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Ročník II.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME...
Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech
abecedně šesté a sedmé obce z celkových dvaatřiceti obcí sdružených ve Svazku obcí Blatenska. Pojďte se s námi
seznámit s obcemi Buzice a Čečelovice. Nechybí ani
rozhovory s jejich starosty - v Buzicích je jím pan
Václav Maňhal a v Čečelovicích pan Milan Stejskal.

POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

Pokud budete do Buzic přijíždět od Blatné, jistě si všimnete
Obecního domu - bývalé školy. Na upravené návsi najdete
pěknou kapličku z roku 1810, zasvěcenou svatému Janu
a pomník padlých válečných hrdinů. Děti potěší plácek
s kolotočem a houpačkou. Budete-li pokračovat dál,
projedete okolo upravených domů, z nichž některé se pyšní
krásnými štíty, a za chvilku se dostanete ke kamennému
mostu přes říčku Lomnici. Most, na kterém se nacházejí
Boží muka, byl postaven v roce 1768. V roce 2002 byly
Buzice z velké části zaplaveny vodou při povodni a most
byl jednou z poškozených staveb v obci. Po povodních byl
zrekonstruován.

Buzice - historie

Ze vsi Buzic, připomínaných poprvé roku 1384, vyšel vladycký
rod Buziců, jehož nejstarším známým členem byl Předota
(1384 – 1412). Na sklonku 15. století, kdy se již členové
rozrostlého rodu, jež buzický statek nemohl uživit, usadili
porůznu v kraji, přikoupil Buzice Zdeněk Lev z Rožmitála
k Blatné. Asi 1 km jihozápadně od Buzic stojí bývalá tvrz, která
byla často, vzhledem ke své velikosti, nazývána hradem. Její
nejstarší částí je třípatrová hranolová, původně obytná věž ze
14. století. K ní byla později postupně přistavěna dvě patrová
křídla, severní a západní. Roku 1527 se již píše o pusté tvrzi.

POVÍDÁNÍ O... ČEČELOVICÍCH

Historie obce Čečelovice sahá do 14. století. Podle zápisu
v obecní kronice došlo tehdy ke vzpouře na panství Střelské
Hoštice, při které bylo asi 14 nevolníků za trest vyhnáno do míst
mezi vrchem Čelovem a Čečulkou. Zde založili osadu Čečelovice. Ta se rozkládá na táhlém hřbetu asi 10 km jihozápadně od
Blatné. Podle nejstarších historických zpráv byla obec založena
r. 1412. V 15. století náležela ves k Jindřichovicím. Od 16. sto-

Ta byla v 16. a 17. století přestavěna na sýpku. Původní val
a příkop jsou zachované na východní a jižní straně. Nádvoří je
uzavřeno na západní a severní straně zdí. Tvrz rozhodně stojí
okolojdoucímu či jedoucímu výletníkovi za zastavení, i když
najít ji vyžaduje trochu námahy. V létě je téměř dokonale
skrytá listnatými stromy na nízkém skalnatém ostrohu, z jedné
strany obtékaném říčkou Lomnicí a z druhé strany sousedící
s rozlehlým rybníkem Řítovíz.
Adresa úřadu:
Buzice 79, 388 01 Buzice
Telefon: +420 383 423 613. Fax: +420 383 423 613
E-mail: buzice.ou@seznam.cz
Pokračování na str. 4

letí pak náležela část vsi k hoštickému panství a druhá k Bratronicím. Dle prvních zachovalých zpráv o rozsahu obce z roku
1654 bylo v Čečelovicích tehdy 24 domů, z toho bylo 13 gruntů
selských, 3 chalupy, 7 domků a 1 krčma. Již v roce 1735 bylo
v obci 21 selských gruntů. Jak šel život v obci po další desetiletí
lze přesně doložit podle zápisů v kronice, která byla založena
v roce 1928.
Začátkem 20. století dochází v obci i k rozkvětu kulturního života a společenského dění zásluhou nově vznikajících spolků.
V době, kdy již v okolních obcích Záboří, Mečíchově, Komušíně, Málkově, Svéradicích, Vrbně a Lažánkách existovaly hasičské sbory, ve zdejší obci ho dosud nebylo. Když roku 1900 vznikl v Čečelovicích dvakrát po sobě požár, došli občané k názoru,
že i ve zdejší obci je třeba postarat se o zřízení sboru. Po předběžné schůzi u starosty obce F. Kalbáče se roku 1901 přihlásilo
prvních 16 členů. Tím byl dán vznik hasičského sboru.
Toto sdružení působí v obci až do dnešních dnů. Po různých
změnách názvu této organizace, které s sebou přinášela doba
a politické poměry, se dnes opět vrátilo k původnímu názvu
Sbor dobrovolných hasičů a se 40 činnými členy je největším
spolkem v obci. Po celou dobu svého působení se toto sdružení
staralo na jedné straně o ochranu majetku občanů obce a druhé
straně o zpestření těžkého a často jednotvárného života na vesnici, kdy hasiči pořádali bály a zábavy.
Pokračování na str. 3
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB
polední pauza
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7. hodin
7. hodin
7. hodin
7. hodin
8. hodin

12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00

13. 00
13. 00
13. 00
13. 00
13. 00

16. hodin
16. hodin
16. hodin
16. hodin
15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

CO SE U NÁS „PEČE“…

Jak jistě víte, Svazek obcí Blatenska vydává každý rok kulturní propagační kalendář a ani letos tomu
nebude jinak. V tomto kalendáři budou zveřejněny i Vaše fotograﬁe, termíny kulturních, sportovních
akcí – poutí, zabijaček atd. pro rok 2009, které jste nám Vy sami, nebo zástupci z Vašich obcí zaslali.
Nyní probíhá graﬁcká úprava a v průběhu října bude předán do tisku, stejně jako připravovaný dotisk
Stromoknížky, na který jsme obdrželi dotaci z Jihočeského kraje.
Blíží se nám doba, kdy se budou podávat žádosti do POV a proto prosíme všechny obce, aby si
promysleli, na co vše by mohl SOB žádat, aby z toho měly co nejvíce právě obce.
Místní akční skupina bude podávat žádost do PRV osa IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Jen pro připomenutí Úřední hodiny SOB (viz výše) a kontakt:
Účetní Svazku obcí Blatenska: Kratochvílová Milena, telefon: 724 342 386.
Váš Svazek obcí Blatenska

ÚVODNÍ SLOVO REDAKČNÍ RADY

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho časopisu. Pro děti skončily prázdniny a pro rodiče doba dovolených. Všichni jste si jistě
užili pohodové léto, načerpali sílu a elán do další práce.
Samozřejmě i ve Svazku obcí Blatenska jsme nezaháleli a pilně pracovali i přes léto. Máme těsně před vydáním kulturního a zároveň
propagačního kalendáře, ve kterém jsou zveřejněny různé kulturní a sportovní akce, poutě a posvícení. Prosíme všechny, aby urychleně
provedly kontrolu zaslaných údajů a potvrdily je, aby mohl být kalendář dán co nejdříve do tisku. Podotýkám, že se našlo i pár obcí,
které podklady vůbec nedodaly. Potom se občané těchto obcí diví, že tam „jejich“ pouť nebo posvícení není napsané.
Další akcí, která zdárně probíhá, je pasportizace místních komunikací všech obcí Svazku obcí Blatenska. Pasportizace místních
komunikací znamená rozčlenění komunikací v obci na komunikace místní a účelové. Tento pasport je nutnou přílohou k žádosti na
rekonstrukce komunikací v obcích. Zhotovitelem Pasportizace místních komunikací byl vybrán Pavel Mareš. V některých obcích je
už dílo hotové a v některých je tato akce těsně před dokončením.
Na závěr znovu připomínám, že můžete zasílat svoje názory, připomínky a příspěvky na adresu: listy@blatensko.cz.
Také přejeme krásný zbytek léta a hodně slunečných dnů.
Za redakční radu Dana Vohryzková

PRANOSTIKY NA ŘÍJEN A NA LISTOPAD
Pranostiky na říjen

• Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
• Svatá Voršila a Kordula – patronky větru.
• Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje.
• Nalévá-li Havel, bude horké léto.
• O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
• Studený říjen – zelený leden.
• Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné
a jasné dny potrvají.
• Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
• Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
• Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
• Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
• Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
• Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
• Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém
Lukáši, za ňadra je dej!
• V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.
• Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
• Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.
• Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
• Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

Pranostiky na listopad

• Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li
jasno, bude zima tuhá.
• Svatá Cecílie sněhem pole kryje.

• Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude
nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima;
jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.
• Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na
brůně.
• Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
• Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
• Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
• Teplý říjen – studený listopad.
• Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc
ležet.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
• Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští
neúrody.
• Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
• Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
• Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na
kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka martinské
husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však
bílá, bude hodně sněhu.
• Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině
se vší mocí.
• Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
• Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho
koupat.
• Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Renáta Kubátová

Svazek obcí Blatenska - září 2008

3

POVÍDÁNÍ O … ČEČELOVICÍCH (pokrač. ze str. 1)
Dalším spolkem byl spolek spořitelní, založený dne 27. února
1910 ustavující valnou hromadou, kterou svolal tehdejší starosta
obce Fr. Braun. Úřední název spolku zněl „Spořitelní a záložní
spolek pro Čečelovice a okolí“, zapsané společenstvo s ručením
omezeným, ale nejvíce se vžil lidový název „Kampelička“. Ani
ženská část obyvatelstva obce nezůstávala pozadu. Již v roce
1928 je záznam v kronice o ženském odboru hasičského sboru
v počtu 9 členek. Od té doby se ženy podílejí na veřejném životě vesnice, později se scházely v organizaci Český svaz žen,
v dnešní době tuto činnost provozují pod názvem spolku Ženy.
V roce 2004 se stalo nové družstvo hasiček součástí Sboru dobrovolných hasičů v obci. Dále ke pozvednutí kultury přispělo
v obci zřízení obecní knihovny (v roce 1919). Prvním knihovníkem této knihovny umístěné ve školní budově byl místní
kronikář a učitel pan Josef Žák. V této knihovně si dle zápisu
vypůjčovali občané knihy dle své libosti a zdarma. V roce 1930
byl v obci založen nový spolek pod názvem Místní sdružení
republikánského dorostu a o rok později ustanoven další spolek
pod názvem Rodičovské sdružení. Oba spolky s pomocí hasičů
nastudovaly a sehrály několik divadelních představení, jednak
pro dospělé, jednak pro „dítky“.
Ke vzdělání obyvatel, hlavně dětí, přispěl rozvoj techniky, který
přinesl do naší obce rádiové vysílání. Podle záznamů v obecní
kronice vlastnil první radiopřijímač učitel Jan Novák a to v roce
1927. V roce 1931 byl umožněn poslech školního vysílání rozhlasu pro školy v celé republice i dětem v čečelovické škole.

Čečelovice v současnosti

Čečelovice mají v současné době 83 popisných čísel, z toho 20
domů obývají chalupáři. V minulých letech zde byl hostinec,
který vlastnila Jednota. Obec od ní tuto budovu i s obchodem
odkoupila, zrekonstruovala a prostory pronajímá soukromým
podnikatelům, kteří zde ke spokojenosti občanů provozují své
živnosti v oblasti pohostinství a prodeje potravin a dalšího zboží
základní potřeby.
Obyvatelé Čečelovic mají možnost bohatého mimopracovního
vyžití. Již více než stoletou historií se může pyšnit jediná organizace v obci Sbor dobrovolných hasičů, který čítá v současnosti
52 členů. SDH se stará nejenom o ochranu obyvatel před přírodními živly, ale každoročně pořádá i vlastní ples. Nelení ani
místní ženy, které organizují druhý společenský ples. Již tradičně se také scházejí tancechtiví občané na posvícenské zábavě,
která se koná 5. listopadu, k tanci bude hrát opět kapela Fatima.
Největší letní kulturní a sportovní akcí se již potřetí stalo čečelovické Roztančené léto, které přitáhlo pozornost volejbalistů a
příznivců hudby ze širokého okolí. Sportovci v obci nezahálejí
nejen v čase Roztančeného léta. Od léta 2003 se parta místních
nadšenců rozhodla, že nebude přes síť přehazovat pouze nohejbalový míč, ale že bude trávit volný čas i pod sítí vysokou.
V současnosti se na trénincích schází už kolem dvaceti volejbalistů, kteří se nebojí poměřit síly ani s velmi silnou konkurencí.
Pokud by se chtěl někdo připojit, má možnost v zimním
období každou sobotu v tělocvičně ZŠ Záboří, v létě se
přesouvají tréninky do Čečelovic na hřiště u rybníka Paseka. Kromě volejbalu mají sportovci možnost poměřovat
své kvality i ve stolním tenisu na „pingpongovém“ stole
v místní restauraci, turnaj v tomto sportu zde probíhá vždy
těsně před Vánocemi. Oddíl čečelovických nohejbalistů má
od zimy 2007 taktéž rezervován svůj čas ve sportovní hale.
Každý nedělní podvečer jsou příznivci tohoto sportu vítáni
v Záboří. Na jaře se zase vrátí na hřiště u Paseky.

Zajímavosti a památky

Nejvýznamnější budovou v obci byla Obecná škola s dvěma učebnami, kabinetem, bytem správce školy a třídního
učitele. Se stavbou se započalo v květnu 1909, v dalším
roce byla dokončena a dne 1. října 1910 slavnostně otevřena. Ve škole se vyučoval 1. - 5. stupeň základní školy,
1.9.1965 byla malotřídní škola zrušena a 15 žáků přešlo do
ZŠ Záboří. Od roku 1974 zde byla mateřská škola, která
zanikla v roce 1999. V nynější době jsou v budově dva
byty, které obývají dvě mladé rodiny a učebny bývalé mateřské školy jsou prázdné a nevyužívají se. V plánu je však

výstavba bytů, které by vznikly přestavěním těchto učeben. K
využití se nabízí i půdní prostory.
Na jihovýchodní straně je vrch zvaný Žďárka, z jehož výšky
582 m nad mořem je krásný pohled na krajinu strakonickou a
horažďovickou a směrem severním na krajinu blatenskou. Na
vrcholu je ,jakoby uměle, vytvořena skupina obrovských balvanů, nazvaných „Kočičí kamna“. Nejenom k tomuto magickému
místu se pojí i několik místních pověstí. Směrem východním,
v lese mezi Čečelovicemi a Zábořím na tzv. vrchu Volyně, je
zbudován kamenný pomník triangulačních souřadnic s vytesaným latinským nápisem CR!OPER!ASTR.TRIG.PRO.MENS.
CRADMED.EUROPA. Tento bod je považovaný ze jeden ze
středů Evropy. Dříve na tomto místě stávala také dřevěná rozhledna.
V okolí Čečelovic i přímo v obci lze nalézt několik kamenných
křížů. Uprostřed návsi stojí kaplička, o jejímž původu a datu
založení nejsou spolehlivé zprávy. V dolní části návsi byl v roce 1920 postaven pomník připomínající 14 padlých rodáků
v 1. světové válce (viz foto dole).

Rodáci

Jediným občanem – rodákem z Čečelovic, jemuž se dostalo
cti, aby jeho jméno zůstalo zachováno na pamětní desce, byl
rotmistr čsl. Italských legií Václav Vrba, který padl v roce 1919
v bojích na Slovensku. Slavnostní odhalení desky se konalo dne
26. května roku 1936 za hojné účasti občanů a různých hostů.
Nejznámějším rodákem, jehož jméno nesmí chybět při žádném
vyprávění místních starousedlíků a kterého si pamatují i starší
lidé v širokém okolí, byl lidový dudák Josef Smitka, známý pod
jménem Pepíček z Čečelouc či Pepík Dudákouc. Lidé dodnes
vzpomínají na jeho dobrodružný život. Po vyučení v Rakousku
procestoval Francii, Itálii, Řecko a nakonec se dostal lodí až do
Ameriky. Při tom vystřídal spoustu zaměstnání. Byl topičem na
lodi, pomocníkem v nemocnici, zápasníkem v cirkusové aréně
i příslušníkem cizinecké legie. Po skončení 1. světové války se
vrátil do Čečelovic, kde si postavil z hlíny a kamení chaloupku,
choval psy a žil podivínským způsobem až do své smrti v roce
1956. Se svým psím spřežením cestoval po okolí a hrál na dudy
lidem pro radost. Znal prý nepřeberné množství písní i hodně
„košilatých“, které rád zpíval mladým ženám, takže jak ho
děvčata spatřila, hleděla se ztratit. Některé vulgární popěvky si
patrně sám složil a dával je k lepšímu chlapům v hospodě. Rád
se napil a pak s dudami zacházel velmi nešetrně. Co na nich
rozbil, sám si vyrobil. Žil pro lidi nepochopitelným způsobem,
na té nejnižší možné úrovni. Byl znalcem mnoha jazyků – uměl
prý německy, anglicky, španělsky, italsky, částečně francouzsky
a arabsky.
Adresa úřadu: Čečelovice 32
388 01 Blatná, 383 494 075
E-mail: obec@cecelovice.cz
www.cecelovice.cz
Text a foto Renáta Kubátová

Svazek obcí Blatenska - září 2008

4

ROZHOVOR S… VÁCLAVEM MAŇHALEM, STAROSTOU OBCE BUZICE
Akce
Jaké akce jsou v plánu?
V našem obvodu Buzice, Buzičky a Václavov máme místní
komunikace, které jsou dostatečně zdevastované. Již několik let
získáváme dotace na tyto komunikace. Cesta je základ k tomu,
abychom se dostávali do města za prací a děti do školy a do
vedlejších vesnic.
Buzice
Co se vám vybaví, když se řekne Buzice?
Vybaví se mi moje rodiště a dále jako historická obec se mi
zjeví rod Buziců, který pobýval na Buzické tvrzi.Tento rod dále
vlastnil hrad dnes zámek Březnice, Rožmitál a Třemšín. Rod měl
ve znaku černou sviní hlavu. Bylo několik větví Buziců, které
tuto sviní hlavu užívali. Tato historie je obsáhlá, ale prokazující,
že lidé sem přišli a založili zde počátky vesnice. Založení
vesnice nám není dostatečně známé, ale můžeme se domnívat,
že prvními zakladateli jsou rýžovníci. Proto zde máme řeku
Lomnici, která za historii obce několikrát napáchala několika
násobné škody. Jestli můžu v krátkosti vzpomenout, 25. ledna
1682 povstala veliká voda přes hráze. Roku 1760 se rozvodnila
řeka Lomnice a v roce 1767 byl poškozen mlýn. V roce 1771
byla další povodeň, kdy byl poničen most přes Lomnici. Dále
22. července 1980 a 2. července 1987 se rozvodnila řeka
Lomnice. Pochopitelně se nesmí zapomenout na povodeň z roku
2002, kdy byla obec zaplavena dvěma povod. vlnami od Bělčic
- Huťáku a od Metlí - Meteláku.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb jsem šel s tím, že budu pokračovat dál v tom, co jsem
nedokončil v předcházejících volebních obdobích. Tady musím
říci, že mně byli a jsou nápomocní členové zastupitelstva obce.
Je nás v zastupitelstvu sedm statečných, kteří stále bojují za
ﬁnance, které jsou pro malé obce nejpodstatnější.
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Při slově domov si vybavím svoje rodiče, maminku a tátu. Můj
otec byl pro mě vzor. Proto jsem rád, že jdu v jeho šlépějích.
Energie
Co Vás nabíjí energií?
Vše, co je pozitivní a nezkažené.
Film
Nemám žádné vyhraněné ﬁlmy. Mám rád staré i nové komedie,
přírodovědné, naučné i akční ﬁlmy.
Gastronomie
Moje oblíbené jídlo je teplý řízek vepřový, kuřecí, krůtí i králičí.
Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu působení ve funkci starosty
do paměti?
Když se obec osamostatnila v roce 1993 a stal jsem se
starostou, i když jsem nechtěl. Neměl jsem ani páru o tom, co
to bude obnášet a jaké starosti a problémy se budou řešit. Síla
zodpovědnosti a tolerance mě naučila unést vše. Cesta byla
zarostlá a nevyšlapaná. Děkuji všem lidem, kteří mi pomohli
a kteří mi stále pomáhají.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
U člověka považuji za důležité to, že si lidé mají více pomáhat.
Pomoc člověku bližnímu je vždy tím správným rozhodnutím.
Investice
Jaké plánuje obec Buzice investice?
Investice je krásné slovo, které vyjadřuje kus odvahy, protože
plánů je mnoho a vlastních prostředků málo. Proto se snažíme
získat evropské, státní nebo krajské dotace. V plánu máme
dokončit opravy místních komunikací. Protipovodňovou
ochranu obce v podobě zvýšení hráze u řeky Lomnice a odvodu

části vody do poldrů za vesnicí. Je to jenom část toho, co máme
v územním plánu obce. Jsme malá obec, která má 151 obyvatel
a čím dál více máme problémy získávat dotace na tyto akce.
Jmenování
Jak jsem již v předchozích odpovědích uvedl, byl jsem
jmenován v roce 1993. Je to již dlouhých 15 let, co vykonávám
funkci starosty obce Buzice.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Na koníčky a záliby a hobby čas nemám. Mám rád sport, rád
cestuji, ale čas stále chybí.
Lidé
Co podle Vás lidem v Buzicích nejvíc chybí?
Naši občané vědí, co nejvíce potřebují a co potřebuje obec.
Zastupitelstvo obce a lidé vnesli vše podstatné, co je třeba
změnit. Tyto změny jsou zahrnuty v územním plánu obce. Vše
souvisí s očekávanými ﬁnancemi.
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Lidé by měli být více k sobě tolerantní a více slušní.
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
Jakýkoliv, který povede ke zlepšení podmínek v obci a bude pro
rozvoj naší obce.
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Myslím, že bych se zeptal, kolik je hodin.
Přání
Co byste přál občanům Buzic?
Možná, že jsem staromódní, když bych přál lidem v Buzicíh
v Buzičkách a ve Václavově tak, aby se měli dobře. Problémy
aby řešili v klidu a přál bych všem lidem hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a do dalších let mnoho úspěchů.
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Ano radost mám, protože se nemám za co stydět, ani členové
zastupitelstva obce, co jsme za ty roky dokázali. Nechci nic
hodnotit. Hodnotit budou naše děti. Taky jsem měl opravdovou
radost z toho, jak jsme po osamostatnění obce osazovali cedule
začátek a konec obce na všechny světové strany. Bylo to jako
znovuzrození obce.
Sport
Jaký máte rád sport?
Mám rád tenis, basketbal, stolní tenis, fotbal a další sporty.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Netoleruji lidskou hloupost a naivnost. Také se proti tomu špatně
bojuje.
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu
radost?
Úspěch je velice krásný, ale velmi pomíjivý. Bez úspěchu
asi člověk nemůže být, ale musí si ten úspěch také zasloužit.
Úspěch zároveň zavazuje. Opravdovou radost mám vždy, když
pořádáme sraz občanů dříve narozených. Když vidím usměvavé
a spokojené tváře.
Vizitka
Je mi 46 let, mám přítelkyni a dvě děti. Vystudoval jsem střední
školu.
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům zpravodaje Blatensko sobě?
Mějte se rádi a ať vám všem slouží zdraví.
Děkuji za rozhovor.

Renáta Kubátová
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...OBRÁZKY Z BUZIC

Obecní dům Buzice

Pomník padlých válečných hrdinů

ROZHOVOR S… MILANEM STEJSKALEM, STAROSTOU OBCE ČEČELOVICE

Akce
Jaké akce jsou v plánu?
V letošním roce bychom měli v naší obci vybudovat další 2 nájemní obecní byty pro mladé a sociálně slabé zájemce o bydlení.
Výstavba je již zahájena a byty vzniknou nástavbou podkroví
nad OÚ a požární zbrojnicí. Stavba je ﬁnancována zčásti z dotace od MMR a zbytek z vlastních ﬁnančních prostředků. Při
té příležitosti dojde k rekonstrukci krovů a střešní krytiny nad
oběma objekty. Dále budeme provádět rekonstrukci a zkvalitnění stávajícího sportovního hřiště v areálu u požární nádrže „Na
Pasece“, které je využíváno pro různé míčové sporty – volejbal,
nohejbal a další. Jedná se o zhotovení nového umělého povrchu
včetně podkladních vrstev, dále o opravu stávajícího oplocení
areálu a jeho nátěr. Na akci je přislíbena dotace od MMR +
ﬁnanční podíl obce a bude probíhat z větší části dodavatelsky
a částečně svépomocí v rámci programu zapojení dětí a mládeže
obce Čečelovice. Jinak jako každoročně probíhá údržba stávajícího majetku a zalesňování obecních lesů.
Čečelovice
Co se vám vybaví, když se řekne Čečelovice?
Čečelovice je moje rodná obec, kde jsem se narodil, odkud
pocházeli i moji oba rodiče a kde jsem prožil s malými přestávkami všechna léta od dětství /což je období, na které se nejvíce
vzpomíná/ až do dneška. Znám zde většinu obyvatel a vím, že
mi v případě potřeby při mé práci pomohou. Zvláště starší a zku-

šenější jsou mi často nápomocni radou, někdy přijdou s dobrým
nápadem i ti později narození.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb jsem šel s tím, že pokud budu zvolen, budu se snažit
pro občany Čečelovic udělat vše, co bude v mých silách, aby se
jim v naší obci líbilo a dobře žilo.
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Domov je pro mne rodina, manželka, děti a zázemí včetně přátel
a sousedů, na které se můžu vždy spolehnout.
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Energii si dobíjím v čase volna při rekreačním sportu s kamarády, se kterými si pak zajdeme doplnit úbytek tekutin do místní
hospůdky. Dvakrát týdně mi zabere podvečerní čas nohejbal a
volejbal. Někdy je ale lépe nechat odpočinout tělo a místo sportu
si posedět s rodinou a pejskem Kubou u krbu na našem dvorku.
Film
Jaké máte rád ﬁlmy?
Nejraději mám klasické české ﬁlmy, komedie, a s notnou dávkou
nostalgie se rád dívám na opakování dobrodružných ﬁlmů ze
svého dětství, ať už jsou to mayovky nebo další. Na sledování
seriálů a ﬁlmů v televizi nemám moc času, spíše pravidelně trávím pozdní večer s knihou.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Jelikož chovám drobné hospodářské zvířectvo, preferuji tradiční
jídla, ať už králíka na různé způsoby nebo domácí zelí s knedlíkem a husičkou nebo kachnou či vepřovým. Dle sdělení mých
známých jsem v jídle velmi vybíravý. Pití po takovémto obědě
se nabízí opět klasické – pivo.
Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu vašeho působení ve funkci
starosty do paměti?
Po skončení mého 1. volebního období jsem kandidoval v dalších volbách znovu do obecního zastupitelstva .Výsledky voleb,
i když jsou částečně vždy zkreslené, mne ujistily, že na základě
anonymního hlasování zřejmě občané ocenili moji předchozí
práci. Takovéto ocenění potěší a dává chuť pokračovat dále,
i když funkce starosty často zabírá spoustu volného času a okrádá o něj i vlastní rodinu.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Pravdomluvnost, poctivost a upřímnost.
Investice
Jaké investice má obec Čečelovice v plánu?
Do dalších let plánujeme přípravu a realizaci projektů v souladu s územním plánem obce Čečelovice. Jedná se o dokončení
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chybějící infrastruktury – výstavba čistírny odpadních vod, dále
přípravu pozemků na výstavbu pro zájemce o individuální bydlení a obnovu místních komunikací. Nadále bude probíhat údržba a nutné opravy obecních nemovitostí.

Přání
Co byste přál občanům Čečelovic?
Přál bych jim hlavně rodinnou pohodu, štěstí a zejména zdraví,
což je pro spokojený život to nejdůležitější.

Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
Jmenován jsem byl v roce 2002, v současné době vykonávám
funkci starosty ve druhém volebním období.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Největším a hlavním koníčkem je pro mne sport. V minulosti
jsem dlouhá léta hrál fotbal za Sokol Svéradice, nyní po úrazu
nohy už hraji závodně pouze stolní tenis a rekreačně nohejbal
a volejbal. Jak jsem již uvedl výše, rád čtu knihy – detektivky,
příběhy z lékařského prostředí i klasickou beletrii. V čase volna
vyjíždíme s manželkou na projížďky po okolí na kole.
Lidé
Co podle Vás lidem v Čečelovicích nejvíc chybí?
V současné době nemůžeme zájemcům o bydlení nabídnout
stavební parcely nebo další prostory určené k bydlení. Toto se
snažíme v nejbližší době vyřešit. Nechceme, aby se naše obec
dále vylidňovala, ale naopak, co nejvíce rozšiřovala. Dalším
hendikepem pro občany je každodenní dojíždění za prací, protože v obci nejsou téměř žádné pracovní příležitosti.
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Vzhledem ke své funkci mám oblíbené jedno rčení: Není na
světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem.
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
Návrhy na zlepšení života v naší obci vždy posuzujeme společně celé zastupitelstvo, a já osobně vždy prosazuji návrhy, ať už
s nimi přijde kdokoliv, z hlediska užitečnosti pro většinu občanů.
Takové návrhy se pak snažím prosadit a uskutečnit následnou
realizaci.
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Nevím.

Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost z každé povedené věci, ať už se jedná o dokončení
velké akce nebo i zdánlivých maličkostí.
Sport
Jaký máte rád sport?
Sporty mám rád téměř všechny, nejraději fotbal.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Přetvářku, lži, neupřímnost
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu
radost?
Podařilo se mi do činnosti Obecního úřadu zapojit více lidí,
abych nebyl na všechno sám a moc jim za to děkuji. Dalším
úspěchem je „rozhýbání“ lidí - založení skupin volejbalistů a nohejbalistů, dále ve spolupráci s nájemcem místního pohostinství
pořádání různých kulturních akcí.
Vizitka (věk, rodina, vzdělání…)
Je mi 48 let, podnikám ve stavebnictví, jsem ženatý, mám dvě
odrostlé děti – dceru jsem tento rok provdal a na syna to teprve
čeká. Manželka učí na ZŠ v Záboří, syn pracuje ve společné
ﬁrmě, dcera je geodetkou v Plzni. Mám střední odborné vzdělání
– SPŠ stavební Volyně – obor pozemní stavby.
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Berte věci s humorem, protože žijeme pouze jednou.
Děkuji panu starostovi za rozhovor.
V příštím čísle se můžete těšit na zajímavosti z obcí Doubravice
a Hajany.
Renáta Kubátová

TŘEMŠÍNSKÁ HELIGONKA - 25.10.2008

Ve Hvožďanech se připravuje jubilejní přehlídka heligónkářů.
Tradičně poslední sobotu v říjnu, konkrétně 25.10.2008, se
uskuteční v Kulturním domě ve Hvožďanech (okres Příbram)
jubilejní 10. setkání heligónkářů s názvem „Třemšínská
heligónka 2008“ aneb „s písničkou jde všechno lépe“.
SLAVNOSTNÍ ZAČÁTEK JE NAPLÁNOVÁN V 16,00 HODIN.
Diváci se mohou těšit na hudební produkci cca dvaceti
heligónkářů jednotlivců např. z Prahy, Plzně, Písku, Rokycan,
Rakovníku, Vlašimi, Sedlčan, Příbrami a jiných míst. V průběhu
večera proběhne vystoupení heligónkářských dvojic, trojic
a dalších hudebních seskupení. Po vyhlášení divácké soutěže
již k tanci a volné zábavě zahrají známé kapely Šumavští
šumaři z Vimperka, Plzeňští heligónkáři z Plzně a Toulavá
kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Na prknech hvožďanského
Kulturního domu se dále představí vzácní hosté heligónkáři
z Mrákova. Svojí účast s ukázkou vlastních heligónek přislíbil
výrobce těchto oblíbených hudebních nástrojů pan Karel Elicar ze
Strašic.
Celý průběh heligónkářského klání budou provázet oblíbení
moderátoři Jitka Štěpánová a Miroslav Král.
Všechny divácké vstupenky budou slosovány o tři pěkné ceny od
sponzorů akce. Informace o připravované kulturní akci naleznete
na internetové adrese www.umuzikantu.cz
Srdečně zveme příznivce tohoto žánru, milovníky hezké písničky
a dobré pohody na tuto neopakovatelnou kulturní akci. Těšíme
se na Vaši účast.
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1968 - ANEB OSUDOVÉ OSMIČKY NAŠICH DĚJIN
Česká televize připravila
v letošním roce cyklus „Osudové
osmičky našich dějin“. V rámci
tohoto projektu jsme mohli jako
konkurenční pořad k monstrózní
čínské olympiádě sledovat
komponovaný večer nazvaný
Srpnová noc. Česká televize
divákům nabídla mnoho rozhovorů,
vzpomínek pamětníků, autentické
ﬁlmové a fotograﬁcké dokumenty,
písničky šedesátých let a ukázky
z archivních pořadů. Celý večer
připomněl vývoj událostí z 20. na
21. srpna 1968 minutu po minutě.
Jednalo se o významnou připomínku
40 let staré historie, jejíž důsledky
pociťoval snad každý z občanů
tehdejšího Československa. Ozvěny
„bratrské pomoci“ spojeneckých
vojsk, včetně jejich „dočasného“
pobytu na našem území a následného
normalizačního procesu, jsou na
některých místech naší vlasti znát dodnes,
nemluvě o mysli lidí, nejen pozůstalých po
obětech srpnových událostí roku 1968. Jako
vzpomínku na tuto dobu připojujeme několik
dobových fotograﬁí z Blatné, které poskytlo
Městské muzeum v Blatné.
Václav Cheníček
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
ÚJEZDEC, OSLAVY 110 LET SDH
ÚJEZDEC

V sobotu 19. července se v Újezdci konala oslava výročí 110 let
od založení místního hasičského sboru. Obavy organizátorů
ohledně špatného počasí se nenaplnily, a tak přivezený stan sloužil spíše jako posezení ve stínu, než úkryt před deštěm.
Oslav se zúčastnily hasičské sbory z okolních vesnic, které
s průvodem od zbrojnice přivedl velitel SDH Újezdec p. Stanislav Váně, který celou akci zorganizoval. Po úvodním projevu
a přivítání byly předány medaile členům SDH a nejstarším členům sboru památeční plakety.
K poslechu a ve večerních hodinách i k tanci (k čemuž posloužil
nejen trávník, ale i silnice), hrála skvělá Toulavá Kapela Josefa
Janouška.
Velké poděkování patří sborům Bělčice a Hornosín za ukázku
techniky a zvláště SDH Praha-Stodůlky, kteří předvedli nejnovější hasičské auto a akční příjezd spolu s rychlým zásahem.
Nejen děti byly nadšené. Oslavu obohatily svým příchodem děti
z místního tábora „Na šachtách“, které přišly v maskách pohádkových postav.
Po celou dobu oslavy byl zpřístupněn kostel sv. Voršily a v bývalé prodejně otevřena výstava fotek a předmětů týkající se hasičské i místní historie obce.
Poděkování si zaslouží také OÚ Bělčice a sponzoři, kteří přispěli
ﬁnančně i materiálně k uskutečnění oslav: ZD Bělčice, Pokrývačství Pavel Mucha Újezdec, Sklárna p. Vlasáka Bělčice, Řeznictví p. Janota Blatná, Blatenská ryba. Všichni stálí i víkendoví
obyvatelé obce vytvořili z příspěvků bohatou tombolu, která
uspokojila většinu z 250 návštěvníků obce.
Jestli se Vám u nás líbilo, těšíme se za 10 let nashledanou.
Petra Muchová

BEZDĚDOVICE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
velice rychle uplynul druhý prázdninový měsíc a můžeme předběžně zhodnotit stav plnění úkolů v rozvoji obce za osm měsíců
roku 2008 a připravit uskutečnění plánovaných akcí na poslední
třetinu tohoto roku.
V prvé řadě bude potřeba vyčerpat dotaci z Programu rozvoje
venkova poskytnutou Krajským úřadem ve výši 120 tis. Kč na
opravu dvou místních komunikací, a to v Paštikách a Dobšicích.
Dále byla z této dotace provedena oprava veřejného osvětlení
jak v Bezdědovicích, tak v Dobšicích. Celkem bylo vyměněno
15 svítidel veřejného osvětlení.
V červnu bylo schváleno zastupitelstvem obce pořízení Změny
č. 1 územního plánu obce Bezdědovice v souladu se zákonem
č. 183/2066 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
V červenci byl v Dobšicích vyčištěn pomník padlých včetně pozlacení písma ve výši 9.000,- Kč. Byla provedena výměna oken
a venkovních dveří ve dvou obecních bytech v Bezdědovicích
č.p. 27 v celkové výši 92.579,- Kč včetně DPH. Nutnost této
opravy vyplynula z důvodu úniku tepla a špatného stavu oken.
V měsíci srpnu byl schválen zastupitelstvem obce jednorázový
příspěvek 3 000,- Kč, které dostávají narozené děti rodičů přihlášených k trvalému pobytu v obci.
Dalším krokem bude na základě vyhlášení výzvy Programu
rozvoje venkova podání žádosti o dotaci na akci „Kompletní
rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Bezdědovicích p.č. 839,
838/1“, na kterou byla vybrána ﬁrma SWIETELSKY stavební
ﬁrma s.r.o., Pražská 58, 342 01 Sušice.
Obec získala nádoby na separaci odpadu na zápůjčku v rámci
projektu „Intenziﬁkace odděleného sběru - počet nádob. Papír 2x
2150 l spodní výsyp, plast 2x 2150 l spodní výsyp. Podmínkou
bylo vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel zakoupit do 1 roku
2 kontejnery z vlastního rozpočtu, což bylo provedeno k 31.8.2008.
Blíží se konec léta a každý rok je po prázdninách co uklízet nejen v domácnostech, ale i v přírodě. Podél cest se válejí plastové
láhve, krabičky od cigaret, papíry a igelitové tašky, které svítí
v zelenající se trávě a přitahují pohledy. Díky všem zúčastněným
„sběračům“ jsou Bezdědovice, Dobšice i Paštiky zase o trochu
krásnější, a možná může každého z nich těšit vědomí společně
utvářeného pěkného a zdravého životního prostoru.
Miluše Kubátová

CO NOVÉHO V BEZDĚDOVICÍCH,
DOBŠICÍCH A PAŠTIKÁCH

VÝZVA
Obec Bezdědovice je pronajimatelem hřbitova v Paštikách.
Vzhledem k tomu, že někteří majitelé hrobů si stěžují na přerostlé stromy, túje a jiné keře, které jsou zasázeny v těsné blízkosti
hrobů a ničí hroby sousední, vyzýváme vlastníky hrobů o prořezání výše uvedených dřevin nebo jejich odstranění. Věříme,
že vzájemným pochopením a tolerancí se zamezí ničení cizího
majetku. Děkujeme.
OZNÁMENÍ
Na mnoho dotazů od občanů ohledně prohlídky kostela sv. Jana
Křtitele v Paštikách oznamujeme, že na základě ústní informace pana děkana Heřmana Fritsche z farnosti Římskokatolické
církve v Blatné , bude kostel otevřen jeden den v roce, a to vždy
v červnu na Poutní mši. V případě hromadných zájezdů záleží na
osobní domluvě s panem děkanem.
VÝZVA OBČANŮM KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU
V BEZDĚDOVICÍCH
Občané Bezdědovic včetně místních částí Dobšice a Paštiky
mají možnost do března roku 2009 požádat písemně na Obecní
úřad Bezdědovice o změnu územního plánu u svých pozemků.
Zejména se jedná o změnu na bytovou výstavbu nebo podnikání.
NAŠE MIMINKA
Na jednání zastupitelstva byl schválen jednorázový příspěvek
3000,- Kč, které dostávají narozené děti rodičů přihlášených
k trvalému pobytu v obci v roce 2008.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Přijměte od nás přáníčko
co potěší srdíčko.
Láska ať Vás v srdci hřeje
dlouhá léta přeje.
Štěstí a lásky ať máte dosti
a nebolí Vás žádné kosti.
Pohody si užívejte
ze života radost mějte.
Blahopřejeme paní Marii Konopíkové z Bezdědovic.
Miluše Kubátová
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POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Bezdědovice si Vás dovoluje pozvat
na taneční zábavu, která se koná v sobotu 20.9.2008 od 19:00
hodin na zelené louce v Bezdědovicích - V Jamách. K příležitosti UKONČENÍ LÉTA zahraje skupina Anča Band.
Finanční prostředky budou následně investovány na opravu
sportovní hasičské stříkačky z roku 1976, která se nám před
závěrem sezóny rozsypala. Občerstvení zajištěno.
Tato akce se uskuteční pouze za příznivého počasí. Bližší informace na tel. č.: 731 558 451. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za SDH: Vojtěch Kupar, Ondřej Koubek, Jiří Viták, Josef Vaněk

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

NEVŠEDNÍ ODPOLEDNE
Dne 12.7.2008 uspořádali motorističtí nadšenci v Bezdědovicích
vystoupení kaskadéra Martina Krátkého. Tento velice talentovaný mladý muž předvedl, co všechno se s motocyklem dokáže,
při některých kouscích šel lidem mráz po zádech. Vystoupení
mělo velký úspěch. Během této akce bylo možné se nechat svést
v sidecaru BMW a Dněpr. Pro děti i dospělé byla připravena
soutěž ve střelbě z paintbalových zbraní. Všichni zúčastnění
prožili zajímavé odpoledne. Velké poděkování za organizaci této
velkolepé akce patří rodině Jíchových z Bezdědovic.
Alena Vestfálová

KULTURNÍ OKÉNKO BEZDĚDOVICKÉHO
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
V sobotu 30.8.2008 se konala v obci Hajany oslava 110 let založení SDH Hajany. Po slavnostním nástupu a zahájení soutěže
velitelem hasičů Pavlem Vohryzkou následovalo požehnání nových stříkaček sborů Hajany, Bezdědovice, Hornosín, pořízených
z ﬁnančního příspěvku Krajského úřadu - Jihočeského kraje, a požehnání hasičského praporu obce Chlum, knězem z Březnice. Byl
to opravdu krásný a nezapomenutelný zážitek. Od 14,30 probíhala
soutěž družstev o pohár starosty v požárním útoku. Celkem soutěžilo 11 družstev. Naše družstva se umístila: muži A na 4. místě,
muži B na 7. místě a ženy na krásném 3 místě.
V průběhu soutěže proběhla ukázka činnosti profesionálních
hasičů HZS Blatná.
Odpolední program provázela Blatenská dechovka Vaška Svobody, dobrá nálada a krásné počasí. Průběh celého dne se nám
velmi líbil, a tak jsme zůstali v hojném počtu na večerní taneční
zábavu, kde hrála skupina Anča Band.
Děkujeme paní starostce, SDH Hajany a všem obětavým občanům, kteří nám připravili pěkný program nevšedního odpoledne.
Miluše Kubátová, Vojtěch Kupar.

DRUHÝ ROČNÍK SEDMIBOJE DVOJIC
Dne 19.7.2008 se v Bezdědovicích konal Druhý ročník Sedmiboje dvojic. Sedmiboje se zúčastnilo 8 dvojic z Bezdědovic,
Blatné, Prahy a Horčápska. Soutěžilo se v těchto disciplinách:
hod na koš, střelba na fotbalovou branku ze (30 m), střelba hokejkou na ﬂorbalovou branku, nohejbal, stolní tenis, kulečník
a šipky. Záludnosti všech disciplín nejlépe zvládla dvojice Pavel
Vestfál (z Bezdědovic) a Jindra Pavel (z Blatné). Na druhém
místě skončila domácí dvojice Josef Mourek a Jaroslav Suchánek, vítězové z loňského roku, a na třetím místě se umístila další
domácí dvojice Ota Burian st. a Josef Vydra 68. Vítěz získal
pohár, který je putovní.
Alena Vestfálová
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PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE
Jako každý rok i letos na konci prázdnin proběhl v Bezdědovicích
dne 23.8.2008 turnaj v nohejbale trojic.
Turnaje se tentokrát zúčastnilo jen šest trojic.
Pohár za vítězství si odvezla trojice Pavel Vestfál
(z Bezdědovic), Jindra Pavel a Milan Hokr (z Blatné). Na
druhém místě umístnila domácí trojice Stanislav Brda, Jaroslav
Suchánek a Jiří Vydra. Na třetím místě skončila trojice Ota
Burian, Josef Březnický a Mourek Josef.
Alena Vestfálová

Svazek obcí Blatenska - září 2008

Dále upozorňujeme všechny neplatiče pokut a nákladů řízení za
dopravní přestupky, že odbor dopravy městského úřadu v Blatné
předal seznam neplatičů za rok 2004 a rok 2005 k exekučnímu
vymáhání, které bude provádět JUDr. Mrázek. Neplatiči byli
v průběhu dlužného období několikrát vyzváni k zaplacení
a přesto nezaplatili, proto jim bude v exekuci zabavena příslušná
část majetku. Budou zabavovány nejenom věci movité a peníze
na účtech, ale bude jim zastaven i movitý majetek a to jak na
úhradu samotné dlužné částky, tak na úhradu výdajů exekutora,
které činí několik tisíců korun. Ten, kdo zaplatí do 15 dnů od
poslední výzvy, ten se nepříjemnostem spojeným s exekucí
vyhne.
Vyřizuje: Klozar Karel

SEMINÁŘ O LESNÍ PEDAGOGICE

TANEC A ZÁBAVA V KULTURNÍM SÁLE
OBECNÍ HOSPŮDKY

Česká lesnická společnost, pobočka Dendrologická
Dobřichovice, a Město Blatná uspořádali seminář o lesní
pedagogice, v širším měřítku o ekologické výchově.
Setkání učitelů, úředníků a všech zájemců, kteří se zajímají
o ekologickou výchovu, se uskutečnilo dne 11.9.2008 od 9,00
hodin v přednáškovém sále Střední školy Blatná. Součástí
semináře byla odborná exkurze do zámeckého parku a obory
v Blatné a do Sedlické obory.
Pro účastníky semináře a obyvatele i návštěvníky Bělčic
a Újezdce bylo ve spolupráci s Obcí Bělčice připraveno malé
překvapení – slavnostní pasování javoru u kostela Sv. Voršily
na „Javor Ladislava Stehlíka“. Mezi hosty jsme přivítali paní dr.
Blanku Stehlíkovou, dceru spisovatele Ladislava Stehlíka, a paní
dr. Marii Hruškovou, autorku knih o památných a významných
stromech. Malá společenská akce byla věnována 100. výročí
narození Ladislava Stehlíka.

NENECHTE SI UJÍT – JE NA CO SE TĚŠIT

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční posvíceneckou
zábavu, která se koná dne 11. října 2008. K tanci
a poslechu zahraje benešovská kapela ČEJKABAND.
Začátek ve 20:00 hodin. Těsíme se na Vaši návštěvu!
Jaroslav Šíp ml.
Současné aktuality a informace z Bezdědovic je možno sledovat
na webových stránkách obce www.blatensko.cz/bezdedovice

BLATNÁ

Výzva pro řidiče profesionály

Dne 30.9.2008 bude ukončena výměna Osvědčení
profesní způsobilosti řidiče za Průkazy profesní způsobilosti řidiče (takzvané profesáky). Městský úřad
Blatná, odbor dopravy, vyzývá všechny držitele OPZŘ, aby si,
pokud možno, v měsíci září zažádali o výměnu OPZŘ za PPZŘ.
Doposud, měsíc před koncem období, kdy je možno žádost
podat, zbývá vyměnit ještě více než polovina OPZŘ. Z těchto
důvodů se všeobecně očekává nápor žadatelů v závěru uvedeného období. Jelikož někteří řidiči nemají možnost se na odbor
dopravy dostavit v úřední dny, protože jezdí v cizině, zavedl
odbor dopravy v sobotu dne 20. září 2008 mimořádný úřední
den a doporučuje všem držitelům a žadatelům, aby tento mimořádný den plně využili. V případě zájmu žadatelů se předpokládá
mimořádný pracovní den i sobota 27. září 2008.
K žádosti je potřeba přiložit:
* 1x fotograﬁe (předepsaného dokladového formátu)
* Občanský průkaz
* Řidičský průkaz
* Osvědčení profesní způsobilosti řidiče a 200,- Kč
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý
7:00 – 15:00
Středa
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 14:30

„Jsem strom, z rodu javorů, a jsem pyšný, že
vstoupím do rodiny památných stromů v Čechách.
Rostu tady více než 120 let, sleduji dění kolem
sebe, rád se podívám do dáli. Jsem tu moc rád, líbí
se mi u malého hřbitůvku, u kostelíka, který toho
pamatuje mnohem více než já. Když se u mě, drazí
človíčkové, zastavíte, budu Vám vyprávět. Nejen
o lidech z obcí Újezdec, Bělčice a Tisov. Budu Vám
vyprávět o všech lidech, kteří sem přijdou, aby se ve
shonu dnešních dnů zastavili, rozjímali a třeba se
jen tak na chvilku rozhlédli po světě.“
Kresba: Ladislav Stehlík, s laskavým svolením
paní Blanky Stehlíkové
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE!

Pozornějším občanům Blatné již delší dobu jistě neuniká fakt, že
se v obchodech zabývajících se prodejem veškerého sortimentu
pro své domácí miláčky občas objevují inzeráty s fotograﬁemi
převážně psů, kteří byli odchyceni strážníky městské policie.
Tato informace je rovněž zveřejňována městským rozhlasem.
Jedná se převážně o pejsky, kteří nějakým způsobem svému
majiteli utekli, nebo se jedná o případy (těch je samozřejmě
většina), že pejsek byl již svému majiteli na obtíž a tak ho prostě
„vyhodil“ na ulici s tím, že se o něj určitě někdo postará.
Strážníci tyto psi odchytávají a umisťují je do tzv. záchytných kotců, které jsou vybudovány v areálu Čistírny odpadních vod Blatná. V minulém roce bylo takovýchto pejsků 10.
V roce letošním je takovýchto případů do konce měsíce července
celkem 14. Musím však konstatovat, že na základě zveřejněných
informací v městském rozhlase, ve výše zmiňovaných prodejnách
a rovněž v Bl. Listech a Strakonickém deníku se nám podařilo veškeré pejsky vrátit svým majitelům, nebo jim nové páníčky najít.
Proto z důvodu větší informovanosti občanů, a to nejen v Blatné,
nechala městská policie zřídit internetové stránky uvedených
„záchytných kotců“. Na adrese www.kotce-blatna.estranky.cz
jsou uveřejněny veškeré informace týkající se pejsků jak umístěných v záchytných kotcích městské policie, tak i informace
o pejscích, kteří už mají nový domov. Stránky byly zřízeny na
základě posledního případu, kdy byl do záchytného kotce dne
18.7.2008 umístněn opuštěný aljašský malamut.
Pomocí těchto stránek se nám podařilo najít tomuto pejskovi
nového majitele a od 8.8.2008 běhá tento malamut po velké zahradě až ve Vranově nad Dyjí. .
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat těm lidem, kteří si již
nějakého opuštěného pejska od nás vzali a věnují mu tolik potřebnou péči a lásku.
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
- měsíční statistika z informačních radarů
Z důvodu poměrně častých dotazů občanů týkajících se údajů,
které do své paměti ukládají informační radary, které jsou
nainstalovány v ulici T. G. Masaryka a ulici Písecká, uvádím
několik „čísel“, které je možno „vytáhnout“ z měsíční statistiky
těchto zařízení. Uvádím, že do statistiky jsou zahrnuta pouze
ta vozidla jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h. Pro srovnání
uvádím poslední dva měsíce.
Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin dne 1.6.2008 do 23.59
hodin dne 30.6.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):

11
91207
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do městaproti radaru): 52724
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města):
38483
- celkově projelo nejvíce vozidel v pondělky (oběma směry):
16319
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
10636
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 10,00 - 10,30 hodin
(oběma směry): 113,1
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02,00 - 02,30 hodin
(oběma směry): 5,4
- průměrná rychlost: 41,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 105 km/h (21.6.2008 v 01,36 směrem z
města)
Ulice T. G. Masaryka od 00.00 hodin dne 1.7.2008 do 23.59
hodin dne 31.7.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
97926
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do městaproti radaru): 58654
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města):
39272
- celkově projelo nejvíce vozidel ve středy (oběma směry):
17855
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 8211
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14,00 - 14,30 hodin
(oběma směry): 128,1
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02,00 - 02,30 hodin
(oběma směry): 4,3
- průměrná rychlost : 40,0 km/h
- nejvyšší rychlost: 103 km/h (19.7.2008 v 18,43 směrem do
města)
Ulice Písecká (instalován koncem měsíce června) od 11.56
hodin dne 27.6.2008 do 23.59 hodin dne 30.6.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry):
28034
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do
města): 13630
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z městaproti radaru): 14404
- celkově projelo nejvíce vozidel v pondělí (oběma směry): 8639
- celkově projelo nejméně vozidel v pátek (oběma směry): 5637
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14,00 - 14,30 hodin
(oběma směry): 274,1
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02,00 - 02,30 hodin
(oběma směry): 31
- průměrná rychlost: 51,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 140 km/h (27.6.2008 v 19,07 směrem z
města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.7.2008 do 23.59 hodin dne
31.7.2008:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry):
247981
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do
města): 119518
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z městaproti radaru): 128463
- celkově projelo nejvíce vozidel ve středy (oběma směry):
43930
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry):
25917
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14,00 - 14,30 hodin
(oběma směry): 291,5
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02,00 - 02,30 hodin
(oběma směry): 35,2
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 145 km/h (4.7.2008 v 11,35 směrem z města)
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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NOVINKY Z ODBORU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Vybrané odpadkové
koše doplněny
o sáčky na psí
exkrementy
Vážení občané
a návštěvníci našeho
města,
jak jistě neuniklo
Vaší pozornosti,
byly během měsíce
července tohoto roku
rozmístěny na území
našeho města schránky
na sáčky pro psí
exkrementy v hnědé
barvě. Jsou umístěny
na vybrané odpadkové
koše, které jsou 3x
týdně vyváženy.
Realizace tohoto
projektu má přispět k udržování čistoty našeho okolí
a v maximální míře tak napomoci majitelům čtyřnohých
miláčků, aby se mohli neprodleným odstraněním „vizitek“ svých
svěřenců podílet na udržování čistoty našeho okolí.
V každém zásobníku je umístěna souprava papírových sáčků,
které budou po jejich spotřebování průběžně doplňovány
zaměstnanci Technických služeb města Blatné.
Na území našeho města je v současné době umístěno
15 schránek, viz. přiložená mapa.
Použití: Uvnitř sáčku je k dispozici kartónová lopatka, která po
vytvarování dle skladů slouží k sebrání exkrementu ze země a
jeho uložení do papírového sáčku. Tento sáček se poté odhodí do
odpadkového koše.
Děkujeme držitelům psů za zodpovědné využívání tohoto
zařízení a tak i za pomoc při zlepšování životního prostředí na
území našeho města.
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Rozšíření separace odpadů - NÁPOJOVÉ
KARTONY

Město Blatná za podpory společnosti EKO-KOM, a.s. zavádí
sběr NÁPOJOVÝCH KARTONŮ. Vytříděné nápojové kartony
od mléka, džusů, vína je možné vhazovat do sběrných nádob na
plasty (žluté kontejnery). Protože se jedná o začátek sběru této
komodity, je použit tento způsob, kdy z plastů budou kartony
následně vytříděny a lisovány. Pokud se sběr osvědčí, budou
zavedeny samostatné oranžové kontejnery. Nápojové obaly není
potřeba vyplachovat, stačí, když budou dostatečně vyprázdněny
a sešlápnuty.
Nápojové kartony jsou materiál, který je možné recyklovat
a proto je škoda, aby byl ukládán na skládku. Děkujeme všem
občanům, kterým není lhostejné druhotné využití odpadů.
Odbor životního prostředí MěÚ Blatná

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SE
ZATEPLENOU ŠKOLOU T. G. M.

Dne 1.8.2008 došlo k zahájení realizace projektu Zateplení
fasády – ZŠ T. G. Masaryka Blatná. Jedná se o zateplení celého
objektu č.p. 522 dle energetického auditu a výměnu oken.
Celkové náklady na opravu celé budovy činí 14 860 410 Kč
včetně DPH, z toho celkové uznatelné náklady jsou 7 376 360
Kč.
Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, konkrétně Fondem
soudržnosti, a také Státním fondem životního prostředí ČR.
Evropská unie poskytla městu Blatná ﬁnanční podporu ve výši
6 269 906 Kč, což činí 85 % z celkových uznatelných nákladů.
Státní fond životního prostředí ČR poskytl 5 % celkových
uznatelných nákladů, což dělá částku 368 818 Kč.
Realizací tohoto projektu dojde nejen k estetickému vylepšení
školy, ale také ke snížení emisí oxidu uhličitého o cca 43,34
t/rok a zejména k úspoře energie cca 827 GJ/ rok. Evropská unie
a ČR tak přispěje k lepšímu životnímu prostředí našeho města
a lepším podmínkám našich dětí.
Ing. Martina Šípová, MěÚ Blatná

MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATNÁ,
VRCHLICKÉHO 726

Zahájení školního roku 2008/2009 v MŠ Vrchlického Blatná,
odloučené pracoviště Husovy sady 746
Letos při zahájení nového školního roku čekalo všechny naše
děti překvapení, které nese název „Kouzelná zahrada – MŠ
Vrchlického – Husovy sady.“
Nadšení, radost a slova: „Já se sklouznu! Já se zatočím! Já jdu
bydlet do domečku!“ bylo slyšet celé dopoledne.
A odpoledne? To pak znělo nadšení a spokojenost z úst rodičů.
Sub-projekt „Kouzelná zahrada – MŠ Vrchlického – Husovy
sady“ je podpořen Programem ﬁnancovaným z prostředků
Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanisku EHP a Norského ﬁnančního mechanisku
a Jihočeského kraje.
Havlenová Věra – ředitelka MŠ
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BLATENŠTÍ HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI PŘIVEZLI Z NĚMECKA 17 MEDAILÍ

Na první víkend v září mají sportovci z SKS Tricykl Blatná ve svém diáři již od zimy zaznamenán termín
28. Sportovního festivalu handicap, který pořádá naše partnerská sportovní organizace WIKI ve Wilhelmshavenu.
V Německu jde o velmi prestižní akci, nad kterou tradičně přebírá záštitu jak německý kancléř, tak také např. holandská
ministryně sociálních věcí.
V tomto roce se přihlásilo celkem okolo 1700 sportovců z 11 zemí EU. Svoje síly změřili v lehké atletice, cyklistice,
stolním tenise, střelbě, plavání, basketbalu, golfu, jachtingu a dalších sportech.
Náš sportovní klub vyslal silné 12 členné družstvo, které vybojovalo celkem 17 medailí (4 zlaté - 8 stříbrných - 5 bronzových).
Jsme rádi, že silnou oporou našeho týmu byli také mladí závodníci, kteří startovali spolu v kategorii s dospělými.
Více na www.skstricykl.estranky.cz

Start našich závodníků
byl podpořen grantem
Jihočeského kraje
a GE Money Bank.
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PREZIOSO SOKOL BLATNÁ A ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2008

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná existují již od roku 2003. Za tak krátký čas jsme se dokázaly vyhoupnout na
úplnou špičku a všechna naše snaha a píle byly doceněny tento rok, který se pro nás stal rokem zlomovým. Posuďte
sami - letos jsme se zúčastnily jedenácti soutěží a ze všech jsme přivezly medaile. Nemohly jsme chybět ani na
nejprestižnějších kláních Evropy.
EUROPEAN GRAND PRIX Chorvatsko
Na tuto vyjímečnou akci jsme se dostaly díky nominační
kartě, kterou nám udělila mezinárodní mažoretková asociace
IMA. Soutěž se konala na chorvatské riviéře v nádherném
městě Opatiji a zúčastnilo se jí asi osm států Evropy. I v tak
velké konkurenci se „malá jihočeská Blatná“ neztratila. Duo
Monika Lapková a Evelyne Augierová vybojovalo cenný
bronz, Monika Lapková pak se svým sólem získala stříbro, trio
Monika Lapková, Evelyna Augierová a Karolína Spálenská si
vytancovaly bronzovou medaili. Ve velkých formacích zazářily
obě naše skupiny - juniorek i kadetek. Kadetky v pom-poms
(třásně) vystoupaly na 2. příčku a v sekci baton (hůlka) si po
velkém a napínavém boji odvezly bronzovou medaili. Jejich
starší kolegyně se nezalekly velké konkurence a z patnácti
souborů si vytancovaly celkově dvě 4. místa, z toho dvě 3. místa
v kategorii pochodové deﬁlé.
Co nás však na této soutěži velmi překvapilo, byla přátelská
atmosféra. Diváci tleskali a fandili, pořadatelé uspořádali
společnou diskotéku na pódiu... Odvezly jsme si mnoho
krásných zážitků a vzpomínek!
MISTROVSTVÍ ČR, Písek
V Písku se již
podruhé konalo
MČR sóloformací
v hůlce. Měly
jsme několik
žhavých želízek
v ohni. Ať jsme
si však věřily
jakkoliv, výsledky
naplno předčily
naše očekávání.
V nejmladší
kategorii kadetek
se Evelyne
Augierová se
svým sólem stala
1. vicemistryní
ČR s postupem
na Mistrovství
Evropy. Naše
radost se
dvojnásobila,
když se ještě
spolu s Monikou
Lapkovou v duu
staly absolutními Mistry ČR (taktéž s postupem na ME).
I ostatní sóloformace byly úspěšné. Např. juniorka Marcela
Duspivová se mezi třiceti sedmi ﬁnalistkami dělila o 4. místo
s loňskou mistryní Evropy.

MISTROVSTVÍ ČR, Vyškov u Brna
Kvaliﬁkací a semiﬁnálem, kde jsme obsadily vždy 1. místa
jsme se probojovaly až do velkého ﬁnále. Soutěž byla náročná,
neboť se startovalo po celé tři dny. V pátek probíhalo mistrovství
sóloformací pom-poms. Monika Lapková se umístila na 3. místě
a stala se tak 2. vicemistryní ČR. Zahanbit se nenechala ani
miniformace „Shrek“, která vystoupala na stříbrnou příčku,
stala se 1. vicemistryní ČR s přímým postupem na Mistrovství
Evropy. Za sebou nechala taneční soubory, které se již delší
dobu řadí mezi českou špičku.
Druhý den soutěžily velké formace pom-poms. V obrovské
konkurenci obsadily kadetky 6. místo a juniorky 9. místo. Jako
poslední startovaly formace baton. Juniorky získaly celkově
6. místo, jejich pódiová choreograﬁe však byla oceněna jako
třetí nejlepší v ČR a v této kategorii se tak staly 2. vicemistry!
Kadetky se umístily na 4. místě, což jim zajistilo postup na
Mistrovství Evropy.
FESTIVAL Švýcarsko
Na konci srpna jsme my – juniorky – odjely reprezentovat
Blatnou do partnerského města Rogwill. Vystoupení sklidila
ohromný úspěch a navíc jsme se i dobře bavily! Navštívily
jsme bobovou dráhu, motokáry nebo třeba diskotéku. Velkou
poctou pro nás bylo vystupovat s tamnějším orchestrem. Diváci
byli nadšeni a my se objevily i v Rogwillských novinách. Ve
Švýcarsku se nám velice líbilo a byl to pro nás také příjemný
odpočinek po celoročním soutěžním maratonu.
MISTOVSTVÍ EVROPY, Polsko
Zúčastnit se ME je pro každou mažoretkovou skupinu tím
největším snem. I my jsme byli neuvěřitelně šťastné, a to jsme
ještě ani nevěděly, že zde pro nás „medailová šňůra“ nekončí.
Jako první startovala Evelyne Augierová a nenechala svojí šanci
utéct. Zabojovala a její výkon ocenila i mezinárodní porota.
Stala se MISTRYNÍ EVROPY pro rok 2008! Duo Monika
Lapková a Evelyne Augierová se stalo 1. VICEMISTREM
EVROPY! Miniformace „Shrek“ bojovala jako o život a ze
čtrnácti skupin se umístila na 4. místě, což je pro nás veliký
úspěch.
Následující dva dny probíhala soutěž skupin. Naše kadetky
se umístily v pochodovém deﬁlé na 4. místě, čímž jsme byli
velice příjemně překvapené. Další den se startovalo v pódiové
choreograﬁi. Zamakaly jsme a poskočily o stupínek výš.
Z této disciplíny jsme si tedy odvezly titul 2. VICEMISTRYŇ
EVROPY!

PREZIOSO Sokol Blatná by chtělo poděkovat Sokolu
v Blatné, městu Blatná a Krajskému úřadu v Českých
Budějovicích za ﬁnanční podporu.
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HAJANY

HASIČSKÉ ZÁVODY V HAJANECH

V sobotu 30. srpna 2008 se u nás konaly hasičské závody,
pořádané k příležitosti oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hajanech. Přípravy na tuto událost probíhaly
již několik dní předem, kdy bylo třeba připravit nezbytně nutné
věci. Počínaje výběrem pohárů až po dovezení kádě na vodu a
terčů. Dalo nám to hodně práce, ale v sobotu bylo vše úspěšně
připraveno a mohli jsme začít.
Od 13 hodin začala přijíždět jednotlivá družstva. Ve 14 hodin již
byla družstva kompletní a konal se slavnostní nástup a přivítání
všech sborů. Následovalo ocenění nejstarších členů Sboru dobrovolných hasičů Hajany pana Bohuslava Bláhy a Josefa Ubla.
Rovněž byla plaketa od hajanských hasičů předána panu Ladislavu Voříškovi, jehož otec byl zakladatelem SDH v Hajanech.
Dále starosta SDH Hajany pan Pavel Vohryzka spolu s velitelem
SDH Hajany panem Václavem Vaněčkem předali pamětní talíře
zástupcům všech zúčastněných sborů. Po úvodních formalitách
proběhlo slavnostní žehnání nových hasičských stříkaček z obcí
Hajany, Bezdědovice, a Hornosín.
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pravili jednoznačně hasiči profesionálové z Blatné. Ti předvedli
ukázku opravdového zásahu. Měli za úkol zachránit spolujezdce
z auta, které nabouralo do traktoru. Tuto akci zvládli bez jediné
chybičky a spolujezdec byl ukázkově vyproštěn.
Pak už následovalo vyhlášení výsledků a předání cen jednotlivým družstvům. V kategorii dětí zvítězilo domácí družstvo
z Hajan, druhé byly děti ze Tchořovic. V kategorii ženy mají
nejlepší hasičky v Blatné, poté v Chlumě a třetí místo obsadily
Bezdědovice. V kategorii mužů obsadil první místo Chlum II,
druhé místo patřilo opět Chlumu I a na třetím místě skončil
Chobot.
Věřím, že se celé odpoledne všem zúčastněným líbilo a každý
si odnesl nějaký ten zážitek. Poděkování patří všem zúčastněným sborům a především těm, kteří se podíleli na přípravách
celé oslavy a jejím průběhu, dále pak sponzorům celé akce, bez
kterých by se mohla jen těžko obejít. Jedná se o Krajský úřad
– Jihočeský kraj, DURA Automotive CZ Blatná, L+S SPEED
Hajany, Pivovary Straropramen, Auto Jarov, ZD Lnáře, Myslivecké sdružení Měřiny Kocelovice.
Dana Vohryzková, starostka obce Hajany

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Hajany
18.10.2008 od 20,00 hodin
HUDBA: Babouci - mini

KADOV

Střípky z Kadova, Pole, Lnářského
Málkova, Vrbna a Mračova
Poté mohla začít soutěž v požárním útoku. Soutěžilo se ve třech
kategoriích: Děti - této kategorie se zúčastnila pouhá dvě družstva (Hajany, Tchořovice). Ženy - ani zde nebyla příliš velká
účast, pouze tři sbory (Bezdědovice, Blatná, a Chlum). A kategorie muži, ve které se utkalo jedenáct sborů (Bezdědovice I,
Bezdědovice II, Blatná, Hajany, Hornosín, Chlum I, Chlum II,
Chobot, Kocelovice, Lažánky, Tchořovice).
Všichni návštěvníci si mohli v průběhu odpoledne prohlédnout
vystavenou hajanskou hasičskou stříkačku z roku 1898. O renovaci se v dostatečném předstihu postaral pan Petr Štěpán. Po
celé odpoledne vyhrávala Blatenská dechovka Vaška Svobody.
Ovšem největší zážitek, především pro ty nejmenší diváky, při-

Prázdniny nám již daly košem a léto se pomalinku přehupuje do
sychravého podzimu. Máme za sebou úspěšný varhanní koncert
v Kadově, emočně prožitý pouťový víkend s fotbalem ve Vrbně,
kulturní léto v Poli Na Statku a v Kadově na tvrzi, Stoptime Dr.
Mahela ve Vrbně, 12. Mezinárodní Trabant sraz ve Vrbně a další
začátek školního roku (o: . Zároveň se obec stala účastníkem
projektu „Zelená obec“ a na obecním úřadě v Kadově je k dispozici sběrný box, kde je možné odložit malé a střední elektrospotřebiče a také baterie. Také jsme se stali jednou z mnoha obcí,
na kterou padl „Černý Petr“ se zavřením pošty, teď momentálně
stále ještě nevíme, co a jak bude a je nám to líto, protože různé
programy rozvoje venkova troskotají na likvidaci všeho, co na
malých obcích ještě alespoň trochu funguje. Co je nám asi tak
platné, že přicházivší turisté a rekreanti se rozplývají nad krásou
a pohodou našich vísek a zákoutí, ale rub je trošičku jiný a drsnější, než se na první pohled zdá. A tak se připravujeme na naši
pouť a na 27.9.2008 konaný tradiční Viklanský pouťový turnaj
v malé kopané, který, jestli se to tak dá říci, uzavírá naši sezónu.
Co se projednávalo na zasedání zastupitelstva obce, co se
povedlo:
• bylo schváleno - pronájem obecních pozemků v památkově
chráněném území na tvorbu tůní na období 10ti let; členství
obce ve Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS); zvýšení vlastního ﬁnančního podílu obce na plánovaných dotovaných akcích, na kterých nám byly pokráceny dotace; zhotovitelé
na opravy fasád a výměny střešních krytin na kapličkách v Poli
a Lnářském Málkově a hasičské zbrojnici v Kadově a dodávku
bezdrátového rozhlasu v našich obcích; platby za rok 2007 pro
MěÚ Blatná vyúčtovaných neinvestičních nákladů na děti a žáky navštěvující mateřské a základní školy v Blatné; veřejná sbírka na opravu varhan a interiérů kostela sv. Václava v Kadově s
platností od 1.10.2008;
• nebylo schváleno – úhrada nákladů na provoz „kamenné pošty“ v Kadově České poště s.p. v roce 2009 v předpokládané výši
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188 000,- Kč a převzetí budovy pošty do majetku obce a hrazení
veškerých nákladů na provoz prostor pošty nehledě na to, že
v příštím roce bude již Česká pošta akciovou společností!!!
• povedlo se – zahájit všechny akce, na které jsme obdrželi dotace; podat žádost o dotaci na prodloužení kanalizace ve Vrbně;
podat žádost o dotaci na modernizaci webových stránek obce;
konečně dořešit otázku sekání veřejné zeleně ve všech obcích
a za to patří všem sekáčům upřímné DÍKY!
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net
Vladimíra Tomanová

PROJEKT „ZELENÁ OBEC“

Od poloviny srpna se obec Kadov stala
účastníkem projektu „Zelená obec“ umístěním sběrného boxu do chodbičky Obecního
úřadu v Kadově. Obec na tomto projektu
spolupracuje s ﬁrmou REMA systém, a.s..
Účastí v tomto projektu chce obec pomoci
řešit problematiku sběru a recyklace drobných elektrozařízení po skončení jejich
životnosti. Malé spotřebiče většinou končí
díky svému malému rozměru v běžném komunálním odpadu,
což znamená významnou zátěž pro životní prostředí, proto nám,
občané, pomozte a třiďte a drobné elektrospotřebiče přinášejte
do sběrného boxu.
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?
• Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu
vejdou (fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty,
vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod.).
• Tužkové a knoﬂíkové baterie
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
• Větší a velká elektrozařízení
(počítače, monitory, lednice,
pračky apod.)
• Žárovky a zářivky
• Autobaterie
Ještě malá informace k dalším
odpadům – v sobotu 4. října
2008 proběhne v našich obcích
svoz elektrošrotu, nebezpečného
a velkoobjemového odpadu a na
neděli 5. října plánujeme „Železnou neděli.
Diakonie Broumov nebude z kapacitních důvodů na podzim pořádat
humanitární sbírku v celém okrese
Strakonice. Po domluvě bude tato
sbírka pořádána na jaře.
Bližší informace můžete hledat
na úředních deskách v každé obci, na webových stránkách obce
nebo na Obecním úřadě v Kadově.
Vladimíra Tomanová
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VARHANNÍ KONCERT V KADOVĚ

Z připravovaného varhanního koncertu na sobotní podvečer
2. srpna 2008 v kostele sv. Václava v Kadově jsem byla od začátku v rozpacích, zda přijde dost lidí, zda se varhany i přes
přezkoušení rozezní, zda nebude moc zima…
S občany místní
farnosti jsme se
sešli a důkladně
uklidili a vymetli
pavouky.
Po domluvě
s panem farářem
Heřmanem Fritschem jsme v den
koncertu kostel
otevřeli o 2 hodiny
dříve, aby varhaník
pan Adam Viktora
mohl hrou „proKostel sv. Václava 2.8.2008
fouknout píšťaly“.
Nervózně jsem přešlapovala u vrat kostela a nedočkavě vyhlížela první návštěvníky, kteří nějak nepřicházeli, ale… během pár
desítek minut se kostel totálně naplnil dychtivými posluchači
a posluchačkami, až museli dobrovolníci přinést ještě 4 lavice
od sousedního obchodu a dost lidiček zůstalo stát. V kostele v
Kadově v tu chvíli bylo něco kolem 145 lidí a užasla jsem, myslím, nejen já, ale i pan farář Fritsch.
Pan farář Fritsch přivítal všechny přítomné a pár slov pronesl
i varhaník pan Viktora. Již první tóny vzácného nástroje nenechaly nikoho z přítomných na pochybách, že si varhany zaslouží
naši pozornost a společnou péči. Některé skladby doprovodila
svým hlasem sopranistka Gabriela Eibenová. Byla to prostě nádhera a já ještě jednou děkuji touto cestou panu faráři Fritschovi
za laskavost a vstřícnost při přípravě této akce. Společně jsme se
domluvili, že ﬁnanční prostředky ze vstupného ve výši 8150,-Kč
vložíme na účet u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde
se budou shromažďovat ﬁnance z vyhlášené veřejné sbírky na
opravu varhan a interiéru kostela.
Zároveň jsme se shodli na tom, že by bylo hezké uspořádat varhanní koncert v Kadově i v příštím roce, pokud nám to zdravotní
stav varhan dovolí, a založit tím krásnou kulturní tradici.
Stylové restaurování nástroje do původního stavu z doby vzniku, včetně odkrytí a restaurování původní povrchové úpravy
skříně varhan, by dle Dr. Honyse, organologa diecéze, přišlo
na 2 milióny korun a „pouhé“ konzervační ošetření a nezbytně
nutná údržba nástroje s nejnutnějšími dílčími restaurátorskými
zásahy by stálo kolem 300 000,- Kč. Veřejná sbírka bude po
splnění všech legislativních předpisů pořádána od 1.10.2008
po dobu 2 let na výše uvedený účet, pokladničkami a sběracími
listinami na celém území ČR.
Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou koncertu, všem, kteří
přišli a všem, kteří ﬁnančně podpoří naši veřejnou sbírku.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov

VZPOMÍNKA ČI ZAMYŠLENÍ?

Asi by z toho pan Šole nebyl zrovna nadšený a oponoval by,
ale nakonec by řekl:“No, tak si to tam teda napište, no“. A co?
Vzpomínku na něj, protože odešel bez varování a rozloučení
na sklonku léta z kruhu občanů Kadovska a jeho odchodem
se i uzavřela kapitola psané historie našich obcí. Byl totiž
„náš“ kronikář, velice dobrý kronikář, který celkem nezištně
a se zájmem vedl obecní kroniku. To, co dělal, dělal s láskou
a zájmem. Mimo to, že ho historie Kadovska a okolí zajímala (sháněl si kroniky okolních obcí a dělal si z nich výpisky)
a s nesmírným nadšením o ní dokázal vyprávět, sám vnášel do
zápisů atmosféru patriota regionu. Byl člověkem, který si v žádném případě nepotrpěl na zviditelňování a povyšování se. To byl
Ing. Jiří Šole z Vrbna, člověk, který byl velmi úzce spjat s děním
v našich vískách a zároveň zapisoval jejich historii.
I když víme, že všichni jsme nahraditelní, bude nám moc chybět
a náhradu za něj budeme velice složitě hledat. A dokážeme vůbec v dnešní uspěchané a celkem bezohledné době najít člověka,
který bude pokračovat v jeho šlépějích? Vladimíra Tomanová,
starostka obce, Josef Slanec, předseda VOD Kadov

Pan farář Heřman Fritsch a varhaník pan Adam Viktora
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Krásný interiér kostela bral dech

Opravdu hojná účast

PROGRAM NA PODZIM 2008

12.09. Austrálie ve fotograﬁi p. Kavaleho
10.10. Potápění v mořských hlubinách – p. Svatoš
14.11. O horažďovických loutkách s p. Šťastným
12.12. Holky v akci – o vaření, pečení – výměna
receptů a ochutnávka výrobků.
Začátek vždy v 19,00 hodin.
Připravujeme pokračování večerů i v příštím
roce.
NEZAPOMEŇTE:
Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné,
* 29.12. druhé výročí úmrtí doktora Mahela, vzpomíná Mistr Štěpán Rak.
* 31.12. tradiční SILVESTR s půlnoční dršťkovou.
* Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek

LNÁŘE

Beseda Napříč Amerikou - na kole z Los
Angeles do Chicaga - 3.11.2008

Obec Lnáře spolu s Českým svazem žen zvou všechny
zájemce na besedu s p. Františkem Šestákem ze Sedlice, který
bude tentokrát vyprávět o své cestě „Napříč Amerikou – na
kole z Los Angeles do Chicaga“. Vyprávění zážitků spojené
s promítáním fotograﬁí navštívených míst se uskuteční v pondělí
3. listopadu 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu Lnáře. Svým vyprávěním zaujal posluchače v loňském
roce, kdy vyprávěl svoje zážitky z cesty na kole deseti
evropskými zeměmi „Z Blatné až na konec světa“.

OBEC LNÁŘE PŘIPRAVUJE VÁNOČNÍ
TRHY
Vyzýváme zájemce ze Lnář
a okolí o vystavení a prodej
svých výrobků, aby se
přihlásili na tel. čísle:
380 423 770, e-mail:
tvrzlnare@blatna.net nebo
osobně na Tvrzi ve Lnářích.
Těšíme se na spolupráci.

občerstvení zajištěno.
REZERVACE MÍST A INFORMACE NA
TELEFONU: 724 119 332

JIŘINY VE LNÁŘÍCH

O víkendu, 22.8. - 24.8.2008, na Tvrzi ve Lnářích proběhla akce
„Návrat jiřin do Lnář“.
Zahradník, pan Masopust, který nám všem připravil pastvu pro
oči, byl přítomen a rád poradil každému, jak dosáhnout stejných
výsledků. Atraktivní byla i možnost objednání.
Výstava byla nečekaně úspěšná: Tvrzí prošlo na 260
obdivovatelů této květiny. Vidět jste mohli přes 100 druhů
Dahlia variabilis – Jiřiny promněnlivé, každý jedinečný svou
krásou rozmanitostí a detaily. Ta zde má svou dlouholetou
tradici. Lnáře byly známé jejím pěstováním a daleko vyhlášené
byly i jiřinkové bály.
Jana Červená, Tvrz Lnáře
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LNÁŘE

oslavil v letošním roce 115 let od svého založení.
Z historických pramenů můžeme vyčíst datum vzniku
hasičského spolku: „6. srpen 1893, kdy započal hasičský spolek
činnost svou slavnými službami Božími a veřejným cvičením.
Předsedou byl starosta Josef Holub a velitelem mlynář Petr
Kohout. Později se ujalo vedení hasičstva učitelstvo a župní
předseda Karel Vavřínek, řídící učitel ve Lnářích, který se po
řadu let staral o pokrok v této humanitní instituci“. Tolik citát
z knihy Dějiny osady lnářské.
Činnost spolku je pestrá a v naší obci má nezastupitelné místo.
Kromě klasických výjezdů k požárům, údržby a akceschopnosti
techniky, námětových cvičení se podílejí na všech akcích
konaných v obci.
Jsou to vždycky hasiči, kteří jsou povoláváni ke všem
záchranným akcím.
Nikdo z nás nemůže zapomenout na pomoc při povodni v roce
2002, kdy odpracovali stovky hodin.
Starostou současného Sboru dobrovolných hasičů Lnáře je
Pavel Hrubeš ze Lnář, velitelem František Brož st. ze Zahorčic.
Členskou základnu tvoří téměř 80 členů.
S činností jednotky JPO III, která má 19 členů, souvisí výjezdní
povinnost do okolních obcí. V posledních letech jsou jejich
výjezdy časté, jenom v letošním roce již zasahovali členové
SDH u čtyř požárů, všechny byly bohužel v naší obci, v jednom
případě likvidovali škody napáchané vichřicí.
Tyto zásahy nejsou vůbec jednoduché a škody takto vzniklé
jsou často vyčísleny v mnohatisícových částkách. Představují
tak ohromné škody na majetku občanů i organizací. Poslední
zásah jednotky našich hasičů byl ve večerních hodinách 9. září,

NA LNÁŘSKOU TVRZ SE
VYSTAVOVATELÉ VRACÍ…

Ti z vystavovatelů, kteří již dříve využili krásné prostory lnářské
tvrze k prezentaci svých děl, se sem rádi vracejí.
Také letos si návštěvníci mohou po celý měsíc říjen prohlížet
tvorbu MUDr. Jiřího Berana. Svá zajímavá díla ve zdejší
galerii v loňském roce již autor nabídl veřejnosti k prohlídce,
také letos překvapí novými exponáty. Jak sám říká: „Umění
nemá šokovat, ale má být oku i duši milé“. Tentokrát se
představí svými obrazy s názvem Jihočeská inspirace. Neotálejte
s návštěvou, přijďte se podívat !!!
Zdejší výstavní prostory jsou zadány již na celý příští rok
a část roku 2010. O dalších akcích vás budeme pravidelně
informovat.

MYŠTICE

STRUČNĚ Z OBCE MYŠTICE A OKOLÍ

Občanské sdružení Veselé labutě pořádá 20. září nultý
ročník pochodu malebným okolím Myštic nazvaný
MYŠTICKÁ 15-KA. Start je v 8:00 v Myšticích u Labutě.
Celá trasa měří cca 11 km a pro účastníky jsou připraveny
upomínkové předměty.
* Obec Myštice zahájila tvorbu územně plánovací
dokumentace. Občané budou průběžně na úředních vývěskách
informování o stavu a průběhu této akce.
* Děkujeme Kláře Kosíkové a Veronice Mandelové za
přípravu a realizaci soutěží v netradičním hasičském pětiboji,
který se konal ku příležitosti oslav 110. výročí založení SDH
Myštice 2. srpna 2008.

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MYŠTICÍCH

V sobotu 2. srpna 2008 proběhly oslavy v obci Svobodka oslavy
110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Myšticích. Na
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kdy v noci lehl popelem stoh slámy ZD Lnáře v sousedních
Zahorčicích.
Požár byl tak rozsáhlý, že při něm kromě našich hasičů
zasahovali profesionálové z Blatné, dobrovolní hasiči z Blatné
a Metel.
Vážení hasiči, děkuji Vám za dobrou reprezentaci obce a Vaši
nesmírnou obětavost, se kterou se věnujete své dobrovolné
činnosti. Patří Vám proto všem mé poděkování nejen za Váš
poslední boj s ohněm, ale za celou Vaši činnost v letošním roce
i v letech minulých.
Stanislava Mašková, starostka

POŽÁR STOHU SLÁMY

úvod je však třeba připomenouti, že pod hlavičkou tohoto sboru
je šest dříve samostatných sborů okolních obcí. Nejstarším ve
svém okolí by byl sbor z Výšic, který byl založen před téměř
130-ti lety. Dále pak na přelomu devatenáctého a dvacátého
století vzniklý sbor v Kožlí a na Svobodce. V tomtéž čase pak
vznikl i sbor ve Vahlovicích a Střížovicích. Dvořetický sbor pak
letos oslavil sedmdesáté výročí. V Laciné pak vznikl sbor ve
dvacátých letech minulého století. Postupem doby docházelo
k vzájemnému slučování těchto sborů až do současné podoby,
kdy je působnost SDH Myštice totožná se správním celkem
OÚ Myštice. Samotný sbor dobrovolných hasičů v Myšticích
vznikl před sto deseti lety v roce 1898 jako sbor obce Myštice
a Nemželice.
Přípravy započaly dlouho před tímto významným dnem. V pátek
pak šlo vše do ﬁnále, tak aby sobota proběhla pokud možno s co
nejmenším možným počtem problémů a komplikací.
V sobotu ve 13:00 pak celá tato událost byla zahájena Českou
hymnou. V úvodních proslovech byla připomenuta doba, ve
které tyto sbory vznikaly. Význam těchto aktivit pro formování
budoucí Československé státnosti byl a je nezpochybnitelný.
Následovalo vystoupení mažoretek ze skupiny Precioso
z Blatné. Oslavit a připomenout tyto události přijelo devět
hasičských družstev, které zápolily nejen v klasických
hasičských disciplínách, ale jednotlivci se pak ještě utkali
v netradičním hasičském pětiboji. O hudební produkci se starala
skupina HADIBAND z Blatné. Na závěr úvodního bloku pak
starosta obce předal vybraným členům sboru dobrovolných
hasičů pamětní medaili ku příležitosti této akce těm, kteří se
podíleli a podílejí svým časem a prací na chodu, někdy snad
i jen na udržení tradice sboru dobrovolných hasičů v Myšticích.
V tomto článku nechci snad ani tak popisovat průběh tohoto
odpoledne, ale tímto bych chtěl zejména poděkovat všem, kteří
přispěli svým volným časem a pomohli vytvořit podmínky pro
realizaci akce takového rozsahu. Chtěl bych také poděkovat
členům Rady Jihočeského kraje, paní Marii Hrdinové a panu
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Pavlovi Pavlovi, kteří přijali záštitu nad touto akcí, dále pak
senátorovi panu Josefu Kalbáčovi za přítomnost a dar, kterým
poctil náš sbor. Dále bych chtěl poděkovat všem členům PS
Blatná, kteří se této akce také zúčastnili.
Na závěr musím konstatovat, že se akce snad vydařila a téměř
pět stovek diváků a účastníků prožilo minimálně zajímavé
odpoledne. Ještě jednou děkuji všem.
T. Koželuh

19

Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA

KYTIČKA VŘESU (doslovný přepis)
Ku konci léta slunce tak nepálí a jen smírně
zalévá kraj. Pod jeho posledními úsměvy
zahořeli vesnické zahrádky krvavými
květy pozdních růží, jiřin a aster. A tam
nahoře nad vesnicí, na pokraji borovic,
rozkvetl vřes. Neupoutá vaše oko pestrostí
květů, neupozorní na sebe omamnou vůní.
Nevyroste na šťavnatém koberci zelených
lučin, nerozkvétá pod žárnými paprsky
letního slunce. Jeho domovem jest chudá
půda našich kopců, a proto jej mám rád.
Vždy, když jeho šustivé snítky vezmu do ruky, tu zdá se mi,
že dán nám je spíše pro potěchu, že ty prostinké kvítky nejsou
ani dílem matky přírody. Když vinu jej v kytičku, připomínají
mi něžné růžové kvítečky pozdrav poslední prchajícího léta.
A v zápětí jdou vzpomínky. Zapadající slunce kloní se na lem
vrchů na západě a v stříbřité hladině tiché Labutě, odráží se
poslední záblesk slunce, když se vracím s kytičkou domů.
Zdá se mi, že lidé z našich vesniček mají s těmi květy vřesu
něco společného. Stejně prostí, nelákají, na chudé půdě zrozeni,
zůstávají a zůstanou ji věrni.
Vyšlo v zemědělském kalendáři léta páně 1934.

70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VE DVOŘETICÍCH

Sbor dobrovolných hasičů v Myšticích je složen z dříve šesti samostatných sborů, a to Střížovický a Vahlovický,
Dvořetický, Lacinský, Výšický a Chrástecký, Koželský a Myštický. Tyto dříve samostatné sbory byly zakládány
v různém čase a za rozličných pohnutek. Občané Dvořetic jsou na ten svůj právem hrdi, a proto uspořádali ku
příležitosti sedmdesátého výročí založení tohoto sboru 2. hasičské cvičení ve Dvořeticích.
coby v pravdě hlavní organizátor a duše celé této akce, zahájil
slavnostní odpoledne. Na úvod vystoupily nejmladší mažoretky
blatenské skupiny Prezioso. Ihned po té se návštěvníci přesunuli
k výše zmíněné hasičské zbrojnici, kde měl postavené loutkové
divadlo pan Kostroun. Ten zde opakovaně a za velkého aplausu
sehrál tři výjevy, jež se tématicky vztahovaly ke vzniku
a existenci Dvořetic a jejich okolí. Zejména role Švandy
Dudáka, která byla svěřena marionetě v podobě pivní láhve
Strakonického Dudáka se těšila velkému ohlasu. Na závěr
úvodního bloku pak byl sehrán místními „ochotníky“ divadelní
kus ze života, jenž končí podpálením stohu slámy a v pravdě
profesionálním zásahem členů místního hasičského sboru.
Po té následovala volná zábava, ke které přispělo i místní
hudební trio. Akce pak byla zdárně zakončena kolem půlnoční
hodiny a všichni jen doufáme, že se další nebude konat až za
sedmdesát let. Na závěr ještě jednou velký dík všem, kteří
obětovali svůj volný čas přispěli k realizaci tohoto vydařeného
odpoledne.
První tedy proběhlo v roce 1938. Příprava této akce započala již
v loňském roce opravou zdejší hasičské zbrojnice, kdy nejen za
ﬁnanční podpory Obecního úřadu dobrovolníci zcela nezištně
provedli výměnu střešní krytiny, opravili fasádu a nátěry celé
zbrojnice. Panem Karmazínem byl pak vymalován nádherný
kohout nad vstupními vraty do této zbrojnice. Zásadním
organizátorem celého průběhu této akce byl pan Kočárek, jenž
od loňského roku sbíral staré fotograﬁe a daguerotipie Dvořetic
a okolí. Tyto ve většině případech nechával restaurovat a
vytvořil nové, focené ze stejného místa a tyto následně vystavil
v hasičské zbrojnici pro porovnání. Vznikla tak opravdu
zajímavá expozice, která zde bude umístěna trvale a bude
přístupná všem zájemcům. Samotná oslava se uskutečnila
v sobotu 30. srpna 2008 na návsi ve Dvořeticích. Již v pátek
se započalo s přípravou na navážením historických stříkaček,
které zapůjčili SDH Sedlice, Buzice a Myštice. Bylo zajištěno
odstavné parkoviště, občerstvení s pravdě lidovými cenami,
stánek pana Pixi s keramikou. Ve 13:00 pak pan Kočárek,
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PRÁZDNINOVÉ KEMPOVÁNÍ VE VÝŠICÍCH

Přijeli jsme na louku u Výšic
a postavili si velký stan.
Byli tam: Mareček, Hugo,
Nikolka, Andrejka a Veronika
s Petrem a já. Veronika nás
poslala na dřevo do lesa,
abychom večer měli oheň.
Začalo se stmívat a viděli
jsme na druhé straně louky
světýlko. Petr nám říkal,
ať se tam jdeme podívat,
ale my se bojíme, že je tam
bezdomovec. Opékali jsme
buřty a povídali pohádky.
Šli jsme spát do stanu, když
bylo už hodně pozdě. Ráno
holky a Mareček slyšeli, jak
vedle našeho stanu chodí
jelen a troubí (asi). Uvařili
jsme si na ohni polévku.
V lese jsme si vyrobili bunkr
a dodneška tam stojí.
Veronika řekla, ať stavíme
domečky pro skřítky. Nikolka byla porota. Já jsem vyhrál. Pořád dělám domeček v dutém pařezu.
Pak začlo být velké teplo, tak jsme se koupali v rybníku. Chodili okolo lidi z Výšic a povídali si s námi. Někteří měli s sebou psy,
jedn�
i Horákovi. Opékali jsme buřty. Hráli jsme jim divadlo a oni museli hádat, co to je. Ráno jsme zabalili a posbírali po nás všechny
odpadky. Kempování se mi líbí, protože je to dobrodružný. A taky se mi líbí, jak slyším ráno zpívat ptáky a jde mi kouř z pusy.
Šimonek Mandel, Drtina, 10 let

ČAROKRÁSNÁ INDIE

Indický subkontinent se pro svou rozmanitost, krásu,
pitoresknost, kontrast a exotiku stává čím dál tím více
vyhledávanou destinací. Zájem u našich občanů o tento svět
probudila v lednu na své přednášce paní Kamila Berndorffová.
V pátek 29. srpna v zasedací místnosti Obecního úřadu
zrealizovala čtveřice cestovatelů „Tereza Kožíšková a Ondřej
Abonui – studenti infologie, Hana Podskalská a Petr Šípek
– entomologové,“ velmi zajímavou až interaktivní přednášku
o Indii. Původně plánované posezení na cca hodinku a půl se
protáhlo na více jak tři hodiny. Měli jsme možnost ochutnat
typické čaje, prohlídnout si zbraně a předměty denní potřeby,
šaty, mince a další relikvie. Promítnuto bylo téměř tisíc
fotograﬁí. Obdobné posezení jistě budeme v nebližší možné
době opakovat.
Děkujeme všem, bylo to moc pěkné.

PŘEDMÍŘ

Co nového v Předmíři?

Prázdniny utekly jako voda, a už fouká ze strnišť.... 17. srpna
se při příležitosti pouti konal avizovaný koncert Rožmitálské
Venkovanky na návsi v Předmíři. Ačkoliv předešlé dny přinášely
zataženou oblohu a déšť, neděli nám prosvítilo sluníčko a akce
se vydařila. Posluchačů se sešlo velké množství, nejen domácí,
ale i „přespolní“ si našli cestu za dobrou dechovkou.
Chtěl bych tímto poděkovat hasičům, kteří tuto akci zaštítili,
i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu.
Konečně se rozběhly práce na výstavbě chodníku, avšak jsou
problémy s přípravou kanalizace a ČOV. Někteří vlastníci
pozemků zaujali laxní přístup a nedodali vyjádření, které je
nutné k územnímu řízení, ať už kladné, nebo záporné. Je třeba si
uvědomit, že pokud se tato akce nebude realizovat, může se stát,
že v dalším období budou poplatky za vypouštění odpadních
vod vyšší, než případné poplatky za „stočné“.
Pokud se stavba realizovat bude, ten kdo se nepřipojí a nemá vlastní
kanalizaci odpovídající příslušným normám, může se stát, že jeho
náklady a starosti na uvedení do souladu s předpisy budou daleko
vyšší a větší, než když se výstavba bude provádět společně.
Myslím, že pokud je nějaká šance získat dotace na takovouhle
věc, je třeba se snažit tyto využít.
Dále bych chtěl upozornit, že stále platí vyhláška, kterou je
zakázáno volné pobíhání domácího zvířectva na veřejných
prostranstvích. Týká se to hlavně psů a slepic. Na nejbližším
jednání zastupitelstva budou řešeny případné sankce pro
„notorické porušovatele“ předpisu – majitele zvířat.
Ohlasy na hudební přání zasílaná jubilantům prostřednictvím
Českého rozhlasu České Budějovice jsou zatím kladné, tak bude
zastupitelstvo v této činnosti pokračovat.
Další průběžné zprávy o tom, co se děje v obci a okolí můžete
sledovat na internetu, na adrese: www.predmir.cz
Do podzimního období přeji všem mnoho zdraví, klidu
a pohody.
Karel Palivec, starosta obce
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Blíží se volby.....

V polovině října se opět otevřou volební místnosti a budeme
mít možnost si zvolit ty, kteří nás v následujícím období budou
zastupovat v Krajském zastupitelstvu a v Senátu.
Názory na existenci a potřebnost těchto institucí jsou různé,
ale je faktem podloženým zákony, že existují a pracují, a jejich
rozličná rozhodnutí ovlivňují náš každodenní život.
Proto je důležité, abychom využili to, že máme možnost svojí
volbou ovlivnit zastoupení v těchto orgánech.
Pokud tam budou sedět lidé, kteří z praxe vědí, co je k životu
potřebné, jaké starosti a potřeby jsou důležité pro život, je šance,
že se nám bude dařit alespoň o trochu lépe.
Většina z nás je znechucena stylem politiky, tak jak nám
média prezentují různé aféry a excesy, ale bohužel se politice
nevyhneme.
Myslím, že v těchto volbách není úplně nejdůležitější stranická
příslušnost jednotlivých kandidátů. Podstatné je, jak se tito
osvědčili ve své dosavadní práci. Přál bych si, abychom své
hlasy směřovali ke zdejším regionálním politikům, kteří ve
svých obcích dosáhli význačných úspěchů a je u nich záruka, že
jejich konání a rozhodování bude ku prospěchu našeho regionu.
Věřím, že v senátních volbách podpoříme dosavadního senátora
Ing. Kalbáče, který za uplynulých pět senátorských let dokázal,
jak mu záleží na senátním obvodu, který zastupuje.
Jeho velkým přičiněním se do naší oblasti dostalo značné
množství prostředků, které pomohly a pomáhají k rozvoji
Blatenska. Ve své senátorské kanceláři se nezavírá před
problémy nás, obyčejných lidí, a snaží se vždy přiložit ruku
k dílu, když jde o dobrou věc.
Pokud bude zvolen, jistě bude ve své, k nám všem vstřícné,
činnosti pokračovat.
Ideální stav by byl ten, kdyby se nám jej podařilo zvolit už
v prvním kole, abychom nemuseli absolvovat kolo druhé, a tím
bychom ušetřili i práci volebním komisím...
Karel Palivec, Předmíř
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Školy v Radomyšli prochází historicky
největší rekonstrukcí

V červnu zahájila ﬁrma Garantstav rozsáhlou rekonstrukci
Základní a Mateřské školy zaměřenou na zateplení všech
objektů a ekologizaci systému vytápění v Mateřské škole.
Na celkové náklady 19.029.867,- Kč přispěje Evropská unie
– Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR
částkou 14.249.044,- Kč. Přestože předpokládaný termín
dokončení stavby je 25. října, podařilo se zajistit práce tak, že
1. září mohli žáci ke své velké radosti zasednout do školních
lavic. Poděkování za to patří nejen stavební ﬁrmě, ale všem
učitelům, žákům a rodičům, kteří se zúčastnili velkého úklidu,
který probíhal poslední prázdninový týden. Pro fakt, že se
jedná o účelně vynaložené prostředky, hovoří nejenom budoucí
úspory nákladů na energie kolem 300.000,- Kč ročně, ale také
to, že školy v Radomyšli mají, co do počtu žáků, velmi dobrou
perspektivu, na rozdíl od mnoha venkovských škol v ČR.
Je to dáno jednak rozsáhlou bytovou výstavbou, která zde
probíhá v posledních 3 letech, ale také velmi dobrým renomé
radomyšlských škol, jejichž žáci dosahují skvělých výsledků
ve vědomostních olympiádách, výtvarných, sportovních
soutěžích a v neposlední řadě jsou následně úspěšnými studenty
na středních, nebo vysokých školách. V současné době je
v Mateřské škole 58 dětí a v Základní škole 166 dětí což je o 20
více než v minulých letech.

RADOMYŠL

Hasiči v Radomyšli oslavili 125 let
V městysi Radomyšl se 26. července konaly oslavy
125. výročí založení hasičského sboru. Hlavním bodem
programu bylo
slavnostní otevření
zrekonstruované
hasičské zbrojnice.
Na tuto rekonstrukci, vedle městyse
Radomyšl, přispěl
také Jihočeský kraj
a další sponzoři
v čele se stavební
ﬁrmou Tekton CZ.
Největší zásluhu na
tom, že budova má
nová vrata, střechu,
podbití a nový
interiér, mají však
sami hasiči, kteří zde odpracovali nespočet brigádnických hodin.
Oslav se kromě sousedních sborů zúčastnili významní hosté,
senátor Josef Kalbáč a náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří
Vačkář. Návštěvníci oslav si se zájmem prohlíželi historickou
hasičskou techniku a také dokumentární ﬁlm z oslav konaných
od roku 1958. K poslechu hrála hudba a podávalo se bohaté
občerstvení. V odpoledních hodinách pokračoval program slavnostním průvodem městysem, jehož součástí bylo položení věnce k pomníku padlých, slavnostní schůzí a vše zakončila taneční
zábava. Všem, kteří přispěli k tomu, že radomyšlský hasičský
sbor má vybudované důstojné zázemí pro svoji činnost a všem
organizátorům oslav patří poděkování.

Triatlon „Železný Radomyšlák“ byl již
popáté

V sobotu 6. září se uskutečnil v Letním areálu v Radomyšli
V. ročník triatlonu „Železný Radomyšlák“. Organizátoři, v čele
s V. Kastnerovou, měli jako vždy všechno perfektně připraveni
a na rozdíl od některých předcházejících ročníků jim přálo také
počasí. Závodu se zúčastnilo 58 závodníků. Závodilo se tradičně
ve 3 kategoriích. Nejtěžší – 1,2 km plavání – 120 km cyklistika
– 12 km běh, střední – 0,6 km plavání – 60 km cyklistika – 6 km
běh a nakonec 0,3 km plavání – 30 km cyklistika – 3 km běh.
Závod jako vždy splnil všechna očekávání. Spokojeni byli
nakonec všichni. Někteří proto, že dosáhli skvělé časy, další
proto, že překonali sami sebe a závod ve zdraví přežili. Po
závěrečném vyhodnocení se všichni shodli na tom, že se již těší
na další ročník, který se uskuteční 5. září 2009.
Ing. Luboš Peterka

Děti z Radomyšle na prázdninách

Že se vždycky nemusí jezdit za prázdninovým dobrodružstvím
desítky a stovky kilometrů už děti z Radomyšle dobře vědí.
I letos se totiž konal pod záštitou místní TJ Sokol letní tábor pro
mladší žáčky poblíž Malé Turné, jen kousek od rodné obce.
Na desetidenní pobyt se do romantického údolíčka pod starým
mlýnem sjelo 37 táborníků, kteří byli už na seřadišti u školy
rozděleni do čtyřech oddílů. Vedoucí se pak s nimi vypravili do
tábora po trase vyznačené na mapě, při které děti plnily zajímavé úkoly. Pekly se i buřty a vzniklá ohniště se musela hezky po
zálesácku zahladit, aby nikdo nepoznal, kde vyhládlí pocestní
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zastavili.
Poměrně náročný úkol čekal v Oseku,
kde měl každý oddíl získat dvacet podpisů od místních obyvatel. Po poledni
byla však obec téměř vylidněna, prodejna
zavřena a tak nezbývalo nic jiného, než
chodit a důkladně hledat ochotné domácí.
Mnohé zachránil otevřený Obecní úřad,
kde se podařilo získat hned několik podpisů. To bylo radosti! Pak už se děti vypravily do svého tábořiště. Cestou si ještě
vymyslely název pro svůj oddíl a pokřik,
kterým pak uvítaly ostatní kamarády.
Po příchodu se Zlobři, Lišáci, Klíšťata
i Tygři zabydleli ve stanech a rozjel se
velmi pestrý program, který vedoucí
připravovali už v zimě společně s hlavní
organizátorkou paní Šípovou.
Soutěže, hry a výpravy do okolí vystřídala návštěva vojáků ze Strakonic, kteří
všechny povozili na autech a navíc jim
dovolili vystřelit pár slepých nábojů
z opravdových vojenských zbraní. Nechyběla ani ukázka výcviku boje zblízka.
Vzrušení v údolíčku způsobila i prastará
hasičská stříkačka z Velké Turné, která
zaujala všechny kluky i holky. Její siréna
rozřízla poklidný lesní život jako břitva.
Letní osadu také několikrát navštívila
hlídka Policie ČR, která kontrolovala klid
v tábořišti, když se osadníci vypravili
na výlet autobusem na Šumavu. Tam se
svezli lanovkou na Špičák a nachodili
více než deset kilometrů krásnou šumavskou přírodou. Způsobili údiv některých
dalších turistů, kteří se našich dospělých
průvodců ptali, jak se jim podařilo přesvědčit tolik dětí na pěší výpravu.
Adrenalin táborníků stoupl při hašení požáru budky u ohniště, které zinscenovali
vedoucí ve spolupráci s radomyšlskými
hasiči. Vykulené děti sledovaly „opravdový“ zásah hasičů při požáru. Nechyběla
ani siréna a skutečně profesionální přístup
dobrovolníků z Radomyšle přesvědčil i ty
největší nedůvěřivce. Hasičské stříkačce
„Máně“ při příjezdu dokonce trošku podklouzla kola na rozmoklém terénu!
Střelba, vojenské vozy, policie, siréna
a kouř vzbudily v jinak klidné lokalitě
pozdvižení. Paní Hovorková ze mlýna se
přišla dokonce podívat, jestli jsou všichni
táborníci v pořádku.
Zdravou rivalitu mezi oddíly i jejich vedoucími rozpumpoval turnaj ve fotbale

a ve vybíjené, který probíhal průběžně
po splnění programu jednotlivých dní.
Pravda, hřiště na „vybiku“ muselo být
podstatně zmenšeno, aby ho přehodili i ti
nejmenší sportovci. To však vůbec neubralo na kvalitě sportovního prožitku. Nikdo nečekal, že obyčejná vybíjená vyvolá
v dětech i vedoucích tak veliký sportovní
zápal. Děti bojovaly naplno a přihlížející fandili s takovým zaujetím, že osadu
opouštěli snad i drobní hlodavci.
Táborníci se také učili poznávat přírodu
a získali mnoho nových znalostí. Rozlišovali turistické značky, luštili různé šifry
a také Morseovu abecedu. Určovali naše
rostliny, hrady a zámky a seznámili se

Navštívili nás také příslušníci policie
s ukázkou výcviku psů, která se všem
moc líbila. Chlupatci i jejich páni ukázali,
že svoji práci zvládají na výbornou. Děti
si mohly psy pohladit a s jedním se dokonce přetahovaly. Poznaly, že policejní
pes není žádné ořezávátko a umí s člověkem pěkně „zamávat“.
U táborového ohně si táborníci zazpívali
s kytarou, na kterou přijel zahrát pan učitel Vlažný. Písničky střídaly různé veselé
soutěže a spát se šlo poslední den zase
trošku pozdě.
Dopoledne si pak rodiče přijeli pro své
ratolesti a okolní obyvatelé i lesní zvěř si
mohli zas na chvíli užívat zaslouženého

i se základy zdravovědy. Své nově nabyté
znalosti pak uplatnili v terčovém a turisticko-branném závodě.
Užilo se také spousta legrace při netradičních soutěžích, pořádal se táborový karneval a opravdová diskotéka DJ Mareše,
kde děti zcela odhodily ostych a roztančily se naplno hned při první písni.
Během diskotéky se losovali borci, kteří
se z tanečního parketu vydávali na stezku
odvahy. Na temné cestě kolem svíček, již
hlídali vedoucí tábora, se vystřídali všichni osadníci. V mnohých byla jen malá
dušička. Překvapili ti nejmladší, protože
prokázali více odhodlanosti než starší
kluci a holky.

klidu. Z mraků vykouklo i sluníčko, které
jsme letos mnohokrát neviděli. Byla zima
a bazén v táboře si dosyta užil jenom
legrační nafukovací jelen. Nikomu to
snad příliš nevadilo. Většina táborníků se
loučila s přesvědčením, že se za rok zase
vrátí.
Závěrem bychom chtěli všichni moc poděkovat všem sponzorům za jejich zájem
a spolupráci. Díky jejich pomoci a ochotě
se podílet na ﬁnancování tábora mohly
děti zažít tolik dobrodružství a zábavy.
Věříme, že Váš zájem o kvalitní využití
volného času našich nejmladších bude
pro Vás prioritní i v následujících letech.
Díky a nashledanou!
Míla Brůžková

TŘEBOHOSTICE
ZADNÍ ZBOROVICE

Léto a prázdniny už jsou nenávratně za námi, ale myslím, že
i my v naší malé obci jsme je prožili celkem produktivně. Ještě
hned v červnu se naši muži ze Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili oslav 65. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Kladrubech, kde se zúčastnili netradičních soutěží, ve kterých si vedli
velmi dobře. A v mnoha získali první místo, jako např. v hodu
hadicí B, kde za nás první místo vybojoval Josef Pavlovič ml.,
ale i v jiných disciplínách byli vynikající – jako v přetahování
lanem, válení sudů...
Také zde předvedli hasičskou stříkačku pístovou z roku 1902,
která je stále funkční a jsme na ni náležitě hrdí.
Ještě v červnu jsme stihli účast v Třebohosticích na 11. ročníku „Her pro všechny“, kde jsme si také nevedli nejhůře a co je
nejdůležitější, prostě jsme si to „užili“.
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Začátek prázdnin jsme přivítali jako už tradičně „Vítáním
prázdnin“, které pro místní děti chystají ženy ČSŽ Zadní Zborovice. Letos jsme připravili pro děti „Hon na lišku“, kde děti
plnili sportovní a vědomostní úkoly a samozřejmě je na konci
čekal sladký poklad. Krásný den plný nových zážitků jsme
ukončili opékáním vuřtů.
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Největší senzací letošního léta je znovu
obnovení hasičské nádrže, která přes léto
slouží jako koupaliště. Nádrž byla letos
opravena ﬁrmou Dřevotrans Drahonice.
Oprava byla nutná kvůli přívalovým dešťům v minulých letech, které nádrž nevydržela a začala unikat voda.
Náklady na opravu byly 2 906 516 Kč
a obci byla poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2304 000 Kč.
K této příležitosti se konalo 18. července
2008 slavnostní otevření, kterého se zúčastnili senátor Ing. Josef Kalbáč, náměstek
z ministerstva pro místní rozvoj Ing. Jiří
Vačkář, místostarostka Strakonic PhDr.
Ivana Říhová, starosta obce Jiří Plechatý
a majitel ﬁrmy Dřevotrans Drahonice Josef
Jůn. K dobré náladě nám zahrála kapela
Malá muzika Nauše Pepíka, o občerstvení
se staral SDH Zadní Zborovice a ženy ČSŽ
Zadní Zborovice nám připravily sladké
pohoštění. I zde naši hasiči předvedli plně
funkční hasičskou stříkačku z roku 1902.
Koupaliště bylo celé léto hojně navštěvované nejen místními
obyvateli a musím uznat, že oživilo dění v naší obci..
Prázdniny utekly jako voda a tak ženy ČSŽ Zadní Zborovice
připravily na sobotu 30.8. malé rozloučení s nimi. Rozloučení
se konalo na místním dětském hřišti, kde jsme skákali v pytli,
závodili na kolech, skládali různé hlavolamy a puzzle. Za splnění všech disciplín dostaly děti sladké odměny a ﬁxíky. Jako
tradičně jsme opékali vuřty a zavzpomínali na letošní prázdniny.
1. září začal nový školní rok a z naší malé obce do něj prvně
vkročilo 5 prvňáčků. Přejeme jim, ale i ostatním dětem, ať se
jim ve škole daří!!!

POZVÁNKA NA POUŤ A TRAKTORY

V měsíci září se koná v Zadních Zborovicích pouť, která letos
připadá na 21. září. Jako už tradičně proběhne Sraz traktorů,
který pořádá obec Zadní Zborovice, místní hospodáři a majitelé
malých traktorů. Letos již proběhne 6. ročník
V dalším měsíci říjnu, připravují ženy ČSŽ Zadní Zborovice
zájezd do Divadla Kalich v Praze na představení „Co jinde
neuslyšíte ..“, kde účinkují Jan Kraus a Eva Holubová
Jitka Korgó ČSŽ Zadní Zborovice

Svazek obcí Blatenska - září 2008

24

UZENIČKY

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
UZENIČKY

Byla realizována oprava sakrálních staveb. Kaplička ve vrbičkách a na náspu u čp. 34 – boží muka byly opraveny stavební
ﬁrmou Suchan Mirovice, byly zachovány a obnoveny původní
znaky staveb vhodnou a citlivou technologií. Odvedené dílo
bylo předáno obci k plné spokojenosti jak kvalitou, tak ostatním
dohodnutým ujednáním. Uvedená akce byla podpořena ﬁnančním příspěvkem Jihočeského kraje.
Obec se zapojila do systému třídění odpadu, který bude využíván k dalšímu využití s cílem získání drahých kovů. Jedná se
o elektronické výrobky, drobné elektrospotřebiče, baterie atd.
Uzavřením smlouvy používá označení Zelená obec. Kontejner
na tento odpad je umístěn v prodejně potravin a vždy po naplnění bude odvážen ﬁrmou Rema, která zajišťuje odběr uvedeného
odpadu. Kontejner je pouze pro vnitřní umístění.
V souvislosti se zhotovením Územního plánu byly distribuovány dotazníky pro občany a domácnosti. Zde bylo možno mimo
statistických údajů vyjádřit své potřeby, představy, spokojenost,
nespokojenost pro další rozvoj a budoucnost obce. K uvedené
informační akci se vyjádřilo asi 50 % dotazovaných.
Zdeněk Sýbek – starosta obce

štědrovečerní večeří možná právě i u Vás doma. V průběhu výlovu je možno přímo na místě zakoupit čerstvě ulovené kapry.

OPRAVY OBECNÍHO MAJETKU

V říjnu letrošního roku chystá Obec Velká Turná opravu střechy
na budově bývalé školy v obci.
Protože tato oprava je již dlouhodobě plánována, bylo v loňském roce zažádáno o krajskou dotaci POV, ze které v letošním
roce byla na tuto akci poskytnuta dotační účelová částka Kč
180.000,-. Celkové náklady této opravy – výměna střešní krytiny, osazení parové folie, výměna střešních latí a okapů – jsou
propočteny na Kč 403.622,4 z čehož obec doplatí ze svého rozpočtu Kč 223.622,4.
Oprava střechy je prvním krokem přestavby této budovy, která
byla v roce 1895 postavena jako škola a do níž byl v roce 1930
zaveden elektrický proud. Po této opravě bude zastupitelstvem
obce rozhodnuto o konkrétním využití této budovy. Z dosavadních návrhů se nabízí výstavba bytových jednotek nebo výstavba budovy s pečovatelskou službou.
Foto: Budova školy v obci Velká Turná (stávající stav před
opravou)

VELKÁ TURNÁ

POZVÁNÍ NA PODZIMNÍ VÝLOV RYBNÍKA
MILAVY

Zastupitelé Obce Velká Turná, společně se společností Blatenská
ryba s.r.o, zvou všechny zájemce na podzimní výlov rybníka
Milavy v termínu 29., 30., 31. října 2008. Všichni zájemci o tuto
neobvyklou podívanou jsou zváni na průběh výlovu Milavského
rybníka, který je sloven vždy 1 za dva roky a při jehož shlédnutí
je možné ochutnat rybí speciality v restauraci rychlého občerstvení na hrázi rybníka. V této restauraci je možno při sledování
výlovu zahřát prochladlé tělo u praskajícího krbu s horkým grogem. Všichni rybáři společnosti Blatenská ryba s.r.o. předvedou
s profesionální zručností výlov tohoto rybníka, který v jiném
kraji, kde toto povolání není obvyklé, bude pro návštěvníky jistě
zajímavou podívanou na tradiční krajovou profesi tak příznačnou pro Jižní Čechy.
Společnost Blaneská ryba, prezentuje svou svoji činnost na
stránkách www.blatenskaryba.cz a právě díky této společnosti
máme v našem regionu ty správné Vánoce se štědrovečerní
večeří se smaženým kaprem, který neodmyslitelně k těmto
svátkům patří. Při výlovu Milavského rybníka máte jedinečnou
příležitost shlédnout slovení kaprů, kteří se jistě stanou letošní

SÍLA VODY

Obec Velká Turná leží na Brložském potoce, do kterého ústí
Rojický rybník. Vodní síla Tohoto potoka sloužila od nepaměti
k pohonu vodních kol mlýnské kaskády. Pokud však přeroste
síla vody v nekontrolovaný živel dovede místo užitku napáchat
nevyčíslitelné škody. Právě tak se stalo po několika povodňových vlanách v minulých letech, kdy došlo k podemílání úseku
krajnice místní komunikace vedoucí z Obce Velká Turná smě-
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rem na Rojice. Zemědělská vodohodpodářská správa – Oblast
povodí Vltavy – Pracoviště Strakonice, provedla v měsíci září
letošního roku údržbu zmiňované části Brložského potoka, kdy
došlo ke zprůtočnění zaneseného koryta a odstranění náletových
křovin. Tato údržba přispěje k ochraně místní komunikace v majetku obce, kdy hrozilo při zvednutí vodní hladiny v potoce, podemletí krajnice a sesuv vozovky. Jsme rádi, že se nám společně
s vodohodpodářskou správou podařilo ochránit možné škody na
majetku sloužící občanům, kdy při vzniku této škody by byly
náklady několikanásobně vyšší, než zmiňovaná údržba.
Foto: Údržba Brložského potoka

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V OBCI VELKÁ TURNÁ

Po soustavných žádostech se v letošním roce podařilo v rámci
„Intenziﬁkaci odděleného sběru a zajištění využití komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky“ získat k bezplatnému užívání od společnosti EKO-KOM, a.s. 2 ks kontejnerů 1100 l na
tříděný odpad (papír, plasty). Z obecního rozpočtu byl zakoupen
plastový kontejner 240 l na nápojové kartony. Tímto krokem
v naší obci třídíme - sklo barevné (1xkontejner) - sklo bílé
(1 x kontejner) - plast směsný (3 x kontejner) - papír (1 x kontejner) - nápojové kartony (1 x kontejner).
V letošním roce nám byl též na základě žádosti obce společností
ASEKOL, s.r.o. přidělen E-BOX na sběr drobného elektrozařízení, který je umístěn v budově OÚ Velká Turná. Díky kladnému přístupu našich občanů ke třídění odpadů se obec Velká Turná umístila v soutěži obcí Jihočeského kraje ve třídění odpadů
„My třídit umíme“ pro rok 2007 mezi obcemi do 500 obyvatel
na 7. místě z celkových 316.
Foto vpravo: - Umístění třídících kontejnerů v Obci Velká Turná

PRODEJ ZELÍ
RADOMYŠL
od 27. září

hlávkové 1 kg 5,- Kč
krouhanka 1 kg 9,- Kč

LENKA MIKLASOVÁ
Písecká 127, Radomyšl
383 392 189
605 786 166
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KULTURNÍ AKCE V OBCI
Dne 18. října 2008
proběhne pod organizačním
vedením SDH-Velká Turná
„POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA“
v Hospodě Na Rozhrání
v obci. K tanci a poslechu
zahraje skupina K-BAND
p. Ctirada Klímy. Po letní
odmlce je tato zábava první
akcí nadcházející zímní
plesové sezóny. Všichni jsou zváni na příjemě prožité
sousedské posezení s tancem a dobrou náladou.
Pavel Šípek, místostarosta

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA BLATNÁ
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná

Stálá služba 24 hodin denně, včetně sobot, neděl a svátků

Zajišťujeme:

převozy zemřelých, pohřby žehem,
pohřby do země a s tím spojené služby,
prodej hřbitovních doplňků.

Tel.: 383 422 581, 728 784 738
e-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Vážení! Kdo má zájem snížit spotřebu vozidla??? Kdo má
zájem nemít nikdy chřipku, žádné bolesti kloubů, zubů
a páteře? Která organizace chce ušetřit tímto miliardy?
Telefon: 723 937 221

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA
časopisu Blatensko SOBě
JE 12. LISTOPADU 2008.
2008.
Své náměty, příspěvky, připomínky a žádosti o
inzerci zasílejte na e-mail:
e-mail: listy@blatensko.cz
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BLATENSKO ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, JAN OLEJNÍK
S blížícím se podzimem si celá naše veřejnost připomíná památný 28. říjen 1918, od něhož v letošním roce
uplyne již 90. výročí. U příležitosti vzniku československé samostatnosti se Město Blatná rozhodlo mimo jiné
vydat publikaci pod názvem PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI V BLATNÉ r. 1918.
Měla by přiblížit období 1914 – 1918 na Blatensku a zároveň připomenout oběti světové války v našich
obcích. Tento námět nebyl vybrán náhodně. Blatná jako malé jihočeské město se také nepřímo zapsalo do
historie vzniku čsl. samostatnosti. K tomu zejména svou prací, pílí a houževnatostí přispěl bývalý poslanec
za jihočeské okresy a okresní tajemník Antonín Kalina, který od r. 1894 žil a působil v Blatné a v pozdějších
letech patřil k nejbližším spolupracovníkům T. G. Masaryka.
Materiály pro knihu byly čerpány
zejména z publikací Město Blatná
(Blatná 1926), Z pamětí města Blatné
1914 – 1933, (Blatná 1935) a Sborník
k 750. výročí Blatné (Blatná 1985), které
obsahují velice cenné a nenahraditelné
informace. Naše město více než šedesát
let postrádá jakékoliv rukopisy kronik
z výše jmenovaného období.
Dalším významným materiálem byly
archiválie bývalého Okresního úřadu
Blatná a Archivu města Blatná z let 1914
– 1918, uložené ve Státním okresním
archivu Strakonice. Největší agendu té
doby představují zejména vyhlášky, předpisy a nařízení městského úřadu, okresního hejtmanství, žádosti o chudinskou
podporu, o zproštění vojenské povinnosti
a různé stížnosti. Vzhledem k tomu, že
kulturní a společenský život města byl
doslova okleštěn, je v publikaci věnováno
nejvíce místa hospodářské a zásobovací
politice Blatenska. Fotodokumentace je
také velice sporadická. K vzácným snímkům patří podobizny některých dosud
nepublikovaných legionářů podobně jako
snímky zachycující bezprostředně život
města za světové války.
Druhou část publikace tvoří soupis všech
pomníků a padlých v obcích Blatenska.
Tento přehled se hraničně překrývá se
spádovou oblastí rozšířené působnosti Města Blatná. Vzhledem k tomu, že
v r. 2000 byla v rámci strakonického
okresu vydána publikace o čsl. legionářích, bylo třeba vyjádřit svou úctu také
těm, kteří tentokráte v rakouských uniformách položili své životy za císaře pána a
jeho rodinu. Tato rozporuplná a paradoxní
situace, kdy proti sobě bojovali muži jednoho českého národa jako rakouští vojáci
a legionáři zároveň, patří k velkým tragédiím světové války.
Údaje o pomnících jsem rozšířil o další
informace z dostupných obecných kronik,
které se nacházejí ve Státním okresním
archivu Strakonice anebo na Obecních
úřadech. Kromě seznamu padlých, kteří
nebývají vždy na pomnících uvedeni,
jsem také připojil jména vojínů, rukujících v letech 1914 – 1918 a dříve či později navrátivších se domů. Tento způsob
evidence se, bohužel, ať to bylo z důvodů

Příslušníci 28. zeměbraneckého pluku z Blatné
nepřístupnosti či neúplnosti pramenů,
nepodařilo u některých obcí dovést až do
konce. Součástí publikace je také opravený soupis všech dosud zjištěných legionářů Blatenska. Všechny údaje na pomnících tj. jména, příjmení, datum narození,
úmrtí apod. jsou v seznamu padlých zaznamenána přesně tak, jak jsou na pomnících a v obecních kronikách uvedena.
Rodáci a občané Blatenska, kteří byli
odvedeni v letech 1914 – 1918 do zákopů
1. světové války, bojovali na několika
frontách a zúčastnili se řady významných
bitev či vojenských operací. Velká část
narukovala k 11. pěšímu pluku nebo 28.
zeměbraneckému pluku do Písku. Odtud
byli vysíláni na jednotlivá bojiště, zejména na balkánskou, východní a italskou
frontu. Podle toho, jak se válečné operace
pohybovaly, odjížděli odvedenci buď do
maďarské Bekes Guly, kde sídlil záložní
11. pěší pluk, nebo do rakouského Lince,
odkud postupovali do bojů v italských
Alpách. Jiná část se soustřeďovala v Haliči, zejména v Krakově a Tarnopolu. Ojediněle byli někteří odveleni k dělostřeleckým plukům např. do Č. Budějovic nebo
k dragounskému pluku do Klatov. Většina
vojáků Blatenska válčila a položila své
životy na různých frontách světové války.
Nejvíce jich však zahynulo na ruské a srbské frontě.
Všechny západoevropské národy, jejichž
muži bojovali v zákopech Velké války,

vzpomínají na své padlé s úctou a pietou
– Belgičané, Francouzi, Němci, Britové
a vůbec všechny národy Commonwealthu, ale i Američané. Čím dále se přesunujeme na východ, tím více vzpomínka
na padlé z 1. světové války pohasíná.
V České republice je toto období spojováno především s legionáři a Švejkem.
Výsledkem je pak smutné zanedbávání
toho nejdůležitějšího, co zbylo po padlých
– jejich památníků ležících uvnitř i mimo
území naší republiky.
Ti, co se vrátili, si příliš poct, na rozdíl od
legionářů v Rusku, nevysloužili. Mnozí
čeští vojáci z císařské armády nedezertovali, neboť přece jen měli k Rakousku
Uhersku jistý vztah - plnili své občanské
povinnosti a zákony. Byla to jejich země,
v rakouskouherské monarchii se narodili,
byli jejími občany, byli jí vychováni. Tudíž není nejmenší důvod k tomu, aby byli
vymazáni z historické paměti českého
národa.
Na závěr bychom si měli připomenout
nejdůležitější bitvy a vojenské operace
1. světové války, kterých se ve větší míře
zúčastnili a na kterých také padli rodáci
a občané Blatenska.
Na začátku celé války postihla naše vojáky zejména srbská nebo také balkánská
fronta. Jak již známe z literatury a dějepisu, po osudných výstřelech v Sarajevu,
kdy byl spáchán atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d Este a jeho
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choť, vyhlásilo Rakousko válku Srbsku.
Na tomto území proběhlo v letech 1914
– 1915 několik důležitých vojenských
operací, které později poznamenaly průběh celé války.
Nejrozšířenější byla východní fronta, zejména operace u Lvova a pro nás památného Zborova. V roce 1867 obdržela Halič od vídeňské vlády rozsáhlou autonomii
a Lvov se stal hlavním městem tohoto
správního celku. V roce 1914 obsadili
Lvov Rusové, ale v roce 1915 se vrátili
Rakušané. Ke konci 1. světové války byl
cítit blízký rozpad Rakouska-Uherska
a Poláci i Ukrajinci se připravovali na
střetnutí o město a celou východní Halič.
Jednou z důležitých a tragických bitev
českého národa byla proslulá bitva u Zborova, která proběhla 2. – 3. července 1917
a v níž poprvé vystoupila čsl. samostatná
jednotka utvořená z dobrovolníků a legionářů. Ta bojovala proti předsunutým rakouským vojskům, v níž právě byli i čeští
vojáci. Tak se na jednom bojišti střetli
muži stejného národa proti sobě, aniž by
o sobě věděli. Zborov znamenal přelom
v dosavadním vývoji světové války a
zároveň byl nastartováním řady diplomatických jednání, při nichž se tvořily první
kroky čsl. samostatnosti.

Pomník padlým ve Lnářích
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Manévry v Kadově r. 1911
Další bitvou, kde položilo mnoho občanů
a rodáků Blatenska své životy, byla u
Gorlice v Haliči. Průlom u Gorlice proběhl 2. května 1915, v níž německá a rakousko - uherská armáda prolomily frontu
s Rusy. Bitvy se účastnili Češi v řadách
rakousko - uherské armády, ale též Češi
v ruské armádě, kteří žili před válkou
v Rusku tzv. starodružiníci.
Od 17. února 1915 začala velká ofenzíva
v Karpatech (tzv. velikonoční bitva), kde
padlo několik tisíc českých vojáků. Dne
2. května došlo k dalšímu útoku, kdy
ruské pozice byly prolomeny a 7. května
dosáhli vojáci na řece Wisloce druhého
ruského obranného pásma. Ruské velení
se rozhodlo ke stažení vojsk za řeky San
(Isonzo) a Dněstr. Rakousko - uherská
a německá vojska dosáhla úspěchu a postoupila v roce 1915 téměř o 500 km na
východ. Tím ovšem Rusko z boje nevyřadila a 1. světová válka pokračovala na
východní frontě i nadále.
Závěrečnou fází celé války v Evropě
byla italská fronta. Boje se odehrávaly
zejména v Alpách na masivu Grappa, což
je velká skupina spojených hřebenů a
menších vrcholů a na řece Piavě. Horský
masiv bývá označován také jako předalpy. Příroda jej vytvořila jako přírodní
pevnost z neúrodných a větrných svahů
roztroušených po strmých srázech. Je to
nebezpečná oblast, v létě s padajícími
kameny a rozvodněnými potoky, v zimě
se sněhovými lavinami. Během války se
hory změnily v peklo.
Operace u Monte Grappa se skládaly ze tří
bitev - u Capporeta, Asigata a Vittoria Veneta.
Bitva u Capporeta (Capporte) začala 24.
října 1917. V ní byla zničena italská armáda, která čítala 350 tisíc mužů, 50 tisíc
z nich bylo zabito nebo zraněno, ostatní
byli zajati nebo vedeni jako nezvěstní.
Její zbývající část ustoupila sto kilometrů
k řece Piavě. To bylo jediné území, které
Italové udrželi. Bitva u Monte Grappa

byla na rozdíl od jedenácti bitev na řece
Isonzo velice těžká a složitá, Italové,
zmoženi děsivou únavou z bojů v horském masivu, se zmohli pouze na jednu
ofenzívu. Ve svých promrzlých kamenných zákopech museli Italové čelit dvěma
nepřátelům, Němcům a tvrdé zimě. První
chtěl zničit jejich národ, druhý ho pomohl
ochránit. Opotřebované a často narychlo
přeskupované italské jednotky čelily pokračujícím útokům nejlepších německých
a rakouských jednotek. Účinnost dělostřeleckých výbuchů byla v horách značně
zvýšena padajícím kamením. Úlomky
skal, které létaly kolem, ohrožovaly životy všech vojáků. Přesto během zimy 1917
– 1918 bylo zpět horskými italskými jednotkami dobyto Monte Asolone, Monte
Pernica, Monte Tomba.
Ve Vittoriu Venetu se odehrála závěrečná
bitva. Horská fáze tohoto italského útoku
se stala diverzní akcí, jenž se obětovala,
aby odvrátila pozornost od hlavního
italského úderu na horním toku řeky
Piavy. Na východních kopcích masivu
Monte Grappa se přeskupené italské
síly prolomily do nížiny. Tento postup
zvrátil bitvu ve prospěch Italů. Do konce
tohoto posledního týdnu války byla
rakousko - uherská armáda rozdrcena.
Češi, Maďaři, Chorvati, Poláci a další
příslušníci bojujících národů v zájmu
rakouské monarchie pod vlivem zpráv
o vzniku národních vlád a států skládali
své zbraně a věrné rakouské jednotky,
v obavě z obklíčení, zahájily ústup.
Bitva se brzy změnila v pronásledování
a tím i k ukončení války na italské frontě
a vlastně tak celé středoevropské frontě.
Publikace, kterou významně podpořili
Město Blatná, Ing. J. Kalbáč, senátor
PČR, Dr. J. Zahradník, hejtman JČK,
Ing. M. Beneš, poradce ministra, jistě
upoutá svou bohatou fotodokumentací.
Křest knížky proběhne v pátek 26.9.2008
v blatenské sokolovně.
Jan Olejník
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POZVÁNKA
NA ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
VE SKALIČANECH
Město Blatná, Městský úřad Blatná a Osadní
výbor Skaličany si dovolují pozvat širokou
veřejnost na slavnostní odhalení pamětní desky
padlým vojínům obce Skaličany
v 1. světové válce, které proběhne
V PONDĚLÍ DNE 27. ŘÍJNA 2008 OD 16 HODIN U KAPLIČKY VE
SKALIČANECH při příležitosti 90. výročí založení Československé republiky.

Pro volnou chvilku a pro děti

LABUŽNÍKOVO OKÉNKO
TVAROHOVÝ KOLÁČ BEZ TĚSTA

Suroviny:
3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1
prášek do pečiva
Nádivka: 3 tvarohy v kostce (ne vanička), 3 celá vejce,
350 ml mléka, cukr - dle chuti (spíš aby to bylo sladší),
25 ml rumu, 1 vanilkový pudink (JEN prášek) a může
být i citrónová kůra. Možno přidat ovoce podle chuti.
Tuk (např. Hera).
POSTUP PŘÍPRAVY
Suroviny smícháme – výsledkem je sypká hmota.
Potom si ručním šlehačem vyšleháme nádivku (měl by
to být „řidší“ tvaroh, ale ne zase aby tekl). Množství
mléka odpovídá na 3 kostky tvarohu. Pokud budete
nádivku dělat z tvarohu v krabičce, tak ho bude méně.
Těsto si rozdělíme na dvě poloviny. Jednu polovinu
vysypeme na máslem vymazaný plech, na to nalijeme
tvarohovou nádivku a navrch zase sypké těsto. Nahoře
koláč poklademe plátky Hery (asi půl centimetrové)
a pečeme v předehřáté troubě na 180°C, dokud
vršek koláče není krásně zlatavý. Koláč je lepší péct
v „koláčovém“ pekáčku s oušky, tvarohu je potom více.
Když se dá na normální plech, není to ono.
Do druhého dne se koláč uleží, tvaroh ztuhne a je to
opravdu výborné. Pokud je tvaroh hodně řídký, bude
koláč mokřejší.
Dobrou chuť!
Připravila Renáta Kubátová

Připravila Renáta Kubátová
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PROGRAM KINA BLATNÁ NA ŘÍJEN 2008
Prodej vstupenek je čtvrt hodiny
před začátkem představení.
Zakoupené vstupenky nebereme
zpět. Vstupenky jsou ve
čtrnáctidenním předprodeji.
Možno využít automatické rezervace
vstupenek www.mesto-blatna.cz
Změna programu vyhrazena.
V ceně je zahrnuta 1 Kč pro podporu a rozvoj české
kinematograﬁe.
Zákon ČNR č. 241/1992 Sb. o Státním fondu ČR.
-------------------------------------------------------------------

pátek 3.10. ve 20:00 hodin
akční, thriller USA, 2008, 100 minut, s titulky
WANTED
/BONTONFILM/
Bojuji, bojuješ, bojujeme, oni bojují...
Akční snímek podle komiksové předlohy. Život Wesleyho
Gibsona se od základu změní, když pochopí, že má
schopnosti prvotřídního zabijáka. V hlavních rolích
Angelina Jolie a James McAvoy. Film byl zčásti natáčen
v ČR.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------neděle 5.10. ve 20:00 hodin
akční, sci-ﬁ USA, 2008, 112 minut, s titulky
NEUVĚŘITELNÝ HULK
/BONTONFILM/
Tentokrát jako akční hrdina.
Již podruhé zﬁlmovaný komiks o muži, který se stal obětí
vojenských pokusů a jako zelené monstrum je
postrachem okolí. V hlavní roli Edward Norton.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------středa 8.10. v 19:00 hodin
drama Německo, 2006, 137 minut, s titulky
Art Brno a deset kin v celé České republice připravili
FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne osm kvalitních
snímků české, evropské i světové kinematograﬁe. Bližší
informace naleznete na zvláštním programu v pokladně
kina.
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
/CYKLUS NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY BONTONFILM/ dvojprogram
Praktiky Stasi.
Příběh o pracovníkovi Stasi, který prohlédne a začne
pomáhat svým obětem. Film plný kontrol, zastrašování
a odposlechů – běžných postupů německé státní
bezpečnosti – je pokusem o kritické vyrovnání s nedávnou
minulostí.
Vstupné 50,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------neděle 12.10. ve 20:00 hodin
melodrama USA, 2007, 100 minut, s titulky
KONEČNĚ SPOLU
/BONTONFILM/
Konečně spolu (Then She Found Me)
April (Helen Huntová) se vdala a zjistila, že její manžel
Ben není na manželství připraven...
Vstupné 60,- Kč.
Mládeži přístupno

středa 15.10. v 19:00 hodin
akční Kanada, USA, 2008, 105 minut, s titulky
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
/BONTONFILM/
Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)
Film navazuje na televizní seriál.
Vstupné 65,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------neděle 19.10. ve 20:00 hodin
drama, historický ČR, Maďarsko, SR, Velká Británie,
2007, 140 minut, s titulky
BATHORY
/BONTONFILM/ dvojprogram
Bathory (Bathory)
Legenda říká, že Alžběta Bathory byla největší vražedkyní
v dějinách lidstva. Své oběti, výhradně panny, před
smrtí vlastnoručně mučila, zuby vytrhávala maso ze
živých obětí a koupala se v jejich krvi. Ale co z toho je
pravda?
Vstupné 70,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------středa 22.10. v 19:00 hodin
dobrodružný, drama USA, 2007, 148 minut, s titulky
ÚTĚK DO DIVOČINY
/BONTONFILM/ dvojprogram
Útěk do divočiny (Into the Wild)
Hlavního hrdinu Christophera McCandlesse přestane bavit
středostavovská existence. Všechny svoje peníze
věnuje na charitu a odstěhuje se do drsného prostředí
Aljašky. Tam bude bojovat o přežití...
Vstupné 60,- Kč. Mládeži do 15 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------pátek 24.10. ve 20:00 hodin
komedie USA, 2008, 113 minut, s titulky
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
/FALCON/
Není kadeřník jako Kadeřník.
Agentem, kadeřníkem, ochráncem utlačovaných a
smiřitelem Palestinců a Židů je adam Sandler ve své nové
komedii.
Vstupné 70,- Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
---------------------------------------------------------------------neděle 26.10. ve 20:00 hodin
komedie USA, 2008, 90 minut, s titulky
SEZNAMTE SE S DAVEM
/BONTONFILM/
Seznamte se s Davem (Meet Dave)
Americká ztřeštěná komedie, ve které má hlavní roli Eddie
Murphy.
Vstupné 60,- Kč. Mládeži přístupno
---------------------------------------------------------------------pátek 31.10. v 17:30 hodin
animovaný USA, 2008, 91 minut, v českém znění
KUNG FU PANDA
/BONTONFILM/
Kung fu panda (Kung Fu Panda)
Panda Po je nejlínějším tvorem v Údolí míru... Brzy
ale bude zapotřebí, aby se stal Dračím bojovníkem.
Animovaný ﬁlm pro celou rodinu.
Vstupné 65,- Kč. Mládeži přístupno
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DIGITALIZACE ČT V JIHOČESKÉM KRAJI
Na náš dotaz týkající se dalšího příjmu televizního
vysílání v Blatné a v celém Jihočeském kraji nám
odpověděl pan Štěpán Janda z tiskového útvaru České
televize.
Tento e-mail přinášíme se souhlasem autora v plném
znění.
Text: Štěpán Janda, Česká televize
Foto: Česká televize
V roce 1973 proběhla
v Československu malá
televizní revoluce, když
tehdejší ČST začala vysílat
na svém druhém programu
barevně. Podobně významný
milník se zapisuje do historie
televize v naší zemi nyní.
Stejně jako celý civilizovaný svět i Česko přechází
z analogového na digitální vysílání. Již 30. září 2008 tato
změna zasáhne také domácnosti v Jihočeském kraji.

MULTIPLEX VEŘEJNÉ SLUŽBY

Česká televize nadále nebude závislá na krocích
soukromých vysílatelů, jejichž postoje dlouhou
dobu přechod na digitální vysílání v ČR blokovaly.
Napjatě očekávaná a 1. listopadu 2007 konečně přijatá
„diginovela“ a navazující Technický plán přechodu
(„jízdní řád“ české digitalizace), přijatý vládou až 28.
dubna 2008, umožnily ČT samostatný postup, konkrétně
digitální zemské vysílání ve vlastní síti. Tu již ČT nebude
sdílet se soukromými televizemi, jako je tomu v případě
přechodného multiplexu A, který Česká televize opustí
ke 31. říjnu 2008 (v této digitální síti ČT vysílá v Praze
a středních Čechách, na Brněnsku, Ostravsku, Ústecku
a Domažlicku). Všechny čtyři programy ČT budou
vysílány v celé republice pozemní digitální distribucí
(DVB-T) jen v rámci multiplexu veřejné služby.
Budování vysílací sítě 1 pro šíření multiplexu veřejné
služby zahájila Česká televize letos na jaře, po zpožděném
přijetí Technického plánu přechodu (TPP) a náročném
výběru poskytovatele vysílacích služeb. Harmonogram
pokrývání České republiky digitálním pozemním
vysíláním určuje právě TPP – stanovuje postup od západu
na východ, čímž řeší potřebu urychlené digitalizace
v příhraničí, zejména s Německem a Rakouskem, kde
už digitální pozemní vysílání rovněž zahájili, a s naším
analogovým se vzájemně ruší. Jako první se tedy
veřejnoprávního multiplexu dočkali diváci na západě
Čech, když bylo 28. července 2008 spuštěno DVB-T
vysílání z kóty Plzeň – Krašov.

DIGITÁLNÍ PREMIÉRA ČT NA JIHU ČECH

Dalšími diváky, kteří budou přijímat ČT1, ČT2 a nově
i zpravodajskou stanici ČT24 a sportovní ČT4 v digitální
kvalitě, se stanou Jihočeši. Primární vysílač pro Jihočeský
kraj, České Budějovice – Kleť, začne šířit digitální zemské
vysílání multiplexu veřejné služby již 30. září 2008 na 49.
televizním kanálu.

VYPNUTÍ ANALOGOVÉ ČT2

Digitální pozemní vysílání je potřeba umístit na volnou
vysílací frekvenci. V České republice je ovšem kmitočtové

spektrum vyčerpáno a v naprosté většině lokalit nejsou
dostupné ani přechodné kmitočty. Proto musí být před
spuštěním veřejnoprávního multiplexu (MPX1) pro
Jihočeský kraj uvolněn na vysílači České Budějovice
– Kleť 49. televizní kanál využívaný dosud pro analogové
pozemní vysílání ČT2. To bude jednou pro vždy vypnuto,
a to rovněž 30. září 2008 – v těsném předstihu před
startem digitálního vysílání MPX1. Diváci již dnes snadno
poznají, že ladí signál Dvojky, jehož vypnutí se blíží.
Lze jej identiﬁkovat podle známého speciálního symbolu
(piktogramu v podobě čtyř čtverců v pravém spodním
rohu obrazovky) a informační textové lišty. Jihočeši
registrující tyto atributy ve vysílání druhého programu
ČT se musí připravit na digitální příjem. Ostatní budou
analogové vysílání ČT2 prozatím sledovat nadále, neboť
„chytají“ analogové zemské vysílání Dvojky z jiného
vysílače. Přesto i oni budou moci, v případě dostupnosti,
sledovat od 30. září 2008 všechny čtyři programy České
televize digitálně.
Speciální symbol (piktogram v podobě čtyř čtverců
v pravém spodním rohu obrazovky) a textová lišta označují
signál ČT2 z vysílače, který bude brzy deﬁnitivně vypnut.

PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO POZEMNÍHO
VYSÍLÁNÍ

Přijímače DVB-T
Pro zachycení pozemního digitálního vysílání je potřeba
nový plně digitální televizor se zabudovaným digitálním
vstupním dílem (tunerem DVB-T) nebo alespoň digitální
konvertor (set-top-box), který dokáže přeměnit digitální
vysílání na signál vhodný pro zobrazení na stávajících
analogových televizorech. S výběrem vhodného přijímače
poradí každý dobrý prodejce spotřební elektroniky.
Digitálnímu příjmu je nutné přizpůsobit také zapojení
analogového videorekordéru.

ANTÉNA SI ŽÁDÁ POZORNOST

Kvalitní příjem DVB-T vysílání dále vyžaduje
nezkorodovanou či jinak nepoškozenou, správně
nasměrovanou pevnou venkovní anténu (pokojová
dostačuje jen ve zcela výjimečných případech) a také
anténní svod z odpovídajícího a neponičeného koaxiálního
kabelu. Zásadní potíže může činit nevyhovující zesilovač
a rozbočovač signálu.
Zcela samostatnou kapitolu představuje řešení systémů
společné televizní antény (STA) v bytových domech. Svou
roli zde hraje stáří a řešení v každém objektu individuálně.
Je nezbytné posouzení odborníkem přímo na místě a nelze
jednoznačně doporučit, která varianta je uniﬁkovaně
perspektivnější či ﬁnančně výhodnější.

Jiné možnosti

Alternativu pozemního digitálního příjmu představuje
digitální satelit, kabelová televize, nebo IPTV. V některých
lokalitách bude možné dočasně zachytit analogové
pozemní vysílání ČT2 z jiného vysílače.
Více informací o digitalizaci: Teletext ČT1 (strana
650), specializovaný web ČT www.digiCT.cz a Divácké
centrum ČT – horká linka digitalizace 261 137 474 (denně
07.30 – 20.00 hodin).
J.Chmelař, informatik MěÚ Blatná
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Blatensko SOB� – inzerce
Vepište �iteln�, h�lkovým písmem, text inzerátu (maxiální po�et znak� v�etn� mezer a interpunkce je 200)
(pokud se jedná o plošnou inzerci s rozsáhlejším textem, zašlete prosím podklady na zvláštním listu)

Zakroužkujte typ a velikost inzerátu
(ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 19%)

�ádková

1/1

1/2

1/4

1/8

(max. 200 znak�)

2.618,- K�

1.309,- K�

655,- K�

327,- K�

65,- K�

(formát A4)

vzpomínka

(max. 200 znak�)

zdarma

Zakroužkujte po�et opakování inzerátu (cena inzerátu se násobí po�tem opakování)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pokud máte k dispozici grafiku k plošné inzerci, zašlete ji na e-mailovou adresu
listy@blatensko.cz . Prosíme o kvalitní podklady, abychom mohli Váš inzerát také kvalitn� zpracovat.

Platba:

1) Složenkou na �íslo ú�tu:

5501804544/0600

variabilní symbol: 2008

Jako p�íjemce uve�te: Svazek obcí Blatenska, J.P.Koubka 4,38801 Blatná

Originál úst�ižku složenky vložte do obálky spolu s tímto formulá�em.
�ádn� vypln�ný formulá� a úst�ižek složenky zašlete poštou na adresu:
Pavlína Svobodová, �echovská 119, 261 01 P�íbram VIII.
Pokud nám Vaše obálka nebude doru�ena do uzáv�rky list�, Váš inzerát nebude v p�íslušném �ísle
zve�ejn�n. V tom p�ípad� se zve�ejn�ní inzerátu p�esouvá do dalšího �ísla list�.
2) Pokud požadujete platbu fakturou, napište si o ni v�as na e-mail listy@blatensko.cz a uve�te
svoje I�O a faktura�ní adresu.
Pokud nám Vaše platba nebude doru�ena do uzáv�rky list�, Váš inzerát nebude v p�íslušném �ísle
zve�ejn�n. V tom p�ípad� se zve�ejn�ní inzerátu p�esouvá do dalšího �ísla list�.

Kontakt na Vás (vepište �iteln�, h�lkovým písmem)
Jméno
P�íjmení
Telefon
E-mail

Podpis ................................................
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PEJSCI V ZÁCHYTNÝCH KOTCÍCH BLATNÁ
Rendy, kříženec, pes, 6 let
Majitel Rendyho
nedávno zemřel, a
proto pro něho hledáme
nového pána. V kotcích
je od 22.8.2008. Je to
pejsek středního vzrůstu
a stáří cca 6 let. Rendy
byl na majitele hodně
citově vázaný, proto je
zatím dost nedůvěřivý
k cízím lidem a hodně
na ně štěká. Pokud by
si nový majitel získal
jeho důvěru, mohl by z
něho být dobrý hlídač.
Je to pejsek, který žil na
zahradě, kde mohl volně
pobíhat. Je snášenlivý i s jinými psy.
Scott, kříženec, pes, 7 let
Dne 4.9.2008 byl
Scott odchycen
Městskou policií
Blatná. Scott neměl
evidenční známku.
Je to pohodový
pejsek, vhodný na
zahradu i do bytu.
Byl nalezený trochu
zanedbaný. S dalšími
psy se snáší dobře.
Na vodítku chodí
dobře.

FIRMA PAVEL VOHRYZKA

Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná
Ekologická likvidace autovraku°
♦ Jsme vlastníky platného souhlasu Krajského
úřadu k provozování zařízení ke sběru, výkupu
a předúpravě odpadů-autovraků.
♦ Likvidujeme automobily osobní (zdarma), nad
3,5 t od Vás vykupujeme
Autobusová doprava
vnitrostátní i mezinárodní
- 2 x bus na 45 osob
- 1 x bus na 53 osob
- 1 x minibus na 14 osob
♦ Opravy nákladních automobilů a traktorů
- příprava na STK
!Přijmeme brigádníky na rozebírání autovraků,
možné i pro důchodce!
Tel: 383 420 013
Fax: 383 420 815
Mobil: 602 447 827, 602 123 656
e-mail: vohryzka.ad@tiscali.cz

ODDĚLENÍ KULTURY BLATNÁ PRO POSLUCHAČE VÁŽNÉ HUDBY PŘIPRAVILO NA
ROK 2008/2009 NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM:
 21. říjen 2008 – Poetická zastavení
MUSICA DOLCE VITA
Žoﬁe Vokálková – ﬂétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa
 11. listopad – ONDŘEJ HUBÁČEK – klavír
 9. prosinec – BAROK COLLEGIUM
František Kimel – hoboj
Jan Buble – housle
Vladimír Manoušek – violoncello
Jakub Waldmann – kontrabas
Hana Kimelová – cembalo
Ludmila Vernerová – soprán
Kateřina Kachlíková – alt
 20. ledna 2009 – JAN ŠKRDLÍK – violoncello
 10. únor – JUNIOR KVARTET
Jan Auermüller – 1. klarinet

Václav Štich – 2. klarinet
Bohumír Kopecký – 3. klarinet
Jan Hrdina – basklarinet
Barbora Kopejková – zpěv
 3. březen – TANGO MILONGUERO
Pavla Jahodová – violoncello
Petr Zámečník – akordeon
Lukáš Krejčí – perkuse
Gabriela a Petr Nečasovi – tanec
Vítězslav Novák – tanec
 21. duben – JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle
Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Ladislav Kyselák – viola
Břetislav Vybíral – violoncello
Zájemci o předplatné na koncertní sezonu KPH
2008/09 se mohou přihlašovat na odd. kultury
/tel. 383 422 849 /. Cena permanentní vstupenky
zůstává 450,- Kč, pro důchodce 380,- Kč.
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