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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Zapomenutá osobnost čsl. odboje
Cikoty v pohoří Psunje výcvikové středisko pro
Před sto lety, 1. června 1908, se v Blatné
byl jmenován i Arnošt Šámal. Československá
československou jednotku.
narodil manželům Arnoštu a Alžbětě Šámalobrigáda se stala součástí XII. divize VI. armádV partyzánských jednotkách byla věnována
vým syn Arnošt. Řada blatenských spoluobčanů
ního sboru. Podílel se na zneškodnění základny
velká pozornost řádnému bojovému výcviku.
a pamětníků, která jej dobře znala, ani netušila,
fašistů Marija Bistrica, likvidaci opěrného bodu
Kromě zkušených a osvědčených partyzánů přico všechno tato osobnost prožila a vykonala
Slemen a na bojích v prostoru města Krapina
cházeli i k 1. československému praporu mladí
v národně osvobozeneckém boji proti fašismu.
a Krapinských Toplic. Zúčastnil se osvobození
hoši a dívky, kteří ještě neprošli žádným vojenArnošt Šámal po ukončení národní a střední
smutně proslulé věznice politických vězňů v Leským výcvikem. Proto byl k československému
školy v Blatné a jednoročního učebního kurzu
poglavu, dvou bojů o Vočin, ozbrojeného střetnutí
praporu přidělen jako vojenský instruktor ve
absolvoval v letech 1923 - 1925 Učitelský ústav
o Pakrac a Removac, bojů o město Požegu a jeho
funkci zástupce velitele bývalý československý
v Příbrami. Jako voják základní služby v době od
kotlinu, ve dvou případech se zúčastnil poprvé na
poddůstojník z povolání Arnošt Šámal.
1.10.1928 do 30.3.1929 prošel poddůstojnickou
podzim r. 1943 bojů o město Viroviticu, Okušany,
Dne 3.5.1943 vydal štáb II. operační zóny
školou v Bardejově a z výkonu vojenské služby
Poljanu a Gašimce. Se spolubojovníky českoslorozkaz, kterým byl zřízen 1.československý
odcházel jako velitel kulometné roty, tedy ve
venské brigády se probíjel z tankového obklíčení
prapor III.operační zóny. Rozkazem byl Arnošt
funkci, která mu byla nabytými zkušenostmi
v listopadu 1943 u Feričanců, obsazoval řadu
a kvaliﬁkací později užitečná.
nepřátelských základen (Garešnica,
Dne 23.června 1938 vstoupil
Baštan, Ďulovac). V jugoslávských
jako dobrovolník do francouzské
partyzánských jednotkách bojoval
armády, kde byl zařazen k l. pluku
od l. října 1942 do 1. prosince
cizinecké legie. Prodělal u něho
1943. Podle vlastního vyjádření se
tzv. pěší a dělostřeleckou instrukci.
zúčastnil i aktivního odporu proti
Potom byl odvelen ke 4. pluku ciziobsazování Jugoslávie Sovětskou
necké legie do Maroka. Brzy nato
armádou. Tato aktivita si prý vyvypukla válka. Šámal se přihlásil
žádala více sil a prostředků, než
jako dobrovolník k 11. pluku francelý protifašistický odboj. Zřejmě
couzské cizinecké legie na západní
je to i důvod, proč československá
frontu. V rámci 6. marokánské
vojenská historiograﬁe nevěnovala
divize se zúčastnil obranných bojů
činnosti československých příslušv prostoru Thionville - Longuyoer
níků brigády Jana Žižky z Trocnova
- Verdun - Mety - Toul až do pádu
téměř žádnou publicitu, narozdíl
Francie, kdy byl německou fašisticnapř. od Svobodovy brigády a pozkou armádou zajat. Po francouzské
dějšího sboru v SSSR, který byl
kapitulaci byl spolu s dalšími zaoslaven doslova desítkami knih,
Arnošt Šámal jako zástupce velitele I.československé brigády Jana Žižky z Trocnova
jatci odtransportován do Křemže
monograﬁí, sborníků a publikací.
v uniformě partyzána. Podzim 1943, Zolčevo.
nad Dunajem a později do Opolí
Arnošt Šámal byl do Českonad Odrou. Odtud se mu podařilo
slovenska vylákán pod záminkou,
Šámal ustanoven zástupcem velitele. Výcvik
uprchnout. Koncem druhé poloviny března 1942
že mu umírá matka. V letech 1946 - 47 byl po
v Cikotech již tedy vedl ve funkci zástupce veilegálně překročil hranice tzv. „Nezávislého státu
překročení hranice a okamžitém zatčení vězněn
litele praporu.
charvátského“‘.
a vyšetřován v souvislosti se svojí válečnou činTéhož roku, dne 26.října 1943, nastoupily
Po prověrce spolehlivosti byl odvezen kuností. Po propuštění byl učitelem v Blatné a v roce
na mýtině poblíž slavonské vesnice Bučje řady
rýrem do města Varaždina a předán místnímu
1958 byl spolu se svojí manželkou Ludmilou pro
partyzánů k slavnostnímu ustavení brigády Jana
nesouhlas se združstevňováním vesnice zbaven
politickému byru. Odtud jej spojky dopravily do
Žižky z Trocnova v Jugoslávii. Nastoupeným jedučitelského místa. Tehdy nesehnal v celém kraji
horského masivu Kalnik, kde se stal velitelem
notkám byl přečten česky a srbochorvatsky rozkaz
zaměstnání, a to ani v uranových dolech v Příbrajedné partyzánské skupiny. Ta se rychle rozrůstala
č.16, podepsaný velitelem štábu VI. armádního
mi. Po dlouhém úsilí získal nedostatečně placené
a v důsledku toho byla zařazena jako 2. prapor
sboru národně osvobozeneckého vojska a partymísto signalisty u ČSD v Milíně, kam denně doXVII. brigády později poctěné čestným názvem
zánských oddílů Jugoslávie Petarem Drapšinem.
jížděl z Blatné. Jako železniční dělník pracoval
„úderná“. Zde Arnošt Šámal poprvé vstoupil do
Rozkazem byla zřízena československé brigáda
až do svého odchodu do důchodu v r. 1968. Za
bojů jako operační důstojník praporu pod přeNárodně osvobozeneckého vojska Jana Žižky
jeho zásluhy mu socialistická republika vyměřila
zdívkou Arnošt Jasmín (čti žasmén) - Maroko.
z Trocnova, do které byl také včleněn I. českosloZanedlouho bylo vytvořeno v malé vesničce
(pokrač. na str. 4)
venský úderný prapor a další jednotky. Do štábu
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A KTUALITY
Technické služby města Blatné s.r.o.
oznamují,
že od 1.července z důvodu rozšíření
služeb pro občany bude každou středu
prodloužená provozní doba do
16:30 hod.
Občané si budou moci své záležitosti
vyřídit na uvedených úsecích:
T.G.Masaryka 322 (vedle radnice) –
vedení TS, prodej popel. nádob
Zahradnická 407 – byty a tepelné
hospodářství
Buzická 870 – krematorium a
od 1.9. pohřební služba
Od 1. září zřizují Technické služby města
Blatné s.r.o.
„Pohřební službu“,
kdy budou zajištěny kompletní pohřební
služby včetně odvozu zesnulých.

Poděkování
Dne 13.06.2008 proběhla na zimním stadionu akce „Bavíme se společně“, kterou pořádalo
Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J.A.K. Blatná.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří náš nápad podpořili, především TJ Blatná
za bezplatný pronájem zimního stadionu, Technickým službám Blatná, Restauraci Sokolovna,
žákům 7.A ze ZŠ J.A.K. Blatná za organizování
soutěží pro nejmenší a všem dobrovolníkům, jak
z řad Sdružení, tak i veřejnosti.
Zodpovědně mohu dnes říci, že se akce zdařila,
a to především díky Vám všem, kteří jste přišli
soutěžící děti ze ZŠ J.A.K. a ZŠ T.G.M podpořit.
Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 2.957,-Kč. Tyto prostředky budou použity na
ﬁnancování mimoškolních aktivit dětí ZŠ.
za SRRaP ZŠ J.A.K. Blatná
Kateřina Malečková

Šmidingerova knihovna Vás zve na výstavu

Arletiny
barevné
sny

Výstava fotograﬁí Kamily Berndorffové
doprovázených básnickými texty
Luboše Vinše.
Otevření výstavy bude doprovázeno
autorským čtením 25.6. od 18 hodin.
Výstava potrvá do 21.7.2008, vstupní
hala Šmidingerovy knihovny.
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Vážená paní V.I.,
reaguji na Váš příspěvek v Blatenských
listech.
Před sedmi lety přestaly lékárny po celém
okrese zajišťovat nepřetržitou pohotovost k výdeji
léčivých přípravků. Aby nenastal problém, který
popisujete, zřídili jsme ve všech našich pohotovostních ordinacích výdejny léků se základním
sortimentem léčivých přípravků pro léčbu akutních onemocnění. Vydaný lék jsme na základě
napsaného receptu druhý den doplnili z lékárny.
Popisované starosti s kontrolou, obměnou apod.
jsme zvládali a jsme schopni zvládat i nadále.
Činnost výdejny jsme byli donuceni ukončit
zejména z těchto důvodů:
1) Novela Zákona o léčivech zpřesnila seznam
osob, které jsou oprávěny léčivé přípravky vydávat – pracovníci pohotovostí a záchranné služby
mezi ně již jednoznačně nepatří.
2) Regulační poplatek za položku na receptu
bychom museli lékárně odevzdat, nejsme však
oprávněni ho od pacienta vybrat – jednalo by
se jednoznačně o závažné porušení ﬁnančních
předpisů.
Role mezi ordinací a lékárnou jsou nyní jasně
rozděleny. Napadl by Vás snad požadavek na
aplikaci injekce, kterou jste si právě vyzvedla,
v lékárně?
Lékárny neslouží, protože nemusí a nechtějí.
Myslím, že otevřít dvakrát denně půl hodiny by
vyřešilo většinu potřeb. V řadě měst praktičtí
lékaři přestali sloužit. Blatenští lékaři také nemusí sloužit. Cítí však zodpovědnost vůči svým
pacientům a slouží.
MUDr. Martin Kubíček, vedoucí lékař
Oblastní středisko Zdravotnické záchranné služby
Strakonice

VÝUKA ANGLIČTINY KONVERZAČNÍ
METODOU
-kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, 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
Na trase Blatná-Tchořovice-Hajany odletěla z motocyklu kožená sedlová brašna.
Prosíme náhodného nálezce o vrácení.
Nálezné 500Kč. Telefon 383423937,
mobil 721229561

BLATENSKO VONÍ LÉTEM
Prázdniny jsou na dosah. Náš region v příštích
dnech přivítá značné množství turistů, kteří přijedou relaxovat do “skoro zapomenutého kraje”
bohatého přírodními krásami. Při toulkách krajem
jistě neopomenou ani na historické památky. Co
jim nabízí?
ZÁMEK BLATNÁ
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00 -17.00
hod. (polední přestávka 12.00-13.00 hod.) Na
nádvoří zámecké bistro, prodejna Lidového
řemesla s půjčovnou lodí. Zámecký park láká
k procházkám.
ZÁMEK LNÁŘE
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00-17.00
hod. Prodejna suvenýrů a lidového řemesla v pokladně zámku. Na nádvoří zámecká restaurace
- mj. nabízí rybí speciality, a Muzeum Kočky.
Zámek poskytuje také ubytování a možnost svatebních obřadů i nocí.
V těsné blízkosti
TVRZ LNÁŘE - Informační centrum regionu +
výstavní prostory.
---------------KRAJINA BLATENSKA A LNÁŘSKA
V pátek 20. června se uskutečnila na zámku
Lnáře vernisáž výstavy fotograﬁí ing. Jana Kurze
s kytarovým doprovedem Štěpána Raka. Výstava
je umístěna v Rybářském muzeu a těší se na vaši
návštěvu. Potrvá do konce září.
Z ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY:
- Prší-li 4. července, říká se, že sv. Prokop
vysévá houby.
- Aby sv. Markéta mohla svolat žence, musí
prvně poklidit oblohu. (13.7.)
- O sv. Kamilu slunce má tu největší sílu.
18.7.)
- Na Jakuba déšť jak žravý jed kazí narůžovělý
na pohance květ, proto vzácný bývá med. (25.7)
- Okolo Máří (22.7.), Abdona a Hynka, pracuj
o žních i v noci a popíjej ztenka.
Všem čtenářům Blatenských listů přejeme
krásné slunečné léto plné odpočinkových dnů.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Jako každý rok, tak i letos se nyní Blatnské listy odmlčí do poloviny srpna.
Další číslo vyjde na Blatenské pouť.
Přejeme našim příznivcům a čtenářům hezké prázdniny
Blatenské listy
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Drogy
Při hodinách přírodovědy jsme v rámci
protidrogové prevence zhlédli videokazetu natočenou Ministerstvem zdravotnictví ČR, která
se problematiky drog týkala. Žáci viděli nejen
poučné dokumenty o drogách, ale slyšeli skutečné výpovědi lidí, kteří jsou na nich závislí. Své
postřehy a názory poté napsali do slohové práce
– úvahy na téma Drogy.
Mgr. Zdeňka Jestřábová

Lidé si myslí (někteří), že jim pomohou z problémů, že budou jako v nebi. Z kazety, kterou
jsem včera viděla, si však myslím opak. Kdybych
to nepsala ve škole, tak bych je nazvala hodně
hodně ošklivými slovy.
Na jednu stranu zrůdy, které si neváží ničeho,
jen drog. Neváží si přátel, rodiny ba ani svého
zdraví. Na druhou stranu jsou to nešťastní lidé,
kteří se z toho většinou chtějí dostat, ale nemůžou
bez toho být. Zrůdní chudáci!
Drogy se k nám většinou dovážejí ze zahraničí,
ale feťáci jsou natolik vyspělí, že už si třeba marihuanu pěstují sami. Mně se to ještě nestalo, ale
pokud vám někdo nabídne drogu, ať už měkkou
nebo tvrdou- prosím, prosím, řekněte NE!
Nemoci jako HIV pozitivní, žloutenka Aids
nebo otrava krve jsou způsobené drogou a dříve
nebo později končí smrtí.
Mamka mi říkala, nikdy neříkej nikdy. Ale
já drogy nechci brát a až budu mít v prosinci
narozeniny, nebudu si přát žádné dárky, ale jen
abych já a nikdo, koho mám ráda, nebyli nemocní
a nebrali drogy.

byl v různých léčebnách, měl i přítelkyni. Nějaká
paní se ho zeptala, jestli i přítelkyně brala drogy,
on odpověděl, že si občas taky dá.
Z kazety jsem se poučila, že brát drogy je
svinstvo. Nikdy, ale opravdu nikdy bych drogy
nechtěla brát. Ale ještě nevím, co se stane v budoucnu.
Marcela Viktorová 10 let (4. třída, ZŠ Lnáře)

Dívali jsme se ve škole na kazetu a na té bylo
spoustu feťáků a spoustu druhů drog. Například
perník, kokain, marihuanu atd. Ti narkomani z toho můžou být HIV pozitivní, můžou mít AIDS,
žloutenku typu C. Někteří típci můžou zabíjet
blízké, třeba rodiče, bratra, sestru, kamarády
a kamarádky. Já bych si drogu nikdy nevzal.
Vojtěch Rod 10 let (4. třída, ZŠ Lnáře)
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Na drogách se mi nelíbí to, že kvůli nim zemřou
stovky lidí ročně. Ale feťáci si to zavinili sami.
Někteří tedy ne, těm to udělali kamarádi a kvůli
nim teď musí brát. Taky se mi nelíbí, že si píchají
drogu do těla. Já a třída jsme se dívali na kazetu
o drogách. Viděla jsem tady lidi nakažené HIV.
Taky spoustu druhů drog, třeba kokain, marihuanu
atd. Existují pro narkomany léčebny a střediska,
která feťákům pomáhají. Dávají jim jiné stříkačky,
aby neroznášeli nemoci. To středisko se jmenuje
DROP-IN. Z feťáků se mi dělalo blbě, je to hrůza.
Na videu byl muž, který bere drogy už 10 let. Měl
doma krásné obrazy, které sám namaloval. On
s tím taky sám nezačal. Přinutil ho kamarád. Je
to chudák, má HIV a umírá.
Natálie Cihlová 10 let ( 4. třída, ZŠ Lnáře)

Na návštěvě v MŠ Vrchlického
Den dětí je jeden ze svátků, kdy by všechny děti měly být veselé a spokojené. My, děvčata z 8.
B ze ZŠ TGM Blatná, jsme takový den strávily v MŠ Vrchlického. Splnilo se nám tak naše přání
z poslední návštěvy ve školce - připravit pro předškoláky a jejich kamarády zábavné dopoledne.
V programu jsme si připravily různé pohybové hry a soutěže, které prověřily dovednost dětí.
Za odměnu pak každý od nás dostal sladkosti a upomínkový list. Po soutěžích přišlo vhod příjemné osvěžení v podobě zmrzlinového kornoutu a zase jsme si až do oběda mohli společně hrát na
zahradě.
Pro všechny jsme ve školce nechaly ještě jeden dárek- velké obrázkové tabule, které nám pomohl
vyrobit pan Ondřej Vrba. Podobné jsme věnovaly i našim mladším spolužákům ve ŠD. Moc mu
touto cestou děkujeme, protože udělal radost nám všem.
Ve školce se nám moc líbilo a už se těšíme na další spolupráci s budoucími prvňáčky.
Michaela Linhartová 8. B, ZŠ TGM Blatná

Michaela Zíková, 11 let (5.třída, ZŠ Lnáře)

Včera jsem viděla kazetu o drogách. Bylo
tam, jak to dopadá, když jsou někteří lidé závislí.
Například tam bylo, že když si feťáci vyměňují
jehly a stříkačky, může se mezi nimi rozšiřovat
žloutenka nebo jeden může druhého nakazit
virem HIV.
Feťáci si většinou myslí, že jim ubližuje celý
svět a tak se dostanou k závěru, že zabijí i svého
kamaráda či svou matku. Nerada potkávám feťáky, protože mi mamka říkala, že mě může nakazit
nebo i zabít.
Nechtěla bych, aby někdo z příbuzných nebo
nedej Bože já, brali drogy. Hodně jsem se z té
kazety poučila a nedoporučuji zkoušet drogy.
Straší mě myšlenka, že bych se stala feťákem.
Mám z nich strach, bojím se jich. Prosím, lidi,
nezkoušejte to!
Michaela Fontánová, 11 let (5. třída, ZŠ Lnáře)

Na jedné kazetě jsem viděla lidi, kteří brali
drogy. Kazeta se jmenovala „ Řekni drogám
ne!“
Ti lidi, které jsem na té kazetě viděla, měli
pod očima kruhy. Ukazovali tam ženu, která si
píchala drogy na ulici. Oni si píchnou injekci
a pak ji někam odhodí. Sebere ji jiný feťák a tak
může dostat různé nemoci např. žloutenku typu
C nebo B, HIV a AIDS. Byla tam také žena, která
dostudovala zdravotní školu a pracovala v nemocnici. Říkala, že ze začátku nebrala, ale potom
si píchla injekci a už se toho nezbavila. Musí si
pořád píchat drogy, jinak by jí selhala játra. Ještě
tam byl nějaký muž, který říkal, že bral drogy,

Integrace lidí s mentálním postižením - poděkování
Obec Mačkov pořádala v sobotu 14.6. 08 pro své občany a zejména děti zájezd na Safari do
Dvora Králové. S naprostou samozřejmostí nabídl pan starosta Josef Zach 15 míst klientům Domova
PETRA v Mačkově. Jsou to přece také obyvatelé vesnice, většina z nich má trvalé bydliště právě
v Mačkově.
Chtěla bych mu touto cestou za všechny naše klienty poděkovat. Nejen za tento zájezd, ale i v dalších
záležitostech je spolupráce obce a Domova opravdu na jedničku. V nedávné době nám například obec
pomohla při řešení velmi velkého problému se skladováním a svozem komunálního odpadu. I v tomto
případě mají naši obyvatelé naprosto stejná práva jako všichni ostatní občané Mačkova. Dík patří
i zaměstnancům Technických služeb v Blatné, kteří byli také velmi nápomocni.
Věřte, že se s takovýmto pozitivním a vstřícným přístupem setkáváme zatím zřídkakdy. Proto vždy
příjemně překvapí a velmi potěší. Ale snad se blýská na lepší časy a člověk s mentálním handicapem
už nebude stát na okraji společnosti. Přístup pana starosty Zacha a celého zastupitelstva obce Mačkov
je toho důkazem.Ještě jednou všem opravdu velmi děkuji.
Vlasta Maroušková, ředitelka Domova Petra Mačkov
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Zapomenutá osobnost čsl. odboje
(pokr. ze str. 1)

důchod 520, - Kčs a nedlouho před smrtí mu byl
důchod zvýšen na 620, -Kč. Manželka dostala
jen bídně honorované místo v Tesle Blatné za
plat 500, - Kčs měsíčně. V r. 1958 mu byl státem
do rodinného domu nastěhován příslušník státní
bezpečnosti z Plzně s celou pětičlennou rodinou.
Osobní a denní dozor bývalého partyzána a významného odbojáře byl dovršen. Trval více než
tři roky. V r.1968 se pokusil prosadit rehabilitaci
manželů Šámalových pan učitel Kastner z Blatné.
Po invazi v r.1968 a nástupu normalizátorů nejenže k rehabilitaci nedošlo, ale i pan Kastner byl
postižen zákazem povolání učitele a z učitelského
místa vyhozen.
Je skutečností, že za účast v bojích za osvobození národů ze jha fašismu byl Arnošt Šámal
vyznamenán řadou československých a jugoslávských vyznamenání. Byl mu udělen Válečný
kříž 1939, medaile I. stupně Za chrabrost před
nepřítelem, Partyzánský odznak, dvakrát Čestný
odznak svazu protifašistických bojovníků, Pamětní medaile svazu protifašistických bojovníků
II. stupně a v r.1964 mu udělil president republiky Antonín Novotný u příležitosti návštěvy
presidenta Jugoslávie J.B.Tita Řád rudé hvězdy.
Vzhledem k tomu, že se Arnošt Šámal odmítl
zúčastnit slavnostního předání v Praze, byl
téměř násilně dopraven do kanceláře předsedy
Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kde mu byl Řád rudé hvězdy
předán. Bylo to období, kdy A. Šámal litoval své
odbojářské činnosti a málem zničil všechna svá
vyznamenání v kamnech. Naštěstí jeho manželka
je včas zachránila. Přesto jeho šikanování trvalo
prakticky doživotně.
V prosinci 1974 obdržel na jugoslávském
velvyslanectví v Praze u velvyslance Pamětní medaili a Dopis, udělené mu presidentem
Sjednocené federativní republiky Jugoslávie za
účast v národně osvobozeneckém boji národů
Jugoslávie.
Do r. 1978 žil Arnošt Šámal v Blatné. V tomto
roce se s manželkou přestěhoval do Prachatic,
kde mu byl poskytnut nevyhovující byt v bývalé
Vodňanské ulici. Teprve přičiněním Svazu protifašistických bojovníků v Blatné a osobního dopisu
předsedovi národního výboru Prachatice, mu byl
byt vyměněn za jiný.
Arnošt Šámal zemřel v Prachaticích 7.února
1984.
Díky laskavé připomínce pana Zdeňka Procházky z Blatné jsem začal uvažovat o tom, jak
přiblížit čtenářům Blatenských listů osobnost
Arnošta Šámala. Proto jsem se obrátil na pana
Alexandra Debnara, který v současné době žije
v Prachaticích a měl možnost ještě před r. 1989
shromáždit několik cenných informací o životě
a působení tohoto odbojáře. Vzhledem k tomu, že
osobnost A.Šámala byla pro tehdejší normalizátory a komunistické funkcionáře příliš rozporuplná
a nežádoucí, podařilo se p. Debnarovi zveřejnit
pouze dva příspěvky v jihočeském tisku, které
však prošly tvrdou cenzurou. Všechny zmínky
o šikanování, postizích a nezákonnostech byly odstraněny a okleštěny o popis vpravdě totalitní komunistické „odměny“, které se Arnoštu Šámalovi
dostalo za protifašistický odboj v pozdějším, tzv.
lidově demokratickém zřízení Československa.
Díky cenným a důvěrným údajům, které jsem od
p. Debnara získal včetně fotograﬁí poskytnutých
dcerou paní Arnou Šámalovou – Markovou, se
tak podařilo doplnit pravdivý a ničím nepře-
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kroucený příběh člověka, o němž mnozí z nás
pro jeho skromnou povahu neměli ani ponětí, jak
významnou osobností byl tento bývalý blatenský
spoluobčan v době 2. světové války.
Kdo by měl zájem se blíže seznámit s historií
vzniku partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii, může vše najít v publikaci V. Hubáčka a O. Vojáčka V jugoslávských horách, kde
jsou také zmínky o zapomenutém A. Šámalovi.
Jan Olejník
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Prodám plastové vchodové a balkonové dveře + okna rozměry např.
150x120, 150x150 cm. Vše nové
z nezrealizované stavby RD.
Možno jednotlivě. Levně.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 608169364

Brněnský kontrabasový orchestr vystoupil na jednom ze tří koncertů, které se konaly na
zámku Blatná v rámci 4. ročníku Mezinárodní kontrabasové soutěže F.Simandla. Slyšet a vidět
v Blatné vystoupení orchestru, tvořeného devíti kontrabasy byl nevšední zážitek.
foto J.Vágner

Ohlédnutí za Slovenským víkendem

Program na zámku Blatná ocenili i cyklisté, kteří sem náhodně přijeli na výlet. S „primášem“ kapely
Vladem Cisárem, který je také cyklista, si dobře rozuměli.

Poděkování

Jsme parta kamarádů ze Zalán, kteří občas vyrazí na výlet na kole. V neděli 8. června jsme
vyjeli na výlet do Blatné. Na zámku, který jsme navštívili, právě probíhali Slovenské dny.
Atmosféra zde byla báječná a bylo se na co dívat. Jak na soubor z Važce, tak výstavu fotograﬁí
a obrazů. Též jsme ochutnali nabídku vín. Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům tohoto představení, které se velmi vydařilo a prožili jsme zase jednu pěknou neděli a setkali se s příjemnými
lidmi.
za cykloklub Zalány, Vlasta Kresslová

Dopis

Občanské sdružení Nobiscum Humanitas ještě jednou děkuje všem, kteří akci podpořili. Kromě
těch, kteří byli uvedeni v minulém čísle BL, ještě panu J. Boudovi – restaurace, Hasičům Blatná,
J. Říhovi – restaurace a v neposlední řadě dětem z obou základních škol z Blatné za pomoc při
výzdobě. Děti namalovaly české a slovenské vlaječky a žáci ZŠ TGM ještě i plakáty, na kterých
se pochlubili svými znalostmi o Slovensku.
Dík patří i všem návštěvníkům, kteří přispěli dobrovolným vstupným.
Občanské sdružení pracuje na přípravě Rakouského víkendu, jehož termín je 5. - 7. 9. 2008.
Blanka Malinová
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Drobné památky Blatenska
Další z mnoha křížů zdobících blatenskou
krajinu, je u obce Pacelice při rozcestí silnice
od Blatné a staré polní cesty do Buzic. Na
kamenném soklu je vyšší hranolový pilíř
s hlavicí, nesoucí litinový kříž s korpusem
Krista. Stav této rovněž nezapsané památky
je relativně dobrý.
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Firma A& T
obsazuje pozici svářeč, hodinová
mzda od 105 Kč čistého, ubytování
zdarma nebo příspěvek na ubytování 3000 Kč, nástup ihned, pracoviště
Písek, Blatná.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

Pet

733 646 107.

Foto Václav Cheníček, 2008

Květen a červen v ZŠ
J.A.Komenského Blatná
Dva poslední měsíce školního roku jsou již tradičně spjaty se sportovními
soutěžemi a školními výlety. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci navštívili ZOO
v Praze , v Hluboké nad Vltavou i v Plzni, zámek Nebílovy, vodní elektrárnu Štěchovice, kino IMAX v Praze i „Pohádkovou Šumavu“ v Mlázovech
u Kolince.
Tradiční akcí se stala i slavnostní AKADEMIE, ta letošní, 5. června,
byla už šestnáctá v řadě. Svá vystoupení na ni žáci připravují se svými
vyučujícími již několik týdnů dopředu. Do posledního místečka zaplněný
sál blatenské sokolovny zhlédl přehlídku různorodých vystoupení zhruba
350 účinkujících. Druhý den po akademii proběhla ve škole anketa, která
poslala 5 nejlepších vystoupení do zábavného odpoledne „Bavíme se
společně“. To pořádala rada rodičů v pátek 13.června na zimním stadionu
a myslím, že se podařilo.
Tyto hlavní akce byly doplněny ještě o následující:
- naši zpěváci pod vedením p.uč.O.Dlabačové se zúčastnili Blat.hudebních slavností (7.5.)
- IX.A se v rámci výuky občanské výchovy zúčastnila soudního jednání
Okresního soudu ve Strakonicích (13.5.)
- kulturní pořad „Staré pověsti české“ zhlédly v kinosále sokolovny žáci
1.stupně (22.5.)
- na exkurzi do pivovaru Plzeňský Prazdroj vyrazili žáci 9.ročníku
(27.5.)
- školní družina pořádala pro malé cyklisty dopravní soutěž (27.5.)
- VII.A si připravila pro 1.třídy soutěžní dopoledne k MDD (2.6.)
- 3.6. jsme pořádali sběrovou akci; peníze získané za starý papír a víčka od
PET lahví použijeme na nákup nových knih do žákovské školní knihovny
- žáci prvních a druhých tříd byli pozváni na koncert do ZUŠ v Blatné
(3.6.)
- víkend na Zálesí prožili se svojí paní učitelkou J.Krapsovou ve dnech
6.-8.6. žáci V.B; bylo to vlastně loučení s 1.stupněm i s p.učitelkou, která od
příštího školního roku bude pracovat jako zástupkyně ředitelky školy
- divadelní představení přijela zahrát dětem ze ŠD skupina herců z ÚSP
v Mačkově (9.6.)
- 12.6. absolvovali žáci devátých tříd přednášku o EU a II.B si procvičila
pravidla silničního provozu na dopravním hřišti u MŠ Šilhova
- škola využila výzvy KÚ v Českých Budějovicích, odboru životního
prostředí v akci „Škola zařídí, kraj zaplatí“ a zprostředkovala žákům 6.tříd
v rámci ekologické výchovy exkurzi do JIP Větřní a skládky TKO ve Smrkovicích (17.6.)
- v rámci dopravní výchovy vyrazili čtvrťáci na dopravní hřiště AMK
St.Maliny v Písku (18.6.)
- poslední zvonění,“vymetání“ žáků 9.tříd ze školy a slavnostní rozloučení
v obřadní síni blatenského zámku (25.6.)
Přehledy akcí dokazují, že jsme dokázali udělat hodně kvalitní práce, za
kterou všem – pracovníkům i žákům – srdečně děkuji.
K načerpání nových sil přeji všem klidné prázdniny, plné sluníčka
a pohody.
Mgr.J.Karlíková, řed.školy
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Blatenské mažoretky - TJ Sokol v Blatné na
mistrovství České republiky
WOPA! A je za námi další soutěžní sezona. Ta letošní byla obzvlášť
úspěšná. Malé mažoretky se probojovaly až do ﬁnále mistrovství republiky
mezi 14 nejlepších skupin ve své kategorii. Vsekci baton i pom-pom získaly 8. místo. Seniorky byly v obrovské konkurenci 14 skupin ohodnoceny
4. a 5. místem!

Nyní se těšíme na prázdniny a na letní mažoretkové soustředění. V září
mezi sebou rády přivítáme dívky od 6 do 11 let a od 15 let, které rády tančí
a chtěly by se naučit umění s hůlkou a pompony. Vedoucí Blatenských
mažoretek můžete kontaktovat na tel. čísle 607 870 323.

Klání hasičských družstev na louce pod obcí Chlum se
zájmem přihlížel i Jihočeský hejtman Jan Zahradník
Chlum - Místní Sbor dobrovolných hasičů
má v letošním roce významné jubileum. Od jeho
založení totiž uplynulo 110 let. To byl důvod,
proč se malebná vesnice ležící dva kilometry
od Blatné oděla v prosluněnou sobotu do slavnostního hávu a veřejná prostranství zaplavily
švestkově modré uniformy.
Pohled do historie
Na zažloutlých stránkách obecní kroniky
je pro věčnou paměť zaznamenáno o založení
hasičského spolku toto: „Sbor dobrovolných
hasičů v Chlumě povstal založením Jeho výsostí
našeho nejjasnějšího panovníka Františka Josefa
I. v roce 1898 přičiněním občanů chlumských.
Založila obec Chlumská veškeré potřebné
náčiní, jakož i stříkačku a výzbroj na památku
padesátiletého panování Jeho výsosti našeho
nejjasnějšího císaře Františka Josefa I.
Správa sboru pozůstává z obecního starosty
co předsedy Jana Oulehle, člena výboru téže
obce Jana Cheníčka co velitele a Františka Jakoubka co jednatele sboru. Dále Josefa Jančaratéž člena obecního výboru co podvelitele, pak
Jana Peroutky, Václava Boudy, Josefa Boudy

a zbrojmistra Františka Jožka- obecního kováře
v Chlumu.
Sbor čítá 22 členů činných a 24 členů přispívajících.“
Velká sláva
Slavnostní den začal v obci Chlum vítáním
hostujících sborů před budovou Obecního úřadu
těsně po poledni. Kam oko dohlédlo, rozprostírala se modř. Dostavily se sbory z Chobota,
Mirovic, Bezdědovic, Blatné, Uzenic, Lažánek,
Tchořovic, Buzic, Hajan a Záboří. Při této příležitosti uniformované útvary prošly pořadovým
krokem celou vesnicí, aby u pomníku padlým
v 1. světové válce položily věnce a vzdaly jim
hold.
Odpoledne bylo- jak jinak- vyhrazeno měření sil mezi jednotlivými družstvy v požárním
útoku. Dějištěm nevšední podívané se stala
obecní louka pod vsí. Ukázky zručnosti a souhry
hasičských sestav, za které by se nemuseli stydět
ani profesionálové z velkých měst, sledoval se
zájmem spolu s ostatními diváky i čestný host
dne- jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Chlumští hasiči nezklamali a stali se absolutními vítězi jak v mužských, tak ženských

Bára a Terezka - Blatenské mažoretky

složkách. Dále se v mužské kategorii umístily
ostatní celky následovně: 2. místo- Chobot,
3. místo- Milovice, 4. místo- Bezdědovice, 5.
místo- Blatná, 6. místo- Bezdědovice II., 7. místo- Uzenice, 8. místo- Lažánky, 9. místo- Tchořovice, 10. místo- Buzice, 11. místo- Hajany, 12.
místo- Chlum II. Mezi ženami si po domácím
celku nejlépe vedly hasičky z Bezdědovic, následovaly ženy ze Záboří.
Celý den tak neměl nejmenší kaz a v Chlumu
na něj budou jistě dlouho v dobrém vzpomínat.
Kdyby tak bůh dal a hasičské sbory se scházely
i v budoucnosti jen při slavnostních příležitostech, bez červeného kohouta a velké vody.
Poznámka: K současnému datu tvoří Sbor
dobrovolných hasičů v Chlumě 80 členů.
Vladimír Šavrda
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Ladislav Stehlík
V 60. a 70. letech vychází celá řada básnických knížek, z nichž uvádíme ty nejznámější:
Višňovou kůrou jaro voní (1961), Dávno již
dozněly cepy (1963), Dub královny Johanky
(1969), Vratečín (1973), Ticho v oranicích (1979)
a v roce 1982 Světla v oknech. Ve všech těchto
sbírkách poznáváme L. Stehlíka jako básníka
jihočeské krajiny, kde se prolíná přírodní lyrika
s příběhy venkovských lidí a s portréty jemu
blízkých osob.
Český jih a Šumava, to je velké téma jeho
nejznámějšího díla – Země zamyšlená. Dosud nikdo po něm, nedokázal napsat takovou poetickou
apoteózu určitého regionu. Na tomto díle, které se
dočkalo mnoha vydání, pracoval L. Stehlík řadu
let – od jednosvazkového vydání v roce 1947 až
po dílo třísvazkové. Tento úžasný místopis jeho
rodného kraje doprovázejí autorovy kresby, prozrazující výtvarné nadání. Právě ilustrační doprovod Země zamyšlené, rozšířený o další kresby, je
základem výstavy, která v současné době probíhá
v galerii blatenského muzea. Vystaveno je více jak
70 kreseb z Blatenska a to až do 20. srpna.
Pet

Čertův kámen v Blatné, kresba L. Stehlíka, 1968

Výlet do podkrkonoší
a Krkonoš

Naše škola již popáté zvítězila v pravidelné
soutěži MěÚ Strakonice – odboru životního
prostředí, letos s názvem „Od pramene k ústí,
aneb Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008“.
Vítězové se mohli zúčastnit dvoudenního poznávacího zájezdu. Z naší školy jelo 20 žáků z přírodovědného kroužku a ekologie a ze Strakonic 20
žáků ZŠ Dukelská.
Výlet se konal ve dnech 10. - 11.6.2008.
Navštívili jsme mnoho krásných míst v Pojizeří,
v údolí Labe i v samotných Krkonoších. Mezi
nimi např. Bozkovské dolomitové jeskyně s krápníkovou výzdobou a největším podzemním jezírkem v ČR, mohli jsme se napít z pramene řeky
Labe a viděli jsme Labskou boudu. Ve vesničce
Poniklá jsme navštívili Muzeum krkonošských
řemesel a viděli jsme výrobu tradičních foukaných skleněných korálků. Lanovkou jsme vyjeli
na vrchol Sněžky (1602 m.n.m), navštívili jsme
i největší vojenský bunkr u nás - Stachellberg
a na závěr výletu jsme si prohlédli ZOO a safari
Dvůr Králové. Ubytovaní jsme byly v Husově
boudě poblíž Pece pod Sněžkou, odkud byl krásný
výhled na Sněžku.
Výlet se velmi vydařil, a příští rok se soutěže
určitě znovu zúčastníme.
Za školu ZŠ TGM Blatná
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Úspěchy žáků ZŠ J.A.Komenského Blatná
v olympiádách a soutěžích
Na začátku každého školního roku sestavujeme plán soutěží a olympiád, kterých se naši žáci
mohou zúčastnit. Snažíme se vést žáky k tomu,
aby se nebáli poměřit si síly nejen v rámci školy,
ale i v rámci okresu a jsme rádi za každý úspěch,
který znamená postup do dalšího kola. I letos jsme
měli své zástupce v olympiádách z matematiky,
českého jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka, chemie, dějepisu, zeměpisu, stejně i v pěvecké
soutěži Jihočeský zvonek, v soutěži počítačových
dovedností INFO-TECH, v zeměpisné soutěži
EURORÉBUS, v dopravní soutěži i v soutěži
mladých zdravotníků, samostatnou kapitolou jsou
sportovní soutěže – vybíjená, fotbal, stolní tenis,
šachy a atletika.
Nelze jmenovat všechny zúčastněné, tak
alespoň ty, kteří dosáhli nejlepších výsledků
v okresních, popřípadě vyšších kolech:
Michaela Maňhalová, VII.A – 2.místo v matematické olympiádě žáků 7.tříd
Rinze van Loon VIII.C – 1.místo v soutěži
v Aj, 5.místo v krajském kole.
Marek Polívka VII.B – 2.místo v zeměpisné
olympiádě, 9.místo v krajském kole
Kateřina Bártová IX.A – 1.místo v soutěži
v Rj
Jakub Simandl VIII.C – 2.místo v soutěži
INFO-TECH 2008.
Trio Karolína Kvardová VIII.B, Kristýna
Málková VIII.B,Tereza Tvrdá IX.B – 2.místo
v soutěži Jihočeský zvonek
Karolína Fruhbauerová IX.A – 3.místo v sólu
v Jihočeském zvonku.
I v kolektivních soutěžích jsme dosáhli pěkných úspěchů:
P.Burian VI.A,L.Vaňková,M.Lapková,P.
Schmid – všichni VI.B – 2.místo v dopravní
soutěži,

I.Krejčová,M.Polívka,P.Moudrý – všichni VII.
B – 4.místo v krajském kole EURORÉBUSU, postup do celostátního kola, kde M.Polívku nahradil
J.Zdeněk (výsledky ještě neznáme)
D.Maňhal IX.B,P.Jeníček IX.A,M.Rojík VIII.
B – 1.místo ve st.tenisu, 2.místo v kraj.kole.
Velkých úspěchů každoročně dosahují naši
mladí zdravotníci, nejinak tomu bylo i letos:
mladší žáci přivezli 2.místo (H.Podlesná,D.
Krásová,N.Maňhalová,K.Rubášová,H.Loudová),
3.místo (N.Tuháčková,K.Bubnová,K.Valachová,M.Kafková,Š.Knížová) a 4.místo,
starší žáci přivezli 3.místo (T.Peterková,N.
Pinkasová,Š.Cuhrová,K.Koníčková,M.Panﬁl),
4.místo a 5.místo.
Úspěšná byla i další družstva – vybíjená 4.,5.
třídy – dívky 3.místo,hoši 4.místo, 2.,3.třídy
– 3.místo, McDonald’s Cup(fotbal) 4.,5.třídy
–2.místo, 2.,3.třídy – 4.místo,
CocaCola Cup (fotbal) postup až do semiﬁnále.
Poslední kapitolou jsou atleti. Žáci 1.stupně
absolvují soutěž všestrannosti, v okresním kole
obsadil J.Kadlec z V.A 1.místo, D.Pinc ze IV.B
3.místo a A.Soukupová z V.B 3.místo. Žáci
2.stupně v jednotlivcích přivezli z okresního
kola tato přední umístění: J.Žák (VII.A) 1.místo
v běhu na 1000m, A.Flanderová (VI.A) 1.místo
ve skoku dalekém, A.Šornová (VII.B) 1.místo
v hodu míčkem, Š.Říha (VIII.B) 2.místo ve skoku
vysokém, M.Mišiak (VII.B) 3.místo v běhu na
60m, D.Hřebečková (IX.A) 3.místo ve skoku
vysokém a štafeta ml.žáků 4x60m (A.Medlín,F.
Jícha,J.Žák,M.Mišiak) 3.místo.
Všem žákům, kteří se soutěží zúčastnili děkuji
za vzornou reprezentaci školy, jejich vyučujícím
za odborné vedení a přípravu.
Mgr.J.Karlíková, řed.školy
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Do Čekanic se na několik hodin vrátil duch zašlých časů
v podobě srazu rodáků a přátel obce
Čekanice - Tuto malou ves nedaleko Blatné
trápí stejná bolest jako všechny ostatní nevelké
obce. Je tu pusto, prázdno a proto i smutno. Řady
starousedlíků řídnou a kromě uživatelů rekreačních chalup a chat, kteří zde tráví jen víkendy
a dovolené, nikdo jejich základnu neposiluje. Tytam jsou doby, kdy po návsi s křikem běhal houf
dětí a kdy se zde uživily dva hostince najednou.
V sobotu 31. května se tento neutěšený stav
alespoň na několik hodin změnil a v Čekanicích
jakoby se vrátil čas o nějakých padesát, šedesát
let zpátky. Uskutečnil se zde totiž historicky první
novodobý sraz rodáků a přátel obce. Čekanice viditelně pookřály- v tento významný den se v jejich
srdci sešlo na 360 lidí! Srazu rodáků předcházely
dlouhodobé intenzivní přípravy, do kterých se
zapojily desítky synů a dcer rodné obce. „Zabraly
nám celý rok“, prozrazuje jedna z hlavních organizátorek vydařené akce Miloslava Hrubá / 58 let
/, žijící nyní v Blatné , „Nutno říci, že čekaničtí
nezklamali a osvědčili se jako vynikající pracovní
tým. Ženy se předháněly v pečení různých dobrot,
děti nacvičovaly vystoupení už od velikonoc.
Vstříc nám vyšli majitelé čekanického zámku
manželé Veringerovi, kteří poskytli bezplatně prostory pro konání srazu a uhradili i spotřebovaný
elektrický proud. Kromě nich se na zajištění akce
podílelo dalších 21 sponzorů.“
Sraz rodáků a přátel obce Čekanice byl uspořádán pod hlavičkou zdejšího osadního výboru
a sboru dobrovolných hasičů. Pozvání přijali také
starosta Blatné Josef Hospergr a místostarosta
Mgr. Bohuslav Navrátil. Nejvzdálenější účastníci
přijeli až z Brna a Hradce Králové. Nejstaršímu
přítomnému rodákovi bylo 85 let. „Zaznamenali
jsme jen kladné ohlasy. Po celé sobotní odpoledne
a večer vládla mezi zúčastněnými jedinečná, dojemná a příjemná atmosféra. Tenhle sraz rodáků
a přátel Čekanic proto bude mít určitě pokračování“,doplňuje Miloslava Hrubá.
Program svátečního odpoledne byl bohatý
a pestrý. Nejprve na nádvoří čekanického zámku vystoupily mažoretky z PRECIOZA Blatná,
poté je vystřídaly orientální tanečnice z kursu při
Domu dětí a mládeže Blatná. Následovalo slavnostní zahájení- přivítání hostů a jejich uvedení
do sálu, kde při občerstvení shlédli první část
kulturního pásma dětí pod vedením L. Antonyové.
Poté paní Radka Krejčová veřejně připomněla
slavného čekanického rodáka – profesora Josefa
Velenovského / 1868- 1949 /, význačného botanika. Po další části kulturního pásma se hovořilo
o historii a současnosti Čekanic / V. Kafka /
a čekanické kapličce / M. Vanduchová a student
Karlovy univerzity v Praze D. Maňhal/. Vzápětí
se připomněla veřejnosti významná čekanická
osobnost, paní Vlasta Stránecká, která byla
v minulosti majitelkou čekanického panství a šiřitelkou osvěty a duchovního bohatství. Zbytek
hezkého odpoledne vyplnila pěvecká vystoupení čekanických dětí, sólo sedlického dudáka
s maminkou, zápisy do místní pamětní knihy
a prohlídky obce s okolím. Velice vítaným doplňkem bylo několik výstav: výstava ke 150. výročí
narození profesora Josefa Velenovského, výstava
historických fotograﬁí z alb čekanických občanů,

výstava fotograﬁí- Čekanice 2008, výstava hmyzu
sběratele Marka Surého, výstava ornitologa Petra
Loudy, výstava fotograﬁí, kreseb a dokumentů se
vztahem k paní Vlastě Stránečko, výstava kreseb
památných stromů, výstava fotograﬁí a kreseb
historických památek.

31. květen 2008 se jistě natrvalo vryl do paměti všech hostů a pořadatelů srazu rodáků a přátel
Čekanic a nikdy na něj nezapomenou.
Poznámka: K obci Čekanice a jejím slavným
rodákům se ještě podrobněji vrátíme v příštích
číslech Blatenských listů.
Vladimír Šavrda
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Sv. Petr a Pavel
V neděli 29. června je svátek dvou křesťanských
knížat, apoštola sv. Petra, přímého svědka Ježíšova
učení a po svém obrácení sv. Pavla, který hlásal
evangelium mezi pohany. Proto je nazýván apoštolem
národů.
Společně jsou zobrazováni, Petr s klíči a Pavel
s mečem, jimž byl sťat. Oba skonali mučednickou
smrtí kolem roku 67. Podle ústního podání v místě,
kam dopadla sťatá Pavlova hlava, vytryskly tři prameny vody (tre fontane).
Pavel se narodil asi roku 10 v přístavním městě
Tarsu a pocházel z židovské rodiny. Po svém otci byl
plnoprávným římským občanem. Jeho řečí byla řečtina,
ale uměl hebrejsky a aramejsky.
Vyučil se stanařství, ale protože byl velmi nadaný,
poslali ho rodiče studovat do Jeruzaléma k učenému
rabimu Gamalielovi.
Sv. Petr se původně jmenoval Šimon, pocházel
z Betsaidy, byl ženatý a žil s rodinou v Kafarnau.
Věnoval se rybářství se svým bratrem Ondřejem, který
byl učedníkem Jana Křtitele.
Ježíš povolal oba za apoštoly a později řekl Šimonovi: „Ty jsi Petr, to je skála a na té skále vystavím
svou církev.“ (MT 16,18) Těmito slovy se ze Šimona
stal Petr a později první hlava církve, první papež. Svou
apoštolskou činností nejdříve působil v Jeruzalémě.
Kolem r. 42 založil křesťanskou obec v Římě a zůstal
jejím biskupem. Jako nejvyšší duchovní pastýř odtud
spravoval celou církev. Občas podnikal apoštolské
cesty na východ. Doprovázel ho učedník Marek a podle
jeho kázání sepsal evangelium(v překladu dobrá zpráva). Pod Petrovým jménem se nám dochovaly dva listy.
Psal řecky a přečtěme si něco z jeho druhého listu,
v němž se zmiňuje o konci časů:
„To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu.
Především vám chci říci, že ke konci časů přijdou
posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se
posmívat: Kde je ten zaslíbený příchod? Všechno
zůstává tak jak to bylo. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává
utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem
Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také
tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou
udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou
zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu
a záhuby bezbožných lidí.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta,
milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc
let jako jeden den! Pán neotálí splnit svá zaslíbení,
jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost,
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby
všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází
zloděj.“ 2. list Petrův (srov. 3,1-10)
Sv. Petr působil v Římě a podstoupil tam mučednickou smrt. Byl ukřižován hlavou dolů za císaře
Nerona, na Vatikánském vrchu, přesně tam ,kde stojí
jeho nynější chrám.
Marie Kýčková
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Nabízíme ubytování ve

***hotelu Pepíno Rakovice,
dvojlůžkové pokoje,
cena 190,-Kč noc.
tel. 775198236
Zaplatit je možné na účet, nebo přímo v Blatné

Spole�nost VISHAY Electronic spol. s r. o.,
jeden z nejv�tších sv�tových výrobc�
elektronických sou�ástek, výrobní závod
ESTA, Paštická 1243, 388 01 Blatná, Vás
srde�n� zve na

Den otev�ených dve�í

naší spole�nosti, který se bude konat dne 12. 7. 2008 od
9 –15 hod.
P�ipravili jsme pro Vás prohlídkové trasy s ukázkou
výrobních proces�, anketu s drobnými dárky a ob�erstvení.
T�šíme se na Vás!
Zdravotní sestra s praxí hledá
zaměstnání ve zdravotnictví.
Blatná a okolí.
Tel 736 647 909
Oleje do vašeho
Motocyklu i Auta
-prodej a vým�na olej� 2t,4t
moto Shell,auto Hekra
VÝM�NA OLEJE ZDARMA!!!!
-prodej a vým�na moto brzdových
desti�ek IWS
-prodej vým�na moto pneu Mitas

tel:607 962780

Radek Šustr
Budovatelská 273
387 43 B�l�ice
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ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠILHOVA
místa a účast pana starosty byla zavazující. Nebo
povzbuzující?
Něco na tom asi bylo, protože se zadařilo. Děti
obhájily třetí místo a přivezly bronzový pohár.
A to nejhezčí na konec. 12. června se 37
předškoláčků loučilo s naší MŠ. V 15.00 hod.
jsme se všichni sešli uprostřed školní zahrady,
přivítali se s rodiči, s hosty Města Blatná p.ing.
Hájkovou, p. Jačkovou a bývalou paní ředitelkou
Machovcovou. Děti zazpívaly, odříkaly dětskou
přísahu plnou slibů vzorného učení a chování,
připily si „šampaňským“,
dostaly pamětní listy, drobné
dárky a květinu.
O překvapení se postarali
naši sportovci. Před obecenstvem rodičů odhalili vítězný
pohár a bronzové medaile
získané v Č.B. Veliký potlesk
si určitě zasloužili.
Oslava vyvrcholila zábavným sportováním dětí se
svými rodiči. Zápolili na osmi
stanovištích a ze všech stran
zahrady se ozýval smích a výkřiky povzbuzování. Nádherné odpoledne jsme si opravdu
užívali.
Všem moc a moc děkujeme
za sponzorské dary : Potraviny
Sportovní hry v Českých Budějovicích.
Spar p.Tvrdá, Elektro p.Uhlík,
Zelenina p. Šourek, Cukrárna
Vyhrály samozřejmě všichni a na medaile,
p. Fišerová a rodičům. Dále děkujeme p. Řehořokteré za své výkony dostaly, byly patřičně pyšní.
vi, p. Vinterovi, p.Vrbovi za zvelebování a obnovu
Na letní stadion přišla děti podpořit a pochválit za
materiálního vybavení MŠ a lektorkám anglickésportovní výkony vedoucí odboru školství MěÚ
ho jazyka Ing. Prokopiusové a M. Augustinové za
Blatná p.ing.Hájková. Zároveň oznámila dětem
svědomitý přístup k výuce v MŠ.
radostnou novinu, že pojedou reprezentovat MŠ
Jsou slavnostní chvíle v životě, na které se
Blatná do Českých Budějovic.
nezapomíná. Dvanáctý červen odpoledne k nim
Stalo se. Dopravu nám zajistil sám pan staurčitě patřil.
rosta J. Hospergr a v úterý 10. června vyjelo
Přejeme dětem hezké prázdniny a v příštím
deset dětí s paní učitelkami a panem starostou
školním roce na shledanou.
do Č. Budějovic. Obhajoba loňského třetího
učitelky MŠ Blatná, Šilhova
4. červen 2008 přivítal děti Mateřské školy
Šilhova již podruhé na letních sportovních hrách
vyhlášených Jihočeským krajem. „Utkaly se mezi
sebou dvě třídy předškoláků „Kapříci“ a „Čápata.“ Házely do dálky, skákaly jako žáby, nechyběly
skoky v pytli, ani překonání překážkové dráhy
s míčkem na kelímku.
Fandit přišli rodiče, prarodiče, kamarádi
i sluníčko nevydrželo a po zamračených dnech
vykouklo mezi mraky a přispělo k sportovní
náladě.

MĚSTO PRACHATICE,
KIS PRACHATICE

JOSEF SYNEK
OBRAZY

VLASTIMIL TESKA
INTERIÉROVÉ OBJEKTY

Vernisáž
ÚTERÝ 1. ČERVENCE 2008 V 17.00 HOD.
GALERIE DOLNÍ BRÁNA PRACHATICE

Rozloučení s předškoláky.

Výstava potrvá do konce srpna 2008
Otevřeno: út-pá 10.00-17.00
so-ne 10.00-12.00, 13.00-17.00
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Školní parlament na ZŠ TGM

Pro prodejnu
nábytku v Blatné přijmeme
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 pracovitost,
spolehlivost a ﬂexibilitu. Konkrétní informace na telefonních číslech
603 242 710 nebo 383 423 577.

spolehlivé
prodavače,

nebo prodavačku. Solidní
platové podmínky.
Prosím zájemce volejte
602 289693

Stejně jako v loňském roce i letos si v září žáci zvolili své zástupce
do školního parlamentu. Dva žáci z každé třídy se pravidelně zúčastňovali schůzek, na kterých měli možnost prodiskutovat své připomínky
týkající se chodu školy, ale nejen to.
Hlavní náplní školního parlamentu v tomto roce byla charitativní
činnost. Žáci se podíleli na několika charitativních sbírkách (pro CPK
Chrpa, Život dětem, Červenou stužku či rodinný domov Sluníčko)
a pomohli tak pro tyto organizace získat více než 7000 Kč. Celý rok
také sbírali plastová víčka – za výtěžek z nich by v příštím roce rádi
adoptovali nějaké zvířátko v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Mluvčí tříd si také vybrali svého zástupce do stravovací komise
a mohli se tak svými připomínkami spolupodílet na tvorbě jídelníčku,
který rozhodně obohatili svým aprílovým menu.
Školní parlament také zorganizoval dlouhodobou soutěž v úklidu
tříd a šaten, do které se zapojila celá škola. V letošním roce získal
školní parlament konečně také své vlastní logo, které navrhli a ztvárnili
žáci z 9.B (Klára Kaftanová, Zdeňka Sobotová a Jaroslav Pýcha). Na
podnět mluvčích tříd byla v hale školy umístěna schránka důvěry.
Doufáme, že i v příštím roce budou žáci ve školním parlamentu
vymýšlet zajímavé akce, podílet se na charitativních sbírkách a svými
připomínkami dokazovat, že jim na jejich škole záleží.
Mgr. L. Růžičková, učitelka ZŠ TGM Blatná

Kapela The Ocelot vás zve na koncert :

KADOV 2008

KDY: 4.7.2008
OD: 18:00
KDE: Kadovská tvrz
HRAJÍ: Silence
The Ocelot
D�EVOKOV Blatná, a.s. se sídlem Vrbenská 25, 388 12 Blatná

Bezpe�né
né zhodnocení Vašich úspor!
- stavební spo�ení

/státní podpora až 3.000,- K� ro�n�/

-

penzijní p�ipojišt�ní

/státní podpora až 1.800,- ro�n�/

Chcete lépe bydlet???

Jedni�ka v poskytování úv�r� na bydlení
Stále garantujeme úrok 3,7%!
- úv�ry (orienta�ní m�sí�ní splátky):
do 100.000,- K� – bez ru�ení – m�sí�ní splátka cca 1.000,- K�
do 200.000,- K� – ru�ení 1 ru�itelem – m�sí�ní spl. 2.000,- K�
nad 300.000,- K� – ru�ení nemovitostí – m�sí�ní spl. 2.100,- K�
1 milion – ru�ení nemovitostí – m�sí�ní splátka cca 5.000,- K�

Poradenské místo na Nám�stí Míru v Blatné:

Lenka Ambrosová - tel. 604 214 687
Veronika Muchlová - Mühlsteinová – tel. 606 406 867
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972
Jana Hroudová – tel. 606 347 277
Hanka Šourková– tel. 732 481 890
Dana Soukupová – tel. 723 593 943
Old�ich Kníže – tel. 777 551 117

1) p r o n a j m e
v areálu sídla firmy volné nebytové prostory o rozloze 300 m2. Tyto
prostory jsou vhodné pro výrobní, montážní �i skladovací �innosti.
V prostorách je zajišt�no vytáp�ní, dodávka elektrické energie i samostatný p�ístup.
2) p � i j m e
pro svoji rozši�ující výrobu pracovníky následujících profesí:
��
elektriká�e-údržbá�e – podmínka vyu�ení v oboru, praxe
��
truhlá�e – podmínka vyu�ení v oboru truhlá�, p�ípadn� tesa�
��
svá�e�e – podmínka svá�e�ský pr�kaz (CO2)
d�lníky do kovovýroby
��
d�lník pro obsluhu rámové pily – podmínka praxe v oboru
��
��
topená�e-instalatéra – podmínka vyu�ení v oboru, svá�e�. pr�kaz
Nabízíme:
��
dobré platové podmínky
��
závodní stravování
��
týden dovolené navíc
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Kontakt:
Josef Hodonický – �editel spole�nosti 383412110, 602266961
JUDr. Hana �áhová – osobní odd�lení 383412114, 603187676
3) n a b í z í
po�ez kulatiny na katru:
��
jednoduchý po�ez – prkna, fošny
��
dvojitý po�ez – hranoly, st�ešní lat�
��
prodej �eziva
��
po�ez krovu dle p�edložené dokumentace
��
prodej paliva od katru
��
ost�ení pil
Kontakt:
Miroslav Dovín, tel. 383412123, 603187348
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INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE
Provádíme:
▪ 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

Sádrokarton - Izolace
Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro
stavební firmy a montážníky;
nejširší nabídka p�íslušenství;
doprava v míst� zdarma.

Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipu u všech druhů oděvů, atd.
Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Kontakt :

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822

Zemědělství Blatná,a.s. přijme ošetřovatele/ku dojnic a traktoristu.
Byt k dispozici.t.č.602414730,383422462

Otevírací doba:
Po-Pá 7 – 16 (10-13 rozvoz)
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�

Tel. 777 268 264, fax 383 421 078
takogips@seznam.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná

Koupím rodinný dům v Blatné a okolí.
Tel.: 773 58 20 10

Dodáváme

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

psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

Zajistíme

- demontáž, montáž, stavební začištění
- parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
- ﬁnancování pro soukromníky i bytová družstva

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

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

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:

NEJNIŽŠÍ CENY

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
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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 počítačovém 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

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

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

��
��
��
��
��
��
��
��

● 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

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214

�

�
�
�
�

CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové

�����������

�

�

�
�

Ladislav Kratochvíl EKO
�

��������
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výkup a prodej druhotných surovin
Riegrova 73, Blatná

oznamuje

VELKÉ
zvýšení cen železného šrotu!!!
Fe plech: od 5,-- K�/kg
Fe *t�žký: od 6,20 k�/kg
na 100% p�esné vážení dle �SN
Provozní doba: po – pá 9.00 – 16.00
so 9.00 – 11.30
tel. 777 695 969, 777 235 234
*t�žký šrot musí mít sílu st�ny minimáln� 6mm!!
ceny jsou smluvní a závislé na vývoji sv�tových cen
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K ULTURNÍ KALENDÁŘ
Sobota 12. července – zimní stadion – 14,00
hod.

COUNTRYFEST
Na programu je vystoupení country skupin
a soutěže, nejen pro děti…Občerstvení zajištěno
Neděle 13. července – prostor u OD Labuť

KOČOVNÉ DIVADLO POUTNÍKA
HROCHA
16,00 hod. divadélko pro děti
19,00 hod představení pro dospělé
Vstupné dobrovolné
Výstavy:
Městské muzeum Blatná

KOUZLO HRAČEK
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod. Výstava potrvá do 17. 8. 2008
Městské muzeum Blatná

LADISLAV STEHLÍK – KRESBY
Výstava k 100. výročí narození
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod. Výstava potrvá do 20. 8. 2008

Neděle - plážový volejbal, kopaná ….
a pouťové atrakce
Výstavy:
Areál ČSCH – 8,00 – 18,00 hod.

VÝSTAVA DROBNÉHO
DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA

Sobota 10 – 18,00 hod. hudba p. Kováře
z Oseka
Neděle 9 – 13,00 hod. ZVOTOČANKA
13,30 – 18,00 hod. Malá muzika Nauše Pepíka
DOBROU NÁLADU A KRÁSNÉ POČASÍ
přeje MěÚ Blatná

Městské muzeum Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA – žijeme
v parku, parky žijí s námi

Součástí výstavy je soubor obrazů Jana Trávníčka Návraty do zámeckého parku
Vernisáž výstavy 26. srpna 2008 v 15,00 h.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod. Výstava potrvá do 21. 8. 2008
Sport:
Sobota 9. srpna

NAHOŠÍNSKÝ TRIATLON

Ročník 19 (29)
5. ročník triatlonového závodu pro širokou
veřejnost v obci Nahošín
Určeno všem věkovým kategoriím včetně
dětí
Prezentace: 11,00 – 13,00 hod.
Doprovodný program: 13,00 - 14,00 hod.
Start: 14,15 hod.
Místo konání: hřiště za obcí Nahošín
Sobota 30. srpna

HON NA LIŠKU

9. ročník zábavné cykloturistické hry rodinného charakteru
Starty: 13,00 hod. - Blatná /sokolovna/, Sedlice /nám. TGM/, Horažďovice /Cyklosport Faust/
a Strakonice / restaurace Hvězda/
Soutěže + vyhlášení výsledků
Dojezd: hřiště za obcí Nahošín

Připravujeme na září:
Rakouský víkend na zámku
Česká panenka – soutěž a výstava
Blatenský fotofestival
Ukončení cyklistické sezony
Jazykové kurzy

Zámek Blatná

Mapový okruh BLATENSKÁ RŮŽE
Výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů
Otevřeno denně mimo pondělí Út – Pá 14 – 17,
So – Ne 10 – 12, 13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 13. července
Sport:
Pondělí 20. července

BLATENSKÝ TRIATLON
2. ročník jihočeského poháru v triatlonu
Prezentace: 10,00 – 11,30 hod. před Hospodou
Na Vinici. Start: 12,00 hod.
Srpen
Zámek Blatná

SRDCE NA DLANI
Výstava výrobků klientů Domu PETRA
Mačkov
Vernisáž výstavy 1. srpna 2008 v 18,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 12,
13 – 17 hod. Výstava potrvá do 31. 8. 2008
Pátek 15. srpna – Datel Aréna – 20,00 hod.

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje: Anča Band
Sobota 16. a neděle 17. srpna

TRADIČNÍ BLATENSKÁ POUŤ
Zimní stadion

PIVNÍ SLAVNOSTI
Sobota zahájení v 10,00 hod.- hudba p. Koubka
20,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje: K- Band
Neděle od 10,00 do 12,00 hod. DISCO
od 14,00 do 18,00 hod. hraje BUDVARKA
Občerstvení zajištěno
Letní stadion:
Sobota - odbíjená, kopaná ….

Program kina - červenec-srpen 2008
Středa 2. 7. ve 21:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 102 minut

U MĚ DOBRÝ
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 9. 7. ve 21:00 hod.
Krimi, thriller USA, 2007, 123 minut, s titulky

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 11. 7. ve 21:00 hod.
Horror USA, 2008, 84 minut, s titulky

CLONA
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 20. 7. ve 21:00 hod.
Krimi USA, 2008, 114 minut, s titulky

GONE BABY GONE
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 23. 7. ve 21:00 hod.
Drama ČR, Polsko, 2008, 100 minut, v českém znění

KARAMAZOVI
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 25. 7. ve 21:00 hod.
Povídkový ﬁlm ČR, 2008, 75 minut,

Mládeži přístupno

Neděle 27. 7. ve 21:00 hod.
Akční USA, 2008, 125 minut, s titulky

IRON MAN
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Srpen 2008
Středa 6. 8. ve 21:00 hod.
Drama USA, 2008, 123 minut, s titulky

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 20. 8. ve 21:00 hod.
Romantická komedie USA, 2007, 99 minut,
s titulky

MEJDAN V LAS VEGAS
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 22. 8. ve 21:00 hod.
Komedie USA, 2008, 112 minut, s titulky

KOPAČKY
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 24. 8. ve 21:00 hod.
Drama, sci-ﬁ USA, Indie, 2008, 90 minut,
s titulky

STALO SE
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 27. 8. ve 21:00 hod.
Romantický Albánie, ČR, Řecko, 2006, 110
minut, v českém znění

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Mládeži přístupno

Pátek 29. 8. ve 21:00 hod.
Dobrodružný USA, 2008, 123 minut, s titulky

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 31. 8. v 17:30 hod.
Animovaný, dětský USA, 2008, 88 minut,
v českém znění

HORTON

OKO BERE
Vstupné 70,- Kč

MONGOL-ČINGISCHÁN
Vstupné 60,- Kč

Vstupné 70,- Kč

KULIČKY
Vstupné 70,- Kč

Neděle 10. 8. ve 21:00 hod.
Dobrodružný, historický Kazachstán, Mongolsko, Německo, Rusko, 2007, 120 minut,
s titulky

Mládeži do 12 let nevhodné

Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno
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Jihočeský cestovatel na kole František Šesták si prostě nedá pokoj
- Tentokrát ho zlákala metropole nad Seinou

Zemí
zamyšlenou
Při příležitosti 100 let od narození spisovatele
Ladislava Stehlíka se pořádá dne 5. 7. 2008
turistický pochod Zemí zamyšlenou.
Trasy: pěší – 14, 20, 35 km
cyklo- 25, 35, 50 km.
Start všech tras 5. 7. 2008 od 6.00 – 11.00
u kuželny TJ Blatná, cíl tamtéž do 20.00 hod.
Startovné dospělí 15,-Kč, děti 5,-Kč.
Pořádá Spolek blatenských turistů ve spolupráci s Městským muzeem Blatná a Obecním
úřadem Bělčice.
Záštitu nad akcí převzala Ing. Bc. Marie Hrdinová, členka Rady Jihočeského kraje.

Blatenská stovka
– 23.8.2008
První ročník cyklistického závodu pro širokou
veřejnost.
Pořádá TJ Blatná.
Vzdálenosti:
· rodinná kategorie 20 km
· pro aktivní cyklisty 50 km
· závodní kategorie 100 km
Trasa vede po polních a lesních cestách i po
nefrekventovaných silnicích.
Bližší informace : karban . pavel@tiscali.cz

MČR v dlouhém
triatlonu
21.6.2008 se konalo v Otrokovice MČR
v dlouhém triatlonu /3,8-180-42/, Jaroslav
Pudil (SCV Blatná), celkově 21. místo a stal se
mistrem ČR v kategorii v čase 10 h. 40 min.
Jaroslav Pudil

Železná vůle, pevné zdraví a výborná fyzická
kondice umožňují cyklistickému nadšenci ze
Sedlice u Blatné Františku Šestákovi i v jeho
sedmašedesáti letech balancovat na hranici lidských možností. Jako amatérský závodník byl
a je postrachem svých vrstevníků i mladších
kolegů. Jako cykloturista a cestovatel je snad ještě
lepší- bezpochyby však populárnější. Před dvěma roky s nerozlučným kamarádem Františkem
Hejtmánkem podnikl velkolepou cyklovýpravu
ve stopách mírového poselstva Jiřího z Poděbrad
po tzv. „Svatojakubské cestě“, která je dovedla
až na okraj Portugalska. Loni se ve společnosti jiného dobrodruha prohnal po trase dlouhé
přes 4000 kilometrů z Los Angeles do Chicaga
včetně legendární Route 66.
Tyhle počiny ho vetkly do
podvědomí široké veřejnosti. O radostech a strastech
v sedle se podělil ve své knize, která je v současnosti už
takřka rozprodána. Dodnes
ho z různých koutů republiky
zvou na besedy, aby vyprávěl
o svých zážitcích a zkušenostech.
Také letos v jeho nitru
jako sopka explodovala cestovatelská vášeň. Aniž by
to předem nějak plánoval
a avizoval, namířil si to přímo pod Eiffelovu věž. Prostě
se v Praze na Andělu opřel
do pedálů a jako sám voják v poli uháněl za nosem.
Všechno to vzniklo tak nějak živelně poté, co
jeho manželka odjela do lázní a on zůstal doma
sám. „Když už sám, tak na kole!“, rozhodl se ve
vteřině. A proč zrovna Paříž? „ 19. dubna jsem
se v Norimberku zúčastnil slavnostního otevření
cyklotrasy, spojující Prahu s Německem a končící
právě v Paříži. Tenkrát jsem zkušebně na německé straně absolvoval zhruba sedmdesátikilometrový úsek. A hned potom mi bylo jasné, že jsem
ztracen a nebudu klidně spát, dokud celou tu cyklotrasu nezdolám pěkně od A až do Z. Nadto jsem
ještě vstřebal řadu zajímavých informací o téhle
stezce doma na internetu“, sděluje větrem ošlehaný a sluncem opálený veterán. Na cestě strávil

Informace tenisového klubu
Březnice

Tenisový klub Březnice uspořádal ve dnech
19.4.-20.4.2008 okresní přebory v kategorii
staršího žactva. Okresní přebornicí v kategorii starších žákyň ve dvouhře se stala Dorota
Zdychyncová z Tenisového klubu Březnice,
která ve ﬁnále zvítězila nad Annou Novotnou
ze Sedlčan.
Ve čtyřhře starších žákyň se okresními
přebornicemi staly hráčky TK Březnice Dorota
Zdychyncová a Veronika Žihlová, které ve ﬁnále
porazily Annu Novotnou (Sedlčan) a Moniku
Tranovou (Příbram).
V kategorii starších žáků se okresním přeborníkem stal Jakub Vršecký (Bohutín), který

celkem patnáct dní a za tu dobu „zlomil vaz“ dohromady 1 582 kilometrům. Denně si naordinoval
dávku okolo sta kilometrů. Přenocoval vesměs
v kempech, pouze dvakrát mu poskytli nocleh
známí a jednou neznámí dobrosrdeční lidé. Za
odměnu si ve ﬁnále v Paříži zaplatil levný hotel.
Svatý Petr mu však příliš nakloněn nebyl: „Skoro
pořád pršelo. Na česko- německých hranicích byla
nepřízeň počasí takového kalibru, že jsem začal
vážně uvažovat o návratu. Protože ale nejsem
zvyklý něco vzdávat, popral jsem se sám se sebou
a pokračoval dál“, vzpomíná František Šesták na
své duševní zakolísání. Přiznává, že tuhle cestu
tak trochu podcenil: „Myslel jsem si, že to zvládnu
levou zadní. Jsou tam však dost těžké úseky. Ve
Francii je podstatný problém
s orientací- chybí značení.
Dokonce ani v infostřediscích
toho moc o Panevropské cyklotrase nevědí. Naštěstí jsou
Francouzi vstřícní, rádi poradí
a pomohou. Jazyky ovládám,
takže nebyl problém se vždycky nějak domluvit.“
Zpátky z Paříže už cestoval
první novodobý pokořitel
Panevropské cyklostezky autobusem. Nebylo to ale prý
ono- inu kolo je prostě kolo.
„Když jsem vystoupil v Plzni,
byl jsem tak rozbolavělý a rozlámaný, že jsem radši znovu
skočil na sedlo a domů pěkně
došlapal“, směje se sedlický
borec. To už ho doprovázela
dcera a kamarádi.
V současné době projíždějí toutéž trasou dva
reportéři deníku „Blesk“. Sice už -pokud vydržínebudou první, ale bude jim náležet stejný obdiv
a uznání jako Františku Šestákovi.
Ten zatím o nějakém obdobném podniku
v příštím roce nemá konkrétnější představy a už
vůbec ne plány. „Uvidíme!“, krčí rameny. Tak už
to s ním prostě je. Před kamarády a širokou veřejností je zpravidla tajemný jako hrad v Karpatech
a pak přijde šok. Nikoho už v příštím roce nepřekvapí, když zčistajasna oznámí, že se plavil na
gondole v Benátkách nebo čichal k holandským
tulipánům.
Vladimír Šavrda
ve ﬁnále zvítězil nad Vojtou Urešem (Bohutín),
čtyřhru vyhrála dvojice Vršecký, Ureš, která ve
ﬁnále porazila dvojici Tomáš Bulan (Sedlčany)
a Dominik Boreček (Dobříš).
Tenisový klub Březnice reprezentovali Fanda
Běle, Martin Běle, Ondřej Čejdík, Josef Kocík
a Lukáš Rom.
Výbor TK Březnice všem hráčům našeho
klubu touto cestou vyslovuje pochvalu za vzorný
přístup k jednotlivým utkáním a přeje mnoho
dalších úspěchů.
V případě zájmu o trénování v tenisové školičce při TK Březnice; jedná se o děti narozené
v roce 2003 a starší, je možno se informovat
a hlásit u p. Kindlmana, tel. 723 316 272.

Číslo 12 / strana 16

Blatná 27. června 2008

Ročník 19 (29)

� ��� � � � � � �
������ ������

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

���������

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

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

����� ����

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

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

Revize,montáže a opravy el.za�ízení a hromosvod�
Prodej elektromotor� a elektromateriálu
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