Sdružení přátel Putimi má za sebou patnáctiletou činnost
Putim – Patnácté výročí slaví letos Sdružení přátel Putimi. Za dobu existence
uspořádali jeho členové nejen spoustu zajímavých kulturních, společenských,
sportovních a turistických akcí, ale také výrazně pomohli zachovat kulturní
památky v obci pro další generace.
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Všechno začalo v roce 2001. „S nápadem založit spolek přišel chalupář František Wretzl,
jehož manželka odtud pochází. Sepsal stanovy a vyřídil všechny formality a 13. března jsme
byli zaregistrovaní jako občanské sdružení," vzpomíná člen představenstva Václav Pixa.
Na začátku bylo členů třicet, pak se rozrostli na šedesát a v poslední době už jich je zase
kolem třiceti. „Při vyšším počtu už jsou problémy s pořádáním schůze. Máme
představenstvo a abychom byli usnášeníschopní, musíme se sejít v dostatečném počtu. Je
docela problém najít takový termín, aby všichni mohli přijít," vysvětlil Václav Pixa. Členy
jsou místní, chalupáři a příznivci Putimi.
V prvních třech letech pořádali až kolem dvanácti akcí ročně. Postupně se jejich počet snížil a
ustálil na pěti. „Rádi vzpomínáme na podmostový slalom, kde se podplouvával mostní oblouk
na kánoi. Mezi oblíbené akce patří cyklistické a turistické výlety za poznáním na zajímavá

místa v okolí. Teď třeba pojedeme na kole 5. července do Zelendárek," vysvětlila členka
sdružení Jaroslava Pixová.
A protože mají ve sdružení ženy, které si rády zatančí a zazpívají a nemají problém se o své
dovednosti podělit s ostatními, založili malý pěvecký soubor. Schází se každý pátek a zpívají
si pro radost. „Abychom si to nenechaly jen pro sebe, tak pořádáme koncerty u vánočního
stromku, ke slavnosti slunovratu a podobně. Letos jsme vystupovaly také u křížku za mostem.
Bylo to poděkování místním lidem, kteří se za jeho obnovení zasadili," upřesnila Jaroslava
Pixová.
Sdružení přátel Putimi už má na kontě 31 sportovních akcí, 26 koncertů na faře, v kostele a
pod širým nebem, 27 besed, přednášek, výstav a několik zvelebovacích akcí. Mezi ně patří
i osvětlení kostela svatého Vavřince. „To byla první, největší a nejlepší akce. Bylo těžké na ni
sehnat peníze , protože jsme začínali a nikdo ze sponzorů nám moc nevěřil. Ale podařilo se
nám to, i když jsme neměli žádné zkušenosti. Stálo to třicet tisíc korun a to i díky tomu, že to
dělal elektrikář Milan Smola ze Semic sponzorsky zadarmo a uspořádali jsme brigády na
stavění sloupů," zavzpomínal člen sdružení Jiří Štojdl. Na Velikonoce roku 2002 bylo
osvětlení spuštěné.
Sdružení dále zajistilo přemístění kamenných náhrobků z vnější zdi kostela na vnitřní. „Farář
Josef Baar je v roce 1902 nechal v dobré víře umístit ven, aby po nich lidé nešlapali a bylo na
ně více vidět, ale venku trpěly povětrnostními vlivy. Na to jsme získali v roce 2003 padesát
tisíc korun od Nadace Občanského fóra," připomněl Václav Pixa.
Dále se postarali také o připomínku povodní z roku 2002. Kámen, na kterém výtvarník Milan
Blahout vytesal znak obce a rysku, kam sahala voda, objevil Josef Slánský na vršku
Pežoutce. Dále se jim podařilo získat 250 tisíc korun od Purkyňovy nadace na opravu kostela,
hřbitovní zdi a kostnice.
"Socha Švejka je také naše iniciativa, ale na naše výzvy sponzoři nereagovali, tak jsme
oslovili obec, která byla úspěšnější. Získala na ni peníze a my jsme dodali ještě sto tisíc
korun, které jsme získali od Jihočeského kraje," upřesnil Václav Pixa.
Na závěr připomněl: „Za vším je však třeba vidět neviditelnou práci těch, kteří se podíleli na
přípravě, organizaci, pořadatelství a bez jejichž obětavosti by se tyto akce s největší
pravděpodobností ani nekonaly. Ti si zaslouží největší poděkování."
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