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Čtrnáctideník

Osobnosti SOŠ Blatná – Anna Lišková, studentka OA
Představujeme Vám Annu Liškovou, zajímavou a krásnou dívku. Anička na SOŠ Blatná
studuje s výbornými výsledky obor Obchodní akademie ve třídě 3D, která je tvořena kolektivem
třiceti studentů.
SOŠ Blatná potvrdila pověst prestižní školy, když získala výborný výsledek u „státních maturit“
v minulém školním roce. Ve společné části maturitních zkoušek dosáhli maturanti SOŠ Blatná 94%
úspěšnosti (oproti celostátním 80 procentům). Obor Obchodní akademie (OA) na SOŠ Blatná má oproti

Cena 7,- Kč
jiným obchodním akademiím zvýšený počet
hodin účetnictví na PC a výpočetní techniky.
Maturitními předměty jsou ekonomika, účetnictví, praktická zkouška z odborných předmětů
a základ společný všem oborům, tedy český jazyk
a literatura a volitelný předmět (např. cizí jazyk).
Absolventi OA ovládají účetnictví, ekonomiku,
marketing, management, práci s počítačem na
úrovni špičkového uživatele, velmi dobře znají
angličtinu a němčinu (třetí jazyk je volitelný,
obvykle ruština). Většina z nich ve 3. ročníku
získá státní zkoušku ze psaní strojem. Absolventi
jsou pro praxi dobře připraveni. Většina studentů
OA úspěšně vystuduje vysoké školy se zaměřením na ekonomiku, pedagogiku, informatiku,
jazyky, několik nejlepších se dostane na práva
či na VŠE Praha.
Annu Liškovou jsem učil jeden rok informační technologie. Velmi dobře zvládala základy
databází SQL a HTML, což jsou technologie
užívané pro vedení a výstup účetních a operativních dat ve středních a větších firmách (i na
Blatensku) a které by ekonom měl v dnešní době
znát. Též si pamatuji suplování matematiky za
Mgr. Ondřeje Kočovského, který připravil kvadraticko-logaritmické rovnice, jež vyžadují na
přijímací zkoušky na VŠE Praha. Anička nejen
že látku zvládala, ale i ji byla schopna vysvětlit
spolužákům. Anička chodí na kroužek volejbalu
při SOŠ Blatná.
O sobě říká: „Jmenuji se Anna Lišková, je
mi 18 let, bydlím v obci
Slabčice. Navštěvovala jsem Základní školu
Chrášťany a posléze ZŠ
a MŠ Bernartice. V současné době studuji již
třetím rokem na Střední
odborné škole Blatná,
obor Obchodní akademie. Básničky píši čtyři
roky, jsou mým útočištěm a mým prostředkem,
jak si udržet pohodu
v duši a čistou hlavu“.
Aleš Drobník,
Anna Lišková
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A KTUALITY
Poděkování ZŠ JAK,
ZUŠ Blatná i BL
Děkuji celému kolektivu pracovníků Základní
školy Jana Ámose Komenského v Blatné za
výbornou pedagogickou práci, kterou odvedli
pro naši dceru Marii Drobníkovou. Prostředí
školy je příjemné i díky uklízečkám, kuchařkám,
údržbě, pedagogům, vedení školy, zkrátka děkuji
všem pracovníkům školy. Zvláštní ocenění náleží
třídní učitelce paní Mgr. Haně Kolínské. Byla
to ona, která nám jako zkušený pedagog doporučila, abychom naši dceru Marušku, přihlásili
na střední školu takovou, kde se bude realizovat
v předmětech, které jí vyhovují. Nejprve jsme
z důvodu nižší finanční zátěže zvažovali atraktivní
obor Informatika na SOŠ Blatná. Protože však
Marušku nebaví přírodovědecké předměty ani
matematika, nevěděli jsme, zda by nároky SOŠ
zvládla, zvažovali jsme učební obor Aranžér. Po
doporučení Mgr. Kolínské jsme se rozhodli pro
středoškolský obor, kde by Maruška uplatnila svůj
výtvarný talent.
Dceři se podařilo zvládnout úspěšně dvě
talentové zkoušky. Na prestižní Střední uměleckoprůmyslové škole svaté Anežky České v Českém
Krumlově na nově otevíraném oboru „Plastická
tvorba“ ze dvou úkolů kresba zátiší a prostorový
úkol získala 67 bodů ze 100 a umístila se na
2. místě.
Na Střední škole Horažďovice na oboru
„Grafický design“ výborně zvládla kresbu zátiší.
Téma malby plakátu „Olympijské hry Londýn
2012“ jí příliš nevyhovovalo, ale plakát byl svojí
barevností a originálním písmem tak zajímavý, že
opět získala 2. místo z 28 zúčastněných (přijímají
16 studentů). Prostředí při přijímacích zkouškách
(krásný nový ateliér, přátelská a vstřícná atmosféra ze strany odborných učitelů i vedení školy),
zajištěný domov mládeže po celé 4 roky studia
i nižší finanční nároky na dojíždění do blízkého
města nakonec rozhodly, že jsme na přání Marušky dali zápisový lístek na SŠ Horažďovice.
Mluvil jsem s pedagogy SŠ Horažďovice na
dni otevřených dveří i během talentové zkoušky.
Oceňovali ZŠ JAK Blatná, která je náročná a žáky
velmi dobře připraví na středoškolské studium.
Též oceňovali ZUŠ Blatná. Říkali, že úroveň
výuky na výtvarném oboru ZUŠ Blatná je na
profesionální úrovni a studenti, kteří dříve prošli
ZUŠ Blatná, patří ve výtvarných předmětech
mezi nejlepší. Za vstřícný přístup děkuji učitelce
na ZUŠ Blatná paní Ďurčové, která Marušce
přizpůsobila výuku a 3 měsíce předem pečlivě
zkoušela úkoly, které ji na talentových zkouškách
čekaly (z malby, kresby a prostorového úkolu).
Též děkuji její dceři, slečně Ďurčové za několik
soukromých hodin kresby portrétu v ateliéru
v Uzenicích. A děkuji paní Vydrové, se kterou
Maruška absolvovala na výtvarném oboru a která
v předvánočním čase si též pro naši dceru našla
několik hodin času na kresbu portrétu.
Dále mé poděkování patří Blatenským listům,
jmenovitě paní Blance Malinové, která před
Vánocemi 2011 zadala pro Marušku vyhotovení
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obrázku na téma Vánoce do barevného vydání
Blatenských listů. Maruška pojala úkol velmi
zodpovědně. Zveřejnění jejího obrázku jí velmi
pozvedlo sebevědomí.
Všem jmenovaným děkuji a přeji klid, mír
a zdraví v roce 2012
Aleš Drobník

- pohledy a mapy (panoramatická mapa hradů
a zámků také v angličtině a němčině)
- drobné starožitnosti zejména pro chalupáře
- výběr knih
- poskytne vám základní informace o regionu
( zajímavosti města a oblasti, stravování,
ubytování apod.
NAVŠTIVTE NÁŠ INTERNETOVÝ
OBCHOD - www.lidove-remeslo.cz
obsloužíme vás také po internetu
Nezapomeňte, že také v letošním roce je
v ÚTERÝ – ZAVŘENO
A závěrem ještě trochu pozitivního:
JE-LI O HROMNICÍCH STUDENO(a to
bylo), PŘIJDE BRZY JARO!
Eva Fučíková, lidové řemeslo

KDYŽ DLOUHO V ÚNORU MRÁZ OSTRO DRŽÍ, TO DLOUHO JIŽ NEPODRŽÍ
ÚNOR – druhý měsíc v roce a vlastně třetí
a poslední měsíc zimy. Letošní rok je rokem
přestupným, tedy právě měsíc únor bude o den
delší.
Karel Čapek ve své knize Zahradníkův rok
poznamenává:“ Únor je doba nebezpečná, která
zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem a větry. Tento nejkratší měsíc, tento záprtek
mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný
a vůbec nesolidní vyniká nad všechny ostatní
svými potměšilými záludy: Mějte se před ním na
pozoru. Ve dne loudí na keřích pupence a v noci
je spálí. Jednou rukou nám lahodí a druhou nám
luská pod nosem. Čert ví proč se o přestupných
letech přidává jeden den zrovna tomuto vrtkavému, katarálnímu, poťouchlému měsíčnímu
skrčkovi. V přestupný rok by se měl přidat jeden
den krásného počasí máji, aby jich bylo dvaatřicet
a bylo by to!“
Jistě by se nám to tak líbilo všem, obzvláště
když letos máme únor tak mrazivý.
Co říká ÚNORU lidová pranostika?
- V ÚNORU-LI VÍTR NEBURÁCÍ, JISTĚ
V DUBNU KROVY KÁCÍ
- V ÚNORU PRUDKÝ SEVERNÍČEK, HOJNÉ ÚRODY BÝVÁ POSLÍČEK
- KDYŽ VĚTROVÉ NA KONEC ÚNORA
UHODÍ, MOC OBILÍ SE NA POLI URODÍ
- V ÚNORU SNÍH A LED, V LÉTĚ NANESOU VČELY MED
LIDOVÉ ŘEMESLO „U SVATÉ KATEŘINY“
V letošním roce nabízí:
výrobky českého uměleckého řemesla
výrobky uměleckého řemesla Blatenska (historické sklo, keramika, dřevné hračky, kresby – jako
novinku kresby koní, medové perníky, kraslice,
proutěné košíky, březová košťata, aj.)
- suvenýry pro turisty

Ještě z tvorby Anny Liškové
nabízíme krátké ukázky
ANDĚLI, POVĚZ!
Proč srdce bolí
a oči steskem bulí?
Proč lásku svou mi dal
a srdce mé mi vzal?
Proč mi své na dlaň dává?
Proč mám ho stále více ráda?
Proč ráda ho mám,
když přes týden jsme každý sám?
Každý sám a jinde,
nepošle mi kvinde?
Pověz, anděli,
uvidíme se v neděli?

KOUKÁM V CITECH
Vlasy padají mi do očí,
já sedíc u okna přemýšlím,
že svět se točí,
v hlavě prázdno – už nemyslím.
V televizi film, v rádiu písnička,
za okny déšť a v dáli duha.
Sedím tu, kéž bych byla kočička,
jsem jen člověk, dívka pouhá.
Na lásku prý je dneska čas,
sedím sama, bez úsměvu.
Láska? Kde? – já jsem sama zas,
sedím sama, bez obdivu.
Po kousku se mé nitro rozpadá,
sedím bez citu, bez naděje.
Má duše, moje tělo uvadá,
já už ani nevím, co se kolem mě děje
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Výstavba parkovacích stání pokračování
Pohřební služba města
Blatné
Zemřelí, leden 2012
Věra Kilianová, Blatná, nar. 1931
Marie Matasová, Blatná, nar. 1927
Marie Šimková, Březnice, nar. 1922
Vilma Pilařová, Čimelice, nar. 1914

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému lednovému počasí mohly Technické služby
města Blatné s. r. o., zahájit svou činnost i na úseku údržby veřejné zeleně.
Hlavní činností na tomto úseku bylo provedení ostříhání větví na lípách,
které lemují hlavní blatenské ulice jako např. T. G. Masaryka, Tyršova, Jana
Wericha, Šilhova a dále pak v odlehlých lokalitách (Nábřeží Husovo). Další
činností byl prořez vzrostlých dřevin v areálu Mateřské školy Vrchlického
a ulic Šilhova a Nerudova.
Níže přikládáme fotografie z činnosti pracovníků na veřejné zeleni.

Svazek obcí Blatenska

DUHOVÉ JEŠTĚRKY
Živý betlém, který se o Vánocích
líbil spoustě diváků, byl jednou z akcí,
pořádaných občanským sdružením
DUHOVÉ JEŠTĚRKY. Toto občanské
sdružení má 9 stálých členů a většinu
svých akcí pořádá zcela samostatně – připomínáme klavírní koncert,
Pohádkový den, Lampionový průvod,
Čerty, Živý betlém. Na některých
akcích se podílejí další dobrovolníci
– na posledním Živém betlému bylo
25 kostýmovaných účinkujících. Celé
představení uváděl ředitel Muzea
J. Siblíka, pan Mgr. V. Červenka.
DUHOVÉ JEŠTĚRKY jsou spolu
s Městem Blatná i pořadateli Adventních trhů a Vánočních trhů.
Díky za jejich aktivitu.
Z. Malina

Tak jako na úseku
údržby veřejné zeleně, mohly Technické
služby města Blatné
s. r. o., vzhledem
k příznivému lednovému počasí, pokračovat v realizaci
nových parkovacích
stání. Byla zahájena
výstavba parkovacích
stání v ulici U Čertova kamene, kde bude
postupně vybudováno celkem 16 parkovacích stání, z toho dvě stání budou vyhrazena pro
zdravotně postižené občany. Po dokončení těchto parkovacích stání náváže
realizace stání v části ulice Nerudova, kde bude vybudováno celkem 11
parkovacích stání. Výstavba je prováděna ze zámkové dlažby typu „Klasiko“
tloušťky 8 cm. Po dokončení této výstavby bude zároveň ukončena první
etapa akce „Rozšíření parkovaích ploch Blatná“.
Výstavbou parkovacích státní ve výše zmíněných lokalitách dojde jednak
ke zlepšení obslužnosti těchto ulic a jistě také ke zlepšení podmínek pro
občany, kteří v této lokalitě parkují svá vozidla.
Pro informaci ještě uvádíme, že v měsíci prosinci 2011 byla dokončena realizace
parkovacích
stání u restaurace
„Bowling“,
kde vznikla 4
nová parkovací stání.
N í ž e
přikládáme
fotografie
z výstavby
parkovacích
stání v ulici
U Čertova
kamene.

zve srdečně na

představení publikace
Vladimíra Červenky

Šlechtické rody Blatenska
Život, působení a odkaz minulých
generací, I. díl
čtvrtek

16. února
od

2012

17:00

Muzeum Josefa Siblíka v Blatné
Publikace je vydávána za finanční podpory Jihočeského kraje.
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Soutěž obcí
Soutěž
„Jihočešiobcí
třídí
„Jihočeši
třídí
odpady“ 2011

Množství tříděného (dále využitelného) a skládkového odpadu
v Blatné (t)
Množství tříděného (dále využitelného) a skládkovaného odpadu
v Blatné (t)

odpady“ 2011

Vážení občané,
Vážení
občané,
přinášíme
výsledky pátého ročníku soutěže
přinášíme
pátého
ročníku
soutěžekraj
obcí
ve třídění
odpadů,
obcí ve tříděnívýsledky
odpadů, který
vyhlásil
Jihočeský
spolu
s autorizovanou
který
vyhlásil
Jihočeský
kraj
spolu
s
autorizovanou
obalovou
společností
obalovou společností EKO-KOM, a.s. Do soutěže byly automaticky zařazeny
EKO-KOM,
Dozapojené
soutěže byly
automaticky
zařazenyObce
všechny
kraje
všechny obcea.s.
kraje
do systému
EKO-KOM.
bylyobce
pro účely
zapojené
do
systému
EKO-KOM.
Obce
byly
pro
účely
soutěže
rozděleny
soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení
podle
počtu
čtyřzískaná
kategorií.
vyhodnocení
soutěže
byla pousoutěže
bylaobyvatel
použitado
data
ze Pro
čtvrtletních
výkazů
o vytříděném
žita
data získaná
ze čtvrtletních
výkazů
vytříděném
komunálním
odpadu
komunálním
odpadu
(plast, papír,
sklo,onápojový
karton,
kov) zasílaných
(plast,
papír, sklo,
nápojový
karton,
kov) zasílaných
jednotlivými
obcemi
jednotlivými
obcemi
společnosti
EKO-KOM,
a. s., dále
se hodnotilo
prospolečnosti
EKO-KOM,
a.
s.,
dále
se
hodnotilo
provádění
osvětové
činnosti.
vádění osvětové činnosti. Toto vše se hodnotilo za období 4. čtvrtletí roku
Toto
zaroku
období
4. čtvrtletí roku 2010 a 1., 2., 3. čtvrtletí
2010 vše
a 1.,se2.,hodnotilo
3. čtvrtletí
2011.
roku 2011.
Výsledky ročníku 2011 v hlavní soutěži „Jihočeši třídí odpady“
Výsledky
ročníku
v hlavní soutěži „Jihočeši třídí odpady“ (ka(kateg. 2 000-7
0002011
obyv.):
teg.1.2 Planá
000-7 nad
000 Lužnicí
obyv.):
1529 bodů
1.
1529
2. Planá
Blatnánad Lužnicí		
1260 bodů
2.
1260
3. Blatná			
Trhové Sviny
1081 bodů
3. Trhové Sviny			
1081 bodů
Dne 7. 12. 2011 se v Českých Budějovicích konalo slavností vyhlášení
Dne 7. 12. 2011 se v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení
soutěže, kdy pan starosta převzal cenu za druhé místo – poukaz na výrobky
soutěže, kdy pan starosta převzal cenu za druhé místo – poukaz na výrobky
z recyklovaných plastů v hodnotě 12 000 Kč. Město Blatná pořídí z této
z recyklovaných plastů v hodnotě 12 000 Kč. Město Blatná pořídí z této
odměny lavičky, které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného plastu.
odměny lavičky, které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného plastu.
Vedle této hlavní soutěže byla vyhlášena i soutěž jednotlivých obcí s rozVedle této hlavní soutěže byla vyhlášena i soutěž jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) v Jihočeském kraji. Ze všech sedmnácti ORP se
šířenou působností (ORP) v Jihočeském kraji. Ze všech sedmnácti ORP se
Blatná umístila na prvním místě. Jako odměnu za první místo v soutěži
Blatná umístila na prvním místě. Jako odměnu za první místo v soutěži
„Oblastí ORP“ získala Blatná notebook.
„Oblastí ORP“ získala Blatná notebook.
Do třetice všeho dobrého byla vyhlášena další soutěž, která probíhala
Do třetice všeho dobrého byla vyhlášena další soutěž, která probíhala
pouze od 1. července do 30. září 2011, jednalo se o „Letní soutěž ve třídění
pouze od 1. července do 30. září 2011, jednalo se o „Letní soutěž ve třídění
plastů“. Obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočteplastů“. Obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočteného na jednoho obyvatele. V letní soutěži se Blatná umístila na 15. místě
ného na jednoho obyvatele. V letní soutěži se Blatná umístila na 15. místě
z 35 obcí a měst ve své kategorii. Chcete-li vědět, jak se umístily i jiné
z 35 obcí a měst ve své kategorii. Chcete-li vědět, jak se umístily i jiné
jihočeské obce, prohlédnout si fotograe ze slavnostního vyhlášení, pak
jihočeské obce, prohlédnout si fotografie ze slavnostního vyhlášení, pak
navštivte stránky www.jihoceske-trideni.cz, kde se dozvíte vše o soutěžích
navštivte stránky www.jihoceske-trideni.cz, kde se dozvíte vše o soutěžích
a o samotném třídění.
a o samotném třídění.
V současné době je ve městě Blatná a jeho osadách zřízeno 35 stanoV současné době je ve městě Blatná a jeho osadách zřízeno 35 stanovišť kontejnerových hnízd s celkem 143 kontejnery na tříděný odpad. Na
višť kontejnerových hnízd s celkem 143 kontejnery na tříděný odpad. Na
stanovištích Kalinovo (Sokolovna), Bowling a Sběrný dvůr přibyly loni
stanovištích Kalinovo (Sokolovna), Bowling a Sběrný dvůr přibyly loni
na podzim oranžové kontejnery určené pouze ke vhazování nápojového
na podzim oranžové kontejnery určené pouze ke vhazování nápojového
kartonu (krabice od džusů, mléka). Nápojové kartony je jinak stále možné
kartonu (krabice od džusů, mléka). Nápojové kartony je jinak stále možné
ukládat i do žlutých kontejnerů na plasty. Kovy, neznečištěné kovové obaly
ukládat i do žlutých kontejnerů na plasty. Kovy, neznečištěné kovové obaly
odevzdávejte do sběren a výkupen v souladu s jejich provozním řádem nebo
odevzdávejte do sběren a výkupen v souladu s jejich provozním řádem nebo
na sběrný dvůr. Připojujeme také tabulku s množstvím vytříděných odpadů,
na sběrný dvůr. Připojujeme také tabulku s množstvím vytříděných odpadů,
které lze dále využít jako výrobní surovinu a skládkovaného odpadu na
které lze dále využít jako výrobní surovinu a skládkovaného odpadu na
skládce v Hněvkově (obsah popelnic a kontejnerů na směsný komunální
skládce v Hněvkově (obsah popelnic a kontejnerů na směsný komunální
odpad), v Blatné v uplynulých pěti letech.
odpad) v Blatné v uplynulých pěti letech.
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ TŘÍDÍ, protože
DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ TŘÍDÍ, protože
díky nim neskončilo významné množství odpadu bez užitku na skládce,
díky nim neskončilo významné množství odpadu bez užitku na skládce,
ale mohlo být recyklováno! Snad nejvíce je nám známý recyklovaný papír
ale mohlo být recyklováno! Snad nejvíce je nám známý recyklovaný papír
a výrobky z něj - noviny, sešity, obaly na vajíčka, toaletní papír. Ze skla se
a výrobky z něj - noviny, sešity, obaly na vajíčka, toaletní papír. Ze skla se
vyrábějí nové skleněné obaly, či tepelné izolace a dá se v podstatě recyklovat
vyrábějí nové skleněné obaly, či tepelné izolace a dá se v podstatě recyklovat
obalů zz plastů
plastů je
je nutné
nutné se
se
donekonečna! Při
Při rostoucím
rostoucím množství
množství spotřeby
spotřeby obalů
donekonečna!
zabývat
tím,
jak
by
se
i
plasty
daly
využít.
Nejcennější
surovinou
jsou
PET
zabývat tím, jak by se i plasty daly využít. Nejcennější surovinou jsou PET
lahve, ze
ze kterých
kterých se
se vyrábí
vyrábí výplň
výplň zimních
zimních bund
bund nebo
nebo spacáků.
spacáků. Ze
Ze směsných
směsných
lahve,
plastů se
se vyrábějí
vyrábějí např.
např. odpadkové
odpadkové koše,
koše, zahradní
zahradní nábytek,
nábytek, kompostéry.
kompostéry.
plastů
Pěnový polystyren
polystyren (také
(také plast)
plast) slouží
slouží kk výrobě
výrobě speciálních
speciálních cihel.
cihel. Nápojové
Nápojové
Pěnový
kartony
se
po
jejich
rozdrcení
lisují
do
desek,
které
se
používají
např.
jako
kartony se po jejich rozdrcení lisují do desek, které se používají např. jako
stavební
izolace.
Kovy
se
zpracovávají
v
hutích,
kde
se
přetaví
a
znovu
stavební izolace. Kovy se zpracovávají v hutích, kde se přetaví a znovu
využijí na
na výrobu
výrobu kovových
kovových výrobků.
výrobků. Vidíme
Vidíme tedy,
tedy, že
že uvedené
uvedené odpady
odpady lze
lze
využijí
využít. Tudíž … třiďme dál!
Ing. Monika Scheinherrová
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

zdroj: Technické služby města Blatné s.r.o.

Program – leden – duben 2012:

10.2. Kuchařské čarování s mistrem kuchařem panem Petrem Stupkou.
Začátek 19,00, vstup 200,- Kč
9.3. Cestovatel, pan Fr. Šesták – tentokrát jako fotograf - Začátek 19,00 hod.
10.3. Senior club Vrbno pořádá tradiční oslavu MDŽ
pro všechny ženy. POZOR! Sobota, 20,00 hod.
24.3. Velikonoční výstava dekorací a ručních prací s možností vyzkoušet
si jejich výrobu. POZOR! Sobota již od 15,00 hodin.
15.4. Linda Olšarová - AROMATERAPIE a její léčebné
účinky. Začátek 19,00 hodin.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné,
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332, nebo na
www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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Spoleenské dní
Za porušení pravidel při
turnaji v „Prší“ se v Buzicích
„nadělovaly“ dřepy
Buzice - Měsíc leden bývá zpravidla velmi skoupý na společenské
a sportovní akce. Minimálně na venkově tomu tak je určitě. V Buzicích
však nepsané pravidlo o „okurkové sezóně“ neplatí. Majitel zdejší hospůdky
„U Čiláka“ Petr Samec jde příkladem. Letos uspořádal ve svém království
v sobotu 21. ledna již druhý ročník turnaje v karetní hře „Prší“ pro mládež
i dospělé.
Turnaj, kterého se zúčastnilo dvacet
příznivců dobré zábavy, byl zpestřen
oproti loňsku jistými opatřeními- každý,
kdo porušil daná pravidla, např. schovával ruce s kartami pod stůl nebo „hodil
očkem“ do listů souseda, musel dělat
povinně dřepy. Pro jedince, co ještě nestačili po vánočním a novoročním hodování
„splasknout“, trest vskutku odstrašující
a účinný.
Akce probíhala ve veselé a srdečné
atmosféře, byla však také řádně napínavá.
Někteří z těch, co se do „Prší“ v Buzicích
pustili bez jakýchkoliv ambicí, překvapivě „ vyplavali nahoru“. Naopak místní
desetiletý hráč Ondřej Holub, který si tolik věřil na palmu vítězství a proslul
výrokem: „Já neprohrávám!“, nakonec skončil čtvrtý. Jde však skutečně
o zdatného „mistra listu“ navzdory jeho nízkému věku. „Každý večer hraju
s dědou žolíky, „prší“ doma hrajeme taky často. Bohužel mi nejde zatím
míchání karet,“ přiznává sympatický klučina, kterého se skoro vždycky drží
štěstěna jako klíště.
Dagmar Šornová z Blatné si v hospodském prostředí karetní turnaj odbyla
vůbec poprvé: „ Já jinak „prší“ hraju jen s dětmi nebo kamarádkou, a zásadně
hraju jenom „prší“! Jiné karetní hry vůbec neumím.“
Nejstarším příchozím, který ale tamní interiér důvěrně zná, protože sem
pravidelně jezdí na turnaje v mariáši, byl tentokrát Václav Šišpela / 70 /
z Blatné: „Petr mě pozval osobně a já jsem rád přijal. Je to vítaná změna,
vyměnit mariáš za „pleskanici lehčího kalibru“! Dřív jsem „mastil“ mariáš
soutěžně, teď na stará kolena
už ho hraju jen v Blatné a tady
v Buzicích,“ říká Václav Šišpela.
Jiří Renč ml. z Blatné vybojoval po vyčerpávajícím
stolním utkání bronzovou pozici. Jeho otec Vlastimil Renč
alias „Klíště“ z tohoto faktu
dostal úžasný záchvat radosti
a synův úspěch slavil až do
druhého dne. Když pro čtrnáctiletého Jirku přijela autem
babička, neopomněl ji venku
asi dvaačtyřicetkrát důrazně
připomenout: „Hlavně jeď
opatrně, vezeš šampióna!“
Stříbrný schůdek zůstal
vyhrazen Bronislavu Feitlovi
z Blatné z kategorie dospělých,
turnaj s velkou pompou vyhrála buzická Jana Chlandová ze stejné věkové
skupiny.
Petr Samec teď na únor připravuje dětský maškarní ples a na 90% i turnaj
v další karetní hře „Sedma“. Takže ať se dílo daří!
Vladimír Šavrda
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Bude volné pobíhání psů
podnikatelky Libuše Barkové
po Buzicích už jen minulostí?
Buzice - Řada obyvatel obce Buzice se oprávněně pohoršuje nad skutečností, že pár psů kontroverzní podnikatelky Libuše Barkové si dělá z návsi
a přilehlých zákoutí volný výběh. Naštěstí dosud nedošlo k žádnému poškození cizího majetku nebo dokonce poranění či zavinění dopravní nehody.
Ale občané a představitelé Buzic oprávněně už dlouho varují: „Může to být
jen otázka času!“
Chtěl jsem Libuši Barkovou požádat o osobní vyjádření k této záležitosti.
Na statku však nebyla a správce Rudolf Fiala mi odmítl poskytnout nové číslo
jejího mobilního telefonu s poukazem na to, že jeho zaměstnavatelka mu
zakázala komukoliv ho sdělit. Dodnes ho dokonce nemají ani volení zástupci
vesnice, kteří s ní potřebují naléhavě jednat. Vyjádření mi tedy poskytl Rudolf
Fiala osobně: „Podívejte se, po buzické návsi běhají i jiní psi, než ti naši.
Pokud si chce někdo stěžovat, chodí stejně za mnou, a ne za paní Barkovou.
Zbudoval jsem elektrický ohradník a nechal psa vykastrovat, takže teď to
pokládejte za vyřešenou záležitost,“ slibuje správce statku.
Starosta obce Václav Maňhal říká: „My máme hlavně strach o bezpečí
dětí, které chodí ráno na školní autobus. Tady přestává veškerá legrace. Ať
děláme co děláme, nedaří se nám s paní Barkovou zkontaktovat. Ona tady
u nás nemá ani trvalé bydliště, dovolat se jí nemůžeme, protože má nový
mobil. Jak vidno, ona nemá zájem se s námi setkat.“ Problémem taky je, že
buzičtí nemají vyhlášku, zakazující volné pobíhání psů, a tak nelze podnikatelku Barkovou nijak sankcionovat.
„Vyhlášku ale chystáme a na základě ní pak budeme moci postupovat
proti takovým lidem razantně, třeba je i pokutovat,“ dodává člen obecního
zastupitelstva Tomáš Lojík, „Paní Barková s námi zatím skutečně nehodlá
ztrácet čas. Vrcholem jejího chování je to, že nám veškerou poštu posílá
zpět neotevřenou.“
Problémů s volně pobíhajícími psy se v minulosti vyskytla na Blatensku
celá řada. Takřka do krajnosti to zašlo před dvanácti lety například v Uzeničkách, kde došlo k napadení lidí a „pejskaři“ si tam prakticky dělali, co
jim bylo libo. Buzičtí si tuto záležitost jistě nenechají přerůst přes hlavu.
				
Vladimír Šavrda

Proč zanikla blatenská
baráčnická obec?
Baráčníci bývali odnepaměti pýchou a ozdobou společenských akcí
pořádaných jak na venkově, tak ve městech. Symbolizovali vlastenectví,
české národní tradice a veškeré atributy demokracie a svobody.
Také město Blatná mělo svůj baráčnický spolek. Musí se bohužel mluvit
v minulém čase, protože zanikl za smutných okolností v roce 2007. Blíže
k tomu vypovídá poslední rychtář blatenského baráčnictva Luboš Ryska /
35 let /: „Můj otec Václav Ryska vykonával tuto čestnou funkci přede mnou
minimálně deset let. Obětoval baráčnickým ideám všechno- čas, zdraví,
vlastní prostředky. A čeho se za své zásluhy dočkal? Byl křivě obviněn z toho,
že sáhl do společných peněz. Neunesl tuhle hanebnost a na post rychtáře
rezignoval. Já jsem po něm nastoupil na jeho místo, ale to bylo skutečně jen
na krátkou dobu, protože po zmíněné události všechno vzalo rychlý spád.
Baráčnická obec se rozpadla!“
Po blatenském baráčnictvu zůstal movitý majetek, který byl předán
dílem do Městského muzea. „Šlo především o starožitný dubový stůlopravdu výstavní a cenný exemplář,“ vzpomíná manželka Václava Rysky
a zanícená členka spolku Eva Rysková / 77 let /, „Muzeum v Blatné od nás
získalo i ručně vyřezávané židle a další selský nábytek. V zápůjčce má i náš
baráčnický prapor z roku 1936, ručně vyšívaný zlatými nitěmi. Na ten se
naši předci skládali ve veřejné sbírce.“ Luboš Ryska k tomu dodává: „ My
jsme si ponechali jen roh ponocného a já mám doma na stěně pověšenou
ještě šavli. Tu bych neprodal, ani kdybych umíral hlady- takový k ní mám
vypěstovaný vztah!“ Městské muzeum v Blatné ústy svého vedení přislíbilo
(pokrač. na str. 16)
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Pátý reprezentační ples TJ Sokol Blatná
Již pátý reprezentační ples pořádala 28. ledna TJ Sokol Blatná. I tentokrát se na jeho přípravě podílela řada oddílů – mažoretky PREZIOSO, Blatenské mažoretky, volejbalisté, taneční klub, karatisté a další. Kapela Swing band Tábor nezklamala
očekávání. Vedle téměř profesionálně působících tanečníků, z nichž někteří za touto kapelou jezdí i z daleka a členů tanečního
klubu Sokola si na své (i když zpočátku s ostychem) přišli všichni milovníci tance. Ošizeni nebyli ani spíše „diskotékoví“
tanečníci a skončilo se, jak jinak na sokolském plese, při „Sokolíkách“ na stolech.
Ke zdaru plesu přispěli sponzoři:
Albín Veselý – stavebniny
Blatenská ryba s.r.o.
Blatenská tiskárna
Ciao – Cestovní kancelář
Drogerie Drnek
Elektro Jankovský
Elektro Němcová - Němec
General Weld s.r.o.
Kamenictví Honzík
Komerční banka
Kniha Polánský
Květinářství Kopretina
LEIFHEIT Blatná
Lékárna Arnika
Lékárna Poliklinika Blatná
Lékárna Dr.Max
Lidové řemeslo – Fučíková
MAKO Blatná s.r.o.

Malířství Pavel Krýda
Meggle s.r.o.
ML Servis
Nápoje Vladimír Halgaš
Obuv Pavel Karban
Papírnictví – Hračky Jelínková L
Polygraph International s.r.o.
Restaurace Podatelna Miroslava Nová
Restaurace Sokolovna Jiří Datel Říha
Restaurace U Bílého lva
Rozmarýna Hana Maňasková
SPAR Tvrdý
Stavebniny Pod rybníkem Pustý
Švadlenka – Cihlová
Tesla Blatná, a.s.
Textil pod věží Fořtová - Hrbková
Víno Žíla
Vladimíra Milotová - ZVEREX

Všem sponzorům, organizátorům plesu i návštěvníkům děkujeme.
Za TJ Sokol Blatná Blanka Malinová

Úvod patřil mažoretkám PREZIOSO.
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Předtančení zajistil taneční klub Kristýny Strnadové ze Sokola.

A ještě jednou PREZIOSO.

Parket - nemusí se nic ptát.

Swing band Tábor a naše šikovné moderátorky Míša a Verča.

Taneční klub.

Sokolíci na závěr.
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KASEJOVICE – DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Pokračování z minulého čísla
Význam kasejovické fary v 19. století stoupal.
Bylo to jak osobnostmi duchovních správců, tak
i utěšeným populačním a hospodářským vývojem městečka, završeným roku 1878 povýšením
na město. Z osobností duchovního života stojí
za zmínku kaplan Augustin Jedlička († 1869),
místní rodák a později farář v Záboří, který roku
1829 založil v Kasejovicích spolek divadelních
ochotníků, a dále pak farář František Švůgr
(1854–1870), rovněž ze starého kasejovického
rodu, který roku 1869 zřídil nadaci pro své chudé
příbuzné, rozšířenou posléze na další potřebné
osoby z celé farnosti. Zajímavou osobností byl
rovněž farář Jan Nepomuk Josef Jelen (1874–
1897), významný včelař, skladatel církevní hudby
a autor řady modliteb, za nějž byla kasejovická
fara povýšena roku 1897 na děkanství, a který se
rovněž zasadil o povýšení Kasejovic na město
roku 1878. V neposlední řadě je nutné zmínit
osobnost významného regionálního historika,
topografa a jednoho z prvních fotografů na Blatensku Jana Pavla Hilleho (1861–1943), který
byl kasejovickým děkanem v letech 1911–1923,
načež odešel do Blatné. V té době ovšem nastal
i v Kasejovicích značný odklon věřících od
katolické církve ve prospěch nové „národní“

P. Karel Václav Vystrčil ve společnosti herců Zdeňka
Řehoře a Darji Hajské během natáčení filmu Bílá
paní v Kasejovicích (fotoarchiv Děkanství v Kasejovicích).

Církve československé. V letech 1958–1981
vedl duchovní správu v kasejovické a současně
i lnářské farnosti poslední převor lnářského augustinánského kláštera zrušeného roku 1950 P.

Momentka z natáčení filmu Bílá paní v Kasejovicích
(fotoarchiv Děkanství v Kasejovicích).

Karel Václav Vystrčil. Jako zajímavost dodejme,
že za jeho působení si kasejovický kostel vybrali
filmaři k natáčení některých exteriérových a interiérových scén známé komedie režiséra Zdeňka
Podskalského Bílá paní, který byl uveden do kin
roku 1965.

V současné době mají Kasejovice vlastního
duchovního správce, který zároveň administruje
farnosti Lnáře s filiálním kostelem v Kocelovicích, Kotouň s filiálním kostelem v Řesanicích
a Budislavice.
Stavební vývoj
K výstavbě kasejovického kostela došlo ve
třetí čtvrtině 13. století; stavebníkem byl s největší
pravděpodobností Zdeslav z Kasejovic. Pozůstatkem raně gotické fáze je obvodové zdivo lodi, věže
s výjimkou posledního poschodí a vnitřní obvodové
zdi presbytáře,
který na půdě
ukrývá původní štít s hrotitým okénkem.
Raně gotického
původu je také
jižní portál, triumfální oblouk,
žebrová klenba
kněžiště a několik dalších
Náhrobník Jana Hubky z Černčic architektonicz roku 1586 (foto autor článku). kých detailů
(část okna v západním štítu lodi, drobná fiálka na
jeho vrcholu, okénko ve tvaru trojlistu ve východním štítu lodi). Další stavební úpravy ilustruje
vyobrazení kostela na mapě lnářského panství
z roku 1698. Zde vidíme jižní předsíň s barokním
volutovým štítem a přístavbu patrové sakristie
k východní straně presbytáře. Z drobnějších úprav
v 18. století uveďme zřízení západního vchodu na
hřbitov kolem roku
1755 a úpravu oken
v lodi do stávající
podoby roku 1797.
K zásadnějším
stavebním zásahům
došlo po polovině
19. století. Roku
1856 byl zrušen
vstup na kůr z kostela a namísto toho
zřízen schodišťový
přístavek k věži
a dále zbudovány
Detail klenební konzoly v
malé kruchty při
presbytáři (foto NPÚ).
severní a jižní zdi
presbytáře. Roku 1878 byly před kostelem postaveny dvě kaple. Současnou podobu pak získal
kostel roku 1892 zvýšením věže o jedno poschodí
za účelem osazení hodin. Stavební plány vytvořil
ředitel lnářského velkostatku Ing. Lambert Pávek,
hodinový stroj zhotovil kasejovický hodinář Jan
Kačena.
V letech 1955–1957 byl kostel důkladně opraven; roku 1969 byl položen nový trámový strop
v lodi. Zatím poslední rekonstrukce fasády proběhla roku 1992, načež byl kostel o kasejovické
pouti dne 26. července slavnostně benedikován
generálním vikářem českobudějovické diecéze
Mons. Václavem Dvořákem za účasti kněží

z okolních farností a velkého počtu věřících.
Nejnověji byla počátkem roku 2011 rozebrána
dřevěná podlaha lodi zhotovená po druhé světové
válce a částečně umístěna z tepelně
izolačních
důvodů pod
lavice.
Až do
roku 1857
stála u kostela samostatná
dřevěná zvonice, postavená patrně
v 16. století,
kdy byl pro
kostel pořízen nejstarší
známý zvon.
Raně gotický jižní portál kostela
((foto NPÚ).
Podle vyobrazení na
mapě lnářského panství z roku 1698 šlo o dřevěnou dvoupatrovou stupňovitou stavbu s hodinami.
Roku 1738 dostala novou báň s orlem na vrcholu
a roku 1744 byla podezděna. Od roku 1798 sloužilo přízemí zvonice k úschově hasičské stříkačky,
kterou si městečko zakoupilo po ničivém požáru
roku 1791. Roku 1857 byly zvony vytaženy na věž
a stará již nevyhovující zvonice stržena.
Popis
Hmotové uspořádání kasejovického kostela
vykazuje vliv strakonické stavební huti, jejíž
činnost poznamenala tvář řady raně gotických
církevních staveb v jihozápadních Čechách. Jde
o jednolodní stavbu s kvadratickým presbytářem
a hranolovou věží v jihozápadním koutu lodi.
V půdních prostorách je dobře patrna struktura
zdiva, nárožní armatura věže a původní východní

Oltář Panny Marie Bolestné, v popředí cechovní
lucerny (foto J.P.Hille Depozitář muzea v Kasejovicích).
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Kasejovické varhany z roku 1965 (Depozitář muzea
v Kasejovicích).

štíty lodi a presbytáře s okénkem ve tvaru trojlistu
(loď) a druhým hrotitým (presbytář). V západní
zdi věže se dochovala tři úzká střílnová okénka
a v přilehlé zdi lodi segmentem zaklenuté okno
s pozůstatky prutů, na které v minulosti patrně nasedala kružba. Ostatní okna jsou buď půlkruhem
zaklenutá (v lodi) nebo pravoúhlá (v presbytáři),
eventuelně kruhová (v patře nad starou sakristií)
či oválná (ve schodišťovém přístavku).
V jižní zdi lodi je situován portál, jehož řešení
a výzdoba se podobá pracím zvíkovské stavební huti. Ostění je členěno dvěma pravoúhlými
ústupky, střední a vnitřní hrana členěna hruškovcovými profily, odraženými výžlabky. Do vnitřního ústupku je vložen na každé straně válcový
sloupek, nasedající na hranolový sokl a ukončený
kalichovitou hlavicí s reliéfní výzdobou v podobě
listů vinné révy. Do záklenku portálu je vložena
trojlistá kružba.
Presbytář je sklenut jedním polem křížové
klenby na masivních hranolových žebrech s okosenými hranami, vybíhajícími z dvojnásobných
konzol, jejichž spodní část má tvar obráceného
hladkého jehlanu, horní pak v severozápadním
a jihovýchodním koutu podobný s výžlabky, ve
zbývajících koutech pak košovitý s plastickými
listy. Klenba vrcholí kruhovým svorníkem s reliéfními listy a terčíkem uprostřed.
Triumfální oblouk je hrotitý neodstupněný,
s pozůstatkem římsy na jižní straně.
Loď má trámový strop z roku 1969. Podvěží se
otevírá do lodi dvěma půlkruhovitě vyklenutými
arkádami a je sklenuto křížovou klenbou bez žeber. Všechny ostatní prostory jsou plochostropé.
Boční oratoře se v přízemí i v patře otevírají do
kněžiště širokými stlačenými oblouky.
Zařízení
V současné době má kostel tři oltáře. Panelový
hlavní oltář sv. Jakuba Staršího a pravý boční
oltář Panny Marie Bolestné jsou rokokové z doby
kolem roku 1770. Vykazují nápadné podobnosti
s oltáři v Kadově, a proto jsou pokládány za dílo
sochaře Ferdinanda Ublackera. Hlavní oltář se
sochami andělů a sv. Václava a Ludmily nad
vchody do staré sakristie nese mladší obraz sv.
Jakuba od píseckého malíře Václava Šebeleho
z roku 1873; v nástavci je umístěn původní obraz
Madony. Oltář Panny Marie Bolestné je naopak

Blatná 10. února 2012
pojat převážně sochařsky. Centrální část vyplňuje
socha Piety (možná staršího původu), po stranách
jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla. V nástavci
se nachází obraz sv. Blažeje restaurovaný roku
2000.
Levý boční oltář sv. Jana Nepomuckého nechal
děkan Josef Růt (1898–1910) nahradit neogotickým z Buškova závodu v Sychrově se sochami sv.
Cyrila a Matoděje, na nějž byla z původního oltáře
přenesena socha sv. Jana Nepomuckého. Roku
2001 byl i tento oltář demontován a nahrazen
zrestaurovaným rokokovým, převezeným z uzavřeného kostela na Křesovci u Pacelic a doplněný
již zmíněnou svatojanskou sochou.
Kazatelna pochází snad již z první poloviny
17. století. Její polygonální řečniště je zdobeno
obrazy církevních učitelů – sv. Jeronýma, Augustina, Řehoře a Ambrože, schody pak výjevy
Proměnění Páně, Křtu Páně a Nanebevstoupení
Páně. Na vrcholu baldachýnu je umístěna socha
Krista – Dobrého pastýře.
V podvěží je umístěna pozdně středověká
kamenná křtitelnice s jednoduchou reliéfní výzdobou.
Křížovou cestu namaloval roku 1893 P.
Bedřich Kamarýt z Deštné u Jindřichova Hradce
a byla hrazena z odkazu kasejovické měšťanky
Barbory Voděrové.
Na podpůrných pilířích kruchty jsou umístěny
sochy sv. Antonína Paduánského, Božského srdce
Páně, Srdce Panny Marie a sv. Josefa, zhotovené počátkem 20. století Buškovým závodem
v Sychrově.
Podle neověřených zpráv býval kostel vyzdoben nástěnnými malbami, které však vzaly
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Původní hodinový stroj od Jana Kačeny z roku 1892
(Depozitář muzea v Kasejovicích).

demontáži dřevěné podlahy začátkem roku 2011.
Jsou však vesměs sešlapané. Zajímavý je osud
gotického náhrobníku, na němž jsou vytesány
štíty se znameními klíče a oslí hlavy. Roku 1568
se deska nacházela v Kasejovicích. Nezjištěným
způsobem se však dostala do obce Klášter, kde
byla náhodně objevena ve 30. letech minulého
století při stavebních pracích. Vzhledem k místu
nálezu byla pokládána za pozůstatek zařízení
pomuckého kláštera zničeného husity. Dnes se
nachází na arciděkanství v Nepomuku. Pochází
pravděpodobně z první poloviny 14. století a zřejmě kryla hrob některého z příslušníků lnářské
větve rodu erbu oslí hlavy (potomka Zdeslava
z Kasejovic) či jeho manželky.
Na kůru se nachází rokokové varhany, které
postavil v letech 1756–1757 Vojtěch Schreyer
z Kuksu. Truhlářské práce prováděl Josef Brambora ze Lnář. Nástroj byl mnohokrát opravován,
při rekonstrukcích Eduardem Hubeným z Protivína roku 1912 a firmou bratří Paštikových roku
1928 byla upravena dispozice varhan. Roku 2009
byla zahájena generální oprava varhanní skříně.
Na věži kostela visí zvony sv. Václav a Maria,
vyrobené roku 2000 zvonařskou dílnou Rudolfa
Manouška na Zbraslavi. Slavnostně posvěceny
byly 28. října téhož roku českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Antonínem Liškou. Poprvé
zazněly na Nový rok 2001 o půlnoci. Z původních
zvonů, které kdy na věži byly, se dochoval pouze
nepoužívaný zvonek ulitý roku 1923 Oktávem
Winterem v Broumově a financovaný kasejovickou rodinou Oktávcových, podle nichž se mu
lidově říkalo Oktávcový zvon nebo Oktáveček.
V. Červenka

Hospoda U Datla
připravujeme

Bývalý neogotický oltář sv. Jana Nepomuckého (foto
Václav Polcar).

za své při některém z bílení interiéru v průběhu
19. století.
V severní zdi lodi jsou zasazeny mramorové
náhrobní kameny Jana Hubky z Černčic († 1586)
a Jana Lipovského z Lipovice na Starém Smolivci
(† 1637), které byly jako nejzachovalejší vyjmuty
z podlahy kněžiště roku 1911. Ostatní desky
zůstaly uloženy v podlaze a znovu se objevily po

25.2.			 Šibřinky (Sokolovna)
3.3.			 Milan Buričin (Geniální
cirkulátor)
18.3.			 VÍTÁNÍ JARA
23.-25.3. 15 let Hospody
			 U Datla (Battole, Křečovky
atd).
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Cyklocestovatel Michal Jon o tříleté cestě kolem světa
„Čína nás hluboce rozladila. Dodnes se jí vyhýbáme jako čert kříži!“
Před vánočními svátky se do Škvořetic vypravil z Prahy populární cyklocestovatel Michal Jon,
aby pozorným divákům vyprávěl o několikaleté
výpravě po sedmi kontinentech s partnerkou Lucií
Kovaříkovou. Ještě mu zbyl čas i na rozhovor pro
naše periodikum:
„První světadíl, kam jste dorazili, bylo Grónsko.
Říkal jste, že vám království věčného ledu učarovalo. Čím především?“
„Návštěva Grónska byl takový odskok od
Evropy. Proč právě do Grónska? My s Lucií
milujeme polární oblasti, předtím jsme dvakrát
navštívili Skandinávii, Britské ostrovy a Island.
Proč jsme tam letěli z Kodaně? Ono se tam jinak
než z Kodaně dostat nedá. Tak velká letadla, která
přepravují bez problémů jízdní kola, létají jen na
téhle jediné lince a přistávají na jediném grónském letišti. Tam jsme za městem postavili stany
a vyráželi na takové hvězdicové výlety. Chránili
jsme se ale za dvanáct dní pobytu toho pouštět se
někam do vzdálených lokalit. Tohle letiště je jediným místem v Grónsku, kde existuje síť nějakých
cest- prašných nebo pěšin, po kterých se dá v létě
jezdit. Jinde v Grónsku to prostě nejde. Když
se chcete dostat z vesnice do vesnice, suchou
nohou nelze. Musíte mít saně a psy, sednout do
kajaku nebo letět hydroplánem či letadlem- kolo
nemá šanci stejně jako chůze. Zmíněná spleť cest
o výměře desítek kilometrů na všechny strany od
letiště existuje zásluhou amerických vojenských
letců, kteří základnu vybudovali za 2. světové
války. Tankovaly zde letouny při transatlantských
přeletech. Po roce 1945 pak USA letiště předaly
Grónsku, respektive Dánsku.
Náš nejdelší výjezd s Luckou měl cca šedesát
kilometrů do vnitrozemí směrem ke grónskému
ledovci- druhému největšímu ledovci po Antarktidě. Je to vpodstatě dvacetipatrový panelák z ledu.
Úžasné je v Grónsku naprosté, všudypřítomné
ticho, které může narušit jen silný vítr nebo praskání, označující praskání ledu. Naprosto nás dostala nádherná grónská příroda a její fauna- zajíci,
lišky atd. Tam v Grónsku nám sloužila kola nejen
jako klasické dopravní prostředky, ale také jako
přibližovadla, protože na tamnějších rašelinových
polích a vůbec v extrémním terénu jsme často
museli chodit a lézt po nejrůznějších útvarech.
Jinak podtrženo- sečteno jsme s Luckou během
polární dovolené urazili 170 kilometrů a ocitli se
na všech místních cestách v okolí letiště.“
„Zmínil jste se o tom, že vaše cesta přes Rusko
se rovnala „ časovce“. Proč?“
„Na přejezd ruského území jsme měli tři
měsíce času. Tak dlouho nám totiž platila víza
v našich pasech. Tahle „štreka“ měla až na hranici s Mongolskem rovných 9000 kilometrů, což
obnášelo denně zdolat sto kilometrů. My jsme to
ale s Lucií takhle nedělali. Absolvovali jsme sto
dvacet až sto padesát kilometrů a každý desátý či
jedenáctý kilometr jsme si „naordinovali“ volný
den. Stihli jsme to na chlup přesně.
Dopředu jsme byli varováni, že Rusko neoplývá kvalitními silnicemi, někteří dokonce tvrdili, že
tam cesty v pravém slova smyslu nejsou. Nám se

ale podařilo projet úplně všude, vůbec to nebylo
tak drastické, jak nám bylo předesíláno. Fakt
je ale, že do slušného stavu měly silnice hodně
daleko.“
„Prý jste byli upozorněni na to, že jestli chcete tři
měsíce v Rusku přežít, musíte se, slušně řečeno,
naučit pořádně pít. Je to pravda?“
„Ano, do puntíku. My s Lucií jsme tedy nikdy
tvrdému alkoholu nikterak neholdovali. V tomhle
směru jsme odcestovali do Ruska naprosto nepřipraveni. Ale všechno dobře dopadlo. Za celé
tři měsíce jsme se dostali k vodce všehovšudy
třikrát- poprvé na svatbě, kde jsme byli odchyceni,
abychom zapózovali společně fotografovi a jako
honorář jsme obdrželi kelímek vodky. Podruhé
s partou mužíků, kde „padly za vlast“ dvě láhve
a potřetí s rybáři, kde jsme se náhodně seznámili
s kriminalisty z Petrohradu na dovolené. Jeden
z nich jménem Serjoža mi při loučení vstrčil do
kapsy svoji vizitku se slovy: „V Rusku je dobré
mít svého policajta.“ Naštěstí jsme po celou dobu
pobytu nemuseli této protekce využít.“
„Dostali jste se i do míst, kde dodnes vládne
všeobecná úcta k vůdci Říjnové revoluce V. I.
Leninovi. Kde to konkrétně bylo?“
„ V hlavním městě Burjatské republiky, což je
za Bajkalem na východě Ruska, mají na náměstí
obrovskou Leninovu hlavu. Na výšku měří čtyři
a půl metru, což je o dva metry víc než má socha
svobody v americkém New Yorku. Obyvatelé
města jsou na Leninovu hlavu nesmírně pyšní
a hrdí. A vůbec v celé republice jsme na každém
kroku naráželi na jeho zvěčnělou podobu v různých variantách, každé náměstí a nádraží se jmenovaly buď „Leninova“ nebo alespoň „Rudá“ či
„Sovětská“. Když jsme se ptali tamních lidí, proč
to tak je a líčili jsme jim, že u nás doma se po roce
1989 všechno přejmenovávalo a bouralo, odvětili:
„Ale proč? To je přece součást historie, tohle tu
jednou bylo a s tím se nic neudělá!“
„ Jak vám s Lucií chutnal asijský horský čaj
a kde poprvé jste ho pili?“
„Poprvé jsme ho ochutnali v Mongolsku. Jeho
obsah sestával z následujících ingrediencí- vody,
mléka, tuku, soli, bylin, náš hostitel ho ještě vylepšil lákem z okurek, aby prý měl „říz“.
Mimoto jsme si pochutnávali při návštěvě
v jeho jurtě i na pečeném beranovi. Ovšem tam
se beran připravuje trochu jinak. Žádný rošt, jen
venku sud se zapáleným ohněm, my jsme každý
dostali kost s masem a vrazili jsme ji do toho
sudu. Až maso zčernalo, tak jsme kost vytáhli
a okusovali ji. Když zuby narazily na syrové
maso, technologický postup se opakoval. Lucii
tenhle pokrm vyléčil problém s průjmem, protože tohle bylo to první, co do sebe dokázala po
osmačtyřiceti hodinách dostat.“
„Opravdu „partyzánské podmínky“ jste prodělali
v poušti Gobi, že?“
„To rozhodně. V poušti Gobi vládne přes den
vedro plus čtyřicet stupňů, v noci naopak mráz
minus čtyřicet stupňů. My jsme ji projížděli na
začátku podzimu a to už byla pokryta sněhem.
Nejhorší to bylo ráno, když jsme vstávali a všech-

na voda byla zmrzlá. Museli jsme tedy jet tři nebo
čtyři hodiny, než se k polednímu začalo oteplovat
a mohli jsme si uvařit čaj a občerstvit se. Oblékali
jsme si prakticky všechno, co jsme měli kromě
věcí na spaní. Zima byla neskutečná, ale dalo se
to vydržet.
V poušti Gobi nejsou silnice ani cesty, jediný
orientační bod představuje železnice. Některé
úseky byly hodně nepříjemné, do jemného písku
člověk s kolem zapadá jako do bažiny. Tady jsme
se pohybovali nejpomaleji z celé cesty.“
„Na Čínu nemáte dobré vzpomínky a pokud vím,
zapřísahali jste se, že tam už se docela určitě
nevrátíte. Co jste tam zažili?“
„Když jsme z jemného písku najeli na čínském
území na ukázkový asfalt / kam se hrabe D1! /,
velice se nám ulevilo. To jsme ještě netušili, co
nás v tomto totalitním kolosu čeká!
V Číně, přestože se už tenkrát kvapem blížilo
21. století, existovaly a asi stále ještě existují
rozsáhlé oblasti, které jsou turistům zapovězeny.
Nejhorší je, že nemáte šanci se nikde dozvědět,
kde tyhle lokality leží. Dokonce ani z vládních
stránek ne. Takže můžete jen jet a čekat, kdy to
na vás padne.
Na nás to padlo už čtvrtý den, kdy jsme byli
zatčeni čínskou policií. Projeli jsme právě zakázaným pásmem, ovšem tohle byla v délce sto
dvaceti kilometrů jediná cesta, což bylo značně
absurdní. Třicet hodin jsme tenkrát strávili v policejní cele. Výslech se točil pořád dokola: „Vjeli
jste do zakázané zóny, zaplatíte pokutu a my vám
vrátíme pasy. Když ne, skončíte ve vězení a před
soudem.“ My jsme argumentovali tím, že jak na
čínské ambasádě v Praze, tak i na hranicích nám
dovolili přejezd této komunikace. Čínští policisté
nás šokovali: „Vy jste se tuhle informaci nesměli
dozvědět, protože je přísně tajná!“
Po těch třiceti hodinách zadržení jsme zaplatili
pokutu dvacet pět dolarů a byli jsme propuštěni.
Ovšem nesměli jsme se už pohybovat na kolech.
Zakázanou zónu jsme museli přejet autobusem.
Ale když jsme vystupovali z autobusu, abychom
zbývajících 500 kilometrů do Pekingu podle slibu absolvovali na kolech, objevil se jiný čínský
policista, ukázal na další autobus a řekl: „Peking“. Takže jsme s eskortou museli dalších 500
kilometrů jet hromadnou dopravou! Ovšem když
se ocitnete v zemi, kde se nemůžete svobodně
pohybovat, kde vám přikazují a zakazují, kudy
můžete a kudy nemůžete jet, to je pro cestovatele
našeho typu citelný zásah, takže jsme se s Lucií
rozhodli, že už se podruhé nechceme za žádnou
cenu do Číny vracet. Jedině snad až potom, kdy
nad zakázaným městem nebude viset portrét
diktátora Mao- Ce- Tunga. A pak- mají tam naše
otisky prstů, také jsme podepsali horu dokumentů
v čínštině, tedy pro nás nesrozumitelných. Třeba
jsme se zvěčnili pod prohlášení „Mao je vůl!“
a podruhé by nás rovnou zastřelili.“
„Chuť jste si spravili určitě v Jižní Koreji, která
je na rozdíl od svého severního souseda svobodným a demokratickým státem….“
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„Ano, byla to hřejivá náplast. Do Jižní Koreje
jsme se dostali naštěstí zrovna v podzimním
období, kdy je tam nejkrásněji. Korejský poloostrov má o čtyřicet listnatých stromů víc než
Evropa a na jeho území se nachází dvacet jedna
národních parků, které jsme všechny prokřižovali
na kolech. Korejský poloostrov je také vesměs
hornatý a kopce jsou kořením cyklistiky, takže
jsme si s Lucií nádherně tuhle skutečnost vychutnali. Co se týče kulturních památek, je Jižní
Korea také nesmírně bohatá- kláštery, zámky,
paláce aj. Jižní Korejci jsou mimoto příjemní
a pohostinní lidé.“
„Co jihokorejská kuchyně? Jaký na vás udělala
dojem?“
„Jihokorejci si třeba náramně vychutnávají
sekané usušené chobotnice, podobně jako my
buráky k pivu. Veškerá jihokorejská jídla strašně
pálí, a to z toho důvodu, že se tam i do rolád
a dortů přidává ostré chilli. My jsme v téhle zemi
ochutnali i národní pokrm King Či, což je čínské
zelí naložené na dvacet čtyři hodin do takové
pasty, která se dělá z rybího tuku, ze zázvoru,
z česneku a právě z chilli. Nikdy to nechybí na
jídelním stole, oni to jedí třikrát denně k snídani,
obědu i večeři a pálí to jako čert. Člověk, který
nemusí ostrá jídla, má skutečně problém v Jižní
Koreji přežít.“
„Při své expedici po sedmi kontinentech asi
bylo stěží možné, aby vás nepotkaly úrazy či jiné
zdravotní problémy?“
„Opravdu šeredné zážitky nás čekaly v Jižní
Americe. V Peru nejprve došlo k ošklivé nehodě
Lucky na kole, po které ulehla na několik dní.
Naštěstí nedošlo k žádné zlomenině ani jinému
zranění, po kterém bychom museli výpravu ukončit. Lucie ale byla velice sedřená a potlučená. Co
čert nechtěl, když už se Lucka pozdravila, jsem se
takřka na stejném místě potloukl na kole já a bylo
toho tedy také až nad hlavu. Naštěstí ani já jsem
nebyl vyřazen z provozu. Rád bych si býval také
lehl, ale moje partnerka mě přesvědčila, že už
jsme zameškali hodně času a tak jsme vyrazili dál.
Já však celé dva měsíce trpěl bolestmi a u hrudníku mi naskočila velká boule. Po zmíněných
dvou měsících jsme v jednom přístavu potkali
lékařku, se kterou jsme se dali do řeči. A ona se
mě zeptala: „ Ve které nemocnici jste ležel?“ Já
jsem odvětil: „Proč? V žádné!“ Ona ukázala na
moji bouli s dovětkem: „Ale vždyť vy jste měl
zlomená žebra!“ A teprve tehdy jsem se dozvěděl,
že jsem celý ten dlouhý úsek cesty absolvoval
s těžkou frakturou!
Jinak v Japonsku Lucie utrpěla omrzliny na
obou nohou, protože nás tam při cyklotoulkách
překvapily kruté podprůměrné klimatické podmínky. Jinak naopak v oblastech, kde panovaly
sluneční žáry, nás ani dresy neochránily před
spálením.“
„Opravdu pěkně jsme si popovídali a mohli
bychom v tom pokračovat ještě dlouho. Ale vaše
další cestovatelské zážitky bychom si, myslím,
mohli schovat pro jinou příležitost. Mnohokrát
vám děkuji za rozhovor a přeji vám i vaší partnerce, abyste v plném zdraví a svěžesti mohli ještě
řadu let „dobývat“ zahraniční i tuzemský svět.“
Vladimír Šavrda
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S PORT
Fitcentrum FITNESS ONE
expanduje !!!
Na měsíc únor pro Vás Fitness One připravuje několik žhavých
novinek.
- Funkční trénink na závěsném systému TRX
- Fyzioterapie
- Výživová poradkyně a osobní trenérka
Přijďte si vyzkoušet poprvé v Blatné unikátní novinku vstupující na český
trh, která si ve světě již své pevné místo vydobyla.
TRX (Training Resistance Exercise) je nové posilování celého těla,
které se provádí v závěsu na dvou pevných popruzích. Tyto popruhy jsou
nastavitelné a mají madla pro ruce nebo nohy.
Tato revoluční metoda cvičení umožňuje provádět nekonečné množství
cviků, kdy jedinou intenzitou je úhel Vašeho těla oproti závěsnému bodu
a Vaše tělesná hmotnost. Po celou dobu cvičení na TRX je vždy cvičeno jen
s váhou vlastního těla a to ve všech třech rovinách pohybu, což je nejoptimálnější pro komlexní uplatnění pravidel funkčního tréninku.
Cvičení na TRX se může zdát jako velmi snadné, ale opak je pravdou.
Tento závěsný systém byl původně vyvinut pro udržení kondice amerického
námořnictva. Nyní patří mezi jeho hlavní příznivce profesionální sportovci
a oblibu si získává také mezi širokou veřejností. Je zastoupen na rehabilitačních klinikách, využívá se pro cvičení seníorů a vůbec všech ostatních,
kteří se chtějí cítit lépe.
TRX je ideální na vyrýsování postavy a na
redukci váhy. Buduje svalovou sílu, rovnováhu,
flexibilitu a aktivuje stabilizační svalstvo po celou
dobu cvičení. Závěs v popruzích zapojí i svaly,
které například při posilování na běžných nářadích
ve fitku vůbec neposilujeme.
Toto cvičení je určeno pro klienty všech
fitness úrovní, tedy od začátečníků až po profi
sportovce.
V druhé polovině února budou u nás ve fitcentru Fitness One probíhat skupinové, ale i individuální hodiny TRX, pod vedením vyškoleného
instruktora.
Sledujte prosím náš rozvrh s rezervačním systémem na našich webových
stránkách www.fitnessone.cz a neváhejte vyzkoušet tuto revoluční metodu
cvičení.
Další novinkou ve fitcentru Fitness One je nabídka služeb fyzioterapeutky, která provádí klasickou masáž celého těla (relaxační, regenerační, sportovní), měkké techniky, které slouží k uvolnění kůže a podkoží,
a mobilizační techniky, které pomáhají odstranit zablokování páteře. Dále
baňkování, kdy pomocí baněk dochází ke zvýšenému prokrvení tkáně a tím
většímu uvolnění svalového napětí, proto je vhodné jako doplňková metoda
klasické masáže.
Úplná novinka v Blatné je KINEZIOTAPING - jedná se o novou metodu sloužící při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů. Prodlužuje účinky
masáží, rychlejší vstřebávání otoků a modřin, po úrazech a při rehabilitaci,
vyrovnává nesprávné držení těla a zlepšuje průtok krve a lymfy. Tato metoda
je založena na lepení pásky na problematická místa. Páska je vyrobena na
bázi bavlny a má elastické vlastnosti jako lidská kůže. Díky této elasticitě
umožňuje ošetřeným svalům aktivně pracovat (nelimituje pohyb jako např.
pevná ortéza) a chrání je v celém jejich průběhu. Tejpovací pásky existují
v různých barvách, ale ty nejsou pro účinnost důležité. Tejp je voděodolný
a vydrží i několik dní.
Třetí novinkou je osobní trenérka a výživová poradkyně Michaela
Augustinová
- Studentka tělovýchovy a sportu na Pedf UK Praha
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- Licencovaná osobní trenérka kondičního posilování
- Absolventka P.E. & SPORTS ACADEMY v Dánsku v oboru FITNESS se zaměřením na funkční trénink
- Držitelka několika certifikátů v oboru Fitness
○ Funkční trénink, Lift it, Instruktor vibračních plošin, Instruktor
Alpinningu, Mezinárodní Instruktor Tance , …
Osobní trenér a výživový specialista je váš osobní kouč v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a výživy. Pomůže Vám při zavádění nových
stravovacích a pohybových návyků jak po stránce technické ale i praktické.
Začít nový stravovací a tréninkový režim nelze zvládnout za jeden jediný
den, proto je vhodné mít někoho, kdo vám pomůže a podpoří.
- je to člověk, který Vás bude motivovat, bude s Vámi každý trénink, bude
Vám říkat co, jak a proč máte dělat, abyste dosáhli kýžených cílů.
- v kombinaci stravovacích a tréninkových plánů se společně s naším
trenérem můžete zaměřit na :
► Hubnutí, redukce hmotnosti,
► Tvarování postavy, Rýsovací tréninkový program,
► Zlepšení fyzické kondice,
► Objemový svalový trénink, přibrání svalové hmoty
Při hubnutí klademe velký důraz na trvalé snížení tělesné hmotnosti. Naučíte se, jaké potraviny nakupovat, jak je kombinovat a tepelně i mechanicky
upravovat. Jakékoli nejasnosti můžete konzultovat s odborníkem, který vám
poradí i v individuálních odlišnostech (například pomůže nahradit potravinu,
která vám nechutná). Díky tomu se již během diety naučíte zásadám zdravého
stravování a zjistíte, v čem děláte chyby. A tyto znalosti vám zůstanou i po
ukončení redukčního režimu.
„Pohyb a strava jdou na cestě k cíli ruku v ruce. Jeden bez druhého
to nejde.“

KVILDSKÝ PAŠERÁK,
veřejný závod v běhu na lyžích

PROPOZICE
Pořadatel:
Termín konání:
Místo konání:

LO SKI ZADOV, SKI klub Šumava, lyţařský areál SKI KVILDA s.r.o.
a Obec Kvilda

12.2.2012

Kvilda, areál startu Šumavského skimaratonu

Závodní kancelář: do 11.2. 2012 do 18:00 hod.– v sídle Ski klubu Šumava, 1. máje 182, 385 01
Přihlášky:
Losování:
Start:
Způsob běhu:
Pravidla:
Kategorie, tratě:
Kategorie
Batolata kocouři
Potěr hoši
Ţáci do 10-ti let
Mladší ţáci
Starší ţáci
Mladší dorostenci
Starší dorostenci
Muţi a junioři
Muţi hobby

Vimperk
elektronicky na adrese www.skisumava.cz do 11.2.2012 do 20:00 hodin.
Přihlášky na místě do 11:00 hodin.
11.2.2012, 20:30
12:00 hodin, po kategoriích dle startovní listiny
klasicky, hromadný start
závodí se dle Pravidel lyţařských závodů SLČR a Soutěţního řádu SLČR
2012
Délky tratí mohou být upraveny dle aktuálních podmínek, oznámeno bude
v místě startu.
Ročník

Délka

Kategorie

2006 a ml.
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997
1994-1995
1993 a st.
1995 a st.

100 m
500 m
1 km
2 km
3 km
6 km
10 km
10 km
3 km

Batolata kočičky
Potěr dívky
Ţákyně do 10-ti let
Mladší ţákyně
Starší ţákyně
Mladší dorostenky
Starší dorostenky
Ţeny a juniorky
Ţeny hobby

Startovné:

Ročník

Délka

2006 a ml.
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997
1994-1995
1993 a st.
1995 a st.

100 m
500 m
1 km
2 km
2 km
3 km
6 km
6 km
3 km

zdarma pro členy JČ KSL, ostatní - ţactvo, dorost a dospělí 30,- Kč (přihlášky
na místě +20,- Kč)
Prezence:
V den závodu od 8:30 do 9:30 v ZK v místě startu.
Upozornění:
Kaţdý účastník závodu (závodník, trenér, doprovod) se účastní na vlastní
nebezpečí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající sloţka. Za
odloţené věci pořadatel neručí.
Vyhlášení výsledků: do 30 minut po skončení závodu v místě závodu. Závodníci na 1.-.3. místě
obdrţí medaili, diplom a věcné ceny.
Závěrečná ustanovení: Případné odvolání, nebo posunutí startu závodu bude provedeno
zveřejněním na webových stránkách pořadatele 11.2.2012 večer.
Činovníci závodu :
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Velitel tratí:
STK KSL:

Ing. Luděk Sáska
Karel Hudeček
Jaromír Chval
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Proč zanikla blatenská
baráčnická obec?
(pokrač. ze str. 5)
zřízení baráčnického koutku ve svých prostorách, aby na spolek nebylo ani
v budoucnosti zapomenuto. Dodnes k tomu nedošlo. Co je ještě horšího,
loni poslední baráčnický rychtář Luboš Ryska zjistil, že památkový inventář
baráčnictva je uskladněn v naprosto nevyhovujících podmínkách. „Tohle mě
silně rozhořčilo,“ říká Luboš Ryska.

Ročník 23 (33)

Při oslavách 80. výročí blatenské železnice v roce 1980 prý vítala na
nádraží, jak ona říká, „papaláše“ chlebem a solí. A jak přežívali blatenští
baráčníci za komunistické totality? „Průvody se tenkrát ani nekonaly, spíše
jen sousedská posezení s harmonikou a zpěvem, na která se přinesly lahvičky dobrého vína a napeklo se všechno možné. Jinak naše fungování spíše
„zavánělo socialismem“- sbírali jsme hadry, železo a starý papír do sběru.
Tenkrát nás jako baráčníků bylo asi třicet,“ vypráví Eva Rysková.
Vladimír Šavrda

Program na únor 2012
Před svým zánikem rozhodli čelní představitelé blatenských baráčníků
také o tom, že zbývající finanční prostředky věnují na dobrou věc. Částku
10 000 korun předali Mateřské škole v Husových sadech, dalších 20 000
korun odevzdali župě.
Mimochodem- za starý baráčnický prapor nabízeli Němci blatenským
hostům částku 150 000 tehdejších marek!
Po ničivých záplavách, které roku 2002 postihly i město Blatnou, byla
zničena baráčnická místnost ve vestibulu místní sokolovny. „Měli jsme
v prostorách až metr bahna!“, vrací se do smutné minulosti Luboš Ryska.
Následně se baráčnictvo přestěhovalo za pomoci města a Technických služeb
do objektu STEKA. „To bylo naše třetí stěhování. Také jsme sídlili v prostorách restaurace „Na Rychtě“, ale odsud jsme dostali soudní výpověď,“
poznamenává Luboš Ryska, který stejně jako jeho rodiče pro baráčnickou
obec žil: „Zastával jsem mnoho funkcí, včetně místorychtáře. Jako praporečník jsem na výročí baráčníků v Praze zažil neskutečnou dřinu, když
jsem zapomněl opasek a byl jsem nucen tři kilometry po našem hlavním
městě nést vysoký prapor v rukou!“, usmívá se při sondě do pražského
dobrodružství Luboš Ryska.
V blatenské baráčnické obci
bylo zaregistrováno dvacet pět
jednotlivců. Jejich činnost zejména
po roce 1989 byla velice pestrá
a bohatá. „Dělali jsme Bakuse,
cestovali po celé republice na slavnostní shromáždění a průvody / Ústí
nad Labem, Sokolov, Duchcov aj.
/, drželi jsme družbu s blatenskými
hasiči, kteří nám ochotně půjčovali
sál a i jinak všemožně vycházeli
vstříc. Pořádali jsme taneční zábavy,
dětské dny, výlety do baráčnické
ozdravovny.
Jednou se také uskutečnila na
blatenské hasičárně pravá, nefalšovaná baráčnická svatba. Asi naší
největší akcí se stal baráčnický den
v Blatné, kterého se zúčastnily stovky strýčků a tetiček z celé republiky. Na
naše podniky nezřídka jezdily plné autobusy baráčníků odjinud,“ vybavuje si
krásné zážitky Eva Rysková, která vstoupila do řad baráčnictva ještě v Sedlici
roku 1967. Tam dokonce dostala nabídku, aby zdejší odnož řídila. Roku 1972
se odstěhovala do Blatné, kde se zapojila do práce místního spolku.

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova
notička, Rybičky, hejbejte se!)
odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
ST: 14:45 – 15:30 - Angličtina pro nejmenší I
ST: 15:30 – 16:15 - Angličtina pro nejmenší II
Program na pondělky a středy
13.2. - Sv.Valentýnek
15.2. - Šmoulové + maškarní bál!!
20.2. - Tiskáme
22.2. - Vyrábíme Eskymáka
27.2. - Housenka – závěs
29.2. - Rákosníček
- více na www.mckaprik.estranky.cz
Změna od března!!
Odpolední volná herna spojená se stříháním dětí bude vždy první
úterý v měsíci od 15 do 17 hodin.

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
Město Vacha, ve spolupráci s partnerskými městy Blatná
a Sargé les Le Mans, pořádá

23.7. - 3.8.2012

v Bad Salzungen v Německu
mezinárodní tábor mládeže.

Tábor je určen pro mládež ve věku 14 – 18 let z Blatné a okolí.
Přihlášky a podrobnější informace na Městském úřadě čp.322
u pí Firichové nebo u pí Vonešové (1. patro vlevo)
nebo na tel. čísle 383 416 144.
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takřka na stejném místě potloukl na kole já a bylo
tohoKAPR
tedy také ažPRO
nad hlavu.
Naštěstí ani já
jsem
ZDRAVÍ
!!!
nebyl
z provozu.
Rád bych
si býval
Firmavyřazen
Blatenská
ryba vyhlašuje
na měsíc
ledentaké
a
lehl,
moje
partnerka
mněkapry
přesvědčila,
že už
únorale
2012
akční
cenu na živé
:
jsme zameškali hodně času a tak jsme vyrazili dál.
JáKapr
všakI.celé
dva měsíce
bolestmi
jakostní
třídy trpěl59,Kč/kg a u hrudKaprmi
výběr
65,- Kč/kg
níku
naskočila velká boule.
Po zmíněných
Kapryměsících
lze nakoupit
v následujících
prodejnách:
dvou
jsme
v jednom přístavu
potkali
Sádky Blatná
(prodejna
živých
v pondělí
ažse
lékařku,
se kterou
jsme se
dali ryb)
do řeči.
A ona
pátek
9,00
12,00
a
13,00
–
15,00
mně zeptala: „ Ve které nemocnici jste ležel?“ Já
(při nutné
nepřítomnosti
budeukázala
prodej na
jsem
odvětil:
„Proč? V prodavače
žádné!“ Ona
zabezpečen na zpracovně)
moji
bouli s dovětkem: „Ale vždyť vy jste měl
Sádky Rojice - pouze každý pátek od 13,00 do
zlomená žebra!“ A teprve tehdy jsem se dozvěděl,
15,00
že jsem celý ten dlouhý úsek cesty absolvoval
Sádky Dobrá Voda u Březnice - pouze každý
s pátek
těžkou
frakturou!
od 13,00 do 15,00
Jinak
Japonsku
omrzliny
Prodejnav živých
ryb vLucie
Pískuutrpěla
na Šarláku
v pon-na
obou
nohou,
protože
nás
tam
při
cyklotoulkách
dělí až pátek od 12,00 do 15,00
překvapily
kruté lze
podprůměrné
klimatické
(na této prodejně
zakoupit i některé
vedlejšípodmínky.
Jinak naopak v oblastech, kde panovaly
druhy ryb)
sluneční žáry, nás ani dresy neochránily před
Prodejna uzeného a mraženého zboží na sádkách
spálením.“
v Blatné
má prodejní
dobu vsipondělí
až pátek
od 8
„Opravdu
pěkně jsme
popovídali
a mohli
do 10,30vhodin
a od 11 do 15,30
bychom
tom pokračovat
ještě hodin.
dlouho. Ale vaše
Nabízí
široký sortiment
výrobků,
mimosi,
jiné
NAdalší
cestovatelské
zážitky
bychom
myslím,
PROSTOU
mohli
schovatNOVINKU:
pro jinou příležitost. Mnohokrát
vám děkuji za rozhovor a přeji vám i vaší partnerMražené kapří lé s výrazně zvýšeným obsace, abyste v plném zdraví a svěžesti mohli ještě
hem nenasycených kyselin OMEGA 3
řadu let „dobývat“ zahraniční i tuzemský svět.“

jsme si s Lucií nádherně tuhle skutečnost vyMražené kapří lé s výrazně zvýšeným obsachutnali. Co se týče kulturních památek, je Jižní
hem nenasycených kyselin OMEGA 3
Korea takéBlatná
nesmírně
bohatá-2012
kláštery, zámky,
10. února
Bližší informace získáte
na našem
webu:
www. 11
Číslo
2 / strana
paláce aj. Jižní Korejci jsou mimoto příjemní
blatenskaryba.cz nebo přímo na prodejně.
a pohostinní lidé.“
„Co jihokorejská kuchyně? Jaký na vás udělala
dojem?“
Blatenská ryba –
„Jihokorejci si třeba náramně vychutnávají
sekané usušené chobotnice, podobně jako my
Ryby mražené:
buráky k pivu. Veškerá jihokorejská jídla strašně
Kapr půlený s obsahem omega 3 mastných
pálí,
a to–vakuově
z toho důvodu,
i do rolád
kyselin
balený. že se tam
169,-Kč/kg
a Kapr
dortůpřidává
ostré
chilli.
My
jsme
v
téhle zemi
let – s obsahem omega 3 mastných
kyselin –i vakuově
balenýKing Či, 295,-Kč/kg
ochutnali
národní pokrm
což je čínské
Pstruh
mražený,vak.balenozelí
naložené
na dvacet čtyři hodin do takové
2ks/500g
pasty,
která se dělá z rybího tuku,118,-Kč,/kg
ze zázvoru,
Mahi-mahi (balení 1kg)
135,-Kč/kg
z česneku a právě z chilli. Nikdy to nechybí na
Pangasius (balení 1kg)
65,-Kč/kg
jídelním stole, oni to jedí třikrát denně k snídani,
Ryby uzené:
obědu i večeři a pálí to jako čert. Člověk, který
Kapr
165,-Kč/kg
nemusí
ostrá jídla, má skutečně problém
v Jižní
Tolstolobik
105,-Kč/kg
Koreji
přežít.“
Maréna
185,-Kč/kg
„Při své expedici po sedmi kontinentech
Pstruh
185,-Kč/kgasi
Makrela
95,-Kč/kg
bylo
stěží možné, aby vás nepotkaly úrazy
či jiné
Makrela-zlomky
75,-Kč/kg
zdravotní
problémy?“

akce od 1. 1. 2012

Drůbež:
„Opravdu šeredné zážitky nás čekaly v Jižní
Kachna –V1ks
hmotnost
2,1kg
69,50 Kč/kg
Americe.
Peru
nejprve =
došlo
k ošklivé
nehodě
Krůta – 1 ks = 3,2 kg
85,-Kč/kg
Lucky na kole, po které ulehla na několik
dní.
Husa – 1 ks = 3,2kg
129,50Kč/kg
Naštěstí
nedošlo
k žádné
ani jinému
Kuřecí prsa
( balení
2kg)zlomenině
109,-Kč/kg
zranění, po kterém bychom museli výpravu ukonOvoce a zelenina:
čit.
Lucie–ale
byla2,5kg
velice sedřená a potlučená.
Co
Jahody
balení
45,-Kč/kg
čert
nechtěl,
už se2,5kg
Lucka pozdravila,
jsem se
Lesní
směskdyž
– balení
69,-Kč/kg
takřka
stejném
místě
potloukl na kole
já a bylo
V.I.P. na
směs
– balení
2,5kg
42,-Kč/kg
Zelenina
pod až
svíčkovoutoho
tedy také
nad hlavu. Naštěstí ani já jsem
balení
2,5kg z provozu. Rád bych si19,-Kč/kg
nebyl
vyřazen
býval také
Francouzská
– balení
20,-Kč/kg
lehl, ale moje směs
partnerka
mně2,5kg
přesvědčila,
že už
Ostatní:
jsme
zameškali hodně času a tak jsme vyrazili dál.
těsto
– 400kg
12,-a Kč/ks
JáListové
však celé
dva
měsíce trpěl bolestmi
u hrudHranolky - balení 2,5kg
19,50 Kč/kg
Bližší informace získáte na našem webu: www.
níku
mi
naskočila
velká
boule.
Po
zmíněných
Americké brambory Vladimír Šavrda
blatenskaryba.cz nebo přímo na prodejně.
dvou
měsících
potkali
balení
2,5kg jsme v jednom přístavu
29,50 Kč/kg
lékařku, se kterou jsme se dali do řeči. A ona se
mně zeptala: „ Ve které nemocnici jste ležel?“ Já
jsem odvětil: „Proč? V žádné!“ Ona ukázala na
moji bouli s dovětkem: „Ale vždyť vy jste měl
zlomená žebra!“ A teprve tehdy jsem se dozvěděl,
že jsem celý ten dlouhý úsek cesty absolvoval
s těžkou frakturou!
Jinak v Japonsku Lucie utrpěla omrzliny na
obou nohou, protože nás tam při cyklotoulkách
překvapily kruté podprůměrné klimatické podmínky. Jinak naopak v oblastech, kde panovaly
sluneční žáry, nás ani dresy neochránily před
spálením.“
„Opravdu pěkně jsme si popovídali a mohli
bychom v tom pokračovat ještě dlouho. Ale vaše
další cestovatelské zážitky bychom si, myslím,
mohli schovat pro jinou příležitost. Mnohokrát
vám děkuji za rozhovor a přeji vám i vaší partnerce, občerstvení)
abyste v plném zdraví a svěžesti mohli ještě
Slosovatelné vstupné 50,- (v ceně malé
řadu let „dobývat“ zahraniční i tuzemský svět.“
Vladimír Šavrda
Nevíte si rady s přípravou svatby, chybí Vám svatební šaty,

1. svatební veletrh
3. března Hotel Prácheň
12:00 - 18:00hod.

květinová výzdoba či prostory na svatební hostinu? Přichystali

Hospoda U Datla

jsme pro Vás 1. ročník prezentačního svatebního veletrhu, kde

Vám poradíme s přípravou svatby, nabídneme služby se svatbou
připravujeme
spojené - svatební salon, květinové aranžmá, reprezentační

25.2. líčení aŠibřinky (Sokolovna)
prostory hotelu Prácheň, svatební dorty, bižuterii,

3.3. malou Milan Buričin (Geniální
další. Každou hodinu bude navíc veletrh zpestřen
cirkulátor)
23.-25.3.
15 let Hospody U Datla
(Battole, Křečovky atd).

přehlídkou exklusivních svatebních šatů salonu
Kateřina z Příbrami.
Hotel Prácheň
Strakonická 152
34101 Horažďovice
www.hotelprachen.cz

Ostatní:
Kapr I. jakostní třídy
59,- Kč/kg
Listové těsto – 400kg
12,- Kč/ks
Kapr výběr
65,- Kč/kg
Hranolky - balení 2,5kg Číslo 219,50
Kč/kg
/
strana
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Kapry lze nakoupit v následujících prodejnách:
Americké
brambory Sádky Blatná
v pondělí
až
balení
2,5kg (prodejna živých ryb)29,50
Kč/kg
pátek 9,00 - 12,00 a 13,00 – 15,00
(při nutné nepřítomnosti prodavače bude prodej
zabezpečen na zpracovně)
Sádky Rojice - pouze každý pátek od 13,00 do
15,00
Sádky Dobrá Voda u Březnice - pouze každý
pátek od 13,00 do 15,00
Prodejna živých ryb v Písku na Šarláku v pondělí až pátek od 12,00 do 15,00
(na této prodejně lze zakoupit i některé vedlejší
druhy ryb)

kys
Pstr
2ks
Ma
Pan

Ryb
Kap
Tol
Ma
Pstr
Ma
Ma

Drů
Kac
Krů
Hus
Kuř

Prodejna uzeného a mraženého zboží na sádkách
v Blatné má prodejní dobu v pondělí až pátek od 8
do 10,30 hodin a od 11 do 15,30 hodin.
Nabízí široký sortiment výrobků, mimo jiné NAPROSTOU NOVINKU:

Ovo
Jah
Les
V.I.
Zel
bale
Fra

Mražené kapří lé s výrazně zvýšeným obsahem nenasycených kyselin OMEGA 3
Bližší informace získáte na našem webu: www.
blatenskaryba.cz nebo přímo na prodejně.

Ost
List
Hra
Am
bale

Hospoda U Datla
připravujeme
Šibřinky (Sokolovna)
Milan Buričin (Geniální
cirkulátor)
23.-25.3. 15 let Hospody U Datla
(Battole, Křečovky atd).
25.2.
3.3.

H

25
3

23
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Vážení obchodní partneři
zveme Vás do sběrny
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firmy
EKOŠROT spol. s r.o.

Výkup železa a barevných kovů
za nejvyšší ceny !!!
IČ: 25221299 DIČ: CZ25221299

BLATNÁ

Fügnerova ul.- "Usila" ZZN
Tel.: 777 960 887, 777 645 134
PROVOZNÍ DOBA
Po 14,30 - 17,30 hod.
St 9,00-12,00 13,00-17,00
So 9,00 - 13,00 hod.

Ročník 23 (33)

telefon: 724 130 630
prodám garáž na TOPIČI

�����

��������� ������

TEL.: 607 264 308

������� � ������������

JAN HORNÁT
TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
lakýrnické
práce - nátěry
Výroba-oken,
dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly,oken,
vrata atd. dveří ...
tel: 721 310 480
- malování, nátěry fasád
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PRONAJMU GARÁŽ v Blatné na
Topiči elektrika
zavedená,
mob.
604 735 883
kontakt: 607 616Blatná
567 10. února 2012

tel. 383 422 697 večer

Číslo 2 / strana 21

PRONAJMU BYT 2+1 (90m2) se
zahradou, místo: Nerudova ul. 508,
Blatná - tel. 602 256 931

telefon: 724 130 630

Prodám palivové dřevo
Cena 750 Kč za metr dřeva.
Informace na tel. 383 42 29 34

PRODÁM GARÁŽ
NA TOPIČI

PRODÁM GARÁŽ
NA TOPIČI
TEL.: 607 264 308

TEL.: 607 264 308

PŘIJMEME

1. pracovníka nebo pracovnici na brigádu
na dobu 1. roku.
Vhodné i pro ženu na MD nebo studenta
e-mail: fp@pavelbusta.cz

Prodám palivové dřevo
!!! Pijmu 4 zprostedkovatele a vedoucího poboky !!!
Cena 750 Kč za metr dřeva.

Požadujeme
42 29SŠ34vzdlání a práci na PC, vk nad 18 let, pirozenou inteligenci,
Informace
na tel. 383min.

INTERNET

zodpovdnost, samostatnost, zájem uit se novým vcem a komunikativnost. Zkušenost
v oboru výhodou, nejlépe s praxí 
obchodního
zástupce.
připojení
od 200Kč (s DPH)
V ýNabízíme
r o b a pružnou
z n e pracovní
r e z o vdobu,
ý chodmny
m
a
t
evykonané
r opravy
i ák lInternetu
ů práce,
: počítačů
dle
bonusy v pípad plnní
servis a
školení zdarma… Jde o prácičásti
v kancelái
iwebových
v terénu, komunikace
a vyhledávání
klient,
tvorba
stránek
– Webhosting
●plánu,
Potřeby pro včelaře-vařáky na včelí vosk,
medometu atd.
 pevná Telefonní linka Voip
servis
pro
stávající
klientelu…
● Nerezové rozvaděče, skříňky na plyn, schránky
posílejte
Nástup dle dohody po zaškolení. Životopis
Tel. 383
809e-mailem,
555, 602 649 555

● Zábradlí, madla, nerezové konstrukce
e-mail: Info@konet.cz
www.KONET.cz
● Kouřovody, redukce, komínové stříšky
AXA R - (WÜSTENROT), Na obrce
bez .p./.e., KONET
388 01 BlatnáCENTRUM
INTERNET
●Marie
Průmyslové ltry, síta v rámu, bazénové ltry atd.
Maršálková – manažer, tel. 607 980 u
794,
marie.marsalkova@axa-partner.cz
ubytovny
Tesla Blatná
● Schody, oplocení a ostatní zámečnické práce i z běžných ocelí.
Více na www.mpn-nerez.cz

Číslo
2 /23
strana
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480

x95 cm

ZIE

PRONAJMU GARÁŽ v Blatné na
Topiči elektrika zavedená,
300kontakt:
m
607 616 567

ZIE

v

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

PRONAJMU BYT 2+1 (90m2) se
zahradou, místo: Nerudova ul. 508,
Blatná - tel. 602 256 931

30 m
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telefon: 724 130 630

KrmIVA mAŠEK

směsi ZZN + další krmiva pro:
P RDo
O you
D Áspeak
M G
ARÁŽ
English?

psy, kočky, drůbež, ovce, holuby,
králíky, prasata, koně, skot, kapry

Prodám palivové dřevo

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

383 42 29 34
Informace
nae-mail:
tel. lubos.vins@seznam.cz
tel: 732 37 47 58;

prodejna v areálu sila Blatná

NA TOPIČI
Výuka angličtiny
konverzační metodou.
TEL.:
607konverzace,
264 308
Kurzy pro začátečníky,
pokročilé,
příprava na maturitu,
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2012.
Cena 750
KčLuboš
za metr
Výuka, přihlašování
na adrese:
Vinš, Nadřeva.
Obůrce 418, Blatná;

nEJnIžŠÍ CEnY

383423982; 736767624

Výroba z nerezových materiálů:
●
●
●
●
●
●

Potřeby pro včelaře-vařáky na včelí vosk, části medometu atd.
Nerezové rozvaděče, skříňky na plyn, schránky
Zábradlí, madla, nerezové konstrukce
Kouřovody, redukce, komínové stříšky
Průmyslové ltry, síta v rámu, bazénové ltry atd.
Schody, oplocení a ostatní zámečnické práce i z běžných ocelí.

Víc e na www.mpn- nere z .c z

Rozměry: 6cm x 3cm
TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken,dveří,kuchyní,schody,
ploty,pergoly,vrata atd.
tel: 721 310 480
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
4 střešní krytina - KM Beta, Tondach, Cembrit,
Bramac
4 tepelné izolace - Rockwool, Isover,
Knaufinsulation
4 zdící materiál - Ytong, Thermopor, Heluz,
Porotherm
4 zateplovací systémy - Baumit, Terranova

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.

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

