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Donau Philharmonie Wien na zámku Blatná
V pátek 26. července 2019 se na zámku Blatná konal koncert slavné vídeňské filharmonie Donau Philharmonie Wien.
Do Blatné se tak již podruhé se svým orchestrem vrátil dirigent
Manfred Müssauer, který je proslulý svými zábavnými interpretacemi a nápaditým programem. Diváci si mohli užít známé melodie
J. Oﬀenbacha, F. Lehára nebo G. Bizeta. O nezapomenutelné představení se postarali sopranistka Catalina Paz a barytonista Ivan Naumovski.

Zámecké nádvoří a západ slunce dodaly koncertu jedinečnou atmosféru. Děkujeme všem, kteří přišli na zámek Blatná a strávili s námi
tento nádherný večer.

O další krásný hudební zážitek se postará
Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Koncert
se bude konat v pátek 23. srpna v 19 hodin na zámeckém nádvoří. Doufáme, že se návštěvníci
na tuto akci těší stejně tak jako my.
Ivana Kurzová - Zámek Blatná

Zámek Blatná uvádí

Zámek Blatná | 23. srpen 2019 | 19:00

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Přesto jsme i tak pro návštěvníky připravovali řadu novinek. Doplnili jsme cínové
přívěsky - po delší době u nás můžete koupit
cínová znamení nebo cínového houpacího
koníčka. Pro milovníky originalit a zvláštností
nabízíme kované přívěsky - šperky. Také jsme
rozšířili dřevěné šperky. A protože se blíží již
výše zmíněná pouť, nemůže chybět nabídka
perníkových srdcí.

ktuality
Český svaz chovatelů ZO Blatná 1
pořádá

54. letní výstavu drobného
zvířectva
v chovatelském areálu Dukelské
nábřeží
ve dnech 17. a 18. 8. 2019 tradičně
o Blatenské pouti
v So 8 - 18 hod.
v Ne 8 - 17 hod.
Pořadatelé výstavy zvou k prohlídce
výstavy, k příjemnému posezení v parku
a poslechu hudby po oba dny.
Občerstvení v areálu.

1879 – 2019

140 let

SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
v Blatné
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KRÁSNĚ-LI O VAVŘINCI A BARTOLOMĚJI, NA DOBRÝ PODZIMEK MÁŠ
NADĚJI (10. 8., 24. 8.)
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a nás již tradičně čeká BLATENSKÁ
POUŤ, po které ale všichni školáci tuší, že
se velkou rychlostí blíží nový školní rok. My
ostatní zase, že se hlásí nadcházející roční období - PODZIM. Jako každoročně si říkáme:
„ To nám ty prázdniny zase utekly!“ Krásných,
voňavých až příliš horkých dnů i večerů jsme
si zase letos užili až až, občas někteří brbláme,
že se to horko nedalo vydržet, ale jakmile se
ochladí, mnozí bychom ho přivolali zpět...
Ještě je ale brzy na chladné počasí,
slunečních dní máme před sebou celou řadu
a možná opravdu takových svěžích, příjemných.
PRÁZDNINY A LIDOVÉ ŘEMESLO
S PŮJČOVNOU LODĚK
I přes krásné léto se nám letošní prázdniny
příliš nevydařily a přinesly velké problémy.
A tak jsme nemohli dodržet námi předem
avízovaný letní prodej a zůstali jsme pouze
alespoň u sobotních prodejů. Všem našim
zákazníkům i příznivcům se za to omlouváme.
Pouze PŮJČOVNA LODĚK byla v provozu
téměč denně, tak jak jsme slíbili. Problémy
však zase jako každoročně nastávají s nedostatkem vody.
Po zbytek prázdnin a i nadále budeme
v tomto režimu pokračovat.

www.lidove-remeslo.cz
OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE, SLUNCE
UŽ TOLIK NEHŘEJE
BARTOLOMĚJ SVATÝ ODPOLEDNE
KRÁTÍ
JE-LI NA BARTOLOMĚJE ČAS, JE Z LISU
KVAS
PO BARTOLOMĚJI STUDENÝ ROSY,
NECHOĎTE RÁNO BOSI
Všem čtenářům Blatenských listů přejeme
vydařenou pouť i krásný zbytek letních
dní.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pouze na webu si můžete přečíst:
Hasičské závody v Chobotě
Požární soutěž v Sedlici
Realita či oxymóron
Sedlický bazar

Vážení přátelé,

Program oslav:

dne 7. září 2019 proběhnou oslavy 140. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Blatné.

SOBOTA 7. ZÁŘÍ 2019
12.00 – 13.00 sraz jednotek a občanů u hasičské
stanice
13.00
slavnostní průvod městem na třídu
J. P. Koubka s dechovou hudbou,
mažoretkami, položení věnců
14.00
slavnostní předání Tatry 815 Terrno
do užívání JSDHO města Blatná,
žehnání nového vozidla a stužkování
praporů
15.00
ukázka JSDHO Blatná a ukázka
požárního útoku mladých hasičů
15.30
soutěž v požárním útoku muži, ženy,
veteráni
15.00 – 18.00 dechová hudba Kameňáci
18.00
taneční zábava za doprovodu hudby
Dream a Luďka Taušner Kurálová

Na tyto oslavy SDH v Blatné Vás srdečně zveme
a těšíme se, že se zúčastníte.

Za Sbor dobrovolných hasičů v Blatné
Václav Tvrdý

Josef Novotný

starosta

velitel
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Z právy

z radnice

Kotlíkové dotace naposledy
v našem kraji
Základní informace
Podmínky 3. kola kotlíkových dotací v Jihočeském kraji budou
zveřejněny 16. 8. 2019 na webu kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ .
Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 23. 9. 2019.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN
EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5.
Emisní třídy).
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění
rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech
s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna
starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány
jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno
tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše
však 120 tis. Kč;
Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel
na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován
plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
Ve třetím kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě
uhlí ani kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci
Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (v našem regionu se jedná o Blatnou a Chlum) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.
Uznatelnost výdajů:
Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního
programu.
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového
výtisku s povinnými přílohami.
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle
na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp.
jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotograﬁe štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotograﬁe starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li
relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové
jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické
opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je
k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.
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Krajský úřad pořádá semináře k 3. výzvě kotlíkových dotací
v Jihočeském kraji:
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání ﬁnanční
podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech v rámci 3. Výzvy „kotlíkových
dotací“ v Jihočeském kraji.
06. 06. 2019, 17:00 Protivín, Mírová 337,Městské kulturní středisko
(kinosál)
10. 06. 2019, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková
učebna, 1. p.
10. 06. 2019, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107,
KD Střelnice
12. 06. 2019, 16:00 Třeboň, Palackého nám. 46/II., MěÚ zasedací
místnost č. 119
22. 08. 2019, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna
26. 08. 2019, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko
27. 08. 2019, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, MěÚ (radniční sál)
04. 09. 2019, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny
(nový sál)
04. 09. 2019, 16:00 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.
05. 09. 2019, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací
místnost, 3. p.
09. 09. 2019, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II., velký
sál zastupitelstva
09. 09. 2019, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav (malý
sál), 1. p.
10. 09. 2019, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost,
přízemí
11. 09. 2019, 16:00 Strakonice, Smetanova 533, zasedací místnost
bývalého okresního úřadu
12. 09. 2019, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, Kulturní dům Beseda
(kinosál)
Bližší informace a kontakty na adrese: www.kotlikovedotace.
kraj-jihocesky.
Bohumila Hoštičková, OMIR, MěÚ Blatná

PŘEDŠKOLÁČEK
Uplynulý školní rok jsme se scházeli v klubovně
KCAŽ v Blatné – Eliška Ďurianová, Anička Fořtová,
Vojtík Hlaváč, Jiřík Linhart, Honzík Mikeš, Sárinka
Sýbková; a Štěpánka Havličková s Mirečkem Brabcem
za námi dojížděli z Březnice.
Seznámili jsme se s velkými písmeny naší abecedy,
rozšířili si svou matematickou představivost, zvládli
grafomotorické cviky, hráli jsme loutkové divadlo; ale
hlavně – učili jsme se plnit dané povinnosti.
Dostávali jsme domácí úkoly! Zpočátku nám pomáhali rodiče, ale později jsme dokázali pracovat
samostatně.
Zvládli jsme některé školní návyky potřebné pro
úspěšný vstup do 1.třídy.
Takže hurá, těšíme se do školy! ☺
Noví zájemci o kurz pro předškolní děti v nastávajícím školním roce – volejte prosím na tel.č.
602 303 083, a to nejpozději do poloviny září 2019.
Mgr. Petra Tuháčková
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Zprávy

TS Blatná
Stavební činnost
Léto se překlenulo do druhé poloviny a blatenská pouť naznačuje
blížící se konec prázdnin. I přesto, že se čerpají dovolené, probíhají
různé stavební práce povětšinou na opravách chodníků.
Začátkem léta probíhala oprava vnějšího opláštění bytového domu
čp. 334 a 659. V součinnosti se stavební ﬁrmou, která prováděla
zateplení domu a obnovu fasády, provedly Technické služby opravy
chodníku přiléhajícího kolem domu. Původní betonové dlaždice, které
byly kolem základového soklu, byly odstraněny, z části byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby a v části soklu byla provedena
pouze drenáž (chodník by zde neměl význam). Jsou zde také postupně
rekonstruovány přilehlé garáže a dojde k drobným opravám povrchu
mezi domem a garážemi.
V ulici Tyršova, v úseku směrem do centra od křižovatky se Sadovou po pravé straně došlo k sesuvu části chodníku k plotu sousedního
pozemku. Část původního asfaltového chodníku byla odstraněna
a část svahu, který nejvíce ohrožoval plot přilehlého pozemku, byla
nově zpevněna zatravňovacími tvárnicemi uloženými do betonového
lože. Některé vyvrácené kamenné obruby byly přerovnány a došlo
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k položení nového povrchu ze zámkové dlažby. Chůze po chodníku,
který slouží obyvatelům a zaměstnancům průmyslových podniků v této
části města, bude nyní bezpečnější a příjemnější.
V minulém týdnu byla dokončena také oprava povrchu chodníku
v Pivovarské ulici, po pravé straně směrem od kruhového objezdu
k marketu Lidl. Při opravě byly zároveň v části chodníku položeny
chráničky pro vedení optických kabelů. Nerovný a několikrát opravovaný asfaltový povrch byl opět nahrazen zámkovou dlažbou a chodníky
v této ulici jsou tak nyní ze stejného materiálu.

Zemřelí – červenec
Melánová Marie nar. 1927, Mačkov, úmrtí 16. 7. 2019
Koželuhová Ludmila nar. 1926, Kbelnice, úmrtí 19. 7. 2019
Horníková Julie nar. 1937, Strakonice, úmrtí 20. 7. 2019
Mikolášková Marie nar. 1940, Bezdědovice, úmrtí 29. 7. 2019
Kalbáč Jaroslav nar. 1947, Pacelice, úmrtí 30. 7. 2019
Vokáč Miroslav nar. 1955, Blatná, úmrtí 29. 7. 2019
Léto a prázdniny jsou
v plném proudu a toulání v přírodě nás přivede
občas k neočekávaným
pohledům. Líbí se mi
v krajině dominanty a také
nápady zemědělců, kteří
mají smysl pro romantiku.
Nová technika na polích
převzala vládu a po sklizni
vládnou už jenom balíky, ale i z nich lze do krajiny postavit dominantu.
Proto se u nás už neříká „U přejezdu“, ale „U méďů“.
foto a text Petr Vích

-LĭYìFHQHĭOHWSDWčì
]QDÕND/(,)+(,7
NHđSLÕFHPH]LYĨUREFL
SRWčHEGRGRPÈFQRVWL
=DNYDOLWXYĨURENġYGÞÕìPH]HMPÜQD
QDđLP]DPÞVWQDQFġP
9QDđHPYĨUREQìP]ÈYRGÞY%ODWQÜ
SUÈYÞQDEìUÈPH
QRYÜNROHJ\QÞDNROHJ\

32-t7(1d632=1$7/x3(
YìFHLQIRUPDFìQDWHO



69d¦(q(
6./$'1.<
0(&+$1,.<(/(.75,.d¦(
0217dÅ1'z/1.<
0217dÅ1'z/1.<1$/$.2918
0217dÅ1'z/1.<9('28&60z1<

ZZZSULMHPQDSUDFHF]

Ročník 30 (40)

Blatná16. srpna 2019

Číslo 13 / strana 5

Indiánský víkend v Chlumu láká děti i po čtrnácti letech
V obci Chlum na Blatensku již čtrnáctým rokem provozují ojedinělou letní
atrakci. Na otevřeném prostranství vedle
vodní hladiny se vždycky závěrem června
probudí k životu scenérie jako z románu

Mezi disciplínami insiánského dne v Chlumu
zaujalo děti rýžování zlata

Karla Maye. Nefalšovaná indiánská osada.
V rámci „indiánského víkendu“ si tady děti
mohou vyzkoušet mnoho dovedností rudých
mužů- vrh oštěpem, hod tomahavkem, střelbu
Historie téměř detektivní

Mlýnek na kávu
1895
Čas od času objevíme v depozitáři muzea
opravdu záhadný předmět. Jindy se zase zasekneme na celé hodiny při dohledávání doplňujících informací k artefaktu, které by nám
poodkryly něco více o majiteli či o účelnosti
daného předmětu. Mezi některými opravdu
prapodivnými předměty jsem si tentokrát
vybral obyčejný mlýnek na kávu, který byl
muzeu darován Marií Hozovou v roce 1959.
Jedná se o klasický kovový mlýnek, jehož
točitá klička je vyrobena z mosazi a rukojeť
ze dřeva. Horní trychtýř a plechové tělo je
vyrobeno pravděpodobně z pozinkovaného
plechu a celou konstrukci zpevňuje železný
rám, spojující podstavu a horní část mlýnku.
Ačkoliv rostlinná výzdoba dává mlýnku punc
jakéhosi luxusu, který byl dáván na obdiv

Kafemlýnek z roku 1895

v měšťanských domech, nejedná se svým
způsobem o žádný výjimečný předmět. Naši
zvědavost vzbudil rok 1895 a iniciály MS.
Začali jsme tedy pátrat po jeho původu.

z „henryovky“ a „medvědobijky“, rýžování
zlata atd. Letos se nechalo zlákat kouzlem
Divokého západu více jak sto dětí. Za úspěšně
zvládnuté disciplíny inkasují kluci a děvčata
papírové dolary, které pak ve westernovém
stánku mění za zboží příslušné hodnoty.
Poslední tři roky třímají pořadatelské
žezlo místní dobrovolní hasiči, předtím organizovali „indiánské víkendy“ chlumští podnikatelé. Nákup cen a doprovodný program akce
/ kovbojská show / jsou ﬁnancovány z výtěžku
společenského plesu. „Na podobném podniku
se vždycky prodělá. Ale my to děláme moc
rádi a nejlepší odměnou je nám dětská radost,“
říká jeden z členů pořadatelského týmu.
Prostor pro indiánskou osadu bude zanedlouho sousedit s hasičskou dráhou a fotbalovým hřištěm. Počítá se i s vybudováním
nové pergoly s krbem. Příslušné pozemky
jsou totiž obecní a stávající sportovní zázemí
uprostřed Chlumu se nachází v pronajaté
lokalitě. A vlastní je prostě vlastní.
První naše kroky vedly do přírůstkových
knih, které v roce 1959 vedl Karel Rataj,
správce muzea. Naštěstí tento kurátor sbírkových předmětů neopomněl uvádět v knize
i dárce, a tak byla snadno dohledána odborná
učitelka Marie Hozová. Její dcerou byla
Dagmar Hozová, která je také častěji uváděna
jako vnučka Josefa Siblíka z Blatné. Tím se
kolotoč v hledání pohnutek dárkyně mírně
uzavřel, neboť jakožto dcera zakladatele
a prvního správce muzea určitě pociťovala
sounáležitost s Blatnou, a proto tento krásný
kafemlýnek darovala do muzejních sbírek.
Lze se i domnívat, že tedy patřil do domácnosti jejího otce.
Její jméno za svobodna bylo Marie Siblíková, což by mohlo evokovat, že mlýnek
dostala jako svatební dar, nebo že byl vyroben
jako připomínka jejího narození. V jeho popisu je totiž napsáno, že se má jednat o rukodělnou výrobu, a proto by mohl být unikátem
na zakázku. Bohužel mnohé publikované
životopisy Josefa Siblíka sice uvádějí, že měl
dcery Marii, Růženku, Annu a syna Josefa,
ale neupřesňují jejich datum narození nebo
svatební den. Bylo ovšem jasné, že se Marie
nemohla narodit před svatbou, tedy před
rokem 1891, což vzápětí potvrdila zdigitalizovaná matrika, kde jsme našli datum narození
9. 9. 1892. Tím ovšem bohužel padla i teorie
o svatebním daru či k příležitosti narození.
V roce 1895 se sice narodila nejmladší dcera
Anna, ale to bychom očekávali asi jiný dárek.
Neumím si moc představit, že by tříletá Marie
dostala jako dárek takto krásný kafemlýnek.
Jako dítě by si s ním určitě ráda hrála, ale jeho
životnost by byla zkrácena na minimum. Náš

V indiánské osadě nemohli chybět ani Vinetuovi
potomci

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
exemplář přitom nenese stopy jakéhokoliv
hrubého zacházení.
Někdy nás pátrání po příběhu zavede
do slepé uličky, která prvotní domněnky
vyvrací. Naše hledání tentokrát nepotvrdilo,
zdali se výzdoba mlýnku s iniciálami MS
opravdu týká Marie Siblíkově nebo proč byl
na mlýnek uveden rok 1895. Aplikujeme-li
Ockhamovu břitvu na naše úvahy, mohlo
se jednat o iniciály výrobce a rok, kdy byl

Mosazná klička s viditelnými iniciálami MS

mlýnek vytvořen. Pouhou náhodou se dostal
do domácnosti Marie Hozové, rozené Siblíkové, která jej darovala do Okresního muzea
v Blatné. Někdy i negativní zjištění je přínosem, i když skrývá malé zklamání.
Městské muzeum Blatná
Petr Chlebec
Chtěl bych poděkovat zaměstnancům
TS Blatná za velmi kvalitně odvedenou práci při pokládce betonové
dlažby chodníku. Obyvatel domu
č.p. 167.
Koupím obrazy autora Karel Hildprandt z Blatné, nabídněte, přijedu.

Tel: 775 225 855
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Pět zastavení s oživlými obrázky ze sedlických dějin aneb
Sedlice je městem už 480 let
Sedlice - Bože, jak ten čas letí! Sedlická radnice spolu se svými
obyvateli oslavila před letošními letními prázdninami již 480. výročí
povýšení Sedlice na město / stalo se roku 1539/.
Od onoho významného data urazily generace zdejších občanů
pěkně dlouhou cestu a obrazně řečeno „prošlapaly něco párů střevíců“. Střídaly se časy dobré i zlé, blahobytné s hubenými, ale naštěstí
výrazně převažovala údobí šťastná a plodná. Zásluhou všech těch
tisíců a tisíců dobrých lidí s vlasteneckým jádrem, kteří žili a pracovali
na sedlické půdě, je dnes toto malebné město tím, čím je. Po všech
stránkách zabezpečeným střediskem, které má co nabídnout domácím
i návštěvníkům a žije a rozvíjí se na 200%.
Že nynější pokračovatelé v bohulibém díle předků nikterak neignorují bohaté dějiny Sedlice prokázaly právě důstojné oslavy 480 let
od historické výsady, jež se tehdy dostalo sedlickým od panského stavu.
Veřejná připomínka byla pojata velmi duchaplně, nápaditě, s patřičnou fantazií a noblesou. Na pěti zastaveních při historické procházce
Sedlicí se více než 200 hostů velkolepé společenské akce přeneslo
do konkrétního roku k určitému skutečnému výjevu. Jednotlivých rolí
v historických scénkách se skvěle zhostili členové spolku „Modrásek“,
„Vendetta“ Strakonice, TJ Sokol Sedlice a Sboru dobrovolných hasičů Sedlice. Vše probíhalo pod štědře otevřenou dlaní města Sedlice
a odbornou přípravou Davida Maňhala, který má mateřskou historii
„v malíčku“.
Zahájení proběhlo / jak jinak /
na sedlickém náměstí
TGM před radniční
budovou. Zde byl položen základní kámen
celého historického
dokumentu v obsazení členů Souboru
historického šermu
„Vendetta“. Ti braPřijíždí jeho jasnost majitel sedlického panství
vurně ztvárnili trio
tehdejších aktérů- majitele sedlického panství Adama Řepického,
rychtáře a pacholka Jarolíma. Pro větší efekt a eleganci přijel na náměstí Adam Řepický v otevřeném kočáru, taženým párem koní. Za přistaveným stolem oznámil slavnou novinu zisku privilegia od císaře
Ferdinanda I., podle které se „ves Sedlce vysazuje za městečko“.
Současně sedličtí obdrželi právo pečetit zeleným voskem a přijali
vlastní městský znak. Také od toho času měli právo trhu-jarmarku.
Historická osnova sedlických dějin se dále rozvinula před kostelem
sv. Jakuba. Tady se vrátili přítomní do roku 1744, kdy se plánovala
teprve výstavba duchovního skvostu. Ve scénce vystoupili Jarmila
Eignerová coby hraběnka Antonie Černínová a člen SHŠ „Vendetta“
jako její stavitel Antonín Jermář.
A pak stačilo udělat jen čelem vzad a upřít svou pozornost k sedlické faře, kde se odehrával související příběh. Tady si zahrál i duchovní
otec celého představení k jubileu města David Maňhal. Ztvárnil děkana
Františka Seyvaltera, jenž horoval za postavení nové farní budovy
u tehdejšího starosty Sedlice Josefa Šavrdy,nyní ztělesněného Michalem Šindelářem. To se psal rok 1908. Dav, coby v divadelní hantýrce
tzv. „křoví“, si s chutí střihl spolek „Madraha“ při ZŠ Dukelská Strakonice. Dav ve zmíněném úryvku protestoval proti tomuto záměru.
Starosta s děkanem nespokojence tišili a nabádali k rozchodu.
Na v pořadí třetí zastavení s oživlými dějinami Sedlice se zástup
následně posunul před dům čp. 138 „U Šavrdů“ k náměstí a jako

mávnutím kouzelného proutku se
ocitl v roce 1915. To Josef Šavrda, nyní představovaný Zbyňkem
Hrdličkou, odcházel na frontu 1.
světové války. Tady a teď shlédli
diváci srdcervoucné loučení rekruta s jeho maminkou. Tu si zahrála
Ivana Eignerová. Někdejší učitel
z Klatovska, kterého napoprvé
c.k. rakouské mocnářství nevzalo
do armády / prý na něho vojenští
páni tehdy neměli tak mohutnou
uniformu /, se bohužel domů už
nevrátil. Po zajetí na srbské frontě
posílil řady srbské legie. Poté se Setkání dvou starostů z různých
století
stal ruským legionářem. Nechybělo mnoho a mohl nadále obohacovat kulturní a společenský život
v Sedlici.Ovšem neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Statečný
vojín velkého vzrůstu, ale citlivého srdce zahynul na Urale v boji proti
bolševikům roku 1918. Jeho světlý život připomíná pamětní deska,
upevněná na fasádě domu.
Nebylo možno opomenout nejslavnějšího sportovce,jaký kdy spojil
své osudy s tímto kouzelným městem. A nejde o nikoho menšího než
Josefa „Pepé“ Bicana- božského fotbalistu snů. Na zastavení číslo čtyři
u fotbalového hřiště ho architekti bezesporu zajímavé trasy alespoň
na chvíli oživili. A to v důležitém okamžiku jeho kariéry roku 1934.
Tehdy reprezentoval „Rapid Vídeň“. Na letním pobytu u prarodičů
v Sedlici si ho vyhledali funkcionáři klubu „Slavia Praha“ a získali ho
pro své barvy. Sparťanští „nákupčí hráčů“ už přišli s křížkem po funuse.
V slávistickém dresu pak Josef Bican okouzloval publikum během
514 utkání a dal obdivuhodných 961 gólů. Mladého „Pepé“ Bicana
dokonale ztělesnil Michal Sladký. Dále si ve scénce zaúčinkovali: Filip
Rakovan, Jan Reichardt, Vladimír Klíma ml., Jan Hrubý.
Veselý úryvek vystřídala chmurná epizoda, která zakončila historický výlet po Sedlici. Na podzim roku 1944 klatovské gestapo zatklo
Josefa Mastíka- městského tajemníka a velitele hasičského sboru
v Sedlici. Inscenace zachytila Josefa Mastíka při dohledu a organizaci
střídání hasičské stráže / postavu sehrál František Doušek /. Dva příslušníci klatovského gestapa ho při té činnosti odvádějí s namířenými
pistolemi do automobilu. Josef Mastík zrůdnou dobu německé okupace
nepřežil. Byl odvezen do policejní věznice v Klatovech a následně
do Malé pevnosti Terezín-věznice pražského gestapa. Tam podlehl
4. května 1945 epidemii tyfu. V srpnu 1945 spočinula urna s jeho
popelem na hřbitově v rodné Sedlici.
Velký den města Sedlice pak pokračoval přátelským posezením
s občerstvením a hudbou v prostoru za radnicí. Program ještě doplnil
koncert v kostele svatého Jakuba.
Oslavy povýšení Sedlice na město se jistě náramně vydařily a pořadatelé zaznamenali mnoho kladných ohlasů a poděkování. Pokud
i nadále povedou město Sedlice schopní starostové a měští radní,
pokud i nadále sedličtí občané zachovají soudržnost a úctu jednoho
před druhým, pak nic nebrání dalšímu rozkvětu a rozvoji tohoto malebného střediska. A jednou si další nositelé veřejné pochodně, další
následovníci nynější komunity, třeba zahrají podobnou paletu scének,
kde vystaví účet svým otcům a dědům. A jistě bude lichotivý. A snad
budou převažovat ty veselejší události.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Dobrovolní hasiči v Drahenickém Málkově mají zdravý smysl
pro humor. Přenesli ho i do oslav své požehnané stodesítky
Drahenický Málkov - Onu letní sobotu
připomínala veřejná prostranství v osadě
Drahenický Málkov švestkový sad. Kam až
oko dohlédlo se totiž hemžily postavy v hasičských uniformách. Málkovští prožívali
velký den- připomínali si 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v mateřské vsi.
Malebná vesnice se oděla do slavnostního
hávu a nikdo z místních nezůstal doma. Pevně
semknutá parta „hybných pák“ společenského
dění na málkovské půdě se postarala o perfektní program- bohatý, důstojný, s příměsí
nezbytného vtipu. Zkrátka a dobře- moc se
jim to povedlo!
Průvody musí být, prapory musí být…..
Každá taková sváteční událost pod patronátem svatého Floriána má svou jasně danou
osnovu. Přivítání a představení hostujících
hasičských sborů, pokládku věnce u pomníku
spoluobčanů padlých ve světových válkách,
čestnou stráž za zvuků národní hymny, proslovy představitelů pořádající organizace, obce
a čestných hostů. A co by to bylo za slavnost
bez průvodu s živou hudbou! Přesně takhle se
to úderem pravého poledne rozvinulo i v Drahenickém Málkově. Bez jediného zaváhání,
bez jediné chybičky. Málkovští si to uměli
„posychrovat“ i nahoře, takže jejich požehnané kroky po celý den provázela rozesmátá
tvář slunce.
S příchodem početného průvodu na nově
vybudované cvičiště pak přítomné čekalo
ještě něco nad rámec obvyklého scénáře.
Stříhání pásky, kterým se oﬁciálně zahájil
provoz na sportovní planině. Odhalení pamětního kamene s informační deskou, čehož se
s radostí zhostila místní drobotina. A konečně
zasazení lípy- strážkyně. Tady si lopatou hodil
každý z řečníků.
Protože „nahoře“ přece jen topili víc, než
bylo zdrávo, omezili se jednotliví mluvčí
na stručnější proslovy, aby jejich posluchači
v uniformách nezačali náhodou hromadně kolabovat. Někdy i méně může být více. Veškeré
projevy ve stravitelné formě splnily svůj účel,
byly zajímavé, srdečné a povzbudivé.
Jako čestní hosté zde vystoupili místostarosta města Blatné Pavel Ounický, starostka
Okresního sdružení hasičů Jaroslava Boukalová a poslanec parlamentu za Českou pirátskou
stranu Lukáš Kolářík.
„Napřed jsem proháněl děvčata, pak přišli
na řadu hasiči,“ šprýmuje nestor sboru
Josef Viktora
Na oslavách 110. výročí založení SDH
Drahenický Málkov nemohl chybět samozřejmě nejstarší člen spolku Josef Viktora / 82 let
/. Přestože porost jeho hlavy dávno prokvetl
stříbrem a čelo zbrázdily vrásky, paměť mu

slouží bezvadně a chuť si povídat je nevyčerpatelná: „ Než jsem šel k hasičům, tak jsem
nejdřív pořádně proháněl děvčata. Uniformu
jsem oblékl až v roce 1962 po vojně. To jsme
se tam jako mládenci nahrnuli hromadně,“
směje se sympatický děda, který má stále
elánu na rozdávání.
Dlouhá
léta působil
u sboru jako
preventista:
„Dneska to
samé dělají kominíci. S tím
rozdílem, že
oni za to dostanou zaplaceno a já za to
dostával „ držkovou“. SkuNejstarší příslušník SDH
tečně, vynadáMálkov Josef Viktora
ní byla jediná
odměna za tuhle čestnou funkci,“ vzpomíná,
ale veselé ohníčky z jeho očí nezmizí ani
na chvíli.
O srandu prý u domácího hasičského
sboru nikdy nebyla nouze. Nic však nepřebilo zážitky s neposlušnou stříkačkou ze
Zámlyní: „ Zoufale jsme potřebovali vůz
k mašině na hašení. Nakonec jsme si přivezli
„Pragovku“ od mlynáře ze Zámlyní, ale bylo
to jen pro zlost. Nepamatuji, že bychom s ní
někdy dojeli na místo určení. Jednou jsme
pospíchali k ohni za rybníkem u Hostišovic.
A ta naše dáma nemohla vyfunět kopec! Když
bylo nejhůř, velitel zavelel: „ Všichni ven
a tlačit!“ Tak jsme vyskákali a „Pragovku“
s vypětím sil vyvezli nahoru. Pak už jsme
se řítili střemhlav dolů, to jí už šlo, potvoře!
Nakonec jsme svůj úkol zdárně splnili a naší
„ nepřizpůsobivé“ potvoře velkoryse odpustili,“baví se královsky se po oživení vzpomínek
preventista ve výslužbě.
Hasičina ale želbohu nebyla vždy jen
zábava a pohoda. Pan Josef Viktora náhle
zvážní a poukazuje na odvrácenou stranu činnosti SDH Drahenický Málkov: „Jednou u nás
ve vesnici vypukl požár „U Kratochvílů“.
A protože měli doškovou střechu, hořící došky
se uvolnily a létaly vzduchem. Jeden zapálil
u souseda seno na žebřiňáku, odtud se plameny přenesly na jeho stavení a to přes veškerou
snahu členů hasičského sboru vyhořelo. Jenže
to nebylo všechno. Záhy se zjistilo, že onen
soused už předtím zemřel ve své komůrce
a domek mu doslova a do písmene shořel
nad hlavou. I když od té tragédie uplynula
hezká řádka let, mám to dodnes před očima
a do nejdelší smrti to před očima mít budu.

Naše obec nic drastičtějšího a smutnějšího
za mého života určitě nezažila!,“ vytrácí se
Josefu Viktorovi jas z obličeje.
Naštěstí se záhy chytá povzbudivějšího
tématu. V řece času plave proti proudu do přístavu jménem „Akce Z“: „To vlastně byla
jediná možnost, jak vesnici zmodernizovat.
My hasiči jsme se samozřejmě do brigád
taky zapojili. Díky „Akcím Z“ Drahenický
Málkov získal prodejnu, koupaliště, zbrojnici…… Každý z nás si vzal za své odpracovat
určitý počet hodin zdarma, pak se platilo asi
osmdesát korun za hodinu. Ale hlavně šlo o tu
legraci a soudržnost kolektivu, o to zasloužené
pivko po šichtě,“ vypráví s nadšením stařešina
všech Málkováků.
Pan Josef Viktora se netají tím, že je pyšný
na mladou generaci, která převzala v Drahenickém Málkově štafetový kolík: „ Jsou to
schopní a šikovní mladí lidé. A cením si toho,
že nezapomínají ani na nás dědky a báby!
Zaplaťpánbůh, že je máme!“
Mezi čtyřmi muži, kteří byli v rámci hasičských oslav spolu s třemi ženami oceněni
jako zasloužilí členové a členky sboru, měl

Mužské družstvo Drahenického Málkova
vystřihlo perfektní požární útok

své čestné místo také druhý nejstarší člen
SDH Drahenický Málkov Václav Cibulka
/ 75 let /. Pan Václav Cibulka je rodákem
z Podruhlí, kde se v pouhých osmnácti letech
stal patrně nejmladším starostou hasičského
sboru na tehdejším okrese: „ Inu, tenkrát to
v Podruhlí nechtěl nikdo vzít a tak nakonec
přemluvili mně,“ podotýká skromně výjimečný držitel nejvyššího postavení u tohoto
spolku, který slíbil věrnost svatému Floriánovi
už jako patnáctiletý mládenec. Zanedlouho
se přiženil právě do Drahenického Málkova:
„ Tady jsem působil od roku 1969 na pozici
velitele. Posledních deset let aktivní činnosti
u sboru mi byla svěřena funkce starosty. Nějaký čas jsem byl řadovým členem,“ prozrazuje
čerstvě vyznamenaný pamětník, který stále
sleduje dění v domácí organizaci a rád jezdí
se svými nástupci na hasičské soutěže.
(Dokončení v příštím čísle).
(Bez jazykové úpravy).
V. Šavrda
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Vzpomínka
Loni jsme si touto dobou připomenuli 50. výročí obsazení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Vzpomněli jsme, že
okupační vojska mají po svém vstupu 21. srpna 1968 na svědomí
minimálně 137 obětí na životech, a mezi kterými byli i dva blatenští
rodáci.
Události před padesáti lety, tedy v srpnu 1969, byly vyvrcholením postupného přechodu komunistického vedení do role poslušného vazala sovětů. Brutální potlačení protestů při prvním výročí
obsazení země zejména v Praze a Brně jednotkami Lidových milicí,
Veřejné bezpečnosti a armády - tedy „našimi“, ne Rusy, stálo čtyři
lidské životy a velký počet postřelených. Po letech 1968 a 1969
odešlo do emigrace 130 tisíc převážně vysoce kvaliﬁkovaných
odborníků. Proběhly i stranické čistky, které postihly půl milionu
komunistů. Komunisté tomu říkali normalizace, ale díky nim tu
vznikl Absurdistán.
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Přijďte si tyto události připomenout společně ve středu 21. srpna
v 18 hodin k Soše Svobody. O svou minulost bychom se měli zajímat.
Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. (Václav Havel)
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BLATENSKÁ POUŤ
17. + 18. srpna 2019
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Titulární slavnost děkanského kostela Nanebevzetí
Panny Marie bude v neděli 18. 8. v 8.15 hod.

Centrum města, zimní i letní stadion, areál u chovatelů (nábřeží Dukelské)

17. 8. SO | 8:00 – 18:00 | 16. 8. PÁ | 20:00 |
18. 8. NE | 8:00 – 17:00 | ANČA BAND

54. DROBNÉHO ZVÍŘECTVA pod
TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA

sokolovnou

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE, EXOTICKÉHO PTACTVA A AKVARIJNÍCH RYB

sobota 8:00 – 18:00 (10:00 – 18:00 HUDBA PANA KOVÁŘE Z OSEKA)
n e d ě l e 8 : 0 0 – 1 7 : 0 0 ( 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0 D O U B R AVA N K A )
areál u chovatelů, nábřeží Dukelské | vstupné 50 Kč, děti zdarma

17. 8. SOBOTA | 8:00 - 14:00 | Na Příkopech

| 16:00 |

18 . 8 . NE

T R A D I Č N Í FA R M Á Ř S K É T R H Y

HUML PIVNÍ SLAVNOSTI
hudební odpoledne
u Datla

Zimní stadion

17. 8. SO | 10:00 - 03:00 |
18. 8. NE | 10:00 - 18:00 |

VÝSTAVY
TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA
| 25. 5. – 25. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | Městské muzeum Blatná

JAN BÖHM
|

| venkovní galerie v ulici Na Příkopech

18. 4. – 25. 8. | Nábřeží zámku Blatná, ulice Na Příkopech

BLATENSKÁ LILIE 83 | 1 . 7 . – 3 1 . 8 . |
Výstava ve vlacích na trase Strakonice – Blatná – Březnice

V pondělí 19. 8. bude mše sv. ve 14.00 hod. za účasti
obyvatel Domova pro seniory, v 8.00 hod. mše sv. nebude.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
16. 8. PÁTEK | 20:00 |
ANČA BAND

Pod sokolovnou

17. A 18.

HRADNÍ TURNAJ V ČESKÉ DÁMĚ
Zámek Blatná
9:30 – 10:00 prezentace
10:00 – 16:00 kvaliﬁkace
Informace na 732 531 087

17. – 18. 8.
BLATENSKÁ POUŤ
54. TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE,
A AKVARIJNÍCH RYB
SOBOTA 8:00 – 18:00 (10:00 – 18:00
HUDBA PANA KOVÁŘE Z OSEKA)
NEDĚLE 8:00 – 17:00 (9:00 – 17:00
DOUBRAVANKA)
areál u chovatelů, nábřeží Dukelské
vstupné 50 Kč, děti zdarma

17. – 18. 8.

22. PIVNÍ SLAVNOSTI
SOBOTA
10:00 – 17:00
K–BAND PANA KLÍMY
20:00 – 03:00
MELODION
Od 18:00 vstupné 100 Kč
NEDĚLE
10:00 – 12:00
REPRODUKOVANÁ HUDBA
12:00 – 16:00
TAMIHEL
16:00 – 18:00
ČEJKA BAND
Vstup zdarma

18. 8. NEDĚLE | 16:00 |

HUML
hudební odpoledne u Datla

23. 8. PÁTEK | 19:00 |

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO
ROZHLASU

Zámek Blatná, nádvoří
Zazní skladby W. A. Mozarta, J. K. Nerudy
a J. V. Voříška
Vstupné 350 Kč | VIP: 500 Kč

24. 8. SOBOTA | 20:00 |

ZPÁTKY MEZI ŘÁDKY
Zámek Blatná
Noční oživené prohlídky na zámku Blatná
pořádá zámek Blatná spolu se SHŠ Morgana von Maxberg.
Vstupné dospělí/děti
200/100 Kč. Rezervace na 383 422 934

25. 8. NEDĚLE | 19:00 |
HANKA KŘÍŽKOVÁ

Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert
Recitál známé zpěvačky a muzikálové
hvězdy

1. 9. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM

Husovy sady
Těšit se můžete na:
Monika Posekaná – lektorka canisterapie
Agility Strakonice – ukázka obrany a agility
Patrik Kundrát – freestyle football exhibice
+ výuka
Dagmar Hálová – výroba a prodej skleněných ﬁgurek
Divadlo Kapsa – Zvířátka a loupežníci
Relax zóna
V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v KCAŽ.

Kino
SRPEN A ZÁŘÍ NEPROMÍTÁME, MALUJEME.
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1. 7. – 31. 8.

BLATENSKÁ LILIE 83
Výstava ve vlacích na trase Strakonice –
Blatná – Březnice
Výstava připomene historii blatenských
skautů ve vlacích, které je vozily na tábory,
výpravy, prostě za dobrodružstvím.

1. 7. – 1. 9.

OTO SLÁDEK – BAREVNÝ SVĚT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 7. – 1. 9.

LUCIE SCHOLLER RUSKOVÁ –
OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

17. 8. – 1.9. + 7. – 8. 9. + 14. – 15. 9.
| 10:00 – 17:00 |
SAKRÁLNÍ PROSTOR

Kaple sv. Michaela u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné
Malá ochutnávka stejnojmenné výstavy, připravené pražskou Galerií Jaroslava
Fragnera, vám přiblíží podobu současné
sakrální architektury. Kaple a kostely renomovaných evropských architektů jsou
prezentovány fotograﬁemi a architektonickými modely. Stavby spojuje jednoduchost
a hra se světlem.

Komunitní centrum
23. 8. PONDĚLÍ | 9:00 – 13:00 |

SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna KCAŽ
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

31. 8. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU
s Lenkou Pálkovou

Mračov
Cena kurzu 200 Kč

Výstavy
STÁLÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
OTEVŘENO ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu
prvních lidí až po současnost

18. 4. – 25. 8.

JAN BÖHM, KRÁL RŮŽÍ
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Výstava o blatenském pěstiteli růží Janu
Böhmovi (1888 – 1959), díky kterému byla
Blatná známa jako „město růží“.

25. 5. – 25. 8. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA
ANEB POVĚSTI NA VLASTNÍ KŮŽI
Městské muzeum Blatná
Hravá výstava pro celou rodinu o pověstech a tajemných příbězích, které se kdysi
dávno odehrály na jevišti malebné blatenské krajiny.

22. 8. ČTVRTEK | 17:00 |

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA ANEB „POVĚSTI NA VLASTNÍ
KŮŽI“
Městské muzeum Blatná
Komentovaná prohlídka
Na prohlídce výstavy s pracovníky muzea
se dozvíte, jestli se některé události z místních pověstí zakládají na pravdě.

25. 8. | NEDĚLE | 14:00 – 19:00 |

OŽIVENÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
S VÝTVARNOU DÍLNOU
Městské muzeum Blatná
Přijďte si s dětmi vytvořit vlastní brožurku
těch nejzajímavějších místních pověstí.
Nejprve budete muset obstát v úkolech,
které na výstavě dostanete přímo od tajemných postav z těchto dávných blatenských příběhů. Možná přijde i čert, vodník
a … no, raději se přijďte podívat.

1. 7. – 30. 9. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PAVEL HANZLÍK EFIAP
KCAŽ Blatná
Výstava fotograﬁí

Ročník 30 (40)
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ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU

KUBATOVA
DECHOVKA
Velký sál KCAŽ Blatná

Pod vedením Ády Kubaty ml. interpretuje Kubatova dechovka skladby Adolfa Kubaty, ale i dalších předních jihočeských, západočeských
a českých skladatelů.
Předprodej v IC Blatná a na www.ckvb.cz od 2. 9., cena 200 Kč.

22. 9. NEDĚLE | 15:00 |
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
DIVOČINA | 14.–15. září 2019
Pavel Baňka | Roman Vondrouš
Václav Šilha | Václav Podestát

Svaz českých fotografů | Skupinaneskupina
Václav Němec | Galerie Jaroslava Fragnera
výstavy | projekce | přednášky | setkání s autory | hudba
www.fotofestival.cz | www.kulturablatna.cz

Zámek Blatná
Castle Blatná
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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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce
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TJ BLATNÁ DATELS hokejbal - liga starších
žáků-2018/2019

Blatná16. srpna 2019

Všichni si soustředění užili s úsměvem a jak
se ukázalo, zimní příprava se vyplatila.
Starší žáci se umístili po jarní části skupiny Čechy Západ + Jih na druhém místě se
43 body, 14 výhrami, 5 prohrami a 1 remízou. Z tohoto umístění postoupili do nadstavbové části na kvaliﬁkační dvoudenní turnaj,

V této sezóně byla sestava hráčů pod
vedením trenéra Marka Šuhaje následující:
Chaloupka Karel - brankář, Šurát Jakub C, Říha Daniel - A, Slezák David - A, Bašta
Vít, Budoš Jan, Budoš Matěj, Ehrlich Matouš, Ehrlich Tadeáš, Ochotný Pavel, Šuhajová Simona, Šurátová Tereza a Žižka
Michal. Ke konci sezony přibyli další dva
hráči Bulka Dominik a Červenka David.
U16 dívky - Litomyšl
- Šuhajová Simona

Turnaj Karviná

Z mladších žáků v průběhu sezóny několikrát vypomohli Oulehle Ondřej a Slezák
Jakub.
Pro tým starších žáků TJ Datels Blatná
byla sezona 2018-2019 plná zajímavých zápasů, nových zkušeností i krásných sportovních zážitků. Samozřejmě prověřila týmové
nadšení, ale i přípravu každého z hráčů. Jako
každý kolektivní sport i tento beze sporu provází sportovní dřina, disciplína, fyzické úsilí.
Nezbytná je psychická pohoda a především
hokejbalová loajalita - hrát a nahrát.
Po podzimní části se pro kompletní tým
starších žáků a šest hráčů z nižší kategorie
podařilo zrealizovat velmi přínosné soustředění ve sportovním areálu v Sušici. Soustředění proběhlo během pololetních prázdnin,
ve dnech 31. 1. -3. 2. 2019. I díky dotační

Soustředění Sušice

podpoře jsme zajistili sportovní halu, kam
hráči chodili trénovat a posilovat 2 x denně,
cvičili na bosách, hráli fotbal, hokejbal, basketbal. Každý den jsme zakončili v bazénu
a poslední den si všichni zabruslili na zimním
stadionu, v jehož areálu jsme byli ubytovaní.

U15-Česká Třebová Ehrlich Tadeáš,
Slezák David

který se konal v Karviné, kam postoupilo
z celé ČR dalších 5 týmů a bojovalo se o postup na ﬁnálový turnaj. Náš tým si zde poprvé
zahrál s týmy, se kterými ještě žádný zápas
neodehrál - tj. Alpiq Kladno, Karviná, Ježci
HM, HBC Hostivař. I když se postup do ﬁnálového turnaje nepodařil, Datlíci předvedli

Turnaj Pilsen cup

krásnou hru, bojovnost a chuť hrát na plný
plyn až do poslední minuty. I přes mnohá
zranění nic nevzdávali a bojovali jako lvi, což
překvapivě ocenili i soupeři, především trenéři. Tento turnaj byl pro všechny stmelovací,
táhli zde všichni za jeden provaz, předvedli,
že jsou opravdu bezva parta. Ukázali, co je
v nich, a tak nebylo snad ani překvapením,
že cenu za nejlepšího hráče turnaje si odnesl
náš hráč s č.1- Karel Chaloupka, geniální
brankář. Organizace víkendu v Karviné by
nebyla možná bez vzájemného pochopení,
pomoci a podpory - je zde na místě poděkovat
všem hráčům, rodičům, trenérovi a realizačnímu týmu, a především pak vyslovit velký
dík za ﬁnanční dar ﬁrmě AGRO Blatná a.s.,
panu ing Václavu Džisovi a paní ing Jindřišce
Kudrnové, kteří přispěli na dopravu.
Po Karviné jsme sice „doklepnou“ ukončili sezonu, ale nakonec ještě naši starší žáci
přijali pozvání na další turnaj - tentokrát
třídenní Pilsen Cup. Tento mezinárodní turnaj
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má v Plzni již mnohaletou tradici. Hráči TJ
Datels Blatná si zde zahráli proti týmům HBC
Plzeň, reprezentace ČR U14, EV Weiden
(Německo), MŠK Spišská Belá (Slovensko)
a West Coast Express (Kanada). Turnaj provázela příjemná přátelská atmosféra, naši hráči
poměřili své síly s opravdu zkušenými týmy.
Přesto, že na medailové příčky nedosáhli,
byla jejich hra vyrovnaná a získali si respekt
soupeřů. Jako nejlepší hráč týmu byl vyhlášen
útočník David Slezák.
Fakt, že v Blatné vychováváme hokejbalové talenty, potvrzují úspěchy jednotlivců,
kteří reprezentovali ČR, náš klub i město
na turnajích při světovém šampionátu v Litomyšli, Opočně a České Třebové. Za dívky
U 16 se do reprezentace probojovala Simona
Šuhajová a zahrála si na turnaji výběr krajů při
světovém poháru v Opočně a také v utkání
proti Velké Británii při světovém poháru
v Litomyšli, kde získala i krásné ocenění –
nejlepší hráč.
Za reprezentaci U15 na světovém šampionátu si zahráli hned dva hráči z týmu starších
žáků - Tadeáš Ehrlich a David Slezák. Oba se
v zápasech prosadili a potvrdili, že do týmu
U 15 patří. Tadeáš svou rychlostí a mrštností
oslnil, zcela zaslouženě získal cenu jako nejlepší hráč v zápase proti Kanadě.
David potvrdil svoji skvělou střeleckou
techniku, dal dva góly a na další tři přihrál.
Jsme sice malý klub a nemůžeme se rovnat
těm velkým např. zázemím haly či ﬁnančními možnostmi. Ale máme tu úžasné hráče,
nadšené rodiče, skvělé trenéry, kteří vedou
děti ke slušné a zodpovědné hře fair play,
s pravidly slušného chování na hřišti i mimo
něj od minipřípravky až po muže!
Na facebooku https://www.facebook.com/
pg/datelsblatna/posts/ se můžete přesvědčit
a sledovat hokejbalové dění, anebo nám přijďte osobně zafandit na zimní stadion do Blatné.
Závěrem si dovolím vyslovit mé přání,
aby bylo hodně dětí vedeno ke sportu, poznalo
kamarády, tým, kde všichni táhnou za jeden
provaz - tým jako je ten náš!
Všem, kteří podporují TJ Datels Blatná
děkuji
Míša Slezáková,
vedoucí týmu starších žáků

Společné foto - liga starších žáků 2018-2019
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Sedlické fotbalové hřiště změnilo image a práskalo to tu jako
u Verdunu
Mezi střelce zavítal i hrdina z Nagana Dominik Hašek
Sedlice - Třetí ročník střeleckých závodů
ze vzduchovek na sedlickém fotbalovém hřišti
byl sám o sobě pořádnou atrakcí. Za touhle
velkolepou akcí, která letos přilákala rekordních devadesát borců, nestojí nikdo menší než
nadšený sportovní střelec a vášnivý nimrod
Ladislav Kovařík ze Sedlice. Jak o tomto neúnavném organizátorovi perfektních soutěží
říkají jeho přátelé- „Nespokojí se s malými
cíly.“ Ve věhlasu jím pořádaných podniků mu
zdatně pomáhají i jeho přátelé z nejvyšších
sportovních kruhů, za kterými se fanouškové
táhnou jako procesí. Vedle fotbalového exreprezentanta Davida Lafaty jde o hokejovou
legendu Dominika Haška. A právě ten byl
ozdobou letošního střeleckého přeboru ostrostřelců v Sedlici.
Dominik začínal u pouťových vzduchovek
Hodiny na věži sedlického kostela ukazovaly právě půl dvanácté, když na travnatou
plochu vkročil hvězdný „Dominátor“ a spolu s ním i pár jeho ušlechtilých loveckých
psů. Všechny zraky se ihned upřely na něj
a po krátkém občerstvení pak byl následující
půlhodinu plně vytížen pózováním fotoaparátům se svými příznivci. Aby to nebylo tak
monotónní, jednomu ze svých věrných fandů
podepsal čtyři puky. Dominik ochotně všem
požadavkům vyhověl a jako vždy a jako všude
byl naprosto v pohodě.

Na improvizované sedlické střelnici padaly
rekordy ostošest

Protože předešlý den startoval na hromadném cyklistickém závodě „NOVA AUTHOR
CUPU“, nemohl se počáteční rozhovor stočit
jinam než na jeho účinkování tam. „No, já to
beru spíše jako zábavu a rozptýlení. Určitě
jsem se nedostal mezi první, ale doufám, že
jsem se dostal do první poloviny. Zatím jsem
vynechal pouze jeden ze závodů celého seriálu. Pokládám i za takovou stavovskou čest
se aktivně zúčastnit, protože sponzorujeme
tenhle podnik našimi nápoji.“ Vytyčená trať
prý ho nadchla: „Šlo o technicky výbornou
trasu. Moc jsem si to užil a skvěle jsme si

zajezdili. Hodně kořenů, úzké cestičky….
To je něco pro mě,“ pochvaluje si cyklistické
dobrodružství hrdina z Nagana.
Po ukončení své hokejové kariéry se
Dominik Hašek vrhl na myslivost, takže
tady byl člověkem na tom pravém místě. Se
vzduchovkou jako takovou přišel do kontaktu
jako kluk, když na pouťových střelnicích kosil
růže a lízátka na špejlích : „Ale aktivně střílet
jsem opravdu začal až po opuštění ledové
plochy. A co jsem se nenaučil v raném věku,
to už asi nedoženu!,“ směje se výborně naladěná hokejová legenda. Akci svého kamaráda
Ladislava Kovaříka zhodnotil jako vždycky
stoprocentně pozitivně: „Hlavně mně těší, že
sem našlo cestu tolik dětí a mladých lidí. Je
to prima návod, jak strávit příjemnou a spokojenou neděli,“ soudí na základě vlastních
zkušeností. A on sám střelecký závod v Sedlici
už ze solidarity pravidelně sponzoruje. Ani
tentokrát tomu nebylo jinak.
Naděje, kam se podíváš…..
Do Sedlice se sešla a sjela konkurence
opravdu hodně těžkého kalibru. Nastřílet 150
bodů ze 150 možných bodů? Žádný problém!
Tuhle hranici pokořil i jmenovec slavného
hosta přeborů Dominik Trávníček / 12 /
z Blatné. Protože nasázet do terče plný počet
mu nedělá prý žádný problém poměrně často,
ani se nad tou „dardou“ zjevněji nepozastavil.
„Ale pak při rozstřelu to dost často pokazím,“
uvádí věci na pravou míru mladý nadšenec.
V sezóně prý průměrně absolvuje tři střelecké
závody a většinou se dostane na bednu. A kdo
ho k téhle vášni vlastně přivedl ? „Oni si to
doma rozdělili- táta je myslivec a strejda
taky. Strejda mně takříkajíc „nakopnul“ a táta
koupil vzduchovku,“ směje se Dominik. Jako
vstupní vízum do jistě zářné budoucí kariéry
na něho doma čekají dva poháry a sedm
medailí.
Skvěle si v Sedlici vedl i jeho o rok starší
kamarád Štěpán Kalužík, rovněž z Blatné. Ten
přesto, že takřka netrénuje a řadí se mezi ryzí
amatéry, nastřílel jen o bod méně- 149. „Táta
taky patří k myslivcům, možná jsem po něm
podědil nějaké vlohy,“ poznamenává skromně
další velký talent.
Trofeje z rukou „Dominátora?“ K nezaplacení!
Bylo už tak trochu po obědě, když se
vzduchovky odmlčely, výsledky byly zpracovány a nastal slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků. Nemohl při něm chybět vedle
Ladislava Kovaříka starosta města Sedlice

Vladimír Klíma a samozřejmě hvězdný host
Dominik Hašek.
Protože tuhle neděli zrovna slavil svátek
právě Dominik, byli nejprve odměněni pytlíkem sladkostí nositelé toho jména. Nacházeli
se tu tři. A jako čtvrtý přišel ke zvláštní odměně i hrdina z Nagana. Jakápak výjimka!
Děti a mládež tvořily většinu startovního
pole. Tam čekala odměna každého, s prázdnou neodešel nikdo. Rozhodně nejsilnějším
impulsem do další usilovné sportovní práce
bylo potřesení si rukou s Dominikem Haškem
a pochvala z jeho úst.
Na bednu se vypracovali následující borci- Mladší žáci: 1. Nelly Trávníčková / 150 /,
2. Jan Kůra / 143 /, 3. Aneta Barvířová / 139
/. Starší žáci: 1. Štěpán Kalužník / 146 /, 2.
Adam Formánek / 140 /, 3. Václav Mareš /
137 /. Starší žáci „SHOT OFF“- rozstřel: 1.
Eliška Sudová / 150 /, 2. Ladislav Kovařík /
150 /, 3. Dominik Trávníček / 150 /.

Mladé střelecké naděje se svým vzorem Dominikem Haškem (vlevo) a starostou Sedlice
Vladimírem Klímou

V kategoriích žen a mužů se hrálo striktně
na drahé kovy. Také tam byly ztížené podmínky střelby. Ženy: 1. Monika Jíňová / 87 /, 2.
Petra Barvířová / 86 /, 3. Hana Hrdličková /
83 /. Muži: 1. Stanislav Trávníček / 99 /, 2.
Pavel Suda / 98 /, 3. Zbyněk Hrdlička / 95 /.
Pro zpestření programu byl pro děti i dospělé vyhrazen zvláštní pavilón, kde si mohli
vyzkoušet i střelbu z luku nebo opravdovou
specialitu- foukačku jihoamerických indiánů.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Bezpečnostní služba přijme
do trvalého pracovního poměru

pracovníka na ostrahu
objektu.
Pracoviště: Blatná
Vhodné pro důchodce i částečně
invalidní pracovníky.

Telefon: 777 165 775
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

_______________________________
realistický 3D návrh kuchyně

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
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&
realizace kuchyňských linek na míru

________________________________

konzultace přímo u Vás doma

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
Ke spokojenému a harmonickému životu
potřebujeme nejen rozum, analytické myšlení a IQ,
ale též inteligenci srdce.
Potřebujeme posílit a otevřít své srdce pro sebe,
pro své děti, partnery, pro své zdraví a pro svou
práci.

tel.: 602 501 380
lojik@kitchen-story.cz

Konzultace a odblokace

__________________________________________

776 231 112

www.kitchen-story.cz

Odstraňování všech negací a bloků, které nám
brání žít šťastný a úspěšný život.

Marie Nestěrová

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
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Chalupa Bezdědovice, na kopci, s výhledem; 4+1, velká koupelna, veškeré sítě
kromě kanalizace (bude v 2022), garáž,
malá zahrádka 270 m2, pozemek celkem
394 m2; cena: 1,6 mil. Kč;
kontakt: rk.jodl@seznam.cz,

603 429 234

Zdravotní sestra
v důchodu
hledá přivýdělek
Tel.: 728 328 739
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.






štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)

a dřevěné


DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

Blatenské listy
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Hasičské závody v Chobotě měly své hrdiny.
Sekáči z Hvožďan přijeli bezprostředně po ostrém zásahu
a vzdor vyčerpání dosáhli na skvělý čas.
Chobot - Závody v požárním útoku o pohár starosty obce Chobot mají již mnohaletou
tradici a velmi dobré jméno. Jsou nezvratným
důkazem toho, že i na malé vesničce se 41
obyvateli lze dělat velké věci. Organizátoři
v čele s prvním mužem Chobota Milošem
Kadlecem nezklamali ani letos. Jako vždy zajistili perfektní zázemí se vším všudy. Přípravám obětovali členové realizačního týmu tři
neděle před soutěží každou volnou chvilku.
Na své si přišli i malí „soptíci“, pro jejichž
potěšení zde byl nainstalován velký skákací hrad s bazénem- sponzorský příspěvek
od „hodného strýčka“ jménem EON. Kromě
toho vyhrazené části sportovního areálu nabízí i pestrý výběr hracích prvků.

Perfektní práce sehraného týmu

Prověrka „Na dědku“
Nejtěžší pozici mezi třiadvaceti hasičskými manšafty, které letos zamířily do Chobota, měli bez diskuse „Floriánci“ z Hvožďan.
Osud si s nimi zahrál hru zlomyslnou. Pouhý
den před soutěží v Chobotě zasahovali naostro u požáru ikonické hájovny „Na dědku“,
kde navíc pobývalo v přilehlém táboře 30
mladých hasičů. „Shodou okolností jsme děti
evakuovali pryč z rizikové oblasti novým
autem, které náš sbor převzal o týden dříve.
Takže naše „Máňa“ na svůj křest ohněm fakt
nečekala dlouho,“ konstatuje starosta SDH
Hvožďany Jiří Tůma. Oheň prý vznikl při
smažení řízků. Ohnivý kohout nebyl k zastavení a zničil téměř celou hájovnu spolu s venkovní pergolou. „Dělali jsme, co se dalo,
ale moc jsme toho nezachránili. Do sedmi
hodin ráno jsme pak ještě hlídali spáleniště.
Já osobně jsem ještě navrch musel od sedmi
do oběda nastoupit v zaměstnání. Měli jsme
toho dost, ale dohodli jsme se, že ten přebor
v Chobotě ještě dáme,“ říká Jiří Tůma. To,
že se hvožďanští hrdinové dokázali při závodech ještě vybičovat k zisku čtvrtého místa
časem 28.98, zní až neuvěřitelně a svědčí
o tom, že tahle parta prima chlapíků disponuje nevyčerpatelným zdrojem energie. Prostě
muži na svém místě.

Sbor dobrovolných hasičů z Hvožďan
čítá k současnému datu 60 dospělých a 17
dětí. Podle starosty spolku Jiřího Tůmy se
letos kluci obzvlášť nadchli pro demonstraci svých schopností v hasičském sportu:
„Už máme za sebou pět závodů a minimálně
o dalších dvou ještě uvažujeme. Dnešní dosažený čas pokládáme vzhledem k tomu, co
máme za sebou, za úspěch. Ale zatím to stále
držíme pod třicet vteřin i jindy a jinde,“ poznamenává skromně Jiří Tůma.
Velkou radostí hvožďanských je mimochodem ruční stříkačka „koňka“ z roku 1907,
která se nachází v jejich vlastnictví.

kvapilo hasičské družstvo z Podlesí, které
uhodilo na bronz výsledkem 22.04.
Po třináctce mužských týmů přišla
na řadu pětka ženské amatérské elity. Se svou
supervýkonnou mašinou nenašlo přemožitelky těleso z Podlesí 22.41. Dech beroucí zručnost a souhru prokázalo tradičně ženské klubko z Drahenického Malkova -24.93. Poslední
ze stupnice drahých kovů uhájily zástupkyně
něžného pohlaví MADE IN Chobot.
Ve veteránské kategorii, jak se sluší a patří na domácí, kralovala družina z Chobota
časem 25.65. Těsně unikli hostům z Chlumu
– 26.72 a ti zase vyslancům z Drahenického
Malkova / 27.03 /.

„Bez poražených není vítězů“
Tak takhle nějak shrnul vy- Superﬁnále a vysoká laťka z Bezdědovic
stoupení SDH Březí na chobotZávěr patřil superﬁnále,do kterého se přiské „miniolympiádě“ jeho veli- hlásilo pět mužských manšaftů. Tady si beztel Miloslav Straka. „Čas 55.46 dědovičtí skutečně sáhli až na dno a vypotili
není určitě ideální, čekali jsme rekord dne 17.34. „Tomu se říká nasadit laťvíc,“ dodal sebekriticky „druhý ku hodně vysoko,“ zašumělo to mezi obecennejvyšší“ v hieaharchii jejich or- stvem. Máklo si i Podlesí, které ze všech sil
ganizace. Na soutěž se nicméně srazilo první výsledek na 19.83.
připravovali hasiči z Březí zodBezdědovičtí by podle všeobecného mípovědně a poctivě: „Důležité je, nění měli nad sedmnáctivteřinovým úlovkem
jak moc nás podporuje obec. A to skákat metr vysoko, což by při jejich kondici
je na stupnici od jedné do deseti nebylo nic nemožného. Jejich „tiskový mluvjasná patnáctka- co chceme, to čí“ se však tvářil neutrálně a posléze prozranám starosta koupí. Stojí za námi dil: „ No- už jsme to měli i za míň!“ Že by
celou vahou své osobnosti,“ září tihle pašáci byli příbuzní supermana nebo jim
spokojeností a uznáním Miloslav mimozemšťané vyoperovali páteře ? KaždoStraka.
pádně- dobrá práce, kluci!
K výbavě SDH Březí, složeného z 24 členů, patří vedle sériové P 12 i plně funkčí PS Zvonec- a hasičské pohádky je konec!
8, která se prý dochovala v původním stavu:
S prázdnou neodjel z Chobota nikdo. Kdo
„Naší chloubou je bezesporu klasická „koň- nebral pohár, bral minimálně lahev s alkohoka“, doplňuje prohlášení velitel „úderného lem. A hasiči ti mají největší žízeň ze všech
jádra“.
Žádný větší požár naštěstí už
dávno jejich mateřskou vesnici nepostihl. „Jen přede dvěma lety jsme
hasili malý oheň na jedné stodůlce.
Jinak jsme de facto u žádného zásahu ani nebyli,“ uvádí Miloslav
Straka. V Chobotě soutěžilo jejich
družstvo teprve podruhé: „Loni
jsme tedy absolvovali šest závodů
v požárním útoku a u nás dokonce
ulovili bronz. Inu-asi výhoda domácího prostředí,“ nechává se slyšet
mluvčí pohodové jednotky.
Mezi věčnými rivaly to bylo Podle očekávání vyhráli soutěž bezdědovičtí hasiči, ovšem
domácí jim dýchali na krk
o fous. Zase.
Chobot a Bezdědovice. Věční rivalové skupin obyvatelstva, což je vědecky dokázáa věční favorité. Letos opanovali v Chobotě no. Co jiného jim tedy taky dát ?
zlatý Olymp bezdědovičtí. I když jen o fous.
Jak se to zpívá v té lidové písni? „Vodu piZase. „Čas 21.53 bezdědovické „rychlé roty“ jou žáby, pivo starý báby, my pijeme rum…“
je famózní. Určitě. Ale my měli 21.66. Tady
Takže ať „chráněncům svatého Floriána“
už je to vážně trochu o štěstí a náhodě,“ pro- chutná pořád- alkohol i ta řehole tátů, dědů
nesl trochu zklamaně velký šéf velkých ha- i pradědů.
sičských manévrů Miloš Kadlec. Velmi přeVladimír Šavrda

Požární soutěž o pohár starosty města Sedlice byla opět
fenomenální přehlídkou souhry techniky a lidského faktoru.
Z výjimečně nedocvaknutého béčka či „ žíznivého“ koše
nikdo vědu nedělal
Sedlice - Více jak 200 fandů požárního sportu oblehlo v sobotu 3.
srpna odpoledne hřiště TJ Sokol Sedlice. Dílem prosluněný, dílem zamračený den byl totiž ve znamení 8. ročníku „Požární soutěže o pohár
starosty města Sedlice“. A tahle akce má široko daleko velmi dobré
jméno a hodnocení. Není tedy divu, že i letos byla účast „chráněnců
svatého Floriána“ hojná- maximum tu ze sebe vyždímalo čtyřiadvacet družstev z řad mužů, veteránů a žen. Vzorně pracovali i rozhodčí,
časoměřiči, prodavači občerstvení- zkrátka dokonale sehrané soukolí,
proti kterému je švýcarský orloj přesýpacími hodinami.
Když sací koš nesaje……
Je to stejně mrzuté jako když secí stroj neseje, o čemž náležitě
poučuje scéna z legendární veselohry „Marečku, podejte mi pero!“
Na rozdíl od problému hrdinů nestárnoucího ﬁlmu, kde stačilo odstranit nános barvy, to v Sedlici neměli rozhodně tak jednoduché „stíhači“
z manšaftu SDH Rovná. Tady nic nepřebývalo. Naopak se nedostávalo. „Sací koš políbil samotné dno kádě a došla voda,“ vysvětluje
neveselý úvod přeboru velitel „Rovných“ Karel Sokol, „Ale my jezdíme na pohodu a tak se z toho určitě nehroutíme. Útok jako takový
jsme dali do kupy a ještě za námi zůstala tři družstva,“ dívá se na svět
růžovými brýlemi.
Dobrovolní hasiči z Rovné, k nimž se dnes hlásí 54 členů, jsou určitě sekáči. Objíždí pravidelně pohárové soutěže v okrese, což v praxi
obnáší každý víkendový den v akci. Ale opakování je matka moudrosti a když se k tomu připočte další jeden den v týdnu trénink, jsou
evidentně připraveni i k „ostrým“ zásahům.
„Pravda je, že
letošní sezónu
se teprve ještě
hledáme,“ říká
jakoby omluvně Karel Sokol, „Ale v minulosti
byla
i první místa,
dokonce ještě loni. Máme
Když vrcholý boj o vteřiny...
taky ženskou
složku, ale ta se na dnešek nedala dohromady.“ Chloubou sboru je
stará stříkačka „Márovka. Jejich závodní stříkačka byla v roce 2015
předělána – dnes má vyšší obsah.
„Pořád to tam je“, říkají kocelovičtí.
Kocelovičtí hasiči mají tu smůlu, že je čas rozvál do různých končin republiky. „De facto každý bydlí někde jinde a to je pak těžko
se sejít,“ krčí rameny „tiskový mluvčí“ týmu Ondřej Lukáš. Proto
také už tři roky netrénovali: „Tady v Sedlici je to vlastně první závod
po roční pauze. Totální pauze,“ upozorňuje Ondra. Naposledy před
třemi lety si vystřihly požární útok kocelovické hasičky: „Stejný případ- taky se hůř scházejí,“ brnká na veselou notu pohodář každým
coulem. S dosaženým časem na sedlické dráze však prý jsou kocelovičtí spokojeni: „ Klaplo to dobře. 21,84- to určitě není žádná ostuda.
Inu- pořád to tam je,“ notují si unissono.
Kocelovický Sbor dobrovolných hasičů má jistě skvělé zázemí a výbavu. V jejich vlastnictví se nachází heroické mašiny PS 8, PS 12 a závodní „šleha“ PS 19. A ovšem také vzácná „koňka“ z roku 1892 s ruční
obsluhou. Jinak sbor disponuje kvalitním hasičským autem na výjezdy
do terénu. Členskou základnu tvoří 60 hasičů, z toho 30 aktivních.

Pro domácí jedna šťastná sedmička a dvě nešťastné sprchy
Sedličtí neměli bohužel tak úplně svůj den. Mužský manšaft pod
vlivem mohutného povzbuzování ze strany domácího fanklubu a také
díky skvělé intenzivní přípravě dosáhl tedy v konkurenci dvanácti
soupeřů na šťastnou sedmičku. Jak po útoku v jejich režii posuzoval
výkon mužstva s výsledným časem 21,99 příslušník „úderného jádra“
Zdeněk Beránek, jednalo se o čas moc pěkný: „ Rozhodně to byl jeden z nejlepších časů sezóny. Na tuhle hranici běžně nedosáhneme.“
Zdeněk Beránek se osobně zúčastnil velkolepého požárního podniku
na domácí půdě potřetí. Z deseti soutěží, které sedličtí hasiči letos
absolvovali, jsou právem nejvíc hrdí na vítězství v Chrašťovicích.
Sedlické
ženy to měly
rozběhnuté
moc pěkně.
Ale chybička
se vloudila.
„Jedno béčko
jsme zapojily jen na jeden zub a jak
do něho vlítla
voda, tak se
spoj rozletěl,“
konstatovala
Dámy z SDH Sedlice měly tentokrát opravdu
po exkluzivvelkou smůlu
ním
vodotrysku, jenž
spláchl několik diváků, spoluautorka přírodního jevu Martina Vonášková. Nejvíc to odnesl srdnatý bojovník s ohnivým kohoutem z družební obce Chrášťovice, který dostal plný zásah a mokrý byl snad
i uvnitř.
SDH Sedlice, který je početnou organizací se 140 srdcaři, si k obrazu svému vychovává i dětské nástupce. A malí „soptíci“ tu jako
zlatý hřeb odpoledne také vystřihli půvabný požární útok. Želbohu
i jim se nepodařilo dotáhnout spoje u hadice, takže se opakovala situace z dílny sedlických hasiček. Nicméně pracovní ukázku se vždy
podařilo dotáhnout do konce. A kropicí vůz v takovém dusnu není
vůbec od věci!
Blatensko tentokrát trofeje nesklízelo
Čas příjemně plynul a než se kdo nadál, bylo tu závěrečné účtování. Sbory z Blatenska se tentokrát na medailové pozice neprobojovaly.
V mužské kategorii kynul davům z pomyslného Olympu manšaft ze
Sudoměře / 19,68 /. Inu- potomci Jana Žižky /. Stříbrná pozice patřila
mládencům z Litochovic / 19,92 /. Pro bronzovou trofej si tentokrát
přijela výprava z Vacovic / 20,13 /. Mezi ženami nenašly přemožitelky dámy z Novosedel / 19,48 /. Stříbro putovalo na adresu tygřicím ze
Štěchovic / 20,13 /. Na bednu se ještě vešla děvčata z Nových Kestřan
/ 20,87 /. Ve veteránské složce slavili pánové z Černětic / 21,96 /.
Druhé místo zůstalo vyhrazeno jednotce z Přechovic / 22,85 /. Medailovou paletu doplnilo družstvo z Dřešína / 22,98 /.
A nad celou tou slávou a parádou bdělo po celý den ostražité oko
starosty SDH Sedlice Josefa Keřky coby toho nejvyššího…….
Nádherný den měl i nějakou tu stinnou stránku, protože se během
soutěže lehce zranili tři hasiči. Ale taková je už daň ze sportu. I toho
požárního.
Vladimír Šavrda

Apolitická kultura

Realita či
oxymóron?
V minulém pololetí jsem se opakovaně
setkával s názorem, že ta či ona neziskovka
nebo veřejná kulturní instituce je zpolitizovaná. Že by měly být tyto organizace apolitické a nelegitimizovat tu či onu stranu, kampaň, ideologii apod. Tato myšlenka, týkající
se i městského muzea v Blatné, mne vedla
k dnešní úvaze. Je vůbec možné vytvářet apolitickou kulturu? Nebo z protipóĺu, je možné
vytvořit kulturu všech názorů?
V samotné etymologii slov politika a kultura nalezneme snadno první průsečíky. Kultura je označením souboru lidských tvůrčích
činností a jejich výsledků. Toto slovo se
uchytilo zejména v německém a středoevropském prostoru, avšak v západní Evropě
se více používá slovo civilizace (z lat. civis
tedy měšťan) pro označení společnosti tvořené jednotlivci, kteří se svou činností navzájem ovlivňují. Oproti tomu politika vychází
ze slova polis, tedy město a jeho řízení. Obě
jsou součástí společnosti a jedno bez druhého
nemůže existovat jako dva paralelní proudy
(srov. Elias 2006; Le Goﬀ 2007; Bloch 2011).
Dnešní kultura vyjadřuje pluralitu názorů demokratické společnosti zakotvené v politickém prostředí České republiky.
Odsud se rychle přesuneme k druhé otáz-

ce, a to multikulturnímu prostoru, v němž by
byl podchycen každý názor, a tím by byla
splněna ona opakovaná úloha instituce zobrazující „všekulturu“ v jednom. Takový obraz
si představuji jako změť chaoticky roztříštěných částí, různých tvarů a barev, v nichž by
se pozorovatel snadno ztratil, a jehož význam

Oxymóron

by v tomto zmatku zanikl. Tím by ovšem pozbyl svého smyslu komunikátora ve společnosti. Navíc, pokud bychom měli významově
nadhodnocovat onen nejhlasitější názor jako
„hlas lidu“, snadno bychom se mohli octnout
na hraně totality, neboť právě největší křik-

louni jsou většinou v menšině a svou hlasitostí se pokouší povětšinou jen získat pozornost na svou stranu oproti většině mlčících.
Chceme-li něco naší činností vyjádřit, musíme se omezit na jasná sdělení, produkující
snadno konzumovatelné komplexní obrazy
pro celou společnost.
Hledáme-li závěr v našem krátkém exkurzu, může být pro většinu nesrozumitelný,
avšak na těchto dvou extrémech jsem chtěl
demonstrovat dvě hlavní myšlenky. Společnost nelze oddělit od politiky a ani od kultury. Obě jsou její součástí a prolínají se. Pokud bychom se pokusili vytvořit apolitickou
kulturu, vznikla by bezbarvá masa bez chuti
a zápachu, která by nijak nelákala a nevybízela ke kritickému myšlení. Na druhou stranu, pokud bychom chtěli zobrazit každou
i sebešílenější myšlenku a názor, vytvořili
bychom stejně nesrozumitelný celek, který
by byl němý a vedl by k podobnému výsledku, a to apatické a němé společnosti. Apolitická kultura je tedy oxymóronem. Dle mého
názoru není možné a ani žádoucí zachytit každý názor, ale musíme využívat nástroje kultury k rozvoji kritického vnímání a myšlení
nad světem a společností. Přesto se nesmíme
vyhýbat politickým tématům v kultuře, které
naopak mohou rozproudit debatu a rozvíjet
kritické úvahy v pluralitní společnosti. Měřítkem by mělo být aristotelovské eudaimonium, které je vedeno jenom vnitřní morálkou,
společnou celé societas.
Petr Chlebec
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