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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

P O DA Ř I LO S E !
Komisař agentury dobrý den z Pelhřimova napočítal 28. září 2012 v 16.00
na nádvoří blatenského zámku 91 VÁCLAVŮ a VÁCLAVEK, takže Blatná
překonala rekord v počtu Václavů v jeden okamžik na jednom místě a bude zapsána
v knize rekordů.

NEJVÍCE VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK

Na oslavy Dne
české státnosti jsme
do Blatné zvali
i prezidenta republiky pana Václava
Klause. Odpověděl
nám prostřednictvím své kanceláře
hezkým dopisem.
Škoda, že se nerozhodl pro Blatnou.

MĚSTO BLATNÁ,
Centrum kultury a vzdělávání Blatná a Nobiscum
Humanitas, o.s. uspořádaly akci, při níž se v jeden
okamžik na jednom místě sešlo 91 lidí s křestním
jménem Václav nebo Václava. Z toho bylo 7 žen
a 84 mužů. Nejmladšímu účastníkovi bylo
2,5 měsíce, nejstaršímu 87 let.
Rekord byl do České databanky rekordů
zaregistrován dne 28. září 2012
na nádvoří zámku Blatná.
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A KTUALITY
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto formou poděkovat
panu Zdeňku Šampalíkovi a celému kolektivu
firmy Sporknet za vstřícný přístup a nadstandardní služby, které jeho firma nabízí.
Spokojení zákazníci.

Výzva všem
pomoci
ochotným!!!
V minulých číslech avízovaná Humanitární sbírka „Kola pro Afriku“ se uskuteční v Blatné v označených skladových
prostorách areálu STEKO, Na Tržišti 727
od PÁ 26.10. /14 - 22 hod., SO 27.10./
11 - 19, NE 28. 10. (příp. další dny do odvozu) dohodou na tel. 605 260 986;
604 123 519; 383 420 227
Ne/oficiální vyhlášení na Blatenských
trzích v SO 27.10. / 10 hod. (před plánovaným pořadem u Kaplanky).
Všem dárcům aj. pomocníkům moc děkujeme za podporu záslužné akce.
Více na: www.kolaproafriku.cz; a v dopise
od organizátorů na str. 7.

Pozvánka

na výlov rybníka Labuť
Blatenská ryba, spol. s r.o. zve
všechny zájemce na výlov rybníka
Labuť, který bude probíhat od čtvrtka
25.října do soboty
27. října. Připraven je bohatý kulturní program a rozmanité občerstvení.
Přijďte ochutnat a koupit vynikající
ryby a rybí výrobky.
Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383422511,
www. blatenskaryba.cz

MC Kapřík zve všechny malé i velké na
4. ročník

sejdeme se v neděli 14.října u JATEK v Blatné v 15.00 hod
Pouštění draků:
15.-15.30 hod
Přesun na hasičárnu
☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Opékání špekáčků,hry a soutěže:
16.-17.00 hod
(špekáčky+chleba s sebou)
Během opékání prohlídka hasičského auta

!!!Nezapomeňte vzít draky a hlavně dobrou náladu!!!
1.11. v 17 hodin začíná v MC Kapřík  již čtvrtý

kurz zdravého hubnutí

Zájemci o kurz se mohou nahlásit na telefonním čísle 774040499 -  pí Žáčková

NASTANE JEŠTĚ LÉTO SVATÉ TEREZIE?
Ranními mrazíky a množstvím mlh jsou
vlákénka babího léta postříbřená a o polednách
sluncem pozlacené a prohřáté LÉTO SVATÉHO
VÁCLAVA přechází ve dnech v polovině první
říjnové dekády v rozsáhlejší a povětrnostně ještě
poměrně příznivé TEREZIÁNSKÉ BABÍ LÉTO
neboli LÉTO SVATÉ TEREZIE. Tato druhá část
středoevropského babího léta vládne v průměru
našemu počasí až po dny na přelomu druhé a třetí
dekády měsíce října.
- O SVATÉ BRIGITĚ, BÝVÁ MLHA V ÚSVITĚ
(8. 10)
- SVATÁ HEDVIKA DO ŘEPY JEŠTĚ MEDU
ZAMÍCHÁ (15. 10)
- SVATÁ TEREZIE Z ROSIČKY, NADĚLÁVÁ
PERLIČKY
- HAVLA DEN KDYŽ V SUCHU CHODÍ, JEŠTĚ TEPLÝCH DNÍ K NÁM VODÍ (16. 10)
- NĚKDY JEŠTĚ SVATÝ HAVEL VÍNO DOSLAZUJE
- SVATÝ GÁL (Gallus=Havel) BABÍ LÉTO
VZAL
- SVATÝ HAVEL ZDE – ZIMA ZA HUMNY
Přestože bychom se ještě dlouho rádi vyhřívali
na podzimním slunci, kalendář je nemilosrdný,
chlad a zima se blíží. Jak již jsme se v minulých
Blatenských listech zmínili, do konce letošního
roku bude naše prodejna lidového řemesla pravděpodobně pouze ve dvoře blatenského muzea, tzn. že
otevřeno bude zejména v sobotu v době blatenských
trhů, pokud nám počasí dopřeje, tak také v neděli
odpoledne. Sortiment budeme postupně doplňovat
výrobky s vánoční tématikou, také výrobky vhodnými k obdarování vašich blízkých.
STAROČESKÉ VÁNOCE TENTOKRÁT
V KAPLANCE
Naše již tradiční výstava s tématikou STAROČESKÝCH VÁNOC, kterou bychom vám rádi
také v letošním roce, navodili vánoční atmosféru,
čas ADVENTU a připomněli tak pravé poslání
těchto svátků, se uskuteční v KAPLANCE od 1.
– 23.12. Malá ukázka tvorby vycházející z tradic
našich předků bude tak součástí vašich předvánočních setkání s vínem.
Výstava bude prodejní, jejím doplňkem bude
také náš prodej ve dvoře muzea.
Náš tip na říjen: Jablečný mošt z pravých českých jablíček (opět v naší nabídce najdete pravý
jablečný mošt, cena je 22,- Kč za 0.7 l + 3,- Kč
záloha za lahev)
V letošním roce jsme naši nabídku doplnili ještě
dekorativními sušenými jablky, která jsou vhodná
na dozdobení průzračného moku nebo k použití
do müsli. Mošt je přefiltrovaný a pasterovaný.
Přijďte, poskytneme vám také ochutnávku.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Oprava fasády budovy
kotelny – ulice Čechova
Terénní úpravy v ulici
Řečická, Blatná – II. etapa
Technické služby Vás již informovaly o provádění terénních úprav v ulici Řečická. V první etapě byly provedeny úpravy směrem od železničních
přejezdů k zahrádkářské kolonii a nově vytvořené lokalitě pro výstavbu rodinných
domů. V současné době
probíhá provedení II. etapy, která probíhá směrem
od železničních přejezdů
ke křižovatce
s ulicí V Jezárkách. V rámci
této etapy dojde k posunutí stávajícího
oplocení přilehlé zahrádky o cca 4 bm, odbagrování svahu a současně
vysvahování terénu, dále pak bude vytvořen chodníček o šíři cca 1,8 bm,
který bude proveden ze štěrkodrti a prosívky. V závěrečné fázi pak bude
rozšířen vjezd, respektive kžižovatka, z ulice V jezárkách do ulice Řečická,
a to z obou stran. Toto rozšíření bude provedeno z balené asfaltové směsi.
Realizací této stavební akce dojde k zpřístupnění ulice Řečická a lokality
ulice Na růžových plantážích,
z hlediska dopravní obslužnosti, v souladu
s platnými právními předpisy
a normami.
Přikládáme fotografie
z prováděných
terénních úprav
druhé etapy.

Technické služby v průběhu měsíce srpna a září realizovaly opravu části
fasády budovy blokové kotelny v ulici Čechova. Fasáda byla opravována
z části přiléhající k ulici Čechova, tj. u prostor bývalého sběrného dvora.
Část fasády má již proveden i nový nátěr, včetně označení budovy kotelny
se znakem města Blatná. Věříme, že touto akcí jsme přispěli ke zkulturnění
přilehlého okolí.
V další etapě je pak uzažováno provést opravu stavby bývalé násypky.
Níže přikládáme fotografii z dokončené opravy části fasády budovy
kotelny.

Zemřelí – září
Ing. Křivanec Václav, Blatná, nar. 1943, úmrtí 5. 9. 2012
Vaňáč František, Lom, nar. 1951, úmrtí 7. 9. 2012
Štěrba Bohumil, Doubravice, nar. 1949, úmrtí 16. 9. 2012
Ušelová Božena, Blatná, nar. 1916, úmrtí 26. 9. 2012
Hovorková Růžena, Svobodka, nar. 1918, úmrtí 26. 9. 2012
Fialová Marie, Kasejovice, nar. 1919, úmrtí 26. 9. 2012
Myslík Jaroslav, Čimelice, nar. 1937, úmrtí 21. 9. 2012
Rebeta Karel, Raztely, nar. 1933, úmrtí 28. 9. 2012

Poděkování TS Blatná
Jménem SVJ Nad Lomnicí 1102 Blatná i jménem obyvatel domu děkuji Technickým službám Blatná za vzorně provedenou rekonstrukci
chodníku v ulici Nad Lomnicí. Rekonstrukce chodníku navazovala na výměnu trubek topení a TUV. Pan Jaroslav Blovský, vedoucí OMIR
MěÚ Blatná, a pan Přemysl Navrátil z TS Blatná jednak komunikací s externí firmou zajistili doladění okolí domu po výměně trubek
do původního stavu k naší plné spokojenosti a jednak nám vyšli vstříc s rekonstrukcí chodníku včetně odbočky ke vchodovým dveřím podle
našich představ. Rekonstrukce
chodníku je provedena v příkladné kvalitě, za což velmi
děkujeme zručným pracovníkům v pracovní četě TS
Blatná. Pracovníci iniciativně
a rozumně vyřešili problémy,
které jsme měli, nebo které se
vyskytly. A výsledek je krásný
na pohled i na chůzi...
Aleš Drobník

Foto: Aleš Drobník
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Blatenský fotofestival 2012 aneb Krajinak
Nepřehlédnutelný shluk lidí v ulici J.
P. Koubka, který před domem č.p. 6 minulou
sobotu zcela zaplnil chodník, mohl znamenat
a taky znamenal jediné: v Blatné začal Fotofestival! Téma již sedmého ročníku vtipně ukryté
v přesmyčce Krajinak, navázalo na rok předchozí, kdy na výstavách bylo možno vidět černobílé
i barevné fotografie tradičního žánru krajina. Už
loni série výstav představila především fotografii
tvůrčí, od klasické po experimentální; letos bylo
téma záměrně rozšířeno na přesahy jak ve smyslu filosofickém, tak i na použití nejrůznějších
fotografických přístupů včetně rozmanitých fotografických technik. Výsledek byl nejen zajímavý,
ale hodný pozoru nejpozornějšího.
Jako základna pro pomyslnou cestu diváka
za experimentem bylo zvoleno Muzeum Josefa
Siblíka v centru města. Zde byl také Blatenský
fotofestival za velkého zájmu místních i příchozích oficiálně zahájen uvedením výstavy
Bohemia fotografa Jana Reicha. Organizátorům
se podařilo pro Blatnou získat alespoň část výsta-

vy, kterou letos v létě k poctě svého manžela
a jeho nedožitých 70. narozenin představila
na Pražském hradě paní Jana Reichová. Soubor
fotografií historických a duchovních míst Čech
pořizoval autor po roce 1989 s cílem zaznamenat
místa symbolizující duchovní paměť českého
národa. Tomu také podřídil svoji fotografickou
metodu: kontaktní černobílé fotografie formátu
13 x 18 cm a 18 x 24 cm byly snímány původními
dřevěnými fotoaparáty, většina fotografií byla
pořízena na podzim nebo v zimě, kdy v obrazu
vyniká kresba kontur, za ranního či večerního
šerosvitu a v prostoru zcela oproštěném od lidí.
Díky tomuto postupu tak vznikly melancholicky
zadumané snímky jakoby neukotvené v čase,
přesto zřetelně odkazující k nepřehlédnutelnému baroknímu duchu české krajiny. Soubor
fotografií autor shrnul v knize Bohemia, která
v roce 2006 získala hlavní cenu – Kniha roku –
v literární soutěži Magnesia Litera. Jak byl Jan
Reich nedocenitelně vidoucí nejen ve smyslu
fotografickém, si lze uvědomit právě nyní, kdy
se mnoho míst nezadržitelně a ke smutku mnoha
duchovně spřízněných mění k nepoznání.
O stavu české společnosti ani nemluvě…
Zcela jinak, ale neméně pozoruhodně přistupuje ke své tvorbě Jan Ságl. Spiritus agens jeho
velkoformátových snímků jsou barva, krajinný
detail a výřez. Autor, který fotí už od roku 1957
a v české i zahraniční fotografii si již dávno získal
stabilní místo, využívá vynikajících vlastností
soudobého digitálního tisku k zobrazení osobité-

ho vidění krajiny, ale také k reedici svých starých
diapozitivů. Výsledek je nanejvýš působivý!
Ze snímků autora evidentně seznámeného se
širšími výtvarnými principy, ze všech těch jeho
fotografií, které už na první pohled sálají radostí,
hravostí, opojením z barevné a tvarové rozmanitosti a proměnlivosti našeho světa, lze také
vyčíst jakýsi rudimentální, ba až selsky na svém
si stojící vztah autora k zemi, k půdě, ale také
nepřehlédnutelnou obavu o její další existenci.
To se potvrdilo při autorově zahájení výstavy,
kdy k překvapení mnohých Jan Ságl nemluvil
o fotografování, ale o zemědělské politice Evropské unie a jejím dopadu na českou krajinu.
Další posun ve vnímání pojmu krajina přinesl
rozsahem nevelký soubor fotografií Andreje
Jakovleva nazvaný kryptogramicky Song off
Loss – melancholická krajina. Z krajiny přírodní se divák rázem ocitá v krajině urbánní, zde
konkrétně v interiérech pražské výstavní galerie
DOX, která vznikla díky soukromé iniciativě
znovuoživením prvorepublikové funkcionalistické stavby. Suverénně zvládnuté černobílé
fotografie vypovídají o silném vnitřním náboji
této architektury, o její funkčnosti a duchovním
přínosu i pro dnešní globalizovanou společnost,
o vnitřní hudbě, kterou pozorný návštěvník může
v těchto zdech zaslechnout, jak se – i když snad
poněkud mimoděk – zmínil autor při vernisáži.
Přínosem je i skutečnost, že tyto Jakovlevovy
fotografie jsou instalovány právě v muzeu, kde je
lze zhlédnout – stejně jako ostatní expozice – až
do 14. října tohoto roku.
K završení divákovy cesty po symbolické
vertikále od tradičního k experimentálnímu bylo
tentokrát třeba sejít až do podzemí muzea, kde
na zadních stěnách komůrek někdejší městské
šatlavy byly s velkým porozuměním pro ironii
a zároveň intimitu zavěšeny fotografie komůrek
v jistém smyslu stejně depresivních, totiž pornokabinek sex-shopů. Návštěvníci mohli do cel
nahlédnout jen špehýrkou, to však neviděli téměř
nic. Pravý obraz se jim zjevil až při odvážném
vkročení, kdy se před nimi rozehrála celá škála
skrytých významů… Autor konceptu Vladimír
Šigut, který svá fotografická studia dokončil
teprve v minulém roce, se ve své volné tvorbě
zabývá sociálním portrétem, konceptuální fotografií a zamýšlí se nad životními hodnotami
různých menšinových subkultur ve společnosti.
V pomyslném prostoru ve smyslu věku
i způsobu tvorby se kdesi mezi Janem Ságlem
a Vladimírem Šigutem pohybuje další fotograf
Evžen Sobek. Ten při nedělní vernisáži na zám-

ku představil svoji kolekci velkoformátových
barevných fotografií Life in blue. Renomovaný
fotograf, který se fotografii věnuje profesionálně,
je zakladatelem Fotoškoly v Brně je svými snímky mimo jiné zastoupen ve sbírkách v Evropě,
USA, Izraeli i v Japonsku, dlouhodobě sleduje
komunitu lidí trávících svůj volný čas na březích Novomlýnských nádrží. Skupinky (nejen
lidských) tvorů často obskurní vizáže i gest,
jsou na pozadí jezerní modře a uměle vytvořené
krajiny lapeny do čtvercového formátu a jakoby navždy fotografovým objektivem zaklety
do strnulých pozic vypovídajících s humorem
i posmutněle o hodnotách a „hodnotách“ naší
doby. Soubor vystavovaných fotografií byl vydán
i knižně; o jejich vzniku i o dalších rozpracovaných projektech autor podrobněji pohovořil
na setkání, které volně následovalo odpoledne
po vernisáži.
Neméně hodnotnou fotografickou žeň přinesly i další výstavy instalované v prostorách
historických sálů blatenského zámku. Jako
výborný organizační počin lze hodnotit fakt,
že tu po celou dobu konání Fotofestivalu byly
v důstojném prostředí ke zhlédnutí i soubory
fotografů otevřené scény, tedy autorů doposud
studujících nebo se fotografií zabývajících „jen“
jako svým koníčkem. Fotofestival se tak tentokrát odehrával na ose od sebe nepříliš vzdálených
míst: muzeum - Kaplanka - zámek a se zázemím

v již zmíněném č.p. 6 u Berndorffových, kde
v průjezdu rovněž vystavoval místní fotoklub
KAMFO Blatná. Také tento fakt zřejmě přispěl
i ke zvýšené návštěvnosti všech výstav, ačkoli
počasí tentokrát nebylo příliš příznivé. Lze
jen doufat, že majitelé zámku budou vstřícní
i v příštích letech…
Dalším příjemným překvapením byla letos
pro milovníka fotografie i Otevřená scéna.
K jejímu vývoji zřejmě přispěla skutečnost, že
mnozí vystavující , např. Radim Hájek, Oldřich
Malachta, Tomáš Teodosijev i vynalézavá Eva
Stanovská zde vystavovali už loni a byli tedy
zřejmě vedeni snahou představit ze své tvorby
něco nového, což se jim také zcela jistě podařilo.
Neméně příjemně překvapily i snímky studentů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jmenujme zde
za všechny ostatní nadějné Petru Hajdůchovou
a Robina Závodného i profesionálně již úspěšnou Elišku Kyselkovou, kteří jakoby ve svých
fotografiích nacházeli (oproti někdy planě
filosofujícím absolventům FAMU) nová, byť
zemitější východiska. Jejich snímky přinášejí
při zachování technických a estetických kvalit
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pestrost nápadů, hravost a optimismus, aniž by
vadilo, že je zde možné najít a vidět vliv oboru,
který jejich autoři studují, totiž oboru reklamní
fotografie. Stejně pozoruhodné byly i soubory
žáků Školy kreativní fotografie Mgr. Němečka,
např. snímky Dity Jáskové, pátrající v krajinách
svého vlastního duševního světa. Kvalitními
soubory však byli zastoupeni i studenti či absolventi ostatních fotografických škol, např. Ondřej
Bouška, Lenka Pužmanová, Jan Vermouzek,
Renata Molová aj. Jistě o nich v budoucnu ještě
uslyšíme…
Pravé překvapení však do programu Fotofestivalu přinesla účast Fotoklubu Lanškroun,
který zde představil svoji úspěšnou a působivou
kolekci vybranou ze šedesáti fotografií vytvořených dvanácti členy lanškrounského fotoklubu
na téma Sudety. Na jejich snímcích najednou
jakoby znovu ožila trýznivá kapitola českých
dějin, kdy byly z pohraničí nejdříve vysídleny
české rodiny, které zde po staletí žily, po válce
pak odsunuto obyvatelstvo německé. Zejména
fotografie, na nichž naši současníci bezradně
stojí nad hromádkami věcí osobní potřeby
„do maximální celkové hmotnosti 50 kg“, které – jak bylo napsáno na popiskách – si mohou
sbalit do kufru na cestu, působily tak naléhavou
silou, že divák náhle pocítil úzkost snad všech
běženců světa…
Výčet programu Blatenského fotofestivalu by
nebyl úplný, kdybychom zde nejmenovali uvedení krátkého dokumentárního filmu Jáma, který
natočil absolvent zlínské a dalších zahraničních
fotografických škol Jiří Stejskal, i tradiční
přednášky v neděli odpoledne, z nichž za nepodnětnější lze považovat tu, která by bývala
potřebovala mnohem větší časový prostor a jíž
veřejnosti představil svou novou knihu Obrazy
z dějin fotografie české (eseje o stěžejních osobnostech české fotografie 20. století) fotograf,
historik fotografie a publicista Josef Moucha.
O volné propojení jednotlivých bodů programu se tentokrát postarala herečka, zpěvačka
a hráčka na mnohé hudební nástroje Gabriela
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Vermelho, jejíž samostatný podvečerní koncert
ve zcela zaplněné Kaplance přijali blatenští
obzvláště vřele.
A na závěr kromě poděkování všem pořadatelům, partnerům a sponzorům, jejichž výčet je
uveden v katalogu Blatenský fotofestival 2012
a na doplňujícím letáku (ten je v současné době
ještě dostupný, stejně jako katalogy předchozích
ročníků na dosud probíhajících výstavách), ještě
drobné, ba minimalistické zamyšlení: Za dobu
sedmiletého trvání fotofestivalu lze vypozorovat
souběžné působení jeho několika rovin. Určitá
část programu každoročně přináší do Blatné
výstavy klasiků fotografie i soudobých autorů,
jejichž dílo se již stalo součástí kulturního odkazu, ale jichž výstavy nebývají příliš časté, nebo je
za nimi třeba cestovat do vzdálených kulturních
center. Další část představuje aktuální trendy
ve fotografické tvorbě, jiná dává začínajícím profesionálním fotografům (nejen z Čech!) možnost
vzájemného setká(vá)ní a pozná(vá)ní, a ještě
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jiná, však neméně významná část je pravidelným
a důležitým! povzbuzováním, a snad i povzbuzením pro další činnost místních fotoamatérů,
stejně jako dalších spřátelených fotoklubů, tedy
bez rozdílu pro všechny ty, kteří sem každoročně chutě a rádi zavítají na návštěvu. K tomu se
pak ještě přidává další kulturní program určený
veřejnosti: hudba, přednášky, promítání filmů.
To vše se přitom odehrává ve městě, které je
přátelské, neuspěchané a které příchozím nabízí
i neopakovatelně krásné historické prostředí.
Na Blatnou se pak vždycky celoročně,
na mnoha místech a v mnohých mikro- i makrospolečnostech, fotografických i jiných, vzpomíná doslova „od Šumavy k Tatrám“, ba mnozí
sem jezdí rádi a mnohem raději než na významné
fotofestivaly v Praze či Bratislavě. Je tedy podpora Blatenského fotofestivalu jen podporou
malé skupinky jakýchsi obtížně definovatelných
místních šílenců s fotoaparátem…?
Pro Blatenské listy v říjnu 2012 Iva Capoušková

V NEDĚLI 14 10. 2012
SE OD 12.00 HODIN
KONÁ
V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA

POSVÍCENSKÝ

TURNAJ V MARIÁŠI
připraveny jsou zajímavé ceny, pro
všechny účastníky teplé jídlo.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Pěvecký sbor jihočeských učitelek
„Život už mne dávno naučil, že hudba
a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co
nám život může dát. Kromě lásky ovšem. “
Jaroslav Seifert
Pěvecký sbor jihočeských učitelek (PSJU)
byl založen v předjaří roku 1963 svým sbormistrem Theodorem Pártlem na Pedagogické
škole v Prachaticích a od roku 1993 pokračuje
při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, kde začal pracovat také s mužskými hlasy
jako sbor smíšený. Široký repertoár sboru sahá
od lidových písní přes klasiky sborové tvorby až
po skladby současné.
Během své činnosti koncertoval PSJU po celé
naší vlasti a téměř v celé Evropě (Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko,
Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko aj.). Uskutečnil řadu rozhlasových a televizních záznamů,
přímých přenosů (i v Německu a Švýcarsku),
natočil LP desku a vydal tři CD. Na festivalech,
přehlídkách a soutěžích získával vždy přední
ocenění (k nejvýznamnějším patří zvláštní 1.
cena a absolutní vítězství na International Koorfestival v holandském Haagu roku 1975).
Osobnost sbormistra Theodora Pártla a jeho
snaha o osobitý zvuk sboru, založený na důsledné práci s hlasem a jeho barvou a snaze nepodléhat laciným efektům, přitahovaly ke sboru
řadu známých umělců. K nejvýznamnějším

spolupracovníkům patřil vedle Radovana Lukavského, skladatelů Zdeňka Lukáše nebo Františka
Chodury především Mistr Eduard Haken, s nímž
PSJU uskutečnil 68 společných koncertů. Spolupráce přerostla v upřímné přátelství, pro členy
sboru byl každý společně prožitý čas velkým
svátkem a nejinak je tomu i dnes.
V současné době spolupracuje PSJU s houslovým virtuózem Bohuslavem Matouškem,

Voňavá výstava růží
Miloslava Šípa ze Skaličan
Mnohokráte, když přijedou mí známí, kamarádi či jiní turisté do Blatné a já se s nimi setkám, dojde na dotaz proč zanikla blatenská růžařská
tradice a také dojde na konstatování, že není nikdo, kdo by v této činnosti
pokračoval. Jsem-li účastníkem takovýchto debat, mnohdy erudovaných
a někdy i rádoby odborníků na regionální historii
či současnost, vyslechnu si obdobné stesky a pokud
se dostanu ke slovu, snažím se vyvést debatující
z omylu. Faktem je, že Blatnou jako takovou
v minulosti skutečně proslavilo pěstování růží
a přízvisko „Blatná – město růží“ bylo a je známé
snad po celé republice. Nespornou historickou
skutečností zůstává to, že růžařskou tradici zde
založila rodina Böhmů a skutečně celosvětově ji pak
proslavil Jan Böhm (1888 – 1959). Jeho plantáže
růžových květů, rozprostírajících se v dobách první
republiky na více než třiceti hektarech, byly ojedinělým jevem ve střední Evropě. Böhmovo šlechtileské
úsilí doznalo mnohých vyznamenání na odborných
výstavách a kupříkladu blatenská výstava růží
v roce 1928 u příležitosti desátého výročí založení
Československé republiky přilákala do Blatné nejen
(mluvou současnosti) „celebrity“ tehdejší doby, ale
i tisícovky běžných návštěvníků. Po roce 1948 byl
Böhmův podnik znárodněn. V pěstební činnosti
sice pokračoval komunální podnik, ale sláva böhmových růží postupně
uvadala, až nakonec zanikla. Zašlou slávu města růží nakonec připomínaly
jen kamenné růže architekta Jana Rampicha před objektem někdejší spo-

sólistou Státní opery v Praze Svatoplukem
Semem, mistrem přednesu Alfrédem Strejčkem
a s mnoha mladými nadějnými talenty.
Na koncertě v Blatné, který se uskuteční
v pátek 7. prosince 2012 v prostorách zámku,
zazní např. známá kantáta Otvírání studánek
Bohuslava Martinů, skladby Antonína Dvořáka,
Zdeňka Lukáše, spirituály a lidové písně.
Ing. Marie Švehlová, členka sboru

řitelny a keříky růží v soukromých zahradách a jejich sporadický výskyt
na veřejném prostranství (např. v parčíku před Základní školou J. A. Komenského či v ulici Šilhova). Růže z Blatenska však zdaleka nezmizely.
Skutečným pokračovatelem böhmovské růžařské pěstební a šlechtitelské
tradice je pan Miloslav Šíp ze Skaličan. Miloslav Šíp na počátku 90. let
odkoupil od restituentů zchátralý statek ve Skaličanech, který postupně
zrekonstruoval a ve svých vlastních růžových a okrasných školkách se
může chlubit skvostnými růžařskými výpěstky. Odměnou za jeho neskutečnou píli, pracovitost, zarputilost a vrozenou
(až netypickou) skromnost mu snad byla výstava,
kterou v sobotu 8. září tohoto roku sám uspořádal
(ve spolupráci s blatenským zámkem a Centrem
kultury a vzdělávání v Blatné). Výstavu samotnou
zahájil průvodním slovem pan Jiří Sekera, který zaplněnému sálu někdejší zámecké konírny představil
historii růžařství v Blatné. Přítomní si poté mohli
prohlédnout nepřeberné množství druhů a odrůd
královny květin s půvabnými a kouzelnými názvy,
pojmenované podle historických, významných nebo
literárních postavách, po událostech, podle místopisných názvů, lidských vlastnostech apod. (např.
Česká pohádka, Skaličany, Magna Charta, Praha
89, Falstaff, Pšovanský zahradník, Sněhurka, Anne
Boleyn, Cardinal De Richelieu, Don Juan a mnohé
a mnohé další). Realizace velice podařené výstavy
nepochybně znamenala mnoho práce a úsilí. Dlouhé
a náročné přípravy se však vyplatily, neboť nadšení
přítomných návštěvníků bylo dle jejich reakcí a zaujetí výstavou jako takovou velké. Nepochybně nejen já děkuji za krásný
zážitek a přeji Mílovi mnoho úspěchů ve všech oblastech, i díky němu jsem
totiž hrdý na to, že jsem ze Skaličan.
Václav Cheníček
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Česká organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná
společnost
byla založena Richardem Gazdou a Romanem Posoldou počátkem roku 2012. Inspirací se staly charitativní organizace
Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity. Základní myšlenka vychází také z osobních zkušeností.
Úvod:
Dostupnost škol v Africe je mnohdy velmi obtížná. Většina dětí chodí
do školy pěšky, některé děti se však do školy, kvůli velké vzdálenosti,
nedostanou vůbec.
Organizace Jole Rider sbírá opotřebovaná kola od anglických dárců
a následně je odesílá dětem do Gambie. Díky podobným charitativním
projektům tak v posledních letech přibývá dětí, které se ke vzdělání dostanou na darovaných kolech z jiných zemí. Jole Rider odeslala do Gambie
za uplynulých 6 let přes 10 000 kol. Hnutí Bicycles for Humanity posílá
jízdní kola do sedmi afrických zemí a toto hnutí odeslalo přes 50 000 kol.
Kola pro Afriku v České republice:
Česká veřejnost vyslyšela výzvu o dárcovství opotřebovaných jízdních
kol, která by ještě mohla velmi dobře posloužit dětem právě v Gambii,
kam společnost Kola pro Afriku, o.p.s. zamýšlí darovaná kola odesílat.
Aktivita, která začala v únoru 2012 v Ostravě a v Kroměříži, se stále
rozšiřuje po celé České republice, postupně tak vznikají ve městech a obcích sběrná místa, kam mohou dárci přinést nepotřebné, pokud možno
funkční nebo opravitelné kolo. Za prvních 7 měsíců lidé darovali na pět
tisíc kol v padesáti sběrných místech. Kolo, které již českému člověku
posloužilo, má pro africké dítě stále obrovskou hodnotu. Sbírány jsou
i nové nebo nepotřebné, avšak funkční náhradní díly i nářadí na opravu
kol. Ne všechna jízdní kola jsou pro africký terén vhodná - nejvhodnějším
typem jsou kola horská.
Kola jsou postupně svážena do centrálního skladu, odkud budou následně expedována do místa určení, tedy do Gambie v Africe. Tam jsou
kola rozdělována podle předem daných kriterií, což je na vzdálenost do
školy a také prospěch žáka. Žákům jsou však pouze zapůjčena, nestávají
se jejich majetkem.
Centrální sklad:
Centrální sklad je bývalý armádní objekt na periferii Ostravy, v části
Koblov. Objekt patří sdružení Nová šance, které nám poskytlo budovu
k uskladnění a opravám kol. Občanské sdružení Nová šance pracuje s lidmi
po výkonu trestu a lidmi v náročných životních situacích, bez domova,
dlouhodobě bez příjmu. Dává těmto lidem možnost bydlet a podílet se
mimo jiné aktivity, také na charitativních projektech, při kterých hledají
nový smysl života a možnost postavit se znovu na vlastní nohy. Klienti

Nové šance se zapojili v rámci institutu veřejné služby do projektu Kola pro
Afriku. Někteří pomáhají spontánně, protože chtějí. V centrálním skladu
pracuje od září koordinátor veřejné služby.
Fundraising a propagace:
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. hledá cesty fundraisingu. Finance
jsou nutné na přepravu kol z ČR do Gambie, dále pro vnitrostátní přepravu ze sběrných míst do centrálního skladu. Další náklady tvoří vybavení
dílny centrálního skladu, náhradní díly a nářadí na opravu kol. Snažíme se
o udržitelnost projektu v Gambii, sháníme finance na vybavování školních
a komunitních dílen tak, aby každá škola, která dostane darovaná kola, byla
vybavená nářadím a díly a zároveň v těchto místech předáváme dovednosti,
jak kola opravovat.
Od malých k velkým zdrojům … Prodáváme trička s emblémem Kola
pro Afriku, účastníme se propagačních akcí – cyklistické závody, kulturní
akce, benefiční akce, dále chystáme prodej některých darovaných kol,
která nejsou vhodná pro Afriku (viz Tisková zpráva č.3). Připravujeme
sponzorské běhy pro Gambii, zde je velký prostor pro spolupráci s mladými
lidmi a dětmi. První běh se uskuteční 20. října 2012 v Ostravě. Pořádáme
besedy pro školy i pro širší veřejnost. Propagaci projektu Kola pro Afriku
velmi pomohl kamarád a dnes již kolega ve společnosti Kola pro Afriku,
Radomír Krupa, který na handbiku objel ČR ve prospěch společnosti.
Odeslání kol a aktivity v Gambii:
Ke konci roku 2012 bychom chtěli být blízko odeslání prvního kontejneru s koly pro děti v Gambii. Jsme v kontaktu s místním koordinátorem,
kterým je Boyo Turey. Koordinátor přijímá darovaná kola z Anglie již šest
let a spravedlivě je rozděluje do škol. My se chystáme ve spojení s anglickou organizací Jole Rider využít této možnosti, která je naprosto zásadní
pro úspěch projektu. V Gambii jsme založili již jednu dílnu, kterou jsme
vybavili i nářadím k opravám kol. S projektem lokálních opraven budeme
pokračovat při příští návštěvě, která bude v době odeslání prvního kontejneru do Gambie. První odeslání kontejneru plánujeme začátkem roku 2013.
Roman Posolda
ředitel společnosti
Kola pro Afriku, o.p.s.
www.kolaproafriku.cz roman.posolda@kolaproafriku.cz
+420 605 418 456

Vážení spoluobčané,
v roce 2010 se podařilo vybudovat na sídlišti v prostoru Na Bílé husi víceúčelové
sportovní hřiště. Důvodem, proč právě hřiště, bylo především přání dětí a mládeže, kteří
v dotazníkovém průzkumu na blatenských školách opakovaně uváděli nedostatek sportovních ploch vhodných pro fotbálek či basketbal. Na přiložené fotografii můžete vidět,
jak vypadá basketbalový koš po 1,5 roce.
Viník nemůže být potrestán, protože není. Nikdo nic neviděl, neslyšel, a to je opravdu
zarážející. Hřiště se totiž nachází uprostřed bytové zástavby a takto ohnout kovovou tyč
se jistě nepodařilo jednomu nenápadnému děcku.
Možná, že stačilo na vandala či vandaly zavolat z okna, anebo telefonem upozornit
strážníky městské či státní policie. Není v našich možnostech, aby byl obecní majetek
chráněn 24 hodin strážníky či policií. Každý občan města by si měl uvědomit, že obecní
majetek je i jeho majetkem a ke svému se tak určitě nechová. Město bude pouze takové,
jaké ho budeme chtít mít.
Vedení města
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Spoleenské dní
Německá společnost LEIFHEIT
slavnostně otevřela na blatenském
Sádlově dvě nové, velkokapacitní haly
V pátek 14. září uspořádala německá firma LEIFHEIT, podnikající
v lokalitách blatenského Sádlova již osmnáct let, ve svých prostorách velkolepou oslavu, na niž se dostavilo okolo 500 hostů. Vedle zaměstnanců a řídících pracovníků společnosti přijali pozvání i zástupci města Blatné, tisku
a podnikatelské sféry. Důvod oslavy? Firma LEIFHEIT uvedla do provozu
dvě nové, velkokapacitní haly pro výrobní činnost a skladování výrobků.
„ Dříve jsme využívali skladovací prostory v Písku. Nájemné a náklady
na přepravu zboží do Blatné však nebyly zrovna nízké,“ uvádí Naďa Zvěřinová z vedení firmy, „ Protože jsme v posledních letech zaznamenávali
velice slušné výsledky hospodaření, dozorčí rada se rozhodla pro novou
výstavbu potřebných hal přímo v Blatné.“
Na slavnosti u příležitosti oficiálního otevření nových hal jako první
řečník vystoupil jednatel společnosti LEIFHEIT pan Klaus Leber. „ Před
osmnácti lety to tady všude dokola byla jen prázdná louka,“ připomněl
v úvodu, „ Nebylo jednoduché přesvědčit tehdy členy našeho představenstva, aby soustředili vybudování komplexu právě sem. Nicméně všechno
dobře dopadlo a jsme moc rádi, že jsme se mohli stát přínosem pro tohle
město. Lidé jsou zde jedineční- přijali nás s otevřenou náručí,“ dodal.
Výměra bývalého rybníka, kde postupně vznikala firma / tehdy ještě
pod názvem BTF, s. r. o /, činí sto tisíc čtverečních metrů. V únoru 1995
byly podniknuty úvodní stavební kroky- infrastruktura, příjezdová komunikace, čistička odpadních vod aj. Po sedmi měsících práce došlo v říjnu
1995 ke zprovoznění montované haly, pokrývající plochu pěti tisíc metrů
čtverečních. Tehdejšímu vpravdě historickému mezníku na blatenském
Sádlově byl přítomen starosta Blatné Josef Hosperger, dále devadesát hostů
a prvních osmnáct zaměstnanců.
Dnes firemní prostory zaujímají čtyřikrát větší výměru / jedenadvacettisíc metrů čtverečních /. LEIFHEIT zaměstnává 450 pracovníků a pracovnic. Jeho roční obrat činí 750 000 000 korun. Společnost klade stěžejní
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současná nezaměstnanost na Blatensku i zásluhou společnosti LEIFHEIT
činí pouze pět až šest procent.
Jako poslední řečník vystoupil druhý jednatel společnosti pan Gerhard
Wolf. Jednotlivé proslovy vyplnila působivá taneční show v podání místních mažoretek „PREZIOSO TJ Sokol Blatná“, které ve svých vystoupeních použily i výrobky firmy LEIFHEIT.
Po oficiální části programu už následovala volná zábava doprovázená
hudbou. Zrak přítomným přecházel při pohledu na připravené menu ze
studených i teplých pokrmů, s vybranými lahůdkami, kvalitními nápoji
a dezerty.
Zbývá dodat, že od roku 2011 došlo v koncernu ke zlepšení hospodářských výsledků o 30% a zvýšení obratu o 5%. Za lukrativní odbytiště výrobků LEIFHEIT jsou i do budoucnosti považovány vedle České republiky
oblasti Ruska a Střední Evropy.		
Vladimír Šavrda

Podzimní čaje U Datla 2012
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
PŘIPRAVUJEME:
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

J

význam na odborný růst řídících činitelů i jejich podřízených a zvýšení
konkurenceschopnosti na domácích i světových trzích.
Výstavba nových hal trvala šest měsíců a vyžádala si investici ve výši
50 000 000 korun. Na realizaci projektu se podílel tým českých architektů,
tuzemské, ale i zahraniční stavební společnosti. Pro logistiku lze použít
šest ramp a kapacitu 5000 paletových míst. „ Teď je třeba nové prostory
naplnit životem,“ prohlásil na slavnosti druhý řečník- předseda dozorčí rady
LEIFHEIT AG pan Helmuth Zahn, „Zaplavuje mě pocit radosti a hrdosti,
že bylo tohle dílo zdárně dovedeno do konce. Každou takovou událost
provází zvláštní atmosféra a já ji cítím i tady!“
Slovo dostal i současný starosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, který
nejprve kladně ohodnotil rozhodnutí vedení města z počátku 90. let dát
vzniknout v Sádlově průmyslové zóně: „ V Blatné se tak mohla zrodit nová
pracovní místa v době, kdy jinde pracovní místa zanikala.“ Doplnil také, že

R

fa.
eníček - oželov
nabízí tyto služby a specializované činnosti:
Pronájem a práce montážní plošinou AVIA MP13 (
13,4m - 7m)
 pohon koše motorem - diesel, nebo 230V pro čistou práci
 elektrocentrála na voze (elektřina pro práci mimo síť)
Rizikové kácení, prořezy stromů a výškové práce z lana i pomocí montážní plošiny
 více než 6 let zkušeností ve výškách - reference obcí, firem a soukromého lidu důkazem
 nezávazný a bezplatný cenový rozpočet
Kontejnerová doprava vozidlem AVIA A80 4x4, pronájem kontejnerů
 vysoká průjezdnost vozidla s pohonem všech kol
 suťové nízké i stavební vysoké kontejnery
Výstavba a servisy nadzemních i podzemních inženýrských sítí
 realizace od projektu po předání funkční sítě
 elektrické vedení, datové optické i metalické kabely
 veřejné osvětlení, obecní rozhlas
 příprava a síťování parcel před výstavbou
 výkopové a zemní práce minibagrem
...Za svoji práci si ručíme...

tel.: 774 244 142
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ZÁBOŘÍ – FARNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Historie duchovní správy

Zábořský kostel a zvonice na fotografii P. Jana Pavla
Hilleho z doby kolem roku 1900 (fotoarchiv SOB).

Existence kostela v Záboří je oproti většině
ostatních kostelů na Blatensku doložena písemnými prameny poměrně brzo, a to již roku 1305,
kdy klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském
hradě prodává jistému Koldovi několik vesnic
na Prácheňsku, mezi nimi i Záboří s tvrzí a patronátem nad místním kostelem. Není při tom
vyloučeno, že kostel založil sám klášter, je to
dokonce pravděpodobné. První známý zábořský
farář se jmenoval Vít, po jeho smrti byl roku
1368 dosazen na uprázdněné beneficium kněz
Velislav, jinak Velíšek. Patronát nad kostelem
vykonávala místní vrchnost, při čemž je roku
1408 doložen spor mezi farářem Sulkem a Častovojem ze Záboří, jehož příčinu však neznáme.
Do papežské pokladny odváděl zábořský farář 18
grošů pololetního desátku, fara byla tedy vcelku
dobře materiálně zabezpečena.
Poslední farář před vypuknutím husitských
válek se jmenoval Racek a nastoupil do Záboří
roku 1414. Katolická duchovní správa byla však
patrně zajišťována i v následujícím období.
Podrobnější zprávy máme ze 16. století, kdy se
na zdejší faře vystřídali Marek Lojka, přeložený sem z Kadova roku 1569, Mikuláš (1574)
a Bartoloměj z Milevska (1575). Za posledně
jmenovaného bylo ve farnosti asi jen 300 osob
přijímajících pod jednou, zbytek tvořili nekatolíci, včetně faráře samého. Kněz Bartoloměj byl
ženatý a zdržoval se u blatenského faráře Jana,
který ve své farnosti zaváděl luteránské obyčeje.
Na počátku 17. století byl patronem v Záboří
Jan starší Horčice z Prostého, který se hlásil
ke staroutrakvismu, tedy k nekatolické konfesi.
O kostel však pečoval příkladně, neboť ho nechal
v letech 1607–1608 přestavět, vybavit novým
mobiliářem a liturgickým náčiním a zřídil si
zde hrobku. Mimo to se již roku 1586, kdy
ještě pánem na Záboří nebyl, podílel
spolu s tehdejším patronem Bohuslavem
Záborským z Brloha
na pořízení zvonu
pro kostel a další pořídil roku 1612 již
na vlastní náklad.
Po Bílé hoře byla
Fiktivní podobizna Jana zábořská farnost
Horčice z Prostého v
připojena ke StrakoDiadochu Bartoloměje
Paprockého z roku 1602. nicům, roku 1635

ovšem duchovní správu při kostele obstarávali
horažďovičtí minorité. Roku 1642 pak došlo
k obnovení samostatné farnosti, která kromě Záboří zahrnovala Bratronice, Čečelovice, Doubravici, Hlupín, Jindřichovice, Katovsko, Lažany,
Lažánky, Mečichov, Milčice a Nahošín. Vzhledem k rozsahu farnosti není divu, že v letech
1648–1656 sem o sobotách a nedělích dojížděli
na výpomoc jezuité z Březnice. Nicméně přesto
byl ještě roku 1660 připojen k Záboří sousední
Kadov s filiálním kostelem v Bezděkově a neméně rozsáhlým farním obvodem (Kadov, Pole,
Vrbno, Lnářský Málkov, Slatina, Mračov, Bezděkov, Nezdřev, Hradiště, Zahorčičky). Zábořský
farář tak patřil na Blatensku k nejvytíženějším.
Ve farnosti proto působili nejpozději od počátku
18. století pomocní duchovní – kaplani; v letech
1747–1756 byli současně dva. Stálé kaplanství
bylo při faře zřízeno roku 1775. Další stálé
kaplanství založil Kristián Josef Paulin Gfässer
při zámecké kapli sv. Josefa v Bratronicích
a vlastního kaplana měli roku 1739 také Enisové
na zámku v Lažanech. V 18. století fungovalo
při kostele zbožné bratrstvo Panny Marie pod
černým škapulířem.
Až do roku 1757 trvalo spojení kadovské
a zábořské farnosti, pak byla v Kadově obnovena
samostatná duchovní správa. Obvod zábořské
farnosti se tak zmenšil. Za josefínských reforem
pak prodělal drobné úpravy, když byl roku 1786
oddělen Nahošín a připojen naopak od kadovské
farnosti Mračov, neboť zdejší věřící to měli
do Záboří blíže než do Kadova. Roku 1880 byly
k Záboří přifařeny Slivonice.
V letech 1659–1663 byl zábořským farářem
Blažej Ignác Vencelius Holický, muž sice učený
a energický, avšak prudké povahy a v přístupu
k ostatním velice hrubý. Za jeho působení přibylo do kostela mnoho nových věcí (liturgické
náčiní, bohoslužebná roucha, materiál na výrobu nových lavic atd.) formou darů od patronů
a dalších dobrodinců. Na druhou stranu však
dokázal pořádně vyčinit svým farníkům, stejně
jako urozeným návštěvníkům svěřených kostelů,
když nevěnovali dostatečnou pozornost jeho
kázání a rozmlouvali mezi sebou. Svůj nesouhlas
dával najevo i použitím fyzické síly, když například zbil kostelníka pro „nevhodné“ řeči. Tvrdě
postihoval prohřešky proti křesťanské morálce,
zejména cizoložství. Mezi farníky tudíž nebyl
příliš oblíben, stejně jako u nového patrona,
kterým byl od roku 1662 hrabě Aleš Ferdinand
Vratislav z Mitrovic, pán na Lnářích. S tím vedl
spor o pivní deputát, který hrabě odmítal odvádět
a náležitě vyčinil i jeho manželce, když zjistil,
že dala vystrojit pohřeb svému oblíbenému
psu. Nakonec pro četné neshody raději podal
výpověď a odešel na nové místo do Vrčeně.
Doklady o svém kontroverzním působení zachoval v nejstarší zábořské matrice, vedené jeho
předchůdcem od roku 1654.
Jiným významným duchovním spravujícím
zábořskou farnost byl P. Augustin Jedlička
(1795–1869), rodák z Kasejovic. V Záboří působil až do své smrti plných 38 let. Proslul jako
vlastenecký spisovatel a dramatik. Jako kaplan

v rodných Kasejovicích stál u zrodu tamějšího
ochotnického divadla. Sám napsal rytířskou divadelní hru „Mečislav a Blanka“ a je rovněž tvůrcem řady loveckých písní. Užíval pseudonym
Velebín Třemšínský. Vystupuje i v Jiráskově
povídce Talacko, věnované osobnosti majitele
zámku v Bratronicích Josefa Kristiána Talacka
z Ještětic (1786–1864) a životu na Zábořsku
v jeho době.

Pamětní deska P. Augustina Jedličky na fasádě
sakristie (foto autor článku).

Samostatná duchovní správa fungovala
v Záboří do roku 1970, načež ji začal zajišťovat
duchovní ze Sedlice, což trvá dosud.
Stavební vývoj kostela
Zábořský kostel, stojící ve výrazné poloze
561 m, tvoří dominantu obce i okolní krajiny.
Postaven byl kolem roku 1240 jako pozdně
románský tribunový. Z této doby se dochovalo
masivní obvodové zdivo a klenba lodi, triumfální
oblouk a konečně schodiště vedené až do podkroví v síle západní zdi, které dokládá existenci
tribuny, na níž přihlížel bohoslužbám patron
kostela, případně ve starší době správce zdejšího
zboží svatojiřského kláštera.
Raně gotické
úpravy se předpokládají v poslední
třetině 13. století.
Jejich pozůstatkem jsou snad
zazděná hrotitá
okna v severní
a jižní zdi lodi,
zřejmě také část
obvodového zdiva
presbytáře.
Dosud v literatuře málo zdůrazPohled na pozdně románskou ňovaná je reneklenbu lodi (foto NPÚ).
sanční přestavba
Janem Horčicí z Prostého v letech 1607–1608,
při níž byl především nově zaklenut presbytář
a bezpochyby také přistavěna sakristie v jeho
ose, přístupná z kněžiště již čistě renesančním,
z venku na jižní straně však stále ještě gotizujícím portálem. V této podobě (pomineme-li
architektonické detaily) je kostel vyobrazen
na mapě lnářského panství z roku 1698.
(pokrač. na str. 10)
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Záboří – farní kostel sv. Petra
a Pavla (pokrač. ze str. 9)
Stavební vývoj
kostela završila
roku 1713 barokní
přístavba bočních
lodí, jižní předsíně
a brány do areálu
bývalého hřbitova.
Schodiště, vedoucí
ke kostelu od cesty na Čečelovice,
bylo zbudováno
roku 1732 za peníze
Renesanční portál sakristie
z odkazu Anny Vis gotizujícími tvary (foto
límkové, manželky
NPÚ).
nájemce vinopalny
ve Lnářích Valentina Vilímka.
Při kostele stojí 25 m vysoká zvonice. Původně byla celodřevěná s hrotitou střechou, jak
dokládá vyobrazení na mapě lnářského panství
z roku 1698. Roku 1704 vyhořela, načež byla
roku 1713 opravena během přestavby kostela.
Roku 1755 postavil Mikuláš Mašek ze Lnář
novou, která pak získala roku 1824 přístavbou
druhého patra svou současnou podobu.

Kostel v Záboří podle vyobrazení na mapě lnářského panství z roku 1698 (kresebný převod autora
článku).

Dnes je kostel v dobrém stavu díky opravě
střechy, zvonice, schodiště, výměně elektroinstalace a výmalbě interiérů, k čemuž došlo postupně
po roce 2000.
Popis kostela
Po barokní přestavbě v 18. století je kostel
trojlodní stavbou s kvadratickým presbytářem
stejné šíře jako loď, trojbokým závěrem, zakončeným uvnitř segmentově, sakristií se zkosenými nárožími ve východní ose kněžiště a jižní
předsíní. Fasády jsou prosté, nečleněné, okna
vyšší, půlkruhem zaklenutá, v presbytáři vysoká
hrotitá. Do sakristie se vchází z jižní strany mírně
hrotitým portálem s mělce profilovaným ostěním
s oblouny a výžlabky, který je přes své gotické
tvary pozůstatkem renesanční přestavby na počátku 17. století. V severní stěně severní lodi se
nachází pravoúhlý profil s jednoduchým ostěním.
Hlavní loď je sklenuta dvěma obdélnými
poli románské křížové klenby na masivních
žebrech vejcovitého profilu s pravoúhlou podložkou, vyrůstajících z prostých náběžních štítků
na nakoso postavených příporách s nečleněnou
hlavicí, čtvercovou krycí deskou a krátkým torzem dříku, dole se zaostřujícího. Svorníky jsou
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kruhové s vloženou kuličkou. Klenební pole jsou
oddělena mohutným neprofilovaným stlačeným
pásem, spočívajícím na římsovitých konzolách.
V severní zdi lodi se v každém klenebním poli
nachází jedno zazděné hrotité okno se šikmou
špaletou, stejné okno je patrno i na vnější straně
jižní zdi ve východním klenebním poli. Na současný dřevěný kůr, který nahradil původní tribunu, se vstupuje novodobým schodištěm, které
dále pokračuje v síle zdi původními románskými
schody do podkroví.
Triumfální oblouk je masivní, mírně stlačený, dvakrát
pravoúhle odstupněný a zčásti podtržený
římsou. Presbytář je
sklenut jedním polem
renesanční křížové
klenby, v závěru paprsčitě na subtilních
hruškových žebrech,
Románské schodiště do
vybíhajících z římpodkroví (foto NPÚ).
sových konzolek,
s kruhovým svorníkem zdobeným hvězdou.
Za hlavním oltářem se nachází pravoúhlý renesanční portál do sakristie s mělce profilovaným
ostěním a růžicemi.
Boční lodi,
které se do hlavní
lodi a presbytáře
otvírají půlkruhovými oblouky,
jsou plochostropé,
stejně jako sakristie a jižní předsíň.
Zvonice je
dvoupatrová hranolová stavba,
v přízemí a prvním poschodí ka- Renesanční ostění vstupu do
menná, ve druhém sakristie z kněžiště (foto autor
článku).
patře pak zděná
z cihel.
Vnitřní zařízení kostela
Hlavní oltář kostela je neogotický z roku
1877 s obrazem sv. Petra a Pavla od P. Bedřicha
Kamarýta, při čemž obraz se podle aktuálního
liturgického období vyměňuje za jiné. Dále
zdobí hlavní oltář sochy sv. Ludmily a Anežky
České. Sochařské protějškové oltáře Ukřižovaného a Panny Marie Bolestné pocházejí z první
poloviny 18. století, stejně jako panelové oltáře
sv. Františka z Assisi a sv. Rodiny, přistavené
k vnitřním stěnám bočních lodí. Vznik oltářů nejspíše souvisí s barokní přestavbou kostela roku
1713. Zajímavým je rovněž Boží hrob v severní
lodi polychromovaný iluzivním mramorováním. Na kůru stojí varhany postavené koncem
30. let 18. století varhanářskou dílnou Pantočků
z Dačic. V roce 1903 je opravil Čeněk Mölzer
z Příbrami. Pro svou hodnotu byly roku 2000
prohlášeny za samostatnou movitou kulturní
památku a od roku 2011 probíhá jejich záchrana.
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Kostelní okna vyplňují novodobé vitráže
s obrazy Božského Srdce Páně, Srdce Panny
Marie (v severní lodi), sv. Václava, Vojtěcha
(v jižní lodi) a sv. Anny a Josefa v presbytáři.
V jižní předsíni je umístěna čtyřhranná křtitelnice či kropenka, snad renesančního původu,
s reliéfní výzdobou v podobě rozvilin a drapérií.
Stávající zařízení kostela je ovšem
jen pouhým zlomkem původního,
které je podrobně
popisováno ve farních inventářích
a kronice. V 17.
století zde býval
renesanční oltář
a kazatelna pořízené Janem Horčicí Renesanční křtitelnice nebo
kropenka v jižní předsíni
z Prostého v sou(foto NPÚ).
vislosti s renesanční přestavbou kostela roku 1607. Dobročinnost
patrona a jeho motivaci k přestavbě kostela
připomínal nápis a modlitba následujícího znění:
„Z lásky té hořící, kterou měl k Bohu, k službám
jeho svatým, sloužiž nyní všem v přízeň Boží
jatým. Ty pak, o Pane, věčná Boží sílo, rač
oblíbiti sobě toto dílo. Rozploď v něm sobě to
vonné lilium, jenž moc má, Tvoje evangelium.
A tak nechť trvá v něm věčně Tvá správa, a ať
se množí z toho Tobě čest a chvála.“
Na stěnách kněžiště visely pohřební štíty
Jana Horčice (†1616) a jeho zetě Adama staršího Vratislava z Mitrovic (†1624), jejichž
těla odpočívala v kryptě pod kostelem, zřízené
roku 1608. Bývaly zde tři cínové rakve, dvě
patřily uvedeným šlechticům a třetí Salomeně
Horčicové z Prostého, dceři Janově a manželce
Adamově, která zemřela roku 1630. Další krypta
se nachází pod presbytářem a místo posledního
odpočinku zde nalezlo 16 osob, vesměs šlechticů
(ponejvíce z rodu Enisů sídlícího na nedalekých
Lažanech) a místních duchovních. Dále býval
v kostele náhrobník Fabiana Joachima Sekerky
ze Sedčic na Lažanech († 1615) a obsáhlý epitaf
Heřmana, syna Pavla Horčice z Prostého, který
tragicky zahynul roku 1611, když se utopil při
koupání v rybníce mezi Zábořím a Bratronicemi.
Také počet oltářů býval vyšší než dnes, celkem sedm. Jeden se dnes nachází v kapli sv. Jana
Nepomuckého ve Skaličanech (postavena roku
1866), kam ho daroval farář Josef Petřík (v Záboří v letech 1870–1885), skaličanský rodák.
Na zvonici jsou v současné době umístěny
dva zvony. První je renesanční z roku 1586
a ulil ho Martin Jindra v Klatovech na náklad
Bohuslava Záborského z Brloha na Záboří a Jana
Horčice z Prostého na Bratronicích. Jako jediný
přežil tento zvon rekvizice pro válečné účely.
Druhý zvon, zdobený na plášti reliéfem sv. Petra,
zhotovila zvonařská dílna Rudolfa Manouška
na Zbraslavi u příležitosti 750. výročí první
písemné zprávy o Záboří roku 1978.
Mgr. Vladimír Červenka

Autor děkuje za doplňující informace paní
Jitce Říhové a panu Jaroslavu Vorbovi ze Záboří.
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Večery u KRBU – HOSPODA VE VRBNĚ
A SVATOVÁCLAVSKÉ RYBÍ HODY

To vše se podařeně spojilo 28.9.2012 pod
názvem RYBÍ ŇAMI VAŘÍ MA-MI. Na každého, kdo vstoupil v tento podvečer do sálu
vrbenské hospody, dýchla sváteční atmosféra.
Na prostřených stolech nechyběly mimo květin
rybí chuťovky a chlebíčky jako předznamenání
toho, co bude následovat. Utěšený večer byl
v režii dua MA-MI, což jsou pánové Mašek a Milota z Blatné, kteří zábavnou formou seznámili
přítomné jakou rybu koupit a neprohloupit a že
se při konzumaci ryby nemusí dusit kostí. Tato
dvojice, blatenští kluci, jsou díky televizi známí
i v dalších místech Čech.
Předvedli jak z ryb připravit filety zbavené
kostí. Ukázali hostům, jak chutné mohou být
dobře upravené ryby a kolik způsobů přípravy
je možné vyzkoušet. Došlo též
ke gurmánským zážitkům a nad
voňavými rybími lahůdkami,
ať grilovanými nebo pečenými,
plesaly příslušné tělesné smysly.
Na otázku, co je podnikatelským
záměrem dua Ma-Mi, oba aktéři
odpověděli: „Nejde nám o zisk,
ale o propagaci konzumace tuzemských sladkovodních ryb,
především kapra. Jsme rybáři,
kteří rádi vaří a jsme přesvědčeni, že česká
rybí gastronomie je krásná a lidem je potřeba
ukázat zábavnou formou s možností ochutnávky
rozmanitost rybích pokrmů. Není to jen tradiční
vánoční řízek z kapra a bramborový salát.“
Svá slova skutečně potvrdili, a tak kromě
studené rybí kuchyně a ochutnávky výtečné
rybí polévky následovaly rybí škvarky, pstruh
na ostro, špízy ze třech druhů ryb a na závěr
rybí tatarák s topinkou. Lze konstatovat, že všem

PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI

chutnalo, ale uspokojit všechny návštěvníky
hospody nebylo jednoduché. Některé speciality
byly připraveny předem.
Vydatně pomáhala celá rodina Kiliánů, majitelů místní hospůdky a za to jim patří velký
dík. Ukázalo se, že i oni mají vřelý vztah k rybí
gastronomii. Poděkování patří i dalším přátelům, rybářům Vaškovi ze Tchořovic a Tomovi
z Blatné, kuchtíkům, kteří se podíleli na přípravě
některých receptů. Sváteční náladu umocňovala
hudba kapely pana Kiliána. Poděkování patří
i rybářům ze Tchořovic a z Blatné za přispění
ke zdaru akce.
Co říci na závěr - určitě to, že byla dodržována zásada, že ryba musí plavat, pilo se
převážně pivo ze Strakonic nebo bílé víno. Duo

13.10.	ROCK POP MILOŠE ZEMENA
(45 let hraní bez pauzy)
19.10. MACHETA, CONOPED, 		
	OVERSIGHT, BRAIN SCAN
(Svk.)
16.11. B.A.S., APE TOWN
15.12.	ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,
TOSIRO
25.12. VÁNOČNÍ BATTOLE
PŘIPRAVUJEME:
19.1.

PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY

BIGBEAT BLATNÁ
VÝROČNÍ KONCERT KAPEL

HADIBAND
10 LET

Ma-Mi závěrem poděkovalo všem přítomným
za vytvoření přátelské atmosféry, která se těžko
slovy popisuje. Oni sami se do Vrbna rádi vracejí a pokaždé se sem těší. Rybí kuchtění bylo
přítomnými odměněno potleskem. Na každého
tento večer zapůsobilo kouzlo podzimu spojené
s výlovy rybníků na Blatensku, na které je veřejnost srdečně zvána.
Více takových akcí a Petrův zdar!
Pet

Šmidingerova knihovna Strakonice
půjčuje čtečky elektronických knih
Šmidingerova knihovna Strakonice zpřístupnila v rámci celostátní říjnové akce Týden
knihoven novou službu svým čtenářům. Registrovaným bezproblémovým čtenářům starším
15 let půjčuje čtečky elektronických knih. K dispozici jsou dvě čtečky Amazon Kindle 4
Wi-Fi s tím, že každá z nich obsahuje soubor autorsky volných děl českých i světových
autorů. Čtečky umožňují díky vestavěnému Wi-Fi nejen rychle a pohodlně nakupovat
elektronické knihy, noviny či časopisy, ale také pracovat s elektronickou poštou či surfovat
po internetu.
Čtečky je možné vypůjčit ve studovně Šmidingerovy knihovny, doba absenční výpůjčky (=výpůjčky domů) je stanovena na 14 dnů. Podmínkou výpůjčky je podpis smlouvy
o absenční výpůjčce a uhrazení kauce ve výši 1 000,- Kč.

MERLIN 82
30 LET

HOST:

DREAMING FAIRY

MÍSTO:

HOSPODA NA VINICI

BLATNÁ 3. 11. 2012 - 20.00 HOD.
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Putovní prožitkový kurz
parlamenťáků ze ZŠ TGM
Blatná
V úterý 18. září se žákovský parlament vydal na putování po České
Kanadě, kterého se společně s námi zúčastnila i další partnerská škola
z Přerova. Tento prožitkový kurz se odehrával v duchu filmu „Avatar“.
Celé 4 dny jsme putovali s těžkými batohy na zádech, což nebylo vůbec
jednoduché. Na začátku celého kurzu jsme byli rozděleni do čtyř skupinek
po deseti, ve kterých jsme společně putovali. Každá skupinka obdržela
svoji mapu s buzolou a měla
za úkol se dostat na určité
místo. První den jsme se vydali do Nové Bystřice. Tato
trasa byla dlouhá přibližně
6 km. Když jsme došli až
k tělocvičně, kde jsme měli
spát, byl čas uvařit si večeři.
Každá skupinka dostala svůj
plynový vařič, sirky, prkénko, nůž a dva hrnce, které
jsme si po celé 4 dny nosili. Také jsme každý den obdrželi různě suroviny,
ze kterých jsme pak vařili. Každý večer pro nás byl připraven společný
program. Po něm všichni zalehli do svých spacáků, aby načerpali energii
na další putování. Druhý den ráno jsme vstali, sbalili své věci a vydali se
společně na další trasu. Tentokrát až na hrad Landštejn. Z Nové Bystřice
jsme se dopravili úzkokolejkou do Kaprounu, odkud jsme se vydali na cestu. Celé dopoledne jsme šli všichni společně. V poledne si každá skupinka
uvařila v lese svůj oběd a po obědě pro nás byl připraven program sestavený
z různých her. Po pár společných hrách se všichni vydali opět na cestu.
Po příchodu na hrad na všechny čekalo velké překvapení. Dozvěděli jsme
se, že dnešní noc strávíme ve věži hradu Landštejn. Celá trasa druhého
dne byla dlouhá 13 km. Třetí den ráno opět každá skupinka dostala buzolu
s mapou a vydala se na cestu. Cestou jsme plnili různé úkoly, skládali básničky a podobně. Po náročné cestě jsme se dostali až do města Slavonice.
Ve Slavonicích pro nás byla připravena turistická ubytovna, kde jsme měli
přespat. Po ubytování si všichni uvařili večeři a odešli do svých pokojů
teple se obléci na večer. V 8 hodin večer jsme se vydali na náměstí, kde
jsme se rozdělili po školách. Přerovská škola zůstala na náměstí u kašny,
kde každý dostal nějaký hudební nástroj a všichni si společně zahráli. My se
vydali i s učiteli do slavonického podzemí. Po této
exkurzi jsme si aktivity prostřídali. Ke konci
celého dne se obě školy
sešly na náměstí, kde
si ve velkém kroužku
všichni dohromady povídali. Po dlouhém večeru se všichni vrátili
do svých pokojů a spokojeně zalehli do postelí.
Ani tento den nebyl jednoduchý, ušli jsme přes 13 km. Čtvrtý a poslední den
byl pro všechny připraven ranní program. Po společném rozloučení na nás
čekal autobus, který nás odvezl na vlakové nádraží do Jindřichova Hradce,
odkud se každá škola už rozjela do svých domovů. V Blatné na každého
účastníka čekal alespoň jeden z nedočkavých rodičů. Prožitkového kurzu
se zúčastnili vybraní žáci z 3. až 9. třídy společně s p. učitelem Voříškem
a p. učitelem Kotěšovským. Tento putovní prožitkový kurz se vydařil
a všem se velmi líbil ☺!
Bára Hájková, 9. ročník
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Program na říjen 2012
Pravidelný program

Dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky (od 1.10.)
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti
ST: 14:45 - 15:45 - Angličtina pro děti (od 3.10)
Stříhání dětí – každé první úterý v měsíci od 15:00 – 17:00hod.
1.11. začne opět kurz „Hubneme se STOBem“!
Program na pondělky a středy
15.10. –Perníková chaloupka
17.10.- Panáčci z listí
22.10.- Barvy podzimu
24.10.- Malovaný drak
29.10.- Lepení s těstovinami
31.10.- Strašidýlka
V neděli 14.října od 15:00 hod. DRAKIÁDA

25 .10. bude MC zavřeno – podzimní prázdniny!
-více na www.mckaprik.estranky.cz
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LA
- TRANSGAS
LNÁŘE
s.r.o.
LA
- TRANSGAS
LNÁŘE
s.r.o.

PROVÁDÍME
PROVÁDÍME
PŘESTAVBY
PŘESTAVBYVOZŮ
VOZŮNA
NA
ALTERNATIVNÍ
ALTERNATIVNÍPOHON
POHON

1. Cena
přestavby
zahrnuje
kompletní
profesionální
přestavbu
vozidla
na na
1. Cena
přestavby
zahrnuje
kompletní
profesionální
přestavbu
vozidla

LPGLPG

2. Zápis
do TP
centrální
evidence
vozidel
2. Zápis
do aTP
a centrální
evidence
vozidel
1. Řidiči
pozor!!!
Nezapomínejte
takétaké
na každoroční
revizi
plynového
1. Řidiči
pozor!!!
Nezapomínejte
na každoroční
revizi
plynového
zařízení
ve vašem
vozevoze
zařízení
ve vašem
2. Montáže
a revize
provádíme
v areálu
stávající
plnírny
propan-butanových
2. Montáže
a revize
provádíme
v areálu
stávající
plnírny
propan-butanových

LNÁŘE
LNÁŘE

lahví
v obci
lahví
v obci

602
602483
483840
840
728
728257
257192
192
3.

WWW.
WWW.LATRANSGAS
LATRANSGAS.CZ
.CZ
3.
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Alternativní
festival
jménem o.s. ProHD Vás srdečně zveme
na alternativní festival, který bude probíhat
v pondělí 13.10.2012 v zámeckém parkánu v
Horažďovicích.
Program festivalu:
13.00 START BARVY VŠECKY - parkán
Čajokraj, Bazar, Stánky (Zelená fretka;
Honza Volf, ten co neumí hrát golf;
Narodilosenam.cz, Sedmikráska), Klub
DOK pro děti a mládež, Slack line,
Deskovky
Afro aktivity – info stánek – Postavme
školu v Africe, Ochutnávka Afrického
jídla, Afro hry pro děti
13.30 Promítání – Postavme školu v Africe vinárna
14.30 Přednes africké pohádky /Yambi Yeka/
- vinárna
15.00 Povídání o Africe – Uganda /Yambi
Yeka/ - vinárna Gabra a harmonikář stage
16.00 Workshop východoafrického tradičního
tance /Yambi Yeka/ - vinárna Kočka do
kotle – stage
16.45 Yoyo tým - stage
17.00 Yoyo workshop – parkán Riverside
project - stage
18.30 Nanosféra - stage
19.30 Y? - stage
20.30 Tekknikal hard cirkus - parkán
21.00 Snail - stage
22.00 Jam4U - stage
23.00 Sirkyskon - stage
Speaker Mraq, zvuk Spring sound

Interiér Desig
Design
Interiérový design
pro výjimečnost Vašeho bytu

-

Lenka Janovská

zabýváme se návrhy interiérů a jejich následnou realizací
pomůžeme Vám s vytvořením Vašeho vysněného domova
realizace vždy probíhá s ohledem na Váš rozpočet
nezávazná prvotní konzultace zdarma
- nabízíme i samostatné služby jako např.:
o veškeré zednické práce
o pokládka plovoucích podlah
o obklady, dlažby
o výmalba pokojů
o sádrokartony
o montáž nábytku…

Kontakt:
Lenka Janovská
+420 723 805 730
interierdesign@mypage.cz
www.interierdesign.mypage.cz
Hradiště 48, 335 44 Kasejovice

OTEVÍRÁME OD 15. 10. 2012

NOVÝ VELKÝ BAZAR
V BLATNÉ
na Písecké ulici naproti lihovaru
(nemůžete minout)

Máme velký sortiment
VŠEHO!

levné ledničky, pračky, mrazáky (se zárukou), knihy, TV,
domácí potřeby, oblečení, zajímavosti a rarity.
Také opravna el. spotřebičů.

OTEVŘENO:

PONDĚLÍ-SOBOTA od 9.00-18.00
Info: tel. 721

911 320
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Římskokatolická
farnost Budislavice

zve na přednášku
Mgr. Vladimíra Červenky

Maltézští rytíři
v našem kraji
(1746–1926)
sobota

20. října od 19:00

kostel sv. Jiljí v Budislavicích
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S PORT
Blatenské kuželkářské áčko si
po prohře v Českých Budějovicích
spravilo chuť na domácí půdě
Blatenská „hra v kuželky“ má mnohaletou
a úspěšnou tradici, která se neustále vyvíjí
a zdokonaluje. Dominantní postavení zaujímá
v této oblasti / jak jinak / zdejší áčko.
Letos se parta „ A“ dostala znovu po tříleté
pauze do třetí ligy. Předtím dva roky hrála divizi,
o rok dříve dokonce „ válela“ ligu druhou. Devět
let zpátky se držela právě v žebříčku třetí ligy,
z toho po tři léta si najímala kuželnu v Táboře
a šest roků v Rokycanech. „ V minulosti jsme
se do třetí ligy dostali zásluhou „tahounů“ Stanislava Malečka z Uzenic a Jaroslava Kobliha
z Blatné. Bohužel tito dobří kamarádi a zdatní
hráči již dneska nejsou mezi námi,“ uvádí
k danému tématu aktivní kuželkář a správce
blatenské kuželny Dobromil Köriš.

Blatenští kuželkáři A..

Na nedávném utkání mezi Blatnou a TJ Vltavan Loučovice v českobudějovické kuželně
bohužel blatenští pohořeli. Loučovice nahrály
3185 bodů, Blatná 3060 / 6:2 /. Kuželkáři z města
růží nesli prohru statečně a nebrali ji nikterak
tragicky. Jeden člen z týmu soupeřů je navíc pochválil za skvělé výkony: „ Blatenští teď „ koulí“
třetí ligu první sezónu, zatímco my jsme do ní
sestoupili z „ vyšších sfér“ čili bych se odvážil
tvrdit, že jsme byli jasnými favority. Nejsme
žádní opravdoví rivalové, co by si takříkajíc „
šli po krku“- známe se dvacet let, kamarádíme
spolu a i dnešní soutěž provázela přátelská atmosféra. Mimoto
jsme jediné dvě
sestavy, které
tuto jihočeskou
soutěž hrají,“
říká Josef Sysel z TJ Vltavan
Loučovice.
„Náplast
na bolístku“
z krajského
města si nalepili blatenští
v sobotu 29.
září na domácí
Tomáš Rozhoň z Řečice.

Víkendové výsledky
Muži “A”
Smetanova Lhota-Blatná 0:3 (0:1)
Brynda, Merašický, Nový
Muži “B”
Blatná-Lom
4:0 (2:0)
Merašický, Kerndl, Krajzl, Martínek
Ženy
Vonoklasy-Blatná
2:3 (1:2)
Vajsová 2x, Nagyová
Dorost st.
Blatná-Rudolfov
2:0 (1:0)
Mišiak 2x
Dorost ml.
Blatná-Rudolfov
10:2 (6:2) Formánek 4x, Maňaska 2x, Janota
			
2x, Hejl, Petráš
Žáci st.
Blatná-MAS Táborsko B 3:2 (1:1)
Kareš 2x, Sedláček
Žáci ml.
Blatná-MAS Táborsko B 2:0 (1:0)
Chovanec, Maleček
Přípravka st. “A” Osek-Blatná
2:10 (2:6) Šourek Řepa J.5x, Habada V. 2x,
			
Fořt T., Vonášek Ben J., Outlý F.
Přípravka st. “B” Blatná-Štěkeň
3:5 (1:2)	Dominik Filaus 2x,Jakub Opava
Přípravka ml.
Volyně-Blatná
6:6 (3:1) pen. 2:3 Šejvar 4x, A. Bulka, Drnek
půdě, kde se utkali s týmem „Jiskra Házlov“
/deset kilometrů od Chebu/. Tady exelovali
výsledkem 3119 bodů nad 3055 body hostů
/5, 5 : 2, 5 /.
Veterán Dobromil Köriš /65 let/ z domácí
party si liboval, jak mu to perfektně sedlo- „udělal“ za určených čtyřicet minut 530 kuželek:
„Soupeř měl 501 sražených kuželek, na dráhy
jsem vyhrál tři ku jedné.“ Dobromil Koriš hraje
závodně od roku 1976 rovných pětatřicet let
a tvrdí o tomto sportu: „Je hodně náročný, pekelně od něho bolí záda i nohy. Dva roky jsem
musel kvůli zdravotním problémům vysadit.“
K prohře v Českých Budějovicích se vrací se
slovy: „ Chyběli nám dva nejlepší hráči, to se
na výsledku taky podepsalo. Já sám jsem tam „
dal“ jen slabě přes 500 bodů!“
„ Mladá krev“ blatenského áčka Tomáš Rozhoň z Řečice dodává: „Zápasy venku se mi líbí,
ale domácí půda je domácí půda. Tady by se mělo
vyhrávat - a přes to vlak nejede!“
Nejlepším hráčem turnaje v Blatné byl vyhlášen Jiří Vaňata se ziskem 550 bodů.
Vladimír Šavrda

Přírodní dráhu pro přebor
horských kol v Buzicích postavili
v duchu hlášky „ Někdo to rád
horké“
Buzice- Pořádně peprný závod se super kopci
a omračujícím „ padákem“ v přírodním terénu
pro „ ostré“ hochy a dívky s horskými koly připravil sportovní klub SCV Blatná na sobotu 29.
září. Nesl název XC Buzice a šlo o jeho druhý
ročník. Oproti loňsku došlo ke změně trasy,
která teď doznala větší náročnosti a pestrosti,
jak poznamenal ředitel závodu a horlivý biker
Ondřej Hulač z Buzic.
K registraci se dostavilo třicet osm nadšenců,
z toho dvě ženy. Úderem půl jedné se vydali
vstříc dobrovolné cyklistické „ tortuře“.
Mateřský klub SCV Blatná reprezentovalo
sedm jednotlivců. Václav Pivoňka / 27 let /
přicestoval až z Dubného u Českých Budějovic
a ve své kategorii / muži 18- 30 let / vybojoval
bronzovou medaili. „ Zpočátku se mi jelo dost
špatně, protože jsem si předešlý den nerozumně

Petr Kohel z SCV Blatná.

„ naordinoval“ trénink po Šumavě o délce 180
kilometrů,“ rozhovořil se po absolvování závodu
vypracovaný jezdec, který letos obsadil prestižní
stříbrnou příčku v celoroční soutěži Jihočeské
amatérské ligy na silničních kolech, „ Svírala
mně únava a bolely svaly na nohou. Nicméně
postupem času jsem se přece jen propracoval
dopředu.“ Na dotaz, jak zvládl střemhlavý „
padák“ uprostřed lesa, odpověděl: „ Ten sjezd už
byl značně rozjetý a rozrytý, takže to šlo dobře.
Je ale fakt, že v technice nejsem moc dobrý.
Řadím se spíš mezi silničáře než bikery- horské
kolo osedlám maximálně třikrát do roka. Tahle
trasa byla spíš pro zkušené a ostřílené borce,
hodně náročná,“ soudí Václav Pivoňka.
Šestnáctiletý Martin Chum ze Strakonic to
viděl ze svého úhlu trochu jinak: „ Závod se mi
líbil, výjezdy mi nedělaly problémy a z technického hlediska bych ji označil za poměrně
snadnou. Jelo mi to ale dneska špatně- asi jsem
přetažený!“ Martin závodí výhradně na horském
kole, a to druhým rokem. Letos „ zlomil vaz“ celkem 7 500 kilometrům. Jeho zásadním úspěchem
se stalo stříbro na přeborech MTB v Ježíkově
v kategorii kadetů a celkové páté místo tamtéž.
O rok mladšímu Jaromíru Skálovi ze Strakonic také trať vyhovovala: „ Ale respekt u mě
vyvolaly dva zrádné, nebezpečné sjezdy.“
V úvodu buzického závodu se prý cítil naprosto
v pohodě: „ Ale pak síly rychle docházely. Mezi
staršími žáky jsem zvyklý na půlhodinové jízdy,
teď na mě čekal dvojnásobek. Dvakrát jsem
navíc spadl. Ale na to, že se jednalo o můj první
delší závod, jsem se sebou spokojený.“ Martin
se věnuje cyklistice prvním rokem- jako jeho
kamarád závodí výhradně na horských kolech,
tréninkově si ale vyrazí i na silničce.
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Jak se všeobecně předpokládalo, na celé
čáře vyhrál Martin Stošek z Blatné / 18 let /.
Odchovanec SCV Blatná a nynější reprezentant
České spořitelny, který má za sebou nejčerstvěji
Mistrovství světa v Rakousku / 23. místo /, Mistrovství republiky v Peci pod Sněžkou / 3. místo
/ a Světový pohár ve Francii / 20. místo /. „ Trať
byla vybrána perfektně- kluci si pořádně mákli.
Organizačně to Ondra Hulačů a jeho tým zabezpečili taky skvěle, nemám žádnou výhradu,“
oznámkovala 2. ročník XC Buzice „ megastar“
mladé profesionální cyklistiky.
Martinův bratr Viktor, taktéž odchovanec
SCV Blatná a taktéž současný reprezentant
České spořitelny, měl naopak kapitální smůlu. Ze
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závodu ho vyřadily technické problémy, stejně
jako při prvním ročníku. Zatímco loni nad ním „
zlomil hůl“ defekt, letos ho zradil přesmykač. Při
konečném hodnocení obdržel jako cenu útěchy
sušák, aby prý tu smůlu „ konečně pověsil“.
Ve výsledném žebříčku jednotlivých kategorií závodníci SCV Blatná získali tři bronzové
medaile, mezi ženami Věra Hoštičková dokonce
ulovila zlato.
Celkově, jak už bylo uvedeno, vyhrál Martin
Stošek z České spořitelny. Za ním se umístil Erik
Lorenc, bronz přiřkl osud úspěšnému blatenskému závodníkovi Petru Soukupovi.
Vladimír Šavrda

„Jsme věčně druzí poutníci!“, posteskl si na nohejbalovém
turnaji v Buzicích škvořetický veterán Stanislav Venclíček
Buzice - Ještě nevymizely dojmy a zážitky
z letního nohejbalového turnaje na dvoře buzické
hospůdky „ U Čiláka“ a už se v pátek 28. září
na stejném místě konal turnaj
další. I ten byl
nevšední a bohatý na nejrůznější výjevy
a scénky.
Tentokrát si
tady dalo dostaveníčko deset
týmů: Veteráni
z Blatné, Nátěr
A z Nepomuka
a Nátěr I. také
z města pod Zelenou horou, Vinice z Blatné,
Blast / ne chlast / z Blatné a Strakonic, Skaličany, Stars ze Škvořetic a Buzic, Karlíci z Blatné,
Škvořetice a samozřejmě buzická domobrana.
I tentokrát šlo především o to rozhýbat leckdy
„zarezlé“ klouby, prožít příjemný den v dobré
společnosti a královsky se pobavit. Nutno podotknout, že ale o napínavé okamžiky a skvostné
„ vychytávky“ stejně nebyla nouze, i náročný
fanoušek míčových sportů si přišel na své.
Tím nejlepším zdrojem zábavy byly tentokrát
nepomucké sestavy, které úžasně zastoupily legendární „ Rum team“ z Blatné, co tady tradičně
předvádí cosi na způsob antinohejbalu. Ono když
to hoši „ táhli“ bez spánku a jídla od předchozího
odpoledne až do turnaje a na hřišti si nadto dopřávali „ alkoholový doping“, není se co divit. Zato
trenéra mají par excellence - legendu českého
motokrosu Jiřího Štědroňského, přezdívaného „
Kenny“. A taky moc rádi vzpomínají na letošní
ročník turnaje v malé kopané „ Buzický bejk“,
kde slavně zvítězili. Jenže tady a teď jim to
nebylo příliš platné. „ Vydali jsme ze sebe, co
jsme mohli,“ pronesl unaveným hlasem „ tiskový
mluvčí“ Nátěru I.- Nepomuk a kapitán Radek
Noháček, „ Ale po našem „ nočním maratónu“
jsme nuceni konstatovat, že ostatní týmy byly
v lepší formě a my hráli tzv. „ pod laťkou“.
Dokázali jsme porazit jen naše nepomucké
kolegy z áčka, kteří na tom byli podobně jako
my. Ale co- důležité je se zúčastnit a udržet se

na nohou do posledního bodu. Dost nás jen mrzí,
že jsme se nezmohli na pokoření domácích!“
Nátěr I.- Nepomuk „ pracoval“ ve skladbě Radek Noháček, David Martínek a Jindřich Švec
s věkovým průměrem okolo 25 let. „ Příští rok
přijedeme zase, jestli nás tady tedy budou ještě
chtít,“ slibuje nahodile sestavená parta, která
v této podobě hrála úplně poprvé.
Zápas mezi nepomuckými sestavami o poslední a předposlední „ flek“ nazval ředitel turnaje Petr Samec výstižně „ bosou ligou“. Aktivní
fotbalisté v posledním stádiu „ společenského
vyčerpání“ se do sebe totiž pustili odhaleni
do půl těla a bez obuvi, což mezi přihlížejícími
vyvolalo značné veselí.
Trio veteránů, kde věkový průměr mezi padesátkou a smrtí „ kazil“ jen dodatečně přiřazený
šestnáctiletý Jindřich Kadlec, se propracovalo
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Škvořetičtí předvedli divákům zajímavý
a vyrovnaný finálový duel s favority z Vinice
Blatná. Nakonec, jak si posteskl nestor škvořetické trojky Stanislav Venclíček, zůstali opět „
věčně druhými“ poutníky, jako prý vždy a všude.
„ Když ono je to těžké,“ pousmíval se vzápětí,
„ Naši soupeři baští banány a také na rozdíl
od nás se udrželi celý den ve střízlivém stavu.
Nedostali jsme žádný „ nářez“, bylo to o fous
a my už samotný postup do finále považujeme
za cenný. Mně být o třicet let míň, taky bych to
rozbalil jinak a pak- my si nohejbal zahrajeme
jen příležitostně.“
Po vítězné Vinici Blatná a stříbrných Škvořeticích doplnil medailovou stupnici tým Karlíci
z Blatné. Bramborovou medaili museli „strávit“
nohejbalisté STARSU, páté místo veteráni, šestý
post zůstal vyhrazen domácím. Nové uskupení
BLAST zůstalo na sedmé příčce, před nepomuckými už pak spolkli hořkou pilulku jen kluci
z blízkých Skaličan.
Vladimír Šavrda

Volejbal
Tabulka soutěže
1. TJ Fezko „C“ Strak.
2. Záboří Žížaly
3. S.Radomyšl
4. TJ S.Blatná „A“
5. TJ ČZ „B“
6. TJ ČZ „A“ Strak.
7. TJ S.Katovice
8. TJ Fezko „S“ Strak.
9. S.Volyně
10. SK Řepice
11. TJ Borga Horažďovice
12. TJ S:Blatná „D“
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5 : 12
1 : 14
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Míčové hry pro
děti
TJ Sokol Blatná zakládá oddíl míčových
her, hlavně volejbalu, pro děti ze 4., 5. a 6.
tříd základní školy.
Vítány jsou všechny děti v tomto věku,
které rády sportují v kolektivu.
Tréninky budou v zimním období v tělocvičně ve středu od 15.00 do 16.30 hodin.
První trénink a informační schůzka bude
v sokolovně ve středu 31. 10. 2012.
Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny
jsou nutné.
Starší děti mohou přijít každý pátek od
18.30 hod. na volejbalový trénink „Dřeváků“.
Tým z Nepomuka.

na zlatý střed žebříčku. „ S tím jsme tak nějak
počítali,“ poznamenal po turnaji Jindřich Kadlec
z Myštic, „ Jaká byla hra s věkově staršími nohejbalisty? Jsem alespoň bohatší o nějaké zkušenosti. Myslím, že jsem dnes podal průměrný
výkon,“ dodává. Mladý sportovec čtyři roky
pěstoval fotbal, nohejbalových turnajů se účastní
prý několikrát do roka, když se sejde dobrá parta.
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♦ ♦ ♦ ♦
Prodám byt 3+1
v Chanovicích vč.
garáž. stání. Cihl.
dům je umístěn
na kraji obce
v krásné přírodě.
Možnost odkoupení zahrady.
Cena dohodou.
Mob.:

723 858 497.

♦ ♦ ♦ ♦

Nehtová modeláž
Kateřina Uldrichová
Blatná, Palackého 28
Tel: 777646348

telefon: 724 130 630

manikúra, parafín
P-Shine
studentské slevy

Prodej moštů
Ovocňák

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ

Nově nabízíme kvalitní PUR,
D3 a D4 lepidla za skvělé ceny,
velký výběr ABS hran.
www.tomantruhlarstvi.cz
Vrbenská 186, Blatná
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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

300 m

30 m

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ s.r.o.
Nabízejí tyto práce:
 práce jeřábem – nosnost 20 tun
				
– nosnost 35 tun
 dopravu nákladním automobilem MANN, nosnost 7 tun
+ vlek 8 tun + hydraulická ruka

Kontakt: t.: 383 422 139
		 m.: 602 235 349
		 bsblatna@bsblatna.cz
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Střední odborné učiliště

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
Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

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

 DTP studio

Fax: 383 420 590
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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