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Cena 7,- Kč

Mistr světa z Blatné!

Ing Luboš Hájek vypráví o svém mistrovském letu
Hvězda české letecké navigaci hoří dál…

Svazek obcí Blatenska - červenec 2008�

Zlí jazykové tvrdí, že kdo neuměl létat akrobacii, dal se na navigaci… - někdo jiný ale říká, že mnoho pilotů
zkoušelo navigaci, ale jen zlomek u ní zůstal, neboť bylo brzy zřejmé, že v navigaci nikdy nepronikne…
Počátek stříbrného poháru Nothingham Trophy pro mistra světa v přesném létání se datuje k roku 1981, kdy
zvítězil příslušník národa založivšího tuto krásnou leteckou disciplínu. Poté na dlouhá léta převzalo nadvládu
Polsko. Od roku 2000 deﬁnitivně i výsledky promluvila do světové navigace Česká republika, neboť v tomto
roce zvítězil po 17 letech někdo jiný než Polák, a to náš Jiří Jakeš. Na následujícím mistrovství v roce 2002
v Zagrebu převzal jako nejmladší mistr světa štafetu nějaký Luboš Hájek z Blatné – moje maličkost. V letech
2004 a 2006, právě v době konání světových šampionátů, jsme byli s manželkou v radostném očekávání a pohár
Svazek
obcí Blatenska
- červenec
2008�
se opět stěhoval do Polska.
Letos
se nám
už třetí
syn nenarodil a já měl konečně možnost obhájit prvenství
z roku 2002. To se nakonec povedlo a pohár se vrátil do Čech. A tak díky zvýšení porodnosti v Čechách
v poslední pětiletce jsem se stal nejdéle neporaženým mistrem světa v přesném létání.
Osmnácté mistrovství světa v přesném létání se konalo v Rakouském Riedu, městě vzdáleném asi 50 km
severně od Salzburgu, ve dnech 10.-19.7. tohoto roku, a to za účasti 62 pilotů z 13 zemí světa. Bylo to mé 3.
mistrovství, kterého jsem se zúčastnil, poprvé jsem sledoval vítězství Jiřího Jakeše v roce 2000 z 15. místa.
Poté přišla ona dvě vítězství v letech 2002 a letošní červcencové.
Toto MS bylo zase malinko jiné než ta předešlá. V Riedu se konalo v roce 2003 ME v přesném létání a náš
úspěch (2. a 3. místo v jednotlivcích a 1.místo v družstvech) tak naznačil šance pro letošní MS. Poměrně
komplikovaný ráz krajiny (v Čechách podobný např. české vrchovině či sedlčansku) v kombinaci s nepřesnou
mapou ale vyžadoval intenzivní přípravu, a to nejen standardní sérii 5-ti až 6-ti domácích regionálních pohárů,
ale v plánu byly i dva závody na otevřených mistrovstvích Rakouska, kde jsme se kromě vítězství nakonec
naučili i spoléhat se i ignorovat
informace nedokonalé mapy, která s českými či slovenskými topograﬁckými
��
mapami nemá srovnání.
(pokrač. na str. 7)

��
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A KTUALITY
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

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
INFORMUJE
Protože se v poslední době stále více setkáváme s dotazy od občanů jak vlastně strážníci městské policie slouží a jak se jich dovolat v případě
jakéhokoliv oznámení nebo žádosti, pokusím se
na tyto otázky stručně odpovědět.
Městská policie Blatná má v současné době
pět strážníků a to včetně velitele a jeho zástupce.
Z toho vyplývá, že není možné pokrýt službou
celých 24 hodin (různá omezení vyplývající ze
zákoníku práce, dovolené, školení atd). Proto
strážníci slouží každý den denní směnu (nejméně
dva strážníci) a mimo této denní služby slouží
v týdnu ještě nepravidelně nejméně jednu noční
službu. O víkendu se každý pátek i sobotu slouží
rovněž noční směna.
Městskou policii Blatná je možné volat na pevnou linku 383 423 467 nebo na mobilní telefon č.
720 513 321 V době kdy jsou strážníci ve službě,
ale nejsou přítomni na služebně, je pevná linka
automaticky přesměrována na uvedený mobilní
telefon, který mají strážníci ve službě u sebe.
Mimo službu strážníků se po zavolání na pevnou
linku uvede v činnost telefonní záznamník.
V případě, že se na Městskou policii Blatná
nedovoláte a Vaše oznámení je neodkladné,
volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná
telefon č. 974 237 710, popřípadě 383 422 005
nebo linku 158.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Rakouský víkend na
zámku Blatná
ve dnech 5. - 7. září
2008
Na programu bude:
koncert - recital Denisa Neubarthová,
Hans Richter - skladby rakouských
autorů
výstava obrazů Willy Noelle
výstava kreseb Adalberta Stiftera
výstava archiválií Blatná a Rakousko
výstava koláží Richarda Walla
koncerty rakouských orchestrů různých
žánrů
ochutnávky a prodej rakouských vín
výstavy a prodej rakouských výrobků
Pořádá Občanské sdružení Nobiscum
Humanitas za podpory Jihočeského
kraje a pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje
pana RNDr. Jana Zahradníka

Blatná 15. srpna 2008

TZ Seniorský dům získal
podporu Evropské unie
Písek, 8.7.2008, APP, eve
Dotaci z Regionálního operačního programu Evropské unie ve výši 36,4 milionu korun
získala v těchto dnech společnost Kočí – Invest Písek na vybudování Seniorského domu
z bývalých Otavských kasáren v Písku. Podle
představitele investiční společnosti Tomáše
Kočího činí celkový rozpočet projektu 90
milionů korun. Co za ně vznikne?
„Za tyto peníze vznikne kompletní přestavba Otavských kasáren na Seniorský dům Písek.
To znamená v podstatě nový dům, novou
jídelnu, klubovnu a klientské jednotky. Jedná
se o samostatné pokoje s vlastním sociálním
zařízením. Celkem bude kapacita Seniorského
domu Písek činit sto lůžek, z toho jednopokojových jednotek bude šedesát osm,“ říká
zástupce Kočí – Investu Tomáš Kočí.
Už nyní se mohou registrovat zájemci
o ubytování v budoucím Seniorském domě
v Písku, a to nejlépe prostřednictvím webové
adresy www.seniorskydum.cz . A hlásit se mohou i uchazeči o práci. Podle Tomáše Kočího
vzniknou pracovní příležitosti pro pečovatele,
sociální, zdravotní i technické pracovníky,
kuchaře a další profese: „V projektu jsme se
zavázali k vytvoření třiceti pracovních míst.
Ale po přepočítání lůžek a nákladů na klienty
jsme dospěli k dalším patnácti místům, čili celkem vznikne pětačtyřicet pracovních míst.“
Dodejme, že přestavba Otavských kasáren
v Písku začne už prvního srpna a skončit by
měla přesně za rok. „Pokud vše dobře půjde,
zahájí Seniorský dům svůj provoz 1.září
2009,“ uzavírá Kočí.

Chcete získat titul Ing?

V akademickém roce 2008/2009 počítá Bankovní institut vysoká škola Praha se zahájením
dvouletého magisterského studia v konzultačním
středisku Blatná. Studium bude navazovat na
absolvované bakalářské studium. Informaci uvádíme pro absolventy různých oborů bakalářského
studia na BIVŠ Praha, případně jiných vysokých
škol. Úspěšným ukončením kombinované (dálkové) formy magisterského studia získá absolvent
titul Ing. Jedná se o studium na soukromé vysoké
škole, na 1 semestr činí školné 22 000 Kč. Předpokladem otevření studia je závazná přihláška
20 studentů. Zájemci se mohou blíže informovat
na telefon. číslech 731 425 298, 383 412 237,
383 422 228.

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
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Ruské tanky v Gruzii v srpnu 2008 nám
připoměly čtyřicáté výročí vpádu vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce
1968. Snad to ani nebylo nutné
ZM

Seminář
Na výstavě Země živitelka se koná dne 21.
srpna 2008 seminář (nejen) pro jihočeské a
hornorakouské zástupce měst a obcí . Témata
přednášek jsou následující: ﬁnancování energetických projektů, fotovoltaika – výroba elektřiny
ze slunce, biomasa, výkupní ceny za elektřinu
z obnovitelných zdrojů energie, zelené bonusy,
podmínky pro připojení do distribuční soustavy
a prezentace vzorových obcí.
Mezi přednášejícími budou jak představitelé
obcí s realizovanými instalacemi využívajícími
energii biomasy a Slunce, tak zástupci organizací
zasahujících do dění v této oblasti (Energetický
regulační úřad, Státní fond životního prostředí,
E.ON atd.).
Účast na semináři je bezplatná.
Přihlásit se můžete v kanceláři Energy
Centre České Budějovice, nám. Př. Otakara II.
87/25, 37001 České Budějovice nebo telefonicky
– 387312580, faxem – 387 312 581 či emailem:
tomas@eccb.cz.
Těšíme se na viděnou!
S pozdravem tým ECČB.

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Makrela mražená kuchaná
(bal. 1.2kg)
Pstruh mražený
(bal.0,45kg, 2 ks)
Amur uzený
Kuřecí prsa
(bal. 2kg)
Kachna mražená
(kus - 2.10 kg )

49,-/kg
49,-/balení
10,90/10dkg
103,-/kg
76,50/kg

Platnost akce od 8.8.2008 do 22.8.2008
nebo do vyprodání zásob.
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 velkou 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 Mečichově, 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, ...)
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S Mírou do Senátu

Město Blatná
Svazek obcí Blatenska
vyhlašují

Vážení,
mám rád Jižní Čechy a jsem rád, že drtivou většinu života
jsem mohl strávit ať už u rybníků, v lesích nebo mezi lidmi zde.
Je to můj kraj. Na svět jsem přišel ve Strakonicích, ve Volyni jsem
prožil první léta života. Blatná leží uprostřed jedné z nekrásnějších krajin v Čechách, v duchu vidím ostrůvky žuly vyrůstající
z krajiny na mé oblíbené cestě od Mačkova k Blatenskému zámku. Skoro na každou blatenskou pouť jsme chodívali s kamarády
ze Strakonic pěšky. Nejkrásnější byly ony ranní návraty, kdy
z rybníků vychází mlha a pomaloučku vylézá slunéčko. Dneska
už člověk tolik nevydrží, ale vzpomínky zůstávají.
Z Velkých a Malých Nepodřic pocházejí mí prarodiče z matčiny strany, z Jinína a Bušanovic pak z otcovy. Měl jsem to štěstí,
že u dědy s babičkou na venkově jsem stihl vyrůstat jako v dávných dobách, bez elektriky a televize,
ale od rána do večera venku, byť i jako malý jsem leckdy musel přidat ruku k dílu. V osmdesátých
letech jsem zde prošel škálou dělnických profesí, později dojížděl na Temelín, přestěhoval se
do Českých Budějovic, kde jsem i starostoval, abych dvě období dělal poslance za Jihočechy. Ve
Strakonicích stále žijí obě dvě mamky, jejichž návštěvy vždy se ženou rádi stihneme.
Co Vám nabízím?
1. Reprezentanta, který spoluformuloval a také prosazoval základní pilíře demokratických
principů v naší zemi od roku 1989
2. Kolegu, který prošel řadou povolání – od dělníka po politika, a má tak mnoho exkolegů, ať
už ze šachty v Nahošíně, z jaderné elektrárny Temelín, primátorování či poslancování
3. Jedince, který má kontakty s mnoha reprezentanty společenského i politického světa a umí
je využít
4. Zkušeného vyjednavače, který dokázal přesvědčit o správné volbě ve prospěch Václava
Klause
5. Politika, který mimo jiné i díky znalosti úřednického zázemí ministerstev umí napomoci při
otevírání dveří
Chci mimo jiné pokračovat v prosazování toho, co si Jihočeši zaslouží, a na co již léta čekají
– moderní dopravní infrastrukturu. Senátor také musí umět selským rozumem posoudit dopady
zákonů. Také bych chtěl být jakýmsi ombudsmanem místních lidí. Tedy ne že bych za Vás vyřizoval
rodinné spory nebo sousedské třenice, ale když se dostanete do úzkých, budu se vám snažit pomoci
nebo alespoň poradit, kudy dál. Slibovat modré z nebe nechci, to ode mne nečekejte. Senátor není
člověk, který má klíče od pomyslné truhly s dotacemi. Měl by ale vědět, za kterými dveřmi ony
truhly jsou. A já si myslím, že to za léta zkušeností vím. Takto si to troufám slíbit. Ne víc.
Ing. Miroslav Beneš
kandidát do Senátu za ODS

V neděli 17.8. dává Ing. Miroslav Beneš blatenským dětem volně k dispozici skákací stan
a přeje hodně radosti
ZM

Kamery úspěšně hlídají
centrum Blatné
Přijdete ke svému autu, potřebujete odjet, ale
najednou si všimnete, že automobil je poškozený. Někdo do něj zřejmě narazil při vyjíždění
z parkovacího místa poblíž a ujel. Co s tím? Bez
svědků se taková událost rozhodně nevyřeší lehce
a hlavně rychle. Najednou máte času dost. Než se
všechno vypíše a ujasní, dotyčný bezohledný řidič
je už dávno v klidu někde úplně jinde... a myslí
si, že na něj nikdo nepřijde. Jenže bude asi rychle
zklamán zvláště v tom případě, že celou událost
nasnímala bezpečnostní kamera. Jak potvrdil Strakonickému deníku velitel strážníků v Blatné Petr
Vaněk, tento případ se vážně stal. Vše se událo
na náměstí Míru, jedné ze čtyř lokalit, které jsou
od konce května dvacet čtyři hodin denně pod
dohledem kamer.
Každý určitě souhlasí s tím, že díky kamerovému systému bude identiﬁkace osob, které se

dopustí jakýchkoliv přečinů, mnohem snadnější.
Všem je také jasné, že právě centrum města je
nejnáchylnější, a proto jsou kamery právě tam.
Zřejmé také je, že systém kamer je určitou prevencí, protože kdo by chtěl, aby jeho zločin byl
zaznamenám a poté na základě tohoto záznamu
řešen policií... Zdá se tedy, že umístění kamer
je správné.
Samozřejmě. I já jsem ráda, že se v Blatné
konečně objevily. Jen bych chtěla upozornit na to,
co se může lehce stát. Jak už bylo řečeno, kamery
jsou čtyři. Střežena je třída J.P.Koubka, náměstí
Míru a také část ulice Na Příkopech. Lidé v tomto
„ohlídaném“ prostoru se tedy v podstatě nemají
čeho obávat. Když se něco stane, bude relativně
snadné vypátrat viníka. Otázkou pro mě ale
zůstává, co bude s těmi ostatními místy, v nichž
tím pádem vzroste pravděpodobnost spáchání přestupku či trestného činu? Jistěže chápu nemožnost
pokrytí celého města kamerovým systémem a také
beru na vědomí, že do budoucna se podle pana

ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Blatná
v rámci 6. ročníku

PŘÍRODA BLATENSKA
VOŇAVÁ KRÁSA ZA HUMNY
SOUTĚŽ MLADÝCH FOTOGRAFŮ
Kategorie - jednotlivci:

žáci 3. a 5. tříd ZŠ
žáci 6. a 7. tříd ZŠ
žáci 8. a 9. tříd ZŠ
studenti SŠ a SOU

Téma: Co nám kvete za humny
Rozkvetlé louky Blatenska
Babiččina zahrádka
Květinové království
Fotograﬁe max. formát 18cm x 24cm, každý
soutěžící může předložit max. 5 fotograﬁí.
Termín odevzdání fotograﬁí do soutěže do
čtvrtka 23.4.2009 do 14,00 hod.
Soutěžní fotograﬁe zašlete (popř. odevzdejte) v budově Základní umělecké školy v Blatné,
tř. J.P.Koubka, nebo odboru životního prostředí
MěÚ Blatná.
Fotograﬁe na rubové straně označte: jméno
a příjmení autora, škola a třída
Vyhodnocení soutěže a předání cen za vybrané fotograﬁe díla proběhne na přelomu měsíce
dubna a května 2009, slavnostní vyhlášení se
uskuteční v květnu 2009 v ambitu Domova pro
seniory Blatná.
Vybrané fotograﬁe se stanou součástí stejnojmenné výstavy, kterou připravujeme společně
s Městským muzeem Blatná na přelomu měsíce
srpna a září 2009.
Josef Hospergr v.r.
starosta Města Blatná

V. Tomanová v.r.
předsedkyně
Svazku obcí Blatenska

V Blatné dne 8.8.2008

Petra Vaňka bude hustota kamer zvyšovat, chtěla
bych ale také důvěryhodné ujištění, že policie
bude v rizikovějších lokalitách (a také okolních
obcích) viděna častěji.
Takovou rizikovou oblastí je podle mě například parkoviště u kotelny na sídlišti Nad Lomnicí,
kde chybí dostatek veřejného osvětlení (což je názor můj a také některých občanů žijících v tamější
oblasti), o což se ale už delší čas nikdo nestará.
Zřejmě se jen čeká, až se něco stane, a pak se to
teprve snad začne řešit. Samozřejmě je v Blatné
více míst, která by si zasloužila větší pozornost
bezpečnostních složek, ale mám dojem, že jeden
příklad za všechny je dostačující.
Na závěr bych chtěla dodat, že informace
o městském kamerovém dohlížecím systému naleznete také na webu www.blatna.yc.cz a rovněž
zde můžete hlasovat na téma kamer v anketě.
www.blatna.yc.cz

Lucie Braunová
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PROVOZNÍ ŘÁD MÍSTNÍHO
INFORMAČNĚ
ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU
1. Místní informačně orientační systém města
Blatná (dále jen „MIOS“) je ucelený soubor dopravních značek, sloužící k orientaci účastníka
provozu na pozemních komunikacích, k vyhledání
a dosažení kulturního, turistického, komunálního
a komerčního cíle. Dopravní značky jsou provedeny podle požadavků § 13 vyhlášky č. 30/2001
Sb., v platném znění, Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích – TP
117, případně pozdějších předpisů, které uvedené
předpisy mění nebo nahrazují. Konkrétní provedení pro dopravní značky označující komerční cíl
je stanoveno v příloze.
2. Dopravní značky je možné umisťovat pouze
v místech (pozicích) schválených pro tento účel
stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Toto stanovení vydává v souladu
s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
v platném znění na silnici I. třídy Krajský úřad Jč
kraje po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, v ostatních případech MěÚ
Blatná, odbor dopravy po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie. Všechny
pozice musí být dále schváleny usnesením Rady
města Blatná.
3. Dopravní značky se umisťují nad sebou, na
samostatných sloupcích nebo sloupech veřejného
osvětlení. Jejich umístění musí splňovat technické
požadavky vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném
znění, Zásad pro informačně orientační značení
na pozemních komunikacích – TP 117, Zásad
pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65, případně pozdějších předpisů,
které uvedené předpisy mění nebo nahrazují.
V případě komerčních cílů se umisťuje na jeden
sloupek nebo sloup veřejného osvětlení nejvýše
7 značek. V případě potřeby umístění dalších
značek je možné, pokud to konkrétní podmínky
dovolují, rozdělit skupinu značek na dva samostatné sloupky nebo sloupy veřejného osvětlení.
V tomto případě se obě místa s umístěním značek
považují stále za jednu pozici.
4. Žadatelem o umístění značky (značek) s komerčním cílem je právnická osoba nebo fyzická
osoba podnikatele, která má na území města sídlo
nebo provozovnu (dále jen „žadatel“). Žádá se písemně na odboru majetku, investic a rozvoje MěÚ
Blatná. Pokud požadavek neodporuje ustanovení
tohoto řádu, odbor majetku, investic a rozvoje
žádosti vyhoví a vystaví písemný souhlas, který
bude mimo jiné obsahovat podmínky pro provedení a umístění značky. V opačném případě žádost
zamítne. Žadatel, který má zřízeno sídlo nebo
provozovnu na území města před 01.04.2008,
může požádat o povolení umístění značky MIOS
s komerčním cílem nejpozději do 30.09.2008.
Žadatel, který zřídil sídlo nebo novou provozovnu
na území města po 01.04.2008, může požádat
o povolení umístnění značky MIOS s komerčním
cílem nejpozději do 6 ti měsíců od zřízení sídla
nebo provozovny.
5. Dopravní značky MIOS s uvedením komerčního cíle zůstávají v majetku žadatele. Město
Blatná si vyhrazuje možnost změnit umístění
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značek v rámci jedné pozice (viz bod č. 3 tohoto
řádu). Instalaci značek zajišťuje žadatel na své
náklady. V případě umístění či provedení značky,
která je v rozporu s tímto řádem (viz bod č. 6),
si vyhrazuje Město Blatná právo na odstranění
takové značky a její uskladnění na náklady žadatele, kterého o tomto kroku vhodným způsobem
vyrozumí.
6. Pasport dopravního značení MIOS vede
odbor majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná.
Kontrolu MIOS provádí odbor majetku, investic
a rozvoje spolu s odborem dopravy MěÚ Blatná, a to minimálně 1x za běžný kalendářní rok.
Umístění dopravních značek MIOS v rozporu
s ustanoveními tohoto řádu a příslušnými právními předpisy, je považováno za přestupek podle
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (případně
pozdějšího předpisu, který uvedený zákon mění
nebo nahrazuje), s možností uložení pokuty, pro
které je příslušným správním orgánem MěÚ
Blatná, odbor dopravy.
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7. Tento provozní řád, schválený Radou města
Blatná, usnesením č. 203/08/b) dne 23.06.2008
nabývá účinnosti dnem 01.07.2008.
Josef Hospergr v. r., starosta Města Blatná

Dne 30.srpna 2008 budou od 15:30 do
17:00 h před blatenským zámkem vystavovány vozy značky IFA z produkce bývalé
NDR. AICE a pořadatelé této akce Vás srdečně zvou k prohlídce vozů, které nejen
v minulém století, ale i dnes stále jezdí na
našich silnicích.
Přijďte si připomenout staré zašlé časy,
budete vřele vítáni.
Za AICE Rostislav Vonášek

Prodám byt 3+1 v os.vlast., 68 m2,
6. patro s výtahem, balkón. Cena 1,5
mil. Tel.: 773 582 010.

OZNÁMENÍ
Domov PETRA Mačkov Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 3.9.2008
od 9:00 hod do15:00 hod.
Informativní prohlídky Domova pro zájemce proběhnou v 9:30 hod a ve 12:30 hod.
Den otevřených dveří je pořádán 3.9.2008 souběžně ve všech sociálních zařízeních, která jsou
zřizována Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Zprávy z regionu aneb co se děje
kolem nás
Cyklostezky oblékly nový „kabát“
Bratronice - Značnou sumu 15 000 000
korun investovalo v loňském roce vedení obce
do celkové rekonstrukce cest ve svém okolí.
V převážné míře se jednalo o cyklostezky. „Jejich
stav byl více než zoufalý“, konstatuje bratronický
místostarosta Miloslav Antony. Jak se mohla
malá víska s pouhými 50 obyvateli pustit do tak
ﬁnančně náročného projektu ? „Celou částku nám
ve formě dotace poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj“, vysvětluje Miloslav Antony. Celkem se
za oněch 15 000 000 korun opravilo devět kilometrů asfaltované plochy. Zakázka byla svěřena
ﬁrmě Jun Drahonice. „Je to tak trochu nespravedlivé- máme ve vlastnictví víc kilometrů cest než
sousední obce s několikanásobně větším rozpočtem“, dodává místostarosta Miloslav Antony.
O rok dříve bratroničtí nechali nákladem
300 000 korun nově vyasfaltovat komunikace
uvnitř obce. Zmíněná suma vystačila na 300 metrů
plochy. Polovinu zaplatil krajský úřad, druhou
polovinu naspořil Obecní úřad.
Plynoﬁkace se bude splácet ještě dva roky
Bratronice - Aby umožnil svým obyvatelům
ekologické vytápění, rozhodl se místní Obecní
úřad přikročit k celoplošné plynoﬁkaci i za cenu
zadlužení. Byla dokončena v roce 2005. „Úvěr
budeme splácet již jen dva roky. Původní odhad na
cenu plynoﬁkace zněl 1 500 000 korun, ve ﬁnále
to vyšlo o něco méně. Na přípojky se poskytovala
padesátiprocentní dotace, páteřní rozvod stál
700 000 korun“, uvádí místostarosta Bratronic
Miloslav Antony. Někteří majitelé rekreačních

obydlí si na poslední chvíli zavedení plynové
přípojky ke svým objektům rozmysleli, takže část
katastru zůstala ušetřena zemních prací.
Obec šetří na příští léta
Bratronice - Aby se mohly v budoucnosti podnikat další kroky v zájmu místních obyvatel i vsi
samé, přešlo vedení obce na úsporný program.
„Bude zapotřebí dát do pořádku místní rozhlas,
který nás poslední dobou dost zlobí. V plánu je
také oprava naší kapličky. Protože naše ves je dnes
už tvořena převážně občany důchodového věku,
svépomocí se toho příliš neudělá- budeme si jednat ﬁrmy“, říká místostarosta Miloslav Antony.
Venkovské hospůdce se blýská na časy
Kocelovice - Místní pohostinství a jeho
nejbližší okolí čekají změny. Pozitivní změny.
V současnosti probíhá částečná oprava venkovní
fasády. První fázi- otlučení staré omítky zdejšími
brigádníky- už má za sebou. Teď ho čeká uvedení
do nové podoby, čehož se zhostí odborná ﬁrma.
„Počítáme, že tahle akce nás přijde na nějakých
sto tisíc korun“, prozrazuje kocelovický starosta
Josef Vonášek.
V blízké budoucnosti vznikne v sousedství
hospody také víceúčelová zpevněná plocha,
která bude sloužit pro sportovní a kulturní vyžití
v obci. Za tímto účelem získali kocelovičtí od
Krajského úřadu dotaci ve výši 180 000 korun.
„Předpokládáme ale, že náš záměr bude stát nejméně půl miliónu. Jen na oplocení je počítáno se
sumou 200 000 korun“, podotýká Josef Vonášek.
(pokrač. na str. 9)
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Knihovna myslí na
děti i o prázdninách
Nejmladší čtenáři mají možnost prohlížet si se
svými maminkami knížky doplněné magnetickými prvky, které si získaly mimořádnou oblibu,
neboť nabízejí možnost tvořivé hry a poučení
zároveň. Magnetické obrázky přiložené ke knize
mají své místo jak na obrázku, tak v ději knihy.
Knihy dítěti zpestří a usnadní poznávání nových
věcí. Jsou zaměřeny na zvířátka, slovní zásobu,
rozlišování barev, počítání. Děti zaujmou i zvukové knížky ze světa zvířat domácích, divokých
a třeba i dinosaurů. Pro děti je připraven tvůrčí
koutek, kde si mohou kreslit nebo vybarvit obrázky. Batolata mohou pozorovat dění v knihovně ze
speciální židličky, která je pro ně připravena. Je
to přínosem hlavně pro maminky, které svá neposedná mrňata nemusí nosit v náručí. Pamatovaly
jsme i na zabezpečení jejich kočárků a sedaček.
Největším hitem starších čtenářů jsou knihy
3D. Díky 3D brýlím, které jsou uloženy v knize,
vám budou například pravěká zvířata připadat
jako živá a budete si moci prohlédnout každý
jejich detail.
A co na vás ještě čeká? Knihy zamilované,
horory a napětí, legrace, fantasy, pohádky a příběhy, nejnovější encyklopedie, Guinnessovy knihy
rekordů. Také internet (pro čtenáře zdarma),
časopis Kamarád o dění v knihovně s příspěvky
našich čtenářů. Místo, kde si v pohodlné poloze
vleže můžete prohlížet vaše oblíbené časopisy,
knihy anebo si zahrát pexeso, Velkou knihu her
anebo Knihu plnou her. Při vstupu do knihovny
si můžete prohlédnout nové speciálně ilustrované
mapy pro děti, kde je podrobně zobrazen prehistorický svět, živočichové celého světa, sluneční
soustava a celý svět.

Tradiční výstava motocyklů
Srdečně Vás zveme na prohlídku
výstavy motocyklů,
která se koná v průběhu blatenské
pouti na dvoře
místního Městského úřadu.
Pozn. Není jen pro milovníky krásných
a silných strojů

NOVINKA V BLATNÉ

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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Koncertní cyklus „Po
jihočeských zámcích“
opět ve Lnářích
V průběhu letních měsíců se koná na vybraných zámcích jižních Čech již 5. ročník koncertního cyklu „Po jihočeských zámcích“. Letošní
koncerty již proběhly na historických objektech
ve Strakonicích, Nových Hradech, Třeboni a Jindřichově Hradci a vystoupili v nich renomovaní
umělci a soubory, např. Roman Škoda, sólista HD
v Karlíně, Prof. Štěpán Rak s Alfredem Strejčkem
či Pražské kytarové kvarteto. Závěrečný koncert
letošního ročníku se uskuteční ve spolupráci se
správou zámku Lnáře v pátek 22.8. od 19:00
ve Velkém sále lnářského zámku. V programu
koncertu se představí Písecký komorní orchestr
s dirigentem J. Vodňanským a sólisty K. Ernestovou – soprán a R. Pacourkem – klarinet a zazní
skladby Fr. Schuberta, G. Holsta, W.A. Mozarta
a C.M. Webera. Tímto koncertem se cyklus „Po
jihočeských zámcích“ vrátí na zámek ve Lnářích
opět po 2 letech, naposledy zde vystoupil soubor
„Trio con Canto“v roce 2006.
Záštitu nad celým letošním ročníkem koncertů
převzal hejtman Jihočeského kraje pan RNDr. J.
Zahradník a lnářský koncert zaštítil senátor PČR
pan Ing. J. Kalbáč.
Vstupné na tento koncert je 80,- Kč a vstupenky budou k zakoupení v den koncertu na zámku
ve Lnářích. Srdečně Vás tímto, na tento závěrečný koncert 5. ročníku cyklu „Po jihočeských
zámcích“, zveme.
ŠP Production,
http://www.pojihoceskychzamcich.net
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Drobné památky
Blatenska
Náves osady Neradov zdobí novodobá kaple zasvěcená P. Marii. Kaple byla postavena
v roce 1933, jak dokládá reliéfní letopočet na
průčelí. Stavba má čtvercový půdorys, štít nad
průčelím je trojúhelníkový s dvěma větracími
otvory. Nad sedlovou střechou s betonovou
střešní krytinou je plechová zvonička s jehlancovou stříškou a s vrcholovým křížem. Vstup
do kaple je obdélníkový, podobně jako okna na
bočních stěnách. Kaple byla postavena nákladem obce Lom, pod kterou Neradov patří a též
na ni přispěli místní občané. Kaple je v dobrém
stavu, v roce 1994 byl opraven krov a střecha
s věžičkou, v roce 1996 následovala obnova
fasády. Opravu zajistila obec Lom z vlastních
ﬁnančních prostředků.
Pet

Foto Václav Cheníček, 2008
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Takové malé
zamyšlení
Už jako malá jsem si přála pracovat s lidmi
a koňmi.Tedy spíše s lidmi skrze koně.A tak
jsem se shodu okolností dostala k takovéto
brigádní práci do mačkovského ústavu.
Proč se starat o postižené děti, když místo
toho můžu ležet u vody, opalovat se a užívat
bezstarostné prázdniny? Odpověděla bych
zcela jistě „je to dobrý skutek“, ale každá další
práce u „postižených“ mi ukazuje, že odpověď
na původní otázku je vlastně úplně jiná.Zjistila
jsem, že mé obavy a zábrany , jak se k těmto
lidem chovat, jsou naprosto zbytečné A tady
začíná mé malé dobrodružství.
Hned při příjezdu mi energická a stále
usměvavá Maruška vysvětluje, jak to chodí
u nich u koní a ani ne po pěti minutách si
spolu povídáme, jako bychom se viděly každý
den.Pomáhám jí postarat se o koníky a moji
pomoc nebere asi jako samozřejmost, protože
mi neustále děkuje. A nebyla to prázdná slova,
otřepané fráze a známky slušného vychování.
Bylo vidět, jak moc upřímně to myslí….
Nebo Vilma, která je na vozíčku a účastní
se s ostatními dětmi hipoterapie.Její šťastný
pohled, když si může pohladit koně a její
spokojený úsměv, když následně na koni
sedí, září štěstím.Hned po hipoterapii mě
navštíví a ačkoliv se vidíme poprvé, objímá
mě a sděluje mi své zážitky. Nebo, když jsme
jednou uklízeli seno pro naše čtyřnohé přátele
a viděla jsem vzájemnou pomoc, kterou tito
lidé mají mezi sebou, jak se dokáží upřímně
pochválit, zasmát se, povzbuzovat a pomoci
jeden druhému, mne napadá otázka, zda-li
by si spousta lidí z tohoto přístupu měla vzít
příklad? Mezi těmito lidmi zažijete úplně jiný
svět. Mnohokrát jsem slyšela otázku:,,,To ti to
nevadí s těmi „postiženými“?
V dnešní době vám řeknou: ,,Vaše dítě
bude „postižené“, ale neřeknou vám, že vaše
dítě bude jednou:
umět děkovat tolik upřímně, jako nikdo
jiný na světě,
objímat naprosto neznámé lidi,
vyrábět úžasné předměty, které nadělají
tolik radosti všem okolo,
anebo prostě mít ty nejkrásnější oči na
světě…
Celé je to vlastně jako lidský řetězec. Oni
mi přináší to, co by mi zdraví jen tak nepřinesli a já to můžu přenášet zase zdravým.Při
pomyšlení na ty lidi se mi už příčí použít slovo
,,postižený“.
Proč jsem jezdila za jinak obdarovanými
lidmi já?
Já se od nich učila správně žít a vážit si
života.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
lidem, kteří se této práci věnují a popřála jim
mnoho radosti. A také nesmím zapomenout na
naše čtyřnohé přátele….:-)
Tereza Špetová

Chytrá Blondýna
Minulý týden
proběhlo v Sedlici
u Blatné netradiční vzdělávání dospělých s názvem
„Chytrá Blondýna - Smart Blond“. Na 30 pedagogů z celé Evropy přijelo sdílet své zkušenosti
a učit se novým technikám práce s dětmi a mládeží.Tématem bylo překonávání předsudků a stereotypů mezi národnostmi a příprava mladých lidí na
vzrůstajíci multikulturnost prostředí ve kterém žijeme. Celou akci připravilo strakonické občanské
sdružení PREVENT ve spolupráci, a za ﬁnanční
podpory organizace Mládež v akci - Youth in
Action, která podporuje vzdělávání mládeže a pedagogických pracovníků v rámci evropské unie.
Účastníci si prošli zážitkovým výcvikem na zmíněné téma a naučené dovednosti si ověřili v praxi
s českými dětmi na letním anglickém táboře

nedaleko Orlíku. Zajímavostí jistě bude i závěrečná odezva od evropských pedagogů.
Ti byli překvapeni nejen vysokou úrovní
připravenosti vzdělávacího kursu, ale také například čistotou českých měst a nádherou přírody
Blatenska.
MARTIN KLAJN, DiS.
GSM: +420777040755
EMAIL: Klajn.m@seznam.cz
SKYPE: klajnoch
O.S.PREVENT
PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE
A SPOLEČENSTVO PRO ZÁŽITEK
KRÁTKÁ 20
STRAKONICE 386 01
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Hvězda česlé letecké navigaci...
(pokr. ze str. 1)

Mistrovství bylo jiné i průběhem soutěže. Ještě
nikdy se po třech soutěžních dnech nerozhodovalo
4.den pouze jedním posledním přistáním do soutěžního pásma, k tomu ještě přistáním bez použití
plynu (simulace závady motoru), které se nestihlo
dříve. Stačila drobná chyba, jeden skluz navíc,
drobný poryv větru - tolik faktorů může ovlivnit
plachtící letadlo…
O co vlastně při přesném létání jde?
Disciplína se skládá ze 2.částí – z letu po trati
a odděleně pak z přesného přistání do soutěžního
pásma, které zjednodušeně řečeno imituje přistání
na letadlovou loď, které je vyznačené na dráze,
dlouhé 72 a široké 12 metrů, lety po trati jsou
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
INFORMUJE!!
Pozornějším občanům Blatné již delší dobu
jistě neuniká fakt, že se v obchodech zabývajících se prodejem veškerého sortimentu pro své
domácí miláčky občas objevují inzeráty s fotograﬁemi převážně psů, kteří byli odchyceni
strážníky městské policie. Tato informace je
rovněž zveřejňována městským rozhlasem. Jedná
se převážně o pejsky, kteří nějakým způsobem
svému majiteli utekli, nebo se jedná o případy
(těch je samozřejmě většina), že pejsek byl již
svému majiteli na obtíž a tak ho prostě „vyhodil“
na ulici s tím, že se o něj určitě někdo postará.
Strážníci tyto psy odchytávají a umisťují je do tzv.
záchytných kotců, které jsou vybudovány v areálu
Čistírny odpadních vod Blatná. V minulém roce
bylo takovýchto pejsků 10. V roce letošním je
takovýchto případů do konce měsíce července
celkem 14. Musím však konstatovat, že na základě
zveřejněných informací v městském rozhlase,
ve výše zmiňovaných prodejnách a rovněž v Bl.
Listech a Strakonickém deníku se nám podařilo
veškeré pejsky vrátit svým majitelům, nebo jim
nové páníčky najít.
Proto z důvodu větší informovanosti občanů
a to nejen v Blatné, nechala městská policie zřídit internetové stránky uvedených „záchytných
kotců“. Na adrese
www.kotce-blatna.estranky.cz jsou uveřejněny
veškeré informace týkající se pejsků jak umístěných v záchytných kotcích městské policie,
tak i informace o pejscích, kteří už mají nový
domov. Stránky byly zřízeny na základě posledního případu, kdy byl do záchytného kotce dne
18.7.2008 umístněn opuštěný aljašský malamut.
Pomocí těchto stránek se nám podařilo najít
tomuto pejskovi nového majitele a od 8.8.2008
běhá tento malamut po velké zahradě až ve Vranově nad Dyjí. .
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat těm
lidem, kteří si již nějakého opuštěného pejska
od nás vzali a věnují mu tolik potřebnou péči
a lásku.
Velitel strážníků , Městské policie Blatná
Petr Vaněk

zpravidla dva a přistání čtyři.Příprava navigačního letu trvá 1h a 15min.Prvních 20-30 min je věnováno teoretickému výpočtu jednak opravených
kurzů letadla vzhledem k zadanému větru ( tzv.
snos), dále pak vzhledem k větru počítáte odpovídající rychlosti letadla vůči zemi na jednotlivých
úsecích letu a časové délky jednotlivých úseků
trati, kterých bývá kolem osmi. Dokládáte tak
schopnost zahrnovat vliv větru na váš let.
Dalších 30-40 minut se věnujete přípravě
vlastního letu ve skutečných podmínkách. Vaším
úkolem je totiž zaprvé obletět trať ve stanovených
časech s přesností +/- 2 sekundy v jakémkoliv
měřeném bodě tratí, tj. na otočných bodech či předem neznámých tzv. “tajných brankách“, sekunda
mimo toleranci je za 3 trestné body. Bránou, která
je široká +/- půl námořní míle, může být například
potok, cesta či hrana lesa, zpravidla „něco“ kolmé
k vaší trati. Čas přeletu vyhodnocuje počítač po
letu stažením údajů ze záznamového zařízení pracujícího na bázi GPS, které je na palubě zapnuto
během celého letu. Těchto měření je okolo dvaceti, přičemž na trati se letoun nesmí pohybovat
zpět, pouze ve směru trati a+/- 90 stupňů k ní.
Pochopitelně by se pilot neměl ztratit, neboť pak
nemůže proletět časovými branami. A při kvalitě
rakouských map, kde je jedna silnice ze tří, které
pod sebou vidíte...
Dalším úkolem během letu je nalézt objekty
vyfocené stavitelem trati, které máte na fotograﬁích v letadle (zpravidla 10 fotek, např. meandr
potoka, skupina stromů u lesa, dům na kraji
vesnice, jednoduše cokoli ve vzdálenosti +/- 100
metrů od plánované trati letu). Posledním úkolem
je hledat znaky z bílých plachet umístěné na zemi
(např. trojúhelník, tři svislé plachty, písmeno
„pí“ atd.) a zakreslit polohu objektů do mapy.
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Dohromady těchto objektů je 25, každý nenalezený za 20 trestných bodů.
Přitom všem řídíte skutečné letadlo po trati
podle nějaké mapy za dohledností i 5km, tzn., že
vidíte cca 2 min před sebe, v kopcovitém terénu,
v turbulenci i za deště.
Druhou částí přesného létání je přesnost přistání. Přistání jsou čtyři, první je normální přistání,
s použitím plynu a přistávacích klapek, které
snižují přistávací rychlost, druhé je pak imitací
nouzového přistání, jakoby závady motoru ve
výšce 300 metrů na úrovni letiště. Pilot pak přistává jako s větroněm, nemůže přidat plyn, pouze
korigovat úhel klesání použitím skluzu či klapek.
Třetí je stejné jako druhé, pouze složitější v tom,
že nelze použít klapky. Klapky při „nouzáku“
slouží v úplně konečné fázi těsně před dotykem
letounu ke zvýšení vztlaku a oddálení dotyku
o cca až 5 sekund, což může při pohybu letadla
cca 20 metrů za vteřinu být pro přistání k nule
na 72 metrů dlouhém pásmu zásadní. Čtvrtým
přistáním je opět normální motorové přistání,
ale tentokrát přes překážku, kterou je provázek
s fáborky vysoký dva metry ve vzdálenosti 50
metrů před nulovou čárou. Tím se stává přistání
díky velkému úhlu opět složitější. Pochopitelně
nesmíte o překážku zavadit, vysoká penalizace
400 trestných bodů znamená jízdenku do rodné
vlasti.
Co vše se při přistání kromě metrů před a za
2-metrovou nulovou čáru penalizuje ani nebudu
popisovat, jen zkráceně, že se nesmí přistát na
všechna kola najednou (150 tr.b.), ale nejdříve na
hlavní a poté na příďový podvozek, musí se přistát
na obě hlavní kola najednou, nesmí se odskočit
(počítají se ty „dražší“ metry), nesmí se stát při

J. P. Koubka 81, Blatná
(budova GE Money Bank)
Kancelá� - pracovní doba:
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13:30 – 17:00
12:00 – 16:00
13:30 – 17:30
9:00 – 12:30
ZAV�ENO

Po telefonické dohod� i mimo pracovní dobu
Kontakty :
S. Kosáková – 724/071656
L. Kade�ková – 721/043438
M. Peš�áková – 731/955685

(pokrač. na str. 8)
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(pokr. ze str. 7)
dotyku na brzdách (150 tr.b.), nesmí se při dotyku
zavírat klapky (150 tr.b.), atd..
Při motorových přistáních je každý plusový
metr za 3 trestné body, minusový za 7, při „nouzácích“ vzhledem k větší složitosti je penalizace
mírnější, plusový metr je za 2 a minusový za 4
trestné body. Pro zajímavost, letošní nejlepší závodník měl za všechna přistání 6 trestných bodů.
Ale jak říká jeden můj kolega, na přistání se nedá
získat, pouze ztratit...
A průběh soutěže?
Po prvním dnu ve středu mě vytahují téměř
na nosítkách. Extrémně dlouhá etapa trvá 1 hod
a 40 min, vítězím s 12 body, Jirka Filip druhý
se 60 body, Wieczorek třetí s 88 body. Začínám
brát antibiotika a paralen, tlak naměřený po etapě
nemohu ani zveřejnit, ale velmi nízký kvůli dehydrataci.Druhý den, ve čtvrtek, se počasí kazí,
pořadatel vyhlašuje soutěž v přesnosti přistání.
Stihnout se ale podaří jen tři, „nouzák“ s použitím
klapek bude pozítří v sobotu, před slavnostním
vyhlášením výsledků.
Pátek se počasí zlepšuje a letí se druhá etapa,
etapa pravdy. Jirka Filip kazí, já dělám obrovskou
„botu“, zapomínám si napsat písmeno na otočném
bodě, chyba = 50 trestných bodů. Přesto časy
na bránách za 6 tr.b. a jedna nenalezená fotka,
výsledek 76 tr.b. Dnes 4 místo, v součtu do
soboty 40 bodů k dobru na W.Wieczorka. Mohu
přistát na +20 metrů, nebo na –10 metrů.Sobota
ráno, vítr klid, a to je dobře. Po nekonečné době
čekání stáhnu konečně plyn a plachtím do pásma.
Nepřebrzdit a nepřeletět. Nakonec to tam někam
vychází a já vypouštím titul v přesnosti přistání,
hlavně žádný odskok, pozor na „příďák“, a pouštím to někam k nule. Minus čtyři metry. Ještě
než se dozvím výsledek, sedím v letadle a volám
tátovi.“Asi se to povedlo, tati.“
Vždy říkám, že v tomto sportu hraje roli
mnoho faktorů; především dlouhodobé udržení
koncentrace, rozdělení pozornosti, předvídavost,
okamžité stanovení priorit v nejdůležitějších
fázích letu, především v blízkosti otočných bodů
či při nalezení objektu na fotograﬁi a jeho zákresu
do mapy. Další kapitolou je soutěž na přesnost
přistání, kde hraje roli všudypřítomná nervozita,
neboť kolikrát strávíte kvůli 4 přistáním na letišti
celý den. Je to sport o psychice člověka, určitě
v mém případě. Ale nikdo vám recept neřekne,
ani to není účelem. Nikdy si nekladete v běžném
životě takové otázky jako poslední hodiny před
etapou, obzvláště v případě, kdy se postupně
propracováváte k vítězství. Používáte bizardní
mechanismy na odstranění nervozity, které byste
v sobě nikdy neobjevili. A už třeba to může být
smyslem našeho sportu, a objevování sebe sama
smyslem života vůbec..
Těmito řádky bych chtěl radnici a všem
z Blatné a okolí, kteří mi drželi a drží palce, poděkovat, a ubezpečit všechny, že i tahle podpora
a myšlenky na Blatnou vám prolétnou hlavou,
když už nevíte s nervozitou kudy kam. Je velmi
pravděpodobné, že se mi to potřetí nepovede, a tak
spíše už nebudu mít šanci o naší navigaci psát
takto rozsáhlé články. Proto bych chtěl jen napsat,
že mi vždycky bylo ctí a velkým potěšením hlásit

Mistr světa Ing. Luboš Hájek uprostřed.

se k rodnému městu a pozvednout blatenský sport
prostřednictvím světové navigace hlavně v našich
očích a v očích především jihočeského regionu
a reprezentovat jej jako ten nejúspěšnější.
Výsledky z mistrovství světa v přesném
létání – Ried, Rakousko, 13.7.-19.7.2008
Jednotlivci:
1. Luboš Hájek
CZE
110 tr.b.
2. Waclaw Wieczorek POL
173 tr.b.
3. Verbancic Robert
SLO
190 tr.b.

Družstva:
1. Česká republika (Hájek, Filip, Opat)
612 tr.b.
2. Polsko (Wieczorek W., Wieczorek
M., Bartler)
711 tr.b.
3. Francie (Bats, Daspet, Le Gentil)
1538
Ing. Luboš Hájek

Ladislav Stehlík – kresby
V galerii Městského muzea v Blatné pokračuje
až do 20. 8. 2008 výstava kreseb Ladislava Stehlíka u příležitosti 100. výročí autorova narození.

M� s t o Blatná, Svazek obcí Blatenska,
Národní památkový ústav,

územní odborné pracovišt� v �eských Bud�jovicích,

M� s t s ké muzeum Blatná
ve spolupráci se Základní um�leckou školou Blatná
p o � á d a j í 5 . r o� n í k v ý s t a v y

„ P� í r o d a B l a t e n s k a –
Žijeme v parku, parky žijí s námi“
S o u� ástí výstavy je soubor kreseb

„Návraty do zámeckého parku“
listy z deníku od Jana Trávní�ka
Slavnostní vernisáž se uskute�ní
v úterý 26.8.2008 od 15,00 hod.

N a v e r n i s á ž i „ z a h r a j e a z a p� j e “

B e d� i c h L u d v í k
V ý s t a v u m�ž e t e n a v š t í v i t :

V M �s t s k é m m u z e u B l a t n á

v e d n e c h 2 7 . 8 . 2 0 0 8 – 2 1 . 9 . 2 0 0 8 d e n n�
m i m o p o n d�l í o d 9 , 0 0 – 12,00 a
13,00 – 16,00 hod.
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Zprávy z regionu.... (pokr. ze str. 4)
V druhé etapě se na zmíněném pozemku vybuduje
osvětlení a postaví přístřešek.
Stavba na konci vesnice je patrová. K provozování hostinské činnosti pronajal Obecní úřad
přízemí, hořejší část tvoří společenský sál, kde
mimo jiné aktivní sportovci v zimním období
hrají stolní tenis.
Vyprodukovaný odpad likviduje ﬁrma
z Plzně
Kocelovice- Dvakrát ročně probíhá v katastru obce sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Letos se k této akci připojila i obec
Chlum.
Celkem se tentokrát nashromáždilo 3730 kilogramů vyřazených surovin, které byly předány
k likvidaci odborné ﬁrmě z Plzně. Sběrný den
si vyžádal investici 19 926 korun. „Myslím,že
jde o velice užitečně utracené peníze“, zhodnotil
událost starosta Josef Vonášek.
Ženy navrhly odpočinkovou zónu
Kocelovice- S návrhem vybudovat v obci
odpočinkovou zónu se obrátily na místní volené
zástupce občanů zástupkyně zdejší organizace
Českého svazu žen. Podnět padl na úrodnou půdu.
Z obecní pokladny bylo na realizaci záměru vyčleněno 22 000 korun. „V prvé řadě se zakoupily
a zabudovaly betonové lavičky. Dalším bodem
budou čerstvé nátěry plotů na veřejných prostranstvích, abychom to u nás doma měli ještě hezčí.
Na tuhle práci už se nám přihlásila řada zájemců
o letní brigádu“, uvádí představitel Kocelovic
Josef Vonášek.
Veřejné osvětlení bude úspornější
Kocelovice- Nedávno byla z obce odstraněna
osvětlovací tělesa s největší spotřebou elektrické
energie a nahrazena tělesy úspornými. Celkem
jich pracovníci Technických služeb Blatná prozatím vyměnili čtrnáct. Náklady v tomto případě
činily 30 000 korun. „Další výměna posledních
deseti zastaralých těles bude provedena v příštím
roce“, říká kocelovický starosta Josef Vonášek.
Prostory Obecního úřadu září novotou
Kocelovice- Místní sídlo samosprávy už
hodně pamatuje a je to znatelné už při pouhém
pohledu zvenčí. Vedení obce, vědomé si této
skutečnosti, již podniklo první kroky ke zlepšení
vzhledu. „Uskutečnila se oprava a čerstvé vybílení vnitřního prostoru“, informuje starosta Josef
Vonášek, „Také byly nově natřeny dveře a zábradlí. Na příští rok připravujeme výměnu starých dřevěných oken za plastová jak v budově Obecního
úřadu, tak i dvou přilehlých bytových jednotkách.
Budeme muset ovšem požádat o dotaci.“
Rekonstrukce Zlatohorské cesty se odkládá
Kocelovice- Pro snazší přístup k zalesněným
lokalitám ve vlastnictví obce chtěli kocelovičtí
v letošním roce opatřit novým pevným povrchem
tzv. „Zlatohorskou stezku“. Náklady byly předběžně vyčísleny na 4 000 000 korun. Na přelomu
let 2007/2008 byla podána žádost o přiznání dotace. „Počítali jsme s ní takříkajíc napevno. Bohužel
nakonec byla žádost zamítnuta a tak teď musíme
čekat, zda budeme mít napodruhé víc štěstí.“
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Když byl americký pomník ve Lnářích
nadějí, obrazem ztracené svobody i solí
v očích zároveň
Skutečné zlo, co do hanobení amerického
pomníku ve Lnářích a narušování piety vzpomínkových shromáždění ve výroční dny osvobození,
páchali spíše než příslušníci Stb – a to je na tom
to nejsmutnější- mnozí lidé ze Lnář. Jednalo se o
místní komunisty, členy jednotky Pomocné stráže
VB a Lidových milicí. Tato skupina dobrodruhů,
vedená bývalým předsedou MNV Lnáře v letech
1964- 1971 Václavem Smetákem a dlouholetým
velitelem lnářské skupiny Pomocné stráže VB
Karlem Pohankou, útočila proti žulovému obelisku v srdci obce doslova jako roj rozzuřených
sršánů. Přítomnost „symbolu imperialismu“ ve
Lnářích nesl obzvlášť těžce Václav Smeták, který
byl široko daleko proslulý svým fanatismem. Jeho
zášť vůči hmotnému projevu úcty zámořským
osvoboditelům dosáhla takového stupně, až se
začal zabývat myšlenkou na úplné odstranění
pomníku z veřejného prostranství. Šel na to ovšem
„diplomaticky“. „On neřekl doslova, že chce zlikvidovat americký památník. On nahlas uvažoval,
že by se měla rozšířit zatáčka, ve které památník
stojí“, vzpomíná na snahy bývalého předsedy
MNV pobaveně jeden z místních pamětníků. To
se naštěstí nikdy nestalo a vlastně se to ani stát
nemohlo, protože vláda USA duchapřítomně
pozemky, na kterých se pomníky jejím vojákům
nacházely, odkoupila do svého vlastnictví právě
proto, aby takovým zrůdnostem ze strany komunistů zabránila. Že tomu tak skutečně bylo,
dokládá mimo jiné i příhoda, ke které došlo
v době postupného rozpadu totalitního systému:
„Tehdy si skupina opilců vybrala v noci jako
místo k přenocování okolí amerického pomníku.
Ráno je tam našli místní lidé a okamžitě zavolali
Veřejnou bezpečnost. Hlídka sice přijela, ale
odmítla jakkoliv zasáhnout s odůvodněním, že
nemůže vstoupit na americkou půdu a vyvolat
tak mezinárodní incident“, vypráví očitý svědek
celé události.
I když tedy žulový obelisk opatřený pamětní
deskou éru komunistického režimu nakonec přežil, díky smečce lnářských soudruhů si vytrpěl
víc než dost. Bezpochyby nejhorší potupy se mu
dostalo v době začínající normalizace, kdy byl
jedné noci polit vyjetým olejem. Pachatel, ačkoliv
dlouho nezůstal neznámý, nejenže unikl jakémukoliv postihu, ale naopak se dočkal odměny
v podobě stavební parcely, kterou mu za „vzorně
splněný stranický úkol“ přidělilo tehdejší vedení
MNV Lnáře. Jak se pachatel jmenoval? „Jednalo
se o člena jednotky PS VB a Lidových milicí Jana
Vlasáka ze Lnář, který už dnes není mezi živými“, podává svědectví dnes devětaosmdesátiletý
pamětník František Štrencl, trávíci podzim života
mezi zdmi Domova důchodců v Blatné , „Tohle
jsme věděli všichni. Věděli jsme také, že měl zřejmě komplice.“ Tuhle informaci před svou smrtí
potvrdil i další lnářský občan Josef Resler, jehož
rodina byla za totality tvrdě pronásledována: „Jan
Vlasák se k činu sám přiznal- byl jsem u toho.“
Jak to bylo se ztrátami věnců a kytic, které
k pomníku každoročně pokládali čeští vlastenci
a zástupci amerického velvyslanectví? Skutečně
je odnášela mládež, zahleděná do amerického
snu, jak anonymně tvrdí někdejší příslušník Stb

ze Strakonic? Možná v několika případech, ale
nikoliv pravidelně. „Věnce a kytice vždycky hned
druhý den po pietním aktu zmizely. Nacházeli
jsme je naházené v potoce“, boří teorii o poblázněné mládeži František Štrencl ze Lnář. Jiný lnářský
občan, který si nepřeje zveřejnění svého jména, ji
boří totálně a usvědčuje pravé viníky: „Byl jsem
přítomen u toho, když se v jednom místním hostinci okolo půlnoci zvedl od stolu Václav Smeták
a zavelel směrem ke svým kumpánům: „Jde se na
pomník!“ Hned potom se parta, notně posilněná
alkoholem zvedla a hřmotně opustila lokál.“
Lnářská občanka paní Vítová, která žila v horní části obce proti klášteru, patřila mezi ty jedince, kteří pravidelně ve výroční den osvobození
americkou armádou k pomníku na pahorku kladli
květiny. Dokonce jezdila na kole s kyticí i do
sousedního Pole, kde se rovněž nachází památník
hrdinům ze zámoří. Ještě před svým odchodem
ze života se svěřila se zážitkem, který je hodný
zaznamenání: „Jako obyčejně jsem vezla kytici
k americkému pomníku. Míjela jsem dva zdejší
komunisty, kteří seděli na lavičce pod stromem.
Jeden z nich se na mně obořil: „ Co to tam vezete,
paní? Copak jste neslyšela, že hlásili veřejným
rozhlasem, že pokládání květin Američanům je
zakázáno?“ Paní Vítová se však nedala odradit,
natož zastrašit a v tradici pokračovala i nadále.
Byla to statečná žena pevných zásad.
Co se týče přítomnosti příslušníků Státní bezpečnosti na pietních shromážděních u lnářského
památníku, to je neoddiskutovatelný fakt. A rozhodně tam nebyli jako nevinní pozorovatelé. Na
střeše objektu Státního statku, který leží opodál,
bývala umístěna estébácká kamera, zachycující
veškeré dění okolo pomníku. V oknech domu se
žlutou fasádou, který dodnes stojí nad inkriminovaným pahorkem, stáli příslušníci tajné policie
s fotoaparáty a pomocí teleobjektivů snímali
celé prostranství. Byla to opravdu jen součást
zpravodajských hrátek nebo cílená provokace a
nástroj k šikanování svobodomyslných občanů?
Své o tom ví blatenský podnikatel, který chce
zůstat v anonymitě: „Vyšel jsem tenkrát z brány
lnářského zámku a zamířil okolo Státního statku
na oběd do restaurace „ Na Panské“. Cestou jsem
minul lidský zástup, rozprostřený podél amerického pomníku, kde měl zrovna projev vojenský
přidělenec ambasády. Hned druhý den jsem byl
předvolán na vyšetřovnu Státní bezpečnosti a
podroben výslechu, co jsem dělal na shromáždění u amerického pomníku ve Lnářích. Byl jsem
zaskočen, ale podle pravdy jsem vysvětloval, že
jsem tudy pouze procházel na oběd. Příslušník
ihned někam telefonoval a ověřoval si mou výpověď. Teprve potom jsem mohl odejít. Dozvěděl
jsem se, že mně zachytila jejich služební kamera.“
Není bez zajímavosti, že ještě větší potíže měl
syn tohoto blatenského podnikatele, když se
zúčastnil pietního shromáždění u amerického
pomníku v sousedním Poli. „Chtěli ho vyhodit
ze školy“, říká jeho otec. Jeden z pravidelných
návštěvníků vzpomínkových akcí zase na vlastní
oči viděl, jak dva muži v civilu odvádějí stranou
jednoho z přespolních demokratů, který si pro
vlastní potřebu pořizoval fotograﬁe a neurvale
mu vytrhávají z fotoaparátu ﬁlm.
(Dokončení v příštím čísle)
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Systém rychlého varování včelařů se tvořil na včelnici
v Černívsku
„Malá práce pro včelaře, velký přínos pro včelařství“ – to je heslo, které znělo na křtu nového
internetového informačního systému s názvem Varroa monitoring system, jež se konal v Přibyslavi
u Nového Města nad Metují letos na jaře. Monitorovací systém se zkoušel a „ladil“ také na včelnici
v Černívsku. Na adrese www.varroamonitoring.cz se může každý včelař dozvědět aktuální míru
napadení včelstev roztočem Varroa destructor a včasným zásahem předcházet úhynům.
Čeští včelaři vždy udávali trend světovému
včelařství. Opět se to potvrdilo letos, v době, kdy
české včelařství dostalo velkou ránu, neboť v zimním období 2007/2008 uhynula třetina včelstev
na našem území. Příčin tak rozsáhlých úhynů by
se našlo více, ale ten hlavní je podle včelařských
odborníků napadení včelstev roztočem kleštíkem
včelím Varroa destructor. S rozsáhlým úbytkem
včelstev se potýkají také další země. Pomůže nápad, který se zrodil v hlavách českých včelařů?
Včasná reakce na napadení roztočem
Myšlenka, která může mít evropský rozměr, je
zdánlivě malicherná. Odečítání roztočů spadlých
na podložku, která je pod zasíťovaným dnem
úlu a okamžité zveřejnění údajů prostřednictvím
mapy na internetu. Celorepubliková síť monitorovacích stanic jednotlivých včelařů umožňuje
vypracovat systém rychlého varování. Lze pak
rozpoznat, kdy roztoč začíná nabírat na síle a kdy
je nutný léčebný zásah.
Včasná informovanost a nasazení léčiv ve
správný čas – to je hlavní cíl a trend při omezování populace roztočů. Než se včelaři sejdou na
schůzi nebo se předají informace tiskem, uběhne
příliš mnoho času. Přes internet se šíří varovná
hlášení o přemnožení roztoče prakticky okamžitě. Systém bude přínosem nejen pro včelaře, ale
i pro Státní veterinární správu, která má zdraví
včelstev na starost.
Včelaři se již registrují
„Princip je následující: za to, že včelař poskytuje hlášení spadu roztočů na svém stanovišti, má
možnost nahlédnout také ke svým sousedům, potažmo na celou Českou republiku. Na obrazovce
počítače se zobrazí mapa ČR s barevnými body
– pozorovacími stanicemi. Barva každého bodu
odpovídá intenzitě spadu roztoče. Je-li vysoký
spad v jeho sousedství, je pravděpodobné, že
bude silný i u něho a bude třeba provést příslušný
léčebný zásah a tím předejít zbytečným úhynům
včelstev,“ vysvětloval kolektiv autorů projektu
při jeho slavnostním křtu.
V systému monitorování může být každý včelař, proto autoři apelují na to, aby se do projektu
aktivně zapojilo co nejvíce včelařů a mapa České
republiky byla co nejzahuštěnější monitorovacími
stanicemi.
Monitorovací podložka a varroadno
Součástí systému jsou také monitorovací
podložky, které včelařům dovolují dobře sledovat
spad roztočů a zapisovat výsledky. Podložka se
vkládá pod zasíťované dno (varroadno). Výrobek
obdržel také cenu Grand Prix časopisu Veterinářství na veletrhu Techagro v Brně. Státní veterinární správě se projekt velice zamlouvá a byl
zaznamenán zájem také ze zahraničí. Jestli se podaří získat ﬁnanční prostředky, je předpoklad, že
projekt nabude minimálně evropských rozměrů.
Stránka www.varroamonitoring.cz se poprvé
otevřela pro včelařskou veřejnost v červnu

2008. Účelnost www stránky varroamonitoring.
cz se nejlépe prověřila v červenci a srpnu, kdy
je intenzita napadení včelstev roztočem Varroa
destructor nejvyšší. „Včelaři by neměli na nic
čekat a zaregistrovat se do systému co nejdříve.
Nic to nestojí, můžete pouze získat,“ vzkazují
všem českým včelařům autoři projektu.
Výsledky v sezóně 2008
V sezóně 2008 se systém již naplno využívá.
Systém umožňuje zobrazování map ČR po jednotlivých léčebných zásazích. Základem je mapa
intenzity přirozeného denního spadu roztoče.
Jednoduchým překliknutím na počítači získáte
informace o spadu roztoče na pozorovacích stanicích po aplikaci předepsaných léčiv. Systém
bude zajisté využíván pro včasné varování včelařů
a včasném nasazení léčebných opatření. Ve svém
důsledků kromě záchrany napadených včelstev
varroózou systém také sníží množství celoplošně
používaných léčiv a léčebných zákroků. Tento
systém bude mít zásadní vliv na udržení vysoké
kvality včelích produktů z hlediska minimálních
množství reziduí z léčiv.
Ing. Petr Texl, Černívsko
předseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ

Kleštík včelí Varroa destructor je oválný roztoč
hnědé barvy o velikosti cca 2 mm. Živí se hemolymfou včel a včelích larev. Množí se na včelím plodu.
Při přemnožení roztoče včelstva slábnou, při velké
invazi včelstva hynou v celých oblastech.

Část monitorovací podložky, která umožňuje
včelařům snadné odečítání uhynulých roztočů,
včetně zápisu do tabulky a záznamu do grafu.
Podložka se vkládá pod zasíťované dno úlu.

SETKÁNÍ S VÍNEM
Kaplanka
16. - 17. 8. 2008

od 10.00 do 18.00 hod.
Ochutnávka a prodej
- i méně známé odrůdy
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…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

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

KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
Přijmeme technika - pracovníka přípravy
výroby (strojař, stavař zařízení budov, elektro) i absolventa, na
plný úvazek.
Znalost práce v 3D CAD, práce s PC - MS
Ofﬁce, řidičský průkaz skupiny
B, cízí jazyk výhodou.
Nástup možný ihned
nebo dle dohody. Bližší informace na telefonu 606 622 589.
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Přijmeme technika - pracovníka
přípravy výroby (strojař, stavař zařízení budov, elektro) i absolventa,
na plný úvazek.
Znalost práce v 3D CAD, práce s PC - MS
Ofﬁce, řidičský průkaz skupiny
B, cízí jazyk výhodou. Nástup možný ihned
nebo dle dohody. Bližší informace na
telefonu 606 622 589

Nabízíme pronájem 2+kk v Sedlici
- zařízeno,tel.721435770
Hledám pronájem malé suché místnosti,
na uskladnění věcí naší babičky.. V Blatné, nebo ve Lnářích. Telefon 603251811
Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipu u všech druhů oděvů, atd.
Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

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
Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Kontakt :

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822

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

Zajistíme

- 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
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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
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● 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

�
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CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové

�
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K ULTURNÍ KALENDÁŘ
Program kina srpen 2008

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

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

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

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

Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 31. 8. v 17:30 hod.
Animovaný, dětský USA, 2008, 88 minut,
v českém znění
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Tradi�ní 43.místní
výstavu
drobného zví�ectva spojenou
s dvoudenní expozicí mor�at
So - mor�ata standard A
Ne - mor�ata standard B

Městské muzeum Blatná

ve dnech 16. až 17. srpna 2008

PŘÍRODA BLATENSKA – žijeme
v parku, parky žijí s námi

v prostorách chovatelského areálu

na Dukelském náb�eží
Výstava bude otev�ena v sobotu od 7:00 do 18:00
a v ned�li od 7:00 do 17:00

Sobota 30. srpna

K poslechu hraje živá hudba:

HON NA LIŠKU

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

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

Vás srde�n� zve na

DOBROU NÁLADU A KRÁSNÉ POČASÍ
přeje MěÚ Blatná

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

Mládeži přístupno

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

�eský svaz chovatel� Blatná 1

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

Sport:

Vstupné 70,- Kč

HORTON
Mládeži do 15 let nevhodné

VÝSTAVA DROBNÉHO
DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA

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

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

Sobota:
10:00 - 18:00
Ned�le:
09:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 17:00

Muzika pana Ková �e z Oseka
Zvoto �anka
Vystoupení mažoretek Prezioso
Malá muzika Nauše Pepíka

T�šíme se na setkání
s Vámi

Číslo 13 / strana 14

S PORT
Blatenský pohár
2008-07-04
Ve dnech 3.-4.5.2008 pořádal klub potápěčů
z Blatné 1. kolo mistrovství republiky v lovu
ryb na nádech. Za příjemného počasí a velmi
pěkné viditelnosti pod vodou si s nástrahami
lomu v Trhové Kamenici z 13 týmů z celé ČR
nelépe poradilo družstvo Blatná I. ve složení
Karel Říha st., Evžen Faja a Karel Říha ml. se
ziskem 30 709 bodů před Blatnou II, za kterou
startovali Petr Pechr, Petr Sedláček a Josef Kostka. Ti získali 25 064 bodů. Za nimi se na 3. místě
umístnilo družstvo Hradce Králové I ve složení
Jiří Fleischmann ml., Jiří Hlubuček a Jaroslav
Urbánek s 23 661 body.
V jednotlivcích blatenští potápěči bojovali
o stupně nejvyšší. Zvítězil Jiří Fleischmann st.
z Hradce Králové II. před Evženem Fajou z Blatné
I a Františkem Jánou z Českých Budějovic. Dále
se naši závodníci umístili takto, na 4. místě Karel
Říha ml., 5. Josef Kostka, 7. Petr Sedláček, 11.
Karel Říha st., 16. Martin Zdvořáček a 17. Petr
Pechr. Je vidět, že zimní příprava, která probíhala
ve strakonickém bazénu, se vydařila a doufáme,
že vydobyté pozice se podaří udržet i v další části
seriálu mistrovství republiky.
Dále Blatenský klub potápěčů uspořádal dne
8.5.2008 potápěčské zkoušky jimiž prošlo 10
členů zdejšího klubu, 4 nováčci složili písemné
i praktické zkoušky na kvaliﬁkaci P1 a šest pokročilých si zvýšilo kvaliﬁkaci na P2. Všichni
prošli bez problémů, za což patří poděkování
hlavně Karlu Říhovi ml., který vedl praktický
výcvik a teoretickou přípravu v celém zimním
výcvikovém období.
KŘ

Blatná 15. srpna 2008

Letní sportovní koktejl z blatenského
regionu
6. ročník nohejbalového turnaje přinesl
vítězství domácím
Lažany - O skvostné poháry a láhve s „tvrdým“ alkoholem se v závěru června na hřišti
uprostřed obce utkalo sedm dvojic v nohejbalovém turnaji. I když šlo o ryze amatérský mač,
několik desítek diváků si přišlo na své. Nebyla
nouze o vysoce solidní výměny ani vskutku
obětavé zákroky.
Po celodenním vyčerpávajícím a lítém boji se
sportovní páry sešly, aby přijaly za své výkony
gratulaci od místního starosty Jiřího Myslíka
a převzaly zasloužené věcné ceny. Potěšující bylo,
že pohár pro vítěze zůstal při tomto 6. ročníku
doma. Za Lažany A se umístily hráči z Prahy A.
Bronzovou příčku uhájily Lažany B, smůlovatou
„bramborovou“ cenu si odneslo místní céčko.
Pátý post zůstal vyhrazen nohejbalistům z Prahy
B, šestý pak hráčům ze Zbraslavi. S černým petrem tentokrát odešli reprezentanti Liberce.
Fotbalisté ze Záboří jeli od samého počátku
spanilou jízdou k vítězství
Lažany - I když jsou Lažany malou vsí co do
rozlohy i počtu obyvatel, sportovní aktivity i prostranství k nim určené by jim mohly závidět obce
daleko větší. Areál ve středu vesnice je v sezóně
v plné permanenci. Nabízí zázemí pro kopanou,
nohejbal, tenis a nově i pro plážový volejbal.
Každoročně se zde konají oblíbené sportovní
turnaje. Ten fotbalový za účasti šesti týmů se letos
v červenci uskutečnil již popatnácté!

Včelnička

19.7.2008 Včelnička - Jihočeský pohár v triatlonu na tratích 0,6-25-5.
Celkově vyhráli M. Valtr (Triva Pha)1:06:43
a P. Krejčová (BH ČB) 1:10:44, J. Pudil (SCV
Blatná) celk.4. a v kat.1 v čase 1:07:11.

Blatná

20.7.2008 Blatná - Jihočeský pohár v triatlonu
na tratích 0,750-20-5.
Celkově vyhráli M. Valtr (Triva Pha) 57:43
a P. Krejčová (BH ČB) 1:01:37, J. Pudil (SCV
Blatná) celk.10. a v kat.2 v čase 1:01:10, P. Ira
(MTB Sport Bečvář) celk.16. a v kat.3 v čase
1:02:56, J. Kahuda (MTB Sport Bečvář) celk.18.
a v kat.6 v čase 1:03:22.
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Hřiště užívá obec, ale jde o restituci
Lažanský sportovní areál je sice bezplatně
užíván obcí, ale má to háček- obec není jeho vlastníkem. „Restituent nám sice od samého počátku
vychází vstříc a jsme mu za to nesmírně vděčni,
ovšem mrzí nás, že za stávající situace nemůžeme
požádat o žádnou dotaci při jeho zvelebování
a rozšiřování“, konstatuje fakta starosta Jiří Myslík, sledujíc přitom bedlivě jedno ze série utkání
turnaje v kopané, ve kterém zrovna exelují místní
hráči. Jak dále uvádí, areál se začal rodit v roce
1994 a ruku k dílu přiložil z místních každý, kdo
mohl. Předtím bývaly v tomto místě pole a sad
JZD. „Může si tady zasportovat každý, kdo chce.
Obyčejně se po takovém přátelském odreagování
zajde na pivko, posedí se a podebatuje“, směje se
Jiří Myslík, velký fanda sportu.
Zdravá sebedůvěra
Mezi týmy, které se dostavily na fotbalový
mač v Lažanech, byli i fotbalisté z nedalekého Záboří. Zdravá sebedůvěra jim rozhodně nechyběla.

„Jak to tak vypadá, jedeme na vítězství“, pronesl
s úsměvem v polovině turnaje kapitán a „tiskový
mluvčí“ zábořské sestavy Pavel Marek / 24 let /.
Na otázku, jak probíhají v průběhu roku jejich
tréninky, odpovídá: „Hrajeme v okolních obcíchročně absolvujeme také pět, šest turnajů. U nás
v Záboří bohužel postrádáme fotbalové hřiště,
trénovat můžeme jen sálovou kopanou uvnitř
školy. Tam máme pravidelnou zimní přípravu.“
Do Lažan jezdí podle svých slov rádi a zatím
nechyběli ani na jednom ročníku: „Čtyřikrát se
nám to tu povedlo už vyhrát. Ovšem loni jsme
tady parádně vyhořeli“, přiznává Pavel Marek.
Co se však jejich letošní předpovědi týkalo, letos
jim to zase vyšlo- skutečně nakonec vyhráli i když
v jednu chvíli visel jejich osud na vlásku, když
jim ostrostřelci z mužstva Lažany C připravili
horké chvíle.
Sláva vítězům, čest poraženým
Vítězný křik se při závěrečném ceremoniálu tedy vydral z hrdel šťastných zábořských
fotbalistů. Lažany C se museli spokojit s pomyslným stříbrem, Mečíchov s bronzem. Za nimi
v závěsu zůstaly Lažany A, Blatná a konečně
Doubravice.
Následovala neformální přátelská zábava
s občerstvením a hudbou. Tak jak to má být na
konec každé takové tělovýchovně- společenské
události.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš
Soukup ze Záboří, nejlepším brankářem pak Petr
Konzal z týmu Lažany C.
Buzického bejka položili letos na lopatky
„toreadoři“ ze Sedlice
Buzice - Fotbalový turnaj „Buzický bejk“ si
za třináct let svého trvání dokázal získat věhlas,
popularitu a vděčné publikum. Tím spíše, že se
jaksi automaticky stal nástupcem zaniklé „ Blatenské krávy“, která v časech své největší slávy
přitahovala týmy až z druhého konce republiky. „
Blatenský bejk“ je pořádán tradičně u příležitosti
místní poutě. Nejinak tomu bylo i letos u 14. ročníku, který hostil symbolických čtrnáct mužstev.
Jako obyčejně se vykopával úvodní míč brzy ráno
a ten poslední zaduněl až pozdě odpoledne.

Ubývá to, ubývá
I když také letos vyrukovali domácí se svým
týmem, který hájil čest buzické kopané opravdu
srdnatě a svědomitě, podle vyjádření „prezidenta“
turnaje Petra Samce / 34 let / už to tak nějak nebylo ono: „Narychlo jsme utvořili novou sestavu, ve
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které ale ﬁgurovali jen tři kluci z Buzic. Ostatní
měli dílem zdravotní problémy, dílem se v té době
nacházeli v zahraničí. Chyběl tu i náš osvědčený
gólman, což byl základ úspěchu. Tři naši bývalí
hráči si postavili vlastní mužstva. Rok od roku
je míň a míň hráčů“, posteskne si Petr Samec,
který ještě loni za buzickou domobranu nastoupil,
ale letos to musel pro přílišnou zaneprázdněnost
a zodpovědnost také odříct.
Zájem cizích fotbalových manšaftů o účast
v turnaji byl naopak tak velký, že nebylo možno
všechny zaregistrovat: „Původně jich mělo hrát
patnáct- jeden z Blatné ale nakonec odpadl. Hlásilo se jich však dvacet. Přijmout je všechny by
znamenalo hrát na dvou hřištích a to u nás zatím
nejde“, krčí rameny Petr Samec.
Úroveň turnaje hodnotí kladně: „Byla opravdu
kvalitní, bylo se na co dívat.“
Dělba práce
Zatímco ostatní buzičtí kluci měli na starost
přípravu hřiště na turnaj, „prezident“ se pustil
do prezentace a shánění cen. „Naším hlavním
patronem byl jako obvykle místní Obecní úřad,
který nás dotoval částkou osm tisíc korun. Mimo
něj nás podpořili Blatenská ryba, podnikatel Roman Pojer a buzický sbor dobrovolných hasičů.
Tisk plakátů jsme si zajistili sami“, podotýká
Petr Samec. Manželka buzického starosty zase
připravila pro hladové a vyčerpané fotbalisty
výtečný guláš. Chleba k němu dodalo blatenské
pekařství Josefa Vrány.
Zlatí hoši od sedlické sokolovny
Buzického bejka letos přemohlo mužstvo „toreadorů“ ze sedlické sokolovny. Bylo to nemalé
překvapení, protože v uplynulých ročnících se
sedličtí fotbalisté výrazněji neprosadili: „Tady
v Buzicích jsme byli už třikrát a nikdy se nám
moc nedařilo. Až letos jsme prorazili a udělali díru
do světa“, raduje se oprávněně „tiskový mluvčí“
sedlického manšaftu Vladimír Klíma junior / 22
let /. Organizaci a průběh „Buzického bejka“ si
pochvaluje: „Klobouk dolů před kluky z Buzicpřipravili to opravdu perfektně. Prostě paráda!
Hlavně ale že bylo dost piva“, uculuje se sedlický
borec. Jak viděl šance svého týmu? „Říkali jsme
si, že bychom považovali za úspěch postup do
čtvrtﬁnále. Vítězství jsme tedy naprosto nečekali!
Ono vítězství se vůbec těžko čeká.“ Za zmínku
rozhodně stojí, že v Buzicích nebyl s vítězným
týmem jejich kapitán. „Musel do Švýcarska na
křtiny. Ale nakonec jsme to bez něj taky zvládli“,
uvádí „zlatý hoch“ Vladimír Klíma junior.
Konečné pořadí bylo následující: 2. Nepomuk,
3. Nepomuk- nátěr, 4. Blatná- Pupíci. Dále se už
pořadí nevyhlašovalo, ještě hrály týmy Škvořetice, Buzice, Hudčice, Plzeň, Blatná- Ekonomka,
Blatná- Bukvice, Horní Planá, Lom- Stars, Lom
a Uzenice. Jako nejlepší střelec byl vyhodnocen
Jindřich Martínek z Nepomuka , králem brankářů
vyhlásili pořadatelé Štefana Beránka z Horní
Plané.
Kde se dobře pije, tam se dobře žije
K dobrému fotbalu patří i dobré pivo. V Buzicích se ho během turnaje vytočilo a vypilo
požehnaných dvacet sudů. Dalších pět jich padlo
na „oltář vlasti“ během večera a noci při taneční
zábavě na přírodním parketu, kde hrála skupina
K- Band.
Vladimír Šavrda

Blatná 15. srpna 2008
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BLATENSKÉ VOLEJBALOVÉ PRASE
V sobotu 9.8.2008 se uskutečnil druhý ročník již populárního turnaje Blatenské volejbalové prase
pod záštitou oddílu TJ Sokol Blatná Dřeváci. Deset zúčastněných týmů se sjelo i ze vzdálenějších koutů
republiky, nejdelší cestu vážil X-team z Litvínova. Všechna družstva předváděla pohledný volejbal
plný atraktivních výměn. Do ﬁnále se probojovali volejbalisté ČZ Strakonice a TJ Blatná - Bobři.
V bouřlivé atmosféře se po velkém boji nakonec z vítězství 2:1 na sety radovali Bobři a převzali putovní
pohár. Rovněž v třísetové bitvě se rozhodoval i zápas o třetí místo mezi TJ Blatná a týmem Freeway
z Rožmitálu. Šťastněji z něj vyšli hráči TJ Blatná. Domácí Dřeváci bohužel příliš nezazářili, ale své
hostitelské role se snad zhostili bravurně.
Hladkému průběhu turnaje napomohlo i dokončení druhého antukového kurtu pod sokolovnou,
na kterém se desítkami hodin brigády podíleli členové pořádajícího oddílu. Součástí turnaje bylo též
pečení prasete zakončené večerním posezením u piva.
Ondřej Kočovský

Na nohejbalových turnajích v Zahorčicích bývají prý síly vzácně vyrovnané
„Takový je život- jednou jsi dole, jednou nahoře. A my jsme teď a tady holt zrovna nahoře“,
okomentoval letošní vítězství zahorčické elity
Ladislav Matějka
Zahorčice - V téhle obci se těší nohejbal
mimořádné oblibě. A tak není divu, že se před
patnácti lety rozhodli jeho místní průkopníci
každý rok zorganizovat na domácí půdě amatérský turnaj - jen tak pro dobrou pohodu a zábavu
a „spláchnout“ to pivem. Ceny se pořizují ve
vlastní režii, ze startovného, které jednotlivé
trojice při registraci zaplatí - sponzora tu tedy
není zapotřebí. Všechno je to prostě zařízené
podomácku - včetně občerstvení, které se za lidové ceny podává v přilehlém „Alcronu“. Jde je
místní klub, který si tady zřídila místní fajn parta
zahorčických sportovců.
Jak to všechno začalo?
Plácek s antukovým povrchem, na kterém
se zahorčická „derby“ vždy okolo 5. července
odehrávají, byl vybudován ještě za reálného socialismu někdy v roce 1987 svépomocí místními
brigádníky. Podle jedné z „ hybných pák“ zdejšího
společenského dění Karla Brože / 33 / je využíván
hodně: „Hrajeme na něm minimálně dvakrát do
týdne, samozřejmě podle počasí“. Určitě nejvíc
vzpomínají zahorčičtí na ročník, při kterém
všechny soupeře „převálcoval“ čistokrevný profík
Oldřich Křiváček z Dynama České Budějovice.
Tehdy – obrazně řečeno- nezůstal kámen na kameni po doslova kulometné palbě tvrdých míčů,
kterými Oldřich Křiváček zasypával protilehlou
stranu hřiště. Tehdy také na jeho počest vzniklo
heslo „Chvojkovice Brod- zřejmě solidní oddíl“proslulá pasáž z komedie „Jáchyme, hoď ho do
stroje!“ „Síly manšaftů bývají na našich turnajích
docela vzácně vyrovnané, vítězství je pak dílem
náhody a štěstí“, shodují se s Karlem Brožem ,
který si po zranění na kole musel letošní aktivní
účast odpustit a spokojit se s pozicí ředitele turnaje i ostatní nohejbalisté ze Zahorčic, kteří pro
letošní ročník postavili pro bitevní pole tři sestavy,
„Všechno je to především o tom si zahrát a strávit
příjemný den. O nic víc tu nejde.“

Trénink se domácím zúročil
Že v Zahorčicích nohejbal skutečně hodně
„umí“, dokázala elitní domácí trojka ve složení
Ladislav Matějka, Ondřej Matějka a Petr Brož,
která se propracovala do čela výsledkového
žebříčku. Byla to pastva pro oči sledovat je
v akci. „Takový je život- jednou jsi dole, jednou
nahoře. A my jsme zrovna teď a tady holt zrovna
nahoře“, okomentoval vítězství Ladislav Matějka.
„Pociťujeme to jako zadostiučinění“, přidává se
Ondřej Matějka, „Letos se nám povedlo vyhrát
poprvé. Šance jsme si dávali tak padesát na
padesát.“ „Hrajeme tedy docela často- když je
čas a chuť“, uzavírá diskusi poslední z hvězdné
trojky Petr Brož.
Od karlovarských pramenů na skok do
Zahorčic
Zatímco lidé obyčejně cestují do Karlových
varů kvůli světoznámým minerálním pramenům,
tři nohejbaloví borci z Karlových Varů- Petr
Vanke, Tomáš Pospíchal a Saša Mironov zase
naopak mateřské město letos opustili a jeli se
„léčit“ do Zahorčic- jednak nohejbalem a pak
taky pivem. Co na tom, že ve ﬁnále skončili
předposlední? Drželi se statečně, odvedli kus
dobré práce a pak…. „My sem nejezdíme kvůli
nějakým vavřínům, ale hlavně kvůli lidem. A ty
jsou tady super!“, zdůrazňuje Petr Vanke, „Co se
týče našeho podaného výkonu, vzhledem k tomu,
co jsme vypili, je to docela ucházející. Stejně za
všechno můžou soupeři, protože se opili míň než
my“, baví se královsky na vlastní účet Petr. Aby
té smůly nebylo málo, cestou do Zahorčic je zradilo auto. Bylo to prý strastiplné putování. Takže
nakonec hlavně že to pivo bylo dobré…..
To nejlepší na konec
Úderem sedmnácté hodiny přišel zlatý hřeb
svátečního dne - vyhlášení výsledků. Za domácími vítězi se umístili opět zahorčičtí ostrostřelci
s podnázvem „ Jako vždycky“, dále pak BlatnáVinice A, Blatná- Vinice B, Zahorčice / žluťáci /,
Karlovy Vary a Blatná / dřeváci/. Na jednotlivé
manšafty čekaly různé pochoutky a nápoje.
Velkolepý den byl závěrem pokřtěn proudem
šampaňského…..
Vladimír Šavrda
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