – 16:00
			
So: 9:00 – 11:00					
So: 9:00 – 11 .00
CO DO KONTEJNERU PATŘÍ?
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
 látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..
 obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily
 tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
 plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na výrobu čisticích hadrů.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru prosíme nedávejte, Diakonie
Broumov nemá možnost věci opravovat.
VEŠKERÉ VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ, SUCHÉ A ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH TAŠEK ČI PYTLŮ, ABY SE TRANSPORTEM NEPOŠKODILY!!!
Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále věci přetřídí:
 na použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální
organizace,
 na neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu
nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).
Další informace Vám rádi sdělí pracovníci Diakonie Broumov na tel. č. 224 316 800, 224 317 203 nebo pracovníci odboru životního prostředí na tel.
č. 383 416 233; e-mail: scheinherrova@mesto-blatna.cz.
Ing. Monika Scheinherrová
Odbor životního prostředí,, MěÚ Blatná

Tamtam pomáhá rodinám malých
sluchově postižených dětí
Středisko rané péče
Tamtam Praha, které je
součástí Federace rodičů
a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje
v devíti krajích ČR terénní služby rané péče
v domácím prostředí rodinám dětí se sluchovým
a kombinovaným postižením nebo závažným
postižením vývoje řeči od narození do 7 let. Tato
služba je již dvanáctým rokem poskytována také
v celém Jihočeském kraji, kde ji v současnosti
využívá 11 dětí klientských rodin.
Nabízené služby podporují jednak rodinu
jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina
má svého odborného poradce, který do rodiny
dojíždí na pravidelné konzultace. Rodiče se
po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit
bezradní a začít pochybovat o své rodičovské
kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování
se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení rodiny
a poradenství při výchově a podpoře vývoje
dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím
konkrétních herních a terapeutických programů.

Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké
formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny,
hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu
s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se
sluchovým postižením přináší. Velká pozornost
je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému,
tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme se také spolu s rodinou na výběru
vhodné mateřské školky a průběžně sledujeme,
jak se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak
zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat, záleží
na mnoha faktorech, např. na typu a závažnosti
sluchového postižení (střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na době jeho vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené řeči…)
a liší se také podle individuálních předpokladů
každého dítěte. Společným a velice důležitým
aspektem, zásadně ovlivňujícím vývoj a budoucí
společenské zařazení dítěte, je včasné zahájení
rehabilitace - čím dříve, tím lépe.

Protože o službu rané péče se rodina musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat
na naše středisko kontakt, znáte-li ve svém okolí
rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo
se závažnou poruchou řeči. Rodina nás poté
může kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím
elektronické pošty kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz
www.kolaproafriku.cz

Výzva

V Ý Z VA
NEVYHAZUJTE STARÁ a N
NEVYHAZUJTE STARÁ A NEFUNKČNÍ
KOLA, ani náhradní díly!!!
ani náhradní

V Blatné jejich sbírka proběhne na
Blatné
jejich sbírka proběhne na pod
podzim V2012
(říjen/listopad)!

Více se včas dozvíte v Blatenských liste
a na webu projektu www.k
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Mezinárodní kontrabasová soutěž z jiného pohledu
Vážený pane pisateli,
po přečtení článku k Mezinárodní kontrabasové soutěži Františka
Simandla na titulní straně Blatenských listů nemohu jinak než   na váš
článek reagovat. Vrátím se o několik let zpátky, kdy se soutěž začala plánovat. V roce 2001 Blatnou navštívil prof. Jiří Pichlík, který nám sdělil,
že ve vídeňských archivech narazil na výjimečného pedagoga, skladatele
a kontrabasistu, který údajně pochází z Blatné. Přišel s myšlenkou konat
na jeho počest kontrabasovou soutěž. S tímto skvělým nápadem jsme uspěli
i u Zastupitelsta města Blatné. Hned v tomto roce byl oddělením kultury
stanoven rozpočet na tuto soutěž. Nikdo z nás neměl zkušenosti s akcí tohoto
typu, ale společnými silami a nadšením  jsme se do realizace pustili. Pan
profesor se zhostil  odborných prací z oblasti hudby a zajistil odborníky
v porotě. Odd. kultury zajišťovalo veškerou agendu této soutěže. Žádosti
o granty, přihlášky soutěžících, tvorbu propagačních tiskovin, doprovodný
program koncertů, stravování a ubytování  soutěžících, pedagogů, porotců  
i rodinných příslušníků.
V roce 2002 se již mohl konat první ročník Kontrabasové soutěže
Fr. Simandla u příležitosti, kdy uplynulo 90 let od jeho úmrtí. V dalším
ročníku byla již  soutěž z důvodu zahraničních účastníků přejmenována
na „ Mezinárodní „. V těchto ročnících nám ochotně vedení SOŠ Blatná
zapůjčovalo svůj /sálek/ pro soutěž. Zaměstnanci SOŠ nám zajistili ostatní
doplňkový servis pro účastníky soutěže. Panu Pichlíkovi se podařilo v jednotlivých  ročnících částečně obměnovat odbornou porotu. Postupem let
soutěž doznala vyšší kvality a zájmu.
V roce 2010 bylo ZM Blatné, na návrh odd. kultury, schváleno zhotovení
pomníku /ak. sochařem K. Kryškou/ Františku Simandlovi. Při konání  
pátého ročníku soutěže byl slavnostně pomník odhalen ke 170. výročí
jeho narození. Jediná kontrabasová soutěž v ČR doznala vyšší úrovně

a  bylo nutné hledat kvalitnější prostory než doposud. Z tohoto důvodu jsme
společně s p. Pichlíkem a jeho nástupcem p. Waldmannem oslovili vedení
ZUŠ v Blatné. Ti k nám, zatím ještě organizátorům, byli velice vstřícní.
Již v roce 2011 bylo rozhodnuto, že se soutěž bude konat v koncertním
sále ZUŠ a soutěžící se budou připravovat v prostorách učeben. Největší
problém  soutěže se nám  společně podařilo vyřešit. Tato soutěž byla pro
dvě pracovnice odd. kultury MěÚ poměrně dost organizačně a fyzicky
náročná, ale pokaždé se vše vyřešilo ke spokojenosti zúčastněných.
Vždy, v neděli okolo 12.00 hodiny, po ukončení ročníků, jsme všichni
organizátoři seděli pospolu v zámecké kavárně. Utahaní, ale s dobrým
pocitem.
O kvalitě provedené práce odd. kultury svědčí děkovné dopisy jak
od p. Pichlíka, tak  i od porotců soutěže, které jsou k nahlédnutí u pana
starosty, nebo /možná ještě/  v nové organizaci Centra kultury a vzdělávání
v Blatné.
P.S.  Vážený pane pisateli, pan Pichlík vám žádný rozhovor ve vaší
„Kaplance“ při tomto ročníku  neposkytl. Problémy jsou od toho, aby se
řešily - což se vždy dělo !!!  Hlavním organizátorem soutěže bylo „Město
Blatná“, které také soutěž financovalo ze svého rozpočtu a realizací pověřilo odd. kultury MěÚ Blatná. Jak můžete hodnotit soutěž, kterou jste
v minulých letech ani nenavštívil?
Při letošním ročníku „prý“  nebyly finanční prostředky na uctění památky Fr. Simandla u jeho pomníku, což se takto „prý“ jinde při soutěžích
běžně praktikuje.
Myslím, že ke 100. výročí by to bylo více než vhodné.

Podzimní čaje U Datla 2012
19.8. Křečový žíly od 18.00 dopouťovka
2.9. Z vršku+divadlo pro malé i dospělé a k tomu pečený čuně od 14.00
9.9. Čokovoko        od 15.00
16.9. The Shower(rokenrol z Klatov) od 15.00
23.9. Šumíci           od 15.00
Muzika spojená s grilovačkou
Hospoda u Datla při hezkém počasí na zahrádce
Připravujeme:
13.10. Turnaj ve stolním fotbálku
20.10. Cirkus mrodrý ublues od 20:00 hod.
10.11. Funkce šroubu - 15.výročí hraní
17.11. Zutro
24.11. Battole
15.12. Křečový žíly + Kectet - vánoční koncert
1.1.2013 Anča - Novoroční agónie
26.1. B.A.S.
16.2. Mordors gang
23.3. Záviš + oslava 16 let v Hospodě u Datla

Z vernisáže výstavy výtvarných prací Kláry Jánské, kterou uvedl Jindřich Krátký a hudebně doprovodila Eliška Ptáčková.
Výstavu můžete vidět v Kaplance.

Bývalá pracovnice kultury
Jana Špetová

Město Horažďovice a Římskokatolická farnost Horažďovice
dovolují si vás pozvat
18.8.2012 v 18.00 hod na

MARIÁNSKÝ KONCERT
VÁCLAV HUDEČEK – PELLANT COLLEGIUM
A
HOUSLISTKY ZUŠ HORAŽĎOVICE
Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HNĚVKOVĚ
Po dlouhé době Obec Hněvkov uspořádala Rybářské závody pro děti i dospělé.
Příprava vyžadovala hodně práce, kterou zajistili především zastupitelé obce a rybářský správce
rybníku pan Jiří Kopáček.
Účastníků se sešlo velké množství a přijeli i hosté, díky propagaci, z dalekého okolí. Jedním
z návštěvníků byl také zastupitel města Blatná, pan Jar. Blovský.
Všichni účastníci byli překvapeni pěknými trofejemi. Byla stanovena pravidla v rybolovu, na počet
ulovených kusů. Po sečtení úlovků bylo konstatováno, že tři závodníci mají stejný počet úlovků.
Proto nastoupilo další pokračování, aby se stanovilo pořadí na prvních třech místech. Po tuhém boji
vyhráli tito závodníci.
Na prvním místě se umístil pan Radoslav Plíšek z Klatovska, druhé místo obsadil místní účastník,
Jiří Kopáček-mladší. Třetí místo obsadil pan Jan Kazda, také z Klatovska. Pochvala organizátorům
dodala chuť pro přípravu dalších akcí. Počasí přálo lovu.
Petrův Zdar							
Petr Vích - kronikář
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OMLUVA !!!!

Jelikož taky nemám rád, když někdo kritizuje moji práci nebo se do mě naváží kvůli
tomu, co dělám, aniž by aspoň tušil, co to
obnáší a jaké jsou okolnosti toho všeho.......
Chtěl bych se pokusit krátce uvést na pravou míru část textu z mnou dělaným rozhovorem a p.Řandou z dubna letošního roku.
Rozhovor byl uveden v Blatenských listech
20.4.2012 a týkal se víceměné Blatenského
festu a kultury v Blatné vůbec. V narážce
na bývalé vedení kulturního oddělení jsem
totiž neměl na mysli tehdejší zaměstnankyně pí. Špetovou resp. pí. Grubičovou, ale
někdy až nelogický systém, pravidla,....atd.
Viz např. nesmyslné 10% poplatky městu ze
vstupného atd.
Díky vyhlášce byla Blatná tímto (zaplať
Pánbůh už býválém) kulturu ubíjejícím paskvilem, jedno z posledních měst v Jihočeským
kraji a myslím si i v celé republice, kde to
„fungovalo“.
Když budu mluvit za sebe, musím zdůraznit, že kdykoliv jsem oslovil výše zmíněné
osoby o jakoukoliv pomoc při pořádání
kulturních akcí vždy vyšly vstříc a bylo mi
v rámci možností a jejich pravomocí vyhověno.
Tudíž jsem ani neměl důvod se o někoho
veřejně otírat. Jestliže byly mé výroky pochopeny coby útok na ně samé, touto cestou
bych se chtěl srdečně omluvit.
Blatná 10.8.2012

Svazek obcí Blatenska pořádá

Zdeněk Strakapoud Říha
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Spoleenské dní
Na škvořetickém sportovně zábavném odpoledni se platilo
„tvrdou měnou“
Škvořetice - Už několik let euro a americký dolar zaznamenávají nestabilní, možno říci vratkou pozici. Na měnu, kterou vymysleli a zavedli
v obci Škvořetice, je však ekonomická krize krátká. Jde o opravdu „tvrdou
měnu“ - škvořetickou korunu! Má to však háček. Za škvořetickou korunu
se dá nakupovat pouze jeden den v roce, na domácí půdě a ve vybraném
obchůdku s pochutinami. A to v termínu konání sportovně- zábavného
odpoledne pro děti, které letos připadlo na neděli 17. června.
Malé bankovky veselých barev si návštěvníci zábavného odpoledne
odnášeli od jednotlivých soutěží jako odměnu za splněné úkoly a hned
s nimi pospíchali do provizorní prodejničky za hřištěm, aby si za ně pořídili
čokolády, lízátka, zmrzliny a jiné dobroty. Ceny se celý den udržely na pevném bodu, protože tady Miroslav Kalousek nemohl díkybohu nic zdražit.
Soutěží na škvořetickém plácku
byl pestrý výběr. Od lovu rybek
na udičky, hodu míčkem do otevřené
pusy klauna, hodu kroužky na stojan
přes skákání v pytlích, odpaly tenisáků hokejkou do brány až po střelbu
ze vzduchovky na terče a plechovky
a mírnou akrobacii na chůdách.
Jedenáctiletý hráč fotbalu za FC
Písek Jakub Holenský sem přijel
z Holušic: „Mám tady známé a dobrého kamaráda, už proto se tady té
akce rád pravidelně účastním. Je
to tu moc pěkné, hodně zábavné.
Dneska jsem zazářil ve střelbě ze
vzduchovky, zato se mi vůbec nepovedl hod míčkem do klauna,“ říká
sympatický klučina ve fotbalovém trikotu.
Šestiletý Lukáš Mikeš je domácí: „Já jsem nejvíc uspěl s hokejkou, ale
při chytání rybek na udičku jsem nic nechytil. Tady se mi moc líbí, ale byl
jsem i na jiných podobných soutěžích v okolí,“svěřuje se malý sportovec.
Ze Sedlice si to do Škvořetic namířili s osmiletým Jakubem manželé
Miloslava a Pavel Bláhovi: „U nás doma letos nikdo pro děti nic nezorganizoval, v téhle oblasti se v Sedlici vůbec dělá hrozně málo. Aby si
náš syn zasoutěžil, museli jsme jet sem. Tady ve Škvořeticích to zařídili
fantasticky, je to tu moc pěkné a co obzvlášť oceňujeme je fakt, že soutěžit
mohou i dospělí.“
Stejného mínění byla i domácí Miroslava Bigasová: „Loni jsem na podobné akci byla v Sedlici, ale tady je to určitě lepší a nápaditější. Hezké
bylo dovádění s balónky, to si užívali všichni bez rozdílu.“
Škvořetičtí rodiče v čele s Miroslavem Mikešem udělali dětem velkou
radost na stejném místě už potřetí
od vybudování hřiště. Oslavy dětského
svátku ve Škvořeticích jako takové
jsou ale pochopitelně staršího data.
„Letos jsme tu měli minimálně čtyřicet
dětí,“ soudí pořadatel Venclíček ml. ,
„Ze soboty na neděli se tu pekly buřty
a malí spali ve stanech. Už si na tyhle
sportovně- zábavné hrátky zvykly,
účastní se jich s nadšením a elánem a to
je pro nás ta nejlepší odměna,“ dodává.
Jako „dezert“ si svorně dali dospělí
s dětmi přátelský fotbalový zápas.
Vladimír Šavrda
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Úspěch blatenského fotografa
Blatenský fotograf Pavel Hanzlík si „vydřel“ mezinárodní šlechtický titul ve svém oboru. V České republice je jen deset takových umělců.

Blatenský fotograf Pavel Hanzlík už mnohokrát dokázal, že na poli
zachycování života v jeho nejkrásnějších podobách je skutečným mistrem. Teď se za třicet let poctivé práce dočkal unikátního mezinárodního ocenění - stal se držitelem tvůrčího titulu EFIAP /Exelenc FIAP.
FIAP znamená Mezinárodní federace fotografického umění/. Jedná
se o obdobu filmového Oskara ve fotografii. V Jihočeském kraji byly
přiděleny pouze dva takové tituly, v republice je má všehovšudy deset
jedinců za dobu, co je ČR členem zmíněného sdružení. „Já sám vím
o sedmi,“ říká Pavel Hanzlík.
FIAP tvoří amatéři i profesionálové z osmdesáti /nejen evropských/
států. Pavel Hanzlík úspěšně překročil veškerá stanovená kritéria: Počet
výstavních salónů - minimum třicet /112/, počet států - minimum dvacet
/třicet pět/, přijatá fota - minimum 250 /280/, počet rozdílných přijatých
prací - minimum padesát /120/.
Ocenění bylo slavnostně předáno 14. května v Bruselu.
Vladimír Šavrda

Hasičské „babičce“ na čtyřech kolech
v Závišíně při oslavách založení sboru
našinci pořádně „provětrali faldy“
Závišín - Je to malinká, ale půvabná vesnička pod správou Obecního
úřadu Bělčice. Žije si svým poklidným a nenápadným způsobem, někdy
se může zdát, že spí. Ale zdání klame. Nejlépe to demonstrovaly letošní
velkolepé oslavy 80. výročí založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů,
které připadly na pátek 6. července. To se Závišín jevil docela jinak.

Závišínský hasičský sbor.

Hlavní hrdinkou svátečního odpoledne v Závišíně byla bezesporu
ruční hasičská stříkačka, kterou místní lidé už jako postarší zakoupili
v roce 1932. „Stalo se tak po požáru v obci, při kterém byla popálena
jedna z místních obyvatelek. Tehdy se občané pevně rozhodli zabezpečit
pro budoucí časy svůj majetek i životy. Byla tedy pořízena tzv. „koňka“
z roku 1911. A my jsme ji oprášili, zrestaurovali a pro letošní významné
výročí i opatřili čerstvým nátěrem. Tahle naše „babička“ je v perfektním
stavu a dokonale funguje,“pohladí ohnivě červenou krasavici po povrchu
závišínský „chráněnec svatého Floriána“ Pavel Mašek. Historická rarita
si však už příliš hašení neužije- nyní má spíše úlohu a hodnotu muzejního
exponátu. „Protože je už sto jedna let stará, šetříme ji a chráníme před
poškozením či jiným znehodnocením. Rozhodně s ní pravidelně necvičíme
a proto také nejsme zvyklí na její obsluhu. Veřejnosti ji ukazujeme jen při
slavnostních příležitostech,“ dodává Pavel Mašek.
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Sváteční odpoledne 6. července začalo v Závišíně vítáním pozvaných
hasičských sborů před kapličkou na návsi. Před velitele místního hasičského spolku Karla Sochora postupně předstoupili zástupci šestnácti
sestav- samozřejmě Závišína, Hajan, Bělčic, Tchořovic, Drahenického
Malkova- veteránů, Záhrobí, Metel, Hornosína Mix, Hornosína, Kocelovic,
Březí, Bezdědovic a Bezděkova. S nimi přijely do Závišína i tři ženské
celky- Záhrobí, Hornosín a Tchořovice. Ti všichni o hodinu později nastoupili k přátelskému utkání v hašení závišínskou „koňkou“ na travnatém
prostranství za vsí.
Pořádný rozruch v tom dobrém slova smyslu způsobilo „úderné jádro“ ze Záhrobí, které se do vesnice vřítilo jako tajfun. Prastarý traktůrek
obsadilo komando svérázných „hasitelů“ v garderobách podobných novodobým banderovcům, v závěsu dílem
pochodovalo, dílem se na korbě vezlo
další komando složené z žen, nesoucích prázdné kýble. Ty naopak svým
oblečením připomínaly socialistické
uklízečky nebo dojičky z kolchozu, až
na provolávání typu: „Kde tady hoří?
My chceme hasit!“
Po slavnostním uvítání sborů
a zdařilém vystoupení blatenských
mažoretek pod vedením Dany Strnadové se početný průvod vydal
pořadovým krokem přes obec na rozsáhlý přírodní areál za kopcem. Tady
zazněly projevy bělčického starosty
Josefa Zemana, čestného hosta akce
Nejstarší člen závišínského sboru a velitele závišínských hasičů Karla
Karel Sochor.
Sochora.
Dalším bodem programu bylo veřejné ocenění práce vybraných členů
a členek závišínského sboru. Pamětní medaili s poděkováním převzaly
Hana Bursová, Věra Hudečková, Anna Machová, Jarmila Machová,
Anežka Krištofová, Božena Šilhová a Josef Čech. Medaile za příkladnou
práci se stala cennou jistinou Petra Bursy, Ladislava Macha, Pavla Šilhu,
Karla Sochora. Medaili Za věrnost obdrželi Karel Sochor st. / 69 let práce
ve sboru /, František Aleš / členem 61 let /, Václav Pojer / členem 54 let /
a Václav Mach / členem 50 let /.
Ve tváři Karla Sochora st. / 86 let / se při přijímání medaile Za věrnost
zračilo dojetí: „Členem sboru jsem se stal ve svých sedmnácti letech,
abych unikl nasazení na nucené práce pro říši. Psal se rok 1944,“ vzpomíná
opálený a stále houževnatý veterán, který je nyní členem přispívajícím, „
Stejně mi to však nepomohlo, strávil jsem jako totálně nasazený celý rok
a domů se vrátil až 8. května 1945 pěšky z Vodňan. Jako dobrovolný hasič
jsem pomáhal likvidovat čtyři požáry- ten nejhorší jsem zažil v Hornosíně.
Naštěstí ani u jednoho jsem se nesetkal s úmrtím či zraněním. Jako zedník
jsem prožil hodně času mimo rodný Závišín a tak má přítomnost u sboru
byla dost nepravidelná.“ Karel Sochor st. je toho času nejstarším příslušníkem závišínského spolku dobrovolných hasičů. Ocenění získal již v roce
2002 po ničivých
záplavách na Blatensku, kdy se podílel na záchraně
posádky sanitního
vozu, který strhl
vodní příval u jejich obce.
A zlatým hřebem odpoledního
dění v Závišíně se
stala soutěž požárních sedmičlenných
družstev při obsluze
Výprava recesistů ze Záhrobí.
místní ruční stříkačky. Úkolem bylo co nejrychleji po způsobu dědů a pradědů proudem
vody srazit ze stojanu plechovku. Muzejní exemplář v novém kabátě
dostal po dlouhém čase klidu „pěkně do těla“, ale vskutku se ukázala jeho
znamenitá forma, stejně jako znamenitá forma všech šestnácti jednotek.
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Tchořovičtí skončili na devátém místě, ale protože šlo víceméně o hasičský „srandamač“, zjevně jim to příliš nevadilo. „Kolegům vypadla
z rukou pumpovací tyč, což mělo za následek pětivteřinovou penalizaci,
ale na to, že jsme pracovali s podobným strojem poprvé, jsme si, myslím,
vedli obstojně,“ soudí Jan Čadek, „Když si představím, že bych měl tímhle
způsobem hasit běžně? Ale ano, když to takhle fungovalo dřív a šlo to,
muselo by to jít i dneska. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby v tomhle případě hořelo něco malého, třeba chatka,“ usmívá se tchořovický „chráněnec
svatého Floriána“. Tchořovický sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu
datu 130 členů, z toho 40 aktivních. Velkou radostí a nadějí jsou tchořovické děti, které soutěží na krajské úrovni. „To my objíždíme jen tyhle
venkovské slavnosti, takzvanou „pralesní ligu“. Nám to ke spokojenosti
stačí,“ dodává Jan Čadek.
Závišínské družstvo ve složení Pavel Mašek, Miroslav Šilha, Josef
Hudeček, Václav Mach nejml., Petr Černý, Martin Novotný a Filip Kryštof nezklamalo očekávání domácího fanklubu a slavně zvítězilo. „Byl to
nadstandartní výkon celého mužstva, pěkná makačka,“ říká Pavel Mašek,
„Nedovedu si představit, že bych takhle likvidoval požáry běžně, tohle
naše dnešní představení mi bohatě stačilo. Je to tak fyzicky náročné, že
se raději spolehnem na benzín, byť sebedražší.“ Řeč přišla i na současné
technické vybavení závišínského sboru: „Rozhodně není tak dobré jako
u jiných spolků. Střediskové obce snáze dosáhnou na zahraniční, plně
moderní techniku- my se zatím musíme spokojit dvacet let starou, tuzemskou.“ Závišínský sbor tvoří 24 mužů a 11 žen. Účastní se každoročně
oblastních soutěží.
Pamětník Václav Mach byl plných 33 let velitelem závišínských požárníků a v jeho paměti se uchovaly různé vzpomínky na „ostré“ zásahy:
„Roku 1960 získal náš spolek jednu z prvních dvanáctek a s tou jsme také
bojovali na kravíně „U Dražanů“ s ohnivým živlem. Tam došlo k tragédii, když uhořel dvanáctiletý chlapec. Tohle se nedá do smrti z paměti
vytěsnit,“oživil starou bolest Václav Mach, „Jednou jsme zase zasahovali
na Silvestra v Hornosíně. To vládl tak krutý mráz, že nám praskaly hadice.“
Oslavu 80. narozenin sboru dobrovolných hasičů v Závišíně navštívilo
přes 500 lidí. Malá vesnice prožila svůj velký, bouřlivý den, na který se
jen tak nezapomene. Určitě by si takových zasloužila víc.
Vladimír Šavrda

Vítěz soutěže ve vaření guláše v Buzicích:
„V hospodě bych si ho nedal! Tam
upřednostňuju asijskou kuchyni“
Buzice - Směs vůní na dvoře buzického hostince „U Čiláka“ v sobotu
14. července musela nutně dráždit chuťové buňky celé vesnice i přilehlého
okolí. Jak by taky ne, když se tam konala historicky první soutěž ve vaření
guláše!
Všech šest přihlášených aktérů si v duchu stanovených pravidel přineslo
suroviny a pomůcky pro uvaření pěti porcí národního pokrmu. Kvůli dešťovým přeháňkám  účastníci soutěže vytvořili provizorní kuchyňské koutky
pod přístřešky, o které tu určitě nebyla nouze. Úderem čtrnácté hodiny se
začaly vzduchem míhat čepele nožů při krájení cibule a masa, zasyčely
plynové hořáky a kulinářská show se rozjela na plné obrátky.
Před vybranou pětičlennou porotou stál nelehký úkol určit nejkvalitnější
guláš a ostatní obodovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Úkol byl o to
složitější, že do těchto spodních pater nezasáhla ještě korupce, nikdo z kuchařů nepřinesl a nenabídl krabici s vínem, tudíž porotci neměli motivaci
„ se někam přiklonit“.
Kdyby se uděloval titul „nejveselejšího kuchtíka s největší absencí
u sporáku“, s přehledem by ho získal zástupce osady Pacelice Vlastík
Renč alias Dr. Klíště, civilním povoláním moderní dřevorubec. Vsadil
na klasiku. „Poctivý hovězí guláš je prostě poctivý hovězí guláš,“ prohlásil
s jistotou stoprocentní pohodář, který se do zástěry nasoukal jako poslední
ze soutěžících, „Na tom není co zkazit- jedlé to bude vždycky!“ Dr. Klíště si
počínal vskutku svérázně. Bylo mu tak líto, že musel opustit útulný vnitřek
hospody a skákat kolem papinova hrnce, že hleděl se tam co nejdřív vrátit.
A tak se stalo, že obsah hrnce zůstal v pozdější fázi bez dozoru. „Stát nad
(pokrač. na str. 10)
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Vaření guláše v Buzicích
(pokrač. ze str. 7)

sporákem dvě hodiny a pořád míchat
vařečkou, to umí každý trouba,“ nechal se slyšet pacelický borec, „ Ale
dát si mezi vařením ještě pořádně
do trumpety, na to každý nemá!“
Nutno dodat, že Dr. Kůrovec zplodil
výtečnou krmi. Dokonce zbytek před
koncem vyhandloval za rum. Jen ho
mrzelo, že „obchodní partneři“ vybrali
všechno maso a omáčku mu nechali
pro „strýčka příhodu“.
Velmi zodpovědně a poctivě si počínal Stanislav Venclíček ze Škvořetic,
který se od kastrolu a sporáku takřka
nehnul. Navíc se pustil do opravdové
speciality- guláše na houbách a jako
František Šilhavý.
překvapení připravil i nefalšovaný vídeňský knedlík a bohatou zeleninovou oblohu. „Okolo vaření se motám
od svých čtrnácti let,“ vykládal mezi krájením a mícháním, „Doma jsme
byli samí kluci, mne jako nejstaršího brala maminka často do kuchyně.
Z vaření se stal můj opravdový „kůň“, takže mě dneska musí od plotny
manželka doslova vystrkávat,“ směje se.
Lubomír Suchan z Mirovic je podle svých slov samouk, který se „ohání“
vařečkou od svých osmnácti let: „Doma jsme chovali prasata a já nesměl
chybět u žádné zabijačky. Pak jsem si prostě jednou řekl, že to zkusím
sám a už to šlo!“ Lubomír Suchan se dívá rád v televizi na kuchařské
pořady: „Hlavně na „Prostřeno!“ a tam
se hodlám taky přihlásit.“ Jako amatérský řezník pracuje s masem často,
nechává se najímat na zabijačky, doma
má u masa také hlavní slovo: „Manželka je zase spíš odbornice na pečení
sladkostí, takže tohle zase přenechávám jí.“ Jak má podle něho vypadat
správný guláš? „Nesmí být připálený,
nahořklý. Důležitá je vyvážená chuť,
nepřeplácaná, musí se dělat z kvalitních surovin. V hospodě si zásadně
guláš nedávám, tam upřednostňuju
asijskou kuchyni,“ zdůrazňuje. Pro buzickou soutěž se rozhodl uvařit guláš
zabijačkový. A ten také u poroty při
Stanislav Venclíček.
hodnocení zabodoval nejvíc. „Já jsem
čekal, že budu někde uprostřed. Paráda!,“ upřímně se zaradoval Lubomír
Suchan při převzetí hlavní ceny - pětilitrového soudku piva.
Druhou cenu - basu lahvového piva- si zaslouženě převzal Miroslav
Vylita st. ze Škvořetic, povoláním
truhlář. Stříbrnou trofej doslova
zaplatil krví, přesněji řečeno- zranil se při krájení cibule.
Jako třetí nejlepší guláš určila
porota ten z dílny Miroslava
Petráše ze Škvořetic, bývalého
profesionálního kuchaře s dvacetiletou praxí v hotelových
zařízeních. Vařil se nejdelší dobu,
protože podle slov moderátora
akce a majitele hostince Petra
Samce bylo maso „z nějaké staré
krávy“, ale šťastně se dovařil
a přinesl svému stvořiteli bronzovou hvězdu. „Věděl jsem, že
bude těžké se prosadit, přesto
Vítěz soutěže uprostřed se svými asistenty. jsem doufal, že nebudu posled-
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ní- a to nejsem,“ řekl Miroslav Petráš, „Těším se už teď na další ročník
a věřím, že přibyde konkurence. Pro mě tohle představuje krátký návrat
do časů „bílého řemesla“, kde jsem strávil mladá léta.“
Porota rozhodla, že nebude poražených a tak shodně postavila pod
medailovou hranici zbylé tři „gulášové mistry“- Vlastimila Renče z Pacelic, Františka Šilhavého ze Skaličan / ten s nápadem přišel / a Stanislava
Venclíčka ze Škvořetic. Ani tito kulináři neodešli s prázdnou.
Po verdiktu poroty a předání cen si všichni přítomní mohli pochutnat
na veledílech soutěžících. Bez rozdílu se všem dělaly doslova „boule
za ušima“ a museli uznat, že rozhodování porotců muselo být dilematické.
Vladimír Šavrda

SEDLICE – DĚKANSKÝ KOSTEL
SV. JAKUBA STARŠÍHO
Historie duchovní správy
Spolu s kostelem sv. Jana Křtitele v Paštikách představuje děkanský
kostel sv. Jakuba Staršího v Sedlici, dobou výstavby shodný, významnou vrcholně barokní architektonickou památku Blatenska. Současně je důstojnou
dominantou města, jehož počátky, soudě dle názvu, sahají hluboko do středověku. Sídliště, zvané po mnoho staletí
Sedlec (až do počátku 19. století se tento
název udržel jako alternativní), se konstituovalo při obchodní
stezce z Nepomuka
do královského města
Písku. Nejstarší písemné zprávy o jeho
existenci ovšem poPohled od jihovýchodu (foto NPÚ).
chází až ze 14. století
a jsou spjaty právě s duchovní správou při zdejším kostele, který je jako
farní uváděn poprvé roku 1358. Tehdy byl k němu dosazen po smrti dosavadního duchovního Michaela nový farář jménem Pertold. Kostel náležel
v systému tehdejší církevní správy do bozeňského děkanátu a v letech
1369–1399 odváděl do papežské pokladny 17 grošů pololetního desátku,
což napovídá, že zdejší fara byla slušně majetkově zabezpečena. Podací
právo vykonávali Bavorové erbu střely, a to až do roku 1404, kdy Břeněk
ze Strakonic prodal tři popluží v Sedlci s dvorem, patronátem a dvanácti
lesy bratřím z Kraselova.
Podle pověsti přepadli roku 1420 Sedlici husité a zabili zdejšího zemana
Oldřicha Sezemu, jemuž byly přisouzeny tělesné pozůstatky s oddělenou
hlavou, objevené v jedné z hrobek pod podlahou kostela při zahájení
výstavby nového chrámu v roce 1744.
Husitské války zřejmě kontinuitu duchovní správy v Sedlici nijak
výrazně nepoznamenaly. Církevní obřady se zde konaly i v následujících
obdobích, jak dokládá řada pohřbů příslušníků rodu Kaleniců z Kalenic,
majitelů nedalekých Škvořetic, v 15.–17. století. Dva jejich náhrobníky
se v kostele dochovaly do dnešních časů.
V letech 1505–1533 byl majitelem Sedlice a patronem zdejšího kostela Mikuláš Malovec z Pacova, jehož syn Jan prodal Sedlici Adamovi
Řepickému ze Sudoměře. Ten se významně zapsal do jejích dějin, když
roku 1539 vymohl na králi Ferdinandovi I. povýšení sídliště na městečko
s právem užívat pečeť a znak. Po Adamovi Řepickém zdědila Sedlici jeho
dcera Kateřina provdaná za Zdeňka ze Šternberka, čímž se zdejší panství
dostalo do vlastnictví šternberského rodu. V jeho majetku pak setrvalo
až do roku 1713 a pro svou výnosnost bylo nazýváno „dobrou kvočnou,
protože jako kvočna kuřata z vajec vyvodí, tak také panství sedlecké jiná
panství pánův Šternberkův zplodila.“
Šternberkové byli Sedlici dobrými pány. Zdejší tvrz přestavěli na raně
barokní zámek, měšťany osvobodili roku 1676 od robotních povinností
výměnou za naturální dávky a jako patroni pamatovali též na sedlický kostel, jemuž Václav Vojtěch ze Šternberka a jeho manželka Klára Bernardina
z Malzahnu věnovali roku 1698 cennou barokní monstranci.
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V roce 1713 byla Sedlice v dražbě
prodána Adamu Josefovi Lažanskému
z Bukové a roku 1726 ji pro svého syna
Františka Antonína Černína z Chudenic
zakoupila hraběnka Antonie Josefa Černínová z Khüenburgu. Sedlické panství
spojila s Drhovlí a Čížovou. Po smrti
Františka Antonína Černína roku 1739
zdědila Sedlici jeho dcera Marie Ludmila, od roku 1753 provdaná LobkoviErb Šternberků na hlavní bráně cová. Za ní byla podniknuta výstavba
současného barokního kostela. S Černíny
zámku v Sedlici (foto
V. Červenka).
jsou rovněž spojovány počátky organizované výroby proslulé sedlické krajky. Až
do konce feudálního období pak byla Sedlice ve vlastnictví Lobkoviců.
V roce 1801 byla údajně povýšena na město.
O duchovní správě v Sedlici máme další konkrétnější informace až
z pobělohorského období, kdy byla zdejší farnost po několik let připojena
k Radomyšli. Čas od času zde vypomáhal i blatenský děkan. O tom se
dochovala zpráva z roku 1627, kdy Jan Kalenice z Kalenic na Škvořeticích,
Linhart Schwarzpart ze Schwarzpachu na Čekanicích a hejtman sedlického panství podali na děkana stížnost, že na velikonoční pondělí odmítl
odsloužit v sedlickém kostele mši, když pro něj poslali povoz. Protože
děkan Jan Clemens nebyl povinen bohoslužby v Sedlici obstarávat, cítil
se stížností dotčen a odvolal se roku 1628 k císaři. Jak se celá záležitost
vyvíjela dále, nevíme. Na sklonku třicetileté války se ovšem duchovní
správa v Sedlici stabilizovala, když roku 1642 přišel na sedlickou faru
kněz Adam Canovius, který zde působil až do své smrti roku 1670 a roku
1643 začal vést první matriční knihu.
Farní obvod tvořilo roku 1675 městečko Sedlice a vsi Čekanice, Holušice, Mužetice, Němčice a Škvořetice. Sedlický farář rovněž přisluhoval
svátostmi věřícím z Rojic, Lázu, Velké Turné, Chrášťovic a Leskovic
v radomyšlské, z Kožlí a Šamonic v čížovské a z Pacelic v blatenské
farnosti. V letech 1679–1680 využívali služeb sedlického duchovního
i věřící z Pamětic, Drhovle, Třebkova a Brloha. Nejpozději od roku 1686
pak zahrnovala sedlická farnost jen městečko Sedlici s mlýny Pilským
a Kabelíkem, pohodnicí na Milavech, vsi Němčice, Holušice s lesovnou
v oboře a hajnicí Chlum, Čekanice s ovčínem a mlýnem, Mužetice, Škvořetice s pohodnicí, kostelík na Křesovci u Pacelic s obydlím jeho správce
a mlýn Bor u obory s hajnicí. Posledně jmenovaný byl ovšem po roce
1808 přidělen k Velké Turné a tím k radomyšlské farnosti. V téže době
byl nakrátko k Sedlici přifařen Kořenský mlýn u Lažan.
Se stabilizací duchovní správy v Sedlici v pobělohorském období
souvisí také upevnění majetkového zázemí zdejší fary. Podle nejstarší
farní majetkové knihy z roku 1686 víme, že faře patřily rybníky Hořejší
a Dolejší Zástava, Kostelský (Podkostelský) s loukou a mlýn pod Dolejší
Zástavou. Ten si později přes odpor faráře přivlastnila vrchnost. Z roku
1797 pak máme zprávu, že k faře náleželo cca 28 ha polí, cca 5 ha luk
a cca 21 ha lesa. Dále je známo, že ještě roku 1826 museli dva chalupníci,
jejichž chalupy stály na zádušních pozemcích, robotovat dvakrát týdně
na farském. Pro lepší evidenci byl roku 1699 sestaven první známý registr
desátků a příjmů sedlické fary, roku 1747 byla při kostele založena kniha
fundací a od roku 1802 se vedly kostelní účty.
Z duchovních, kteří se v průběhu staletí na sedlické faře vystřídali, stojí
za zmínku jako první P. Adalbert Burghard Beck, který zde působil plných
čtyřicet let (1700–1740). Do dějin farnosti se zapsal především dvěma spory. První vedl s majitelem sedlického panství hrabětem Adamem Josefem
Lažanským z Bukové o farský mlýn pod rybníkem Dolní Zástavou, který
si vrchnost přivlastnila. Tato pře však skončila pro faráře neúspěchem.
Jiný spor s mnohem zajímavějším průběhem začal vést P. Beck s blatenským děkanstvím a vrchností o duchovní správu při kostelíku na Křesovic
u Pacelic, kterou dosud obstarával. Sloužil zde mše o svátcích Proměnění
Páně a sv. Jáchyma, za což dostával ročně ½ sudu piva. Blatenští, kteří si
kostelík nárokovali, zašli tak daleko, že z něj ve snaze snížit jeho význam
odnesli horní část milostné sochy Panny Marie. U řezbáře si pak nechali
zhotovit nohy a sochu umístili na hlavní oltář blatenského děkanského
kostela. Podobně i farář Beck nechal nově vyřezat chybějící horní část
a zkompletovanou sochu dal převézt do Sedlice. Spor o ni se táhl i po Bec-
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kově smrti, za jeho nástupce P. Jana Felixe Procházky (1740–1752). Řešilo
se, která ze dvou soch Panny Marie je vlastně důležitější, zda ta, která má
původní horní část, nebo ta, jež má původní
nohy. Nový sedlický farář to „rozetnul“
vskutku originálním způsobem, když při jedné příležitosti prohlásil, že nohy sochy jsou
důležitější, neboť právě u nich klečí zbožní
prosebníci. Ani on se však ukončení sporu
o Křesovec nedožil. Teprve roku 1753 byl
kostelík, prý z úcty k hraběnce Serényiové,
majitelce blatenského panství, definitivně
předán do správy děkanství v Blatné.
Zmíněný farář Procházka hostil v Sedlici
roku 1745 známého jezuitského kazatele
a cenzora literatury P. Antonína Koniáše,
jeho největší význam však spočívá v tom, že
právě on inicioval výstavbu nového vrcholně
barokního kostela, jehož základní kámen byl
Deska označující hrob P.
Jana Felixe Procházky,
položen 21. dubna 1744. Roku 1752, o svátku
sv. Jakuba Staršího, patrona kostela, se farář zazděná druhotně v podvěží
(foto NPÚ).
Procházka ještě zúčastnil slavnostní benedikce novostavby, avšak o několik měsíců později již nebyl mezi živými.
K úplnému dokončení stavby tak došlo až za jeho nástupce Filipa Baráka
(1752–1768).
Další významnou osobnost mezi sedlickými faráři představuje P. František Seyvalter, rodák z Brandýsa nad Labem, který v Sedlici, kam přišel
z Černívska, působil od roku 1894 až do svého odchodu na odpočinek v roce 1916. Za něj
byla sedlická fara povýšena 22. července
1898 na děkanství a on se tak stal prvním
sídelním děkanem. Jeho zásluhy v duchovní
správě došly řady ocenění. Od roku 1902
byl biskupským notářem, od roku 1905 pak
sekretářem píseckého vikariátu. Následujícího roku se stal nesídelním kanovníkem
Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě.
V roce 1912 byl jmenován píseckým vikářem a v roce následujícím ještě arciknězem
a tajným papežským komořím s titulem
Msgre (Monsignore). V Sedlici se postaral
o výstavbu nové farní budovy (1908–1909),
které však předcházely značné peripetie trvající plných osm let, neboť představitelé města
nebyli děkanovu záměru příliš nakloněni,
P. František Seyvalter jako
člen blatenského včelařského stejně jako patronátní úřad v Drhovli, a kladli
spolku (fotoarchiv Muzea
jeho uskutečnění nejrůznější překážky. Velmi
Josefa Siblíka v Blatné).
dobré vztahy naopak udržoval s majitelkou
čekanického velkostatku Vlastou Stráneckou, která se mimo jiné zasloužila
o zřízení krajkářské školy v Sedlici roku 1899. Ve volných chvílích se
P. Seyvalter věnoval včelařství. V tomto oboru byl uznávaným odborníkem
a působil jako významný činovník včelařského spolku pro blatenský okres.
Zemřel na odpočinku roku 1938.
Oblíbeným duchovním byl děkan
Matěj Kolářík (1932–1949), biskupský
notář, konsistoriální rada a sekretář
píseckého vikariátu. Za něj se dne 10.
června 1947 zastavil v Sedlici na čtvrt
hodiny průvod s lebkou sv. Vojtěcha,
kterou doprovázel břevnovský opat
P. Anastáz Opasek.

I v současné době je Sedlice sídlem
duchovního správce, který současně administruje farnosti Záboří a Radomyšl P. Matěj Kolářík (Muzeum Josefa
Siblíka v Blatné).
s expoziturou v Zadních Zborovicích.
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Rozhovor Kamily Berndorffové s první dámou blatenské
kultury aneb co nám přinese „náplava“?
Ačkoliv každoročně trávím řadu měsíců mimo republiku, v Blatné jsem doma. Za dobu
mé nepřítomnosti se vždy leccos změní, ale letos jsem se nestačila divit. Z „blatenské kultury“
nezbyl na kameni kámen. Nové prostory, nové muzeum, noví lidé, propagace na webových
stránkách, nová grafika, spousta akcí… a nová ředitelka. A co na to blatenská veřejnost?
Mladí jsou nadšení a starší poněkud skeptičtí. A protože informace typu „jedna paní povídala“
neberu, vypravila jsem se rovnou ke zdroji za novou paní ředitelkou Broňou Winklerovou.
Co se vám povedlo a nepovedlo za půl roku
vaší činnosti?
První půlrok naší činnosti hodnotím kladně.
Podařilo se nám uvést v život řadu nových projektů, které jsme mnohdy realizovali takzvaně
za pět minut dvanáct, protože nám chyběl čas
na jejich klidné naplánování. Většina kulturních
akcí se totiž připravuje minimálně rok dopředu
a my jsme se je snažili  zrealizovat třeba během
třech měsíců. Ale je to pro nás výborná zkušenost a odrazový můstek do dalších let, kde už
vše bude probíhat podstatně klidněji, s větším
časovým náskokem.
Spolu s novými aktivitami se snažíme získávat zpětnou vazbu od našich návštěvníků,
reagovat na jejich podněty, připomínky, nápady. Nebojíme se však experimentovat a svým
způsobem provokovat, tak jak je v umělecké
sféře běžné.
Nejen mě, ale i mnohé vážené osobnosti Blatné
(např. Míťu Slonima) potěšilo, že jste pro název
Muzea zvolili osobnost historika Siblíka…
Chtěli jsme se mimo jiné tímto krokem přihlásit k odkazu Josefa Siblíka, jako zakladatele
muzea, které se právě v letošním roce může
pochlubit již 90 lety svého trvání. Plánujeme také
zřízení stálé expozice věnované této osobnosti.
Dále připravujeme spolu s panem J. Michálkem
a M. Hankovcem vydání monografie, která bude
zaměřena na Siblíkovu pedagogickou i veřejnou
činnost, zejména pak na jeho přínos k poznání
pravěkých dějin Blatenska. V těchto aktivitách
nás také podporují příbuzní J. Siblíka.
Leckterému Pražákovi „spadne čelist“ když
slyší, že v Blatné jsme měli Pražský komorní
balet, filharmonický orchestr nebo Jaroslava
Duška. Taková představení jsou v Praze zoufale
vyprodaná…
Některé umělecké zážitky vám dávkujeme
postupně, některé naopak. Třeba na současný
balet si člověk musí trochu zvykat, nádhernou
klasiku ve formě Mé Vlasti naopak zvládne bez
přípravy. Takový ten „umělecký svět“ není zas
tak velký. Na společných projektech, workshopech, stážích, a podobně, vídám často ty samé
tváře. Fotografy, herce, režiséry, produkční,
tanečníky a další kolegy. Známe se, známe svoji
tvorbu, činnost, repertoár a toho samozřejmě
mimo jiné využívám při sestavování dramaturgie
našich aktivit.   
Představení Jaroslava Duška jsme organizovali ve spolupráci s Trhy Blatná a agenturou
Terra Mítica. Prvotní impuls vzešel od Petra
Zmeškala a pak už jsme se snažili, aby představení proběhlo právě v Blatné, v nádherném prostředí zámeckého parku. Povedlo se a vzhledem

k vysoké účasti a následným reakcím návštěvníků evidentně úspěšně.
A jak je to vlastně s financováním takových
náročných akcí?
Naše organizace nepracuje pouze s ročními
příspěvky města. Máme vyšší cíle a snažíme
se tedy získat prostředky i z jiných zdrojů.
S žádostmi o granty mám zkušenosti z oblasti
profesionálního umění a zatím si jako organizace vedeme poměrně úspěšně. Například částka
na naše aktivity, kterou jsme získali za první
pololetí, přesahuje sto tisíc korun. A nyní přibude
ještě finanční dar, který tvoří polovinu výtěžku
z představení pana Duška.  Tuto nemalou částku
zamýšlíme investovat do rekonstrukce blatenské
knihovny podle nového modelu takzvaných
„rodinných knihoven“. Na výši tohoto daru se
paradoxně podíleli zejména „mimoblatenští“
diváci, kteří se na představení sjeli z širšího
okolí, třeba i z Brna nebo Ostravy.
Můžete nám představit svoje zaměstnance?
Musím říct, že v současné době po menších
změnách mám vedle sebe vynikající kreativní
tým kolegů. Z více než poloviny se jedná o vysokoškolsky vzdělané odborníky ve svých oborech,
a hlavně taky velké „nadšence pro věc“, což je
velká výhoda.
Specialistou na oblast PR (komunikaci s médii a veřejností) je můj kolega Radek Řebřina,
absolvent oboru Mediální studia na Karlově
Univerzitě v Praze. Dáváme dohromady zejména
plánování a propagaci projektů.  Účetní organizace je Jarmila Schirlová, našimi asistenty Tonda
Murárik, Monika Pauknerová, Věrka Firichová,
díky kterým je umožněn téměř nepřetržitý chod
nové recepce v muzeu, snížení nákladů na aktivity, které museli dříve zajišťovat například
pracovníci technických služeb a další.
Ze zaměstnanců muzea jsou to odborní pracovníci Stanislava Srbová a externě Karel Petrán.
Teprve nedávno jsme obohatili tým o nové tváře
- Magdu Ledvinkovou, kterou skvěle doplňuje
Pavla Váňová. Obě jsou kurátorky výstav a edukační pracovnice s velmi pozitivním přístupem,
vysokou odborností i zkušenostmi.
Starší generaci zjevně mrzí, že jste se rozloučila
s panem Červenkou. Vaše spolupráce skutečně
skončila?
Ano, poměrně nedávno jsme bohužel ukončili
spolupráci s panem Vladimírem Červenkou, pro
kterého přestože nemá muzejní ani historické
vzdělání, je tento obor jeho velkým koníčkem
a velmi dobře vede svůj vlastivědný klub, který
bude i mimo muzeum fungovat samozřejmě
úspěšně dál. Z naší strany jsme nabídli externí

spolupráci, ale prozatím ji bohužel pan Červenka
odmítl, uvidíme do budoucna.
Jako bývalá knihovnice jsem nadšena z plánovaných změn v knihovně. Ale je mi líto, že
odešla vynikající Marie Pazderová.
No to mě také moc mrzí. Paní Pazderové budu
ještě dlouho děkovat za všechnu skvělou práci
a energii, kterou knihovně v Blatné věnovala.
Po mnoha letech mezi knížkami si nyní ale
užívá volna a relaxace, mimo jiné taky téměř
každodenními projížďkami na kole po okolí,
což jí opravdu přeju a jsem ráda, že nás stále
často navštěvuje a předává pozitivní náladu.
V knihovně teď máme dvě nové posily, Jindřišku
Formánkovou a Martinu Šustrovou, obě s praxí
v Národní technické knihovně v Praze. U výběru
obou z nich měla paní Pazderová poslední slovo
a myslím, že vybrala opravdu dobře. Spolu s paní
Jaroslavou Vaňkovou, kterou určitě nemusím
představovat, se staly všechny tři u našich návštěvníků velmi oblíbenými.
Možná to vypadá, že máme najednou o mnoho víc zaměstnanců, ale několik z nich pracuje
na zkrácené úvazky, nebo formou externí spolupráce, takže přestože počet jmen stoupl, počet
úvazků je vlastně pořád stejný.
Jaké je vlastně Vaše vzdělání a zkušenosti?
Po absolvování studia současně na konzervatoři a gymnáziu jsem vystudovala Akademii
múzických umění v Praze, obor choreografie
u prof. Pavla Šmoka. Inklinovala jsem však stále
k produkci, ať už divadelní nebo filmové, tak
jsem nejprve docházela na přednášky na FAMU
a DAMU a následně jsem začala studovat
na Vysoké škole ekonomické obor Arts management (volně přeloženo „řízení uměleckých
organizací, podnikání a organizování v umělecké
sféře a oblasti kulturního dědictví,…“). Znalosti
z tohoto oboru uplatňuji již několik let a nyní
i tady v Blatné. Pracovní zkušenosti mám především jako umělecká manažerka, produkční,
choreografka, pedagožka baletu, ale strávila
jsem několik let také v mezinárodní poradenské
společnosti, kde jsem se snažila více proniknout
do oblasti marketingu. Dnes využívám své zkušenosti jak z umělecké, tak z ekonomické sféry.
V minulosti jsem měla dojem, že na kulturních
akcích vidím stále stejné tváře a většinou střední
a starší generaci. Jak se vám daří zvednout
mládež od počítače?
Jak potvrdil například výzkum FF UK,
mladí lidé většinou po dostudování střední
školy z Blatné odchází. Po absolvování studia
na vysokých školách se mnoho z nich z důvodu
především adekvátních pracovních příležitostí,
ale také třeba i kulturního vyžití a dalšího vzdělávání, do Blatné nevrací.
Máme v plánu nadále rozšiřovat nabídku
aktivit pro mladší kategorie. Jednou z nich byla
například realizace akce Studentský den, na které
bylo nejpřínosnější právě setkávání a komunikace studentů týden co týden při přípravách
a následném hodnocení akce, dále jejich inter-
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akce na sociálních sítích a další aktivity určené
právě této generaci.
Také na veškerých akcích jsou našimi asistenty nebo uvaděči převážně studenti, kterým
umožňujeme nahlédnout do prostředí organizace
uměleckých a vzdělávacích projektů, doplnit si
praxi v oboru a prostřednictvím těchto zkušeností
získávat vztah k uměleckým aktivitám.
To ovšem neznamená, že bychom opomíjeli
jiné cílové skupiny. Na říjen například chystáme
oslavu mezinárodního dne seniorů, který tak
trochu prodloužíme a budeme jim věnovat celý
měsíc. V plánu máme literární a filmové dopoledne, divadelní představení, zájezdové představení,
vzdělávací kurz a podobně.
Všimla jsem si, že jisté formy propagace již
přestaly fungovat, takže rozeslat po okolí 50 plakátů nebo přímo letáků do poštovních schránek
již nemá takový význam jako dříve, nebo ano?
Samozřejmě forma tištěných propagačních
materiálů má stále svůj význam. V současné době
je ale už rozhodně nutností využívat i nové formy
komunikace, které zahrnují mimo jiné správu
webových stránek, sociálních sítí (minimálně
facebook), rozesílání newsletteru, a další.
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Po povodni se nákladně zrekonstruoval prostor kina, který je však málo využívaný.
Co se týče filmového promítání, v současnosti
se snažíme o seznámení veřejnosti s možnostmi,
které nabízí digitalizace kina. S digitalizací
přichází nová dramaturgie, tematické projekce,
ozvěny festivalů, sportovní přenosy, autorské
filmy, možnost zapojení prostoru do výuky škol.
Do kin se také s digitalizací vrací kinoreklama
a možnost zviditelnění lokálních produktů
a služeb. Je toho však mnoho a mnoho dalšího.
Jelikož tato problematika přesahuje rámec našeho rozhovoru, v případě zájmu o podrobnější informace bych vás odkázala na články, které jsme
už v Blatenských listech publikovali, případně
na přehlednou prezentaci na našich webových
stránkách www.ckvb.cz.
A jaké jsou vaše nejbližší plány?
Z nejbližších akcí musím zmínit určitě výstavu růží, kterou pořádáme spolu se zámkem
Blatná a panem Miloslavem Šípem ze Skaličan.
Rádi bychom alespoň v tomto malém měřítku
do Blatné růže navrátili a vytvořili z této akce
tradici. Na příští rok chystáme výstavu ve větším
rozsahu doplněnou o tradiční ples růží a vydání
publikace J. Sekery o J. Böhmovi. V září se

dále můžete těšit na akci Český den státnosti
ve spolupráci s občanským sdružením Nobiscum
Humanitas. Pomáháme také připravovat již 7.
ročník Blatenského fotofestivalu spolu s Kamfo
Blatná, který proběhne 29. a 30. září.
Na říjen pak chystáme zmiňovaný „měsíc
seniorů“.
Z větších investičních projektů plánujeme
obnovu sklepních prostor muzea, což uvidíte
již na konci září v rámci fotofestivalu a dále pak
připravujeme také výše zmíněnou rekonstrukci
prostor knihovny, abychom vám co nejvíce
zpříjemnili její návštěvu, tak nám držte pěsti.
Hovor s novou ředitelkou Centra kultury
a vzdělávání mě potěšil. Nedokázala jsem si
do této doby ani připustit, že by bylo možné
najít v kulturní oblasti tolik zcela nových námětů. Tato mladá křehká blondýnka dobře ví,
co dělá. Má velkou energii, vysokou odbornost,
kontakty a úžasné plány. Kulturnímu životu
v našem městě se tak otevírají nové možnosti.
Každý si musel všimnout, že toto léto Blatná
nádherně ožila, a jestli tomu bude tak i dál,
záleží nejen na pracovnících centra, ale i na nás
Blateňácích.
Kamila Berndorffová

S Kapříkem
na hřiště

PÍSECKÝ

FOTOFEST

KAMILA BERNDORFFOVÁ
SPECTA představuje autorskou výstavu fotografií „Moje Indie”
v rámci píseckého fotofestivalu 4F

13. 8. - 2. 9. 2012
fotografka a cestovatelka má na svém kontě již více než 30 samostatných výstav
jejím druhým domovem je Indie - již 16 let dokumentuje zdejší život
Záštitu nad Fotofestivalem převzal radní Jihočeského krajského úřadu ing. Václav Král, festival vznikl
za významného přispění kulturního prostoru Sladovna Písek

Sladovna Písek, Velké náměstí 113

www.specta-pisek.cz

V neděli 15. července proběhlo opět prázdninové
soutěžní odpoledne Mateřského centra Kapřík, tentokrát
s aktuální olympijskou tématikou. Děti si např. zahrály
hokej, zalyžovaly si, jely na kanoi, házely oštěpem
a užívaly si další olympijské disciplíny, za které pak
byly odměněny. Původně plánovaná rodinná soutěž se
bohužel nekonala, protože nám počasí nepřálo a začalo
hustě pršet. A tak musela být akce po losování tomboly
předčasně ukončena. Největší nadšenci si ještě zatančili
se Šárkou. Jménem mateřského centra bychom rádi
poděkovali všem aktivním lidičkám, kteří naši akci
navštívili a přispěli tak na provoz MC (celková částka
vybraná na dobrovolném vstupném byla necelých
1.800,- Kč). Velké díky patří paní Antošové za zapůjčení skákacího hradu. Dále moc děkujeme Šárce Zbíralové
a Martinu Drábovi za zvukovou produkci a moderování
a hlavně sponzorům akce: Městu Blatná, TJ Blatná,  
BTF,  Masně Příbram, firmě Nápoje Halgaš, Papírnictví-hračky Jelínková, Papírnictví- hračky Tomášková,
lékárně Arnika, Kadeřnictví Alča, Elektru Němcová,
Kosmetice P. Nová a firmě MAKO .
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JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI DOHODY, PÁTÁ DOHODA 10. a 11. 8. 2012 BLATNÁ
Více než tisíc návštěvníků proudilo v pátek a v sobotu za soumraku
cestičkami blatenského zámeckého parku k bílému šapitu, aby zde v těsném
lidském společenství shlédlo dnes již kultovní představení  Čtyři dohody
a Pátá dohoda ve strhujícím podání  herce Jaroslava Duška.
Obě představení   jsou inspirována knihami   mexického spisovatele
Dona Miguela Ruise a vycházejí z moudrosti starých Toltéků, původních
obyvatel Střední Ameriky z doby předkolumbovské.

Čtyři dohody lze považovat za praktického průvodce osobní svobodou. Odhalují
zdroj našich limitujících myšlenek, které nás okrádají o radost a přinášejí zbytečné
utrpení. Nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový
prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky
První dohoda:  Nehřešte slovem. Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si
myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte
sílu slova ve jménu pravdy a lásky.
Druhá dohoda: Neberte si nic osobně. Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí
říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů.
Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky. Nalezněte odvahu klást otázky
a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.
Čtvrtá dohoda: Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete a vyhnete se zbytečným
soudům a lítosti.
Pátá dohoda je pokračováním knihy Čtyři dohody a zavádí nás do hlubší roviny
našeho sebeuvědomování,  navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Připomíná
největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.
Pátá dohoda: Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Výbuchy smíchu
při osobitém hereckém
projevu hlavního protagonisty, ztvárňujícím  
absurdnost mnoha našich způsobů chování
a názorových systémů,  
jejichž zajetí se dobrovolně podvolujeme,
se pod střechou šapita
střídaly s tichým zamyšlením se nad logickou
souvislostí zdánlivě nesouvisejících jevů, slov,
konání.
Atmosféru umocnili
svojí improvizovanou
i komponovanou hudbou
kytarista Pjér La Šéz
a hráč na bicí Zdeněk
Konopásek.

V oba divadelní
dny byl pro návštěvníky blatenského zámku
připraven doprovodný
program.  Zajímavou
je výstava fotografií
staveb, tzv. zemělodí,
významného amerického architekta
Michaela Reynoldse.
Úvodního slova při
zahájení výstavy se
ujali Jaroslav Dušek
a jedna ze zakladatelek Občanského
sdružení Zeměloď
Margarita Manev.
Na klavír doprovázel
Jiří Rossler, tančila víla. Členové OS
Zeměloď dokončili
v letošním roce u Sázavy za přítomnosti autora Michaela Reynoldse první
českou stavbu zemělodi. Výstavu včetně projekce filmu o autorovi je možné
shlédnout během čtyř následujících víkendů.
Příjemnou pohodu sobotního odpoledne před kavárnou U Johanky vytvořili svojí hrou na „nekonečný“ klavír žáci místní ZUŠ i přespolní hosté.
Meditačním prožitkem bylo setkání s vibracemi zvuků tibetských
a křišťálových mís a planetárních gongů, které rozeznívali po ukončení
představení v zámeckém parku i během samostatného koncertu v konibaru
manželé Marešovi.

Závěr pátečního i sobotního programu patřil promítání filmů Architekt
odpadů a Krásná zelená na zámeckém nádvoří.
Pořadatelé Petr Zmeškal a Marie Krejčová děkují za velkou pomoc při
zajištění akce CKV Blatná a agentuře Terramitica, za pomoc při předprodeji
paní Žílové z kaplanky, zámku Blatná za poskytnutí prostor a v neposlední
řadě všem divákům, kteří svojí návštěvou akci podpořili.
Představení se konalo jako benefiční, výtěžek bude věnována CKV
Blatná a knižnímu nakladatelství dle volby Jaroslava Duška.
Foto: Jaroslav Kortus

Marie Krejčová
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S PORT
BuzickÝ bejk
Klíčové zápasy „Buzického bejka“ se
podobaly jako vejce vejci. Medailové
jmění rozdělovaly penalty.
Buzice - Hlavní atrakcí staročeské poutě
v Buzicích je už osmnáct let turnaj v malé kopané „Buzický bejk“. K jeho premiéře došlo rok
po odtržení obce od města Blatné v roce 1993,
kdy se stal součástí velkolepých domácích oslav
při srazu rodáků. Od té doby jeho obliba a popularita stoupá raketovým tempem.

Mužstvo Buzic.

Také letos v sobotu 23. června se tato fotbalová megaakce koupala na výsluní přízně diváků
a nadšenců v dresech, kterých se na travnatém
prostranství za vsí shromáždilo přes dvě stě
padesát. Pořadatelům všechno hrálo do noty počasí jako malované, menáže a piva co hrdla
ráčila, rozhodčí s vysokou kvalifikací a bohatými
zkušenostmi, prostě jedna radost. A tato fotbalová selanka vydržela až do pozdních večerních
hodin.
Na upraveném buzickém hřišti se utkalo celkem patnáct celků z Horní Plané A, Horní Plané
B, Miloňovic, Plzně, Škvořetic, Myštic, Lomu,
Sokolovny Sedlice, dále sestavy s krycími názvy
„Milk team“, Turisti, El Pacientos, Stars, FC
Nátěr - Nepomuk a poprvé v historii „Buzického
bejka“ i manšaft se zahraničním obsazením „Šachťor, Karlos, Nekopalis“. Samozřejmě nemohla
chybět buzická „domobrana“, ovšem při pohledu
na její letošní skladbu nutně na nejednoho domácího člověka padla určitá nostalgie. Tady se
totiž ukázalo, jak se všechno mění a jak pomíjivá
je i tvář „Buzického bejka“. Tým, dříve tvořený
„čistokrevnými“ hochy a později mladými pány
z Buzic, se představil v přespolní obrodě borců
z Blatné, Sedlice a Dobříše. Buzický zástupce
byl jen jeden- Vlastimil Drastík /37 let/, který
ale podle vyjádření ředitele turnaje Petra Samce
vydal za tři jiné: „Vlastíkovi by mohl závidět
každý osmnáctiletý „ohnivák“. Jeho nasazení,
rychlost a technika domácí publikum ohromilo
a dalo mu pocit zadostiučinění. Jsme na něho
všichni náramně pyšní!“ K odlivu buzických sil
z fotbalové party se vyjádřil i nehrající kapitán
Pavel Rataj z Buzic, který turnaj sledoval s rukou na pásce: „Téhle situace je mi líto, ale nedá
se nic dělat, kluci odrostli a odešly jim klouby.
Jinak jsem moc vděčný Honzovi Oblezrovi, že
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mi pomohl dát dohromady manšaft pro osmnáctý
ročník, zejména že sehnal taková výkonná esa,
která dělala Budicím skutečnou čest. To, že jsme
nakonec skončili čtvrtí, s tím nemá nic společného, měli jsme rozhodně nakročeno pro medaili.
Jenže rozhodovaly penalty a nám nebylo dopřáno
projít jejich strmými stezkami. Bylo to o štěstí,
které jsme neměli,“ dodal představitel domácích.
Stejného mínění byl i komentátor a duchovní
otec „Buzického bejka“ Petr Samec: „Buzice se
ukázaly herně lepší, ale i když dříve postupovaly i z penalt, tentokrát se karta obrátila a ony
přišly o bronz. Nepomohly nám ani písničky
skupiny „Divokej Bill“, co pro nás znamenají
něco na způsob hnacího motoru a talismanu
dohromady.“
Opravdu smolný den tentokrát prožili fotbalisté z Myštic, kteří se ocitli přes veškerou
snahu a sebeobětování na samém chvostu výsledkového žebříčku. Největší slabinu spatřoval
„tiskový mluvčí“ týmu Ondřej Heyduk v těchto
aspektech: „Nesouhra hráčů, špatné přebírání
míčů a malý důraz do branky soupeřů. Měli
jsme ambice na postup ze skupiny, minimálně
polovina našeho kádru kope nějakou soutěž,
želbohu to nevyšlo. Příští rok to ale přijedeme
určitě napravit,“ slibuje.
Vítězem se nakonec také po penaltovém
rozstřelu stal FC Nátěr- Nepomuk. Ovšem i tady
zaúřadoval čas. Doba, kdy regionální noviny
zaplnily titulky „Nepomučtí toreadoři zkrotili
buzického bejka“, je už také nenávratně pryč.
Tenkrát slavila ještě stará garda, teď už jejich
horkokrevní potomci. „My jsme jim předali
zkušenosti, teď je to na nich,“ pronesl na jejich
adresu jeden z „toreadorů“.

Vítězný tým z Nepomuka.

A tak roli nových toreadorů na buzickém
turnaji převzala mladá elita z Nepomuka. Penalty „degradovaly“ na stříbrný stupeň smíšený
tým „El Pacientos“, bronzovou pozici slavili
s ohromnou radostí až do příštího poledne machři
ze sousedních Škvořetic. Domácí sice o medailovou žeň přišli, nicméně i oni si zasloužili pohár
a také ho z rukou starosty obce převzali.
Ještě před vyhlášením výsledků si o medaile v mezičase zahrál
i fotbalový „potěr“.
Kluci i děvčata se ukázali být důstojnými nástupci dnešních dospělých fotbalistů a nadějí
pro další, mnohaletou
existenci „Buzického
bejka“.
Vladimír Šavrda

Lukáš Zajíc - zástupce
vítězného týmu.
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Pouťový turnaj
v Čečelovicích
V Čečelovicích jsou nohejbal a volejbal
alfou a omegou volného času. Dokázal
to znovu i pouťový turnaj.
Čečelovice - Většinou bývá v obcích na Blatensku ve sportovní oblasti na prvním místě
fotbal. Čečelovičtí to však mají jinak. Jim
učaroval nohejbal a volejbal. Za tímto účelem
vynaložil místní Obecní úřad již v roce 2008
částku 500 000 korun na vybudování hřiště
s umělým povrchem. „Jedná se o speciální asfalt s vodopropustným podkladem. Tehdy nám
umožnila realizaci této akce dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj,“ upřesňuje
čečelovický starosta Milan Stejskal- sám velký
fanda a zapálený
provozovatel míčových sportů.
Milan Stejskal si samozřejmě nenechal ujít
ani pouťový turnaj v sobotu 30. června. Jak
jinak, šlo o kombinaci nohejbalu a volejbalu.
Zpočátku to s účastí hráčů vypadalo dost bledě.
Večer předtím totiž „úřadovala“ v obci skupina
„Parkán“ a někteří jedinci to protáhli až do rána
bílého. Čečelovická parta nohejbalistů se tudíž
scházela na etapy, ale hned vzápětí dokázala, že ji
mírná společenská únava ani odpolední sluneční
žár vysoké intenzity nedokáže zlomit. Bohužel se
na úvodní část turnaje dostavili jen domácí hráči.
Přítomen byl i místostarosta Čečelovic Bohumil
Braun ml.: „Sem, panečku, jezdívaly party hráčů
z Prahy, Brna i Liberce,“ vzpomíná s lehkou dávkou nostalgie druhý muž obce, „Utkání sledovala
spousta diváků, peklo se prase, bylo to tu moc
fajn. Teď se nemůžu ubránit pocitu, že už nám
to tak trochu proteklo mezi prsty, že to poněkud
upadá. Kde jsou všichni ti mladí kluci, co tu
předváděli „husarské kousky“?,“ klade otázku
Bohumil Braun ml. Sám se také aktivně zapojuje:
„Ale na nohejbal dnes nemám ani pomyšlení,
natáhl jsem si tříslo. Ale volejbal si rád zahraju.“
Čečelovičtí si to tedy naostro rozdali v nohejbale sami mezi sebou. A o každý bod zápolili
jako o holý život, takže podívaná  byla vskutku
exkluzivní a nezapomenutelná. „Bylo toho v tom
hicu ažaž, hlavně se špatně dýchalo,“ svěřil se
po sérii zápasů Jaroslav Třeštík, „Starostův tým
se předvedl jako hodně kvalitní soupeř, který
nám nedal nic zadarmo. Však jsme také vyhráli
o pouhý bod, celkově pak čtyři ku třem na sety,“
smeká pomyslný klobouk před soupeřem veterán, který má v nohejbale bohatou, třicetiletou
praxi. O tom, že čečelovičtí nohejbalisté nic
neponechávají náhodě a udržují si poctivě formu,
svědčí jejich pravidelné nedělní tréninky.
Okolo šestnácté hodiny přišel čas na volejbalovou kapitolu, kdy už se dostavili i přespolní
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hráči z Horažďovic a Svéradic. Tenhle čtyřhodinový seriál byl ještě napínavější. Ukázala se dokonalá souhra soustředěnosti, pevné vůle, rychlosti
a obratnosti, která na sebe strhávala všeobecnou pozornost okolí. Hráčce
M. Š. z Čečelovic asi jako jediné panující vedro vyhovovalo: „Já sluníčko
zbožňuju a tohle mi vůbec problémy nečiní. Větší škoda je, že jako tým
nejsme sehraní a moc nám to nejde, protože   v průběhu turnaje pořád
měníme složení.“ Paní M. Š. pěstuje volejbal už deset let, s kamarády
a kamarádkami ve vsi pro radost hraje
každý víkend celých patnáct roků.
Horažďovičtí volejbalisté drží
družbu s čečelovickými přesně čtyři
roky - navzájem si jezdí na své turnaje. Jiří Ladman, „tiskový mluvčí“
horažďovické sestavy mladších, říká:
„Naši dnešní hostitelé jsou hodně
vstřícní a přátelští, opravdu příjemná
parta lidí. Ty naše mače nejsou zase
tak o výkonnosti, jako spíš o zábavě
a pohodě. Určitě do toho jdeme s bojovností a energií, ale případné chyby
se berou s humorem.“ Lidé okolo
Jiřího Ladmana objíždí amatérské
soutěže pošumavské ligy, pokoušeli
se zabodovat i ve vyšší soutěži v Postřekově. „Tam nám ale už tak trochu
vyprášili kožich,“ křísí vzpomínku se smíchem Jiří Ladman. A jak se tahle
parta vůbec dala dohromady? „My jsme vlastně všichni shodou okolností
z jediné horažďovické ulice. Tam jsme se scházeli na fotbal, florbal a volejbal. Nakonec jsme zůstali jen u volejbalu,“ zní odpověď.
Ve dvacet hodin byly vyhlášeny výsledky. Tentokrát zvítězili borci
týmu „Horažďovice starší“, jejich mladší kolegové přesně podle vlastního
odhadu skončili druzí. Třetí pozice zůstala vyhrazena pro volejbalisty
ze Svéradic, na konečné skončili tentokrát čečelovičtí. Všechny sestavy
obdržely krásné dárkové balíky.
Vladimír Šavrda

Podnikatelé a firmy z Blatenska
vrhly tentokrát svůj potenciál
do nohejbalového turnaje
Bezdědovice - Bez práce nejsou koláče, ale je čas vydělávání na chléb
a čas zábavy a her. Za tím druhým se do Bezdědovic na nohejbalové
klání vypravilo devět celků: členové bezdědovického klubu pod vedením
Oty Buriana st., Vydrýsci, reprezentanti Agra Blatná, podnikatelé Šimsa
a Bolina, ostřílení sportovci Vinice A a Vinice B, Technické služby Blatná,
Blatenská ryba, a. s. a „ostrostřelci“ z Chlumu. Turnaj se konal na ploše
obecního sportovního areálu.
Představitel sponzorující firmy - podnikatel Radek Šimsa - oklasifikoval
sportovní akci na výbornou: „Počasí bylo přímo ideální a turnaj firem se pro
velký úspěch bude opakovat i příští rok. Výkony, které podali zúčastnění,
všichni ohodnotili jako vzácně vyrovnané a na solidní úrovni. Pravda, určitě
se vyskytly viditelnější rozdíly, ale to je dáno tím, že někdo má možnost
pravidelných tréninků a někteří jedinci se sejdou jen při turnajích. Třeba
hráči blatenské Vinice se scházejí hodně často a tady u nás hostují skoro
vždycky. My v Bezdědovicích se u sítě
sejdeme jen jeden den
v týdnu.“
Celodenní, vyčerpávající kolotoč nohejbalových utkání
v Bezdědovicích  postavil večer na zlatý
stupínek tým „Vinice
A“, stříbro vybojovali
pracovníci „Blatenské
ryby, a. s.“, třetí pohár
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s věnováním zdvihli nad hlavu s upřímnou radostí domácí hráči. Velmi
hodnotné ceny poskytla do turnaje firma LEIFHEIT Blatná - hlavní sponzor
akce, dále tento podnik podpořili Autoopravna Bulka Blatná, Technické
služby Blatná, Agro Blatná, Blatenská ryba, a. s., Autodoprava Michael
Bolina z Blatné a firma Znakon, a. s. Občerstvení zajišťovala místní děvčata
a místní hostinský Josef Vydra.
Automatickým doplňkem sportovního dne bylo přátelské posezení
na čerstvém vzduchu s kytarou a harmonikou až do časných ranních hodin.
Peklo se maso a klobásy, nápoje všech druhů tekly proudem. Nebylo divu,
že se úklid materiálu odložil až na příští den. Gril, výčep a ostatní životně
důležitá zařízení strážila ochotně a levně spolehlivá hlídací služba - rodák
Václav Kohel. A podstatné je, že se nic neztratilo.
Takový člověk by se náramně hodil do vlády, kde se desítky let ztrácí
téměř všechno kromě ministrů a jejich sekretářek.
Vladimír Šavrda

Malá kopaná v Lažanech - nejlepší
gólman pustil jen jeden „vdolek“
Lažany - Tradiční turnaj v malé kopané o pohár starosty obce Lažany
proběhl v sobotu 30. června. Své síly tady změřilo sedm fotbalových
mužstev: místní „klíšťata“, Doubravice, Hudčice, Mečíchov, Záboří,
Malvazinky a Kocelovice.
Pohár starosty nakonec odvezli domů hoši z Doubravice. V závěsu ponechali celek Hudčic, následně Mečíchova. Bramborová medaile byla souzena
fotbalistům ze Záboří, pátou pozici obsadily Malvazinky, předposlední
příčka byla souzena kocelovickým, domácí spolkli hořkou pilulku porážky.
Nejlepším gólmanem se stal s jedinou vstřelenou brankou Lukáš Vydra
z Mečíchova. Jako nejproduktivnější střelec se předvedl Roman Prokopius
z týmu Doubravice. Pavučiny v brankách soupeřů vymetl celkem třikrát.
                                                                                   Vladimír Šavrda

Blatenské volejbalové prase 2012
V sobotu 4. 8. uspořádali Dřeváci TJ Sokol Blatná šestý ročník populárního turnaje smíšených družstev spojený s pečením prasete. Turnaje se
zúčastnilo 9 týmů a na stupně vítězů vystoupali na třetím místě hráči Písku,
stříbrní skončili Papatači také z Písku a putovní pohár si odvezlo družstvo
Freeway z Rožmitálu pod Třemšínem.

Na nohejbalových kláních v Chobotě se
bojovalo s vypětím až do posledního bodu
Chobot - O co méně nohejbalových sestav se v sobotu 14. července
sešlo na dvou hřištích v malé obci Chobot, o to byl vzájemný boj tvrdší,
vyrovnanější a po všech stránkách kvalitnější. „Skutečně, šlo o moc pěkné zápasy. Byly napínavé do závěrečné vteřiny, o každý bod se sváděla
vypjatá a leckdy emotivní utkání,“ potvrzuje ředitel turnaje a nohejbalový
borec Miloš Kadlec. Sám se jako člen týmu „Karomi“ /Březnice + Chobot/
radoval ze zisku stříbrné trofeje. Sami „čistokrevní choboťáci“ skončili
čtvrtí, poslední páté místo museli „vstřebat“ zdejší chalupáři z Prahy. Pro
bronz si sáhli kluci ze Zahorčic. Štěstí se tentokrát „zlatě“ usmálo na partu
„Buldoků“ z Písku.
1.září se bude tradičně v Chobotě konat další nohejbalový turnaj. „To
už bude týmů podstatně víc,“ slibuje Miloš Kadlec.
Vladimír Šavrda
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PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE
ROMANA VONÁŠKA
Dne 23. června 2012 v 9.00 hodin byl zahájen první ročník turnaje starších přípravek O pohár Romana Vonáška, bývalého fotbalového reprezentanta České republiky. Zorganizovat  turnaj se podařilo díky generálnímu
sponzorovi Technickým službám města Blatné s.r.o. a členům fotbalového
oddílu TJ Blatná. Nápad se začal rodit v zimních měsících a výsledkem
byl turnaj nabitý zajímavými zápasy, báječnou atmosférou a spokojeností
jak hráčů, tak fanoušků.
Celkem startovalo osm týmů:
Blatná, Bělčice, Březnice, Osek,  Sedlice, Rožmitál pod Třemšínem,
Mirotice, Hradiště.
Zápasy probíhaly souběžně na dvou travnatých hřištích. Hrálo se
systémem sedm hráčů plus jeden brankář podle pravidel pro mladší žáky.
VÝSLEDKY TURNAJE:
Skupina   A:
Pořadí: 		
1. Březnice  	
		
2. Podolí II  	
		
3. Sedlice    	
		
4. Mirotice  	

9 bodů, 		
6 bodů, 		
1 bod, 		
1 bod, 		

skóre 8:1
skóre 7:2
skóre 0:4
skóre 0:8

Skupina B:
Pořadí:		
1. Blatná   	
		
2. Hradiště
		
3. Bělčice
		
4. Rožmitál

9 bodů,		
6 bodů,		
3 body,		
0 bodů ,

skóre 9:0
skóre 10:2
skóre 2:11
skóre 0:8

FINÁLE
Březnice  -  Blatná   0:0  (pokutové kopy   0:1)
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Blatná
2. Březnice
3. Podolí II
4. Hradiště
5. Sedlice
6. Bělčice
7. Rožmitál p./Tř.
8. Mirotice
Nejlepší brankář: 	 Michal Šimůnek (Blatná),
Nejlepší hráč:        	 Dan Burda (Březnice),
Nejlepší střelec:     	Jakub Nimburský (Hradiště)

Bývalí hráči blatenského dorostu s trenérem Josefem Kratochvílem.

Slavnostního předání cen se ujal starosta města Mgr. Bohuslav Navrátil, ředitel TS města Blatné s.r.o. Pavel Srb, Roman Vonášek a Michal
Vanduch za TJ Blatná.
V závěru turnaje hráči bývalého dorostu včele s Romanem Vonáškem
předali trenéru Josefu Kratochvílovi ocenění za dlouholetou práci pro
blatenský fotbal.
V rámci fotbalového turnaje byla pro jednotlivé fotbalové oddíly a další
zájemce přihlížející fotbalovým kláním uspořádána „soutěž“ ve třídění odpadů. Technické služby města Blatné s.r.o. připravily skutečné kontejnery
na tříděný odpad, které jsme doplnili dalšími sběrnými místy – sběrný dvůr,
lékárna na nespotřebované léky, místo zpětného odběru baterií a kompost.
Každý fotbalový oddíl dostal směs odpadů k roztřídění (úsporná zářivka,
běžná žárovka, baterie, elektrozařízení, nebezpečný odpad, bioodpad, léky,
objemný odpad, sklo, plast, papír, nápojový karton), některé odpady byly
skutečné, pro jiné jsme z důvodu bezpečnosti připravili karty s obrázkem
příslušného odpadu. Dále děti odpovídaly na otázky z oblasti odpadů
a doplňovaly pomocí osmisměrky chybějící slova do říkanky. Pro nejmenší
zájemce o třídění bylo připravené zábavné bludiště „kam se zářivkou“,
hledání rozdílů a doplňování písmenek rozlišených podle barev do říkanky.
Zdálo se, že se děti ujaly úkolů s chutí. Za jejich úsilí ve třídění odpadů
byly odměněny cenami, které do „soutěže“ věnovala autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM a.s. Soutěže pro děti připravila Ing. Scheinherrová
a M. Karešová z Odboru životního prostředí MěÚ Blatná.
Výsledky „soutěže“ ve třídění
1. Hradiště
2. Sedlice
3. Březnice
4. Podolí
5. Blatná
6. Rožmitál
7. Bělčice
8. Mirotice

Soutěž ve třídění odpadů.

Hodnotné ceny si odnesli všichni účastníci turnaje, a to především
díky sponzorům:
Technické služby města Blatné s.r.o., Roman Vonášek, Roman Pojer –
BP service, NaradiOnline.cz, Město Blatná,  TM Blatná, Dynal, ECO-F,
EUROVIA CS. a.s., Hospoda u Datla, BI ESSE cz.,  Autodíly Chvátal,
Elektro Uhlík – Rubáš,  Agro Blatná,   Strom Lnáře, JOHN DEERE,
Stavebniny Albín Veselý, Agrozet Ražice, Hanes s.r.o. Praha, Oddíl nohejbalu Chobot, Elektro Jankovský, Pekařství Vrána, Papírnictví-hračky
Tomášková
Vvítězné mužstvo starší přípravky Blatné společně s Romanem Vonáškem.

Kateřina Malečková
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Na Mistrovství republiky leteckých modelů ve Tchořovicích
blatenští závodníci na stupně vítězů konkurenci nepustili
techniku. Díky skvěle fungujícímu stánku s občerstvením však nebyla
Tchořovice - Tchořovické letiště v sobotu 16. června a v neděli
nouze o ledové nápoje a teplé pokrmy,“ referuje Roman Pojer.
17. června opět posloužilo účelu, za kterým bylo zbudováno. Blatenský
V neděli 17. června piloti uctili světlou památku jednoho ze svých
modelářský klub tady dvanáctý rok po sobě uspořádal Mistrovství České
mrtvých kolegů. Na tchořovickém letišti proběhl „Memoriál Ondřeje
republiky rychlostních letadel a „Memoriál Ondřeje Havelky“.
Havelky“. „Ondra byl velmi talentovaný pilot a báječný kamarád,“ uvádí
Na mistrovské přebory dorazilo třicet týmů z celé země i sousedního
k jeho osobě Roman Pojer, „Navzdory svému mládí si získal respekt všech
Rakouska. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: F3D / takzvaná „královská
závodníků doma i v zahraničí,“ zdůrazňuje.
kategorie“ /, F5D, Q40 a XXL. Blatenští modeláři se „blýskli“ především
Letecké závody se podařilo zorve zmiňované „královské kategorii“,
ganizovat díky podpoře města Blatná
kde kompletně ovládli celé stupně
a vstřícnosti obce Tchořovice, souvítězů. „Náš přední borec Tomáš Ančasného majitele větší části betonové
drlík navíc zvítězil i v další kategorii
plochy. On-line zpravodajství z celé
Q40,“ zmiňuje člen klubu Roman
akce se podařilo zabezpečit zásluhou
Pojer.
firmy Konet Blatná, která bezplatně
Na vysvětlenou - Kategorie Q40 je
poskytla internetové připojení.
u nás sice nejmladší kategorií, ale při„Dnes úspěšní závodníci modenáší závodníkům maximální možnost
lářského klubu v Blatné vděčí za svůj
užít si pylonářský závod při relativně
potenciál a umění v podstatné míře
nízkých pořizovacích i provozních
svému „učiteli“ Josefu Průchovi,
nákladech. Modely musí být podobné
který se jim od dětství věnoval v mosvým skutečným předlohám, takže to
delářském kroužku pod Domem dětí
stále jsou pohledné typy letadel.
a mládeže. Tuto štafetu před dvaceti
„Rychlostní letouny neboli pylety převzal nynější prezident klubu
lony létají na stejné trati, vymezené
Petr Loula,“ doplňuje Roman Pojer.
třemi pylony, tvořícími rovnostranný
MČR v létání pylonů - úspěšní blatenští modeláři.
Megastar blatenského modelářskétrojúhelník o délce strany 180 metrů.
ho klubu stále zůstává Tomáš Andrlík, který již několikrát reprezentoval
Vzhledem k prostorové náročnosti celé akce byla volba bývalého voBlatnou v kategorii F3D na Mistrovství světa. Jeho posledním triumfem
jenského letiště ve Tchořovicích nejlepším řešením - pro piloty, diváky
se stalo osmé místo v soutěži jednotlivců na Mistrovství světa v Austrálii.
i pořadatele. Po letech smůly se nad termínem blatenského modelářského
závodu slitovalo počasí a připravilo výborné podmínky pro celý letecký
víkend, i když sobotní tropické teploty důkladně prověřily piloty i jejich
Vladimír Šavrda
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Prodej slepiček

F i r m a Po l y g r a p h

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17. týdnů
cena 159 – 170 Kč / ks

přijme:

Prodeje se uskuteční: v pátek 28. září
2012
Blatná – u rest. na myslivně – v 12.30 hod.
Případné bližší informace – tel : 728605840
728165166 415740719

Do provozu v Kasejovicích hledáme
soustružníka do mechanické dílny
na stálý pracovní poměr.
Tel.: 725 606 430
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Produkčního v tiskárně
požadavky: znalost NJ a práce na
PC/grafické programy Adobe Acrobat..../, časová flexibilita, vedení
malého kolektivu lidí.
Nabízíme nadstandartní ohodnocení.
info-tel. 603233576 p. Aichinger
Pronájem nebytových prostor v centru
města Blatná cca 86 m2 Možnost pronájmu ihned.
Tel. 724 225 619
724 225 620
Prodám stavební materiál zn. levně. Cena
dohodou.
Prodám byt 4+1
v Blatné.
Volný ihned.
Kontakt:
736 541 302
PRONAJMU
dlouhodobě rod.
domek v Blatné.
Tel.: 723 164 271

TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
k vestavné skříni od 2 m
4 ks výsuvný koš ZDARMA
formátování LTD desek
olepování ABS hran do tl. 2 mm
tel.776 11 88 15

Do you speak English?

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé,
konverzace, příprava na maturitu, základy
business English. Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální
přístup, vlídné zacházení.
Přihlašování, začátek, pokračování
kurzů v týdnu od 3.9.2012. na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;
tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Kadeřnictví Radka, Petra
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
po-pá 9:00-16:30h
tel.č.: 723 216 902

barvení,melírování vlasů
 mořský keratin
 společenské a svatební účesy...
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno: čt 15 - 18 hod.
		
pá 15 - 18 hod.
		
so (liché týdny 8-11 hod.)
		
nebo po tel. domluvě
Hajany 15
Tel.: 383 420 053,
mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

x95 cm

ZIE

ZIE

Tel.: 739 63 60 20

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

30 m

HLEDÁTE HLÍDÁNÍ PRO VAŠE RATOLESTI?
Zodpovědně a spolehlivě Vám je v době
prázdnin pohlídá studentka Pedagogické
fakulty.
Zkušeností s hlídáním mám.

Střední odborné učiliště

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

300 m

PRODÁM MAZDU 323, TŘÍDVEŘOVOU,
ROK VÝROBY 1997, OPRAVA NUTNÁ
NEBO NA NÁHRADNÍ DÍLY
TEL. 775 181 699

Číslo 13 / strana 23

telefon: 724 130 630
BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ
s.r.o.
Vypisují výběrové řízení na mzdovou
a finanční účetní.
Znalost programů firmy MAKO Blatná
je podmínkou.
Nabízíme velmi dobré platové
podmínky.
Nabídky zasílejte spolu se stručným
životopisem
na adresu bsblatna@bsblatna.cz

Hledám spolehlivou paní, slečnu z
Blatné a okolí na občasné pohlídání
půlročního syna - tel. 602 283 765

v
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NABÍZÍ:
 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

TISK:
 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
katalogů, kalendářů
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E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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