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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Program:
Pátek 5.  9.

 zahájení v Bavorovském paláci v 18.00 hodin
 otevření výstavy Adalberta Stiftera 
  koncert – recitál Denisa Neubarthová a Hans Richter

Sobota 6. 9.
 10.00 otevření výstavy Willi Noelle – obrazy 
 10.30 otevření výstavy Richard Wall – koláže 
 10.45 otevření výstavy archiválií Blatná a Rakousko
 11.00 – 12.00 dechový kvartet z Feuersbrunnu
 13.00 -  14.45 koncert dechového orchestru z Feuersbrunnu
 15.00 – 17.00 koncert orchestru z Freistadtu 
 17.00 – 18.00 koncert orchestru z Feuersbrunnu
 18.00 -  19.00 večer poezie – básně Richard Wall, překlad textů   

         J. Hrubý,   přečte Václav Malina
 19.00 -  20.00 Swinging Sax – jazzová složka orchestru
         z Feuersbrunnu
     

průběžně nabídka rakouských vín, pokrmů, výrobků, promítání filmu pořady
pro děti – soutěže s tématikou Rakousko

Neděle 7. 9.
 10.00 – 12.00 dopolední  muzicírování souboru z Feuersbrunnu

 odpoledne pokračování výstav, ochutnávek, prodeje vín, pokrmů 
 a výrobků ukončení víkendu 

Rakouský víkend na zámku v Blatné

Program koncertu 
Denisy Neubarthové 
a Hanse Richtera

V recitálu zazní díla těchto 
skladatelů:

W.A. Mozart:
(1756 - 1791)      

F. Schubert:
 (1797 - 1828)      

G. Mahler:
(1860 - 1911)

RAKOUSKÝ VÍKEND
5. až 7. září 2008

ZÁMEK BLATNÁ

Pořádá Občanské sdružení NOBISCUM HUMANITAS
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

RNDr. Jana Zahradníka
a s podporou grantu Jihočeského kraje
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 KTUALITYA
VÝUKA ANGLIČTINY KONVERZAČNÍ 

METODOU
-kurzy pro začátečníky, pokročilé, kon-

verzace, příprava na maturitu. 
Skupiny max. 5 účastníků.

Individuální přístup, vlídné 
zacházení!

Rád přivítám i zatoulané ovečky!
Kurzy začínají a pokračují v týdnu od 

1.9.2008. 
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná

telefon: 732374758
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL, 
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny 

Tesly Blatná) 
16 let praxe na realitním trhu!

Vybráno z nabídky:  dům s prodejnou a třemi 
byty v Blatné - 4.500.000.-Kč, prvorep. vila s vel-
kou zahradou v Blatné - 3.300.000.-Kč, chalupa 

u rybníka v Řečici u Bl. - 1.855.000.-Kč, chalupa 
v Mečichově - 1.705.000.-Kč, usedlost v Minicích 

u Mirovic - 1.895.000.-Kč, stavení ve Lnářích 
- 695.000.-Kč, byt 3+1 se zahrádkou ve Vrbně 

u Bl. - cena dohodou, byt 2+1 v Radomyšli - cena 
dohodou.  Komerční pozemek v Blatné, pozemeky 
ke stavbě RD v Drahenickém Málkově a Mečicho-

vě, zahrada v Kocelovicích.

Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej včetně 
právního servisu (smlouvy kupní, darovací, 

zajištění hypotečních úvěrů, ...)

Správní odbor 
Městského úřadu 
Blatná informuje

Přerušení provozu agendy vydávání pasů, 
občanských průkazů a evidence obyvatel

Z důvodu technologické odstávky (související 
s přechodem na jiné technologie centrálních da-
tabází),  nebude v  pátek 5. září 2008 v provozu 
centrální informační systém. Toto omezení se týká 
agend cestovních dokladů, občanských průkazů 
a evidence obyvatel, které zajišťuje správní odbor 
MěÚ Blatná.

Městský úřad Blatná se omlouvá za případ-
né potíže, které toto omezení může veřejnosti 
způsobit.

Výměna občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů

Občanské průkazy bez strojově čitelných 
údajů vydaných do 31. prosince 2003 pozbývají 
platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. 

Občané jsou povinni požádat o vydání nového 
občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 
(tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského 
průkazu). 

Tato výměna se netýká občanů, kteří se 
narodili před 1. lednem 1936, za podmínky, že 
není v těchto dokladech doba ukončení platnosti 
vyznačena konkrétním datem a pokud všechny 
povinné údaje (jméno, popřípadě jména, příjmení, 
rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občan-
ství, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, 
datum, místo a okres narození) jsou správné. 
Občanský průkaz pozbude také platnosti, když 
u občana došlo k podstatné změně podoby. 
Doporučujeme těmto občanům, aby si správnost 
povinných údajů (včetně fotografie) zkontrolovali
a případně požádali o nový občanský průkaz. 

K podání žádosti o nový občanský průkaz 
předkládá občan 1 fotografii ze současné doby
a občanský průkaz. Výměna občanského průkazu 
je bezplatná.

V Blatné 19. srpna2008
Hana Valachová

vedoucí správního odboru 

Technické služby města Blatné s.r.o. 
oznamují 

od 1. září 2008 zahájení provozu

„Pohřební služby“,
kdy budou zajištěny kompletní 
pohřební služby včetně odvozu 

zesnulých.

UPOZORNĚNÍ
Z technických důvodů bude na ZŠ TGM 

Blatná zahájen školní rok 2008/2009

v pondělí 8. září v 8 hodin
Případné dotazy na tel. školy 383 422 484

V Blatné 22. srpna 2008
Mgr. Marie Šampalíková

 ředitelka školy

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE- 
měsíční statistika z informačních radarů.

Z důvodu poměrně častých dotazů občanů, 
týkajících se údajů které do své paměti ukláda-
jí informační radary které jsou nainstalovány 
v ulici T.G.Masaryka a ulici Písecká, uvádím 
několik „čísel“, která je možno „vytáhnout“ 
z měsíční statistiky těchto zařízení. Uvádím, 
že do statistiky jsou zahrnuta pouze vozidla 
jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h. Pro srov-
nání 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): 91207

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí 
(směr do města-proti radaru): 52724

- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 
(směr z města): 38483

- celkově nejvíce průjezdů je zaznamenáno 
v pondělí (oběma směry): 16319

- celkově nejméně průjezdů je zaznamenáno 
v neděli (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 města-proti radaru): 58654

- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 
(směr z města): 39272

- celkově nejvíce průjezdů je zaznamenáno 
v pondělí (oběma směry): 17855

- celkově nejméně průjezdů je zaznamenáno 
v neděli (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 která projela 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 města-proti radaru): 14404

- celkově nejvíce průjezdů je zaznamenáno 
v pondělí (oběma směry): 8639 

- celkově nejméně průjezdů je zaznamenáno 
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 města-proti radaru): 128463

- celkově nejvíce průjezdů je zaznamenáno ve 
středu (oběma směry): 43930

- celkově nejméně průjezdů je zaznamenáno 
v neděli (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 

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

http://www.mesto-blatna.cz
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Do kulturního domu už nepoteče
 Škvořetice- Základem obyvatelnosti každé 

stavby je dobrá střecha. Ta na škvořetickém kul-
turním domu- monstrózním pomníku socialismu 
sedmdesátých let- už není valná a proto se vedení 
obce rozhodlo přikročit k její opravě. „Všechno 
by mělo být hotovo do konce prázdnin, protože 
v září tu máme pouť“, podotýká starosta Lubomír 
Nový. Rekonstrukce přijde na 500 000 korun, 
z čehož částku 100 000 korun zaplatí dotace 
z Krajského úřadu.

Armáda se vzdala letiště – Co s ním bude 
dál ?

 Tchořovice – Kadov: „Někdy tu bývalo víc 
letadel, než je jich teď v celé republice. Přesouvali 
sem letouny tehdy, když opravovali jiná letiště. 
Žilo se nám tu bez problémů. Někdy jsme se 
museli podřizovat provozu, ale většinou jsme si 
vycházeli vstříc“. Takhle vzpomíná pamětnice 
Květa Křenková / 68 let /, která žije dlouhá léta 
pod tchořovickým letištěm, na poměrně čilý ruch 
na asfaltovo- betonovém prostoru o rozměrech tři 
kilometry na 150 metrů. Tchořovické letiště ze 
začátku 50. let minulého století bylo donedávna 
majetkem armády. Dnes už je všechno jinak. Ar-
máda ho ze svého vlastnictví vyjmula a předala 
obcím Tchořovice a Kadov. Tam si teď lámou 
hlavu, co s ním.

 Vpodstatě existují tři varianty využití- může 
tu stát sluneční elektrárna. Pro tohle řešení se 
přiklání obec Tchořovice. Ovšem její vybudování 
by přišlo patrně na více než 100 000 000 korun. 
„Musel by ovšem přijít investor, který by si plochu 
letiště od obcí pronajal a vyrobenou energii by 
dodával do veřejné sítě. Obec by takovou investici 
sama finančně neutáhla“, míní oslovený odbor-
ník Radek Boček z odboru územního plánování 
Krajského úřadu.

 Dále se nabízí eventualita zřízení parkoviště 
pro kamióny, levnější v řádech několika miliónů 
korun. „Takzvanému logistickému centru, kde 
by nákladní auta parkovala a kde by řidiči měli 
veškeré sociální zázemí, by stačilo vyznačit 
parkovací pruhy a upravit přístupové cesty“, říká 
Radek Boček.

Zprávy z regionu aneb co se děje 
kolem nás

 Jako nejúspornější řešení se jeví ponechání 
asfaltové plochy původnímu účelu za předpokla-
du, že by vojenskou techniku vystřídala sportovní 
a civilní letadla nebo vzducholodě a balóny.

 Zhruba dvě třetiny plochy vlastní nyní obec 
Tchořovice, třetina náleží kadovským, kteří 
ovšem musí nejprve počkat na zápis do katastru 
nemovitostí. „O využití budou rozhodovat naši 
občané. Každá domácnost obdrží anketní lístek, 
na který napíše svůj názor“, uvádí za kadovskou 
stranu starostka Vladimíra Tomanová.

 Krátce před listopadem 1989 se objevila nadě-
je na plné využití letiště. Začaly se stavět protihlu-
kové bariéry i služební domek. Služební domek 
byl ovšem po sametové revoluci na přání majitele 
pozemku odstraněn, veškeré dění ustalo.

 Za reálného socialismu na tchořovickém letišti 
přistávala podle svědeckých výpovědí občanů 
letadla s komunistickými „potentáty“, které pak 
odsud odvážela přistavená auta na zámek do blíz-
kých Lnář, kde se nacházelo vládní sídlo.

Vepřínu zvoní umíráček
 Mečíchov- Nedostatek nákladů na další pro-

voz a prodělečná výroba- to jsou důvody, které 
stojí za chystaným zrušením místního vepřína 
po 35 letech existence. Pro obyvatele Mečíchova, 
z nichž mnozí pracovali ve vepříně řadu let, je to 
nepříjemné překvapení. V první řadě pro vedou-
cího porodny prasnic Václava Zuzáka, který tady 
strávil celých 32 let: „Toto zařízení potřebovalo 
spíš rekonstrukci- opravit stěny, střechu, předělat 
hrádě a další úpravy, aby prasata měla lepší pod-
mínky pro život. Místo toho se to tady všechno 
ze dne na den zruší.“ Václav Zuzák teď přechází 
ve stejné funkci do vepřína Hubenov.

 Po rozhodnutí o zrušení vepřína putovala 
prasata hned na jatka. V té době činil chov okolo 
300 kusů. Nahradí je telata, která budou pravdě-
podobně obývat novou halu. Tu čeká rozsáhlá 
rekonstrukce. Dokončena by měla být v příštím 
roce.

 Důležité je, že nikomu ze zaměstnanců nehro-
zí ztráta práce. „Ti, kteří nejsou v důchodovém 
věku, o ni určitě nepřijdou“, slibuje předseda Jiří 
Turek.   Vladimír Šavrda

PORADNA KOMPLEXNÍ PÉČE MUDr.CHVALOVÉ
 

pořádá dne 24.září  v budově Sokolovny v Blatné 
od 10hod. do 16hod.,

 
DEN ZDRAVÍ V BLATNÉ

 
P r o g r a m :

měření glykémie
měření krevního tlaku
měření citlivosti nohou

měření minerálů v kostech
měření svalové a tukové tkáně

detoxikace organizmu
 

Možnost zakoupení výrobků pro diabetiky za akční ceny.
 

Vstupné dobrovolné.

Komorní smíšený pěvecký sbor
R  O  S  A

si Vás dovoluje pozvat na

K O N C E R T
20. 9. 2008 v 19.00 hodin

Zámek Lnáře 

Na programu jsou skladby autorů:
Orgando di Lasso, Pierre Certon, 

Georg Fr. Händel,  
John Farmer, Jakob Arcadelt, B. 

Donato,W. A. Mozart,  
Anton Bruckner, Fr. I. Tůma, Javi 

Busto, Zd. Lukáš
Diriguje 

Soňa Frýdlová
Vstupné dobrovolné

Drobné památky 
Blatenska

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Lomu je 
charakteristickou stavbou pro Blatensko ve 
2. polovině 19. století. Kaple má obdélníkový 
půdorys, obdélníkový dveřní otvor, okna na 
bočních stěnách jsou zakončena oblouky. 
Zvonička je umístěna nad západním průčelím 
a je opatřena průhledy. Střecha věžičky je 
kryta plechem a zakončena kovovým křížkem. 
Samotná kaple je pokryta pálenou taškou bob-
rovkou. Kaple byla postavena v roce 1882.

 Pet

Foto Václav Cheníček, 2008.

Pronajmu byt 2+1 v Blatné na ná-
městí.volný od 1.9.2008.

Tel 775 166 740.

Přijmu pracovníka do výroby 
eurooken.

Tel.603519735

Pronajmu pokoj v Kasejovicích 
včetně příslušenství. 

tel.603519735
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Kniha za dvě koruny
Již po několikáté v řadě se v blatenské knihovně konal prodej knih za 

symbolické ceny. V minulých letech jsem si několikrát odnesla výborné 
tituly, a tak jsem letos nemohla vynechat návštěvu hned první den. Ty 
nejlepší kousky se totiž vyprodají hned ráno, takový je o knihy v Blatné 
zájem!

Svého oblíbence Julese Vernea jsem sice nenašla, přeci jen, šla jsem až 
po obědě, kdy už se Julese zřejmě válel na poličce někoho jiného, ale zato 
jsem si odnesla spoustu dalších výborných českých i zahraničních děl. 

Před knihovnou a uvnitř v chodbě jste si knížky mohli vybírat od 
pondělí 11. do čtvrtka 14. srpna, přičemž ceny se pohybovaly od 2 do 10 
korun za kus. 

No není to snad skvělý způsob, jak naložit s knihami místo toho, aby 
skončily na skládce nebo ve sběru?           Lucie Braunová

Firma sídlící 2 km od Blatné přijme do 
pracovního poměru

pracovníka na obsluhu  
betonárky - míchače.

Dobré platové podmínky, závodní 
stravování. Vyučení v technickém 
oboru vítáno. Požadujeme praco-
vitost, spolehlivost a flexibilitu.

Konkrétní informace na telefonních 
číslech 603 242 710 nebo 383 423 577. 

přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou 

řidiče sk. C na obsluhu 
autodomíchávače betono-

vých směsí.
Dobré platové podmínky, závodní 
stravování. Vyučení v technickém 

oboru vítáno.
Požadujeme pracovitost, spolehlivost 
a flexibilitu. Konkrétní informace na

telefonních číslech 603 242 710 nebo 
383 423 577.

Vlasta Stránecká
 U příležitosti letošního srazu rodáků a přátel 

Čekanic byla věnována značná část programu 
vzpomínce na slavné postavy zdejší historie. 
V prvé řadě  někdejší majitelce čekanického 
panství Vlastě Stránecké, která se zasloužila 
o všestranný rozvoj celé oblasti. Její jméno bude 
navždy zaneseno v regionálních dějinách jako 
symbol pokroku a ušlechtilosti.

 Vlasta Stránecká, rozená Vondráčková, se 
narodila 18. června 1848 v Jedovnici u Blanska 
na Moravě. Provdala se za báňského inženýra 
Jana Stráneckého, rodáka z Nové Říše na Mora-
vě, který byl zaměstnán u jejího otce- úspěšného 
podnikatele Jana Vondráčka. Otec Stránecké  
nejprve pracoval v ostravských dolech. Tam 
se posléze stal nájemcem a později majitelem. 
Mimoto také přešla do jeho vlastnictví kaolinka 
v Lokti, šamotová továrna v Rakovníku a žele-
zárna v Hedvikově u Ronova nad Doubravou. Po 
jeho smrti byly tyto podniky postupně rozprodány 
a peníze se rozdělily mezi pět podílníků.

 Vlasta Stránecká poté v roce 1891 zakoupila 
od Marie Zdeňky Lobkowicové za částku 320 000 
korun čekanické panství. Její příchod do tohoto 
kraje byl požehnáním a spásou. Zmíněná oblast 
postrádala jakékoliv výdělečné zaměstnání v prů-
myslu. V kraji nebylo vesnice, kde by členové 
některých početnějších rodin nehledali živobytí 
ve velkých městech rakousko- uherského moc-

nářství nebo dokonce za hranicemi vlasti - zvláště 
v USA.

 Ihned po svém příchodu se Vlasta Stránecká 
seznámila s pracovními příležitostmi a místními 
zdroji domácího průmyslu. Jako předsedkyně 
Dámského odboru Národní jednoty Pošumavské 
pro Čekanice a okolí založila na podzim roku 
1899 krajkářskou školu v Sedlici, tehdy ještě 
vlastně dílnu o dvou místnostech v jižní části 
budovy radnice pro domácí výrobu paličkovaných 
krajek. Tato výroba byla odedávna rozšířena 
zvlášť v Sedlici, kde skoro v každém stavení 
i několik žen a dívek pracovalo na krajkách ze-
jména v období, kdy se neprováděly polní práce , 
aby přispěly skromným výdělkem na domácnost. 
Školu od počátku vedla učitelka Valburga Dragou-
nová, dcera revírníka z Čekanic, která se vyučila 
ve Strážově na Šumavě a odborné zkoušky slo-
žila ve Vídni. Kreslení vyučoval žákyně Václav 
Janeček, odborný učitel z Blatné. Zakladatelka 
krajkářské školy Vlasta Stránecká investovala 
do zařízení 1350 korun a vydržovala ji výhradně 
z vlastních prostředků.

 Ještě před založením školy skupovali doma 
vyrobené krajky židé v Sedlici nebo je rozprodá-
valy podomní krajkářky ve městech. Zhotovovaly 
se výhradně jednoduché vzory snadno prodejných 
krajek, hrubých a nedokonalých, protože po 
lepších krajkách nebyla poptávka. Později už 

Významné osobnosti obce Čekanice

(pokrač. na str. 5)

K čemu je výuka náboženství
Již utichl poutní shon i rámusení pouťových atrakcí a na dveře nám klepe nový 

školní rok. Při té příležitosti bych se chtěla zmínit o výuce náboženství.
V hodinách náboženství je důležitá skutečnost, že se zde děti učí přemýšlet nad 

životem, nad důsledky svého jednání. Poznávají a cvičí své svědomí, dozvídají 
se o soucitu, o potřebě pomáhat slabým, o ohleduplnosti ke starým lidem. Učí se 
sebeovládání, nepřemýšlet jen nad zábavou a dychtěním po blahobytu. Žít svůj 
život poctivě a spravedlivě, nesobecky a tolerantně, mít v sobě lásku k Bohu, 
modlitbě, cit k přírodě i lidem, více se řídit srdcem. Součástí výuky je i Desatero 
přikázání, která se zabývají vztahem člověka k Bohu (1.-3.) a pak ta, která uspo-
řádávají vztahy mezi lidmi (4.-10.) (Druhá kniha Mojžíšova, 20. kapitola)

Děti jsou vnímavé a dobrá výchova, do které patří i náboženství, je ovlivní, 
ať chtějí, či ne. Žádné moudré slovo nepřijde v životě nazmar.

Náboženství učí to, co Písmo svaté neboli Bible (biblos = kniha). Skládá se ze 
dvou částí – Starého a Nového zákona. V těchto knihách jsou shromážděny spisy 
nejrůznějšího obsahu: historického, zákonodárného, mudroslovného, liturgické-
ho, prorockého, v nichž byl ohlašován příchod Spasitelův. První knihou starého 
zákona je Mojžíšova, zvaná Genesis (zrod) a hned v první kapitole představuje 
Boha jako svrchovaného pána a Stvořitele všeho. Všechny texty Písma napsali 
proroci, ne však z vlastní představivosti.

„Neboť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé oznamovali 
Boží výroky proto, že je k tomu přiměl Duch Svatý“ (2Pt 1,21).

V Novém zákoně se dovršuje a naplňuje Boží zjevení skrze Ježíše Krista (srov. 
Žd 1,1-2). Ve čtyřech evangeliích (evangelium = dobrá zpráva, radostná zvěst) 
apoštolové píší o tom, co Ježíš konal a čemu učil. Skutky apoštolů vypravují o po-
čátcích církve a o jejím rozšíření. Listy Pavlovy a jiné apoštolské spisy potvrzují 
poselství o Kristu, objasňují jeho učení a hlásají spasitelnou (záchrannou) moc 
jeho díla. Kniha Zjevení předpovídá dovršení Kristova díla a konečné vítězství 
Boží a těch, kdo věrně vytrvají ve spojení s Kristem.

Náboženství má pro člověka hluboký význam – vysvětluje mu, proč přišel 
na svět. Ne aby svůj život nějak proživořil nebo si myslel, že si může dělat co 
chce. Každé dítě se rodí na svět s určitým posláním od Boha. Na každém člověku 
záleží, zda toto poslání přijme nebo odmítne. Po životě, naplněném prací, radostí, 
námahou i utrpením se má lidská duše vrátit zpět ke svému Stvořiteli.

Ve všeobecném rozhledu vzdělaného člověka by historie a etika (morálka) 
křesťanských kořenů neměla chybět.
  Marie Kýčková

Výuka náboženství v Blatné probíhala v minulých školních letech na ZŠ TGM. 
Výuku zajišťovala paní katechetka Marie Nehezová ze Strakonic.

Výstava rakouského malíře Willi Noella bude otevřena na 
zámku Blatná v průběhu Rakouského víkendu.
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je ani židé nechtěli a jiní obchodníci se o odbyt 
nestarali. Skutečné krajkářské umění tak upadlo 
v zapomnění a krásné vzory začaly vyprchávat 
z lidské paměti. Tou spasitelkou, která zachrá-
nila upadající domácí průmysl a skromný zdroj 
příjmů, se tedy stala právě Vlasta Stránecká. 
Nehledíce na náklady opatřovala pokroková 
majitelka čekanického panství staré zapomenuté 
místní vzorky, ale i další- strážovské, slovenské, 
moravské i ruské, aby se místní krajkářky ve svém 
umění zdokonalily. V krátké době se dostavily 
překvapivě příznivé výsledky. Pochvalně o tom 
referovaly Blatenské listy z 5. října 1900: „Všech-
na čest a dík těm, kteří o tento pokrok zásluhu 
mají. Zřejmo dnes, že krajkářská škola v Sedlici 
, která vlastně ještě školou státem zřízenou a pod-
porovanou není, poněvadž při osvědčené rychlosti 
korporací samosprávných a úředníků státních , by 
ani dnes zřízena nebyla a proto vydržována ze 
soukromých prostředků obětavého jednotlivce, za 
krátkou dobu trvání udělala pravé divy.“ 

Vlasta Stránecká kupovala všechny vyrobe-
né krajky bez výjimky. Kupovala, i když měla 
tratit. Její důvěrnice zanechala toto svědectví: 
„Škola ji stála hodně peněz a což těch krajek, 
co skoupila a do skříní uložila, když na ně nebyl 
odbyt. Viděla jsem záznamy, kolik jí obchodní 
krajkářky, co chodily s krajkami do světa, dluhují 
nezaplacených peněz. Byla moc, až moc dobrá, 
ale obchodnice to nebyla….“

V říjnu roku 1905 bylo utvořeno z delegátů 
místních spolků kuratorium s předsedkyní Vlas-
tou Stráneckou v čele. Jeho úkolem bylo zabránit 
zániku krajkářské školy v Sedlici dožádáním se 
dostatečné státní podpory. Ještě dva roky vše po-
kračovalo ve starých kolejích. Protože ale dotace 
nekryly vzniklé výlohy a zemský výbor odepřel 
zvýšení podpory, muselo nakonec kuratorium 
oficiálně požádat o zestátnění školy. Stalo se tak
výnosem ze dne 18. června 1907. Tehdy také 
škola obdržela název „c. k. krajkářský běh“. Obec 
poskytla místnost, o financování se nadále dělily
Vlasta Stránecká a Obchodní komora. Vyučující 
dostávala plat od c. k. ústavu pro ženský domácký 
průmysl ve Vídni. Vyrobené krajky byly propříště 
odváděny témuž vídeňskému ústavu. Krajkářská 
škola se dočkala několika významných ocenění- 
diplomu města Prahy na hospodářské výstavě, 
zlaté medaile na výstavě ve Vyšních Lhotách, 
zlaté medaile na výstavě v Hořicích a čestného 
uznání na světové výstavě v Londýně.

Tradice sedlické krajky žije dodnes, v Sedlici 
byla dokonce zbudována pěkná reprezentativní 
prodejna paličkovaných výrobků. Od roku 1956 
stojí v prostředí bývalé panské třešňovky mo-
derní pavilón, kde se nadále krajkářství vyučuje 
a zdokonaluje.

Byla to také Vlasta Stránecká, která roku 1899 
založila v Čekanicích Hospodářsko- průmyslovou 
pokračovací školu. Tato soukromá škola se stala 
první svého druhu. Roku 1900 bylo připojeno 
vyučování košíkářství, které bylo roku 1904 zařa-
zeno do učební osnovy. Roku 1901 došlo za pod-
pory c. k. ministerstva ke zřízení vrbových školek. 
Roku 1907 byl připojen k této škole c. k. kurs pro 
košíkářství a pěstění vrby a stala se z něho dle 
nařízení státní učební dílna. V letech 1908- 1909 
následovala přeměna Hospodářsko- průmyslové 
školy na všeobecnou školu pokračovací s odbor-

ným oddělením pro košíkáře a k jejímu připojení 
ke státní učební dílně pro košíkářství a pěstění 
vrby jako organické součástky. Výnosem c. k. 
ministerstva veřejných prací ze dne 12. června 
1909 byla nařízena přeměna dosavadního c. k. 
košíkářského kursu v Čekanicích  ve stálou učební 
dílnu pro košíkářství a pěstění vrby s předepsanou 
organizací. V průběhu let 1909- 1910 přesídlila 
státní dílna do Blatné a za pravidelného přispívání 
města tam fungovala až do roku 1913, kdy došlo 
k jejímu zrušení. 

Vlasta Stránecká byla činná i v jiných smě-
rech. Vědoma si významu tisku jako prostředku 
k výchově a vzdělání obyvatelstva, vydávala 
vlastním nákladem noviny a publikace, které 
seznamovaly čtenáře s politickým děním a důle-
žitými hospodářskými zprávami. Koncem roku 
1899 koupila od Josefa Rutha v Blatné zavedenou 
tiskárnu, fungující od roku 1894. 16. prosince 
1899 pak v Čekanicích  vyšlo první číslo čtrnác-
tideníku „Blatenské listy“. Počínaje rokem 1901 
změnil list titul na „Hlasy z Pošumaví“. Vycházel 
v Čekanicích jako týdeník s přílohou  každý 
pátek. Dále Vlasta Stránecká vydávala časopis 
„V boj!“ s přílohou „Vzkříšení“- výchovným 
listem české mládeže a různými publikacemi. 
Pokrokový, nepolitický časopis „V boj!“ byl pro 
svoji protirakouskou tendenci často konfiskován.
Po několikaletém vydávání se od jeho tisku a ší-
ření upustilo. Vlasta Stránecká následně tiskárnu 
roku 1909 prodala Antonínu Strojilovi a Karlu 
Nepodalovi z Blatné.

Ku cti Vlasty Stránecké sloužily i kurzy, 
které pořádala pro venkovská děvčata, nemající 
v té době možnost dalšího školního i odborného 
vzdělání. Šlo o kurzy pro emancipaci venkov-
ské ženy, kde zájemkyně vedle výuky vaření 
naslouchaly i přednáškám z různých oborů. Při 
obecné škole v Lažanech zase zřídila polévkovou 
kuchyni, stejně tak učinila i v Sedlici. Chudým 
dětem a přestárlým lidem pravidelně připravovala 
vánoční stromek s nadílkou obuvi a šatstva. Ze 
svých zdrojů nechala vystudovat několik dětí. 
Každoročně umožnila dalším dětem navštěvovat 
měšťanskou školu v Blatné. Její důvěrnice řekla 
toto: „Byla jich hezká řádka. Ona se tolik stara-
la, aby se i chudý člověk měl jednou dobře, ale 
sklidila za všechno jen málo vděku.“

Na Zemskou jubilejní výstavu v Praze vyslala 
na svůj náklad řadu občanů s dětmi. Hůrky mezi 
obcemi Milčice, Lažany a Čekanice dala vysázet 
lesem.

V roce 1901 plní přání svého zemřelého syna 
Milana, velkého ctitele památky kazatele mistra 
Jana Husa a nechává za pomoci veřejnosti postavit 
proti vchodu do zámeckého nádvoří Husův po-
mník. Rozměrný balvan památníku, pocházející 
z jižního svahu lesa Vršku, byl dopravován na 
místo určení po částech. Osadníci převáželi jed-
notlivé kusy volskými a koňskými potahy k místu 
stavby, kde se znovu spojily v jediný celek. Do 
průčelí pomníku tvůrci zasadili kruhový bronzo-
vý reliéf Husovy hlavy a okolí architektonicky 
upravili. Za hojné účasti občanů byl pomník 
slavnostně odhalen 6. července 1901. Projev 
přednesl okresní tajemník a zemský poslanec 
Antonín Kalina z Blatné.

Stejně jako naplnila svůj život Vlasta Strá-
necká dobrými skutky a pomocí bližním svým, 
ve svém soukromí byla pronásledována duševní 
bolestí a trápením. Příliš často v rodinném kruhu 
potkávala smrt. Roku 1896 ztratila syna Milana, 
nejmladšího člena rodiny. Posluchači architek-
tury bylo v době smrti teprve 24 let. Roku 1904 
odchází na věčnost ve věku 77 let její milovaný 
manžel a o rok později umírají její další dva syno-
vé- 39letý Miroslav, kandidát advokacie a 33letý 
Oskar, diplomovaný agronom a spolumajitel 
panství. Její dcera Vlasta se roku 1910 provdala za 
Josefa Židlického, velkostatkáře z Prahy- Troje. 
Té také čekanický velkostatek nedlouho poté 
předala a odstěhovala se do Písku, kde trávila 
podzim života v soukromí se snachou Fanyn-
kou, akademickou malířkou a vnukem Milanem. 
Do Čekanic se bývalá velkostatkářka vrátila na 
sklonku života a tady 11. listopadu 1925 ve věku 
77 let zesnula. Její tělo bylo uloženo do rodinné 
hrobky na hřbitově v Sedlici.

Vlasta Stránecká je právem na seznamu vý-
znamných osobností nejen blatenska, ale i strako-
nicka a jihočeského kraje. Její život byl naplněn 
láskou a obětavostí. Zaslouží si, aby nikdy nebyla 
zapomenuta.

Vladimír Šavrda 
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1. DO PLANTÁŽÍ
Za nádražím a za železničním přejezdem 

nepomucké trati jsou blatenské plantáže. Založil 
je kdysi starý pan Böhm, odborník-růžař, známý 
po celé republice. Na písčitých půdách, které 
mají v podloží starohorní žulu, pěstovali blaten-
ští zahradníci odedávna růže. Prostřednictvím 
krásných, šlechtěných květů šířili slávu „města 
růží“. Pořádali každoročně výstavy, osázeli své 
město záhony nově pěstovaných poliantek a ro-
zesílali keříčky růžových štěpů do všech krajů. 
Rozsáhlé dílce zahradnické půdy byly obehnány 
živými ploty pámelníků, čilimníků, štědřenců 
a šeříků. V dlouhých barevných řadách založili 
stovky  štěpných růží a floxů. Po válce však
sláva blatenských růží začala upadat. Blatná se 
při reorganizaci zemského zřízení stala malým 
okresním městem a jako taková měla dostat 
i větší podniky. Vše pro zaměstnanost lidu. Je 
třeba pořádnou práci, jako by práce zahradníků 
ani prací nebyla,  

Okresní funkcionáři s rozmachem budovatelů 
začali směle plánovat zprůmyslnění města. Tak 
od růží, přes málo úspěšné brambory vyrostla 
v plantážích zbrojovka, detašované pracoviště 
Strakonických motocyklových závodů. Nad 
továrnou září do noci  neonový znak ČZ. Závod 
vyráběl jeden čas dvoukolé vozíky „rikši“. Dnes 
vyrábí součástky do motocyklů a úspěšně odčer-
pává jihočeskému zemědělství pracovní síly ze 
širokého okolí. Pod zbrojovkou se objevilo silo. 
Sváží se sem obilí ze široka daleka. Na torzech 
někdejších plantáží, v olšinách u řeky a v trní 
malých remízků sídlí hejna hrdliček, které zde 
nacházejí prostřený stůl na štědrých sýpkách 
i v době mrazivé zimy. V posledních letech se 
snaží blatenští zahradníci obnovit slávu blaten-
ského růžařství záchranou toho, co ještě zbylo. 
Plantáže se přestěhovaly na druhý břeh řeky 
k nepomucké trati a hlavně za bažantnici. Vedle 
železobetonových bloků zbrojovky vyrostly velké 
skleníky Státního růžařství. V úporné konkurenci 
se snaží vyrovnat krok s průmyslem. Zatím není 
jasné s jakým výsledkem.

Do plantáží vedou dvě cesty.První z nich 
– spodní- je cesta pod silem, kolem řečického 
potoka. Pod železničním mostem je v řece několik 
velkých žulových balvanů. Tady ženy a dívky od 
nádraží perou a máchají prádlo. Čistý a nehluboký 
proud odplavuje mýdlové bubliny a prádlo po 
takovém vymáchání, usušené na prudkém srp-
novém slunci ,voní vodou a vzduchem. Sem také 
jezdíváme mýt auto. „Pozor, Zdeňku, já spláchnu 
střechu“. Dřív než mohl uskočit byl mokrý od 
hlavy k patě.  „No, jestli to neříkám, jednou mi 
pomáháš a je z toho koupání.“ Lamentuje muž. 
Snaha byla, výsledek  nevalný.

Na lukách pod silem podle řeky rostou v hou-
bařské sezoně žampiony velké jako            pěsti. 
Tři, čtyři v čarokruzích podhoubí. Plodnice jsou 
čisté ,bílé  s masitými klobouky. Opatrně vybírá-
me plodničky z vlhké, tmavé trávy a vkládáme 
je do košíčku. Poprvé jsme je tady našli se Zby-
ňou před lety, když byl ještě docela malý hošík. 
Tenkrát jich tady bylo tolik, že nám nestačil ani 

šátek, ani svlečená bunda. Hrdě jsme nesli úlovek 
domů. Když se objeví na lukách první žampiony, 
je třeba sbírat je každý den a projít všechna místa 
od Řečice až ke Kupcovům. Plodnost podhoubí 
je omezena jen na několik dní.       

Kolem domečku,kam chodíme pro bombičku, 
jdeme cestou k Řečici. Keře pámelníků nesou bílé 
lampionky, které, vhozeny pod nohy, praskají. 
Říkáme jim praskačky. V lískových loubích se 
ozývá křik bažantích kohoutků a na velkém, 
nachovém bodláku hoduje stehlík. Na řečickém 
potoce je pod olšinami několik tůní. Je prý v nich 
mnoho cejnů, ale my jsme tu nikdy nic nechytili. 
Tajemství tohoto rybářského revíru je svěřeno jen 
řečickému dědkovi, který pádí  k vodě, jak nás 
uvidí přicházet. Po řečických drahách kolem lomu 
přicházíme na hráz velkého rybníka Hajaňáku. 
Jeho zašlá sláva připomíná dětská léta. Břeh pod 
lesem zarostlý nízkým rákosím, míval písčité 
dno. Voda byla nehluboká a ve stínu vonícího 
smrkového lesa jsme se často sušili po pěkném 
vykoupání. Odtud si také dobře pamatuji na 
tetu Márinku, maminku Olgy, která zemřela tak 
mladá v rozbitém Brně na konci války. Koupání 
v Hajanském rybníce skončilo velmi náhle smrtí 
venkovského děvčete, které hledalo východisko 
z nešťastné lásky pochybnou jistotou utopení. 
Dnes se změnil rybník. Je bahnitý, do poloviny za-
rostlý rákosím a voda je kalná. Změnil se i les nad 
rybníkem. Lamačské stroje tady odkrývají kyprou 
lesní půdu, vyvracejí borovice a smrky a dobývají 
ze země kvádry modré blatenské žuly.

Druhá cesta do plantáží, to je jarní, skřivánčí 
cestička. Od železničního mostu se dáváme ho-
řejší cestou ke kamenolomům. Je to cesta prvních 
jarních vycházek. Slunce ještě nemá tolik síly, aby 
po dlouhém čase rozehřálo poslední sníh v zastí-
něných strouhách pod živými ploty. V cestách 
a cestičkách plantáží zapraská místy pod nohou 
teninký led zamrzlé kaluže. Načepýření se ještě 
krčí na keřích šípků a trní, hledají skromnou 
obživu. Ale v závanu vlahého větru už je patrný 
zlom. Zima se sklání níž a níž před neměnným zá-
konem přírody. Jaro je cítit v povětří. Napovídají 
je zimomřivé květy bledulí, sněženek a krokusů 
v zahrádkách, mladé ozimy světlou zelení a proutí 
jívy, které se co nevidět obalí kočičkami.

Nad blátivou  brázdou  Rádrovic pole vyletěl 
skřivan. Obzory jsou blízké a čisté.  

Nad hlubokým lomem u Řečice je v suti 
kamení vyvýšené místo, kde naši klucí poslední 
dubnový večer pálívají čarodějnice. Starý rituál  
vyhánění zimy , vynášení smrtky a otevírání 
studánek, se u nás v kraji pozměnil v upalování 
čarodějnic a jejich smolných košťat.Celý poslední 
dubnový týden shromažďují chlapci z Blatné 
a okolních vesnic na výšinách  vysoké hranice. 
Čím vyšší, tím lepší. Vatra se vrší do vysokého 
jehlance a vejde se do ní všechno, co hoří. Z vý-
šiny nad lomem jsme často pozorovali čaroděj-
nické předmájové ohně. Vzdálené hranice plály 
v Řesanicích, Hajanech, Kocelovicích, Mačkově, 
Kadově i Bezdědovicích – jen jako červenavé blu-
dičky v houstnoucí tmě. Blízké ohně na Stockém 

vršku a na Sahaře byly zřetelnější a kolem nich 
poskakovaly drobné postavičky. V noci potom 
vyrostou na návsích vysoké máje. Jimi začíná 
nejkrásnější měsíc v roce.

Hluboký lom je zatopený vodou. Celé prázd-
niny se chodíme koupat my i naši chlapci do 
čisté a chladné vody řečického lomu. Voda je 
tady velmi hluboká, chladná i v nejparnějším 
létě.Koupání je jen pro dobré plavce, což našim 
klukům nikdy potíže nečinilo.Naposledy jsem 
stála na skále nad lomem v teplém říjnovém 
odpoledni. Podzim vyzlatil barvy babím létem. 
V plantážích rudly šípky. Rozhlížela jsem se kra-
jem.  Při jižním obzoru za Stockým vrškem stoupá 
kraj       osmi vlnami lesů k Vrbnu a ke Kadovu. 
Cibuličku kadovského kostela  je vidět zcela zře-
telně. Na západ se otevírá kraj mnoha rybníků  ke 
Tchorovicům a Lnářům. Na nejzazším západním 
okraji svítí řesanický  románský kostelík v loubí 
stoletých lip a kaštanů. Je vidět i lnářský klášter 
i košatá památná lípa u Tchorovic. Severní obzor 
je vyznačen táhlým bezdědovickým pásmem lesů, 
které končí malkovskými pasekami za paštickým 
kostelem a Vahlovickou horou nad Skaličany. Na 
východě je v mělké kotlině rozložená Blatná, z níž 
tady vidím jen několik vilek u nádraží, zámecký 
park a nohavické mosty. Domů do Prahy si po-
vezu prostou kytičku. Několik větviček drobných 
šípků , barevné hlohové listí, proutek pámelníku 
s bílými kuličkami a dvě,tři chocholky metlice. 
Podzimní pozdrav kraje mi   připomene, jak  je  
tady  krásně,  když babí léto vdechne krajině jem-
nou melancholii zlatě zamlžených obzorů.

M.S.

BLATENSKÉ  VYCHÁZKY
JEN  TAK  NA  DVÉ  HODINKY

Chcete ušetřit na své hypotéce?
Máme pro Vás úžasnou nabídku!

 

PŘEFINANCOVÁNÍ  
HYPOTÉKY

u Raiffeisen stavební spořitelny 
s garancí 3.5 %

po celou dobu splácení 
stavebního úvěru

- nepožadujeme prokazování příjmu !
- nepožadujeme nový odhad

Naši poradci Vám rádi pomohou s řeše-
ním Vašich finančních závazků.

Kontakty:
S.Kosáková – 724 071 656

L.Kadečková – 721 043 438
M.Pešťáková – 731 955 685 

J. P. Koubka 81, Blatná
(v budově GE Moneybank – 2. patro)

Poděkování
Děkuji firmám:Elektro Suchý, Otherm,

Instalatérské práce p.Žák, Topenáři p. Šátava, 
Plynová zařízení p.Zíka, Podlahové krytiny 
Krameš a Scheinherům pod rybníkem Pustým 
za vstřícnost a skvěle odvedenou práci při 
rekonstrukci mého bytu.

Dále děkuji za ochotu a spolupráci Správě 
bytů Blatná.       Korcová
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Kooperativa pojiš�ovna, a.s., 
Vienna Insurance Group,

p�ijme

REPREZENTANTA - POJIŠ�OVACÍHO
PORADCE

NABÍZÍME: 
� Zázemí „Nejdynami�t�jší spole�nosti roku 2007“ 
� Pracovní pom�r na plný úvazek 
� Pružnou pracovní dobu – vlastní organizace �asu
� R�znorodou pracovní nápl�
� Práci s lidmi 
� Stálou pé�i o zam�stnance a profesní rozvoj 
� Kvalitní školení a podporu celého týmu poradc�
� Nadstandardní zam�stnanecké výhody 
� P�sobnost v oblasti vašeho trvalého bydlišt�
� Možnost vedení vlastní obchodní skupiny 
� Možnost p�evodu kmene stávajících klient�

POŽADUJEME:
� SŠ/VŠ (minimáln� výu�ní list) 
� Aktivní p�ístup k práci 
� Ochotu poskytovat kvalitní služby našim klient�m
� komunikativnost, bezúhonnost 

Váš profesní životopis zašlete na mailovou adresu: 
vvukanovic@koop.cz,
Nebo písemn� na adresu: Kooperativa pojiš�ovna, a.s., VIG, Vuk 
Vukanovi�, Palackého nám. 113, Strakonice 386 01, 
Tel.: 724 218 418.

                 AB ko�árky
Komisní výkup a prodej

ko�árk� a autoseda�ek

Provozní doba:

                      Út – Pá     9-12  13-16 hod 
                     So                9-12 hod 

(vykupujeme pouze kvalitní a �isté zboží) 

t�. J.P.Koubka 81, Blatná 
( vedle GE Money Bank)

Tel.: 724773949 , www.abkocarky.cz   

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������
�����������������������������������

������������������������ ���������������������
���� ������� �����������������������

�
����������������������������������������������������� �������������� �� ��

����������� ������������������������������������������������� ����
�

���������������� ������������ ����������������������������������������������
�
��������������������������������������� ������������������������������������������������������������

�

��������������������� �������������������������������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

Mezinárodní 
tábor mládeže
V termínu 13. července – 26. července se 

v Blatné konal mezinárodní tábor mládeže. Toho-
to táboru se zúčastnila  mládež ve věku 14 – 18 
let z francouzského města Sargé, z německého 
města  Vacha i mládež z Blatné a okolí. Tento 
tábor se koná každý rok vždy v jednom z těchto 
tří partnerských měst. 

Mezinárodní tábory mládeže jsou tématicky 
zaměřeny. Hlavní téma bylo „Chráníme naši 
planetu“, podtéma  „Ochrana a využívání lesů“. 
Tomu byl podřízen celý táborový program 
– návštěva Šumavy, plavení dříví na Schwar-
zenberském kanále, prohlídka dřevozpracujícího 
podniku, návštěva lesní obory v Sedlici atd.

O víkendu byli všichni zahraniční účastníci 
ubytováni v českých rodinách, kde poznávali naše 
zvyky a krásy české země. Poděkování patří  všem 
rodinám, které se do této akce zapojily.

Informace z radnice
Na konci srpna letošního roku proběhne v partnerském městě 

Roggwil ve Švýcarsku tzv. Dorffest.  Na této akci budou vystupovat 
mažoretky Prezioso, dudačky ze ZUŠ a předvedena bude i výroba kra-
jek.  Delegace se zúčastní jak zástupci města, tak i blatenští občané. 

Jak je již uvedeno v Kulturním kalendáři,  dne 26.9. proběhnou 
oslavy 15. výročí podpisu partnerské smlouvy s Vachou a zároveň 
využijeme tento dřívější zářijový termín k příležitosti oslavy 90. 
výročí vzniku Československa. 

 Tane�ní kurzy 2008 
tane�ní sezona zá�í – prosinec 2008

�� Základní tane�ní kurz pro d�ti od 6-ti let 
�� Základní tane�ní kurz pro mládež od 15-ti let 
�� Tane�ní pro dosp�lé – základní kurz 
�� Tane�ní pro dosp�lé – pokra�ovací kurz 
�� Tane�ní pro pokro�ilé – speciálky 
�� Lady kurz – tane�ní v sólo úprav� pro ženy 

Podrobn�jší informace o jednotlivých kurzech v�etn� p�ihlášek najdete na 

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt  tel.: 383 423 838   e-mail:   tanecni.blatna@centrum.cz 

OD Z Á � Í  2008 P�ÍMO V CENTRU V BLATNÉ 
U�ebna:  J. P. Koubka 240, Blatná (2. patro) 

V Ý U K A ANGLI�TINY A ŠPAN�LŠTINY  
��dopolední a ve�erní skupinové interaktivní kurzy
��individuální výuka 1:1 (plán lekce dle požadavk� studenta) 

��p�íprava na maturitu, p�ijímací zkoušky na VŠ  

��fráze na Vaši dovolenou ve Špan�lsku

P�IHLÁŠKU si lze vyzvednout v prodejn� Telefónica O2

tel.: 608 - 415 – 276; www.freewebs.com/vyukajazyku-blatna
p�ihlášení e-mailem: vyukajazyku-blatna@centrum.cz
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Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou, m�stem 
Strakonice a M�stským kulturním st�ediskem Strakonice 

Vás zvou na 

V ned�li 7. zá�í 2008 od 14:00 v Rennerových sadech ve 
Strakonicích

D�ti se mohou zú�astnit deseti sportovních disciplín. 
Každé dít� �eká odm�na ! 

Vstupné je 10 K�. Získané peníze p�jdou na D�tské centrum 
Jiho�eského kraje ve Strakonicích. 

V 16:00 bude v Kulturním dom� TOMBOLA,
poté se m�žete t�šit na loutkovou pohádku

1. ,,Mnoho zemí, jeden svět“ 
   1.místo -  Roman Kopp
   3.místo -  Šarlota Cuhrová 
   3.místo -  Matouš Faměra
2. ,,Česká panenka“
   červená stuha Jan Šána 
   zelená stuha -  Eliška Krámová 
   zelená stuha -  Dagmar Krámová 
   zelená stuha -  Václav Vydra 
   zelená stuha -  Jana Kuřáková, Lenka Říská  
3. Shankar´s – Indie
   stříbrná medaile – Tereza Lehečková
   Kristýna Tyrpeklová
4. Blatenské listy 
   Aneta Šornová, Miroslav Cink, Dominik Čejka
   Agáta Korousová, Markéta Prajsová, Michaela   
   Švejdová, Michaela Polcarová, Štěpán    
   Kouba, Matouš Faměra
5. Lidice - čestné uznání pro školu
6. Japonsko – upomínkové předměty – pro vystavující žáky
7. Liška – (Českomoravské stavební spoření)
   Nikola Šánová, Kateřina Bártová (2x)
   Petra Kratochvílová, Matěj Bárta
8. ,,Čestický brambor“
   1.místo - Nela Klímová, Matěj Bárta, Lenka Říská
   2.místo -  Michaela Polcarová,  Markéta Blovská
   3.místo - Kateřina Šemberová, Ivana Kortusová, Jan  
                  Šána
9. Tv - magazín
   Zuzana Mičková
10. Vánoční malování
   1. místo  - Barbora  Jiroušková 
   2. místo  - Zdeněk  Leroch 
   3. místo   - David Sivák
11. Sluníčka - obrázek v kalendáři
   Tereza Lehečková, Johana Schollerová 
12. ,,R a R není fér“
   1.místo  -  Marek Frýzek 
                      2.místo -  Jiří Zdeněk 
               2.místo -  Roman Kopp 
                 3.místo  -  Jan Tvrdý  
                       3.místo  -  Petra Kratochvílová
13. ,,Příroda kolem nás“
   3. místo – Kateřina Šimůnková
14. ,,Památka v mém okolí“ – obrázek v časopisu
   Lenka Šimůnková,  Jan Šána
15. ,,Krkonoše očima dětí“ – čestné uznání
   Nikol Polcarová,  Zuzana Mičková,
   Simona Blažková ( Chanovice )
16. ,,Příroda Blatenska“
   1.místo – Michaela Polcarová, Štěpán Kouba, 
   Kateřina Říhová, Simona Blažková ( Blatná),
   Kateřina Bártová
   2.místo -  Zuzana Mičková, Nikol Polcarová,  
   Adéla Krejčová, Barbora Jiroušková,
   Kateřina Brejchová, Aneta Šornová,
   Pavla Sedláčková, Roman Kopp
   3.místo - Simona Blažková ( Chanovice ), Simona   
   Šourková, Jakub Darda, Eliška Krámová, Kateřina  
   Šemberová, Jiří Zdeněk, Simona Fundová,   
   Lenka Opatrná, Markéta Křížková, Lenka Šimůnková
   Čestné uznání – Václav Faměra, Lenka Pučilová,  
                Jan Šána
Kolektivní práce žáků:
1. místo -  (Julie Srbová, Tereza Šrámková, Linda Žižková, Johana   
    Žáčková)
1. místo -   (Vojtěch Bláha, Jonáš Maleček, Antonín Řehoř )
1. místo -   (Jaroslav Cink, Zdeňka Sedláčková, Lucie Pavlová, 

     Iva Klímová, Linda Říhová )
1. místo -   (Natálie Maňhalová, Denisa Krásová, Filip Hrádek)
3. místo -   (Ondřej Sekáč, Denisa Grecová, Lukáš Zrno, Simona   
      Šourková)
2. místo -   (a) Jana Cinková, Denisa Krásová, Jan Linhart, b) Václav  
     Faměra, Zuzana Plechatá, Andrea Soukupová, c) Barbora  
     Fousová, Lucie Hosnedlová, Štěpánka Koppová )
1. místo -   ( Miroslav Cink, Dominik Čejka, Zdeněk Leroch) 

17. Makedonie – diplom
  Adéla Krejčová, Dominik Čejka
18. ,,Naše zahrada“
  1. místo – Nikola Chovancová
19. ,,Děti proti chudobě, aneb lidé by chudí být neměli“
  2. místo - David Sivák
20. ,,Malujeme po síti“ – finálový obrázek 
  Václav Faměra, Zuzana Mičková,  
  Kateřina Šemberová
21. ,,Lidice“ – čestné uznání
  Benešová Martina, Cink Jaoslav, Hosnedlová    
  Lucie, Mora Dominik, Plechatá Zuzana, Žáčková Natálie
22. ,,Krajinou Karla Klostermanna“
  1. místo – Jan Linhart
         Kateřina Brejchová
  2. místo – Kateřina Bártová
  3. místo – Linda Polívková
23. ,,Svět očima dětí“ –1. místo
  Jan Linhart  ( Lucie Hosnedlová, Jana Cinková)
  3. místo –  Lucie Pavlová  ( Natálie Žáčková,  
          Jaroslav Cink)
  3. místo –   Michaela Polcarová ( Nikol Polcarová, 
           Sára Ředinová) 

www.zusblatna.euweb.cz
HV

ZUŠ – BLATNÁ  - obor výtvarný - školní rok 2007 – 2008
Výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží uč. Hana Vydrová, uč. Jiří  Kovář
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

Dodáváme -  5 a 6ti komorové profily ALUPLAST se 3 těsněními
   - izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
   - kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Zajist íme   - demontáž, montáž, stavební začištění
   - parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
   - financování pro soukromníky i bytová družstva
 
Kontakt     - stavebniny pod rybníkem Pustý – 
   p.Šimeček
   mobil 731 150 080
   fax 383421423, 313549389
   e-mail: blatna@dynal.cz
   www.dynal.cz,    www.zimnizahrady.biz

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ 
PRÁCE

 

P ro v á d í m e :
▪ Veškeré vodovodní a kanalizační rozvody
▪ Renovace a opravy rozvodů vody,   
   kanalizace 
▪ Rozvody topení z mědi
▪ Podlahové topení
▪ Výměna radiátorů
▪ Čistění kanalizace elektronickým perem
▪ Zdarma návrhy koupelen

Kontakt :
Lukáš Merhaut        Jan Kyznar
Riegrova 771                    Šilhova 1027
Blatná          Blatná
Tel : 608 921 765         Tel : 777 850 822

Provádím opravy oděvů, úpravu délky, 
výměny zipu u všech druhů oděvů, atd. 

Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

Hledám pronájem malé  suché místnosti, 
na uskladnění věcí naší babičky.. V Blat-
né, nebo ve Lnářích. Telefon  603251811

HLEDÁM
SCHOPNÉHO ČLOVĚKA,

KTERÝ SE NEBOJÍ PRÁCE,
ANI VYŠŠÍCH PRÍJMŮ

Ž á d n é  v k l a d y

Tel: 777 290 366
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

     Střední odborné učiliště 
             BLATNÁ 

                U Sladovny 671, 388 16

  Nabízíme provedení těchto prací:

● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně  
  elektroinstalace a karoserií

● seřízení podvozku a brzd na počítačo-     
  vém zařízení

● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových  
  motorů

● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a  
  přezkušování svářečů

● ubytovací a stravovací služby

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. - 
p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335, 

383 412 333

D a l š í  i n f o r m a c e :
tel.: 383 412 320

info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

�
�
�
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CENTRUM KOMPLEXNÍ 
PÉČE

MUDr. Chvalové
● trvalá úprava váhy 
    vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob    
   bez použití léků
● instruktážní poradenství péče  
   o pleť a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

…kvalita ze
zem� bavlny …

tel. 605 247536
- velkoobchod s textilem
- vzorková prodejna
- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-mikiny,ru�níky,osušky,župany
-úpravy textilu pro firmy a hotely
-sítotisk,zažehlování,vyšívání
-výborná kvalita,rozumné ceny
- Navštivte nás !
najdete nás :
�echova ul.,38801 Blatná
areál firmy S-Transport
sm�r Skali�any,Mirovice,Praha

N O V I N K A  V  B L A T N É
Sekáč “Ve vodárně”

CO: hrabárna, bazar, zajímavosti
KDE: Písecká 488 (bývalá mlékárna)

KDY: pondělí – sobota  od 10 do 18 hodin

Nabídka:
kvalitní textil všeho druhu z Holandska a 

Německa pro všechny, také velikosti XXXL, 
Hračky, elektronika, sklo, zajímavosti

1200 videofilmů VHS /1 film stojí 20 Kč/
dětský koutek, snadný přístup pro kočárky,

parkoviště, WC

Neočekávejte, prosím, luxusní obchod, ze 
staré vodárny je udělán sklad, proto ceny 

velmi nízké

Těšíme se na vaší návštěvu !
Další informace na čísle: Zuzana 

721 911 320-
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Program kina září 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Pátek 5. – neděle 7. září – zámek

RAKOUSKÝ VÍKEND
Program : 
Recitál – Denisa Neubarthová a Hans Rich-

ter
Koncerty rakouských orchestrů různých 

žánrů
Výstava obrazů  - Willy Noell
Výstava kreseb – Adalbert Stifter
Výstava archiválií -  Blatná 
                              -  Rakousko
Ochutnávky vín, výstava a prodej rakouských 

výrobků ……
Pořádá : občanské sdružení NOBISCUM HU-

MANITAS za podpory Jihočeského kraje a pod 
záštitou hejtmana RNDr. Jana Zahradníka.

Výstavy :
Městské muzeum Blatná

„PŘÍRODA BLATENSKA – žijeme 
v parku, parky žijí s námi“ 
5. ročník
Součástí výstavy je soubor kreseb Jana Tráv-

níčka „ Návraty do zámeckého parku“
Výstava potrvá do 21.9. 2008
Otevřeno denně mimo pondělí  9–12  
13–16 hod.
Pořádá Město Blatná, Městské muzeum Blat-

ná, Svazek obcí Blatenska, Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště Č. Budějovice 
ve spolupráci se ZUŠ Blatná

Městské muzeum Blatná
TARAS KUŠČYNSKYJ - 
FOTOGRAFIE
12. září - 12. října 2008
Otevřeno: út-pá, ne 9–12, 13–16 hod.
27., 28. 9. (fotofestival), otevřeno 9–12, 

13–17 hod.

Sobota 13. – neděle 14. září
ČESKÁ PANENKA - 9. ročník
- soutěž českých panenkářů a loutkářů
Doprovodný program : Domov PETRA Mač-

kov – hrané divadlo
„Čarování v lesní stráni“ a „Když se všichni 

čerti žení“
- v sobotu od 10,30 a 15,00 hod.
Otevřeno pro veřejnost:
13.9. 10 – 12    14 – 18 hod.
14.9. 10 – 15 hod.

Sobota 27. – neděle 28. září
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL  
„Žena ve fotografii“ - 3. ročník
10 výstav cca 15 autorů -  na zámku, v mu-

zeu, v kaplance, v sále U Bílého lva a v kinosále 
sokolovny

Prezentovat se budou : Dana Kyndrová, Miro 
Švolík, Ondřej Staněk, Taras Kuščinskij ……

V průběhu  FOTOFESTIVALU   se  uskuteční 
přednášky a setkání s autory

 Firma Milan Žíla MBM Blatná Vás zve  na 
ochutnávku vín „ do Kaplanky „ po oba dny od 
10,00 – 18,00 hod.

Pátek 26. září  - náměstí Míru  - 13,30 hod.
- odhalení pamětní desky na budově muzea č. 

212  k výročí vzniku Československé republiky. 
- sokolovna 15,00 hod. – kulturní program

Jazykové kurzy AJ :
Informativní schůzka pro zájemce o výuku se 

koná  19.9.  v ZŠ TGM od 17,30 hod.
Vyučující : Mgr. Michaela Kozlovská, Helena 

Augustinova – Lomas / konverzace /

Odd. kultury pro posluchače vážné hudby 
připravilo na rok 2008/09 následující pro-
gram :

21. říjen 2008  Poetická zastavení
          MUSICA DOLCE VITA
        Žofie Vokálková – flétna
           Daniela Demuthová – mezzosop 

 Zbyňka Šolcová – harfa
11. listopad 
 ONDŘEJ HUBÁČEK – klavír
  9. prosinec
 BAROK COLLEGIUM
  František Kimel – hoboj
   Jan Buble – housle
       Vladimír Manoušek – violoncel

 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 MILONGUE
 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.  

Středa 3. 9. v 19:00 hod.
Akční, komedie USA, 2008, 92 minut, v čes-

kém znění
HANCOCK
/Falcon/
Hancock (Hancock, Here he Comes) 
Je popudlivý, konfliktní, sarkastický a nepo-

chopený a své hrdinské skutky míní vždy dobře. 
Měly by zachránit bezpočet životů, ale vždycky 
to vypadá, že místo toho zanechává za sebou 
spoušť. 
Vstupné 70,- Kč   Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 10. 9. v 19:00 hod.
Drama ČR, Polsko, 2008, 100 minut, v čes-

kém znění
KARAMAZOVI
/Cinemart/
Filmové drama podle Dostojevského o morál-

ce, vině, trestu a odpuštění.
Film režiséra a scenáristy Petra Zelenky, který 

vznikl na motivy románu Fjodora M. Dostojev-
ského Bratři Karamazovi.
Vstupné 70,- Kč     Mládeži přístupno

Pátek 12. 9. v 17:30 hod.
Fantasy USA, Velká Británie, 2008, 147 minut, 

v českém znění
LETOPISY NARNIE: PRINC 
KASPIAN
/Falcon/               dvojprogram
Princ jako další hrdina eposu. 
Druhý film ze série o kouzelné zemi podle

knih C. S. Lewise. Filmaři tak naplňují očeká-
vání producentů i publika, patřičně rozmáchlým 
pohádkovým eposem. 
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

Neděle 14. 9. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2006, 100 minut
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
/Falcon/
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v obla-

cích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která 
skončila málem jako bitva u Waterloo.

Režie: Dušan Klein
Hrají: BOLEK POLÍVKA, ZLATA ADA-

MOVSKÁ, JOSEF SOMR, MONIKA HILME-
ROVÁ, JAN BUDAŘ...
Vstupné 65,- K Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 17. 9. v 19:00 hod.
Dobrodružný USA, 2006, 124 minut, s titulky
Lovci pokladů: Kniha tajemství
/Falcon/
Nicolas Cage pátrá po obrovském pokladu ve 

výpravném dobrodružném filmu.
Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) 

obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu 
Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už 
šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však 
podařilo sérii marných pokusů prolomit...
Vstupné 65,- Kč              Mládeži přístupno

Pátek 19. 9. ve 20:00 hod.
Komedie USA, Velká Británie, 2008, 101 

minut, s titulky
JAK UKRÁST NEVĚSTU
/Falcon/
Co se stalo Američanovi ve Skotsku. 
Americká romantická komedie o tom, jak je 

pro muže těžké získat ženu, které si dlouhá léta 
nevšímá. 
Vstupné 70,- Kč           Mládeži přístupno
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 PORTS
STAROPRAMEN CUP 2008

Hokejbalisté TJ Blatná Datels pořádají o nadcházejícím víkendu na blatenské zimním stadionu 
III.ročník turnaje o putovní pohár Staropramen Cup. Prostřednictvím BL tak zveme všechny fandy 
a širokou veřejnost na tuto největší sportovně-kulturní akci v Blatné. Pro úplnost přinášíme úplný 
víkendový program. Vstupné je po oba dny ZDARMA.

ROZLOSOVÁNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

         SKUPINA  „A“                          SKUPINA  „B“

1) KILLERS LITOMĚŘICE         1) FIREBALL PLZEŇ
2) DATELS BLATNÁ                            2) SNACK DOBŘANY
3) SK SUCHDOL n.L.                          3) STARS S.VRBNÉ
4) FLYERS JIHLAVA                           4) ŠD PÍSEK 

SOBOTA 30.8.
8:00     A1-A4       LITOMĚŘICE-JIHLAVA
8:50     A2-A3       BLATNÁ-SUCHDOL
9:40     B1-B4       PLZEŇ-PÍSEK
10:30    B2-B3      DOBŘANY-STARS
11:20    A3-A1       SUCHDOL-LITOMĚŘICE
12:10    A4-A2       JIHLAVA-BLATNÁ
13:00    B3-B1       STARS-PLZEŇ
13:50    B4-B2       PÍSEK-DOBŘANY
14:40    A1-A2       LITOMĚŘICE-BLATNÁ
15:30    A3-A4       SUCHDOL-JIHLAVA
16:20    B1-B2       PLZEŇ-DOBŘANY
     17:10    B3-B4       STARS-PÍSEK  

DOPROVODNÝ PROGRAM
     18:30   EXHIBIČNÍ TURNAJ DVOJIC V SAMOSTATNÝCH NÁJEZDECH
     18:30-2:00   MUSIC NIGHT PARTY (ROCK, OLDIES, POP, DISCO)
                         KARAOKE SHOW…….DJ K. ZBÍRAL+M.BAŤKA  

NEDĚLE 31.8.
 8:00          2A-3B               ČTVRTFINÁLE
 9:00          1B-4A               ČTVRTFINÁLE
10:00         2B-3A               ČTVRTFINÁLE
11:00         4B-1A               ČTVRTFINÁLE
12:00   1B/4A-2A/3B       SEMIFINÁLE
13:00   1A/4B-2B/3A          SEMIFINÁLE
14:00    O 7.MÍSTO         (poražení čtvrtfinalisté-hůře umístění v zákl.skupině)
15:00    O 5.MÍSTO         (poražení čtvrtfinalisté-lépe umístění v zákl.skupině)
16:00    O 3.MÍSTO          (poražení semifinalisté)
17:00    O 1.MÍSTO            (vítězní semifinalisté)

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ TURNAJE STAROSTOU MĚSTA BLATNÉ
Předání pohárů, cen, diplomů.Vyhlášení all-stars, individuálních ocenění.

2) DATELS BLATNÁ                            2) SNACK DOBŘANY
3) SK SUCHDOL n.L.                          3) STARS S.VRBNÉ
4) FLYERS JIHLAVA                           4) ŠD PÍSEK 

8:00     A1-A4       LITOMĚŘICE-JIHLAVA
8:50     A2-A3       BLATNÁ-SUCHDOL
9:40     B1-B4       PLZEŇ-PÍSEK
10:30    B2-B3      DOBŘANY-STARS
11:20    A3-A1       SUCHDOL-LITOMĚŘICE
12:10    A4-A2       JIHLAVA-BLATNÁ
13:00    B3-B1       STARS-PLZEŇ
13:50    B4-B2       PÍSEK-DOBŘANY
14:40    A1-A2       LITOMĚŘICE-BLATNÁ
15:30    A3-A4       SUCHDOL-JIHLAVA
16:20    B1-B2       PLZEŇ-DOBŘANY
     17:10    B3-B4       STARS-PÍSEK  

Triatlonový šum 
na blatensku

V průběhu letních prázdnin se na blatensku 
uskutečnily hned dva závody v triatlonu. Pořá-
dající složky se tak snažily přispět svou „troškou 
do mlýna“ k rozvoji a propagaci tohoto sice 
vyčerpávajícího a náročného, ale také zároveň 
atraktivního sportovního odvětví. Potěšující bylo, 
že se zmíněných přeborů opět vedle registrova-
ných závodníků zúčastnili i zástupci amatérské 
veřejnosti a dodali tak oběma akcím nádech 
odlehčení a třeba i recese.

Na druhém ročníku blatenského triatlonu se 
blýskla esa z celé republiky

Blatenský rybník „Pustý“ připomínal ono 
horké sobotní odpoledne rybářský výlov. Jen s tím 
rozdílem, že místo ryb  hladina vířila pod náporem 
lidských těl a místo postav v gumových pláštích 
na břehu plavcům asistovalo a nadšeně fandilo 
početné publikum v letním ustrojení. Na druhý 
ročník místního triatlonu ten den dorazilo cel-
kem padesát šest borců domácích i přespolních. 
Jedni proto, aby zaútočili na stupně vítězů, druzí 
proto, aby sami sobě dokázali, že nejsou žádná 
„ořezávátka“ a udělali něco pro svou kondici a své 
zdraví. „Nám jde pochopitelně o  to poskytnout 
příležitost všem- jen ať si tuhle disciplínu vyzkou-
ší co nejvíc lidí“, říká ředitel závodu Radek Řeb-
řina /23 let/ z Blatné, který se sám výkonnostní 
podobě triatlonu „upsal“ a v nedávné minulosti 

dokonce získal titul mistra Jihočeského kraje ve 
své kategorii. Tady a teď se musel spokojit s rolí 
hlavního organizátora: „Já bohužel momentálně 
závodit nemůžu. Už přes rok si léčím nohu a tak 
nejezdím ani nikam jinam. Kolo a plavání bych 
zvládnul, ale vadí mi to při běhu. Až se to spraví, 
tak uvidím“, dodává optimisticky.

Bohatší o zkušenosti
Loňská triatlonová premiéra, která byla dokon-

ce pasována na jihočeský pohár, obohatila Radka 
Řebřinu o nové zkušenosti a i mu poradila, jak 
se vyhnout některým zbytečným starostem: „De 
facto jsem to všechno nosil v hlavě hned od konce 
loňského ročníku. Musím přiznat, že jsme zpočát-
ku váhali, zda do toho znovu půjdeme. Ale jelikož 
jsem nezaznamenal žádné negativní ohlasy, tak se 
rozhodlo o pokračování. Ovšem protože jsem měl 
hodně starostí se školou, přípravy se rozběhly až 
v červenci“, vysvětluje student pražské fakulty 
Tělesné výchovy a sportu. Z průběhu letošního 
závodu má prý dobrý pocit: „Byl jsem podstatně 
klidnější a podle mého soudu se všechno zvládlo 
až na pár drobností, kterým se člověk nikdy ne-
vyhne. Těší mně, že si triatlon zkusili i blatenští 
a dorazili do cíle všichni v pořádku. Co se týče 
počtu startujících, bylo jich tak akorát“, soudí 
ředitel závodu.

Vydatnou pomoc při pořádání druhého roční-
ku poskytly Radkovi a jeho spolupracovníkům 
zdejší Technické služby a Městský úřad. Zázemí 
s občerstvením a sociálním zařízením nabídla 
hospoda „Na Vinici“, tisk potřebných materiálů 
zabezpečila blatenská firma S- Info.

Splnit si svůj malý sen
Mezi blatenskými triatlonisty se objevil i drob-

ný podnikatel Pavel Karban /43 let/, který do 
závodu nastupoval s takovou malou soukromou 
touhou: „Chtěl jsem do cíle dorazit za hodinu 
a čtvrt. Podařilo se mi to ještě o půl minuty dřív“, 
svěřil se po doběhu.

Pavel Karban patří mezi všestranné amatérské 
sportovce. Celý život hraje volejbal, od dětství 
lyžuje, v současnosti mu mimořádně učarovala 
cyklistika, velice ho baví plavání: „S během už je 
to slabší, budu ho muset ještě pilovat.“ Triatlon si 
zkusil letos už čtyřikrát, naposledy právě v Blatné. 
Zážitek na celý život pro něho znamenal start na 
Světovém poháru v Hluboké nad Vltavou, kde zá-
vodila profesionální elita, mimo jiné např. Conrad 
Stoltz z Jihoafrické republiky /trojnásobný mistr 
světa/, který zde pouhých šest kilometrů před 
cílem píchl duši a přece se mu na prázdném kole 
podařilo dojet na šestém místě. „Tam jsem si přál 
jediné - vydržet celý závod a nebýt poslední. To 
se mi také díkybohu podařilo“, vzpomíná Pavel 
Karban.

Loni se blatenského triatlonu ze zdravotních 
důvodů zúčastnit nemohl. „Když to bude jen 
trochu možné, chci si to příští rok zopakovat. 
Škoda jen, že to plavání mi tady dnes zrovna 
nevyšlo,“ lituje.

Nejstarší byl majitel rybníku
Rybník „Pustý“ je majetkem blatenského 

občana Jiřího Scheinherra, který nejenže do něho 
ochotně vpustil triatlonisty, ale i on sám coby 
nejstarší závodník plaval směle k bójkám a zpět. 



Ročník 19 (29) Blatná 29. srpna 2008 Číslo 14 / strana 13

„Byla by to ostuda, abych v něm zrovna já, jeho 
vlastník, při téhle příležitosti chyběl“, usmívá se 
sedmapadesátiletý veterán. Z tria plavání- kolo- 
běh mu prý nejvíc vyhovuje cyklistika: „Sport 
mně ale vůbec ohromně baví. K tomu, abych se 
mu vážně věnoval mě však víceméně donutily 
zdravotní potíže a to až v pozdějším věku. Před-
tím jsem jen sportovně létal na větroni - to mi 
vydrželo přes dvacet let. Ale je pravda, že jsem do 
Strakonic na letiště dojížděl na kole.“ Atmosféra 
na blatenském triatlonu ho dostala: „Je to ohromně 
povzbuzující, když vám lidi fandí a volají na vás. 
Navíc bylo ideální počasí, teplá voda a oproti 
loňsku jsem si zlepšil čas“, libuje si Jiří Scheinherr 
a už teď se těší na třetí ročník.

Želízko v ohni
Domácí klub SCV Blatná měl na blatenském 

závodu své želízko v ohni v podobě loňského i le-
tošního amatérského mistra republiky v dlouhém 
triatlonu Jaroslava Pudila ze Strakonic. Tomu se 
podařilo prorazit po skvělém výkonu na stříbrnou 
pozici v kategorii muži 40- 49 let. Jaroslav Pudil 
si myslí, že to mohlo být ještě lepší, kdyby…… 
„Den předtím jsem závodil na jihočeském poháru, 
který mně stál dost sil a ty síly mi pak zákonitě 
chyběly v Blatné. Navíc jsem trať pro kolo odšla-
pal z osmdesáti procent úplně sám. Škoda, že se 
mi nepodařilo vylézt z vody o dvacet vteřin dřív, 
mohl jsem bojovat o čelo závodu. Ale soudím, že 
můj běžecký výsledek nebyl špatný, takže mohu 
být spokojen.“ Sedmačtyřicetiletý Jaroslav Pudil 
začínal s triatlonem ve svých čtyřiceti letech, jak 
říká, prakticky od bodu nula. Za krátkou dobu si 
v oblasti amatérského triatlonu vytvořil vynikající 
jméno.

Žebříček nejlepších
Zástupce blatenské radnice - místostarosta 

Mgr. Bohuslav Navrátil - předal závěrem závodu 
věcné ceny nejúspěšnějším triatlonistům dne. Byli 
to tihle jedinci:

Kategorie muži 16- 19 let: 1. místo - Martin 
Novák /TC Vaněk Jindřichův Hradec/, 2. místo-  
Pavel Pilař /Trisk České Budějovice/, 3. místo- 
Erik Češka /Blatná/

Kategorie muži 20- 29 let: 1. místo - Filip 
Toul /Šutri Prachatice/, 2. místo - Sven Imhoff 
/Monchenglanbach/, 3. místo - Václav Zajíc /Trisk 
České Budějovice/

Kategorie muži 30- 39 let: 1. místo -Matěj 
Valtr /Triva Praha/, 2. místo - Karel Krejčí /BH 
Triatlon České Budějovice/, 3. místo - Karel Juráň 
/TK Český Krumlov/

Kategorie muži 40- 49 let: 1. místo - Radek 
Uhlíř /Trisk České Budějovice/, 2. místo - Jaroslav 
Pudil /SCV Blatná/, 3. místo - Pavel Ira /MTB 
Sport Bečvář Strakonice/

Kategorie muži 50 let a více: 1. místo - Hy-
nek Okleštek /Šutri Prachatice/, 2. místo - Petr 

Matouš /TT Tálín/, 3. místo - Josef Hornát /TJ 
Blatná/

Kategorie ženy 16-19 let: 1. místo - Barbora 
Bezděková /TC Vaněk Jindřichův Hradec/, 2. mís-
to - Ivana Kubíčková /Trisk České Budějovice/

Kategorie ženy 20-30 let: 1. místo - Petra 
Krejčová /BH Triatlon České Budějovice/, 2. 
místo - Michala Lukešová /TTK Slavia VŠ Plzeň/, 
3. místo - Věra Hořejší /EON Triatlon/

Kategorie ženy 30 let a více: 1. místo - Lenka 
Fanturová /VSK FTVS Praha/, 2. místo - Milena 
Procházková /Trisk České Budějovice/, 3. místo- 
Božena Hronová /Šutri Prachatice/

      Vladimír Šavrda

Nahošínský triatlon
Elitní kategorii opanoval na nahošínském 

triatlonu blatenský judista Erik Češka. Návrat na 
tamní půdu mu vyšel excelentně.

 „Malý, ale náš“ - tak tohle přirovnání z úst 
pořadatelů sedlo letošnímu 5. ročníku nahošínské-
ho triatlonu jako šité na míru. Oproti předchozím 
ročníkům se zde totiž sešel podprůměrný počet 
závodníků- pouhých dvaadvacet. Tato skutečnost 
ovšem celé akci neubrala nic na přitažlivosti 
a půvabu. A ani nikterak nepoznamenala úroveň 
přeboru- všichni zúčastnění dali do kombinace 
plavání- kolo- běh všechno a podali znamenité 
výkony.

Mažoretky, kůň a jednokolka
Pořadatelské subjekty Občanské sdružení Na-

hošín a SCV Blatná připravily pro tuto příležitost 
pestrý doprovodný program, který na hřiště za vsí 
přilákal i nezávodící veřejnost z okolních obcí.

V úvodu vystoupily mažoretky z „Precioza“ 
Blatná pod vedením slečny Augustinové. Násle-
dovala exhibice se cvičeným koněm, kde chovatel 
a jezdec Miloslav Simandl z Blatné předvedl 
dokonalou souhru člověka a zvířete. Do třetice 
shlédli přítomní adrenalinovou show Petra Beneše 
z Blatné na jednokolce, kdy v rytmu divoké hudby 
pětadvacetiletý držitel titulu „Rekordman roku 
2007“ s pružností šelmy zdolával jednu překážku 
za druhou. Celý program po právu sklidil bouřlivý 
potlesk a nastolil tu potřebnou atmosféru.

Ihned po skončení se všichni přihlášení triat-
lonisté odebrali k rybníku pod Nahošínem, aby 
vyčkali na zahájení závodu. Na povel startéra 
hladinu rozčeřila masa rozjetých lidských těl.

Šampión- judista
Králem letošního ročníku nahošínského tri-

atlonu na trati 400 m plavání, 28 km kolo a 6 km 
běh se stal devatenáctiletý Erik Češka z Blatné, 
pro něhož ale není 
triatlon dominant-
ním sportem. Tím 
je judo. „Triatlon je 
pro mě jen pohy-
bový doplněk, judu 
dávám jednoznačně 
přednost“, přitaká-
vá úspěšný mladík, 
který poprvé triatlon 
zkusil před třemi lety 
právě tady v Naho-
šíně a od té doby 

tento typ závodů, konající se v okolí, s nadšením 
objíždí a vede si v nich velmi slušně. Prý má 
z kombinace těchto tří sportů nejvíc „v krvi“ 
běh: „Běhám už šest let. Co opravdu nemusím, 
je tedy plavání.“ Letošní triatlon v Nahošíně mu 
bohužel nadělil i silné křeče, které mu nicméně 
prvenství nesebraly.

Co chybí jihočeským pohárům
Pravidelným účastníkem nahošínského triat-

lonu je od samého počátku další velice zdatný 
sportovec, Jiří Kahuda z týmu MTB Sport Bečvář 
Strakonice. V Nahošíně se podle svých slov cítí 
jako ryba ve vodě: „Fascinuje mě tu všeobecný 
zápal a nadšení pořadatelů pro sport. Přesně 
tohle často postrádám na závodech jihočeského 
poháru“, uvádí šestatřicetiletý borec, který letos 
vybojoval v druhé nejelitnější kategorii muži 
30- 39 let vítězství a dokázal se z něho patřičně 
radovat. Hrálo pro něho i počasí: „Ideální teplota 
vody a vzduchu! Já nemám rád velká vedra. I díky 
klimatickým podmínkám mohu být se svým dneš-
ním výkonem spokojený-šel jsem na maximum 
svých možností!“, zdůrazňuje Jiří Kahuda, který 
není ve světě triatlonu žádným nováčkem, neboť 
se mu věnuje už patnáct let. „Rád sem zase za rok 
přijedu, zvlášť když to mám kousek od domova“, 
dodává.

Pohár od starosty
Ceny se dostavil letos do Nahošína předávat 

blatenský starosta Josef Hosperger, který s SCV 
Blatná úzce spolupracuje a je na jejich akce coby 
velký sportovní fanda zván. Nahošínský triatlon 
se od toho blatenského liší tím, že jsou zde vy-
hlášeny i dětské kategorie.
Na stupních vítězů stanuli po právu tito 
jedinci:

Kategorie děti 6- 8 let: 1. místo -Matěj 
Karban z Blatné, 2. místo - Natálie Myslivcová 
z Nahošína

Kategorie děti 9- 11 let: 1. místo - Zuzana 
Plechatá z Nahošína, 2. místo - Aneta Sýkorová 
z Nahošína

Kategorie chlapci 12- 14 let: 1. místo - Karel 
Šavrda z Řepice, 2. místo - František Křivanec 
z Doubravice, 3. místo- Václav Sýkora z Na-
hošína

Kategorie dívky 12- 14 let: 1. místo - Anna 
Vopálenská z Doubravice 

Kategorie juniorky: 1. místo - Věra Hoštič-
ková z Chrašťovic, 2. místo - Jana Křivancová 
z Doubravice

Kategorie muži 19- 29 let: 1. místo - Erik 
Češka z Blatné, 2. místo - Roman Kubiš ze 
Strakonic

Kategorie muži 30- 39 let: 1. místo - Jiří Ka-
huda z MTB Sport Bečvář Strakonice, 2. místo- 
Petr Louda z Čekanic, 3. místo- Pavel Zdanovec 
z SCV Blatná

Kategorie muži 40- 49 let: 1. místo - Pavel Ira 
z Radomyšle, 2. místo - Miroslav Huspeka z BH 
Triatlon České Budějovice

Kategorie muži nad 50 let: 1. místo - Jaroslav 
Jeništa z Doubravice, 2. místo - Jaroslav Plechatý 
z Nahošína

Kategorie ženy nad 30 let: 1. místo - Věra 
Vinická z Nezamyslic

Jeden závodník - Martin Stošek z SCV Blatná 
- závod v důsledku technických problémů nedo-
končil.                   Vladimír ŠavrdaErik Češka
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