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Cena 7,- Kč

OSLAVY OSVOBOZENÍ
Oslav 67. výročí osvobození se letos zúčastnil US Army major Mark Sturgeon. Spolu se starostou
města a starostkou Sokola přednesli projevy a položili věnce u blatenské sokolovny. S Majorem
Sturgeonem a účastníky jízdy historických vozidel US Army jsme se setkali i na jazzovém odpoledni na blatenském zámku.

8. 5. 2012
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A KTUALITY
Blatenské mažoretky na Mistrovství
České republiky
Blatenské mažoretky úspěšně zahájily letošní soutěžní sezónu kvalifikací v Kladně a ve Vimperku, kde získaly zlaté, stříbrné i bronzové
medaile. Ze semifinále ve Stochově a Jaroměři si přivezly postupy
na Mistrovství České republiky, jak v sekci baton a pompom, tak
i v sóloformacích. Mistrovství ČR v sóloformacích se koná u nás
v Blatné, přijďte se podívat a podpořit nás.

STUDENÝ A VLHKÝ MÁJ – VE STODOLE
RÁJ
Téměř letní počasí se náhle proměnilo
v chladné a vlhké jaro.
- V MÁJI NEPŘEMOKNE, I KDYŽ NAMOKNE V PLOTĚ KŮL A PASTÝŘOVI
HŮL
- MÁJ CHLADNÝ A DEŠTIVÝ ZAPLŇUJE
STODOLY, SKLEPY, VINICE A MLÉČNICE
ŘEMESLO NA DVOŘE BLATENSKÉHO
MUZEA
Již minulá sobota byla plačtivá a chladná
a tak náš víkendový prodej byl částečně omezen.
Věříme, že tentokrát to počasí napraví, alespoň
co se týká srážek.
MALÝ BLEŠÍ TRH
Po stěhování jsme vybalili další zboží a tak
vám nabízíme doprodej věcí z ANTIKU. Ceny
jsou sníženy o 10 -30 %, z velké části však budou
platit ceny smluvní.

Úspěch mažoretek PREZIOSO
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná vybojovaly postupy na finále MČR do Blatné
Soutěžní sezóna je již v plném proudu. Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná ji úspěšně
odstartovaly a již postoupily přes kvalifikační
a semifinálová kola do finále, a to jak v soutěži
sóloformací, tak
v soutěži velkých
skupin. Obzvláště důležitá je pro
nás v letošním
roce soutěž sóloformací, jejíž
finále proběhne
2.-3.6. u nás doma
v Blatné. Těšit
se můžete na 24
startů této taneční skupiny. Rády
bychom Vás touto cestou pozvaly
na soutěž těch nejlepších mažoretek z celé ČR,
které budou právě v Blatné bojovat o postupy

na Mistrovství Evropy. Soutěž bude probíhat
celý víkend na třídě J.P. Koubka a k vidění bude
na 300 soutěžních sestav. V sobotu 2.6. se od 19
hod můžete těšit také na koncert skupiny Charlie
Straight.
Vzhledem
k náročnosti technického zajištění
soutěže proběhne
uzavírka dopravy.
V pátek 1.6. bude
od 12.00 hod uzavřena horní část
třídy J.P. Koubka,
od 18 hod poté
celá třída J.P.
Koubka a ulice
vedoucí k ZŠ J.A.
Komenského.
Uzavírka potrvá do nedělního večera. Děkujeme za pochopení.

PŮJČOVNA LODĚK
Také půjčovna loděk za příznivého počasí
čeká na své zájemce.
NÁŠ TIP: nová nabídka šperků z přírodních materiálů a ručních korálků
BLATENSKÉ LISTY PRO OBCE DOSTANETE I NADÁLE V PRODEJNĚ DROGERIE NA NÁMĚSTÍ MÍRU V BLATNÉ
A ještě několik májových pranostik:
- ROJ, KTERÝ SE V MÁJI ROJÍ ZA PLNOU
FŮRU SENA STOJÍ, ALE ROJ O SV. JÁNĚ
(24.6.), NESTOJÍ ZA VODU V DŽBÁNĚ
- KDO SE V MÁJI OŽENÍ, PŘIVODÍ SI
SOUŽENÍ
- KDYŽ SE V MÁJI BLÝSKÁ, SEDLÁK SI
VÝSKÁ
- NA PETRA CELESTINA(19.5.) SE MOHOU JIŽ VEN VYSAZOVAT OKURKY
- NA JULII(22.5.) LNY SE SIJÍ
Kontaktní údaje: Lidové řemeslo, E. Fučíková,
tel. 736 765 747, fucikova.eva@email.cz
www.lidove-remeslo.cz
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zemřelí – duben 2012
Bartošová Anna, Mačkov, nar. 1922, úmrtí 31. 3. 2012
Škudrna Karel, Kasejovice, nar. 1943, úmrtí 3. 4. 2012
Štech Václav, Blatná, nar. 1932, úmrtí 3. 4. 2012
Krejčová Vlasta, Blatná, nar. 1923, úmrtí 4.4.2012
Kouba Zdeněk, Nepomuk, nar. 1934, úmrtí 7. 4. 2012
Nováková Jaroslava, Bezděkov, nar. 1955, úmrtí 10. 4. 2012
Čermáková Anežka, Mužetice, nar. 1934, úmrtí 14. 4. 2012
Pudil Jaroslav, Strakonice, nar. 1931, úmrtí 16. 4. 2012
Havlík Václav, Pole, nar. 1932, úmrtí 17. 4. 2012
Huřťák Josef, Vrbno, nar. 1920, úmrtí 27. 4. 2012
Škudrnová Vlasta, Řesanice, nar. 1935, úmrtí 28. 4. 2012
Pecková Anna, Doubravice, nar. 1938, úmrtí 30. 4. 2012

Oprava a výstavba chodníků
ve městě
Technické služby města Blatné s. r. o., realizovaly v průběhu měsíce
dubna opravu části chodníku v ulici Riegrova, a to v rozsahu od železničního přejezdu ke hlavnímu vjezdu do firmy Vishay. Oprava byla provedena
v délce cca 100 bm, kdy nevyhovující betonové dlaždice nahradila dlažba
zámková typu Klasiko. Tato oprava byla provedena v rámci plánovaných
oprav chodníků v Blatné, které byly schváleny při sestavování rozpočtu
města Blatná pro rok 2012.
Další takovouto akcí je dokončení výstavby nového chodníku rovněž
v ulici Riegrova, a to v lokalitě mezi bývalým „Svazarmem“ a stávající
autobusovou zastávkou. Zde dojde k výstavbě nového chodníku a částečné
rekonstrukci v délce cca 120 bm. Nový povrch bude proveden opět z betonové zámkové dlažby typu Klasiko. Tento chodník volně naváže na již
vybudouvaný chodník zajišťující obslužnost ulice Chlumská. O dalších
stavebních činnostech Technických služeb budete i nadále průběžně
informováni.
Níže přikládáme fotografie z opravy části chodníku v ulici Riegrova
(původní sta a průběh opravy).
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tato rekonstrukce ještě čeká. I příští rok se bude pokračovat v provádění
těchto rekonstrukcí. Práce budou zahájeny v bytových domech č.p. 1107
a 1108 v ulici Nad Lomnicí.
Další nemalou opravou bylo provedení výměny balkónů na bytových
domech č.p. 816, 818, 1019 a 1021, rovněž v ulici Nerudova, a to v celkovém počtu 24 ks. K výměně došlo z důvodu, že původní balkóny byly
již letité a jejich celková oprava by byla nerentabilní. Nové balkóny jsou
provedeny v barvách a ve stylu odpovídajícím naší moderní době.
V letošním roce je dále prováděna oprava části dvorního traktu bytového
domu č.p. 99 na tř. J. P. Koubka. Zde došlo k částečnému narušení statiky
bytového domu přímo navazujícího na č.p. 99 a bylo nutno přistoupit k provedení obnažení mělkých základů a k jejich následnému podbetonování,
čímž byl měl být vyřešen problém se „sesedáním“ této stavby. V souvislosti
s prováděním těchto stavebních prací je uvažováno i s opravou vlhkých
zdí v bytovém domě č.p. 415 v ulici Písecká.
Závěrem bychom Vás rádi informovali o činnosti na středisku tepelného
hospodářství. Na tomto středisku dojde v lokalitě vytápěné kotelnou Nad
Lomnicí k výměně všech patních měřičů tepla za nové, tedy přesnější.
Souběžně dojde k výměně vysloužilých měřičů přímo na kotelně, a to
společně s čerpadly. Tato obnova je plánována provést v letních měsících,
tedy v době, kdy není topná sezóna.
Níže přikládáme fotografie z některých výše uvedených prováděných
akcí (nové balkóny na č.p. 818, oprava domu č.p. 99).

Čištění města
S příchodem jarních, v některých chvílích i již téměř letních, dnů,
byla zahájena činnost i na úseku
čištění města. Hlavní práce byly
prováděny zametacím vozem Bucher City Cat, dále bylo provedeno
vyčištění dešťových uličních vpustí, ve kterém se průběžně pokračuje
a byly prováděny i ruční dočišťovací práce. V rámci čištění města je využívána i další technika, jako kropicí vůz Škoda 706 a traktotr John Deere
společně s fekálním vozem o objemu 5 m3. Tato vozidla byla v loňském
roce využívána i pro rozvoz vody do bazénů a čerpání jímek. Technické
služby města Blatné s. r. o., budou i v letošním roce, v případě zájmu
občanů i organizací, opět poskytovat tyto služby.

Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na dvouměsíční

Prováděné činnosti na středisku
Správy bytů a tepelného
hospodářství
Středisko Správy bytů a tepelného hospodářství při Technických službách města Blatné s. r. o., pokračuje i v letošním roce v provádění rekonstrukcí koupelnových jader v bytových domech v majetku Města Blatná.
Od počátku roku se tato rekonstrukce dotkla domů č.p. 818 a 1021 v ulici
Nerudova a č.p. 816 a 1019 v ulici U Čertova kamene. Celkově bylo takto
zrekonstruováno 12 koupelnových jader a dalších 18 bytových jednotek

kurz pro těhotné

Porodní asistentka vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže
vhodné cviky před porodem i po něm.
Kurz probíhá každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělocvičně
ZŠ Holečkova.
Cena: 50,- Kč /1 hodina
Zvýhodněná cena za celý kurz: 300,- Kč
Těšíme se na Vás!!
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Vítání občánků 24. dubna 2012 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 24. dubna 2012 v obřadní síni blatenského zámku.
S recitací a písničkou vystoupily dětí z Mateřské školy Blatná, ul. Vrchlického.
Představitelé města Blatná pan starosta Mgr. Bohuslav Navrátil a pan místostarosta Pavel Ounický přivítali do života 14 občánků Blatné:
Štěpán Koubek 			
Adam Ounický 			
Lucie Pištecová 		
Adam Voříšek 			
Filip Málek 			
Leontýna Emílie Pauknerová
Jan Klukner 			

nar. 08.11.2011			
nar. 07.12.2011			
nar. 17.12.2011			
nar. 20.12.2011			
nar. 22.12.2011			
nar. 07.01.2012			
nar. 12.01.2012			

Sandra Zdvořáčková
Miloslav Vít 		
Samuel Čadek 		
Adriana Peršínová 		
Anissa Elise Sicher
Veronika Vokurková
David Novotný 		

nar. 14.01.2012
nar. 29.01.2012
nar. 23.01.2012
nar. 05.02.2012
nar. 07.02.2012
nar. 09.02.2012
nar. 19.02.2012

Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkům Marko Grubičovi, nar. 10.08.2011, Maxi Lauterbachovi, nar.
05.10.2011, Tomáši Pekárkovi, nar. 22.11.2011, Janu Vodičkovi, nar. 22.11.2011, Alexi Janderovi, nar. 04.12.2011, Natálii Hlávkové, nar. 14.12.2011,
Haně Zajícové, nar. 16.01.2012 a Veronice Floriánové, nar. 17.02.2012.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.
Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen narozeným dětem od roku 2008. Nárok na příspěvek má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte
trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná.
Ing. Hana Valachová, správní odbor MěÚ Blatná

Správní odbor
Městského úřadu
Blatná informuje
Konec platnosti zápisů dětí v cestovních
dokladech rodičů
Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisů
dětí v cestovních dokladech rodičů. Po tomto
datu může každý občan, včetně dětí, cestovat
za hranice České republiky pouze s vlastním
cestovním dokladem. V případě vycestování
do států Evropské unie lze použít i občanský
průkaz, o který lze od 1. ledna 2012 požádat
i pro občany mladší 15 let.
Doporučujeme občanům, aby před nadcházející letní dovolenou včas provedli kontrolu,
zda mají potřebné a zejména platné doklady pro
vycestování.
Vydání 1. občanského průkazu v 15 letech
Od 1. ledna 2012 lze na žádost vydat občanský průkaz i občanům mladším 15 let s dobou
platnosti 5 let, správní poplatek činí 50,- Kč.
Rodiče se mohou rozhodnout, zda pro své děti
o občanský průkaz požádají či nikoli.
Při dosažení věku 15 let je již povinností
občana, který má trvalý pobyt na území České
republiky, mít občanský průkaz. Tento doklad
se vydává s dobou platnosti 10 let bez správní-

ho poplatku. K splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu nejdříve
v den dovršení 15 let a nejpozději do 30 dnů
po dosažení 15 let věku.
Více informací získáte na MěÚ Blatná, odbor
správní, telefon 383 416 202 – 3.
Ing. Hana Valachová
správní odbor MěÚ Blatná

REKREACE
NA ŽINKOVECH
termín: 23. - 24. 6. 2012
Těšíte se na letošní dovolenou, příp. vzpomínáte na ty minulé?
U nás začínají hlavní prázdniny o týden dříve!
Výjimečná příležitost k prohlídce běžně
nepřístupného romantického zámku Žinkovy
před plánovanou rekonstrukcí. Božský salonek,
tajuplné pozůstatky tvrze i potemnělé zámecké
chodby vedoucí do kaple zpřístupněny poprvé
v historii.
Zábavná divadelní představení na téma
„rekreace“ součástí prohlídkového okruhu. Tradiční vyhlášená česká kuchyně pro rekreanty dle
dochované kuchařky. Půjčovna lodiček zdarma.
Dobový trh a řemesla na nádvoří.

Nejen pro všechny bývalé i současné rekreanty. Na mimořádném otevření zámku Žinkovy
v sezóně 2012 prostě nesmíte chybět.
Prohlídky od 10:00 do 16:30 hod. každou půl
hodinu. Prohlídka zámku cca 45 minut. Volné
prohlídky nádvoří, bývalých stájí a parku s kvetoucím tulipánovníkem v době od 9:30 do 18:00
hod. Bohaté občerstvení a dostatek parkovacích
ploch zajištěno.
Vstupné na nádvoří (účast na prohlídce s výkladem neovlivňuje výši vstupného): dospělí
60,-Kč, děti 20,-Kč
Partneři akce: MAS sv. Jana z Nepomuku,
Multimedia-Activity, Maják Plzně
Pořádá OBRAPA, s.r.o. ve spolupráci s OS
Pod Zelenou Horou.
WWW.CHATEAUZINKOVY.COM

Ročník 23 (33)

Blatná 18. května 2012

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DUHOVÉ JEŠTĚRKY
– kdo jsme?
Jsme malá, ale dynamická dobrovolná organizace, která se ráda pouští i do neověřených
projektů.
Od roku 1999 se zaměřujeme na tradiční
i netradiční projekty, nově i na prevenci. Svoji
nabídku společensko-kulturních akcí stále rozšiřujeme. Jsme skupina, která má v současné
době 10 členů. Ve svém volném čase plánujeme,
připravujeme a organizujeme projekty, o kterých
si myslíme, že jsou zajímavé a které naše město
postrádá. Naší cílovou skupinou je široká veřejnost, ale především rodiny s dětmi. Návštěvnost
našich akcí je rok od roku masivnější, což svědčí
o kvalitě našich projektů a o absenci tohoto
druhu kulturně společenského vyžití v našem
městě. To je hlavní důvod, proč nám dává naše
dobrovolná činnost smysl a stále pracujeme
na zdokonalování a vytváření nových projektů,
které by oslovovaly co nejširší veřejnost a naši
návštěvníci by tak mohli kvalitně (často aktivním způsobem) naplnit svůj volný čas určený
k odpočinku a relaxaci.
Veškerá naše činnost je dobrovolná bez
jakéhokoliv nároku na mzdu. Peníze, které
získáme na případném vstupném (které bylo
doposud na většině našich akcích žádné nebo
dobrovolné) jsou použity na zaplacení interpretů,
umělců, odměny pro děti při soutěžích, nákup
materiálu na výrobu kostýmů, do tvořivé dílny
pro děti, popřípadě na pořádání některé z našich
dalších akcí.
Projekty, které považujeme již za tradiční
každým rokem zdokonalujeme a zařazujeme
do nich nové prvky, tak, aby byli pro návštěvníky
stále zajímavé a atraktivní. Finanční prostředky

na svou činnost získáváme pořádáním tradiční
blatenské pouti společně s místními dobrovolnými hasiči. Město Blatná nám tím pádem dalo
příležitost, jak si můžeme na financování akcí,
které chceme pořádat, vydělat peníze. Finanční
prostředky takto získané jsou po zaplacení
všech poplatků (úklid města po pouti, zaplacení
mobilního WC…) rozděleny na 3 díly mezi
naší organizací, organizaci dobrovolných hasičů
a město Blatná. Tyto prostředky jsou pak těmi
jedinými, kterými disponujeme. A většinou nám
postačí za každoroční podpory našich stálých
partnerů (pekárna Vrána, Obaly Blatná s.r.o.,
zelenina Šourek) na pokrytí nákladů při pořádání
akcí v průběhu celého roku
Pokud se ale pouštíme do nového projektu,
tak abychom rozšířili svou nabídku potřebujeme samozřejmě finanční prostředky, které již
nejsme schopni zajistit tím, že si je vyděláme
organizováním tradiční pouti. A proto vždy při
vzniku nového projektu potřebujeme pomoc
vás, sponzorů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kdo nás při přípravě našeho nového projektu „Rej
noci svatojánské“ podpořili a podporují. Ať již
se jedná o finanční podporu, darování materiálu
na výrobu kulis, bezplatný pronájem prostorů,
kde se akce připravuje nebo nadšení lidí, kteří
se rozhodli na této akci s námi spolupracovat.
Vše je ve fázi příprav a my máme ještě hodně
práce před sebou, tak si držme palce, ať společně
krásně oslavíme LETNÍ SLUNOVRAT.
Další informace na vás budou čekat v příštím vydání blatenských listů. Vaše DUHOVÉ
JEŠTĚRKY.
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Program na květen 2012
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 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata☺
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 – 17:00 - Odpolední herna pro
děti do 6 let
ST: 14:45 – 15:45 - Angličtina pro nejmenší
(od 2 let)
16:00 – 17:00 – Cvičení pro těhotné (začínáme 9.5.)
ČT: 17:00 – 19:30 – Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
21.5. - Květinový závěs do okna
23.5. - Jabloň – práce s tiskátky
28.5. - Malování a lepení
30.5. - Pokladnička + minioslava Dne dětí
AKCE!! Po celý květen mají babičky
vstupné do herny zdarma!!
Připravujeme na červen:
Den otců – neděle 17.6. od 15.00 hod.
Pohádka pro děti i dospělé
Beseda s finančním poradcem „Jak se nenechat napálit ve finanční džungli“ – úterý 5. 6.
od 16.00 hod.
Více na www.mckaprik.estranky.cz
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DVĚ TVÁŘE VÁLKY
Květen není jen „časem lásky“, ale také
obdobím, v němž si připomínáme významné
historické události – konec druhé světové války
a osvobození našich zemí americkou a sovětskou
armádou. Již tradičně se na mnoha místech naší
republiky konají v květnových dnech nejrůznější
pietní a kulturní akce s cílem připomenout ty,
kteří zásadním způsobem přispěli k ukončení
nacistické okupace. Jedna z takových akcí,
výstava s názvem „Dvě tváře války“, se uskutečnila ve dnech 4.–6. května v Kasejovicích,
které mimo jiné ležely na demarkační linii vymezující rozsah aktivit obou osvoboditelských
armád. Ne interiéry, ale vrata a výlohy domů

Z výstavy Dvě tváře války (foto autor článku).

na náměstí zaplnily nejrůznější vyhlášky, propagační plakáty i karikatury šířené jak nacistickou
okupační mocí a jí podřízenou protektorátní
správou, tak postupujícími spojeneckými vojsky
v rámci protiněmecké propagandy. Kasejovice
se tak ponořily do časů, kdy se mnohé nesmělo

Jeden z vystavených dokumentů (foto autor článku).

a mnohé zase bylo pod hrozbou přísných trestů
povinné, kdy město opouštěli Židé, aby se sem
již nikdy nevrátili, kdy nacisté prováděli cílenou
propagaci svých válečných úspěchů (například
akce „Viktoria“), kdy potraviny byly na příděl
a naopak se vyhlašovaly všemožné sbírky na pomoc německým vojákům na frontě... Přiblížit
protektorátní každodennost v mikrosvětě města
na hranici západních a jižních Čech, to bylo
cílem Mgr. Štěpánky Černé a Dany Matějovské, pracovnic kulturně společenského centra
a knihovny v Kasejovicích, které jedinečnou
výstavu připravily. A představit co nejširší veřejnosti dokumenty okupační, respektive protektorátní i spojenecké provenience, tedy obě tváře
války, bylo zase podstatou výstavy. Použity při
tom byly reprodukce materiálů, jež nashromáždil
kasejovický rodák a zakladatel zdejšího muzea
Václav Mentberger (1886–1969). Přímo v terénu
se tak objevily nejrůznější dokumenty, psané
jak jinak v němčině i češtině, z nichž některé
měly hořce úsměvný charakter, z jiných však
hrozila tvrdá ruka okupační moci. Zvláště zajímavá byla spojenecká protiněmecká propaganda,
která karikovala situaci Třetí říše ustupující pod
tlakem Rudé armády i angloamerických vojsk
z dříve dobytých pozic, ač sama v zemích sobě
podřízených tuto skutečnost cíleně zatajovala.
Výstavu doplňovaly citace z kroniky města, které
osvětlovaly řadu skutečností, jichž se vystavené
dokumenty dotýkaly, a tím poskytovaly všem
zájemců plastický obrázek doby.

Kolona historických vozidel na kasejovickém náměstí, 5. květen (foto autor článku).
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Atmosféru umocnil 5. května v dopoledních
hodinách příjezd kolony historických vozidel
(Přátelé 4. obrněné divize Prácheňsko), za jejíž
účasti proběhlo u pomníku osvobození na náměstí pokládání věnců a zazněly tóny americké
a české hymny, při kterých všichni přítomní
zmlkli a ti dříve narození zavzpomínali na své
vlastní zážitky z konce druhé světové války, kdy
do Kasejovic dorazili američtí vojáci.
I já jsem od svého otce a příbuzných slýchal
mnohá vyprávění, „jak to vlastně všechno
bylo“, ale teprve díky popisované výstavě, spojené s tradičním příjezdem historické vojenské
techniky, jsem měl možnost „nasát“ atmosféru
válečných let v mém rodném městě, ač pro
jeho obyvatele to byla doba jistě nelehká. Organizátorům výstavy i dalšího programu oslav
osvobození patří mé uznání a dík.
Vladimír Červenka

3. vlastivědná
vycházka Klubu
přátel Blatenska –
Zábořsko
Do malebné krajiny kolem Záboří směřovala
tentokrát vlastivědná vycházka Klubu přátel Blatenska, pořádaná v neděli 6. května. Právě na Zábořsku prožil většinu svého života cyklistický
nadšenec Christian Battaglia (1914–1991), jehož

Bratronický zámek na fotografii P.J.P.Hilleho z poč.
20.stol. (Muzeum J. Siblíka).

osobnost byla spojujícím článkem celé vycházky.
Počasí sice nevěstilo stabilní podobu, nicméně
na zábořské návsi se sešlo asi 50 výletníků.
Uvítal nás místní kronikář pan Jaroslav Vorba
a starosta obce Ing. Václav Kurz. Pan Vorba
pohovořil o historii Záboří a už jsme se za jeho
doprovodu vydali směrem ke kostelu. Cestou
jsme prošli kolem někdejšího hostince, dozvěděli se něco o historii fary a následně vstoupili
do farního kostela sv. Petra a Pavla. Zde nás
přivítal P. Jiří Cihelna ze Sedlice a slova se ujal
p. Šlapák, aby nám přiblížil dějiny a architekturu
kostela. Protože se blížila mše svatá, opustili
jsme včas kostel a šli si jej prohlédnout zvenku.
U pamětní desky zábořského faráře P. Augustina
Jedličky pohovořil Mgr. Jiří Sekera. Připomněl
P. Jedličku jako vlasteneckého kněze, zakladatele
ochotnického divadla v Kasejovicích, odkud pocházel, a jako autora řady písní s loveckou tematikou. Poté jsme mohli po skupinkách vystoupat
na zvonici a prohlédnout si zde cenný renesanční
zvon z 16. století, jakož i zvon ulitý roku 1978
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u příležitosti 700.
výročí obce. Bylo
pohovořeno i o historii zábořské tvrze, stojící v těsném
sousedství kostela.
Vyrazili jsme
ke hřbitovu, kde je
k vidění hrob rodiny
Battagliů, opatřený
teprve před několiDetail pomníku Christiana ka lety důstojným
Battaglii v Bratronicích
pomníkem. Dříve
(fotoarchiv SOB).
ho označoval jen
prostý kříž. Místo posledního odpočinku zde
nalezl Christian Battaglia i jeho sestra Blanka,
která zemřela roku 2005 jako vůbec poslední
představitelka tohoto původem italského rodu
v Čechách. Jejich předkové byli pochováváni
v neogotické kapli na Chvalově, kam jsme se
také chystali. Vedle svých farníků odpočívá
na zábořském hřbitově i několik zdejších kněží.
Pan Vorba a Mgr. Sekera zde připomněli i několik osob spjatých s ochotnickým divadlem, které
se v Záboří hrálo.
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1948 jako vůbec jediná šlechta na Blatensku.
Pozemky k zámku příslušející byly samozřejmě
zestátněny. Dnes je zámecký areál nepřístupný.
Osobnost Christiana Battaglii, který zcela propadl cyklistickému sportu, připomíná
na bratronické návsi pomník, který mu zřídili
obyvatelé Bratronic a Blatenska v roce 2002.
Je dílem akademického sochaře Karla Kryšky
a připomíná především Christianovu cyklistickou kariéru, během které zdolal neuvěřitelných
935 000 km. Nejznámější je jeho účast v cyklomaratónu Praha – Karlovy Vary – Praha, na němž
startoval pětadavacetkrát. Nikdy však nevyhrál
žádný prestižnější závod. Nevadí. I tak zůstává
cyklistickou legendou.
Po prohlídce a společném fotografování
u pomníku jsme vyrazili ke dvěma zajímavým
geologickým útvarům nedaleko Bratronic –
Čertově ranci a kameni připomínajícímu hlavu
indiána z profilu. Pravda, trochu jsme bloudili
lukami, ale orientační talent jednoho z účastníků
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nás přece jen dovedl k cíli, kde připojil pár slov
Mgr. Sekera. Poprvé nás také zastihl déšť.
Z Bratronic směřovala další trasa vycházky
k novogotické kapli s hrobkou Battagliů a Enisů
v lese u rybníka Chvalova. Protože i cestou tam
začalo pršet, stala se kaple pro všechny výletníky
vítaným útočištěm před nepřízní počasí a brzy
byla zaplněna takřka do posledního volného
místa. Pověděli jsme si něco o její historii,
na mramorových deskách přečetli jména osob
zde pohřbených a vydali se zpět do Záboří.
Jménem svým a všech účastníků vycházky
vyslovuji dík těm, kteří nám umožnili důkladně
si prohlédnout navštívená místa a seznámili nás
s jejich dějinami svým průvodním slovem. Tak
snad zase příště. Tentokrát nás čeká poněkud
delší vycházka (cca 20 km) s Mgr. Jiřím Sekerou
po rybnících okolo Blatné, pořádaná ve spolupráci s Blatenskou rybou, spol. s r. o. v rámci již
třetího ročníku Rybářských slavností.
Vladimír Červenka - Klub přátel Blatenska

Historické foto kostela, zvonice a tvrz v Záboří
(fotoarchiv SOB).

Následovala cesta do Bratronic, nejmenší
obce Blatenska, kde se nachází areál renesančního zámku s parkem. Zámek postavil
počátkem 17. století zámožný rytíř Jan Horčice
z Prostého jako centrum svých statků v našem
kraji. Od roku 1864 byl pak zámek ve vlastnictví
rodu Battagliů, který ho směl obývat i po roce

Účastníci vycházky u pomníku Ch. Battaglii v Bratronicích(foto autor článku).

Sdružení rady rodičů a přátel
Základní školy J. A. Komenského v Blatné

zábavné odpoledne pro děti i dospělé

BAVÍME SE SPOLEČNĚ
Zhlédnete vybraná vystoupení žáků ZŠ J. A. Komenského
Blatná připravovaná pro školní akademie a svým hlasem
vyberete ty nejlepší.

Hrobka Battagliů a Enisů na Chavlově (převzato
z www.obeclazany.wz.cz).

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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HISTORIE - DĚJINY
„Černý baron“ Bohuslav Šotola /81 let/
z Nepomuka: „Na Zelené hoře spal na vedlejším
kavalci Miroslav Švandrlík alias Kefalín!“
Legendární major Haluška- Terazky prý
skutečně existoval. „Byl to Rusín, jeho lámání
češtiny bylo opravdu hororové. Ale nikoho
zbytečně nebuzeroval!“, vypráví bývalý pétépák.

Zámek Zelená Hora. Rok 1944.

Pomocné technické prapory / PTP / zřídila
v 50. letech 20. století komunistická moc zejména pro tzv. „třídní nepřátele“- vesnické kulaky,
duchovní, živnostníky,příslušníky demokratických občanských spolků apod. Jeho příslušníci
se vyznačovali černými nárameníky a tím, že
místo zbraní „fasovali“ krumpáče a lopaty. Jako
„politicky nespolehlivým“ jim byl odepřen status
bojových jednotek a mohli plnit pouze pracovní
povinnosti, leckdy značně rizikové a nelidské.
Pan Bohuslav Šotola / 81 let / strávil mezi
„černými barony“ rovných 26 měsíců. Povolávací rozkaz ho zastihl v jeho jedenadvaceti letech
1. listopadu 1952 v rodných Roztokách u Prahy,
kde žil s rodinou. „Byl jsem vyučený truhlář.
Táta pracoval na dráze, maminka zůstávala
jako žena v domácnosti,“ začíná své vyprávění sympatický důchodce, který po skončení
vojenské služby zůstal v Nepomuku a žije tam
již šedesátým rokem, „Bydleli jsme v domku
necelých padesát metrů od Vltavy. Bože, jak
já vodu miloval- vždyť jsem u ní prožil celé
dětství! Osud tomu ale chtěl, abych narukoval
na Zelenou horu a v Nepomuku se po dvou letech
oženil a do Roztok se nevrátil.“A důvod, proč
pan Bohuslav Šotola musel do útvaru „politicky
nespolehlivých“? „V padesátých letech stačilo
málo. U mne zřejmě sehrál hlavní roli fakt, že
jsem patřil k vodním skautům,“ soudí s odstupem desítek let jeden z posledních pétépáckých
pamětníků- v Nepomuku jediný.
„Rekrutů“ v nemilosti stalinistického režimu
tehdy cestoval plný
vlak. „Nevěděli jsme,
kam vůbec jedeme,
protože nikdo z nás neměl povolávací rozkaz
s místem určení, jako
je tomu třeba dneska.
Zastavili jsme v Berouně, kde sídlila vojenská posádka, ale
ono nic! Stejně tak
Vojín Švandrlík.
v Hořovicích, Rokycanech, Plzni. Teprve ráno v půl čtvrté jsme

vystoupili pod Nepomukem na nádraží. Tenkrát
jsme všichni měli cestovní dřevěné kufry, které
se naložily na korbu náklaďáku. Ten odfrčel
na Zelenou horu a nás čekal tříkilometrový
pochod v mlze, dešti a tmě stále do kopce. Dobelhali jsme se na bývalý zámek asi v šest a tam
nás čekala první vojenská snídaně- špekáček
s chlebem. Následovalo obvyklé dění- ostříhat,
osprchovat, civilní šatstvo nacpat do igelitových
pytlů a odeslat domů. A pak přišla první armádní
„operace“- nacpávání slamníků. Stál u nás nějaký
četař a kontroloval to- ty slamníky musely stát!
No a nastalo třítýdenní období přijímače, kdy
jsme se učili pochodovat, zdravit a tak podobně,“
uvádí Bohuslav Šotola.
Příslušníci PTP se potom rozjeli na určená
pracoviště. „Moje první pracoviště byly Strašice
u Rokycan, kde jsme stavěli bezpečnostní valy
okolo muničního skladu a kde jsme taky složili
přísahu. Tam jsme
také potkali „černé
barony“, které smetla
hned první komunistická vlna. Bylo mi
všelijak, když jsem
viděl na vlastní oči
chlapy, kteří by nám
mohli z fleku dělat
táty! Šedovlasé, třeba i pětapadesátileté
nebo šedesátileté!
Tenkrát za Gottwalda
Vojín Šotola.
a Stalina stačilo, že
sedlák nechtěl vstoupit do JZD. No tak prostě
jeho děti odeslali na těžký průmysl a jeho se
zbavili tím, že ho šoupli k pétépákům a tam ho
drželi. Já jsem se tam setkal s jedním, který také
pocházel z Roztok u Prahy jako já. Jednalo se
o živnostníka, který měl malý krámek. Po únoru
1948 se ho zoufale držel zuby nehty. Komunisti
se s ním nemazlili. Poslali ho nosit černé výložky
a krámek znárodnili. Byly to kolikrát osudy, že
by člověk brečel,“ křísí bolestivé vzpomínky
Bohuslav Šotola.
Po čtyřměsíčním pobytu ve Strašicích byli
pétépáci ze Zelené hory odveleni do Plzně
na letiště a na Bory stavět bytovky. Následoval
přesun do Janovic nad Úhlavou, kde Bohuslav
Šotola s ostatními působil půl roku. A pak
přišel návrat na legendární Zelenou horu, kde
Bohuslav Šotola mohl během roku uplatnit svou
truhlářskou profesi: „Zařadili mě do údržbářské
čety. Jako truhlář jsem měl svou vlastní dílnu
a dělal jsem, co bylo potřeba- spravoval okna,
šuplíky v kancelářích…… V údržbářské neboli
velitelské četě mimo mne pracovali taky malíři,
lakýrník, topič aj.“
V roce 1953 přišel na Zelenou horu „jako
bažant“ pozdější nejslavnější „černý baron“
a populární spisovatel Miroslav Švandrlík. Díky

Vojenská strážnice a ochoz Zelená Hora.
( foto 30. léta).

jemu se tato smutná éra jednotek PTP v roce
1968 a po roce 1989 stala po přeladění na humornou notu unikátním a přitažlivým tématem
pro celou českou společnost, vyjma „starých
struktur“. „My jsme s Mirkem spali vedle sebe
na kavalcích,“ hlásí se hrdě ke svému „spolubojovníkovi“ Bohuslav Šotola, „Přinesl si sebou
na Zelenou horu kufr plný knížek a divadelních
her. Před vojnou dělal asistenta režie u venkovského divadla viz vojín Kefalín v jeho pozdější
literární podobě. No ale upřímně - voják to byl
„na baterky“, směje se jeho kamarád, „Pamatuji
se ovšem na to, že ho bavil fotbal a několikrát si
za nepomuskou posádku taky veřejně zakopal.“
Miroslav Švandrlík později popisoval
ve svém nesmrtelném díle „Černí baroni“ vojína
Kefalína jako krmiče vepřů. Tak zase vykreslil
sám sebe. „V zámeckém areálu se nacházely
selské, vyřezávané dřevěné přístřešky a tam
se chovala prasata. Ty přístřešky byly později
rozbourány a funkce krmiče prasat tudíž zrušena, takže Miroslav Švandrlík dosloužil vojnu
na pracovišti. Ale dokud to takhle fungovalo,
tak právě Mirek byl tím krmičem nejen vepřů,
ale i dalších zvířat ve vojenském hospodářství,
dokonce tam i přespával,“ uvádí zábavné podrobnosti rodák z Roztok u Prahy. Bohužel oba
muži na sebe ztratili po vojenské službě kontakt,
takže se viděli až v roce 1990, kdy se spisovatel
Miroslav Švandrlík na bývalé působiště v Nepomuku vrátil. Do své smrti v roce 2009 přijel
na místa svého „vojačení“ ještě dvakrát. „Pozval
jsem ho k sobě domů a moc pěkně jsme si spolu

Vnitřní zařízení zámku Zelená Hora.

povídali a zavzpomínali na staré časy. Mám
od něho celkem patnáct jeho knížek a všechny
zdobí vlastoruční autogram s věnováním,“ říká
Bohuslav Šotola.
Co se stalo se zařízením zámku „Zelená
hora“ poté, co ho v roce 1948 převzala do svého vlastnictví armáda? Tehdy ještě ne jednotky
PTP, protože ty byly ustaveny až v roce 1950.
„Z mobiliáře bývalých majitelů nezůstalo takřka
nic. Když jsme tam napochodovali v roce 1952
my v počtu tisícovky nováčků, nacházela se tam
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všehovšudy dvoje kachlová kamna. A ty opravdu
pěkné prostory a salónky šlechty pohltil štáb.
Tam jsme se my kmáni vůbec nedostali,“ odpovídá Bohuslav Šotola. A denní režim na Zelené
hoře? „To záleželo hodně na jednotlivých důstojnících. Kupříkladu s Terazkym jsme problémy
takřka nezažili. Ano, legendární major Haluška
- Terazky skutečně existoval, jenže se ve skutečnosti jmenoval Gazda. Byl to Rusín, jeho lámání
češtiny bylo skutečně hororové. Ale nikoho zbytečně nebuzeroval. Byl sice primitiv, ale na nikoho si nezasedl a hlavně se nemstil, čímž vynikal
nad ostatními veliteli, kteří často svých hodností
a svého postavení zneužívali. Nejhorší byli
takoví četaři a desátníci, kteří si o sobě mysleli
bůhvíco.“ Miroslav Švandrlík si
ve svých knihách
„vzal na mušku“
další nepomucké
důstojníky, pouze upravil jejich
skutečná jména.
„Tak například
kapitán O řech
z knihy i filmu
se ve skutečnosti
jmenoval Ořechovský, kapitán
Honec Hon, ale
třeba nadporučík
Vojín Šotola a Končík.
Hamáček- to mi
nic neříká, s tím jménem jsem se na Zelené hoře
nesetkal. To ovšem mohl do své sbírky získat
někde na pracovišti. I vojíni existovali v reálné
podobě- kupříkladu takový Ciml a několik dalších jmen. Co se týče groteskních příhod z filmu
a knihy „Černí baroni“, tak těch se opravdu odehrálo podle mého soudu zhruba třicet procent,“
poodhaluje zákulisí pétépácké historie na Zelené
hoře nepomucký pamětník.
Staly se také zážitky, které nejslavnější „černý
baron“ do svých knih nezanesl. „Jednou na Zelené hoře určili jako dozorčího jistého Slováka
Kiše, který byl negramotný. A dozorčímu se
také odevzdávaly mimo jiné dopisy, která pak
putovaly na poštu. A v šuplíku u stolu dozorčího se také nacházely „Poplachové směrnice“,
zapečetěné v obálkách pro případ poplachu.
Vojín Kiš je tenkrát přihodil bezmyšlenkovitě
do zásilky a nechal odnést na poštu k odeslání.
Ale to byly přísně tajné materiály! Přišlo se na to
až večer při střídání služby a nastal poplach,
razie ve skříňkách a všechno možné. Naštěstí
pak zaměstnanec pošty na štáb zavolal, že se
u nich povalují obálky s nápisem „Přísně tajné“
a vrátily se zpět. Chudák vojín Kiš ale prostě
neuměl číst! A takových tam bylo dost, zejména
mezi velkým množstvím cikánů a Maďarů, kteří
tvořili pracovní skupiny na Zelené hoře.“
V roce 1991 se na zámku „Zelená hora“
natáčel film „Černí baroni“ v hlavních rolích
s Pavlem Landovským a Ondřejem Vetchým.
To pochopitelně pana Bohuslava Šotolu zaujalo:
„Chodil jsem na natáčení každý den a podařilo
se mi získat autogramy všech herců, kteří byli
do filmu obsazeni. Některé věci tam byly změněné- my jsme v padesátých letech například vůbec
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neměli noční stolky. Pavel Landovský často
točil třeba jen do tří a pak pospíchal do Vídně
na další filmování či divadelní představení. Při
té příležitosti si nikdy neopomněl vzít sebou
nějakou tu lahvinku,“ pomrkává šibalsky okem
Bohuslav Šotola.
Pan Bohuslav Šotola se i ve svém pokročilém
věku snaží, aby se na pétépácké dějiny na Zelené hoře nezapomínalo a byly zachovány i pro
budoucí generace. V nepomuckém muzeu je instalována výstava, věnovaná právě této tématice.
Pan Bohuslav Šotola se objevil i v televizi. I když
oněch 26 měsíců u PTP prošel s hlavou vztyčenou a se ctí, přece jen cejch občana druhého
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řádu, vypálený razidlem komunistické inkvizice,
pro něho a tisíce dalších to znamenalo degradaci vlastní svobody, důstojnosti a osobnosti.
Události na zámku „Zelená hora“ vnímají dnes
mladí díky spisovateli Miroslavu Švandrlíkovi
spíš jako éru humoru a možná zahálky. Bohuslav
Šotola a další dosud žijící „černí baroni“ na ni
však vzpomínají trochu jinak.
Poznámka: V červnu 1954 byly pomocné
technické prapory / PTP / zrušeny a nahrazeny
Technickými prapory. Jejich příslušníci už
prodělávali základní vojenský výcvik a byli jim
předány i střelné zbraně.
Vladimír Šavrda

UDÁLOSTI Z KVĚTNA 1945 NA BLATENSKU
Obci Buzice v květnu 1945 hrozil útok německých vojáků. Všechno způsobil výstřel z pušky
Před sedmašedesáti lety v máji po nekonečných šesti letech ve stínu hákového kříže nastal konec
teroru nacistů v České republice. Padly mu za oběť statisíce vlastenců a demokratů, kteří se provinili
třeba jen slovem či svou německým smrtihlavům nevyhovující rasou. Hitlerovi okupanti se nezastavili před ničím - ani před vyhlazením celých vesnic. Nechybělo mnoho a podobná tragédie jako
Lidice a Ležáky možná postihla i Buzice u Blatné. Jenže tam mířila německá pomsta až v květnu
1945 a smrtelnému nebezpečí ji vystavil jeden jediný člověk z Buzic.
Celou událost popisuje nejstarší občan dnešních Buzic Josef Lívanec /81 let/, kterému tehdy bylo
čtrnáct let: „Okolo Buzic tehdy v květnu 1945 putovala kolona ozbrojených Němců. Jistý Slezák,
bývalý legionář, který pracoval ve zdejším dvoře jako šafář, bleskurychle vybalil pušku, vyběhl ven,
zalícil a na kolonu vypálil. Jeho výstřel nezasáhl žádného vojáka, nýbrž občana Černého z Laciné,
který německou jednotku doprovázel do zajateckého tábora. Provrtal mu obě tváře. Po tomto neuváženém činu buzického domorodce utvořili hitlerovci rojnici a počali vesnici obkličovat. Vyděšení lidé
opouštěli své domovy a v panice utíkali k buzické tvrzi stranou od obce. Ladislav Šilhan a František
Srb zareagovali duchapřítomně. Usedli na motorku a jeli do Blatné k americkým vojákům pro pomoc. Podařilo se jim přivést zámořské osvoboditele včas. Ti okamžitě nastolili pevný řád a pořádek
a němečtí vojáci se nechali bez krveprolití internovat v zajateckém táboře na pacelických drahách
v bažantnici.“
Josef Lívanec - „živá kronika“ obce Buzice - se ve vzpomínkách vrátil i do období existence
protektorátu Čechy a Morava: „U nás na vesnici drželi lidé při sobě. Když měl někdo problém
s dodávkami, ostatní mu pomohli. Načerno se zabíjela prasata a nikdo nikdy nikoho neudal, žádný
člověk v Buzicích se nedostal do problémů. Pravda - v Buzicích žila jedna udavačka, vlajkařka jistá Šmákalová. Ale ani ta si nedovolila jít tímhle způsobem proti svým sousedům. Ale ublížila
jiným a jinak. Třeba tím, že je dostala na nucené práce pro velkoněmeckou říši a vystavila je tak
hrozbě smrti při náletech. Po skončení války ji v Blatné chlapi, které na totální nasazení dostala,
poznali a tenkrát ji pořádně ztloukli. Po tomto incidentu se musela vlajkařka Šmákalová s dcerami
odstěhovat. A daleko!“
Takhle tedy prožívali buzičtí nacistickou okupaci své vlasti a následný příjezd osvobozeneckých
armád v květnu 1945. Dokázali spolu držet i po komunistickém puči v únoru 1948, kdy se objevily
snahy některé sedláky z Buzic a přilehlého Václavova násilně deportovat pryč. Všichni spoluobčané
se za ně postavili v čele s předsedou národního výboru a ani jeden hospodář tak vystěhován nebyl.
Vladimír Šavrda
Tahle soudržnost je jim vlastní dodnes.					

Generál Vlasov v roce 1945 bydlel týden v Hajanech. Varoval
před komunismem jako před „černou smrtí“.

Demokrat a sedlák František Tetaur z Hajan, kterého místní komunisté šikanovali a pronásledovali, zažil v květnu 1945 pobyt vojáků generála Vlasova v jeho rodné obci. Pravda - jako dítě. Ale
co nebylo vlastní jeho dětskému rozumu, dozvěděl se později od rodičů a sousedů, a tak o tom dnes
může vyprávět: „Vlasovců byla plná vesnice - desítky ozbrojenců, koně, auta. S místními obyvateli
se dokonale spřátelili a bydleli v jejich staveních. Poctivě drželi hlídky a v okolních lesích zajali
mnoho Němců. Jeden hitlerovec se v zoufalství před namířenými puškami a pistolemi zabil sám
a na tom místě je pochovaný.
U nás na statku byl ubytován osobně generál Vlasov po celý týden. Šlo o elegantního a hezkého
člověka, který měl u sebe i vlastní kuchařku. Na každém kroku proklínal komunisty a všechny
okolo před nimi varoval jako před „černým morem“. Se mnou si jako s klukem generál Vlasov hrál
a choval mně na kolenou. Před odjezdem na lnářský zámek nechal ve stavení osobní dárek a moc
nám děkoval za pohostinnost. Slíbil, že se k nám jistojistě vrátí. To, chudák, netušil, jakou zradu
na něho spojenci přichystali. Když se mí rodiče doslechli, že byl Vlasov v tehdejším Sovětském svazu
popraven, byli z toho psychicky moc špatní. Oblíbili si ho. A já také,“ povzdychne si při bolestné
vzpomínce František Tetaur z Hajan.
Na statku, který František Tetaur po roce 1989 získal zpět v rámci restituce a ukázkově ho celý
opravil, by v budoucnosti měla viset pamětní deska na počest generála Vlasova. Této aktivitě je
příznivě nakloněna i starostka obce Hajany Dana Vohryzková.
Neměli bychom zapomínat padlých hrdinů!
Vladimír Šavrda
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Čarodějnické soutěžení
Najít venku v areálu školy šišku, sedmikrásku, pampelišku a kopřivu není vůbec těžké, zvlášť
když vám pomůže štědrá příroda. Ovšem najít tamtéž sáček čaje, svíčku, klubíčko, korálek, semínko
slunečnice a vajíčko už se zdá být komplikovanější. Tady už příroda nestačí. Pak nastupují pedagogové, aby úkol pro své žáky udělali zajímavější. Kdo rychleji nalezne všech 10 věcí, vyhrává.
Ale teď pěkně od začátku. Pálení čarodějnic připadá na den 30. dubna. Ale u nás ve škole to
čarodějnice, na jejíž výrobě se podílely samy děti, měla spočítané už v pátek 27. dubna. V 10 hodin
dopoledne, přesně podle plánu, byla podpálena hranice, ke které byla pevně připoutána tato pohádková bytost. Netrvalo dlouho a nelítostné plameny sežehly její tělo. Nedaleko od místa popravy začal
brzy nato hořet ještě druhý oheň. Ten však měl za úkol tepelně upravit uzeninu všech nedočkavců
tak, aby dostala tu správnou chuť.
Když se všichni dostatečně posilnili, začala druhá část dne, zajímavé soutěžení. Nejdříve se
žáci ve slušivých čarodějnických převlecích rozdělili do 4 družstev. Vždy dvě družstva spolu pod
dohledem pedagogických pracovníků, v tento den také přeměněných ve stylové strašidelné jedince,
soutěžila v připravených disciplínách. O hře „Najdi a přines“ byla již řeč v úvodu. Další zajímavou
soutěží byla hra „Ruce a nohy“. V ní se všichni členové družstva museli dotýkat země určeným
počtem končetin. Věřte, nevěřte, někdy dal úkol všem dostatečně zabrat. Ale s pomocí nezbytného
důvtipu se nakonec podařilo zapeklité zadání splnit.

V další hře hájila dvojice z jednoho soutěžního družstva, mimochodem uvázána lany ke stromu,
poházené míčky před dotírajícími členy druhého družstva. Podobně zajímavé souboje mezitím probíhaly opodál i mezi dalšími dvěma družstvy. Jejich členové s pomocí kelímků přenášeli na určenou
vzdálenost vodu a plnili s ní připravené plastové lahve. Šlo o vzácně vyrovnané závody, při kterých
rozhodovala doslova každá kapka.
Poslední dvojici disciplín vytvořily chůze na chůdách a běh o 3 nohou. Vůbec není jednoduché
udržet rovnováhu a dojít co nejdále, ani najít souhru ve dvojici se svázanýma nohama a pokud možno
bez pádu doběhnout co nejrychleji do cíle.
Když k těmto velmi lákavým a zajímavým soutěžím připočteme i nádherné, téměř letní počasí,
musíme konstatovat, že si všichni společně užili báječné dopoledne, na které budou jistě s vděčností
ještě nějaký čas rádi vzpomínat. Zvláštní odměny se dočkal i nejaktivnější představitel pohádkové
postavy, který svým smyslem pro humor a skvělým hereckým výkonem nejednou pobavil všechny
přítomné. I ve škole může být skvělá zábava.
Mgr. Petr Šavrda, ZŠ Blatná, Holečkova

„ Cvičení jednotek SDH v roce 2012“
Ve dnech 4. – 6. května 2012 bylo připraveno cvičení pro jednotky dobrovolných hasičů
v okrese Strakonice (dále jen „JPO“), konané
v rekreačním zařízení v obci Kadov. Ale kvůli
nepříznivému počasí proběhlo toto cvičení pouze
v pátek a sobotu a v sobotu večer se jednotky
rozjely do svého místa dislokace. Naplánované
cvičení však proběhlo v plném rozsahu tak,
jak bylo naplánováno, ale museli jsme upustit
od různých variant.
Tohoto cvičení se zúčastnilo na padesát
členů, mezi kterými byly i ženy a domnívám
se, že zpestřily toto cvičení, ze sedmi jednotek
požární ochrany (Čepřovice, Čejetice, Přechovice, Střelské Hoštice, Chlum, Bezdědovice
a Škvořetice). Nad průběhem prováděných
cvičení dohlíželi nejprve tři členové odborné
rady velitelů (dále jen „ORV“) a následující den

se zúčastnil i vedoucí ORV pan Karel Sládek.
Cvičení jsem připravoval především sám a proto
jsem se snažil, aby vše bylo připraveno do posledního detailu. Jelikož jsem si toto vymyslel
a chtěl poukázat na to, že takové cvičení chybí
na tomto okrese, tak jsem si většinu připravoval,
domlouval a zabezpečoval osobně. Jsem vedoucí
komise pro získání odznaku odbornosti „Hasič“
a „Strojník“ a při těchto zkouškách jsem zjistil,

že mnoha členům chybí praxe, ale chuť pro praxi
je veliká, tak jsem se rozhodl něco v tomto duchu
připravit. Na přípravě cvičení bylo popsáno mnoho papírů s poznámkami a různými podklady, ale
hlavně stráveno mnoho času. Vše jsem si osobně
domlouval, ale i sponzoroval. Nepožadoval jsem
a ani mi nikdo nenabídl finanční částku. V závěru
příprav mi byl z jednoho zemědělského družstva
přislíben „čuník“, ale pro časový nedostatek bylo
od tohoto sponzorského daru upuštěno a bude
využit při stejné akci v příštím roce.
Jak toto cvičení vzniklo? Myšlenka se zrodila
v mé hlavě a byla postupně rozvíjena a propracovávána. Nápad byl podpořen starostkou
okresního sdružení hasičů ve Strakonicích
(dále jen „OSH“) paní Jaroslavou Boukalovou.
Paní starostka byla seznámena s tímto nápadem
a předběžně s organizačním zabezpečením. Postupně byli osloveni i další členové odborných
rad a jednotek požární ochrany. Toto cvičení
bylo připravováno přibližně rok a největším
problémem snad bylo nalezení vhodné lokality
a termínu cvičení. Nakonec byl vybrán měsíc
květen, začátek teplých dnů, kdy se JPO začínají
připravovat na sezonu (okrskové soutěže, okresní

kolo, pohárové soutěže, opravy techniky atd.).
Na konci roku byla s myšlenkou cvičení seznamována většina SDH na výročních schůzích,
do konce února mi měly být odeslány dotazníky
s případnou účastí na cvičení a posléze jsem
odeslal jakási skripta s teorií o průběhu cvičení
a na místě samém jsme pouze JPO seznámili
s požadavky jednotlivých cvičení. Námětem pro
letošní rok bylo hledání ztracené osoby v terénu,
dálková doprava vody a hašení lesa.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
mě v této myšlence podporovali, hlavně své
rodině, kamarádům (Josef Petrovec, Josef Uldrych a Václav Kotrba), kteří vytvořili zázemí
a zajišťovali v průběhu cvičení občerstvení, SDH
Blatná za poskytnutí rekreačního areálu a dalších
nezbytných záležitostí, kolegům z ORV (Miroslav Zdychynec a Vladimír Zdychynec) za zajištění dohledu nad průběhem vykonávaných
úkolů a především jednotkám, které se zúčastnily
a vytvořily rodinnou atmosféru a podílely se
na hladkém průběhu cvičení.
Napsal dne 7.5.2012 Ing. Pavel Škarda,
člen ORV.
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Oslavy 1. Máje v Sedlici
Spolek pro zachování tradic v Sedlici již tradičně pořádal
oslavy 1. Máje.
Oslavy byly velkolepé. Průvod se valil mohutnou vlnou hlavními sedlickými ulicemi a svou velkolepostí ohromoval okolostojící občany. Průvod
zahájila přehlídka dnes již historických zemědělských strojů.
Proběhla rovněž i krátká názorná ukázka práce s bagrem či řezání dřeva.
(poznámka pro ekologické aktivisty jednalo se o padlý strom).
O kulturní vložku se pak zasloužily cvičenky, které na známou skladbu
Poupata předvedly nezapomenutelný výkon s velmi neobvyklými kužely.
Projev byl,též plný optimismu s výhledem na lepší a ještě lepší zítřky „banány přivezou ve středu, pomeranče za 14 dní.“
Prvomájových oslav se zúčastnila i delegace z Domovu Petra. Tímto
všem děkujeme za účast a vynaložené úsilí.
Jitka Prokopcová

Kurz poskytování první pomoci

V pondělí 7. 5. 2012 proběhlo v MC Kapřík školení první pomoci
zaměřené na poskytování první pomoci dětem.
Kromě teoretických informací si mohly účastnice kurzu vyzkoušet
nácvik umělého dýchání a masáž srdce na figuríně.
Maminky
se dozvěděly,
jak postupovat
při krvácení,
vysokých
horečkách,
popálení,
dušení atd., jak
těmto stavům
předejít nebo
jak tyto situace
řešit v rámci
první pomoci.
K a ž d á
účastnice
kurzu obdržela
osvědčení
o proškolení. Tato přednáška byla velmi zajímavá a měla velký ohlas.
Děkujeme Mgr. Jiřině Soukupové, zdravotnické záchranářce
a lektorce.

POZVÁNKA NA V. ROČNÍK OSLAVY

DĚTSKÉHO DNE
VE VRBNĚ NA TÉMA

INDIÁNI A KOVBOJOVÉ
KDY: sobota 2.června 2012
KDE: na hřišti ve Vrbně
PROGRAM:
14.00 ZAHÁJENÍ
- SOUTĚŽE PRO DĚTI –rýžování zlata, házení lasa,
výroba měšců....
- ZÁBAVA – jízdy na koních, nafukovací hrad,
indiánské teepee
15.30 VYSTOUPENÍ skupiny historického šermu Markýz,

Využijte možnost studovat atraktivní obory na moderní vysoké
škole v Písku:
BIVŠ a.s. regionální pracoviště Písek, ul.Karla Čapka 402 nabízí
na akademický rok 2012 – 2013 tyto bakalářské a magisterské
obory v kombinovaném studiu :
1) Právní administrativa v podnikatelské sféře – bakalářský obor
2) Ekonomika a management malého a středního podnikání –
bakalářský obor
3) Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb –
bakalářský obor
4) Finance – magisterský obor
5) Informační technologie a management – magisterský obor
Email: pisek@bivs.cz, mobil 733 165 110

www.bivs.cz

prohlídka historických zbraní
16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA
Hudba a občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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Úspěšní studenti SOŠ Blatná – Jaroslav Kubín
Představíme Vám zajímavou osobnost, začínajícího nadějného programátora a počítačového grafika, který studuje SOŠ Blatná.
Mohl by ses, prosím, představit?
Jmenuji se Jaroslav Kubín, mám přezdívku
CJ. Navštěvuji Střední odbornou školu Blatná.
Studuji ve druhém ročníku obor Elektronické
počítače. Velmi mne baví programování, práce
s grafickými programy a s programy na úpravu
videa.
Čemu se nyní věnuješ konkrétně?
Velkou část volného času programuji v objektově orientovaném jazyce C#, který se
na SOŠ Blatná vyučuje od druhého ročníku
ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio
2010. Také ve Visual Studiu programuji v událostmi řízeném programovacím jazyce Visual
Basic (VB). Nové poznatky získávám z výuky
ve škole i z Internetu, kde lze nalézt internetové
odborné časopisy, v nichž jsou seriály na výuku
programování, elektronické učebnice některých
středních a vysokých škol i ukázky programů.
Máš kromě programování nějaké další odborné
aktivity?
Též se aktivně věnuji počítačové grafice.
Pracuji s programem CorelDRAW Graphics
Suite X4, kde lze tvořit grafiku, design, sazbu,
editaci fotografií a tvorbu vektorových animací.
Pro úpravu fotografií užívám též program Zoner

Photo Studio 14. Dále pracuji s programem
Pinnacle Studio, což je software pro editaci
domácího videa. V Pinnacle Studio též pro
zábavu natáčím a edituji scény ze trojrozměrné
hry Grand Theft Auto: San Andreas (GTA:SA).
Děkuji, Jardo, za krátký rozhovor.
Ještě bych o Jaroslavovi něco rád doplnil.
Jak bylo v minulých BL zmíněno, na SOŠ
Blatná probíhá počítačový kroužek pro žáky ze
základních škol. Protože žáci nemají zkušenosti
s programováním, poprosil jsem Jardu, aby
vybral nějaké jednoduché a efektní programy
pro začínající programátory. Přece jen programy
ve výuce na střední škole předpokládají znalosti
teorie programování a matematiky. Jaroslav
Kubín pro žáky vytvořil, vyzkoušel programy
MP3 přehrávač, webový prohlížeč, zhotovil
jejich různé verze podle obtížnosti. Vytvořil
i popis tvorby těchto programů. Tyto efektní
a jednoduché programy měly na kroužku u žáků
základních škol úspěch.
S Jardou je dobrá spolupráce i při výuce.
Když se při hodině programování stane, že má
více studentů v programu chyby, které bych všem
nestihl do konce hodiny opravit, poprosím Jardu
a společně pomůžeme každý několika studen-

tům. Pro studenty
je lepší, když vědí,
kde udělali chybu
a odcházejí z hodiny
s odladěným programem. Proto jsou
rádi, že jim Jarda
nebo já na chybu
přijdeme. Jako začínající zdatný programátor mi tím pomáhá zefektivnit výuku, za což
mu moc děkuji.
Jazykem C# lze vytvořit celou škálu aplikací:
početní, textové, grafické, databázové, herní
a mnohé jiné. Jarda mi po výuce ukazuje své
nové odladěné programy, které vytvořil, a novinky, na které přišel. Úrovní svých programů
udivoval i studenty čtvrtých ročníků. Jsem rád, že
na SOŠ Blatná studují i nadaní a nadšení studenti,
výuka je rychlejší. Věřím, že se Jarda bude dále
zdokonalovat v jazyce C# či v jiných jazycích
a jednou o něm uslyšíme jako o úspěšném
programátorovi. Přeji Jardovi úspěšné studium
všech vyučovaných předmětů a za dva roky
i zdárné složení maturity. A pokud to bude jeho
cílem, jednou i zvládnutí vysoké školy v oblasti
informatiky.
Aleš Drobník, foto František Hajdekr
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Spoleenské dní
Pouťové setkání hornosínských
rodáků
„Tady byli lidé odnepaměti družní, pobožní a drželi při sobě,“ říká
první polistopadový starosta a pamětník František Vonášek /86 let/.
Hornosín - Malá, ale půvabná obec Hornosín s dvaasedmdesáti obyvateli se v sobotu 5. května oděla do slavnostního roucha. Na ten den byl
totiž naplánován pouťový sraz rodáků a přátel obce. „Přípravy vypukly
už v zimě,“ podotýká současný starosta Hornosína ing. František Vrbský,
„Rozeslali jsme více jak šedesát pozvánek, dalších čtyřicet bylo předáno
osobně.“
Počasí v pořadí čtvrtému srazu rodáků a přátel obce bohužel vůbec
nepřálo. Zakaboněná obloha vydatně kropila široké okolí i Hornosín
samotný. Dobrou náladu a pohodu zúčastněných sto padesáti lidí, které
chránil prostorný stan, umístěný na návsi proti kapli sv. Floriána, však tato
skutečnost nikterak nezkalila.
Slavnostní odpoledne v Hornosíně zahájila bohoslužba, kterou nesloužil
nikdo menší a významnější než zástupce českobudějovického biskupahlavní kanovník kapituly sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, páter
Zdeněk Mareš PhDr. Svým procítěným proslovem nejenže upoutal plně
pozornost všech přítomných, ale dokázal v jejich očích a tvářích vykouzlit dojetí. Závěrem více jak hodinového církevního obřadu páter Zdeněk
Mareš vysvětil nový obecní prapor a znak spolu s nedávno zrestaurovanou
soškou sv. Floriána. O obecní symboly zažádali Hornosínští již v roce 2010
a 9. října český parlament žádosti vyhověl. Pořízení znaku a praporu přišlo
obec na částku necelých 30 000 korun.
„Hornosínští osadníci byli odnepaměti lidé družní, pobožní a drželi při
sobě,“ uvedl při této příležitosti první polistopadový starosta František
Vonášek / 86 let /. O všeobecné, dodnes přetrvávající úctě k bohu svědčí
i vyšperkování místní kaple v uplynulých dvou letech nákladem 330 000
korun, renovace kamenných křížů v katastru nákladem 53 000 korun
a loňské vymalování vnitřních prostor svatostánku, spojené s odbornou
restaurací mobiliáře.
Po venkovní pobožnosti následoval
přechod do horního patra obecního domu,
kde se nachází společenský sál. Tady se
rozproudila družná zábava a vítání s přáteli a příbuznými. Prostor dostaly emoce,
oživlé vzpomínky na staré časy, prohlížení
vystavených fotografií.
Společně usedli ke stolu již zmiňovaný
bývalý starosta František Vonášek a jeho
bratr Václav / 83 let /: „Jméno „Vonášek“ tu
bylo vždycky rozšířené. I dnes jsou tu ještě
čtyři stavení, kde se tohle příjmení nosí,“
upozorňuje Václav, který žije již šedesát
Bohoslužba před hornosínskou let mimo rodnou vísku, z toho čtyřicet let
v Příbrami. Jak vzpomíná na dětství a mládí
kaplí.
v Hornosíně? „Hornosín byl vždycky upravená a uhlazená ves, všichni starostové o ni vzorně pečovali. Před druhou
světovou válkou tu žilo okolo dvou set občanů,“ uvádí sympatický rodák.
Jako perličku přidává zážitky z května 1945, kdy se svým bratrem chodili
sbírat munici do lesa u rybníka „Hubenov“: „Tam ji naváželi američtí
vojáci. Nacházely se tam doslova hory válečného materiálu, zabaveného
Němcům. A my to jako diví tahali domů- byl to pro nás hotový poklad!“,
vzpomíná s úsměvem pan Václav.
Ne všechny zážitky z minulosti však byly příjemné. „Ta nešťastná
kolektivizace v 50. letech se nevyhnula ani nám. Komunisti zle tlačili
na zemědělské hospodáře, aby vstoupili do JZD. Ti pochopitelně nechtěli.
Tak nastoupili smutně proslulí újezdní tajemníci a vyhrožovali pokutamikupříkladu za mák šlo až o dvacetitisícovou sankci!,“promítá si tragickou
dobu jeho bratr František.
Více se však vybavuje to dobré: „U nás ve vsi byla zastoupena všechna řemesla, fungovaly tu dva hostince- „U Arnoštů“ a „U Jánských“.
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Existoval tu ochotnický
spolek, který hrál divadlo
v přírodě i hostinském
sále. V obci bývalo patnáct párů koní! Většinou
v Hornosíně hospodařili
střední zemědělci s výměrou do čtrnácti hektarů, existovali tu však
i ti drobní „kravičkáři“.
Vždycky si mezi sebou
nezištně vypomáhali,“
Hornosínští hasiči se svým patronem
notují si oba letití souSvatým Floriánem.
rozenci.
Paní Ludmila Prošková /76 let/ přicestovala do rodného Hornosína
z Březnice, kde žije od roku 1957. Také ona má na sousedy a dění v mateřské obci ty nejkrásnější vzpomínky: „Prožila jsem tu hezké dětství
i mládí. Lidé se tu měli moc rádi, žádná faleš, žádné sváry. Jen nemělo být
to nešťastné založení JZD v roce 1957. Tatínek, který měl hospodářství
a živil se jím, neměl nárok ani na důchod! Komunisti mu platili směšnou
almužnu 175 korun. Tatínek měl dar od boha- nebyl ničím vyučený, ale
zastal všechny činnosti, dokonce i pletl košíky,“ uvádí paní Prošková, která
se do Hornosína dostane nanejvýš třikrát až čtyřikrát v roce.
Všichni pamětníci se shodli na tom, že obec je v dobrých rukách a je tu
pořád živo. „Mladí udržují staré tradice a to je dobře,“ dodávají.
Vladimír Šavrda

Blatenská ryba

Akce květen 2012
Ryby mražené:
Kapr půlený s obsahem omega 3 mastných kyselin
vakuově balený
169,- Kč/kg
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných kyselin –
vakuově balený
295,- Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno-2ks/500g
109,50 ,- Kč,/kg
Mahi-mahi (balení l kg)
135,- Kč/kg
Makrela na gril - 1,2 kg
95,- Kč / bal.
Ryby uzené:
Kapr
Tolstolobik
Losos
Makrela
Maréna

16,50 / 10 dkg
10,50 / 10 dkg
18,50 / 10 dkg
9,50 / 10 dkg
17,50 / 10 dkg

Drůbež:
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg
Husa – 1 ks = 3,2kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
Kuřecí stehenní řízek – 2 kg

69,50 Kč/kg
129,50 Kč/kg
109,- Kč/kg
82,- Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
Meruňky půlené – balení 2,5kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
Zelenina polévková 350 g
Zelenina pod svíčkovou 350 g

49,50 ,- Kč/kg
35,- Kč/kg
10,50 / bal.
8,90 / bal.
9,50 / bal.

Ostatní:
Listové těsto – 400kg
Hranolky - balení 2,5kg
Americké brambory - balení 2,5kg

12,- Kč/ks
19,50,- Kč / kg
31,50 Kč / kg
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LNÁŘE – FARNÍ A BÝVALÝ KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Vnitřní zařízení
Dalo by se říci, že klášterní kostely byly kostely vyšší
kategorie, a proto se jejich vnitřnímu vybavení věnovala
větší pozornost než u běžných farních kostelů. Nejinak
tomu bylo ve Lnářích, kde měl být kostel Nejsvětější
Trojice, tedy alespoň za dob Černínů z Chudenic, pomníkem jejich štědrosti. Neplatilo to ovšem bezvýhradně
a mnohdy museli augustiniáni využít i jiné dobrodince,
aby jejich klášterní chrám získal co nejdůstojnější podobu. Řadu věcí si hradili i z vlastních prostředků.
Nejhodnotnější součást kostelního zařízení představuje hlavní oltář s obrazem od Petra Brandla o rozměrech
410 × 236 cm, zasazeným do bohatě vyřezávaného
akantového rámu. Objednala ho roku 1707 hraběnka
Zuzana Terezie Renata Černínová z Martinic, vdova
po zakladateli lnářského kláštera Tomáši Zacheovi Čer-

Pohled do interiéru klášterního kostela
(foto P. Jan Pavel Hille).

nínovi z Chudenic, a hradila jej společně se svými dcerami a zetěm Václavem Josefem, hrabětem Lažanským
z Bukové (manžel Marie Gabriely Černínové). Obraz
stál 500 zlatých a hraběnka si vymohla, že zůstává majetkem rodiny, která si ho může kdykoli odvézt. Z oltáře
však byl sejmut pouze dvakrát, a to vždy pro výstavní
účely. Poprvé byl k vidění na výstavě „Pražské baroko“
pořádané ve Valdštejnském paláci od května do září 1938
a poté na Brandlově jubilejní výstavě v Praze v dubnu
až červnu 1969. Restaurátorský zásah byl na obraze
proveden dvakrát. V roce 1884 šlo přesněji o očištění;
odborné restaurování většího rozsahu pak provedl roku
1926 akad. malíř Václav Andres, který tehdy pracoval
i na obraze Nanebevzetí Panny Marie v děkanském
kostele v Blatné.
Obraz patří mezi vrcholná díla českého baroka. Umělec na něm zachytil Nejsvětější Trojici, které Matka Boží
předává do ochrany lnářský klášter v přítomnosti patrona
řádu sv. Augustina pozdvihujícího k Trojici planoucí srdce, symbol nekonečné touhy přiblížit se Bohu. V pozadí
přihlíží sv. Zuzana a sv. Tomáš z Villanovy, křestní patroni objednavatelky obrazu a jejího zesnulého manžela
jakožto zakladatelů kláštera. Nesou prý obličejové rysy
hraběcích manželů. Kompozici prozařuje sakrální světlo
vycházející z holubice Ducha svatého, kterou celý výjev
vrcholí. Historici umění hledají v kompozici řadu skrytých významů. V prvé řadě je zdůrazňován teologický
podtext. Tvář Boha Otce je jakoby zastíněna a postrádá
tudíž jasné obličejové rysy, což vychází z biblické teze,
že Boha nikdo nikdy neviděl. Ne náhodou jsou všechny
tři božské osoby uspořádány do trojúhelníku, který je
symbolem Boží trojjedinosti. Odklánějící se postavy
Boha Syna a Boha Otce, nad nimiž se vznáší zářící
holubice Ducha svatého, je vykládáno jako parafráze
erbu Zuzany Terezie Renaty Martinicové, spolufundátorky kláštera, který tvoří dvě odklánějící se lekna
a mezi nimi hvězda. Tinktury černínského erbu, jenž
zastupuje Tomáše Zachea Černína co by zakladatele
kláštera, jsou zase spatřovány v barevném řešení dolní
části obrazu, kde pravá strana je laděna do červených,
pravá pak do modrobílých odstínů. Erb Černínů totiž
tvoří polcený štít, jehož heraldicky pravá (ve skutečnosti
levá) polovina je červená a heraldicky levá je modrá se
třemi stříbrnými břevny.

Obraz je zasazen do akantového rámu s polychromovanými erby Černínů, Martiniců, Lažanských a nově
i Küniglů (Leopold Josef Künigl se přiženil do rodiny
Černínů roku 1712) a biblickými sentencemi, který
zhotovil v letech 1710–1713 lnářský řádový bratr Filip
od sv. Heřmana (vlastním jménem Friedrich Mollitor)
se dvěma sochaři a dvěma truhláři. Roku 1720 byl rám
vyzlacen Ignácem Wisingerem z Plzně za peníze z odkazu hraběte Leopolda Saint-Juliena. Svatostánek pochází
z roku 1897. Antependium zhotovil roku 1904 Frā Josef
Patera ze lnářského kláštera.
Dále stojí za podrobnější zmínku oltář Panny Marie
Lnářské, tvořící pandán ke kazatelně. Byl zhotoven
v roce 1737 pro obraz Madony, kterému věřící vzdávali
značnou úctu a byli přesvědčeni o jeho zázračné moci.
Jde o kopii českého středověkého obrazu, který se neznámým způsobem dostal na italský ostrov Tremiti. Kopii
pak daroval pražským augustiniánům generální vizitátor
řádu P. Vavřinec od sv. Romana a do Lnář ji přinesli
s sebou první tři augustiniáni, kteří se zde usadili. Dnes
se uvedená kopie nachází
ve sbírkách Národní galerie v Praze a v letošním
roce se plánuje její restaurování kvůli následnému
vystavení. Ve Lnářích byla
dlouhou dobu jen fotografická reprodukce, kterou
duchovní správce v tomto roce nahradil novou
z kvalitnějšího materiálu
(podle sdělení P. Roberta Motiv Panny Marie LnářKonrada Paruszewského, ské na svatém obrázku
(archiv autora).
administrátora farnosti).
Kostel má ještě dalších šest oltářů. V pravé lodi jsou
to oltář sv. Rodiny s antependiem od Frā Josefa Patery
a obrazem sv. Rosalie (původně oltář zasvěcen této světici) z roku 1898 v nástavci, akantový oltář Panny Marie
Potěšující (dříve při něm zbožné bratrstvo), zhotovený
v letech 1701–1702 lnářským řeholníkem Frā Markem
od sv. Leona (vlastním jménem František Rebner)
s obrazem pořízeným Marií Josefou Küniglovou z Chudenic roku 1724 a obrazem sv. Judy Tadeáše v nástavci
a konečně oltář sv. Anny s obrazy vyučování Panny
Marie a bl. Anežky České z roku 1898. V levé boční
lodi se nachází oltář sv. Barbory z roku 1722, oltář sv.
Jana Nepomuckého, zhotovený v letech 1701–1702 jako
protějškový k oltáři Panny Marie Potěšující, a oltář tří
sv. Františků (z Assisi, Xaverského a z Pauly) s obrazem
sv. Aloisia a Stanislava v nástavci z roku 1898.
Vrcholně barokní kazatelna pochází z roku 1720 a je
dílem Johanna Hoffmanna, který v následujících letech
pracoval na malířské výzdobě zámku ve Lnářích a je
kupříkladu také tvůrcem mariánského sloupu na náměstí
v Blatné z roku 1726.
Varhany postavil v letech 1723–1724 Ondřej Tadeáš
Kokštein z Příbrami. Původní nástroj byl roku 1724
prodán do zámecké kaple v Nalžovech. Pokud jde
o řezbářskou výzdobu kůru,
inspirovanou biblickými žalmy, není vyloučeno, že byla
provedena podle návrhu Johann
Hoffmanna. Menší varhany se
nachází v řeholním kůru nad
sakristií, který začal svému
účelu sloužit roku 1701.
Z dalších zajímavostí kostela je potřeba zmínit hlavu Krista
Ukřižovaného, kterou zhotovil
Hlava Krista Ukřižovaného od Františka pro klášter budoucí známý sochař František Bílek roku 1899.
Bílka (foto P. Jan
Odměnou mu byl od převora
Pavel Hille).

P. Aloise Majera roj včel. Řezba byla umístěna na oltář
sestavený v prostoře naproti sakristii z pozůstatků oltáře
z někdejší renesanční kaple, předchůdkyně klášterního
kostela.
Po stěnách kostela je rozvěšeno čtrnáct obrazů křížové cesty, které byly objednány roku 1896 u firmy Johann
Heindl ve Vídni a hrazeny z odkazu Anny Krejčové
z Prahy, vdovy po Václavu Krejčím ze Tchořovic. Jde
o kopie obrazů akad. malíře Josefa Führicha.
Nad vchodem do sakristie je zazděn štukový epitaf
připomínající zakladatele lnářského kláštera hraběte
Tomáše Zachea Černína z Chudenic († 1700) a jeho
manželku Zuzanu Terezii Renatu z Martinic († 1717).
Epitaf byl zhotoven roku 1708, kdy bylo také do Lnář
převezeno srdce zesnulého
hraběte a ve stříbrné nádobě
umístěno do připraveného
výklenku za epitafem. Osobnost hraběte byla vylíčena
v superlativech latinským
nápisem. Naproti tomu vdově po hraběti Černínovi, jejíž
srdce bylo v cínové nádobě
umístěno vedle srdce manželova, se podobného nápisu nedostalo. Příčinou prý Černínsko-martinický
byly majetkové spory mezi epitaf nad vchodem do
sakristie
jejími dcerami, dědičkami
(foto Karel Brož).
lnářského panství. Během
napoleonských válek bylo v roce 1811 srdce hraběte
Černína přemístěno do dřevěné schránky a původní
stříbrná byla zrekvírována.
Druhý epitaf s latinským nápisem dal zhotovit roku
1747 hrabě Šebestián František Josef Künigl svým
rodičům Leopoldu Josefu Küniglovi († 1727) a Marii
Josefě Küniglové z Chudenic († 1726) a tetě Marii Aloisii
Černínové († 1716). Výtvarným pojetím kopíruje epitaf
černínsko-martinický.
Kromě výše zmíněných pohřebních monumentů jsou
v kostele dvě krypty. První je kryta deskou se šternberským erbem a nachází se před hlavním oltářem, kde kdysi
stála původní renesanční kaple. Kryptu dal zřídit hrabě
Jaroslav Volf ze Šternberka, který zde byl také po své
tragické smrti v roce 1635 jako první pohřben. V průběhu
let zde bylo pochováno ještě několik dalších osob. Dnes
je krypta nepřístupná, neboť ji zakrývá prodloužený
dřevěný stupeň před hlavním oltářem.
V roce 1719 byla pod podlahou severní lodi při
oltáři sv. Anny zřízena nová krypta zvaná řeholní.
Místo posledního odpočinku zde nalezlo 9 šlechtických
osob (mezi nimi především Leopold Josef Künigl, jeho
manželka Marie Josefa Černínová z Chudenic a několik
jejich dětí, Küniglův bratr Gabriel, benediktin v Ettalu
a další) a celkem 41 členů lnářské řeholní komunity. Jako
poslední zde byl pohřben v listopadu 1780 Alexius od sv.
Václava. Poté byli řeholníci pochováváni na hřbitově
u sv. Mikuláše ve Lnářích, než byl roku 1906 zřízen
samostatný řeholní hřbitov v rohu klášterní zahrady.
První řeholník, který zde byl uložen k věčnému pokoji,
byl Frā Metoděj Modr († 1917). Roku 1902 byla řeholní
krypta v klášterním kostele otevřena a prozkoumána
za přítomnosti P. Jana Pavla Hilleho.
Interiér kostela zdobí také malby, byť výhradně
nástropní. V kněžišti vytvořil Ignác Wisinger z Plzně
roku 1720 Boží oko obklopené nápisem SANCTUS
SANCTUS SANCTUS, vše vyzlacené. Malba byla
obnovena roku 1897, ze kterého pak pochází i malířská
výzdoba lodi. Vytvořil ji z větší části pražský malíř Karel
Vaněk podle vzorů poskytnutých z Umělecko-průmyslové školy v Praze, pouze znak řádu augustiniánů a hlavy
andělů namaloval akad. malíř Josef Bosáček.
Vladimír Červenka
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S PORT
Kandidát na blatenského
Chucka Norrisse Erik Češka
Kandidát na blatenského Chucka Norrisse
Erik Češka v Londýně bojoval s „ostrým
žralokem“ Johnem „Hitmanem“ Hathawayem. Málokdo mu věřil - prý bude knokautován do 20 vteřin. Erik vydržel celý zápas.
Další fenomenální úspěchy si připsal během
desetidenního pobytu v Londýně na své konto
zanícený provozovatel bojových sportů z Blatné
Erik Češka. Velice ho povzbudil tvrdý zápas
s populárním bijcem Johnem „Hitmanem“
Hathawayem, kde obstál na výbornou. „Jeho
bilance v UFC je pět výher a jedna prohra,“
prozrazuje Erik, „V sázkovém kurzu jsem si
před zápasem nestál moc dobře. Snad všichni
tipovali, že mně uznávaný protivník knokautuje
do dvaceti vteřin. Já jsem nicméně vydržel celé
utkání. Nedostal mě. Prohrál jsem sice na body,
ale upřímně- měl se mnou co dělat!“ Erika
Češku po tomto úctyhodném výkonu zařadili
trenéři mezi nejlepší borce. „Všechno se natáčelo
do chystaného filmového dokumentu, zbytek se
bude dodělávat v České republice,“ podotýká
kandidát na blatenského Chucka Norrisse.
Své hostování v Londýně strávil Erik Češka
převážně v ringu nebo v „kleci“, kde už přestává
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a snad i do Vídně, možná taky do amerického
Miami. Pokud se všechno bude ubírat správnou
cestou, měl bych podepsat smlouvu s CFC,“
uzavírá dialog Erik Češka.
Vladimír Šavrda

Klíny
Mistrovství ČR v dlouhém duatlonu 5-75-15,
Jaroslav Pudil (SCV Blatná) obsadil v čase 3:59
celkové 16. místo a v kategorii získal titul mistra
ČR a je to již jeho celkový 10.titul.

VOLEJBAL
veškerá legrace. „Jakmile se za člověkem klec
zavře, změní se v šelmu. Neexistuje remíza. Buď
výhra nebo pád,“ přibližuje mladá naděje zákulisí
sportu pro ty nejtvrdší z tvrdých. Pouze první
den si Erik vyhradil pro „turistiku“. „Lítal jsem
po památkách, zjišťoval, jak v Londýně funguje doprava. Pak už nebyl na nic čas. Trénoval
jsem ve dvou tělocvičnách, včetně nejznámější
„LONDON SHOOT FIGHTERS“. Zápasy byly
buď lehké nebo ostré.“
Po příletu z Londýna strávil Erik Češka
několik dní v Praze. „Hned potom následoval
odlet do Vídně, kde jsem se týden připravoval
na WKF OPEN AUSTRIA pod vedením mistra
světa a Evropy. Nástup do evropského turnaje
znamenal skvostné bronzové místo. „Tam jsem
ovšem taky utrpěl zranění lokte,“ poznamenává
Erik. I přes úraz absolvoval klání v grepplingu,
kde zvítězil. „To se uskutečnilo v Ziersdorfu.
Byly tam zastoupeny všechny evropské státy
od Španělska po Švédsko. Ještě před Londýnem
jsem získal spolu s týmem stříbro na grepplingové lize,“ uvádí blatenský zápasník.
Další sportovní budoucnost blatenské hvězdy
je teď otevřená. „Připravuji se na čtyři turnaje.
O prázdninách odcestuju na tři měsíce do Anglie

Dne 4.5.2012 zahájili Dřeváci TJ Sokol
Blatná jarní část krajského přeboru II mužů
ve volejbalu proti TJ Lokomotiva České Budějovice „B“
Zápas sliboval velké očekávání, jak se poctivý zimní trénink projeví v ostrém soutěžním
duelu. Zpočátku to ale na hřišti vypadalo spíše
na totální kolaps, než na připravenost týmu
do soutěže. Nedařilo se prakticky nic, jak
podání, tak přihrávka a když se k tomu přidaly
i nevynucené chyby na smeči, utrpěli Dřeváci
v prvních dvou setech debakl.
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I ve třetím setu to vypadalo na podobný
scénář, ale za stavu 7:13 se podařilo domácím
uhrát několik míčů za sebou a konečně se v zápase „chytli“. Přestali kazit na útoku, zlepšila se
přihrávka a v koncovce setu soupeře přehráli.
Stejně tak tomu bylo v setu čtvrtém, kdy Dřeváci otočili skóre, a o vítězi musel rozhodnout
pátý set. Bohužel v tie-breaku už nedotáhli
obrat v zápase do konce a podlehli soupeři 2:3
po setech 13:25, 11:25, 25:22, 27:25, 9:15.
Poděkování patří fanouškům, kteří po celý
zápas domácí tým hlasitě povzbuzovali.
O týden později sehráli Dřeváci druhé utkání
na hřišti TJ Slavoj Husinec.
Do zápasu vstoupili velmi dobře a byli
domácím vyrovnaným soupeřem. Dařilo se
jim podání, přihrávka a zejména také obrana
v poli. V závěru setu však přišlo několik chyb
na útoku a domácí odskočili ve skóre o tři
body. Tuto ztrátu nedokázali již Dřeváci dohnat
a prohráli 25:22.
Druhý set nezačal z pohledu blatenských
volejbalistů dobře, nedařilo se zejména na smeči
a vlastními chybami darovali soupeři poměrně
výrazný náskok. Ten pak hráči Husince po celý
set udržovali a dotáhli ho až do jasného vítězství 25:14.
Třetí set byl od začátku velmi vyrovnaný
a týmy se přetahovaly o každý míč. Bohužel
za stavu 17:17 přišlo stejně jako v prvním setu
několik zbytečných chyb a soupeř již vedení nepustil. V setu zvítězil 25:20 a celkově tedy 3:0.
I přes porážku 0:3 sehráli Dřeváci s jedním
z favoritů soutěže další kvalitní utkání a věřme,
že v příštích zápasech svůj výkon ještě zlepší.
Ondřej Kočovský
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„Vstupním vízem“ do tělocvičny blatenské ekonomické školy
bylo 28. dubna bílé kimono
Blatná - Umět se účinně bránit by mělo patřit
mezi priority každého jednotlivce. Obzvlášť
aktuálním se toto ukázalo hned po listopadu
1989, kdy se bezpečnostní situace ve městech
stonásobně zhoršila. A to platí bohužel stále.
Tím nejzákladnějším prvkem sebeobrany je
bezesporu judo. Že i v Blatné prožívá tento sport
fantastický „boom“ a v řadách místních judistů
vane svěží vítr, nejlépe demonstroval v sobotu
28. dubna v tělocvičně ekonomické školy 2. ročník „Velké ceny města Blatné“ v judu. „Do našeho města přijelo poměřit své síly a znalosti
téměř 130 závodníků z 20 oddílů. Své zástupce
tu měl kraj Jihočeský, Plzeňský, Středočeský
a dokonce i Praha,“ uvedl funkcionář blatenské
složky Lukáš Kocourek.

Blatenští starší žáci - A. Žihla a M. Franc.

Ten vzápětí ocenil kvality svých svěřenců
a blíže popsal jejich nasazení v turnaji: „Po nezbytných oficialitách turnaj zahájila kategorie
těch nejmenších- mláďata. V této skupině jsme
měli poměrně velké zastoupení, ale závodníkům se v těžké konkurenci příliš nedařilo.
Vzhledem k početnému poli judistů byly hned
dvě kategorie, ve kterých měla Blatná svá želízka v ohni, rozlosovány do systému pavouka.
V hmotnostní kategorii do 29 kg zápasili Matěj
Mužík a Dalibor Vlach. Matěj prohrál první
zápas se závodníkem z Prachatic. Tento judista
však postoupil pavoukem dál a Matěje tak vytáhl
do opravek. Matěj ovšem prohrál i další utkání,
i když tentokrát podal mnohem lepší výkon
než v úvodu a turnaj pro něho skončil. Stejně
se vedlo i Daliborovi. V prvním zápase mu los
přiřkl velmi těžkého soupeře. Jak se ukázalo,
tento závodník se stal později celkovým vítězem
této váhové kategorie. Následný soupeř, kterého
Dalibor dostal v opravkách, však nebyl o nic
horší a ukončil blatenskému borci další působení
na domácím turnaji.
Pavouk čekal také na závodníky v hmotnostní
kategorii do 32 kg. Blatnou zde zastupoval Vít
Voráček. Ten bohužel absolvoval pouze jeden
souboj. Jelikož zápas prvního kola prohrál
a jeho soupeř poté dál nepostoupil, nedostal se
ani do opravek.
Podobně se vedlo i ve váze do 26, 6 kg Jakubu
Matějkovi. Toho čekali hned tři soupeři. V úvodním zápase nastoupil poměrně aktivně na soupeře a zpočátku udával tempo zápasu. Judista
pražského USK byl evidentně zaskočen. Kuba
však udělal chybu, když se věnoval okolí a ne

soupeři, a toto utkání dost kuriózně a nešťastně
prohrál. Do dalších kol pak nastoupil evidentně
otřesen a postupně podlehl závodníkovi z Českých Budějovic a poté i z Prachatic.
Lépe si vedl v kategorii do 24, 2 kg Lubomír
Janků. Tato kategorie byla rozdělena na dvě části.
Z každé postoupili dva nejlepší do finálového
bloku, kde se bojovalo o medaile. Blatenský
zástupce hned v prvním utkání vyhrál, když porazil závodníka z Blovic. Naneštěstí další zápasy
prohrál- nad jeho síly byli závodníci z Písku
a Sušice- a skončil na první nepostupové pozici
ze skupiny / celkově se umístil pátý /.
V hmotnostní kategorii do 38 kg se předvedl
Jaroslav Čadek. V této váze se sešlo celkem šest
závodníků, takže každého čekalo pět těžkých zápasů. Jarda dvakrát ukořistil skalp soupeře, když
porazil pražského soupeře a následně ve velmi
vyrovnaném souboji i závodníka z Blovic. Zbylá
tři utkání prohrál. Dvě z nich vydržel celý časový
limit a prohrál jen těsně, třetí prohrál celkem
lehce s pozdějším vítězem této váhové kategorii.
Tato bilance mu proto celkově vynesla nepopulární čtvrté místo. Co k tomu ještě dodat? Naši
nejmenší musí posbírat ještě nějaké zkušenosti
a absolvovat mnoho tréninkových jednotek, aby
odhodili ostych a ukázali, co v nich dřímá,“
zdůrazňuje Lukáš Kocourek.
Poté se ještě rozhovořil o výsledcích zástupců
kategorie mladších žáků: „Tady měla Blatná
trojnásobné zastoupení. Ve váze do 42 kg se
představil Andrej Haštava. Tato váha byla rozdělena do dvou částí. Z každé postupovali dva
nejlepší, kteří se ve finálovém bloku utkali o medaile. Na Andreje čekali ve skupině tři soupeři.
Úspěšnost měl střídavou. První zápas prohrál se
závodníkem z USK. Začal výborně a po chvíli
byl za svou aktivitu odměněn. Povedlo se mu
totiž hodit boční chvat, který byl rozhodčím
bodově oceněn. Pak však při následném boji
nepochopitelně zamrzl, čehož využil protivník
ke svému vítězství. Další zápas dovedl Andrej
k úspěšnosti, když porazil borce z Prachatic.
V rozhodujícím utkání o postup do bojů o medaile však na svého soupeře nestačil, a proto
obsadil první nepostupové místo ve skupině /
celkově pátý /.
Váha do 46 kg se stala první hmotnostní kategorií, ve které Blatná spatřila svého zástupce
na stupních vítězů. Vyskočit na bronz mohl
po dobrém výkonu Ladislav Matějka. Čekaly
ho celkem čtyři zápasy a po absolvování dvou
z nich se mohl radovat z vítězství, která rozhodně
nebyla nikterak náhodná nebo těsná. Velmi vyrovnané utkání svedl se závodníkem ze Sušice.
S ním vydržel až do konce časového limitu.
Snaha ale nebyla nic platná, protože bodoval
protivník, který si připsal těsnou výhru.
V hmotnostní kategorii do 50 kg zápasil Pavel
Urban. Tento judista svedl celkem čtyři souboje.
Ze tří vzešel jako vítěz. Nebylo to však nic
jednoduchého- utkání byla vzácně vyrovnaná.
Pavel nakonec dosáhl dvou vítězství za plný bod
a jednou zvítězil „o chlup“. Největší problém
mu dělal svou mrštností a dobrým pohybem
po žíněnce soupeř ze Sušice. I jeho však Pavel

udolal. Jediná prohra, která rozhodla o celkovém
postavení na stupních vítězů, přišla při utkání
se zástupcem Příbrami. Pavel ulovil stříbrnou
trofej. Po vyhlášení vítězů těchto věkových
kategorií se přešlo ke kategoriím starších žáků
a dorostenců.“
I tady poskytl Lukáš Kocourek podrobný
referát: „ Mezi staršími žáky mělo blatenské judo
zastoupení ve třech hmotnostních kategoriích.
Ve váze do 46 kg bojoval Miloš Franc. Tady se
sešlo celkem pět závodníků. Miloš si připsal
na konto dvě vítězství, když porazil bratrskou
dvojici ze Zbraslavi. Poté však nestačil na favority skupiny. Zbylí dva judisté byli už nad jeho
síly a poradili si s Milošem ještě před koncem
časového limitu. I tak Miloš získal hezké bronzové postavení.
Váha do 60 kg byla také obsazena pěti judisty, mezi kterými figuroval i blatenský borec
Adam Žihla. Hned v úvodním utkání narazil
na nejtěžšího protivníka, se kterým v minulosti
prohrál již v Nepomuku. Ani na domácí půdě
na něj recept nenašel a znovu podlehl. Poté ho
čekaly dva urputné boje, ve kterých shodně nikdo
nebodoval a musel rozhodovat rozhodčí. Naštěstí
byl vždy blatenský judista aktivnější a přesvědčil
tak rozhodčího, aby udělil rozhodující bod jemu.
V posledním zápase si již situaci nezkomplikoval
a snadno zvítězil. S celkovou bilancí tří vítězství
a jedné prohry skončil druhý.
Váha do 66 kg nebyla tolik obsazena, a aby
se závodníci pořádně poprali, byla spojena ještě
s váhou do 73 kg. Ve váze do 66 kg figuroval Petr
Blovský. Ten svedl boje se zbylými soupeři, kde
prokázal nebojácnost i proti těžšímu protivníkovi. Ve své váhové kategorii zvítězil!
Mezi dorostenci reprezentovali Blatnou dva
zápasníci- Michal Diviš a Jiří Urban, kteří svedli
souboje ve váze do 81 kg. Všechny závodníky
čekalo pět utkání. Michal musel hned v úvodu
podstoupit dvojzápas proti zástupcům strakonického juda. Po vyčerpávajících zápasech utrpěl
porážku a navíc si pohmoždil krk. Toto zranění
ho limitovalo po zbytek turnaje a po jeho skončení musel dokonce vyhledat lékařskou pomoc.
I přes utrpěné zranění nastoupil do dalších zápasů. Porazil závodníka z Písku a ze Sušice a porážku si připsal v blatenském souboji s Jirkou
Urbanem. Ten si na turnaji vedl podobně. Také
porazil píseckého a sušického borce a připsal si
dva propady v souboji se strakonickými judisty.
Nakonec se mohl radovat ze stříbra. Michal
Diviš vybojoval třetí příčku,“ uzavírá „sondu“
do domácí sestavy na 2. ročníku „Velké ceny
města Blatné“ Lukáš Kocourek.
Za své výsledky v tomto turnaji se blatenští
judisté rozhodně nemuseli stydět. Sedmkrát stáli
na stupních vítězů, z toho jednou na zlatém,
třikrát na stříbrném a třikrát na bronzovém.
Kamarádi Jan Fuka a Daniel Šimánek /
oba třináctiletí / na blatenskou „Velkou cenu“
přicestovali z Týna nad Vltavou. Honza se
nikterak netají svými ambicemi: „Chtěl bych to
dotáhnout na mistra republiky v judu. Zatím se
mi podařilo na tomto mistráku vybojovat bronz.
Judo dělám šest let, absolvuju zhruba pětatřicet
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turnajů v roce. K tomuhle sportu mě vlastně
přivedl táta, který si moc přál, abych měl nějakou
smysluplnou, organizovanou činnost. Zatím jsem
nemusel nikdy naučené chvaty použít k vlastní
obraně,“ dokončuje svoji řeč svěřenec SKJ Týn
nad Vltavou, které letos oslavilo pětadvacáté
výročí založení a sdružuje i s dospělými celkem
110 judistů.
Dan Šimánek se věnuje judu o půl roku déle
než Honza: „Všechno to začalo tím, že jsem záviděl jednomu známému, že ovládá bojové sporty
a zachtělo se mi to taky zkusit. Dvakrát v životě
jsem byl nucen judo použít na svoji sebeobranu.
Na tréninky chodíme třikrát týdně- posilujeme,
hrajeme fotbal, skáčeme na trampolíně aj. Byl
jsem v Blatné i loni- to jsem skončil druhý
ve váhové kategorii do 46 kg. Letos jsem si připsal na konto vítězství a mám z toho ohromnou
radost, protože konkurence byla tvrdá,“ svěřuje
se mladý týnský zápasník.
Blatenský Adam Žihla / 13 let / je v judu velice úspěšný a mateřskému oddílu a městu dělá
skutečnou čest: „Na bedně bývám pravidelně,
většinou první nebo druhý. Vedle juda, kterému
se věnuju pět let jsem chodil i na karate. Ročně
se dostanu na nějakých osm turnajů. Judo jsem
už párkrát použil i při pranici, ale nešlo o nic
dramatického. Mám zelený pásek, judo mně
naplňuje a chci ho provozovat tak dlouho, dokud
to bude jen možné.“
Rovněž třináctiletý zástupce Blatné Miloš
Franc pěstuje judo už šest let. „Vlastně jsem potřeboval něco takového dělat, aby se mi zlepšily
zdravotní potíže- jsem astmatik,“ vysvětluje Miloš, „A ono mi to skutečně pomohlo. Umisťuju
se často na druhých a třetích pozicích, zvítězil
jsem zatím jen jednou. Rád bych to dotáhl hodně
daleko a proto se věnuju judu na sto procent.“
Lukáš Kocourek závěrem „Velké ceny města
Blatné“ poděkoval všem členům svého oddílu
a jejich rodičům, dále řediteli SOŠ Blatná
RNDr. Pavlíkovi za zapůjčení školních prostor,
panu Bartuškovi za technickou podporu a paní
Jiřincové za zajištění lékařského dozoru. Poděkování směřovalo i vůči oddílu SKP Písek za zapůjčení žíněnek a dalšího potřebného materiálu,
Technickým službám za odvoz odpadu, městu
Blatná, TJ Sokol Blatná, DDM Blatná a dalším
sponzorům za štědrou podporu.
Vladimír Šavrda
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Kuželkářská soutěž, „Pohár
mladých nadějí“ skončila
Jak mladší žák Kája Koubek v této soutěži obstál?
Jak již jsme vás informovali v minulém čísle, v letošním ročníku „Poháru mladých nadějí „ se dostal, mladší
žák, Kája Koubek až do finále, které se hrálo 1. dubna
v Olomouci. Tam znovu prokázal, že je „vynikající“ hráč
a přivezl bronz. Ze čtyřiceti finalistů byl třetí. To je
veliký úspěch. Kája je skutečně naděje blatenských
kuželkářů. Patří mu poděkování a gratulace. Rovněž
musíme poděkovat i jeho trenérovi, Karlovi Koubkovi
st., který s ním všechna kola Poháru mladých nadějí,
která probíhala v různých městech naší republiky, absolvoval. Ale tato jeho „oběť“ přinesla ovoce ve formě
takovéhoto úspěchu.
Nejen mladší žáci dobře reprezentují Blatnou, ale
i naše „A“ družstvo v letošním ročníku kuželkářské
divize si vybojovalo 1. místo, s náskokem 8 bodů, a postupují do 3. kuželkářské ligy. Také gratulujeme. Je vidět,
že jsme „čtyřdráhu“ nebudovali zbytečně. Již po 3 letech
provozu sklízíme takovéto úspěchy.
Kuželna je přístupná za poplatek i veřejnosti. Kdo
chce si může přijít zaházet. Poplatek se vybírá za 1 dráhu
a hodinu 100,- Kč.
Kuželkáři, nejen že jsou ve svém sportu úspěšní, ale
také se snaží vzhled kuželny, jak z venku, tak zevnitř,
stále upravovat a vylepšovat. V letošním roce chceme
rekonstruovat na kuželně sociální zařízení a šatny. Na to
bychom měli získat dotaci z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova přes Místní akční skupinu
Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Ze svých prostředků,
a hlavně podpory sponzorů, zrekonstrujeme kuchyni,
která si to již „zaslouží“. Veškeré práce na rekonstrukci
kuchyně si provedou kuželkáři sami.
Po těchto úpravách, což předpokládáme, že bude
na podzim letošního roku, může již zase na kuželně probíhat pro veřejnost pronájem společenské místnosti s kuchyňkou k různým oslavám. Poplatek za tento pronájem je
1000,- Kč. Věříme, že tyto akce v letošním roce úspěšně
dokončíme a že přispějí ke konečnému efektu vnitřního
vzhledu kuželny.
J.M.
REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny
TESLY Blatná)
21 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná, Vrbno,
chaty – Lažánky, Skaličany, Vahlovice,
penzion s rest. – Blatná,
RD – Tchořovice, Bezdědovice, Bělčice,
Závišín, Kasejovice,
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Metly,
Slivonice, Černívsko,
pozemky na RD – Lnáře, Blatná,
Bezdědovice,
pronájem bytu 2+1 a neb. prostor v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
SLEVY!
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis
ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte
služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:

- prodej stavebního řeziva
- zakázkové krovy
- hranoly, latě, prkna, plaňky
- paletové přířezy
- impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.
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Memoriál Jana Janovského 2012
ve fotografii
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Prodám stavební
materiál. Zn:
LEVNĚ. Dohoda
jistá.
Telefon:
604 248 001.

TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
k vestavné skříni od 2 m
4 ks výsuvný koš ZDARMA
formátování LTD desek
olepování ABS hran do tl. 2 mm
tel.776 11 88 15
PRONAJMU byt 3+1 (72 m2) v Blatné.
Kompletně zrekonstruován - nové
jádro. Volný od 1.7.2012.
Tel.: 776 798 512.

Pronajmu garáž
v Blatné na
Topiči. Možnost
dlouhodobého
pronájmu.
Tel: 607616567.
Rozvedený SŠ 50/175/75 hledá ženu pro
trvalý vztah. Láska, porozumění, tolerance.
Děti vítány, byt mám a jsem z okolí Blatné.
Tel.: 774 940 629

Kasejovice

● Výkup železa a barevných kovů
● Ekologická likvidace autovraků
● odtah zdarma
● prodej štípaného dřeva

Nabízím k prodeji rodinný dům v centru
Blatné okr. Strakonice cca 300m od náměstí. Vstup z ulice Na Obůrce do prostorného
průchodu vhodného pro parkování, z vnitřní
strany uzavřen je zde vybudovaná spol.
místnost s krbem. Dům má dvě samostatné
bytové jednotky v přízemí 2+1 wc a koupelna, v podkroví 3+1 wc a koupelna.
Za domem je zahrádka s pergolou a sezení.
V domě kanalizace, vodovod, plyn, studna
a elektřina 220 a 380V. Vzhledem k poloze
veškerá občanská vybavenost. Cena včetně
právního servisu 2.200.000,-. Kontakt:
medved.king@seznam.cz, 603 830 901.

Tel: 773 653 717

Hledáme ke koupi hezký rodinný domek se
zahradou v Blatné, dispozice min. 4+1, garáž
vítána. Max. cena do 3.000.000Kč. Možná
výměna za krásný byt 3+1 s garáží v Blatné
s doplatkem. Tel.: 602 659 771.
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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
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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

300 m

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

30 m

telefon: 724 130 630

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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