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SELSKÁ JÍZDA
Již několik let se v našem městě slaví 

den 28. září - Den české státnosti a svátek 
Svatého Václava. Tyto oslavy pořádá Spo-
lek Nobiscum Humanitas a oslavy začínají 
vždy průvodem od blatenského kostela 
na Zámek Blatná. V čele slavnostního prů-
vodu jede vždy několik členů Selské jízdy 
Jana Žižky z Trocnova, která byla opět 
obnovena v roce 2011. 

Co to je Selská jízda a jakou má historii? 
S těmito otázkami jsem se často setkával.

Jelikož se blíží opět svátek Dne české 
státnosti a tedy i návštěva členů Selské 
jízdy, chtěl bych v tomto článku krátce 
připomenout její historii.

Vznik spolků Selské jízdy se datuje 
do poloviny 19. století. Hlavním posláním 
a zaměřením bylo provozování jezdeckého 
sportu a chov koní. U členů byl prohlubován 
smysl pro pořádek, disciplína a také autori-
ta. Jízda na koni byla chápána jako součást 
branných sportů.

Po vzniku Československa v roce 1918 
se mnozí z vedoucích těchto spolků stali 
představiteli agrárníků nejen na regionální, 
ale i celorepublikové úrovni. Selské jízdy 
v rámci celé republiky spolupracovaly se 
SOKOLEM, Střeleckými jednotami a také 
s ministerstvem národní obrany. Po okupaci 
Československa byla Selská jízda zakázá-
na a prohlášena organizací, nepřátelskou 
německé říši.

Po osvobození se členové a přívrženci 
Selské jízdy pokoušeli o rychlou obnovu. 
KSČ se však postavila razantně proti a zača-
la poukazovat na to, že se jedná o nepovole-
ný branný sbor. Celá tato záležitost dospěla 
až k Nejvyššímu správnímu soudu, který 
dal představitelům Selské jízdy za pravdu 
a existenci a činnost Selských jízd povolil. 

Na základě tohoto rozsudku a povolení 
činnosti Selských jízd bylo v roce 1947 
svoláno velké cvičení Selských jízd do Ne-
chanic.                             (pokrač. na str. 6)
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ktual i ty

Hostem Blatenských listů bude před-
seda Okresního soudu ve Strakonicích,

JUDr. Roman Winkler:

Vřelý dík!
Musím tímto způsobem poděkovat 

MVDr.Jiřímu Šolemu za jeho v dnešní době 
nebývalou ochotu a přístup k lidem a jím 
léčeným zvířatům.

Kdyby bylo více takových občanů, žilo 
by se zde lépe.

Poslední dobou mnoho lidí ztratilo vlídnou 
tvář a odebralo se pouze ke své peněžence, aby 
sledovalo, jak se plní, nebo tenčí.

Lidské vztahy a vlídné slovo pomalouč-
ku mizí, stále více se objevuje navraživost, 
vulgarita a vzájemná neochota.    V. Vojtěch

PODZIMNÍ PALETA BAREV
 
Letošní horké léto vydrželo až do posled-

ních prázdninových dní. Přesto však podzim 
jako by již trpělivě čekal, až přijde na řadu. 
Během několika dní se příroda začíná vybar-
vovat nádhernými teplými tóny, sluneční svit 
zeslabuje a v krajině zavládá klid.

Nastává čas sklizně, stejně tak i poslední 
sběr bylin. Pokud jste nestihli nasbírat některé 
byliny ještě to můžete napravit a nezapomeňte 
také na podzimní sběr šípků.

Možná nevíte, že v poslední době přichá-
zí  do obliby také vytrvalý plevel na našich 
zahrádkách, který jsme až dosud jen trpělivě 
likvidovali.

BRŠLICE KOZÍ NOHA
V některých krajích nazývaná též husí 

noha, je vytrvalá, nezničitelná rostlina, kterou 
najdete téměž na každé zahradě. Patří do čele-
di miříkvitých. Obsahuje mj. velké množství 
vitamínu C, železa a manganu. Pomáhá při 
odkyselení organismu, na bolesti nohou, proti 
revmatismu, dříve se užívala jako lék proti 
dně. Koupele mohou pomoci při hemeroidech.

Mladé lístky připomínají chutí tak trochu 
karotku, proto jsou vhodné do polévek, omá-

ček, pomazánek nebo jako sušené do polév-
kového koření.

Odvar pomáhá na odkyselení organismu. 
Odvar z kořene uleví unaveným nohám.

 Doplněním této byliny do vašeho jídelníč-
ku získáte další druh listové BIOZELENINY 
ZDARMA

PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA NA TŘ. 
J. P. KOUBKA  3

Ještě do konce měsíce září nás na tř. 
J. P. Koubka 3 najdete v sobotu téměř 
celý den a v neděli odpoledne. V provozu 
je zatím stále také PŮJČOVNA LODĚK.

 V nabídce už opět máme zase oblíbené 
hliněné kuličky i další dřevěné hračky pro 
děti.

Také aromaolejů, které začínají být 
v současné době více aktuální, u nás najdete  
velký výběr.
NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ: proutěná krmítka pro 
ptáčky (foto)

www.lidove-remeslo.cz

A co říká pranostika?
OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, 
TEPLOTA  RYCHLEJI POKLESNE (15. 9)
POHODA O SVATÉM MATOUŠI ČTYŘI 
TÝDNY SE NERUŠÍ (21.9.)
SVATOVÁCLAVSKÉ ČASY PŘINESOU 
PĚKNÉ POČASÍ

A tak věříme a přejeme nám všem ještě 
mnoho dní krásného babího léta.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Aktualizace programu regenerace 
MPZ Blatná  na období 2018 - 2023
Vážení občané,

město Blatná v souladu s ustanovením Usnesení vlády ČR č. 209 ze 
dne 25.03.1992, v platném znění, dle přílohy č.2, bod 3.7., zveřejněním  
na webových stránkách a na úřední desce dne 06.9.2017 předložilo  
veřejnosti k připomínkování pracovní koncept Aktualizace programu 
regenerace MPZ Blatná pro období 2018 – 2023. 

Bez této dokumentace by nebylo možné  čerpat fi nanční prostředky 
na obnovu památkově chráněných objektů z Programu regenerace 
MPR a MPZ, které vyhlašuje každoročně Ministerstvo kultury ČR. Pro 
město Blatná je pravidelně stanovena kvóta 200 tis. Kč, upravuje se dle 
reálných rozpočtů na akci, kdy dotace  MK ČR může tvořit maximálně 
50% z celkových nákladů,  město musí poskytnout příspěvek mini-
málně  10% z celkových nákladů a vlastník památky pak minimálně 
40% z celkových nákladů. Tyto prostředky v posledních letech sloužily 
na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, na obnovu fasády a oken 
budovy  Základní školy J. A. Komenského v Blatné, v letošním roce 
byl příspěvek čerpán na obnovu fasády Sokolovny.

Pracovní koncept Aktualizace programu regenerace MPZ Blatná 
pro období 2018 – 2023 zpracoval Ing. Arch. Tadeáš Matoušek (zpraco-
vatel Programu regenerace z roku  2006 a jeho aktualizace 2013-2017), 
a to na základě smlouvy o dílo, uzavřené  dne 21.06.2017 s městem 
Blatná, a to po vyhodnocení stavu území Městské památkové zóny 
Blatná, na základě závěrů z jednání s pracovní skupinou ve složení:

Ing. Arch. Jana Štorková, vedoucí oddělení evidence, dokumentace 
a informací NPÚ ú. o. p. České Budějovice
Ing. Hana Rýcová, památkář, oddělení garantů území, NPÚ 
ú. o. p. České Budějovice
Mgr. Karel Petrán, člen komise SPP a komise pro regeneraci 
Jaroslav Blovský, vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje
Mgr. Vlastimil Peterka, Městský úřad Blatná, odbor výstavby 
a  územního plánování
Jitka Říhová, referent státní památkové péče MěÚ Blatná 

Koncept byl tedy v průběhu zpracování posuzován příslušnými 
orgány státní správy, a to zejména z hlediska zájmů státní památkové 

péče i z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. Pracovní 
koncept rovněž  bude posuzovat městský  architekt Ing. arch. Šimon 
Vojtík, Ph.D.

Úplná dokumentace konceptu je k dispozici v elektronické verzi 
na www.mesto-blatna.cz nebo v písemném formátu k nahlédnutí 
na odboru investic, rozvoje a majetku, budova Městského úřadu Blat-
ná, třída T. G. Masaryka 322, kancelář č. 15 ( kontaktní osoba Jitka 
Říhová, tel. 383 416 131). Dokumentace bude vystavena po dobu 30 
dnů – tj. od 06.09.2017 do 5.10.2017. Připomínky mohou občané, 
jejich sdružení a spolky, podat ve lhůtě do 30 dnů, přičemž tato lhůta 
počíná běžet posledním dnem lhůty určené pro seznámení.  

Pokud budou ke konceptu vzneseny ze strany veřejnosti podstatné 
připomínky, projedná městský úřad tyto podklady veřejně na shromáž-
dění občanů v průběhu měsíce listopadu. Následně rozhodne pracovní 
komise se zhotovitelem a městským architektem o jeho úpravě a do-
pracování. Konečná verze bude v  návrhu předložena ZM ke schválení  
(předpokládáme na prosincové zasedání ZM), tak aby město mohlo 
čerpat z dotačního programu MK ČR fi nanční prostředky pro rok 2018. 

Kateřina Malečková, starostka města Blatná 

Sokolovna v Blatné po obnově fasády v roce 2017.

Motivační program 
„Třídíme“

Na sběrném dvoře a odboru životního 
prostředí městského úřadu bylo již rozdáno 

přes 400 karet pro zapojení do programu „Třídíme“. K 31. srpnu 
2017 bylo odevzdáno 89 karet což představuje cca 300 osob.

Při procházce městem již také ob-
čas zaznamenáme, jak se na nás sa-
molepky programu usmívají z poštov-
ních schránek.  Tímto př ipomínáme 
jednu z podmínek získání úlevy na poplatku.
Ke konci roku plánujeme více takových 
namátkových pochůzek ;-)

Pokud máte již splněn limit pro odevzdání plastového od-
padu či obalů od nápojových kartonů (objem 40 litrů na osobu) 
budeme velmi rádi, když nám své vyplněné karty již odevzdáte 
na odbor životního prostředí MěÚ Blatná. Termín pro odevzdání 
vyplněné karty je 31. 12.

(podrobné informace získáte na www.mesto-blatna.cz) 

PROGRAM:

Zrekonstruovaná kaple sv. Václava - volně otevřená od 10.00 hod.

12.45 – Rozhovor s autorem restaurovaných a nových maleb 
v kapli panem Lubomírem Peškem

13.00 – Vysvěcení kaple sv. Václava a mše svatá 

14.15 – Odchod s hudbou k pomníku T. G. Masaryka

14.30 – Položení věnců, projevy u pomníku T. G. Masaryka
 – Vystoupení ZUŠ Blatná

15.30 – Posezení s hudbou, občerstvení, beseda na téma „Život 
a odkaz prezidenta osvoboditele“. Účast přislíbily 
vlastenecké spolky a osobnosti veřejného života

OBEC UZENICE a SDH UZENICE srdečně zvou veřejnost na

POUŤOVÉ OSLAVY V UZENICÍCH

Slavnost se koná 30. 9. 2017 od 12.45 hod.

spojené s vysvěcením opravené kaple sv. Václava
a vzpomínkovým pietním aktem u pomníku prvního čs. prezidenta
T. G. Masaryka (80. výročí jeho úmrtí)
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Na Daníčkách, č.p.597 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

23.9.2017 13:00-16:00 hod

MODERNÍ BYTY 
V NEPOMUKU

U příležitosti Dne otevřených dveří je 
poskytnuta sleva 50.000,- Kč  
z kupní ceny bytu při podpisu 
rezervační smlouvy v den,  a do sedmi 
dnů po dni, konání!

STA IN

www.zelenydul.cz | www.rkevropa.cz/nepomuk

Zážitkový tábor v Německu 31.7. – 6.8.2017
V letošním roce se zážitkový tábor pro mládež konal již potřetí. 

Strávili jsme 6 dnů ve městě Fulda a poslední  den v našem partnerském 
městě Vacha. Ve Fuldě jsme byli ubytováni v krásné mládežnické uby-
tovně se sportovním zázemím, v blízkosti plaveckého areálu i centra 
města. Starali se o nás naši známí vedoucí Mike a Patricia ze spolku 
Charitas. Po ubytování jsme 
se hned pustili do hraní  se-
znamovacích her, a dokonce 
jsme si  vyzkoušeli, jak nám 
jde volejbal. Úterní dopole-
dne jsme prožili v úžasném 
plaveckém areálu, odpole-
dne jsme si pak prohlédli 
historické centrum města. 
Ve středu jsme podnikli vý-
let k bažinám Rotes Moor, 
odkud jsme vystoupali 8 km 
na nejvyšší horu Hessen-
ska Wasserkuppe. Zde jsme 
vyzkoušeli snad všechny 
bobové dráhy a pozorovali starty i přistání menších letadel, větroňů, 
kluzáků i rogal. Na čtvrtek byla naplánována GPS procházka, při které 
jsme po dlouhém pátrání našli „radioaktivní uran“, a tím „zachránili 
lidstvo“. V pátek na nás čekala horolezecká stěna a bouldering, který 
jsme si opravdu užili. Ve volných chvílích dokonale naplánovaného 
programu jsme hráli fotbal, volejbal, mölkky či Vikingské šachy. 
Největším zážitkem se pro nás všechny ale stal sobotní výlet do dolů 
v obci Merkers. Zde se po celé 20. století těžila draselná sůl a nyní se 

stal důl zážitkovou atrakcí. Nejdříve jsme se ocitli v hloubce 500 m 
pod zemí. V nákladních vozech jsme ujeli asi 42 km. Cestou jsme 
mohli obdivovat koncertní sál i lanové centrum. V hloubce 800 m jsme 
nahlédli do jeskyně plné obrovských krystalů soli. V tomto dole bylo 
za 2. světové války ukryto mnoho tun zlata, stříbra a platiny, ale i drahá 
umělecká díla. Celý poklad spadl po válce jako válečná kořist do klína 
Američanům. Po tomto dech beroucím zážitku jsme nasedli na kanoe 

a po řece Werra dopádlovali 
až do Vachy. Večer jsme 
strávili společně s rodiči ně-
meckých účastníků na hradě 
Wendelstein, kde jsme si 
prohlédli starou pohraniční 
hlídací věž, ze které kdysi 
vojáci střežili hranice mezi 
východním a západním Ně-
meckem. Po setmění jsme 
si užili ještě noční focení 
(lightpainting) a pak už šli 
na kutě do tělocvičny míst-
ního gymnázia. V neděli 
dopoledne jsme se rozloučili 

a s příslibem příštího setkání u nás v Blatné plni dojmů odjeli zpátky 
domů. 

Chtěla bych tímto velmi poděkovat Městu Blatná za fi nanční pod-
poru dopravy do Německa a fi rmě Autodoprava Vohryzka za spoleh-
livou pře pravu a příznivou cenu. Ráda bych vyjádřila díky také všem 
účastníkům tábora za to, že neseděli doma a odvážně se poprali se 
všemi aktivitami, které pro nás byly připraveny. Za rok v Blatné ahoj!

J. Španihelová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Hlodavci
 Připomínáme základní rady, a nejčastější chyby, které přispívají 

k množení hlodavců:
  1/ likvidace potravin splachováním do WC
  2/ likvidace potravin vyhazováním do popelnic, místo do bioodpa-

du (zde ale upozorňujeme na to, že ne všechny nespotřebované 
potraviny je možné vhazovat do bioodpadu, některý je tedy 
nutné vhodit do popelnice, zde je nutné předcházení tomuto 
problému)

  3/ nepořádek kolem popelnic
  4/ krmení koček v okolí domu
  5/ v domácích malochovech ( drůbeže, králíků, prasat .... ) Maji-

tel nakrmí zvířectvo a odejde. Dochází pouze k malé spotřebě 
domácím zvířectvem a zbytek  spotřebuje potkaní kolonie. 
Správně by chovatel měl počkat u krmení a po jeho skončení 
potravu odnést a uchovat pro další použití.

  6/ v okolí  domů a především na sídlištích kontrolovat otvo-
ry do země ( nory ) ve kterých žijí potkani. Takové nálezy 
oznamujte Technickým službám města Blatné na e-mail: 
kontakt@tsblatna.cz nebo telefonicky na číslo 383 422 541.

  7/ kontrolovat zabezpečení přístupu do domů, větracích  a topných 
šachet

  8/ nemít nepořádek, ve kterém by se potkani mohli ukrývat
  9/ kontrolovat uskladněné potraviny ( brambory, jablka, krmení 

pro zvířata ) a sledovat výskyt trusu
10/ pokud má potkaní pár dobré podmínky, které mu zajistíme ne-

zodpovědným chováním,  je schopen za jeden rok vyprodukovat 
neuvěřitelných 800 kusů potkanů !!!

Stavební práce
Po blatenské pouti se opět rozjely poslední úpravy chodníků na tř. 

T. G. Masaryka. Byla upravena část přechodu mezi Domovem seniorů 
a školou TGM a dále část chodníku s přechody u cukrárny vedle pošty. 
Došlo k úpravám vodících křížů pro nevidomé, k drobným úpravám 
chodníků, položení nového povrchu a k přípravě pro osazení sloupů 
pro osvětlení přechodů. Na třídě T. G. Masaryka proběhnou v brzké 
době už jen práce u přechodů pro chodce u sokolovny, před Městským 
úřadem a u budovy Policie, kde budou provedeny rovněž přípravy pro 
osazení nových lamp. V budoucnu se plánují další úpravy vzhledu 
ulice a pokračování obnovy povrchů chodníků. Nové úpravy přechodů 
přispějí k bezpečnějšímu pohybu chodců při přecházení ulice a samotné 
úpravy vzhledu ulice přispějí ke zkrášlení našeho města a příjemněj-
šímu pobytu obyvatel i návštěvníků.

 
V Čechově ulici byla opravena část chodníku vedle provozovny 

autoservisu z Čechovy ul. směrem k bytovému domu. Starý betono-
vý povrch byl vyměněn za zámkovou dlažbu Best Klasiko v délce 
přibližně 30 metrů.

Probíhají také opravy části chodníku v ulici 
Na Tržišti v blízkosti rekreačního areálu (proti bý-
valé budově Steko). Chodník byl již také ve velmi 
špatném stavu. Pro opravu chodníku v délce cca 
70 metrů bude využita zámková dlažba Best Base 
(tzv. vlnka), která byla odstraněna z právě probíha-
jící rekonstrukce ulice Topičské. V rámci opravy 
jsou osazeny nové silniční obrubníky a proběhla 
také výměna dvou sloupů veřejného osvětlení 
v této části ulice. Vzhledem k nedávnému zatep-
lení budovy Steka a po skončení opravy chodníku 
a veřejného osvětlení bude ulice působit pro 

obyvatele i pro návštěvníky rekreačního areálu přívětivějším dojmem.
Opravována je rovněž část chodníku v ulici 

Fügnerova směrem od Nohavického mostu 
k sokolovně v délce kolem 160 metrů. Původní 
dlažební kostky a asfaltové vysprávky jsou na-
hrazovány novou dlažbou Best Klasiko. Dlažební 
kostky a kamenné obrubníčky jsou uschovány 
a využívají se při opravách, úpravách a částeč-
ně i výstavbách nových prostranství převážně 
v centru města (např. na nám. J. A. Komenského 
v loňském roce při jeho úpravě nebo na opravy 
po výkopech při haváriích vodovodního řádu 
apod.).

V letních měsících proběhlo již zmíněné zateplení a oprava fasády 
bývalé budovy Steka u rekreačního areálu. Před budovou jsou kolmá 

parkovací stání, především 
pro návštěvníky provozoven, 
které se v budově nachází. 
Bohužel však někteří řidiči 
neumí odhadnout vzdále-
nost od místa jejich pohledu 
po přední či zadní nárazník 
vozu a při parkování zasta-
vují tzv. „až na doraz“ např. 
o obrubník. Plášť budovy za-
teplením nabyl a samozřejmě 
netrvalo dlouho a několik ta-
kových řidičů zde parkovalo 

a novou fasádu poškodilo. Byly proto naistalovány nové parkovací 
dorazy, tzv. „Carstopy“, které nový kabát budovy snad již ochrání.

Zemřelí – srpen
Šmatláková Jiřina nar. 1931, Bělčice, úmrtí 2. 8. 2017
Trávníčková Marta nar. 1925, Písek, úmrtí 1. 8. 2017
Říšský Jaroslav nar. 1942, Blatná, úmrtí 2. 8. 2017
Švihovcová Marie nar. 1920, Strakonice, úmrtí 3. 8. 2017
Bruner Jaroslav nar. 1951, Blatná, úmrtí 8. 8. 2017
Dardová Nataša nar. 1971, Blatná, úmrtí 12. 8. 2017
Vaňačová Růžena nar. 1928, Zámlyní, úmrtí 17. 8. 2017
Flandera Jaroslav nar. 1922, Blatná, úmrtí 22. 8. 2017
Beržinský Milan nar. 1935, Nové Mitrovice, úmrtí 22. 8. 2017
Iglauer Jan nar. 1941, Sedlice, úmrtí 23. 8. 2017
Hanzlík David nar. 1983, Chlum, úmrtí 22. 8. 2017
Pojerová Jiřina nar. 1926, Praha, úmrtí 23. 8. 2017
Skuhravý Josef nar. 1933, Starý Smolivec, úmrtí 24. 8.  2017
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Selská jízda (pokr. ze str. 1)
Členové Selských jízd zde chtěli navázat 

na předválečné tradice – vlastenectví a lásce 
k půdě.

Proti tomuto setkání všech účastníků  
Selských jízd brutálně zasáhly bezpečnostní 

složky. Než  dorazili účastníci Selských jízd 
do Nechanic, byly celé Nechanice doslova 
obklíčeny bezpečnostními složkami, soudně 
povolené setkání bylo brutálně rozprášeno  
a mnoho účastníků bylo zadrženo a následně 

odsouzeno k mnohaletému vězení. Mnozí 
z odsouzených útrapy komunistického vězení 
nepřežili.

V letošním roce uplynulo již 70 let od této 
události. Ve východočeských Nechanicích 

byla uspořádána velká vzpomínková slav-
nost. Slavnost začala průvodem - jízdou koní 
s jezdci Selských jízd, kteří dorazili z různých 
částí naší republiky. V průvodu nechyběli ani 
zástupci Selské jízdy Jana Žižky z Trocnova. 
Každá skupina měla i svoji korouhev, a tak 
se bylo vskutku na co dívat. V průvodu byly 
i kočáry – některé taženy čtyřspřežím 
a také několik bryček. Jízdu v kočáru 
využili i některé významné osobnosti 
našeho života. Byl zde přítomen i kar-
dinál Dominik Duka, který zde sloužil 
mši. Dále pak poslanci Parlamentu ČR, 
jak  Senátu, tak i Poslanecké sněmov-
ny, krajští zástupci a další hosté, kteří 
se představili v krátkých projevech 
a zdravicích.

Jedním z těch, kteří pozdravili 
účastníky vzpomínkové slavnosti  byl 
i senátor  pan Ing. Tomáš Czernin. Jeho 
projev mne velice  oslovil. Po skončení 
ofi ciálního programu jsem jej požádal o jeho 
písemné znění a také o souhlas s jeho uveřej-
něním v Blatenských listech. 

Pan senátor byl velice ochotný, a tak i naši 
čtenáři se mohou zde seznámit s jeho obsa-
hem, který zde doslovně otiskujeme. 

Milé dámy, vážení pánové, ctění hosté,
jsem velmi rád, že se nás zde sešlo tolik, 

abychom si připomněli „Nechanickou aféru“. 
Obávám se totiž, že velmi mnoho našich spo-
luobčanů už vůbec neví, co to bylo, co se zde 
stalo. Máme tak společně možnost - a myslím 
i povinnost - to připomenout.

Vraťme se v duchu do léta roku 1947, 
doby sice složité, ale formálně stále ještě 
demokratické. Sedláci z celé republiky se roz-
hodli zde v Nechanicích uspořádat hromadný 
jezdecký závod Selské jízdy. Tradiční Selské 
jízdy měly své kořeny hluboko v 19. století, 
byl to výraz suverenity, hrdosti a síly českého 
sedláka, rolníka, který je svobodný. 

Místním okresním komunistům se taková 
akce nehodila do jejich politiky a rozhodli se 
ji zničit.

Selská jízda byla tehdejším Ministerstvem 
vnitra, vedeným komunisty, zcela protiprávně 
zrušena. V rozporu se zákonem byl povolán 
Sbor národní bezpečnosti, který dostal rozkaz 
jízdě zabránit i za použití zbraní. Organizátoři 
Selské jízdy byli zatčeni, účastníci napadání, 
vysvlékáni z krojů, došlo i k násilí. Nakonec 
se závod nekonal, byť se zde v Nechanicích 
sešlo na 5 tisíc lidí a 300 jezdců. Nechanická 
Selská jízda pak byla bez skrupulí využita jako 
nástroje bolševické propagandy.

Proč tak obsáhle mluvím o historii, která 
je vám důvěrně známá? 

Protože pro mne osobně je to jeden z na-
prosto typických okamžiků, kdy se lámou 
dějiny. Těch okamžiků, které bychom měli 
pečlivě studovat a vzít si z nich ponaučení.

Vidím zde tři důležité znaky nedobrých 
změn ve společnosti, které bohužel, začínají 
rezonovat i dnes.

Tím prvním je odpor k tradicím. Ne na-
darmo se říká „Chceš-li zničit národ, zbav jej 
jeho sedláků“.  Tradice v sobě nesou staletími 
prověřené vazby a hodnoty a sedláci jsou 

esence tradice.Totalita tříští dobré vztahy, štve 
lidi proti sobě, přináší jakési pseudo-hodnoty 
a tradice ničí.

Druhým znakem je nerespektování záko-
na. Tehdy MV nerespektovalo právoplatné 
povolení akce a povolalo k jejímu potlačení 
silové složky. Jestliže se některé složky státu 
staví nad zákon, nectí pravidla a dokonce 
zneužívají své mocenské nástroje, svoboda 
občana dostává na frak.

A třetím znakem je lež. Naprosto nehoráz-
né vylhané fabulace, které měly přesvědčit, že 
původní nezákonnost byla správná, že sedláci 
byli protistátními živly. 

Rozhodnu se zničit svobodu – nezákonně 
ji potlačím – lžu a tvrdím, že to bylo v pořád-
ku. To byla tehdy politika komunistů a je to 
politika všech totalitářů až do dneška.

Proto vás na tomto místě prosím, buďme 
obezřetní, pokud se někdo staví být spasite-
lem, který všechno dosavadní změní. 

Buďme na pozoru, pokud někdo nezá-
konně zneužívá své politické moci. Dnes 
třeba k vlastnímu obohacení, zítra k potlačení 
našich svobod. 

Braňme se, pokud někdo lže. Lež není 
alternativní pravda, lež je prostě lež a klam.

Nepřehlížejme a neakceptujme aroganci, 
nezákonnost a lež. Vede to ke ztrátě svobody, 
majetku a často i života. Byl bych rád, kdy-
bychom si tuto myšlenku z dnešního setkání 
odnesli.

Děkuji vám za pozornost

Věřím, že tento článek trochu osvětlil 
pojem SELSKÁ JÍZDA.
Ještě malou poznámku:

V Blatné byl v minulosti také oddíl Selské 
jízdy. Po roce 1989 se však již blatenskou 
Selskou jízdu nepodařilo obnovit.

František Machovec
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Ukliďme svět, ukliďme Česko! - podzimní 
termín 23. září

Příroda dostala přes prázdniny od lidí pěk-
ně zabrat. Nepořádníci se nevyhnuli ani kopci 
Vinice. Proto jsme se rozhodli, že se po ne-
celém půl roce zapojíme opět do celostátní 
úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
který pořádá Český svaz ochránců přírody. 

Zveme všechny zájemce ke společnému 
setkání naplněnému bohulibou činností – 
úklidem přírody. Sejdeme se v sobotu 23. 

září v 10 hodin na Vinici na konci Holečkovy 
ulice poblíž vily Fiala. Uklidíme společně 
lesík na Vinici a pokud nám zbude čas a síly, 
vydáme se na další místo v Blatné a okolí, 
které potřebuje uklidit. V dubnu se nám takto 
podařilo vyčistit skládku u rybníka Kanečku 
(viz foto). Svoz sesbíraného odpadu zajistily 
Technické služby města Blatná.

Abychom zajistili dostatečný počet ruka-
vic a pytlů na odpad, budeme rádi, když svou 
účast potvrdíte předem na tel. 723 809 110. 
Akce se koná na podporu záchrany chátrající 
historické budovy výletní restaurace vily 
Fiala na Vinici.

Těšíme se na setkání.
Za spolek navíc z.s.

Pavla Váňová Černochová

Sběr odpadu u Kanečku.

 Historie téměř detektivní.

Zborov základem státu
Tomáš Garrigue Masaryk říkával: „Bez 

Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo 
Československo.“ Pohlédneme-li však pozor-
něji na tzv. druhý život Velké války ve 20. stol., 
objevíme v minulosti našeho státu opakující 
se připomínky na jednu bitvu. Jakoby snad 
jeden dvoudenní střet, kde fi gurovalo cca 3500 
československých vojáků, měl nějaký větší 
význam pro válku, která si vyžádala milióny 
mrtvých či ztracených. Přesto se právě bitva 
u Zborova připomíná i v Blatné, a to 28. října 
1928: „Do základu pomníku [sochy Svobody] 
zasazena prsť s bojiště zborovského, kterou 
přivezl člen Místní osvětové komise Robert 
Sladký a jež byla dosud uložena v okresním 
museu.“ Místní muzeum krom tohoto kusu 
půdy skrývá dodnes i další památky na Zbo-
rov, které tuto tendenci potvrzují. Jedna z nich, 
která se objevila až při revizi v roce 1979, 
bude v dnešním příspěvku na pozici jakéhosi 
fi ktivního vypravěče. Jedná se o roztržený 
granát ráže 75 mm. Bitvou se mihl jen krátce 
při výstřelu, jeho výpověď je srozumitelná. 
Připomíná Zborov.

Než přejdeme k událostem 1. a 2. července 
1917, kdy se bitva udála, musíme se vrátit 
o pár měsíců zpátky, kdy započal příběh le-
gií. V dubnu 1917 se začal formovat základ 
Československých legií v revolučním Rusku. 
Neofi ciálně se nazýval 3. československý pluk 
střelců Jana Žižky z Trocnova, což se úplně ne-
shodovalo s ideologií ruských pravoslavných 
úřadů. Tehdy náš granát ležel pravděpodobně 
někde v bedně nebo dokonce nebyl ani vyro-
ben, neboť munice často putovala z továrny 
rovnou na frontu. U politiků trojdohody 
panovala neustále jakási nerozhodnost ve svo-
lení zformovat armádu neexistujícího státu 
na svých územích. Představitelé tohoto bu-
doucího státního útvaru se prali s myšlenkou 

československého národa a českých zajatců 
přibývalo. V tomto chaosu se konečně objevila 
šance pro československé jednotky v Rusku.

Ruská armáda byla demoralizovaná a čes-
koslovenští dobrovolníci neměli dostatečné 
zkušenosti v přímém boji. Navíc chyběly 
zbraně a vybavení. A právě v této situaci se 
vojenské velení rozhodlo k ofenzivě, aby 
ukázalo, že revoluční vláda dokáže být 
úspěšná i na frontě. Československé legie 
byly poslány do vcelku bezpečného prostředí 
na jihozápadní front mezi osady Pohribci 
a Josipivka jihozápadně od Zborova. Zde měli 
zabezpečit křídla 6. a 4. fi nské divize, které 
měly postoupit kupředu. Místo toho se událo 
něco neuvěřitelného.

Volynští Češi nenastoupili do první linie 
a Rusové se k boji neměli. Českoslovenští 
vojáci sice neměli zkušenosti s bojem mezi 
zákopy, kdy armáda rozvinula širokou lajnu 
a běžela k druhému zákopu, ale nadšení jim 
nechybělo. Při zahájení boje 1. července 1917 
se rozeběhli v malých hloučcích, čímž se staly 
pro rakouské vojáky těžším cílem. Píšeme sice 
o rakouských vojácích, ale proti legiím stály 
divize z Plzně, Jindřichova Hradce, Subotic 
a Olomouce, takže více než polovina z 5500 
vojáků byli etničtí Češi. 

Postup legií byl nezastavitelný. Chyběla 
jim munice i zkušenosti, přesto běželi kupře-
du. Jeden malý hlouček obsadil první obranný 

zákop. Získali nepřátelskou výzbroj a množ-
ství zajatců. Kolem svištěly kulky a létaly 
granáty. Pravděpodobně v té chvíli přiletěl 
i náš exemplář, který se roztrhl a zůstal v zá-
kopu. Další den byl dobyt druhá i třetí obranná 
linie. Rakouské vojsko bylo zaskočeno, avšak 
armádní vedení nezaspalo, a tak urychleně 
ucpali průlom ze svých záloh. Čechoslováci 
zajali několik tisíc nepřátelských vojáků a zís-
kali množství zbraní, které Rusům chyběly. 

Bohužel ofenziva díky demoralizované 
a unavené ruské armádě neměla žádného 
výsledku. Navíc na druhé straně fronty stáli 
vycvičení a lépe vybavení vojáci Centrálních 
mocností, takže během pár týdnů museli 
všichni ustoupit až k Tarnopoli. Přesto Zborov 
již nemohl být zapomenut, a to ani v zahraničí. 
Ruský generálporučík V. I. Selivačov po bitvě 
údajně prohlásil: „Za tři léta války poprvé 
jsem uviděl takový nálet. Spatřil jsem orly 
řádit mezi slepicemi.“ Mocnosti z trojdohody 
si uvědomily, že armáda Čechoslováků, která 
odpočívala v zajetí a není zdeptaná zdlouha-
vými nekonečnými boji, má svou cenu. Má 
svůj cíl, který i oni mohou využít, a tak se také 
stalo. Zamyslíme-li se nad heslem Masaryka 
a připomínkou této bitvy, bylo by vhodné roz-
šířit heslo na: „Bez Zborova by nebylo legií.“ 

Letos na začátku prosince si budeme 
znovu připomínat konec války i v Městském 
muzeu Blatná, a proto bychom chtěli všechny 
občany požádat o pomoc s materiálem na vý-
stavu. Přinesete-li nám textový nebo obrazový 
materiál (fotky, pohlednice, obrazy aj.) rádi 
si jej naskenujeme a s patřičným popisem 
vystavíme již tuto zimu. Další předměty 
(uniformy, medaile, zbraně, přídělové lístky, 
deníky aj.) mohou být muzeu jen zapůjčeny 
a po výstavě navráceny majiteli. Předem všem 
dárcům děkujeme.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Vybuchlý granát ráže 75 mm.
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BLATENSKÁ RYBA
www: blatenskaryba.cz
AKCE - září 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
KAPR fi let BK VAC 209,50/kg
MAKRELA na gril kuch.
s hl. 1,2kg bal. 109,50/1,2kg
PSTRUH kuch.s hl. balený 129,50/kg
TRESKA fi let 1kg 75,-/kg
LOSOS fi let bez kůže balený  119,-/0,5kg
LOSOS KETA celý bez hl.
cca1,5kg 119,50/kg
Ryby uzené:
LOSOS 19,90/100g
MAKRELA 10,90/100g
HEJK 16,90/100g
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
PSTRUH 21,90/100g
Drůbež mražená:
KUŘE na gril ( balení 10kg )  39,90/kg
KACHNA CZ 2kg  85,-/kg
Kuřecí čtvrtě ( balení 10kg )  35,-/kg
Kuřecí stehenní plátek 
(balení 2kg) 69,50/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg )  29,90/kg
Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – (balení 2,5kg) 55,-/kg
BORŮVKY mr. – (balení 2,5kg ) 110,-/kg
Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 139,50/kg
VEPŘ. krkovice mr. cca 2-3kg 115,-/kg
Hranolky 9*9 balení (balení 2,5kg)  24,50 
/ kg
Kořenící směsi cca 100g  45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA BL ATNÁ, 
OKR. STRAKONICE

V tomto článku bychom chtěli seznámit 
čtenáře s historií i současností školy, kterou 
najdete na tř. T. G. Masaryka v Blatné.

Z HISTORIE
4. září, tedy přesně v den začátku letošního 

školního roku, vykročila škola do dalšího půl-
století. Škola i budova prošla během let mnoha 
změnami.  Samotná budova nebyla původně 
postavena jako škola, ale ve 30. letech minu-
lého století jako okresní úřad. V době II. svě-
tové války sloužila jako nemocnice, po válce 
se sem opět vrátil okresní úřad. V roce 1960 
došlo k reorganizaci administrativního členění 
tehdejšího Československa, Blatná ztratila 
post okresního města a tudíž i potřebu bu-
dovy tohoto úřadu. Budovu začala využívat 
tehdejší střední zemědělská technická škola. 
Postupem let se začala v Blatné výrazně zhor-
šovat situace v základním školství. Kapacita 
Základní devítileté školy J. A. Komenského 
již nestačila, došlo i na vyučování na směny. 
A tak po přestěhování střední zemědělské 
technické školy do nového areálu V Jezárkách 
byla od 4. 9. 1967 zřízena základní škola, 
tehdy s názvem Základní devítiletá škola, 
tř. Rudé Armády. V suterénu školy vznikla 
školní jídelna a kuchyně, které fungovaly až 
do povodní roku 2002.

Škola prošla za dobu působení mnoha 
změnami a to jak po stavební stránce, tak 
i po stránce organizační. Největší stavební 
rekonstrukce proběhly v roce 1973 a po roce 
2002. V sedmdesátých letech proběhla cel-
ková vnitřní rekonstrukce elektroinstalací, 
vodovodu, ústředního topení a stavebních 
úprav jednotlivých tříd.  Druhá významná 
rekonstrukce začala po ničivých povodních 
v roce 2002. Zničený suterén školy byl pře-
budován na šatny, v přízemí budovy vznikla 
školní jídelna a ve dvoře byla postavena nová 
kuchyně. V roce 2004 byla započata výměna 
oken, která postupně pokračovala v celé bu-
dově. Vyvrcholením této rekonstrukce bylo 
zateplení budovy a nová omítka. 

Organizační změny se projevovaly po-
stupně tak, jak se měnila struktura českoslo-
venského, později českého školství. Jednalo 
se o střídání období devítileté a osmileté do-
cházky, výuky dle učebních osnov, a po reor-
ganizaci školství po r. 1989 výuky dle školních 
vzdělávacích programů. Od roku 1990 nese 

škola jméno 1. československého prezidenta 
Tomáše Garyka Masaryka. Od 1. května 2001 
rozhodnutím zřizovatele Města Blatná nabyla 

škola statut právního sub-
jektu pod názvem Základní 
škola T. G. Masaryka Blatná, 
okr. Strakonice.  

Do života škola vkročila 
pod vedením pana ředitele 
Františka Křemena. Po něm 
stála v čele školy paní ře-
ditelka Ludmila Šmejkalo-
vá, dále Marie Kozáková, 
kterou ve funkci vystřídala 

Mgr. Zdeňka Gutwirthová a posléze Mgr. Ma-
rie Šampalíková. Do dalšího půlstoletí vstupu-
je škola s novou paní ředitelkou, Mgr. Zden-
kou Voříškovou.

ŠKOLA PRO ŽIVOT – ŠANCE PRO 
VŠECHNY

Náš školní vzdělávací program jsme na-
zvali „Škola pro život – šance pro všechny“.  
Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze současných 
aktivit školy, ale také z dlouholetých tradic 
a přání rodičů. 

V ŠVP podporujeme takové metody výu-
ky, které budou rozvíjet schopnosti a doved-
nosti žáků. Proto s dětmi provádíme skupinové 
či projektové vyučování, pracujeme v týmech, 
vedeme je ke vzájemnému respektu a pomoci. 
Vzdělávací program jsme založili na posílení 
výuky cizích jazyků, především anglického ja-
zyka, informačních technologií a dále na roz-
voj osobnostních předpokladů žáků. K tomu 
nám pomáhá také žákovský parlament a jeho 
působení na život školy, společné aktivity 
žáků různých ročníků, spolupráce s mateř-
skými školami, třídní a celoškolní projekty 
a společná vystoupení na veřejnosti 

Za velmi významný bod ŠVP považujeme 
péči nejen o žáky mimořádně nadané, ale 
i o žáky se specifi ckými poruchami učení 
a chování. Společné vzdělávání žáků je novým 
elementem v základním školství, všichni se 
učíme, ale snažíme se využívat a co nejlépe 
poskytovat žákům podpůrná opatření včetně 
pedagogické či školní asistence.   Do vzdělá-
vacího programu jsme přejali již několik let 
osvědčené individuální konzultace u integro-
vaných žáků, ale také u všech ostatních, kteří 
o ně projeví zájem. Škola i zákonní zástupci 
mohou využívat služeb školního poradenské-
ho pracoviště, konkrétně výchovné poradkyně 
Mgr. Blanky Posavádové  a metodika preven-
ce Mgr. Ondřeje Kočovského. Aktivně spo-
lupracujeme také se školními poradenskými 
zařízeními, především PPP Strakonice, SPC 
Strakonice a Dyscentrum Strakonice. 

Žákům mimořádně nadaným se snažíme 
vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj. 
Podporujeme jejich zapojení do různých 

soutěží školního, okresního, krajského 
i celostátního charakteru, dáváme jim mož-
nost vyniknout při vyučování složitějšími 
úkoly, referáty nebo nejrůznějšími projekty, 
prezentacemi apod. Průběžně využíváme 
nově vyhlášené projekty. Dobré zkušenosti 
máme i se společnými projekty mezi školou 
a odborem životního prostředí MěÚ Blatná 
a CKV Blatná.

V ŠVP klademe důraz na dodržování 
pravidel školního řádu, komunikaci nejen 
uvnitř školy, ale i se zákonnými zástupci 
a na veřejnosti. Jsme školou otevřenou dětem, 
zákonným zástupcům i veřejnosti, máme 
zájem na všestranném rozvoji osobnosti 
každého dítěte.

V příštím díle Blatenských listů Vás 
seznámíme s aktuálním životem ve škole 
a školní družině. 

Mgr. Zdenka Voříšková, ŘŠ
Mgr. Dana Houzarová, ZŘŠ



Ročník 28 (38) Blatná 15. září 2017 Číslo 15 / strana 9

Vzpomínky na starou Blatnou
Další ze vzpomínek mého otce, Dr. Františka Ptáčka, na své rodné město pochází ze dne 11. 

5. 1993. Pravděpodobně se jednalo o materiál připravený pro zájezd blatenských rodáků a přátel 
do Blatné, které tehdy Spolek, resp. kroužek, organizoval. Účelem bylo přiblížit historickou část 
města účastníkům zájezdu. Dovolím si tedy nabídnout čtenářům tento text v původní podobě, 
pouze s několika mými poznámkami psanými petitem. Přijměte jej, prosím, shovívavě, jako 
dobový obrázek života v Blatné zhruba před 100 lety.

 „Historie Blatné je vlastně historií zámku 
blatenského. První historická zmínka o Blatné 
je z roku 1235. V roce 1985 jsme oslavovali 
750. výročí (letos to bylo již 782 let, pozn. 
MČ). O historii zámku se lze dozvědět hodně 
informací od profesionálních průvodců.  My si 
ale budeme spíše povídat, jak vypadal zámek 
z druhé strany, resp. z podzámčí. 

Dříve než vyrazíme od kostelní věže 
k zámku, ohlédneme se doprava na děkan-
ský kostel Nanebevzetí P. Marie (15. srpna). 
Původní kostelík byl postaven ve 13. století, 
tam, kde je současná sakristie. Na počátku 15. 
století započala stavba nynějšího velkolepého 
chrámu ve slohu gotickém. K presbyteriu (to 
je část kostela u oltáře) byla přistavena později 
vysoká chrámová loď s diamantovou klenbou 
se třemi mohutnými sloupy. Kolem kostela 
býval hřbitov, který byl zrušen za Josefa II 
v roce 1786 a založen nový Na Blýskavkách 
(ten již také v současné době dosluhuje 
a současně používaný hřbitov je o něco dále 
spojen s obřadní síní krematoria, pozn. MČ). 
Zajímavá kostelní věž byla postavena oddě-
leně od kostela.  Je vysoká 37 m., v nynější 
podobě pochází z roku 1722. Původně měla 
báňovitou střechu.  Hodiny na kostelní věži 
s osvětlením byly instalovány (dle dopisu mé 
matky z 10. 11. 1927) na podzim 1927 za cenu 
cca 20 000,- Kč a večer působí jako maják. 
Ale dosud nejdou přesně. Jejich funkci měl 
na starosti pan Odvářka, vždy se chodil ptát 
na poštu, kolik je hodin a než vlezl na věž, tak 
hodiny přibližně nařídil, dle odhadu, kolik mu 
asi ta cesta trvala.

V roce 1969, z iniciativy sympatického 
předsedy MNV Bartoše byla střecha věže 
opravena a natřena. Za zmínku stojí, že tehdy 
padl v plénu NV také návrh, že by se věž měla 
raději zbořit.

U děkanského chrámu stojí na vysokém 
podstavci socha Svobody, podle návrhu so-
chaře Bílka, slavnostně odhalená v roce 1923 
na památku vojáků padlých v I. světové válce. 
Na podstavci je nápis „Na rovech vašich nám 
nový vzrostl život“ a dále „obětem války 1914 
– 18 věnují rodáci v Blatné a v Americe“.

Na náměstí je sousoší mariánské – na vy-
sokém štíhlém žulovém sloupu stojí v životní 
velikosti P. Maria a u její paty sv. Václav, Jan 
Nepomucký, sv. Josef a sv. Dominik. Sousoší 
bylo postaveno v roce 1726 nákladem hrabat 
Serenyů. Kolem sousoší stávaly 4 vysoké 
patníky. Bylo to místo našich dětských hrátek. 

Říkalo se tam „u štátule“. Do poloviny 30. let 
stávala vedle městská váha. Městští strážníci 
Pelikán nebo Hůzl tam úředně vážili náklady 
na vozech přijíždějících do Blatné. V domě 
vpravo bydlel panský lékař MUDr. Mácha. 
Tehdy nebylo povinné sociální a penzijní po-
jištění. Všichni panští zaměstnanci dostávali 
deputát (odměnu v naturálicích), což bylo 
velice výhodné za války, ale na platu nic 
moc. Žili však spokojeně, ve stáří mohli dožít 
v deputátních bytech. Nepamatuji žádné soci-
ální bouře. Pan baron se o politické smýšlení 
zaměstnanců nezajímal.

Pod Kaplan-
kou stojí socha 
p a t r o n a  h a s i -
čů, sv. Floriána 
z roku 1738.

V  n á h o n u 
potoka z Příko-
pů na Koblihovic 
mlýn jsme v říj-
nu 1918 utopili 3 
veliké plechové 
dvojhlavé rakous-
ké orlíčky, které 
z budovy tehdej-
šího hejtmanství 
snesl na hasič-
ském žebříku pan 

Janovský. Ještě dlouho potom, když jsme 
chodili do školy, jsme je viděli rezivět na měl-
kém dnu náhonu. Dnes by to byla vzácná 
historická památka.

Koblihů mlýn měl gotický štít. Mlýnu 
se také říkalo podškolský, protože v místě 
pod Kaplankou stávala stará dřevěná škola. 
Mlýn je už dávno zbořený a náhon na další 
mlýn pana Antonyho, tzv.  Jeklík, který tvořil 
romantické Benátky, je dnes veden v rourách 
pod zemí.

Silnice od věže směrem k Besedě byla 
dříve příkřejší. V zimě se tu i sáňkovalo. 
V roce 1926 byla silnice zrekonstruována 
nákladem cca půl milionu tehdejších korun. 
Byla zvednuta od Kaplanky k Besedě asi o 1 
½ m, což je vidět i dnes, jak jsou „utopeny“ 
domky Bryndů, Šámalů a Fontánů (bylo to 
patrno o povodni v roce 2002, pozn. MČ). Až 
do zmíněného roku 1926 vedl k zámku podle 
vody chodník vysoký asi 2 m se zábradlím. 
V nosné zdi chodníku byla zasazena deska 
s letopočtem 1895 na památku katastrofální 
povodně 21. června 1895, kdy po průtrži 

mračen se protrhly hráze tchořovických ryb-
níků; vysoká voda pak protrhla hráz rybníka 
obklopujícího zámek a zaplavila část města 
pod zámeckými příkopy. Dvanáct domů pod 
Besedou bylo zcela pobořeno a mnoho dal-
ších těžce poškozeno. Pouze v Blatné byla 
škoda odhadnuta na tehdejší obrovskou částku 
229 225 zlatých.

Chodník směrem k zámku byl na neupra-
veném břehu rybníka lemován řadou kaštanů. 
V době jarní se tudy chodilo jako pod nádher-
ným zeleným baldachýnem. Také v dešti stro-
my chránily. Horší to bývalo za podzimních 
a zimních podvečerů, když jsme chodívali ze 
Sokola nebo z houslí u pana učitele Süsse. To 
jsme viděli za každým stromem nějaké stra-
šidlo, zvlášť když mezi Besedou a zámkem 
svítila jediná petrolejová lucerna. Kaštany 
byly vykáceny při zmíněné úpravě silnice.

Beseda patřila velkostatku. Byl to panský 
dům, nahoře byly kanceláře velkostatku až asi 
do roku 1924. Dole vlevo byl docela slušný 
hostinec, scházela se tam tzv. lepší společnost.

Beseda byla tehdy takový kulturní, osvě-
tový, vzdělávací spolek, vpravo od vchodu 
dole byl divadelní sál s jevištěm, kde se 
pořádaly komorní koncerty, recitovaly básně, 
hrálo divadlo. Byla tam čítárna časopisů, které 
spolek Beseda pravidelně předplácel. Proslulé 
byly panské bály (pro zvané), zejména maš-
karní bály; my jsme tam jako děti chodily 
na čumendu. Jednou tam přijel až do sálu 
starý pan baron na koni. Na přelomu roku 
1927 - 1928 účinkovala v Besedě divadelní 
společnost slavné české subrety Mařenky 
Zieglerové s jejím tehdejším partnerem Jose-
fem Grabingerem. O této nejslavnější české 
herečce a operetní subretě napsal zajímavý 
životopisný román Adolf Branald s názvem 
Zlaté stíny. Když už jsem zmínil literaturu, 
kde je dotčena Blatná, musím se taky zmínit 
o rozsáhlém fantaskním románu Ladislava 
Fuchse s názvem Vévodkyně a kuchařka, kde 
celé dlouhé kapitoly pojednávají o blatenském 
zámku a kuchařce rodiny Hildprandtů.

Konečně jsme se dostali až k zámku. 
Nábřeží bylo upraveno v roce 1926 až 
ke stavidlům, kde se říkalo Na Slupi. Stavbu 
prováděla fi rma Jana Mikeše z Blatné. Při 
této úpravě byla v roce 1930 taky odlehčena 
kamenná část mostu směrem po vodě ke dvo-
ru – místo těžkých kamenných kvádrů bylo 
instalováno železné zábradlí. Také dřevěný 
kříž byl přemístěn v nové kamenné podobě 
na druhou stranu mostu směrem k zámku. 
Tento starý most sloužící jako přejezd přes 
Lomnici velice trpěl těžkou a stále narůstající 
dopravou a tak byla silnice od věže k pivovaru 
pro dopravu (až na výjimky) vyloučena.

Na zámecké věži bývaly hodiny, které 
nádherně tloukly, vždy o nějakou minutu dřív 
než na kostelní věži.    (dokončení na str. 16)

Císař Karel v Blatné.
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Základní škola J. A. Komenského Blatná, okres Strakonice
(Dokončení z minulého čísla)

Školní družina
Školní družina je součástí základní školy, má jednu 

samostatnou družinu a 4 družinové koutky v kmeno-
vých třídách. Vychovatelky se snaží vést žáky k aktivní-
mu odpočinku, rozvíjet jejich komunikační schopnosti 

a posílit zájmové dovednosti. 
Družina má k dis-

pozici pro pohybo-
vé a sportovní vyžití 
školní dvůr s travna-
tou plochou a herními 
prvky. Důležité je pro 
nás vést žáky k radosti 
z pohybu a ke zdravé-
mu životnímu stylu, 
proto jsme se zapojili 
do programu Skupi-
ny ČEZ „Pomáháme 
pohybem“. Každý rok 
připravují vychovatel-
ky pro žáky celoroční 
projekt, který se prolíná 
všemi aktivitami školní 
družiny. 

Školní družina je 
k dispozici žákům 1. 
stupně v ranních hodi-
nách od 6.30 do 7.40 
hod a následně po vy-
učování do 16.15 hod.

Družina také žákům nabízí pestrou a kvalitní nabídku zájmových 
kroužků: dramatický kroužek, dovedné ruce, výtvarná dílna, čtenářský 
kroužek. Nabídka kroužků se mění dle personálních možností školy. 
Žáci za aktivní účast na zájmovém vzdělávaní získávají na konci 
pololetí diplom.

Za ŠD napsala Bc. Kamila Mašková, vedoucí vychovatelka

Pravidelné akce
Škola organizuje pravidelné akce během celého školního roku:

Název akce Popis akce Termín

Zpívání na schodech 
Rozsvícení městského vánoč-
ního stromku

Pěvecké vystoupení s vánoční téma-
tikou (organizováno střídavě ob rok)

prosinec

Prvňáčkem na zkoušku akce pro předškolní ročníky MŠ
patronát 1. a 8. ročník 

březen - 
duben

Půjdem spolu do pohádky akce pro předškoláky a jejich rodiče
patronát 5. a 9. ročník

březen – 
duben

Školní akademie vystoupení pro rodiče i další hosty květen - 
červen

Slavnostní rozloučení se žáky 
9. ročníku

symbolické vymetání ze školy
slavnostní rozloučení v obřadní síni

červen

Školní život je samozřejmě dopl-
ňován kulturními a sportovními 
akcemi, exkurzemi a oblíbenými 
školními výlety, které si organi-
zují třídní učitelé nebo vyučující 
jednotlivých předmětů.
Spolupráce 

Aktivně spolupracujeme s obě-
ma mateřskými školami v Blatné. 

Předškoláci se účastní školní akce Prvňáčkem na zkoušku, na chvilku 
se z nich stanou malí školáci a následně si užijí sportovní program 
připravený patrony z osmých tříd. Dramatický kroužek naší školy 
pravidelně předvádí svá představení mateřským školám. Další aktivity 
jsou v současné době ve fázi příprav.

Spolupráce je navázána i s dalšími vzdělávacími institucemi. Již 
několik let jsou v rámci povinně volitelných předmětů nabízeny žákům 
2. stupně pracovní činnosti, které jsou vyučovány v rámci spolupráce 
se SOU Blatná a za podpory Města Blatná. Naši žáci v SOU mohou 
získat odborné zkušenosti v oblastech technické výchovy a využívat 
kvalitní vybavení specializovaných dílen.

Nabídka vzdělávacích programů 
CKVB (knihovna, muzeum) pravidel-
ně doplňuje klasickou náplň vzděláva-
cích oblastí. Pedagogové i žáci si tyto 
akce velmi pochvalují. 

Učitelé občanské výchovy a vol-
by povolání spolupracují s odborní-
ky z Úřadu práce ve Strakonicích, 
Okresního soudu ve Strakonicích, 
Městského úřadu Blatná a organizují 
přímé návštěvy pracovišť nebo besedy 
pro žáky či jejich rodiče.

Při výchově našich dětí samozřej-
mě nezapomínáme ani na prevenci, 
bezpečnost a zdraví žáků. Významnou 
měrou využíváme spolupráci se složkami integrovaného záchran-
ného systému v rámci branných dní a soutěží, popř. besed či ukázek 
jejich činností. 

Úspěchy našich žáků
Naši školu zviditelňují i výsledky žáků ve sportovních, znalostních 

a umělecky zaměřených soutěžích. Na každého účastníka soutěže 
býváme po právu pyšní. Nejvíce na ty, kteří díky svým schopnostem 
a za přispění odborné přípravy našich pedagogů postupují do krajských 
či národních kol soutěží.

Ve školním roce 2016/2017 jsme zaznamenali největší úspěch 
ve dvou odlišných oblastech (chemii a hokejbale) i v různé věkové 
kategorii (nejmenší sportovci a žák 9. třídy). 

Do celorepublikového kola Hokejbalu proti drogám postoupilo 
družstvo nejmladších hráčů školy a získalo krásné deváté místo v ČR. 

Žák Vojtěch Janota z IX. B naši školu zastupoval v soutěži Mladý 
chemik, kde získal 27. místo v republikovém fi nále. Musíme zmínit 
také to, že Vojta reprezentoval naši školu téměř ve všech olympiádách, 
dva roky po sobě postoupil např. v dějepisné olympiádě až do kraj-
ského kola.

Rádi vzpomínáme na velký úspěch 
bývalého žáka naší školy – Matouše 
Faměru (nyní studenta Gymnázia Stra-
konice), který svými vybojovanými 
umístěními v přírodovědných soutě-
žích oslovil hodnotící komisi soutěže 
Talent Jihočeského kraje takovou mě-
rou, že stanul v přírodovědné kategorii 
za rok 2015 na bronzové pozici.

Školská rada
Při škole je dle Školského zákona 

zřízena Školská rada. 
V listopadu 2017 (v rámci třídních schůzek) se budou konat volby 

zástupců z řad oprávněných osob (zákonní zástupci žáků školy) a pe-
dagogických pracovníků na následující tři roky. 

Prostory školní družiny.

Koutek školní družiny.

Vystoupení Piráti z Karibiku (Školní 
akademie 6. června 2017).

Fotografi e z výuky pracovních 
činností při SOU.

Vyhlašování vítězů republikové-
ho kola Mladý chemik v Pardu-

bicích
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Partnerské vztahy
Základní škola J. A. Komenského Blatná uzavřela družbu se ško-

lou ve slovenské obci Važec. Již několik let pracujeme na společných 
projektech. Prvním projektem byly dvě knihy příběhů, které žáci obou 
škol sepsali. Poté přeložili příběhy sepsané žáky z partnerské školy 
do svého mateřského jazyka. Knihy děti doplnily krásnými ilustracemi. 
Druhým projektem byly knihy sebraných kuchařských receptů, dalším 
potom soubor všech školních akcí daného školního roku pohledem 
dětí. Všechny společné aktivity byly domluveny a následně předány 
při vzájemných návštěvách žáků a pedagogů. Několika posledních 
návštěv se zúčastnili i zástupci obou obcí.

Hlavním cílem tohoto 
partnerství je navázat přá-
telské vztahy mezi žáky 
obou škol. Naše národy 
jsou si stále blízké a navíc 
mezi námi není výrazná 
jazyková bariéra. Příno-
sem je pro nás samozřejmě 
také výměna pracovních 
zkušeností. Při návště-

vách partnerské školy 
se stalo pravidlem, 
že žáci navštíví vý-
uku na druhé škole 
a mohou se zúčastnit 
„zahraničního“ vy-
učování.

Školní stravování
Školní stravo-

vání je zajišťováno 
ve vlastní školní ku-
chyni s jídelnou.

Ve školní kuchyni je zaměstnáno 7 pracovnic – vedoucí školní 
jídelny, vedoucí kuchařka a pět kuchařek, které společně připravují 
jídlo přibližně pro 450 strávníků.

Všechna jídla jsou vařena výhradně z kvalitních a čerstvých potra-
vin. Zárukou kvality vařených pokrmů je využívání moderních tech-
nologií – kuchyně je vybavena dvěma konvektomaty, které umožňují 
vaření v páře či smažení na minimálním množství tuku. Dle platné 
legislativy je školní jídelna povinna plnit tzv. spotřební koš, na základě 
kterého sledujeme spotřebu masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, 
cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin. Tím zajišťujeme dětem 
plnohodnotnou a čerstvou stravu.

Naši strávníci mají možnost volby ze dvou hlavních jídel. V jídel-
ně je umístěn chladící pult, kde je nabízena čerstvá zelenina, saláty, 
ochucené tvarohy, jogurty apod. Jídelníček je stále rozšiřován o nové 
receptury, díky nimž představujeme našim strávníkům nové suroviny 
i chutě.  

Obědy jsou již několik let vydávány na čipy. Objednávání i odhla-
šování obědů je možné prostřednictvím internetového portálu (www.
strava.cz). Zde si mohou také rodiče našich žáků ověřit, zda byl oběd 
odebrán.

Školní jídelna také zajišťuje každodenně pitný režim pro žáky 
1. stupně.

Naše škola je zapojena i do stravovacích projektů Ovoce do škol 
a Mléko do škol. 

za ŠJ napsala Jana Židová, vedoucí ŠJ
Provozní úsek

Provozní úsek tvoří administrativní pracovnice, účetní, školník 
a 5 uklízeček. Právě tito naši zaměstnanci zajišťují bezproblémový 
chod naší školy. 

Spolek rodičů a přátel školy
Posláním spolku je podporovat činnost školy nad rámec, který 

jí poskytuje zřizovatel, popularizovat dobré výsledky práce školy 
na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy.

Předsedkyní SRPŠ je Mgr. Jana Španihelová, matka dvou našich 
žáků. Dalšími členy jsou zvolení rodiče žáků jednotlivých tříd.

●  SRPŠ fi nančně podporuje:
●  potřeby žáků pro zájmovou činnost
●  dopravu žáků 7. tříd na lyžařský kurz 
●  potřeby žáků při jejich účasti v soutěžích (cestovné na soutěže)
●  různé kulturní i sportovní akce pořádané školou 
Název akce Popis akce Termín

Čertovské 
zastavení

čertovské vystoupení žáků 1.  a 3. tříd 
tvořivé dílny s prodejní vánoční výstavou
improvizovaná kavárnička

listopad/prosinec

Školní ples ples pro žáky 2. stupně 
první taneční kroky pod odborným vedením 
základy etikety
tombola

leden/únor

Velikonoční 
jarmark

velikonoční vystoupení žáků 2. a 4. tříd
tvořivé dílny s prodejní velikonoční výstavou
improvizovaná kavárnička

březen/duben

●  odměny pro žáky reprezentující školu
●  materiální zabezpečení školní družiny

Slovo závěrem:
Jak kdysi řekl J. A. Komenský: „Má-li se člověk stát člověkem, 

musí se vzdělat“. Věřím, že navždy naším heslem zůstane „Škola 
základ života“. 

Doufám, že jsem Vám tímto článkem podala základní informace 
o životě v ZŠ J A. Komenského. Podrobněji se můžete se školou se-
známit na webových stránkách www.zsjak-blatna.net.

Mgr. Jana Krapsová – ředitelka školy a Ing. Martina Michalová – 
zástupkyně ředitelky školy

Partnerská škola ZŠ s MŠ Važec

Projekt – Kuchařské 
knihy.

Projekt – Kuchařsjé 
knihy.

Školní ples.

Hledáme vedoucí/hoHledáme vedoucí/ho
provozu Kulturní kavárny,

kterou budeme otevírat v Blatné.

Hledáme někoho, kdo má rád lidi a taky se rád na ně 

usmívá, někoho poctivého, samostatného, dobré kul-

tury a umění milovného, prostě osobnost zářící pozitivní 

energií. 

Tomu pak nabídneme pracovní smlouvu, podíl na zis-

ku, výborné proškolení, vlídné zacházení, hezké pro-

středí. Očekáváme zkušenosti v kavárenství.

Další info osobně.

Kontakt: ku-ka@post.cz; tel: 602 266 735

nebo 606 646 914
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ulturní  kalendář

V PRODEJI: PŘEDPLATNÉ NA KONCERT-
NÍ SEZÓNU KRUHU PŘÁTEL HUDBY.
Program naleznete na www.ckvb.cz, v in-
focentru a ve vývěsních místech v Blatné.

OD 11. 9. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: BOŽSKÁ 
SARAH.

16. – 17. 9. | SO+NE | 
XII. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
12. ročník Blatenského fotofestivalu, ten-
tokrát na téma: IDentita. Těšte se na foto-
grafické výstavy, setkání s tvůrci, přednáš-
ky, diskuze a bohatý doprovodný program. 
Po celý víkend nás hudebně doprovodí 
francouzská zpěvačka Aude Martin.

22. 9. PÁTEK | 21:00 |
DJ MILOŠ ZEMEN, CLASSIC ROCK
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

28. 9. ČTVRTEK | 14:00 |
OSLAVA DNE ČESKÉ STÁTNOSTI
Nádvoří zámku Blatná
Program začíná ve 14:00 Selskou jízdou od 
zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Na nádvoří zámku jsou pro vás připravena 
vystoupení jihočeských tradičních skupin. 
Pořádá Spolek Nobiscum Humanitas.

15. 9. PÁTEK | 20:00 |
ČERVENÁ
Dokumentární v českém znění | ČR 2017 | 
80min | 80 Kč

17. 9. NEDĚLE | 18:30 |
KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU 
ZEMI
Dokumentární v českém znění | ČR, 
Německo 2015 | 72min | Mládeži přístupný 
| 80 Kč

20. 9. STŘEDA | 19:00 |
PODIVUHODNÁ CESTA + 
CESTA NA MĚSÍC
Dokument / Sci-Fi v českém znění | 80 Kč

22. 9. PÁTEK | 20:00 |
KINGSMANN: ZLATÝ KRUH 
Akční / dobrodružný / komedie v původ-
ním znění s titulky | USA/VB 2017 | 130 Kč

27. 9. STŘEDA | 19:00 |
LEGO® NINJAGO® FILM 
Animovaný / akční / komedie v českém 
znění | USA 2017 | 97min | Mládeži přístup-
ný

29. 9. PÁTEK | 20:00 |
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
Drama v českém znění | ČR, SK 2017 | 120 
Kč

Městská knihovna Blatná

19. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME…a povídáme si 
o všem, co nás zajímá

26. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME…a vyrábíme ko-
šíčky

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

1. – 22. 9. | SUPER PRÁZDNINY
Svůj nejhezčí zážitek z letních prázdnin 
nakresli, namaluj či vytvoř z jakéhokoliv 
materiálu a svoje dílo odevzdej v knihovně 
do 22. září. Pak proběhne hlasování o ten 
nejhezčí obrázek a výherce s nejvíce hlasy 
bude odměněn.

19. 9. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU
Velká klubovna, KCAŽ
Téma: Loona dance – ukázková hodi-
na ženského tance. S sebou: sukně/šaty. 
Vstupné dobrovolné. 
Lektorka: Zuzana Petrová.

20. 9. STŘEDA |18:00 |
CESTOPIS: PODKARPATSKÁ RUS 
ANEB ZIMNÍ KOLOPOUŤ
Kavárna, KCAŽ
Jak putovat v zimě na kole a nezmrznout? 
Přednáší cestovatel a spisovatel Rosťa Gre-
gor. Vstup volný.

22. 9. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
JUDr. ROMAN WINKLER
Velký sál, KCAŽ
Co vy na to, pane soudce – o úloze justice 
s předsedou soudu.

26. 9. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA: 
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Kavárna, KCAŽ
Vstup volný.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
21. 9. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa  18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek   17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE
  17:00 ŠPANĚLŠTINA 
  (každý sudý čtvrtek)

1. 9. - 31. 10. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | DOMOV PETRA MAČKOV
Výstava obrazů klientů domova PETRA.

1. 7. – 30. 9. | GALERIE FOTOGRAFIE 
SPEKTRUM: MARCEL HONZA – 
ZASTAVENÍ V TICHU… DŘEVĚNOU 
KAMEROU

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 11. 9. 
| 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ ČTVRTEK | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA S LEKTORKOU KATEŘINOU 
ŠTĚPÁNKOVOU
Velká klubovna, KCAŽ
Cena: 80 Kč/lekce/60 min
Hlásit se a rezervovat místo na telefonu: 
603 436 535. Vhodné pro začátečníky i po-
kročilé.

KAŽDÝ ČTVRTEK od 14. 9. 
| 16:00 – 17:30 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí / 1 000 Kč (1. lekce je zdar-
ma). Hlaste se na: 773 978 168, 
Radoslav Nahálka.

SEZNAM PORADEN A JEJICH NÁVŠTĚV-
NÍ DOBA NA WWW.CKVB.CZ – KOMU-
NITNÍ CENTRUM.

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

19. 8. – 24. 9. | JAN PALACH 69´
Nábřeží, ulice Na Příkopech
Příběh Jana Palacha na dvaceti velkofor-
mátových fotografiích.

2. 9. – 31. 10. | GALERIE V ÍČKU
Výstava fotografií na téma letošního Bla-
tenského fotofestivalu – IDentita.
Infocentrum Blatná

2. 9. – 17. 9. PO – PÁ | 15:00 – 18:00 |
SO | 9:00 – 12:00+13:00 – 17:00 |
NE | 9:30 – 12:00+13:00 – 17:00 |
16. – 17. 9. | SO 9:00 - 18:00 | NE 9:30 – 
17:00 |
JAK SE ŽILO...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Fotografie ze sbírky Svazu českých fotogra-
fů.

16. – 17. 9. | SO 9:00 - 18:00 | 
NE 9:00 – 17:00 |
PAVEL MÁRA - 2 DNY I 2 CYKLY 
Zámek, Starý palác

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy



Ročník 28 (38) Blatná 15. září 2017 Číslo 15 / strana 13

Významný český fotograf, který získal v 
roce 2015 ocenění Osobnost české fotogra-
fie, prezentuje výběr ze svého barevného 
analogového souboru Mechanické corpusy 
z roku 1997 v kontrapunktu k černobílým 
fotografiím ze série Negativní hlavy ’10, vy-
tvořeným digitálně o třináct let později.

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
16. – 17. 9. 
| SO 9:00 - 18:00 | 
| NE 9:00 - 17:00 |
IDENTITA
Městské muzeum Blatná
Kolektivní výstava významných českých 
fotografů na téma: IDentita. Vystavují: 
Milena Dopitová, Jolana Havelková, Ale-
na Vykulilová, František Dostál, Miroslav 
Němeček, Lenka Bláhová, Jakub Jurdič, 
Marek Matušík.

LITERÁRNÍ ZÁJEZD pro dospělé | 
LITOMĚŘICKO – krajem Karla Hynka 
Máchy
Přihlašování na literární zájezd je možné 
od 13. 9. v knihovně. 

5. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
CIRK LA PUTYKA: BIOGRAF
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmo-
vých včerejšků. Vydejte se s námi do časů, 
kdy kino bylo ještě biograf, kdy nemluvilo, 
bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným 
místem, kde jste se mohli jako dnes bát, 
smát se, plakat nebo se tajně potmě líbat.
Biograf je určen milovníkům biografů 
všech věkových kategorií. A je zcela nehoř-
lavý! Vhodné pro děti od 6 let.
Předprodej: recepce Městského muzea, 
infocentrum a na www.ckvb.cz

11. 10. STŘEDA | 17:00 |
UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY
Malá klubovna, KCAŽ Blatná

Přijďte na úvodní setkání s lektorkou Kris-
týnou Strnadovou. Určete sami, jaké další 
úrovně anglického jazykového kurzu ote-
vřeme.  

15. 10. NEDĚLE | 14:00 |
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ 
S DECHOVKOU
Velký sál, KCAŽ Blatná
K tanci a poslechu tentokrát zahraje kape-
la OTAVANKA.  Vystoupí folklorní taneční 
skupiny PÍSEČAN a PÍSEČÁNEK. 
Předprodej vstupenek od 20. 9.: infocen-
trum, recepce Městského muzea, www.
ckvb.cz. Vstupné 70 Kč/50 Kč.

PODZIM V BLATENSKÉ KNIHOVNĚ
Blíží se podzim a s ním i Týden knihoven, 
který letos probíhá od 2. října. I tentokrát 
se k celostátní akci připojíme. Na nové čte-
náře čeká v tomto týdnu registrace na rok 
zdarma, pro nepořádníky amnestie upomí-
nek. Zahájíme hlasování k dětské soutěži 
„Super prázdniny“ a najdete u nás i kurióz-
ní výstavku zapomenutých záložek, které 
jsme za poslední roky nalezli ve vrácených 
knihách. Pro děti chystáme tvořivou dílnič-
ku – malování na kamínky, a pro dospělé 
literární zájezd do kraje Karly Hynka Má-
chy, tedy Litoměřic.
Po prázdninové pomlce knihovna opět za-
hájila další pravidelná setkávání KLUBíčka 
Čteme, pleteme a …, které navštěvují pře-
vážně seniorky. Nad šálkem kávy či čaje, 
třeba i s jehlicemi v ruce, si přijdou popoví-
dat nejen o knihách. Ráda bych připomně-
la, že tato setkávání jsou určena veřejnosti. 
Uvítáme tedy každého, komu je prostředí 
knihovny blízké a rád by strávil odpoledne 
v přívětivém prostředí s příjemnými lidmi. 
Za takovou atmosféru vděčíme bývalé 
(srdíčkem však stále) knihovnici paní Vaň-
kové, která se těmto akcím věnuje. Každé 
úterý je vyhlášené dané téma, kde se ženy 
naučí něco vyrábět, něco se dozví, anebo 
si přijdou jen tak odpočinout. Programy 
budou obohaceny o besedy s osobnostmi 
a zajímavá témata. Blatenská knihovna se 
za poslední roky stala opravdovým mís-
tem k setkávání, ale stále zůstává přede-
vším místem k půjčování knih a vyhledá-
vání informací. Pro školy a školky jsme od 
září znovu zahájili programy informačních 
lekcí a seznamování s knižními novinkami, 
případně půjčování knih. V srpnu proběhl 
týden prodeje starých a vyřazených knih, 
které byly možné zakoupit v ceně 5 a 10 
Kč. Utržené peníze budou využity k náku-
pu nových knih. Ty, co se neprodaly, jsou 
ponechány v budově před knihovnou k 
rozebrání. Rádi bychom tak poděkovali 
za přízeň všem těm, kteří knihy nevyhazu-
jí a přinesou je k nám do knihovny.  Velký 
dík patří také Technickým službám města 
Blatné, konkrétně pracovníkům Sběrného 
dvora, kteří z knih vyhozených do odpadu 
přebírají ty zachovalé, a dopravují je k nám. 

Většina z nich pak udělá radost a potěší 
někoho dalšího. To, co je pro někoho od-
padem, může být pro druhého pokladem. 
Nadále se těšíme na návštěvy našich čte-
nářů a všem přejeme krásný nadcházející 
podzim, který bývá stvořený právě ke čtení. 

Za Městskou knihovnu 
Jindřiška Formánková  Nepropásněte

 Informace o(d) nás
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Krátký, ale výživný 
triatlon v Bělčicích
Na sedmém ročníku jeho zakladateli ne-
úmyslně „ skartovali“ časy, takže už se 
nikdy nedozví, kolikátý byl.

Bělčice - Jako mnoho dobrých nápadů se 
i myšlenka na uspořádání triatlonu v rodných 
Bělčicích zrodila v hospodě u piva. Konkrétně 
na pouťové zábavě. „ A hned druhý den se to 
jelo. Fakt. Bylo to sice šité horkou jehlou, 
ale takové podniky bývají nejlepší. Tenkrát 
jsem narychlo ze svého nakoupil nějaké ceny 
a žádný z dvanácti nastoupených průkopníků 
nepřišel zkrátka. Hlavně šlo ale o srandu, 
dobrou pohodu a relax. Naše parta prostě ne-
zklamala,“ vzpomíná na rozjezd atraktivního 
„ pouťáku“ jeho zakladatel a ředitel Vašek 
Šilha, který sám kombinaci tří sportů zbožňuje 
a jde ostatním příkladem.

Zprvu se Vašek Šilha jakékoli medializaci 
bělčického triatlonu bránil. „ Měl jsem obavy, 
aby nevzniklo příliš početné závodnické pole, 
které bychom pořadatelsky těžko zvládali,“ 
zdůvodňuje počáteční utajování své akce 
nadšenec, který nakonec informační embargo 
odvolal. Zdárně letos provedl 29 stejně zapá-
lených borců již sedmým ročníkem skvěle 
zorganizované sportovní podívané. Trasu, 
sestavenou z 200 metrů plavání, 11 kilometrů 
cyklistiky a 1400 metrů běhu, zvládli v poho-
dě všichni zúčastnění. Jako vždycky. „ Profíci 
a závodníci vyšší výkonnostní kategorie by 
si takovou akci neužili. Pro ně jsou to nevý-
znamné dávky. Původně jsem taky koncipoval 
celý závod jako „ pouťák“ pro místní amatéry. 
Jenže ti už na něj přestali chodit,“ pozname-
nává Vašek Šilha.

Ze srdce mu spadl velký kámen, když 
sedmý ročník proběhl bez zranění a ku 
spokojenosti všech přítomných. Paradoxně 
pouze v jeho případě došlo k faux paas, a sice 
ze strany časoměřičů, kteří svému „ šéfovi“ 
pohřbili neúmyslně výsledný čas. „ Takže 
už se nikdy nedozvím, kolikátý jsem vlastně 
byl. No, bedna to rozhodně nebyla,“ bere „ 
skartaci“ sportovně a s úsměvem ředitel běl-
čického triatlonu stejně jako fakt, že chybovat 
je lidské. Vaškovi to ostatně prý letos stejně 
moc nesedlo: „ Osobně preferuji delší závody. 
Jenže když trať natáhnu, nedostanu sem tyhle 
prima lidičky, kteří sem jezdí,“ argumentuje. 
A o ty mu jde především.

Protože silnice jsou dnes sportu čím dál 
tím víc nebezpečnější, nasměroval závod 
bělčický nepsaný sportovní vůdce do ryze 
přírodního prostředí. „ Kopce, lesy…. Prostě 
balzám na duši a lék na plíce,“ říká Vašek 

Šilha, který se mimo jiné anebo v první řadě 
hlásí k cyklistickému klubu CKB Rytíři. Pod 
jeho záštitou se také celý podnik koná.

V kategorii žen se letos štěstena usmála 
na Radku Moulíkovou z Petrovic u Oseka. 
Stříbro vybojovala domácí Pavla Švejdová, 
třetí pozici opanovala rovněž bělčická repre-
zentantka Adéla Šilhová. Mezi muži skvěle 
zazářil Ondřej Hulač z Buzic, jehož předchází 
exkluzivní sportovní pověst a přezdívka „ 
buzický rychlík“. Za ním dorazila do cíle 

vycházející cyklistická hvězda jménem Jiří 
Vrbský z Chlumu. Trojku si do svého pomy-
slného erbu zasadil Pavel Karban z Blatné.

Poděkování za podporu sportovní akce 
patří těmto sponzorům: Zámecká restaurace 
Lnáře, Obec Bělčice, Obuv- Sport Pavel Kar-
ban Blatná, Miroslav Nosek, Firma Sanitech- 
Miroslav Novotný. Dále CKB Rytíři Bělčice 
za záštitu a pomoc, samozřejmě i ostatním 
spolupořadatelům. 

Vladimír Šavrda

Přinášíme další výsledky našich týmů v nové sezoně 2017/2018.
V sobotu 16. 9. od 16.30 hodin hraje doma áčko s SK Vacov

Muži „A“ Velešín-Blatná 4:8 (2:5) Křivanec 2x, Čadek 2x, Petrášek, Prokopec 
z pen., Machovský, Míka

Muži „B“ Blatná-Poříčí 3:1 (0:1)

Ženy Blatná-Kaplice 0:2  

Dorost Blatná-Vimperk 2:1 (1:0) Habada, Říha

Žáci st. J.Hradec-Blatná 2:0 (1:0)

Žáci ml. J.Hradec-Blatná 9:3 (6:0) Fejtl 2x, Hovorka

Žáci  B Stř.Hoštice/Katovice-Blatná 10:1 (6:0) Řanda

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná-Loko ČB 3:2 (0:2) Machovský, Petrášek, Křivanec O.

Muži „B“ Malenice-Blatná 5:3 (2:2) Stulík 2x, Vanduch

Ženy Sez.Ústí-Blatná 6:0 (3:0)

Dorost Blatná-Mirotice 4:0 (1:0) Zíka 2x, Peroutka, Fořt L.

Žáci st. Blatná-Č.Krumlov 0:6 (0:3)

Žáci ml. Blatná-Č.Krumlov 2:6 (0:3) Řanda, Hovorka

Žáci  B Blatná-Bělčice 3:0 (1:0) Krátký Pavel, Fejtl Michal, Turek

Kilometry, které bolí a dokážou vyčerpat až na dřeň
Stokilometrové dálkové pochody z Prahy 
do Sedlice vynalezl před jedenácti lety 
Jakub Hermann.

Snad to byla česká komedie „Kam, páno-
vé, kam jdete ?“, pojednávající s humornou 
nadsázkou o účastnících dálkových pochodů, 
která se stala předobrazem brutálních stokilo-
metrových túr z Prahy do Sedlice v jednom zá-
tahu. Nápad jednou v roce se prostřednictvím 
nejstaršího dopravního prostředku / nohou / 
přesunout po trase, kterou autobus urazí horko 
těžko za dvě hodiny, dostal před jedenácti lety 
prapůvodce turistické tortury z městečka slav-
ných krajek Jakub Hermann. Ten projekt sice 
chvályhodný z hlediska tělocvičného, zato 
tak trochu sebevražedný z hlediska odolnosti 
psychiky a tělesné schránky, uvedl do praxe 
společně se svým otcem v rámci revoluční 
písně „I kdybychom padli všici, vstanou noví 
bojovníci…“ V jakém stavu oba průkopníci 
premiéru zakončili, o tom sportovní kuloáry 
nehovoří. Zeptat se však nadporučíka Troníka 
z legendárních „Černých baronů“ na to, jestli 
to přežili, dostalo by se tazateli následujícího 

ujištění: „Přežili, protože jim to politicky 
myslelo!“ Ona to ve skutečnosti ale vůbec 
taková sranda není….

O tom se přesvědčili všichni chasníci, 
kteří na tento hrdinský čin navázali. A že jich 
nebylo málo. Přesně řečeno- po sedmileté 
pauze. Ve šlépějích vynálezců Hermannových 
/ doslova i do písmene / letos vyrazili i škvo-
řetičtí dobrodruzi železných svalů a ocelových 
nervů Josef Ředina a Vojtěch Nový. „Vykro-
čili jsme přesně o devatenácté hodině z Rado-
tína- Černošic přes Brdy do Příbrami. Noční 
přechod Brd nám zkomplikovalo zdlouhavé 
obcházení bývalé raketové základny, která se 
nám jaksi neplánovaně připletla do cesty. To 
nám vůbec nepřidalo a túra pro nás skončila 
přesně v polovině- po padesáti kilometrech 
v šest nula nula. Po takové době bez odpočin-
ku, nemluvě o spánku, je to už děsná rasovina 
na psychiku a pátá hodina ranní sama o sobě 
bývá označována za kritickou,“ uznává Vojta, 
že přednosti, kterými s kamarádem z obce 
bezpochyby disponují, jim v tomhle případě 
byly takříkajíc pro kočku. Z devítičlenné vý-
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pravy, která koketovala se zápisem do černé 
kroniky, dorazili do vysněného cíle pouze dva. 
Zdeněk Mikeš a jeden jeho jistý žák z 9. třídy 
překonali hranice lidských možností. Totéž se 
málem podařilo i dalšímu nositeli staročeské-
ho příjmení Petrovi, který „padl za vlast“ jen 
deset kilometrů před Sedlicí v obci Uzeničky 
a odtud byl transportován do své postele.

Sluší se znovu připomenout jméno Zdeň-
ka Mikeše, protože ten během čtyř ročníků 
„invazí kamikadze“ vydržel stokilometrové 
trápení, obnášející pochod čítající jinak 23 
hodin čistého času s víčky na párátkách, do-

konce třikrát, čímž se pasoval na nejodolnější 
lidský nerost ve stupnici tvrdosti. 

Vojtěch Nový se pokoušel o pěší rekord 
poprvé a jak sám poznamenal, bez předchozí 
přípravy. „Byla to volovina. Volovina je to 
i s přípravou,“ pronáší moudře mladý spor-
tovec. Přesto už má zase „cukání“: „Chtěl 
bych si vyšlápnout s bráchou na podzim 
do Rožmitálu pod Třemšínem. Bratru něja-
kých 65 kilometrů komplet - člověk nesmí být 
měkký a nesplněná meta musí povzbuzovat, 
ne odrazovat,“ dodává s úsměvem.

Josef Ředina spíš přilnul k cyklistice a tah 
ho napadá následující srovnání: „Lepší je 
krosit 200 kilometrů v terénu hlava nehlava 
než jít pěšky tu padesátku. To je tedy fakt. 
Nicméně klidně do toho půjdu příští rok zno-
vu,“ nevzdává se.

Ještě si tak pustit do kroku Ivana Mládka: 
„Ty dálkové pochody, bez chleba a bez 
vody….“

Na pevnou vůli není nic lepšího.
Vladimír Šavrda

NOVINKY Z TENISOVÉHO CLUBU VITALITY BŘEZNICE z.s.
S koncem letních prázdnin se pomalu a nezadržitelně blíží konec 

letní tenisové sezóny. V TC VITALITY BŘEZNICE z.s. bylo letošní 
léto již tradičně  „nabité“ různými tenisovými a sportovními akcemi. 
Klub organizačně zajišťoval pořádání mnoha celostátních a krajských 
tenisových turnajů. Téměř celé letní prázdniny probíhaly v našem klubu 
tenisové a fotbalové tréninkové kempy a velký zájem byl o „Pouťový 
turnaj v nohejbalu“, který měl letos velmi vysokou sportovní úroveň.

Jako každý rok, 
tak i letos, reprezen-
tovali klub a město 
Březnici v soutě-
žích družstev hráči 
a hráčky všech vě-
kových kategorií, to 
znamená od minite-
nisu až po dospělé.  
Nejlépe si vedlo 
družstvo MINITE-
NIS „A“ ve složení 

Nela Šináglová, Ella Smíšková a Justýna Kozáková, které postoupilo 
do krajského čtvrtfi nále. Také  naše družstvo DOROSTU  vyhrálo 
všechna svá utkání a postoupilo do vyšší soutěže.  Dorostenecký tým 
hrál ve složení David Hybrant, Tomáš Gjašík, Adam Veselý, Radek 
Dobeš, Jaroslav Haštava, Samuel Procházka, Filip Kohn, Tomáš Trč-

ka, Aneta Veselá, Natálie Veselá, Pavlína Švejdová, Anna Smíšková 
a Petra Šoff rová. 

TENISOVÁ ŠKOLA JIŘÍHO VESELÉHO ve spolupráci s naším 
klubem uspořádala o letních prázdninách tradiční tréninkový kemp 
pro dětí a mládež všech věkových a výkonnostních kategorií, který 
se každoročně těší velkému zájmu.

Začátkem nového školního roku se v našem klubu znovu rozbíhají 
pravidelné tenisové tréninky dětí a mládeže. V sobotu 23.9. 2017 
od 10.00 do 12.00 hod. se bude u nás konat podzimní nábor dětí 
a mládeže do TENISOVÉ ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, která 
s klubem dlouhodobě spolupracuje. Všichni účastníci náboru obdrží 
vlastnoručně podepsaný plakát reprezentanta ČR a odchovance našeho 
klubu Jiřího Veselého jun.

Celoroční provoz našeho tenisového klubu a kvalita poskytovaných 
služeb k nám každým rokem přilákává nové členy, čehož si velmi 
vážíme. Momentálně náš klub eviduje okolo185 členů, kteří mohou 
využívat 5 venkovních antukových a 2 halové tenisové dvorce. Celý 
rok jsou jim také k dispozici kafeterie, ubytování a čisté upravené 
a moderní zázemí jak venku, tak i uvnitř. V klubové tenisové škole se 
děti připravují pod vedením vysoce kvalifi kovaných trenérů s vyso-
koškolským vzděláním a trénink lze absolvovat v českém, německém 
nebo anglickém jazyce.

TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
Stanislav Veselý, manažer klubu

Všichni milovníci přespolního běhu 

dětského a mládežnického věku jsou 

srdečně zváni do Pacelic, kde se 

v neděli dne 17.9. 2017 uskuteční 

již 6. ročník

PACELICKÉ TRETRY
Kategorie: děti do 5 let, C 6-8 let, 

B 9-11 let, A 12-14 let,

junioři 15-17 let.

Začátek akce ve 13.00 hod. 

Sraz u pacelického hřiště.

Pro nejodolnější jedince je připrave-

no speciální vrchařské překvapení.

Připraveny jsou hodnotné ceny včet-

ně medailí a pohárů.

Pořádá obec Škvořetice
a PROSPORT  Blatná

Z nabídky gulášové „poezie“ v Buzicích nejvíc 
gurmány přitahoval „sobí severský speciál“

Buzice - Tradiční soutěž ve vaření gulá-
šů na dvoře rodinného hostince „U Čiláka“ 
v Buzicích měla opět vysokou úroveň. Sed-
mičlenná nezávislá porota při pátém ročníku 
této gurmánské show se dlouho nemohla 
rozhodnout, jak spravedlivě ocenit jednotlivé 
aktéry v kuchařských úborech. Každý z před-
ložených vzorků byl hotovým mistrovským 
dílem, což dostatečně demonstroval fakt, že 
se ctihodným porotcům při pouhém nasátí gu-
lášového aroma dělaly boule za ušima. A což 
teprve samotná konzumace! Zlé jazyky ovšem 
tvrdí, že nadělovači mišelinských hvězdiček 
autorům gulášových fantazií v Buzicích byli 
do své svatyně za paravánem přivezeni rovnou 
z hladomorny místní tvrze a nedobrovolný 
půst tedy do značné míry ovlivnil jejich roz-
poznávací schopnosti i odborné kvality.

Okolo sporáků a vařičů tentokrát tančilo 
sedm nadšenců z oboru gastronomie - jedno 
zastoupení bylo dámské, zbytek navzdory 

vžitému spojení žena - plotna tvořili „páno-
vé tvorstva“. Soutěžících mělo být původně 
deset, ale počáteční škaredé počasí některé 
kandidáty na „řád buzické vařečky“ odradilo.

Velkou zvědavost a následně bujaré veselí 
vzbudil u přítomných milovníků dobrého jídla 
stánek s označením „Sobí severský speciál“, 
kde se zdatně oháněl Oldřich Dřízhal z Cho-
mutova. Jde o zdejšího chalupáře, který se 
za desetiletí strávená na buzické půdě stal ne-
postradatelnou součástí stmeleného kolektivu 
pro svou upřímnou a kamarádskou povahu. 
Jak se po přečtení přitažlivého nápisu záhy 
vysvětlilo, doprovodná hláška „zbyly jen sáně 
a parohy“ demonstrovala pouze příslušnost 
Oldřicha k severu republiky. Jinak v sobě 
lahodná krmě ukrývala asi tolik exotiky, co 
kupříkladu mexický guláš Lubomíra Suchana 
z Mirovic a asi tolik sobího masa, co obsahuje 
kilo vepřové.

(pokr. na str. 16)
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Vzpomínky na starou Blatnou 
(pokr. ze str. 9) 

Zámecké hodiny denně natahoval starý 
Klas, který byl původně naším kočím, resp. 
mého otce Prokopa Ptáčka, pak se stal až 
do smrti sluhou v kanceláři velkostatku, 
která byla přenesena z Besedy do přízemí 
zámku vpravo. Besedu prodal pan baron panu 
Chlupsovi.

Vpravo, hned v průjezdu zámku, naše 
rodina kdysi krátký čas bydlela a narodil se 
tam v roce 1901 můj starší bratr Jarý. Pak 
jsme se nastěhovali do lesmistrovského bytu 
na Staré poště, kde jsem se narodil já (viz 
Blatenské listy č. 8,  2017). Po nás v zámku 
bydlel hlavní komorník, pan Flandera, nosil 
licousy jako císař pán. Jeho paní byla vy-
hlášená kuchařka, byla zvána na aranžování 
svateb a podobných slavností. Jejich jediný 
syn, Ing. Ferda Flandera, zakládal v Blatné 
s Mirdou Karasů a dalšími studenty ve dvacá-
tých letech první fotbalový kroužek, pozdější 
SK Blatná. Flanderům patřil na Topiči domek 
naproti Břicháčkům na rohu. 

Uprostřed nádvoří zámku byl oválný 
záhon, pečlivě udržovaný, s palmou ve svém 
středu. Na nádvoří se konaly po velkých, 
resp. slavných honech, tzv. štreky neboli 
výřady zvěře. To bývalo obvykle k večeru, 
hajní stáli seřazeni do oblouku s hořícími 
fakulemi (pochodněmi), na balkonku hrála 
kapela pana Vladyky lovecké fanfáry, náš 
tatínek se smeknutým kloboukem hlásil panu 
baronovi stav a počet ulovené zvěře. Památ-
ná byla tato slavnost, když před I. světovou 
válkou navštívil zámek arcivévoda, následník 
a posléze poslední rakouský císař Karel (viz 
přiložená fotka z časopisu Český svět z roku 
1916). Existuje fotografi e v časopisech z té 
doby, kde na nádvoří zámku před 6 střele-
nými srnci v Újezdské oboře je celá rodina 
Hildprandtů a malý Fido se tam tulí ke své 
mamince. Tyto výřady musely být slavné 
a velké, jen v Kněžohájku se střelilo na tisíc 
bažantů. Kněžohájek a jeho část zvaná Strž 
byl houbařský ráj, normálně nepřístupný; 
byla to vlastně bažantnice. Ryzce se tam prý 
v některých místech daly takřka sekat srpem. 
V r. 1930 tam byl neznámým pachatelem 
zastřelen hajný Šlajs, s jehož synem jsem 
chodil do školy.

Na zámku se žilo navenek hogo fogo, ale 
jinak nic moc přepychově. Dlouho na zámku 
nebyla vůbec koupelna. Páni se chodili v ob-
dobí kampaně koupat do lihovaru, kde měli 
speciální místnost s vanami a horkou vodou. 
Vozil je tam zadem přes parkový most pan 
Motyčka, hlavní panský kočí. Když baroni 
později přesedlali na auta, převzal pana Mo-
tyčku náš tatínek pro služební jízdy. Ze Staré 
pošty bylo přes město daleko na nádraží, tak 
nás vozil kočár jako studenty i s velkými 
proutěnými koši, které vyráběl pan Primas.

Po smrti pana Flandery byl hlavním ko-
morníkem Josef Hrádek, bydleli na Sádkách. 
Obsluhoval u stolu v bílých rukavicích. Paní 
baronka měla jako komornou a společnici 
slečnu Řezáčovou, byla to sestra sekretáře 
Řezáče. Říkalo se jí taky Černá Máry.

Baron Karel měl jako komorníka Pepíka 
Žáčka, ten se později přestěhoval do Prahy 
do budovy Bánské a Hutní společnosti v La-
zarské ulici. Jeho manželka rozená Ředinová 
brzy zemřela. Žáček až do smrti zastával 
funkci pokladníka tehdejšího Spolku rodáků. 
Fída měl jako komorníka předobrého Jeníka 
Chouru. Jako šofér, resp. jakýsi údržbář vozu, 
mu sloužil Pepík Flandera, syn oborského 
hajného, který po celý život bydlel v hajnici 
na konci parku u sokolovny. Ten se staral 
o daňčí zvěř v parku a obden nosil na zádech 
pytel se zadinou do Sádlova jako krmení pro 
bažanty, zajíce a králíky. Celý zámecký park 
byl obehnán plaňkovým plotem, pan Flandera 
se staral, aby byla všechna vrata a vrátka dobře 
uzavřena. I v noci byl park hlídán – pan Líva-
nec nebo Housar museli obejít troje kontrolní 
hodiny, to byly takové železné schránky, kde 
se muselo otočit klíčem. Jedny byly u drátě-
ných vrat směrem k lihovaru, druhé na konci 
parku u hajnice a třetí u vrat na státní silnici 
u Bílého mostu. Hajnice, kde bydlívali kromě 
hajného Flandery revírníci Procházka, Bed-
řich či Temml, pocházela z roku 1720 a byla 
za minulého režimu bezohledně zbourána. 
Ve stejném stylu jako již neexistující hajnice 
je i bývalý zahradníkův domek s rokokovým 
schodištěm. Bydlíval tam panský zahradník, 
za mého mládí pan Libý, starý mládenec, 
který se staral o park, cesty, skleník v parku 
a panskou zahradu. Skleník, v němž byly 
i palmy a voliéry s ptáky, byl umístěn vedle 
bývalého přírodního jeviště směrem k řece. 
V roce 1914 měl i svou roli v ději hry Jiřího 
Mahena Jánošík. Panská zahrada byla umís-
těna vedle státní silnice mezi dvorem a tzv. 
Židovnou (později restaurace Myslivna). 
Zahradník patřil svou funkcí mezi zámecké 
úředníky. Po panu Libém tam bydlel správce 
Bezdědovického dvora Javorský, který si v r. 
1916 vzal Marii Vaníkovou, dceru šafáře. Pro 
zahradníky postavil pan baron domek přímo 
v panské zahradě. Později obýval původní 
zahradnický domek baron Jindřich se svým 
sochařským ateliérem a pak polesný Karel 
Boček. Nyní je domek obýván současnou 
majitelkou zámku.

V dobách mého mládí, někdy kolem roku 
1918, měli páni v koňské stáji na nádvoří tyto 
koně, jejichž jména si dodnes pamatuji: Hata 
Titla, Tatar, Emlek, Remény, Ticza, Saveta, 
Savtele…

Z této stáje byl později zřízen tzv. konibar, 
pak výstavní místnost, a nyní se tam konají 
různá společenská setkání pořádaná součas-
nou majitelkou zámku. Jsem rád, že zámek 
stále žije“. 

Gulášová poezie v Buzicích 
(pokr. ze str. 15)

„Sranda musí být, i kdyby pivo zdražili,“ 
náležitě okořenil svou bajku o sobím speciálu 
věčně veselý chomutovský „buzičák“, „Letos 
tady vlastně soutěžím úplně poprvé, ale to ne-
znamená, že bych se sporáku vyhýbal. Právě 
naopak! Umím uvařit snad úplně všechno 
a nejlépe to ocenila vždycky moje manželka, 
když na ni po příchodu z práce čekalo teplé 
jídlo. Stejně jako vařečku zbožňuji kytaru, 
kterou nejlépe provětrám právě tady na ven-
kově při četných radovánkách s přáteli,“ uvádí 
stoprocentní pohodář, který byl při uplynulých 
ročnících „čilákovské gulášiády“ cennou po-
silou odborné poroty a šiřitelem dobré nálady.

Již zmíněný Lubomír Suchan z Mirovic 
a jeho mexický guláš z kližky mladého býka 
jako vždycky nezklamaly. Luboš v minulosti 
dokonce vystupoval v televizních pořadech 
o vaření, takže určitě o gastronomii něco ví. 
Tady v Buzicích ještě nikdy nechyběl- zdobí 
ho jedno vítězství a jeden stříbrný „knedlík“. 
Letos si vyvařil bronz. „Abych si svoje ku-
chařské dovednosti pořádně „vyšperkoval“, 
jezdím také na „Guláš Fest“ do Mikulova,“ 
prozrazuje skromně velký gastronomický 
umělec, „To je fakt senzační podnik- navště-
vuje ho odhadem šest až sedm tisíc milovní-
ků gulášových specialit! Hodně se tam dbá 
i na dobré nápady a fantazii, co se týče před-
stavení soutěžního týmu ohledně garderoby. 
Loni jsme se s kolegy převtělili do středově-
kých postav, předtím jsme vystupovali coby 
indiáni. Letos se tam chystáme znovu. Pro 
tuto příležitost jsme si nachystali kostýmy 
„Květinových dětí“- hippies ze 70. let,“ těší se 
již dopředu Luboš Suchan, který se dočkal se 
svým týmem na téhle monstrózní akci v kon-
kurenci okolo 40 domácích i zahraničních 
„gulášmanů“ dvou ocenění za originalitu, což 
je jistě obrovské vyznamenání. Aby nabízený 
sortiment v Buzicích ještě zatraktivnil, vedle 
mexického guláše, do kterého investoval cca 
2000 korun, si mohli u něho zájemci koupit 
rovněž uzená kuřecí stehna.

Po voňavém odpoledni, které na dvůr sta-
ročeské buzické krčmy magickou silou přitáhlo 
na dvě stovky gurmánů, jejichž přičiněním 
se po gulášových pochoutkách jen zaprášilo, 
přišlo očekávané rozdílení postů. Stejně jako 
loni podle očekávání dobylo gulášový „Mount 
Everest“ v Buzicích duo sester Hany a Jany 
Krejcárkových z Hrádku u Rokycan s hovězím 
klenotem. Spolu s nimi získal stejný počet bodů 
ale k všeobecnému překvapení také Dušan Va-
něk z Hněvkova se srnčí pohádkou. Stříbrnou 
pozici obsadili rovněž se shodným počtem 
bodů zase dva soutěžící - Mirek Petráš ze Škvo-
řetic s neodolatelným pivovarským guláškem+ 
přílohou ve formě bramboráčků a Miloš Vaněk 
z Vodňan, který vsadil na klasiku - guláš kančí. 
Bronz byl souzen Luboši Suchanovi z Mirovic.

Nepopulární „bramborová“ zbyla na nej-
staršího účastníka přeboru Františka Šilhavé-
ho ze Skaličan, poslední příčka výsledkového 
žebříčku čekala na „sobího muže z dalekého 
severu“. Za benjamínka kulinářské akce byl 
slavnostně vyhlášen devítiletý Jakub Vaněk, 
který zdatně přiložil ruku k dílu a jednou tady 
také bude určitě předvádět svůj kuchařský 
talent a um.                         Vladimír Šavrda
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD 

řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč, 

víkendy volné, stálá práce

Jak si zlevnit autopojištění?
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

PizzeriePizzerie
U Pejska a KoCiCkyU Pejska a KoCiCky

v Kasejovicích,

Pizza z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook
St - Pá 12.00 - 19.00
So  12.00 - 21.00
Ne  15.00 - 19.00

˘ ˘

Mladá rodina koupí
rodinný dům v Blatné.

Přijmeme jakékoliv informace. 
Tel. 728 726 515
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Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Truhlář - nábytkář
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii  
    - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti- NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky

* Konstruktér / Technolog výroby

* Programátor CNC strojů

* Asistent/ka projektu
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
  335 44 Kasejovice č.p. 337  

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
                            email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

PRODÁM
ZDĚNÝ BYT 3+1 (60 m2)

v Blatné.
Bez závazku, k dispozici 

ihned.

Více informací telefonicky 
na čísle 604 13 99 73.

Prosím, volejte po 
16. hodině. 

Tato nabídka není určena 
realitním kancelářím.

VESAD  s.r.o. přijme

PRACOVNÍKY
PRO NAVÍJENÍ CÍVEK

na hlavní pracovní poměr
– jednosměnný provoz
– možnost brigády pro důchodce, ženy 

na mateřské dovolené a studenty
81,- Kč na hod. + prémie

Info na tel.: 731 410 635, 383 493 417
             Sedlice, Husova 235
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Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305


výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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