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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

PREZIOSO TJ Sokol Blatná MISTREM EVROPY
Nejúspěšnější delegací na Mistrovství Evropy v Polském Opole se staly naše mažoretky PREZIOSO. Každý jejich start byl 

oceněn medailí – odvezly si 6x zlato, 5x stříbro a jeden bronz!

MISTRYNĚ EVROPY juniorky Freestyle spolu s trenérkami Janou a Michaelou 
Augustinovými, Veronikou Loukotovou a Hanou Novotnou.

MISTRYNĚ EVROPY, juniorky Baton.
(pokrač. na str. 3)

Gripeny nad Blatnou.
Foto Pavel Fořt.

Pomozte vybrat nejlepší fotku z přeletu Gripenů nad Blatnou 
během švédského víkendu.  Další foto a hlasování na  

stránkách Města Blatná.
Hlasování skončí dne 18. 9. 2009.

Švédského víkendu na 
zámku Blatná

se zúčastnili velvyslanci obou zemí,  
Catherine von Heidenstam a RNDr. Jan Kára, kteří společně 

zasadili v parku severskou břízu.
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M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
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

 KTUALITYA

Pohřební služba města Blatná a krematorium
Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, 

pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání 
pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, kremato-
ria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní 
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve 
chvílích nejtěžších. 

KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin 
denně, včetně dní pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla 
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,  
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz 
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz 
www:  pohreb-mestoblatna.wz.cz       
  

Provozní doba kanceláře: 
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin 
St duben až září 7,30 – 16,30 hodin, říjen až 
březen od 7,30 – 16,00 hodin. 
N a  p ř á n í  v y ř í d í m e  o b j e d n á v k u  i  u  V á s  v  b y t ě .

Letní sezóna mává na rozloučenou, a tak se 
již jen můžeme těšit na tu příští. Ještě nás zahřeje 
„babí léto“ a budeme vítat podzimní dny se svými 
rozmary.

Letošní, pro nás již jedenáctá, sezóna byla 
vcelku dobrá, taková obvyklá. Snad jen obchod 
na náměstí „U SV. KATEŘINY“ neslavil žádné 
úspěchy, ostatně jako po celý rok. Je to bohužel 
problém trvalý, naši stálí zákazníci ho již znají. 
Záleží pouze na nás, zda se rozhodneme obchod 
i nadále udržet nebo zda bude koncem roku jeho 
osud zpečetěn.

PŮJČOVNA LODĚK

Možná jste si všimli, že vody kolem zámku 
ubylo, a tak jsme na poslední srpnový víkend 
loďky přestěhovali zpět do prodejny lidového 
řemesla. Podle počasí je půjčujeme vždy do konce 
měsíce září, jedná se tedy asi o 3 víkendy. So, Ne 
10.00 - 16.00 hod. Pokud bude slunné počasí, 
podzimní projížďky jsou obzvlášť romantické.

PRODEJNA LIDOVÉHO ŘEMESLA NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU

bude otevřena o víkendech do konce měsíce 
října stejně jako zámecká pokladna pro veřejnost. 
So, Ne 10.00 - 16.00 hod.

ZÁŘIJOVÁ PRANOSTIKA ŘÍKÁ

- OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 
TEPLOTA RYCHLEJI POKLESNE. (15. září)

- PATRONKO ČESKÁ. PO LÉTU SE STÝS-
KÁ (sv. Ludmila 16. září)

- O SV. MATOUŠI  VLAŠTOVKA NÁS 
OPOUŠTÍ (21. září)

- JE-LI NA SV. MATOUŠE PĚKNÝ DEN, 
TĚŠÍ SE VINAŘ NA SKLIZEŃ.

- NA SV. MATOUŠE VYMĚŃ SLÁMU DO 
LOŽE.

- NA SV. MAURICE SE NEMÁ SÍT PŠENI-
CE, SICE BUDOU KLASY ČERNÉ, OPÁLENÉ. 
(napadené snětí pšeničnou - 22. září)

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

Výzva k povinné 
výměně řidičských 

průkazů
Městský úřad Blatná, odbor dopravy upo-

zorňuje, že řidičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 jsou si jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134 
odst. 2 písm. a zákona č. 361/2000 Sb. 

Tyto řidičské průkazy doporučujeme měnit 
již  v roce 2009 a v celém průběhu roku 2010, 
aby se předešlo dlouhému čekání koncem roku 
2010. Během roku a půl se musí vyměnit 1029 
řidičských průkazů, v rámci obvodu obce s roz-
šířenou působností. 

Povinné výměně řidičských průkazů podléhají 
i řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. 
dubna 2004, tyto řidičské průkazy jsou si jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Výměna, pokud nedošlo ke změně údajů 
v řidičském průkazu, je osvobozena od správního 
poplatku. 

K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového

formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, 

pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí  7:30 – 17:00
Úterý   7:00 – 15:00
Středa   7:30 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 15:00
Pátek   7:00 – 14:30

Veronika Janečková 
Referentka odboru dopravy

Norsko – za polárním kruhem
s fotografem  Honzou Kavalem

11.9. 2009 od 19,00 hodin

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
bývalého PODNIKU SLUŽEB – 

Komunálu
se bude konat

v pátek 2. října od 17 hodin
v restauraci NA OBŮRCE

Městská policie Blatná informuje
Dne 24. 8. 2009 byl v obci Blatná odchycen 

volně pobíhající pes staffordshirského bulteriéra, 
stáří cca 6 let, černobílé barvy. V současné době je 
pes umístěn v záchytných kotcích městské policie, 
a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 -  p. 
Vaněk. Další informace rovněž na http://www.
kotce-blatna.estranky.cz

Městská policie Blatná
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(pokrač. ze str. 1)
Největší mažoretkovou událostí i významnou společensko – kulturní 

akcí je každoročně Mistrovství Evropy, které se letos konalo v Polském 
Opole. Pro publikum i mezinárodní porotu je toto Mistrovství nezapome-
nutelným zážitkem plným pestrobarevných kostýmů a vynikajících výkonů.  
Nejprestižnějšího evropského klání se účastní ty nejlepší mažoretkové 
skupiny z osmi zemí Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Rusko, 
Polsko, Chorvatsko, Černá hora, Ukrajina a Maďarsko) ve dvou sekcích: 
pom-poms (třásně) a baton (hůlka) a ve dvou disciplínách: sóloformace 
(1 – 7 mažoretek) a formace (8 – 25 mažoretek). Za Českou republiku 
také startovalo PREZIOSO Sokol Blatná. Již tato nominace dokazuje jeho 
obrovské kvality. 

Třídenní maraton začal soutěží sóloformací baton a poté sóloformací 
pom-poms. V každé věkové kategorii startovalo 10 až 15 skupin. Je až ne-
uvěřitelné, že PREZIOSO se v jedné kategorii umístilo hned několikrát. Za 
PREZIOSO získaly pro Českou republiku medaile tyto malé formace:

Trio kadetky baton (Drastíková Nikola, Motyková Tereza, Pekárková 
Eliška) – VICEMISTRYNĚ EVROPY

Sólo juniorky baton (Augierová Evelyne) – II. VICEMISTRYNĚ EV-
ROPY

Sólo juniorky baton (Flanderová Adéla) – VICEMISTRYNĚ EVRO-
PY

Duo juniorky baton (Flanderová Adéla, Vrbová Dominika) – VICEMIS-
TRYNĚ EVROPY

Duo juniorky baton (Augierová Evelyne, Lapková Monika) – MISTRY-
NĚ EVROPY

Mini juniorky baton – MISTRYNĚ EVROPY
Mini kadetky pom-poms – VICEMISTRYNĚ EVROPY
Sólo juniorky pom-poms (Lapková Monika) – VICEMISTRYNĚ EV-

ROPY

Oslavy mohly začít, avšak PREZIOSO se koncentrovalo na další klání 
velkých formací.

Druhý den ale soutěž na náměstí přerušil déšť, a tak organizátoři i ma-
žoretky museli zvládnout náročný přesun do sportovní haly. Začínalo se tak 
netradičně pódiovými choreografiemi namísto pochodových defilé. První
startovala sekce pom-poms. Za PREZIOSO vyrazily juniorky se skladbou 
„Motorkáři“. Přes první známky únavy však bojovaly jako o život a s napětím 
čekaly na verdikt poroty. 2. místo v pódiové choreografii s malým náskokem
na místo první odstartovalo v PREZIOSU nadšení a sílu do dalších sestav. 

Odpoledne začala soutěž pódiových choreografií v sekci baton. První
startovaly kadetky, které ve své kategorii měly nesmírně velkou konkurenci. 
Obsadily 4. příčku, avšak s minimální ztrátou na první tři místa. Na chvíli 
zavládlo v PREZIOSU zklamání, ale jelikož se kadetky staly miláčkem 
publika a těšily se také velké podpoře ostatních soutěžících skupin, rozhodly 
se svůj boj nevzdávat. Poté startovaly juniorky se skladbou „Toreador“, 
která byla na Mistrovství ČR ohodnocena extrémně vysokými známkami. 
I zde tomu nebylo jinak. V pódiové choreografii obsadily jasně 1. místo
s tříbodovým náskokem! Náročný den zakončila soutěž formací Freestyle, 
kde mažoretky mohou kromě pomponů a hůlky použít jakoukoli libovolnou 
rekvizitu. PREZIOSO startovalo v kategorii juniorek se skladbou „Džun-

gle“ v rytmech Dana Nekonečného. Jejich vystoupení se dočkalo velkého 
ohlasu. Konečně přišlo vyhlášení výsledků: PREZIOSO se stává MISTREM 
EVROPY v kategorii Freestyle! 

Před PREZIOSEM však stál poslední, nejdůležitější den Mistrovství 
Evropy – pochodové defilé v sekci baton i pom-poms. Body z pódiové
choreografie a pochodového defilé se nakonec sečtou a rozhodnou o abso-
lutním Mistru Evropy. 

Nejprve se na start postavily naše kadetky. Strach překonalo odhodlání 
a své pochodové defilé zajely na výbornou. A teď jen čekat na výsledky!
Stalo se téměř nemožné. Kadetky zatančily defilé natolik suverénně, že ob-
sadily 1. místo s velkým bodovým náskokem a po součtu bodů se celkově 
umístily také na 1. místě! Tato malá děvčátka v sobě našla sílu bojovat a víra 
v sebe sama je dohnala na nejvyšší stupínek. Krk jim právem ozdobila zlatá 
medaile. Juniorky šly defilé s vědomím, že od titulu Mistra Evropy je dělí
jen kousíček. Tento fakt jim dodal energii a sebevědomí. Jejich defilé bylo
ohodnoceno opět 1. místem. Již nikdo nepochyboval – juniorky se staly 
taktéž MISTRYNĚMI EVROPY!

Soutěžní maraton byl opravdu náročný, juniorky byly skoro u konce 
svých sil, ale nevzdaly ani svou poslední disciplínu, pochodové defilé s ná-
činím pom-poms. Se skladbou „Rocky Balboa“ si udržely 2. místo, které 
získaly v pódiové choreografii. Pochodové defilé však s ostatními příčkami
natolik zamíchalo, že po součtu bodů čekalo juniorky velké překvapení: 
PREZIOSO se stává MISTREM EVROPY i v kategorii pom-poms! Oslavy 
a radost nebraly konce! Příjemnou tečkou za Mistrovstvím Evropy v Opole 
bylo slavnostní vyhlášení výsledků a exhibice Mistrů, na které PREZIOSO 
předvedlo své vítězné choreografie.

Je skoro neuvěřitelné, jakého úspěchu PREZIOSO Sokol Blatná na 
Mistrovství Evropy dosáhlo. Málokteré soubory vystoupají na nejvyšší 
stupeň. A jen těm opravdu nejlepším se to podaří hned několikrát. Příští rok 
se Mistrovství Evropy bude konat u nás doma, v České republice. Popřejme 
tedy mažoretkám PREZIOSO do nové sezóny ještě mnoho takto skvělých 
skladeb, aby mohly svůj um předvést i před domácím publikem.

Jana, Míša, Hanka

PREZIOSO TJ Sokol Blatná MISTREM EVROPY

MISTRYNĚ EVROPY, kadetky Baton.

MISTRYNĚ EVROPY, juniorky poms-poms (2).
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Slavnostního zahájení se zúčastnil i poslanec Evropského parlamentu 
Ing. Eduard Kožušník.

Maidens of Samhain - úvodní vystoupení.

Taneční klub Čtyřlístek ze Strakonic publikum nadchl.

Beseda o švédské přírodě s RNDr. Petrem Pavlíkem.

Denisa Nuebarthová a Hans Richter sklidili velký aplaus.

Švédské lidové písně zazpívala Michaela Ericssonová s doprovodem přítele 
Ondřeje.

Slavnostní zahájení, hovoří velvyslanec ČR ve Švédsku, RNDr. Jan Kára.

Děvčata z Domova Petra v Mačkově vyrobila pro paní velvyslankyni  
Dalecarlianského koníčka., který jí udělal velkou radost.

ŠVÉDSKÝ VÍKEND V BLATNÉ VE FOTOGRAFII
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Děti, které nefotografovaly, Gripeny kreslily.

Závěr patřil kapele Z vršku a diváci ji nechtěli pustit.

Švédská folklorní skupina Leksand roztančila jak paní velvyslankyni, tak diváky.

O zážitcích ze švédského cyklistického maratonu vyprávěl spolu s panem velvys-
lancem František Šesták, který na besedu přijel, jak jinak, než na kole.

Dudácká muzika ze Strakonic.

Pan velvyslanec při práci, tentokrát s lopatou.

Leksandská folklorní skupina v krasných krojích.



Číslo 15 / strana 6 Blatná 11. září 2009 Ročník 20 (30)

Oslava vinobraní a burčák
Dnes si povíme pár slov o vinobraní, jeho osla-

vách a hlavně o věhlasném burčáku. Vinobraní 
je  období, kdy se završují výsledky celoroční 
práce ve vinohradu. Pro nás, běžné konzumenty, 
je to oslava dobré sklizně, spojená s radostným 
očekáváním, jaké překvapení nám nový ročník 
připraví. Ale  pro vinaře je to období, ke kterému 
se vztahují naděje i obavy. Noci těsně před sklizní, 
kdy se budí ze spánku se strachem, že ráno bude 
pršet, nebo ještě hůře, že na poslední chvíli přijdou 
několikadenní či několikatýdenní deště. I nyní usi-
luje o to, jak ochránit výsledky  svého snažení, jak 
ve správném termínu všechny hrozny sklidit, aby 
eliminoval vliv různých nemocí, plísní a škůdců, 
náhlých změn počasí, atd. Snad se někdy příště 
dostaneme k tématu škůdců ve vinohradu, jako 
jsou obaleči, svilušky aj. V tomto článku se krátce 
zmíním jen o škůdcích poněkud větší velikosti. 
To, že na různá hejna ptáků nefungují ochranné 
sítě, plašící děla ani jiné ochranné prostředky, ať 
už tradiční, či moderní, je většině z nás známo. 
Vinaři vyprávějí neuvěřitelné příběhy o špačcích 
– průzkumnících, kteří se objeví ve vinici, a zane-
dlouho jsou následováni  organizovanou armádou 
špačků. Přistanou několik desítek i stovek metrů 
od vyhlédnutého vinohradu a nepozorovaně napo-

chodují pod připravené sítě, které mají úrodu před 
nimi ochránit. (Opravdu pod tu síť nevlétnou, ale 
dojdou „pěšky“ !!!).  Potom se rozdělí na skupinu, 
která ozobává révové hrozny a kuličky hází na 
zem, a skupinu, která spadlé bobule žere. Po určité 
době se obě skupiny vystřídají. Během několika 
desítek minut je sklizeno. Smutné je, že v  po-
sledních letech se jako obrovský škůdce začal 
projevovat člověk. Snad v trochu nadnesené míře 
mohu tento jev nazvat organizovaným zločinem. 
Král Karel IV. asi dobře věděl, proč zloději ve 
vinohradu byli trestáni useknutím ruky i trestem 
hrdelním. Dnes, jak se zdá, se zlodějům hroznů 
zase dobře daří. Jejich drzost je až neuvěřitelná. 
Pro zajímavost: vyprávěl mi jeden z vinařů, že 
mu parta zlodějů nabídla k vykoupení jeho vlastní 
hrozny. I vykrádání vinných sklepů se stává jevem 
čím dál častějším.

Přes všechny problémy, které jsou s vino-
braním spojené, se my, milovníci vína, velmi 
rádi účastníme akcí, které se při této příležitosti 
na mnoha místech konají přibližně od poloviny 
září. Při ochutnávkách v Kaplance jsme se od Vás 
dozvěděli, že mnozí z Vás letos navštíví vinobraní 
ve Znojmě, Mikulově, Valticích, V. Pavlovicích, 
Mělníku či v dalších vinařských centrech a ob-
cích. Je to tak dobře, protože každá taková akce 

přispívá k popularizaci oslavovaného, a tím je 
v tomto případě víno a jeho tvůrce -  vinař. A kde 
jinde oslavit víno lépe, než v místě jeho zrodu.

A protože součástí různých slavností v tomto 
období, ať už jsou nazvána vinobraním či jakkoliv 
jinak, je i popíjení burčáku, povězme si jen krátce 
o tom, jak by měl správný burčák vypadat. 

Ve zkratce řečeno je „burčák“ částečně zkva-
šený hroznový mošt. Jedná se o jednu z prvních 
fází při zpracování hroznů, kterou projde vlastně 
každé víno. Název burčák je chráněný ochrannou 
známkou. Nápoj s tímto názvem musí pocházet 
z tuzemských hroznů a je povoleno jej prodávat 
od prvního srpna. K výrobě burčáku jsou vhodné 
jen některé odrůdy, především rané a aromatické, 
jako např. Irsai Oliver, Veltlínské červené rané 
a Müller Thurgau, pomíjím-li zřídkakdy nabízené 
odrůdy červené. Jeho konzumace je nejpříjem-
nější ve fázi, kdy je mošt ještě sladký a začíná 
bouřlivě kvasit. V této etapě je obsah alkoholu 
ještě relativně nízký, řekněme kolem 6% objemu. 
Máme-li to štěstí, že jsme se v tomto okamžiku 
vyskytli na správném místě, pijme.  Pokud nás ale 
napadne, že si z „burčákové akce“ na jižní Moravě 
přivezeme ještě několik litrů domů, abychom 
mohli pokračovat v popíjení i v domácím prostře-
dí, většinou to nedopadne dobře. Někdy se stane, 

O víně po kapkách – kapka dvanáctá

Foto Karel Zbíral.

Děti pomáhaly v parku při stavbě inuitského domu „lapkata“.

Za pořízení fotodokumentace ze Švédského víkendu děkují pořadatelé klubu KAMFO Blatná, jmenovitě K. Berndorffové,  
L. Švejdovi a J: Vrbskému.

Zahájení s Blatenskými mažoretkami s TJ Sokol Blatná.

(pokrač. na str. 8)

Na vystoupení skupiny ABBA revival se těšilo hodně lidí.
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V druhé polovině srpna se uskutečnil v Domově pro seniory v Blatné 
bezplatný týdenní kurz základní práce s počítačem. Výuky se účastnilo 9 
seniorů ve věku od 71 do 94 let. Kurz probíhal v rámci  projektu „Senioři 
komunikují“ Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a pro 
klienty domova jej připravila ve spolupráci se Domovem pro seniory spo-
lečnost Attavena, o.p.s. z Českých Budějovic. 

Kurz zahrnoval 14 vyučovacích hodin a výuka probíhala od pondělí do 
pátku od 8:30 do 11:30 hodin ve společenské místnosti domova. Účastníci se 
s počítačem seznamovali postupně od úplných základů -  zapnutí a vypnutí 
počítače, přes ovládání myši a klávesnice, psaní a úpravu textů v programu 
MS Word až ke zvládnutí oblíbeného tématu, kterým je internet a email. 

„V Blatné se sešla velmi dobrá parta. Přestože z počátku měla většina 
účastníků obavy, zda zvládnou ovládat počítač, během prvních hodin zjistili, 
že to není nijak obtížné. Každý účastník objevil v kurzu nějaké téma, ve 
kterém se „našel“. Senioři byli až obdivuhodně vitální, zvídaví a aktivní 
v komunikaci s lektorem i asistentem, za účelem získání co nejvíce infor-
mací, které je zajímaly. V domově bylo vytvořeno velmi příjemné prostředí 
a atmosféra pro výuku. Kurz zaujal nejen samotné účastníky, ale i další 
klienty domova a také personál, který se občas přišel podívat a účastníky 
povzbudit,“ říká Vladimír Kabele a Radim Malůš, lektoři kurzu.

Na konci kurzu nemuseli účastníci prokazovat žádné získané znalosti 
závěrečným testem nebo zkouškou, a tak se mohli učit jen tak pro zvýšení 
znalostí, sebevědomí a hlavně pro radost. Připomínkou na kurz jim může být 
kromě „netradičního“ zážitku také osvědčení o absolvování, které dostali. 

Za tým Attaveny, o.p.s., Jitka Šimková

V Domově pro seniory se důchodci učili pracovat s počítačem

Skupina seniorů, kteří se zúčastnili týdenního kurzu základní práce s počítačem 
v  projektu „Senioři komunikují“

Domov Petra Mačkov  - obor výtvarný - školní rok 2008 – 2009
Výsledky z obeslaných výtvarných soutěží a prezentace

  1. ,,TV - magazín“ - obrázek -  Žofie Peterová
  2. ,,Veselá zvířátka“ – upomínkové předměty - všichni 
  3. ,,Krkonoše očima dětí“ - 3. místo -  Veronika Šíchová,  Bohumila Kotrlíková
  4. ,,Blatenské listy“  obrázek    Žofie Peterová
  5. ,,Evropa očima dětí“ – obrázek v pexesu – Jana Ratajová
  6. ,,Malujeme po síti“ – finálový obrázek -  Irena Haluzová, Marie Kornoušková, Milena Bauerová, Eva Volfová, Jana Vítovcová
  7. ,,Lidice“ – čestné uznání -  Marie Kornoušková, Anna Křížová, Jana Vítovcová
  8. ,,Příroda kolem nás“ - 3. místo -  Marie Kornoušková, Josefa Červová, Jana Vítovcová, Kamila Nováková 2x, Anna Křížová, Žofie Peterová,  
      Veronika Šíchová, Eva Volfová
  9. ,,Liška“ (stavební spoření)   jméno v časopisu        Kamila Nováková
10. ,,Knihožrout“    cena     Žofie Peterová
11. ,,Bylinky naší zahrádky“ – 2. místo Irena Haluzová
12. ,,Svět očima dětí“ – za film  Žofie Peterová a Eva Volfová
13. ,,Požární ochrana očima dětí“ – 1. místo Žofie Peterová 2. místo Eva Volfová        H.V.

,,Veselá zvířátka“ ,,Veselá zvířátka“ – upomínkové předměty - všichni – upomínkové předměty - všichni 
,,Krkonoše očima dětí“,,Krkonoše očima dětí“ - 3. místo -  Veronika Šíchová,  Bohumila Kotrlíková - 3. místo -  Veronika Šíchová,  Bohumila Kotrlíková
,,Blatenské listy“,,Blatenské listy“    obrázekobrázek    Žofie Peterová    Žofie Peterováobrázekobrázek    Žofie Peterováobrázekobrázek
,,Evropa očima dětí“ – obrázek v pexesu,,Evropa očima dětí“ – obrázek v pexesu – Jana Ratajová – Jana Ratajová
,,Malujeme po síti“,,Malujeme po síti“ – finálový obrázek -  Irena Haluzová, Marie Kornoušková, Milena Bauerová, Eva Volfová, Jana Vítovcová – finálový obrázek -  Irena Haluzová, Marie Kornoušková, Milena Bauerová, Eva Volfová, Jana Vítovcová

 – čestné uznání -  Marie Kornoušková, Anna Křížová, Jana Vítovcová – čestné uznání -  Marie Kornoušková, Anna Křížová, Jana Vítovcová
,,Příroda kolem nás“,,Příroda kolem nás“ - 3. místo -  Marie Kornoušková, Josefa Červová, Jana Vítovcová, Kamila Nováková 2x, Anna Křížová, Žofie Peterová,   - 3. místo -  Marie Kornoušková, Josefa Červová, Jana Vítovcová, Kamila Nováková 2x, Anna Křížová, Žofie Peterová,  

      Veronika Šíchová, Eva Volfová      Veronika Šíchová, Eva Volfová
 (stavební spoření)   jméno v časopisu        Kamila Nováková (stavební spoření)   jméno v časopisu        Kamila Nováková

    cena     Žofie Peterová    cena     Žofie Peterová
,,Bylinky naší zahrádky“,,Bylinky naší zahrádky“ – 2. místo Irena Haluzová – 2. místo Irena Haluzová
,,Svět očima dětí“,,Svět očima dětí“ – za film  Žofie Peterová a Eva Volfová – za film  Žofie Peterová a Eva Volfová
,,Požární ochrana očima dětí“,,Požární ochrana očima dětí“ – 1. místo Žofie Peterová 2. místo Eva Volfová – 1. místo Žofie Peterová 2. místo Eva Volfová

Každé úterý od 3. 3. 2009 až do 5. 5. 2009, vycházely na www.mu-st.cz  
informace o rybnících a vodních nádržích Strakonicka, Blatenska, Vodňan-
ska i z celé ČR. Vždy byly uvedeny jejich základní údaje, charakteristika 
a zajímavosti – ale také úkoly. Reportáže pro nás připravil ing. Miroslav 
Šobr z MěÚ Strakonice.

Naší odměnou za vítězství byl dvoudenní výlet do Jeseníků 27. – 
28. 5. 2009. Jeli jsme se ZŠ Volenice. Ráno jsme vstávali moc brzy, abychom 
mohli odjíždět ve 4.30 od školy po trase Tábor, Havlíčkův Brod, Svitavy, 
Šumperk. Nejdříve jsme vyrazili lanovkou z Ramzové na vrchol národní 
přírodní rezervace Šerák - Keprník . Byla hrozná mlha a zima, foukal silný 
vítr, a proto jsme zašli do chaty U Jiřího na teplý čaj, abychom se zahřáli na 
cestu zpátky. Asi v polovině zpáteční cesty se před námi otevřel překrásný 
výhled na Jeseníky. Pak jsme se vypravili do nejkrásnější krasové jeskyně 
severní Moravy, která se jmenuje Na Pomezí. Žijí v ní chránění netopýři 
a vrápenci a jeden z nich nás v jeskyni doprovázel. Odtud vedla naše cesta 
do lázní Jeseník, kde jsme si prohlédli Priessnitzovo sanatorium, prošli se 
po kolonádě, nakoupili lázeňské oplatky a napili se z Géniova pramene. 
Poslední zastávkou prvního dne byla návštěva nejčistší lokality ČR – co 
se týče kvality vzduchu – lázní Karlova Studánka s krásným vodopádem. 

Autobus nás převezl do hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou, kde 
jsme se navečeřeli a ubytovali v pokojích po 2, 3, nebo 4.

Druhý den jsme po snídani vyrazili autobusem k přečerpávací vodní 
elektrárně Dlouhé stráně. Prohlédli jsme si srdce elektrárny, která je stavbou 
století. Při cestě kolem unikátního jezera na vrcholu hory Medvědín jsme 
se opět přesvědčili, že na horách může být fakt velká zima. Po dobrém 
obědě jsme zastavili ve Velkých Losinách, kde na nás čekala prohlídka 
manufaktury na výrobu ručního papíru z bavlny (jediná v ČR). Prošli jsme 
se také lázeňským parkem s nádherně rozkvetlými rododendrony.

Čekala nás cesta domů se zastavením ve Svitavách. Vrátili jsme se pozdě 
večer, unaveni, ale plni zážitků. Náš dík patří organizátorovi celé soutěže 
a našemu průvodci po oba dny, Ing. Miroslavu Šobrovi.

přírodovědný kroužek ZŠ TGM Blatná   

Tak toto bylo poslední malé ohlédnutí za loňským školním rokem, který 
už definitivně vystřídal rok nový. Doufáme, že pro všechny žáky naší školy 
to bude rok úspěšný, plný příjemných zážitků a nových zkušeností. Rodi-
čům žáků pak přejeme, aby to byl rok klidný, bez zbytečných starostí. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Ludmila Růžičková

Zvítězili jsme v soutěži „Na vlnách stříbrných rybníků“ Země zamyšlené 2009
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MIROSLAV TRÁVNÍČEK
S K L E N Á Ř S T V Í

-  Z a s k l í v á n í  l o d ž i í  a  b a l k ó n ů

-  R á m o v á n í  o b r a z ů  a  z r c a d e l

-  V ý r o b a  n á b y t k o v é h o  s k l a

-  V ý r o b a  v i t r í n  a  a k v á r i í

-  I z o l a č n í  d v o j s k l a

-  P r o d e j  p o l y k a r b o n á t ů

Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v soused-

ství objektu firmy Pneu Spálenský

Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 

hodin
středa 7- 11 hodin, sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

MKC Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce  –
Šlechtění jabloní rodina Kumštova, která se uskuteční ve 

spolupráci  
s VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice.

Vystaveny budou hlavně zaregistrované odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO Holo-
vousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako např. Blaník, Fany, Fenix, Petra 
a nově zaregistrované odrůdy Tábor a Vltava.

Výstava se uskuteční od 28. října do 1. listopadu ve Voticích (okres Benešov) 
v přízemí staré radnice na náměstí.

Návštěvní doba:
Středa     28. října         9:00 - 12:00   14:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek   29. října         8:00 - 17:00 hodin
Pátek      30. října         8:00 - 17:00 hodin
Sobota    31. října         8:00 - 12:00    14:00 - 17:00 hodin
Neděle      1. listopadu                         14:00 - 17:00 hodin
Bližší informace o výstavě ve večerních
hodinách na telefonu: 317 814 354 a 
728 044 917.

         Na Vaši návštěvu se srdečně těší  
                          pořadatelé. 

Výročí 400 let českého Palladia
Letos naše křesťanská veřejnost slaví čtyřsté výročí od okamžiku, kdy 

byl za Palladium (ochranný obraz) české země prohlášen reliéf zobrazující 
Pannu Marii, která ve svém náručí drží malého Ježíše. Stalo se tak 18. srpna 
r.1609 jako výraz hluboké úcty víry a naděje našich předků v mocnou ochranu 
a pomoc Panny Marie v těžkých dobách a zkouškách našeho národa.

 Původ termínu palladium sahá do antikcké tradice. Sošce bohyně Athény 
nebo také Pallas Athény /Ochránkyně města/ se říkalo palladium. Podle 
staroboleslavské tradice bylo toto pojmenování pro reliéf Panny Marie s 
Dítětem použito v r. 1609. 

Obraz je uchováván ve Staré  Boleslavi, místě mučednické smrti sv. 
Václava v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie, starobylého poutního místa v Čechách. Z Prahy 
do Staré Boleslavi vedla takzvaná poutní Svatá cesta se 44 zastaveními u 
výklenkových kapliček, z nichž se některé dodnes dochovaly. Jejich počet 
vycházel z vět Loretánské litanie. 

Historie obrazu je opředena zajímavými legendami. Zbožná pověst vy-
práví, že Palladium dostala při křtu od sv. Metoděje kněžna Ludmila. Po její 

smrti přijal obraz její vnuk sv. Václav a nosil ho stále u sebe. Když byl ve 
Staré Boleslavi zavražděn, vzal obraz mrtvému knížeti z prsou věrný sluha 
Podiven. Přestože byl od vrahů sv. Václava pronásledován, podařilo se mu 
reliéf ukrýt pod kořeny stromu. Milostný obraz ležel mnoho let v zemi až v 
r.1160 jej vyoral na poli sedlák.

Oslavy památného Palladia vyvrcholí ve dnech 26.-28. září, kdy na 
návštěvu do České republiky přijede papež Benedikt XVI. Jeho cesta do 
Staré Boleslavi a setkání s ním na staroboleslavské Proboštské louce bude 
spojena se slavením bohoslužby, připomenutím dlouhé křesťanské tradice 
našeho národa, našich duchovních kořenů a  kultury počátků českého státu, 
založeného na víře v Ježíše Krista a evangelium. Skrze Palladium bude 
přítomen i prvek mariánský, který nás provázel dějinami. O svátku Svatého 
Václava, ochránce našeho národa, budou ve Staré

Boleslavi stoupat prosby věřících křesťanů za ochranu naší země i sva-
továclavské víry. Návštěvu  

 Svatého otce v České republice bude živě přenášet Česká televize.
Marie Kýčková

Použitá literatura: Katolický týdeník
    kronika Stará Boleslav

že láhev nebo nádoba s burčákem exploduje,  
protože jsme ji uzavřeli, zpravidla však prošvih-
neme okamžik, kdy burčák ještě chutná sladce 
a dočkáme se pouze usazených kvasinek na dně 
řídkého zrzavě vyhlížejícího nápoje. Zdravotně 
není přílišné prokvašení žádným problémem, ale 
chuť už určitě není tak přitažlivá a tomu, co jsme 
popíjeli přímo u vinaře, se už podobá jen málo. 
Proto vy, kdo to vydržíte, dopřejte si dostatek 
burčáku u vinaře ve sklepě a prožijte onu vzácnou 
sílu okamžiku „na místě činu“. Příznivé zdravotní 
důsledky pití burčáku jsou nepochybné. Někteří 
znalci doporučují k vyčištění krve v lidském or-
ganismu vypít sedm litrů tohoto nápoje. Přiznám 
se, že mně se to nikdy nepodařilo, tolik mi zase 
burčák nechutná a většinou má „můj“ vinař v dané 
době k dispozici dostatek vzorků zajímavých vín. 
Ale pozor na následky popíjení burčáku, je to 
nápoj, který pracuje ještě i v našem organismu 
a dokáže udělat pěknou neplechu, pokud s ním 
nemáme zkušenosti a nevíme,  jak se s ním náš 
zažívací trakt vypořádá.

V poslední době se však často konají burčá-
kové slavnosti i v místech od vinařských obcí 
vzdálených až stovky kilometrů. Zájemci o tento 
lahodný nápoj tak nemusejí absolvovat  cestu k vi-
naři a co je důležité, nemusejí po požití několika 
litrů burčáku cestovat zpět např. hromadnými 
prostředky, což je asi potíž největší. Nevěřil jsem, 
že burčák na těchto akcích podávaný může být 
kvalitní, ale pracovníci Vinných sklepů Valtice 
mne přesvědčili, že technologicky se dá vše zvlád-
nout a mají s tím již mnohaletou zkušenost. Lehce 
rozkvašený mošt ještě ve stadiu, kdy je sladký, 
prudce zchladí a ve zchlazeném stavu rychle 
převezou k distributorovi. Tam se zachlazený 
mošt při normální teplotě postupně v jednotlivých 
nádobách přivádí do stavu, kdy začne znovu 
kvasit a v tomto stadiu se distribuuje. 

Rozhodli jsme se letos, že to s prodejem burčá-
ku také zkusíme, a tak vy, kdo budete chtít burčák 
z Chateau Valtice okusit v Blatné, sledujte www.
vinozila.cz, nebo zašlete svůj nejlépe e-mailový 

kontakt na mbm@vinozila.cz. Získáte tak mož-
nost si požadované množství rezervovat.  Burčák 
Vám nabídneme v Kaplance v rozmezí několika 
dnů (17. – 19. září t. r.). 

Ještě bych chtěl zdůraznit fakt, že burčák se 
v takovém rozsahu jako u nás pije jen málokde. 
Například Francouzi se hromadnému způsobu 
konzumace tohoto nápoje z révy skutečně podi-
vují a téměř jej neznají. To však milovníky bur-
čáku určitě neodradí od využití možnosti jednak 
se zúčastnit se svými přáteli stále oblíbenějších 
burčákových akcí, jednak vyčistit svůj organis-
mus tímto příjemným způsobem (samozřejmě 
pokud udrží své tělo pod kontrolou). A tak Vám 
přeji, abyste burčákové období zvládli všichni ve 
zdraví. Pokud byste se chtěli některé organizova-
né akce zúčastnit a nejste ještě rozhodnuti, kam 
vyrazit, doporučujeme projít program vinařských 
akci na www.wineofczechrepublic.cz. Mnohé 
akce jsou doprovázeny hodnotnými kulturními 
programy. 

M. Žíla

O víně po kapkách – kapka dvanáctá (pokr. ze str. 6)
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S angličtinou do světa!
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace,  

příprava na maturitu.

Základy business English.

Skupiny max. 5 účastníků, individuální  

přístup, vlídné zacházení.

Začátek kurzů 7.9.2009.

Přihlášení i výuka na adrese:

Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná

tel: 732 37 47 58,

e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Pronajmu byt 2+1 v přízemí 
rodinného domu

se zahradou + 2 garáže.
Volejte po 17 hodině.

tel.: 724 609 761  nebo 603 963 057

V Myšticích sloučili sraz rodáků a přátel 
obce se soutěží hasičských družstev

Myštice - Obec má za sebou jeden ze svých významných dnů. Na v pořadí 
pátý sraz rodáků a přátel obce se letos dostavilo rovných dvě stě lidí. Řada 
rodáků, které osud zavál do různých koutů naší republiky nebo dokonce do 
zahraničí, se nemohla zúčastnit vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu 
stavu, a tak za sebe vyslali do Myštic své potomky. Nemálo z těch, pro které 
byly Myštice nejdražším místem na světě i poté, co se odstěhovali jinam, se 
letošního srazu nedočkalo. 

V rámci společenské akce si mohli všichni přítomní prohlédnout výstavu 
staré zemědělské a hasičské techniky. V sále se prostřednictvím videorekor-
déru mohli přenést do minulých setkání důchodců a rodáků a vedle živých 

�

�EQUITANA�HOTEL�RESORT�
MARTINICE,�262�72�B�eznice�
�

P�IJMEME�

DO�STÁLÉHO�PRACOVNÍHO�POM�RU�

�ÍŠNÍKA/SERVÍRKU�

Nadstandardní�platové�ohodnocení�
Ubytování�zdarma�

Práce�v�mladém�kolektivu�
�

Kontakt:�reditel@equitana.cz,�tel:�721106006�

V&Z Motorsport Trabi club s ZS AICE pořádal ve dnech 28.8 až 
30.8.2009 již 13. ročník mezinárodního Trabant srazu ve Vrbně u Blatné. 
Skalní příznivci těchto vozů se zde mohli zúčastnit mnoha soutěží, které se 
jejich milých autíček přímo týkaly. Některé soutěže se dokonce konaly na 
pronajatém letišti u Tchořovic a budily velký zájem. Z dálky celá ta akce 
připomínala tunning sraz, od kterého se však lišila v zásadním – byla to 
spíše legrace a kupa nadsázky.

Letos byla součástí srazu výstava všech zúčastněných vozů IFA  z pro-
dukce bývalé NDR. Ta se konala v sobotu 29.8.09 od 17.00 do 18.00 h na 
třídě  J.P. Koubka v Blatné. Celkem bylo přítomno více než 100 vozů, z nichž 
velká část byla esteticky a technicky mnohem lépe řešena než původní origi-
nál. Fanoušky a zvláště majitele těchto vozů se snaží zaštiťovat nadnárodní 
sdružení AICE (Allgemeiner IFA-Club Europa ), což je mezinárodní klub 
vozů  koncernu IFA (vozidla z bývalé NDR). Málokdo asi ví, že pod značku 

Trabant sraz Vrbno IFA patří nejen východoněmecký nákladní vůz, ale také tamní motocykly, 
Trabanty, Wartburgy, Multikáry, Barkasy, Robury nebo dokonce sportovní 
vůz Melkus s motorem Wartburg, dosahující rychlosti téměř 200km/h (ten je 
však ve sbírkách velmi vzácný). V 18 h  byla výstava ukončena spanilou jíz-
dou do Vrbna, za doprovodu modrého dýmu a troubení. Nikdo z přítomných 
si nemohl nevšimnout. A jak lze soudit z rozjasněných tváří přihlížejících, 
leckoho to potěšilo.

Jen pro zajímavost, vozy Trabant a Wartbug nejsou tak technicky nedo-
konalé, jak je často vnímáme. Vlastně to bylo téměř to nejlepší, co mohli 
tehdejší němečtí inženýři uvést do výroby omezeni tlakem strany, Sovětského 
svazu a nedostatkem surovin. Tenkrát nebylo v NDR pro výrobu osobních 
vozů povoleno použít jiný motor než dvoutaktní. Přesto měly tyto vozy 
některá pokroková řešení, která byla moderní i v „západním“ světě, např. 
pohon přední nápravy. Právě souboj mezi politiky a inženýry z nich udělal 
unikátní technickou hříčku.

záznamů upoutával jejich pozornost soubor fotografií z posledních tří let.
Samozřejmě nechyběla hudba ani občerstvení. „Tradici setkání rodáků 
a přátel obce započal bývalý myštický starosta Jaroslav Šoun počátkem de-
vadesátých let“, uvádí nynější představitel obce Tomáš Koželuh , „Nejprve 
byly srazy organizovány s pětiletým odstupem, pak se intervaly zkrátily na 
tři roky a teď jsme se vrátili opět k pětileté přestávce.“

Rozhodně tím nejzajímavějším bodem programu byla dopolední soutěž 
hasičských družstev. V důsledku deštivého počasí se soutěž zkrátila jen 
na požární útok- štafeta byla vynechána. Do přeboru se zapojilo dvanáct 
mužských jednotek a pět ženských. Nejlépe se zdařil požární útok mezi 
zástupci silného pohlaví blatenskému áčku, v těsném závěsu zůstal Chlum 
A a na třetí pozici dosáhl Chobot A. Nejlepší ženskou sestavou se stala 
výprava z Chobota, druhý nejrychlejší útok předvedly myštické ženy, třetí 
místo získalo družstvo z Drahenického Malkova.           Vladimír Šavrda 
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Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 1.9.2009 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :

RYBY: 
Losos celý mražený vac 78,-/kg
Pstruh filet mražený 1kg 129,-/kg
Pstruh mražený vac 450g 45,-/ks
Kapr mražený půlený vac 109,-/kg
Pangasius mražený 1kg 79,-/kg
Pangasius mražený 5kg 77,-/kg
Makrela mražená kuchaná 49,-/kg

UZENÉ: 
Pstruh uzený 16,90/10dkg
Sleď uzený 5,90/10dkg

MASO: 
Kuřecí prsa mr. 2kg 102,-/kg
Krůtí prsa mražená vac 111,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 78,50/kg
Kuře na grill cca 10kg  38,-/kg
Vepřová krkovice mražená B.K. 87,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Čínská zeleninová směs 2,5kg 28,50/kg
Mochovská zelenina 2,5kg 21,50/kg
Jahody mražené  49,-/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg 79,50/kg
Zeleninová směs lečo 2,5kg 24,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic 
a rozvoje, informuje občany o svých aktivitách 
v oblasti všeobecného využívání dotací v roce 
2009. V první polovině tohoto roku odbor uspěl 
se žádostí o dotaci na sportovní víceúčelové 
hřiště Na Bílé husi dotované MVČR z národního 
programu prevence kriminality.  Na Bílé husi tak 
letos vzniknou 2 hřiště, jedno s travnatým povr-
chem osazené víceúčelovými brankami a druhé 
se živičným povrchem opatřené zařízením na 
odbíjenou, nohejbal, tenis a street basketbal. Dále 
odbor uspěl se žádostí na projekt dotovaný z gran-
tu Jihočeského kraje na vybudování autobusových 
zastávek. Ještě v tomto roce budou vybudovány 2 
autobusové zastávky, jedna u polikliniky a druhá 
na Vrbenské ulici. Spolu s oddělením kultury 
odbor uspěl u dalších dvou žádostí dotovaných 
z grantů Jihočeského kraje. Z prvního projektu 
byla podpořena výstava elektrických kytar, 
z druhého projektu je dotováno zhotovení interne-
tových stránek informačního centra. Na všechny 
výše uvedené projekty, které budou dokončeny 
letos, získalo město dotaci 454.859 Kč. Celkové 
náklady na tyto projekty činí 894.620 Kč. Z grantů 
Jihočeského kraje se v první žádosti nepodařilo 
získat dotaci na výsadbu jabloňového remízku 
na staré cestě z Blatné do Skaličan, nyní čekáme 
na rozhodnutí, zda uspějeme se druhou žádostí. 
Zároveň odbor ve spolupráci s odbornými firmami
zpracoval 3 projekty dotované z regionálního 
operačního programu, na jejichž realizaci podal 
žádost v červnu. Jedná se o projekt rekonstrukce 
a modernizace tělocvičny ZŠ J.A.Komenského 
s celkovými náklady 2.230.476 Kč, na který je 
žádána dotace ve výši 2.063.190 Kč, dále o projekt 
rekonstrukce komunikace Skaličany s celkovými 
náklady 2.614.079 Kč, na který je žádána dotace 
ve výši 2.223.850 Kč a dále o projekt stavebních 
úprav místní komunikace Řečická s celkovými 
náklady 5.096.859 Kč, na který je žádána dotace 
ve výši 4.670.564 Kč. V současné době odbor 
pracuje na opětovném podání dalších dvou pro-
jektů dotovaných z regionálního operačního pro-
gramu. Jedná se o projekt rekonstrukce bývalého 
velkoskladu družstevních prodejen na komunitní 
centrum aktivního života s předpokládanými 
náklady cca 60.000.000 Kč a s předpokládanou 
dotací ve výši cca 55.000.000 Kč a o projekt 
revitalizace zanedbaného areálu STEKO na rekre-
ační areál města s předpokládanými náklady cca 
71.100.000 Kč a s předpokládanou dotací ve výši 
cca 65.700.000 Kč. Nejvýznamnější částí areálu 
má být venkovní bazén 25 x 11 m, zatím nevyhří-
vaný. V případě realizace projektu bude podána 
žádost do operačního programu životní prostředí 
o instalaci solárních kolektorů na přihřívání vody 
v bazénu.  Dále v současné době ve spolupráci 
s OS Duhové ještěrky a Mateřské centrum Kapřík 
zpracovávají žádost o dotaci z nadace VIA na 
projekt obnovy veřejných prostranství na sídlišti 
Vinice – I. Etapa – dětské hřiště v Holečkově ulici, 
o celkových nákladech cca 500.000 Kč.    

Rovněž v oblasti péče o nemovité kulturní 
památky, historické objekty a objekty v MPZ 
Blatná podalo Město Blatná v letošním roce 
žádosti do vyhlášených grantů Jihočeského kraje 
i Ministerstva kultury ČR. Za podpory Programu 

regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR  
byla realizována IV. etapa výměny oken na jižním 
křídle ZŠ J.A.Komenského Blatná, dotace zde 
činí 150 tis. Kč, celkové náklady jsou 706 307 
Kč. Dále byl MK ČR podpořen projekt obnovy 
kontribuční sýpky (špejcharu). Z Programu ob-
novy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností  dotace na opravu fasády, 
mříží a  repliky oken  na špejcharu činí 568 tis.Kč, 
celkové předpokládané náklady jsou 633 164 Kč, 
zde dotace může být až 90% skutečných nákladů. 
Z grantů vyhlášených Jihočeským krajem celkem 
Město získalo podporu ve výši 210 tis.Kč, z toho 
140 tis.Kč na výměnu střešní krytiny č.p. 4 ZUŠ, 
kde celkové náklady jsou 412 870 Kč, 35 tis. 
Kč na obnovu barokních soch sv.Václava a sv. 
Floriána, jejichž restaurování bylo již dokončeno 
s náklady 70 850Kč. Na obnovu drobné sakrální 
architektury v krajině pak Město Blatná přijalo 
zbývajících  35 tis.Kč, za něž budou opraveny 
4 křížky v katastru Blatné  a osad s celkovými 
náklady 54 100 Kč. Město Blatná dále jako zřizo-
vatel Městského muzea v Blatné na  restaurování 
sbírkových předmětů z depozitáře muzea z grantů 
JK  získalo 116 tis.Kč, z vlastních prostředků této 
příspěvkové organizace bude hrazeno pro splnění 
povinných podílů 51 030 Kč.

Odbor majetku, investic a rozvoje v oblasti 
výkonu státní památkové péče poskytuje metodic-
kou pomoc všem vlastníkům nemovitých památek 
či nemovitostí v MPZ Blatná i ve spádové oblasti 
obce s rozšířenou působností, tedy i při získávání 
finančních podpor. V letošním roce bylo z hava-
rijního programu MK ČR poskytnuto vlastníkům 
v sumáři 520 tis.Kč, z vlastních prostředků musí 
uhradit minimálně 40% podíl z celkových nákla-
dů. Z programu regenerace byla spolufinancována
oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
MK ČR poskytlo ŘKF z rozpočtu 50 tis.Kč, 
Město Blatná pak  20 tis.Kč, povinný podíl ŘKF 
musí činit dalších min 10% z celkových nákladů.  
Z grantu Jihočeského kraje Zvýšené náklady, 
který je určen na obnovu nemovitostí v MPZ, 
byli vlastníci podpořeni  celkem 120 tis.Kč. 
Z grantu Nemovité kulturní památky Jihočeský 
kraj  poskytl vlastníkům památkově chráněných 
objektů na blatensku 535 tis.Kč, zde vlastní podíl 
z celkových nákladů musí činit min. 30%. Pokud 
tato čísla sumarizujeme, lze konstatovat, že v roce 
2009 bude v našem regionu vynaloženo min. 
3,9 mil.Kč na obnovu památkově chráněných 
a historických objektů. Samozřejmě zde nejsou 
započítány náklady, které vlastníci objektů hradí 
zcela z vlastních prostředků.

O četnosti a úspěšnosti podávaných žádostí 
o dotace budou občané průběžně informováni.

V Blatné dne 4.9.2009
MěÚ Blatná, OMIR

Přehled využívání dotací v roce 2009

Program na podzim 2009:
11. 9. Norsko – za polárním kruhem – Jan 

Kavale 
9.10. Příprava rybího menu s ochutnávkou – 

pan Milota ( známý z pořadu TV „Kluci v akci“
13.11. Krásy Malajsie – povídání se známým  

cestovatelem a fotografem, panem Hladkým 
z Písku.

11.12. Kouzelný svět pod hladinou moře – pan 
Svatoš, potápěč 

12.12. Výroba vánoční výzdoby a dekorací 
– paní Jiřincová – POZOR – již od 17,00 hodin.               

29.12.  Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpo-
mínka na ČLOVĚKA doktora Mahela – 18,00 
hod.                  

Začátek vždy v 19,00 hod.

Změna programu vyhrazena, pokud není 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, občer-
stvení zajištěno. Rezervace míst  a   informa-

ce na tel. 724119332. I vy si můžete náš sál 
zadat pro svojí akci.

Nezapomeňte:
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub 

– řešení všech otázek  od  vaření po situaci 
v Číně. 
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VETERINÁRNÍ  ORDINACE
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Oznamují přemístění veterinární ordinace od 1.května 2008 na adresu  
Bohmova 451, 388 01 Blatná

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní 
služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických 

zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční

situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro 

malá zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská 
poradna. 

Dočasné zaváděcí ceny!!
Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

Montážní dělník/ce do 
výroby v Blatné

-    třísměnný provoz
-    nástup ihned

Kontakt: Hermína Jandíková,  
tel: 733 676 489

Festival ptactva 
-neděle 4.10.2009 
ve Tchořovicích
Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský 

festival ptactva“ proběhne jako již tradičně i na 
Blatensku. Pro zájemce ji uspořádají ornitologové 
(členové České společnosti ornitologické a její 
jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického 
klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě Petr 
Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování (v rámci 
výzkumu ptačích populací) zajistí kroužkovatelé 
Petr Louda a Zdeněk Voborník, budete mít mož-
nost vidět i fotografovat některé ptáky opravdu 
zblízka, jiné uvidíte pomocí dalekohledu. 

Vycházka se koná v neděli 4. 10. 2009 
a sraz je ve Tchořovicích u Blatné u železniční 
zastávky od 9:00. Z Blatné je možné přijet na 
kole, autem, přijít pěšky či využít autobusu linky 
J. Hradec - Karlovy Vary (přes Písek a Sedlici) 
odjezd z Blatné (Palackého ulice) v 8:59, příjezd 
do Tchořovic v 9:06 (počkáme na zastávce). 
Vycházka povede k rybníkům Hořejší, Starý, Ra-
dov, Kaprov a Dolejší a zpět do Tchořovic. Bude 
možné shlédnout ukázku kroužkování (v rámci 
dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Bla-
tensku). S velkou pravděpodobností bude možné 
pozorovat volavky popelavé i bílé, kormorány, 
různé kachny a bahňáky a možná i oba druhy 
luňáků, orlovce či orly mořské. Dalekohledy 
a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, 
k dispozici budou i velké stativové dalekohledy 
a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich 
ochraně, vycházka potrvá maximálně do 13 ho-
diny. Kdo se mailem předem nahlásí a přijede 
do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od 
Blatné) může se s kroužkovateli zúčastnit 
i začátku kroužkovací akce. 
Kontakt na organizátory:

csopblatna@seznam.cz  Zprávy z minulých 
akcí najdete na webu  www.csop-jc.org/blatna  
Další informace o Festivalu ptactva najdete i na 
Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace 
o ptácích a jejich ochraně.             Petr Pavlík

Ř e d i t e l s t v í  Z Š  J .  A .  K o m e n s k é h o  B l a t n á
srdečně zve bývalé pracovníky, žáky i širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se koná u příležitosti 105. výročí otevření školní budovy 
18. září 2009 od 9:00 do 17:00 hodin.
Oficiální zahájení proběhne v 9:00 hodin.
Návštěvníkům budou zpřístupněny třídy a odborné učebny  
s připravenými výstavkami
(historie školy, výuka, didaktické pomůcky, práce žáků).
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Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

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

salon Martina
J.P.KOUBKA 81,38801 Blatná

Martina Červená
každé úterý
8.00-15.00

od 14.7.2009 objednávky možné  
i po pracovní době
na tel:604/804635
          728/507617

Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce si dovolím Vás níže 

seznámit s některými informacemi týkajícími 
se drogové problematiky, z nichž některé jsou 
převzaté z „Výroční zprávy národní protidrogové 
centrály za rok 2008“, neboť jsou dle mého názoru 
pro laickou veřejnost zajímavé již třeba z pohledu 
dostupnosti některých druhů drog v okrese Stra-
konice a na Blatensku či drogové problematiky 
jako celku.

Není jistě žádným tajemstvím, že česká policie 
v roce 2008 procházela a nadále prochází zásad-
ními změnami, které mají za cíl vytvořit z Policie 
České republiky sbor, který bude schopen efektiv-
ně, profesionálně a systematicky čelit stále složi-
tějším úkolům, které jsou na něj kladeny. Aktuálně 
Policie České republiky trpí nejvíce nedostatkem 
kvalitních policistů a zájmem o tuto službu vůbec. 
Absence systematického policejního vzdělávání, 
odchody zkušených policistů, současně probí-
hající reorganizace a systémové změny různých 
složek, útvarů a procesů, přeskupování územních 
členění a zásadní legislativní změny řadí toto ob-
dobí pro policii k nejkomplikovanějším od roku 
1989. Uvedené změny se  zejména v uplynulých 
dvou letech bohužel nevyhnuly ani zdejšímu 
Obvodnímu oddělení Policie ČR v Blatné.

Práce na problematice odhalování nelegální 
výroby a obchodu včetně dalšího nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a jedy je 
vysoce specializovanou činností, která vyžaduje 
po policistech soustavné doplňování odborných 
znalostí a dovedností. Je to práce, která odhaluje 
vysoce latentní (skrytou) trestnou činnost a klade 
vysoké nároky i na jejich operativní dovednosti, 
zejména při práci s informačními zdroji, operativ-
ně – pátracími prostředky a informacemi vůbec.

V roce 2008 bylo úspěšně v rámci celé ČR 
ukončeno téměř 40 operací v oblasti represe a sni-

žování nabídky drog v ČR. Setrvalý tlak Národní 
protidrogové centrály ve spolupráci s ústavem pro 
kontrolu léčiv, Lékarnickou komorou i přísluš-
nými evropskými a vládními strukturami přinesl 
posun v podobě opatření k omezení dostupnosti 
těchto látek  s účinností od 1.2.2009. Policie ČR, 
Národní protidrogová centrála byla pořadatelem 
mezinárodní expertní konference na téma metam-
fetamin (pervitin), které se zúčastnili experti ze 
všech sousedních států i ze zámoří a významně se 
zapojila do projektu testování žáků a studentů škol 
na přítomnost OPL (omamných a psychotropních 
látek).

V oblasti omezení dostupnosti volně prodej-
ných léčiv s obsahem do 30 mg pseudoefedrinu, 
která jsou nejčastěji zneužívaná k výrobě me-
tamfetaminu (pervitinu) byla na základě nového 
zákona o léčivech vybrána kategorie léků vydá-
vaných s omezením, což by mělo v důsledku vést 
k výraznému snížení možnosti jejich zneužití 
k výrobě drog. V souladu s těmito očekávanými 
změnami v oblasti prodeje volně dostupných léků 
s obsahem pseudoefedrinu byla zaznamenána 
sílící tendence dovozu těchto farmaceutik ze 
Spolkové republiky Německo, Polska a Sloven-
ska. Dále se projevila tendence ke zvyšujícímu 
se výskytu malých výroben metamfetaminu (per-
vitinu) s produkcí určenou k zásobení domácího 
trhu, příhraničních oblastí i určenou na vývoz do 
zahraničí. To znamená, že stoupl počet tzv. „ma-
lých varen“, které se zaměřují na menší množství, 
k uspokojení potřeb své blízké komunity. V mno-
ha případech došlo ke zkvalitnění činnosti tzv. 
„vařičů“ (výrobců), kteří jsou schopni u metam-
fetaminu dosáhnout i 80% čistoty této drogy při 
výrobě drogy z volně dostupných léků. Došlo tak 
ke snížení „velkovýroby“ z důvodu nedostupnosti 
efedrinu a pracnějšímu a složitějšímu získávání 
pseudoefedrinu z volně dostupných léků.

(pokrač. na str. 13)

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Letním prázdninám sice pro letošek definitivn�
odzvonilo, ale nezapomínejme kv�li tomu na 
objevování p�kných �eských a zahrani�ních míst. I o 
víkendu se dá podniknout zajímavý výlet a t�m, kte�í už 
nejsou školou vázáni, se pro relaxaci nabízí stále ješt�
mnoho krásných míst v našem Pošumaví i sluncem 
zalitých p�ímo�ských letovisek. Zastavte se v m�stském infocentru 
Ciao… pod v�ží pro horké novinky o cestování a turistice.

Tipy na výlet 

Nedaleko Strakonic se nachází st�edov�ký vodní mlýn Hoslovice. Jde o nejstarší a jedine�n�
dochovaný vodní mlýn v �echách. Dne 23.9.2009 se v areálu mlýna uskute�ní k�est poštovní známky 
vodní mlýn Hoslovice. Podrobnosti o akci budou k dispozici na www.muzeum-strakonice.cz a v našem 
infocentru.  
Máte-li rádi víno, tak je nyní ideální �as pro návšt�vu jižní Moravy. O víkendu 11. – 13. 9. 2009 totiž bude 
probíhat v n�kolika moravských m�stech vinobraní – nap�. Znojemské historické vinobraní, Svátek vína 
v Hodonín� a Pálavské vinobraní. Valtické vinobraní se uskute�ní 3. 10. 2009 a b�hem podzimu se 
chystá ješt� mnoho dalších s vínem spojených akcí. Samoz�ejm� i mimo tyto termíny máte možnost 
p�ímo ve sklípku �i ve vinotékách ochutnat mnoho druh� kvalitních vín, která zde vina�i p�stují. 
Obdobou vinobraní jsou tradi�ní „košty“, které se konají v každé oblasti v jinou dobu - na ja�e, na 
podzim, ale t�eba i na Mikuláše. Zá�í je však dobou bur�áku a na Morav� o n�j nebudete mít nouzi. Jižní 
Morava nabízí ale krom� vína také návšt�vu spousty architektonických památek. Nejznám�jší a hlavn�
opravdu krásný je Lednicko-Valtický areál, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam sv�tového 
kulturního d�dictví UNESCO. P�írodním symbolem jižní Moravy je mimo jiných CHKO Moravský kras
s rozsáhlými jeskynními systémy �i vápencové Pavlovské vrchy - CHKO Pálava . Všechny tyto zmín�né
oblasti jsou protkány kvalitními turistickými, cyklistickými a vina�skými stezkami. Mapy a pr�vodce, které 
Vám poslouží k objevování t�chto i jiných p�kných míst, pro Vás samoz�ejm� máme k dispozici. 

T�šíme se s Vámi na vid�nou  v blatenském turistickém a mapovém infocentru Ciao… pod blatenskou 
v�ží. 

Vendula Hanzlíková a celý Ciao… team
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Velmi výrazný nárůst byl zaznamenán v přípa-
dech odhalených  indoorových (vnitřních) pěstí-
ren cannabis sativa (konopí setého) se zapojením 
občanů Vietnamu. V roce 2007 bylo odhaleno 
8 indoorových pěstíren a celkem zadrženo 17 
osob vietnamské národnosti převážně na území 
severních a západních Čech a v okolí Prahy. 
V roce 2008 byly zahájeny úkony trestního řízení 
v souvislosti s indoorovým pěstováním konopí ve 
více než 70 případech, z toho se v drtivé většině 
na této trestné činnosti podílely osoby vietnam-
ské národnosti. Jsou registrovány informace 
o možném „výkupu“ cannabisu ve vietnamských 
tržnicích.

Pokud se týče Jihočeského kraje,  tak v oblasti 
přírodních a polosyntetických drog bylo rovněž 
nejvíce realizovaných  případů spojeno s pěstová-
ním konopí a distribucí marihuany. Na Blatensku 
byla v letošním roce odhalena ilegální pěstírna 
konopí v objektu restaurace „Labuť“ v obci Myš-
tice. V posledním období, což byl i případ Myštic, 
se stále více rozmáhá zmíněný indoorový (ve 
vnitřních podmínkách za použití nejmodernější 
technologie dovezené mnohdy ze zahraničí) způ-
sob pěstování. V oblasti syntetických drog bylo 
v Jihočeském kraji nejvíce stíhaných pachatelů 
zapojených do výroby a následné distribuce pervi-
tinu. Droga je vyráběna z volně prodejných léčiv 
obsahujících pseudoefedrin. V těchto případech 
výroby se převážně jedná o malé laboratoře, které 
výrobci neustále stěhují z obavy před prozraze-
ním. V příhraničních oblastech Jihočeského kraje 
jsou vietnamští občané zapojeni do indoorového 
pěstování marihuany. Romové se zabývají hlavně 
distribucí pervitinu uvnitř vlastní komunity, při-
čemž věk uživatelů je nízký. K samotné distribuci 
drogy dochází převážně na městských sídlištích, 
v zábavních a nákupních centrech. Pervitin se již 
nyní „nevaří“ do zásoby, ale zboží je prakticky 
ihned rozprodáno mezi koncové uživatele. V roce 
2008 bylo v rámci Jihočeského kraje realizováno 
pro drogovou kriminalitu celkem  160 případů, 
na kterých se podílelo 189 pachatelů. V okrese 
Strakonice to pak bylo 14 případů se 13 pachateli, 
v jednom případě se jednalo o případ s neznámým 
pachatelem. V roce 2007 bylo jenom na Blatensku 
vyměněno  podle oficiálních statistik kolem 20 ti-
síc kusů injekčních stříkaček pro potřeby drogově 
závislých osob, aby se předcházelo šíření infekč-
ních chorob opakovaným použitím jedné a téže 
injekční stříkačky více narkomany. Jistě to není 
vůbec malé číslo, vezmeme-li v úvahu velikost 
regionu a počet zde žijících obyvatel.

Za Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná  
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

Drogová problematika 
(pokr. ze str. 12) O prázdninách zahájil provoz významný ne-

ziskový internetový projekt pro seniory v České 
republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn 
informačně-zábavní systém s desítkami stránek, 
vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát 
šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz 
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho 
obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale 
také přispívat, přímo psát své články nebo posílat 
redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk 
s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neo-
čekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk 
nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. 
Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým 
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření 
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim 
zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje 
Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpů-
sobil seniorům jednoduché grafické i technické
řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na 

www.sedesatka.cz – internetový prostor pro seniory
webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která 
živě diskutuje a buduje společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří prostor 
i pro města a obce, které mohou bezplatně zve-
řejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, 
mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase 
najdou na jednom místě nejrůznější informace, 
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, 
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost 
času, se může pohodlně projít celou republikou, 
zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a po-
dívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává 
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete 
rádi vracet.

Turistické infocentrum Ciao…

rozši�uje své služby návšt�vník�m Blatné
a zárove� podporuje soukromé podnikání v cestovním ruchu 

• ubytování • stravování • kultura • sport •
• volno�asové aktivity • folklór • lidová �emesla •

Po dohod� s odd�lením kultury M�Ú Blatná s cílem podpo�it podnikatelské 
aktivity místních firem a rozší�it atraktivitu Blatné a okolí pro návšt�vníky 
vyzýváme subjekty podnikající v cestovním ruchu na Blatensku,
aby se v p�ípad� zájmu o bezplatnou prezentaci svých služeb turist�m p�ihlásili 
se svojí nabídkou. Tuto nabídku zdarma uve�ejníme na webu infocentra. 
Zašlete svoji prezentaci na e-mail: blatna@ciao.cz  (nejlépe v textovém 
formátu + kvalitní fotografie) nebo kontaktujte naši kancelá� – osobn� se 
zastavte v m�stském  infocentru Ciao… pod v�ží nebo volejte na tel.�ísla
383 323 100, 737 28 55 50.  

Vendula Hanzlíková, m�stské turistické infocentrum Ciao… Blatná 

Drobné památky 
Blatenska

V obci Kožlí se nachází zajímavý křížek. Naši 
pozornost zaujme především sokl, na kterém je 
umístěn a který je složen z kamenických článků. 
Pozoruhodná je i horní část soklu, představující 
hranol s nikou, nad kterou je kamenný reliéf s rost-
linným funerálním motivem. Samotný litinový 
křížek s korpusem Krista, se středovou destičkou 
a s reliéfní plastikou světice je tradiční dílenskou 
prací 2. poloviny 19. století.

Pet

Foto J. Jančar, 11. 11. 2008
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MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
       7.00-8.00
    8.00-12.00 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

                       veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
            ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
    GLUKOMETR, AMBU VAKY

Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

P O Z O R
AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ a AUTOŠKOLA – FILIP ŘEZÁČ

oznamují, že kromě kurzů skupin Am, A1, A a B, 
nově provádí kurzy skupin B+E, C, C+E a D.

Dále pravidelné školení všech skupin 
řidičských oprávnění.

Informovat se můžete na adrese:
Na Obůrce 242, 388 01 Blatná
Tel: 724 023 573, 604 636 399

Email: as.rezac@seznam.cz, phillos2@seznam.cz

Víte, že nemusíte u  Vašeho auta měnit olej?
A motor nebude mít vůbec žádné opotřebení? 

Víte, že můžete jezdit s podstatně menší spotřebou paliva?
Víte, že můžete zvýšit účinnost  Vašeho kotle?

Víte, že jedna osoba může hrát čtyřručně?
Víte, že si můžete zkusit sami bagrovat?

Víte, že nemusíte ani malý výkop dělat ručně?
Víte, že nemusí docházet k onemocnění chřipkou, k bolení 

zubů, páteře a kloubů?
A to bez medikamentů?

 
B l a t n á     tel.:  723 937 221

Sádrokarton
Izolace

Ceny:         Sádrokarton GKB12,5mm  38,80 K�/m2 
Izolace od 24,90 K�/m2 
Doprava v míst� zdarma 

Otevírací doba: Po-Pá 7 - 16, So 8 - 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264; fax 38 98 28 732; takogips@seznam.cz

Petr Kožla, Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 
_____________________________________________________________________________________________________
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KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

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

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY

603959292

VÝŠKOVÉ PRÁCE
- ve výškách a v těžko pří-

stupných místech

RENOVACE STŘECH
- čištění a nátěry všech typů 

střech a krytin
tel: 602 934 526

�

�

�

�

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

otev�eno : pond�lí ,st�eda,pátek
10.00 - 12.00      14.00 - 16.00 hod.

povle�ení standard 489,00�K������ nov�!
povle�ení d�tské 359,00�K������ nov�!
tri�ka od 59,00�K���������

polokošile od 99,00�K���������

tepláky dámské 99,00�K���������

župany S - XXL 649,00�K������

ru�ník 50x100 cm 60,00�K���������

osuška 70x140 cm 120,00�K������

osuška 100x180 cm 240,00�K������

najdete�nás�:

�echova�ul.�1299,38801�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any,Mirovice,Praha
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výroba prošívaných přikrývek

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

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

�
�
�
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�
�
�
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

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

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Tel: 605 101 667

   St�ední odborné u�ilišt�
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

��stravovací služby 

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

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

Provádím opravy oděvů, úpravu délky, 
výměny zipů u všech druhů oděvů, 
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.

Blatná, naměstí Miru 101,  
mob. 608 157730.

Telefónica    O2
Výběrové řízení na  pozici

Vedoucí  prodejny
pro oblast Blatná

Požadujeme: vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, zodpovědnost, zkušenosti 
výhodou

Nabízíme:  rozhodovací pravomoce, nad-
standardní výdělek

CV zasílejte na email:
telefonicaotwo@seznam.cz

Rodinná prádelna nabízí
praní, žehlení, mandlování 

veškerého osobního i firemní-
ho prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka. 
www.pradelna-haasova.cz

tel:732 759 084

Pronajmu byt 2+1. 
Bližší informace 731408939.

NABÍZÍM LEVNĚJŠÍ ENERGIE 
(ELEKTŘINU A PLYN). 

VÍCE NA 
WWW.BOHEMIAENERGY.CZ

NEBO NA TEL. ČÍSLE 
606349832

Nabízíme ubytování 
v pensionu+pronájem 2+kk, 

to vše v Sedlici.
Tel.721435770

Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009 Ro�ní pojistné
 limit pojistného pln�ní
Osobní a nákladní automobily do 3,5t 35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon 1 343 K�
Do 1 350 ccm v�etn� 1 613 K�
Do 1 850 ccm v�etn� 2 330 K�
Do 2 500 ccm v�etn� 3 601 K�
Nad 2 500 ccm 5 083 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel 
s bonusem 45 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní
nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova  264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00

Allianz - stojíme p�i Vás

Allianz povinné ru�ení
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Program kina září 2009

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

ZÁJEZDOVÉ  PŘEDSTAVENÍ
Městský úřad Blatná - oddělení kultury připravuje zájezdové představení  do 
Státní opery  Praha na představení Michala Horáčka KUDYKAM.
Divadelní hra ve verších, které se dílem zpívají a dílem mluví jsou opatřeny hudbou Petra Hap-

ky. 
Kromě stálého obsazení bude KUDYKAM osobitý i tím, že jako hosty uvede i známé osobnosti: 

Jarka Nohavicu, Karla Gotta, Dana Landu, Lucii Bílou, Janu Kirschner, Matěje Rupperta a mnoho 
dalších …    

Generálka představení je v úterý  20. října od 15,00 hod.
                                         a ve čtvrtek  22. října od 11,00 hod.

Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 hod.
Celková cena  zájezdu bude cca 500,- Kč
Zájemci si mohou vybrat zájezd v termínu, který jim vyhovuje (uskuteční se  ten, o který bude 

větší zájem).
Přihlášky je nutno rezervovat již nyní!         Informace podá odd. kultury na tel. 383 422 849

Pátek 18. září 
DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  ZŠ  JAK
u příležitosti 105. výročí školy

Sobota 19. září – zimní stadion – 14,00 hod. 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  pro děti a dospělé
- atrakce, soutěže, malování na obličej 
hudební show 
TIMBRE  MUSIC
Václav Upír Krejčí
Vstup zdarma
Pořádá DURA Automotive CZ, k.s.

Sobota 19. září 
UKONČENÍ  CYKLISTICKÉ  SEZONY
Start 13,30 hod. u ZŠ v Sedlici
Akce se uskuteční na horských kolech
Vhodné pro všechny věkové kategorie

26. – 27. září 
4. ročník
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL - WOMAN
Výstavy fotografií proběhnou na zámku,v

kaplance, v kinosále sokolovny, v muzeu….
V průběhu FOTOFESTIVALU  se uskuteční 

přednášky a setkání s autory
Všechny akce hudebně doprovodí Pepa NOS
SETKÁNÍ  S VÍNEM – kaplanka 10 – 16 

hod.
Podrobné informace na  www.fotofestival.cz 

JAZYKOVÉ  KURZY
Informativní schůzka 14. 9. v ZŠ TGM od 

17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská

TANEČNÍ  KURZY
Taneční pro mládež od 12. září 
- sobota od 14,00 – 17,00 hod.

Taneční pro dospělé od 12. září
- sobota od 17,30 – 19,00 hod.

Lady kurz od 13. září
- neděle od 19,00 – 20,30 hod.
Bližší informace na: www.tanecni-blatna.

webgarden.cz

Výstavy:
Městské muzeum Blatná  I. patro
PŘÍRODA  BLATENSKA – Voňavá krása za 
humny
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,   13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 20. 9. 2009

Městské muzeum Blatná II. patro
Miloslav  STIBOR -  FOTOGRAFIE
Výstava potrvá od 16. září do 18. října 2009
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.

Městské muzeum Blatná I. patro
PŘÍRODA, PAMÁTKY  A  LIDÉ  V  JIŽNÍCH  
ČECHÁCH  NA  STARÝCH FOTOGRAFIÍCH
Výstava potrvá od 26. září do 18. října 2009
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.

Oddělení kultury připravilo v rámci KPH 
na sezonu 2009/10 do blatenského zámku 
následující program koncertů: 
20. října 2009 Jan Smigmator + doprovodné 
 trio (jazzový koncert)
10. listopadu   Zoran Gajić – kytara, zpěv + 
 klavírní doprovod
15. prosince     Bílé Siarelky – vánoční koncert 
                     Pavlína Senič –  soprán
              Jitka Hosprová – viola 
              Lada Jirásková Bartošová 
 – klavír  
26. ledna 2010  Veronika Böhmová – klavír
23. únor     Trio Arundo 
         Václav Vonášek – fagot 
             Jan Mach – klarinet 
                 Jan Souček – hoboj 

30. března    Jiří Hošek – violoncello, klavír 
              Dominika Hošková – 
 violoncello
27. dubna     Beladona Quartet
                 Zuzana  Křivá – housle 
                Lenka Strnadová – housle 
                 Kristýna Fialová – viola 
 Pavla Jahodová – violoncello 

Permanentní vstupenky lze zakupovat na oddě-
lení kultury.

Připravujeme na říjen:
Představení pro MŠ a ZŠ
„Sugar aneb Někdo to rád horké“ předprodej 

vstupenek 9.9. od 7,30 na odd. kultury
Koncert KPH – Jan Smigmator
Vzpomínka na 28. říjen

Pátek 11. 9. ve 20:00 hod.
Komedie, muzikál ČR, 2009, 85 minut, 
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
/Falcon/
Co měl vlastně Uli s Vanilkou. 
Záznam divadelní hry, kterou uvedlo Národní 

divadlo v režii a nastudování Miloše Formana 
a jeho synů Petra a Matěje. 
Vstupné 70,- Kč            Mládeži přístupno
Středa 16. 9. v 17:30 hod.

Dětský animovaný USA, 2009, 102 minut, 
v českém znění

VZHŮRU DO OBLAK
/Falcon/
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že 

sní o prozkoumávání světa a tom, že si život napl-
no užije. Ale ve věku 78 let, když už to vypadá, že 
pro něj život skončil, ho zvrat osudu (a neodbytný 
8-letý chlapec jménem Russell – průzkumník 
divočiny) přivedou znovu k životu.
Vstupné 70,- Kč           Mládeži přístupno
Středa 23. 9. v 19:00 hod.

Pohádka, rodinný film ČR, 2008, 95 minut,
PEKLO S PRINCEZNOU
/Bios/ 
Princezna Aneta (Tereza Voříšková) se za 

žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za 
nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl). Král 
Leopold tedy vymyslí geniální lest. 
Vstupné 70,- Kč              Mládeži přístupno

Středa 30. 9. v 19:00 hod.
Krimi thriller USA, 2009, 105 minut, s ti-

tulky
ÚNOS VLAKU 123
/Falcon/ 
John Travolta a Denzel Washington jako 

únosce a vyjednávač. 
Vstupné 70,- Kč       Mládeži do 15 let nevhodné
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 PORTS
Pouťový „beach 

volejbalový“ 
turnaj - 16.8.2009

V neděli 16.srpna proběhl již tradiční a po-
pulární turnaj dvojic v plážovém volejbale. 
Zúčastnily se dvojice z Písku,Blatné a Záboří. 
Zvítězila dvojice z Písku Jan Plavec a Vít Ro-
zenbaum, druhé místo vybojovala blatenská 
dvojice Matěj Slováček - Pavel Karban st., třetí 
místo získala blatenská dvojice Alice Tychnová 
- Miroslav Šeri. 

Pořadatelé Pavel Karban ml. a Matěj Slováček 
děkují hráčům, divákům a sponzorům.

Turnaj pěknými cenami podpořily:
obchod Rozmarýna - Hana Maňasková
Dura Blatná
autodíly-železářství Jiří Chvátal
autodíly Jiří Bláha
Městský úřad Blatná
vinotéka Žíla
JSM moto-bazar

V sedmém ročníku 
„Čečelovického léta“ uspěli 
domácí téměř stoprocentně

Čečelovice - „Čečelovické léto“ je název 
sportovního dne, v jehož rámci se utkávají místní 
a přespolní družstva ve volejbale a nohejbale. Le-
tošní sedmý ročník se vydařil po všech stránkách- 
organizátorům přálo počasí, byla zaznamenaná 
hojná účast příznivců míčových sportů i divácké 
veřejnosti a co je důležité- čečelovičtí v přátel-
ských turnajích vskutku exelovali.

Volejbalová část, kde se předvedla šestičlenná 
smíšená družstva, byla značně napínavá až do 
konce. Hráčské sestavy se rozešly s tímto výsled-
kem: zlato vypotili sportovci z Horažďovic, za 
nimi se umístili domácí, třetí pozici si zasloužily 
Svéradice, na konci žebříčku zůstala parta cha-
lupářů z Liberce.

V nohejbalové části neměli čečelovičtí hráči 
konkurenci- ovládli první i druhé místo. O třetí 
a čtvrtou pozici se rozdělili Zuklínové se svéra-
dickými hosty.

Od devatenácté hodiny, kdy turnaje skončily, 
následovalo přátelské posezení.

Vladimír Šavrda

Z „BLATENSKÉ STOVKY“ 
se cyklisté vraceli 

v bahenních zábalech
Blatná- Letošní druhý ročník cyklistického 

závodu na horských kolech pro širokou veřejnost , 
vedoucí blatenským regionem „Blatenská stovka“ 
oproti loňské premiéře zaznamenal slabou účast. 
Zatímco před rokem svítilo slunce, které zlákalo 
na start u blatenské hasičské zbrojnice téměř 
sto nadšenců, letos odstartovalo jen 21 cyklistů. 
Nebylo divu- počasí tentokrát této brilantní akci 
absolutně nepřálo. Koho neodradil hustý liják, 

toho zaručeně dostala myšlenka na trať plnou 
vody a bahna. Většina trasy totiž vedla cyklos-
tezkami, lesními a polními cestami. Nicméně je 
důležité, že nakonec závod opravdu proběhl. Do 
pelotonu, před kterým jelo auto městské policie, 
se zařadil i hlavní pořadatel Pavel Karban: „Když 
je tak málo účastníků, tak já to taky zkusím“, 
uvedl všestranný a úspěšný blatenský sportovec. 
Stejně jako minule měli závodníci na výběr ze tří 
tras- 20 , 50 a 100 km.

Cíl byl opět za objektem tribuny u blaten-
ského letního stadiónu. Zde se postupně sjížděli 
absolventi závodu, kteří v první řadě pospíchali 
do sprchy, neboť i se svými koly připomínali 
legendárního Jóžina z bažin. Po důkladné očistě 
pak odpočívali v pergole, v jejímž sousedství byl 
i kiosek s občerstvením. Mnozí si postěžovali na 
defekty a jiné technické potíže, které je cestou 
potkaly.

Mezi těmito odvážlivci byl i závodník SCV 
Blatná Petr Chvátal / 16 /, který prý sice špatné 
počasí moc nemusí, ale….. „Je to domácí akce a 
já se rozhodl, že se zúčastním děj se co děj“, říká 
s rozhodností v hlase mladý cyklista a pokračuje: 
„Oproti loňsku byla padesátikilometrová trasa o 
poznání náročnější- všude nánosy bahna, hlubo-
ké louže, z vršků se valila voda. Díkybohu mně 
nezklamalo kolo, veškerá technika sloužila na 
výbornou. Žádné fyzické problémy mně nepotka-
ly, krize se nedostavila, jen ke konci mi už ztuhly 
svaly na nohou a jednou mně chytla křeč. Loni to 
bylo horší- měl jsem defekt a celkový výsledek 
nic moc.“ Petr má v oblibě maratóny horských 
kol. Letos jich nestihl moc objet, o to víc se těší 
na sezónu 2010, kdy si to chce vynahradit. Na 
„Blatenské stovce“ se mu letos podařilo umístit 
přesně v polovině party šestnácti „padesátníků“ 
na solidní osmé pozici.

Do cíle dorazil jen o vteřinu před svým ka-
marádem Janem Říhou / 15 / v čase dvě hodiny 
3 minuty. Honza stejně jako Petr jel i loňský 
ročník „Blatenské stovky“ na stejné vzdálenosti 
50 km. Tehdy skončil sedmý. „Mně špatné počasí 
problémy nedělá, nevadí mi“, prohlásil Jan Říha, 
„Jezdím na kole spíš rekreačně, minimálně ale 
dvakrát týdně.Do budoucnosti bych chtěl trénovat 
mnohem víc.“

Na dvacetikilometrový okruh se vydaly dvě 
ženy, nejmladší účastník závodu teprve osmiletý 
Matěj Karban a jeden muž. Sto kilometrů zdárně 
zvládl jediný cyklista v této kategorii Jan Tomeš 
z TJ Blatná časem 3:45:38. Po příjezdu do cíle ho 
všichni přítomní uvítali zvláště bouřlivým aplau-
sem. V kategorii 50 km zvítězil časem 1:42:35 

Blatná - Hokejbal si za dobu své existence 
dokázal získat tisíce příznivců v řadě zemí. Jeho 
obliba stále prudce stoupá, v současnosti se řadí 
mezi nejoblíbenější sportovní odvětví vůbec. Své 
kořeny hluboce zapustil i v jihočeské Blatné, kde 
už v roce 2001 vznikl hokejbalový oddíl. Jeho 
členská základna ke dnešnímu datu čítá osmdesát 
hráčů. Hokejbalový klub se neomezuje jen na 
účast v zápasech na domácí i cizí půdě. Jednou 
ročně pořádá na ploše blatenského zimního 
stadiónu velkolepý turnaj „Staropramen Cup“, 
který se postupně vypracoval na největší akci 
svého druhu v Jihočeském kraji. Letošní 4. ročník 
dosáhl dokonce mezinárodní úrovně. „Tohle se 
ještě v Čechách nikomu nepodařilo“, upozorňuje 
prezident klubu Daniel Málek, „Navíc tohle byl 
ten nejvydařenější turnaj, který se nám doposud 
podařilo uspořádat. Když se konal premiérový 
ročník, přijelo jen šest týmů z Jižních Čech a trval 
pouze den a půl. Tentokrát jsme tu měli týmů dva-
náct, včetně německých a slovenských zástupců 
a program byl rozvržen na tři dny. Turnaj měl 
vysokou úroveň, mezi mužstvy proběhla výborná 
konfrontace, zahrály si spolu celky, které se běžně 
nesejdou. Celkem se odehrálo třicet dva zápasů. 
Český hokejbal, jak se ukázalo i tady v Blatné, 
si drží v žebříčku kvality čestné místo“, dodává 
Daniel Málek.

Jediným hráčem, který nebude na blatenský 
„Staropramen Cup“ vzpomínat v dobrém, je zá-
stupce Jihlavy, který si takřka ani „neťukl“. Hned 
při prvním utkání turnaje v pátek večer totiž utrpěl 
vážný úraz a byl odvezen sanitkou. „Měl zpřetr-
hané vazy v noze a vyhozené rameno“, upřesňuje 
informaci Daniel Málek, „Hned v pondělí musel 
nastoupit do jihlavské nemocnice na operaci. 
Šťastně to tedy rozhodně nezačalo. Naštěstí už 
nás další mrzutost nepotkala.“ Modřiny a ranky 
na obličejích ostatních hokejbalistů prý se „nepo-
čítají“ - to už prostě patří ke sportu.

V sobotu ráno účastníky turnaje zaskočilo psí 
počasí. Lilo několik hodin, ale i za těchto podmí-
nek se pokračovalo dál. Jinak to ostatně ani nešlo. 
„Hokejbalisté jsou tvrdí chlapi - ti něco vydrží“, 
prohlašuje o svých kolezích z branže prezident 

Pro hokejbalového 
hráče z Jihlavy skončil 
blatenský Staropramen 

cup dříve, než začal

Jan Tomeš přebírá pohár z rukou starosty  
Josefa Hospergra.

Jaroslav Pudil (SCV Blatná) 
obsadil v konečném pořadí Českého 

poháru v dlouhém triatlonu v kategorii 
(40-49) třetí místo.

Lukáš Nový, stříbrnou pozici obhájil Radek 
Vokůrka a  medailovou trojku uzavřel duchovní 
otec „Blatenské stovky“ Pavel Karban.

Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny, 
na ty nejlepší diplomy, medaile a poháry. Ceny 
osobně předával starosta města Blatné Josef 
Hosperger.

Všichni odcházeli a odjížděli domů s těmi nej-
lepšími pocity v duši a s předsevzetím nechybět 
na třetím ročníku.

 Vladimír Šavrda
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Tělocvičná jednota Sokol v Blatné hledá cvičitele
Nabízíme zájemcům o pohyb, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří mají chuť organizovat 

a podílet se na vedení dětí, mládeže a ostatních k pohybovým aktivitám, aby se zapojili a dali nám 
vědět.

Na podzim jsou pro vás připraveny kvalifikační kurzy – základní (cvičitel III.třídy) a další 
(II.třída a speciály).

Zájemci o kvalifikaci cvičitele III. třídy ( a také ti, kteří chtějí obnovit platnost) mají možnost 
účastnit se dvou víkendů v říjnu v Praze a kvalifikační zkoušky 21.11.2009, pokud dosáhli 18 let.

Poskytněte možnost pohybové aktivity v Blatné pod dohledem prověřeného cvičitele v kate-
gorii, která je vám blízká. Kvalifikace je podmínkou pro využití sportovního vybavení a zařízení 
naší sokolovny. 

Lhůta pro přihlášení : do 15.9.2009.
Kontaktní osoba : Ing. Eva Krotká, mail: info@supersro.cz, 603 149 505
Písemně : Tělocvičná jednota Sokol v Blatné, Kalinovo nám. 580, Blatná – pozn. cvičitelé

blatenského klubu, „I když kluci běhali po kotníky 
ve vodě, ani to s nimi necuklo.“

Blatenský turnaj v hokejbale se setkal se 
značným zájmem veřejnosti. S výjimkou části, 
kdy pršelo, ho sledovalo se zájmem okolo sta 
diváků.

O tom, že se jedná vskutku o po všech strán-
kách náročnou sportovní akci, svědčí fakt, že ji 
blatenský hokejbalový oddíl připravuje půl roku. 
Mužstva se musí zaregistrovat už měsíc dopředu. 
„Rozhodně nechceme zůstat na současném stupni 
vývoje. Slíbili jsme si, že turnaj budeme posouvat 
neustále dál a  zkvalitňovat ho. Za tímto účelem 
jsme vytvořili realizační tým, složený ze sed-
mi osob z organizačního výboru“, říká Daniel 
Málek.

V neděli nastoupily týmy ke slavnostnímu 
vyhlášení výsledků a převzetí věcných odměn. 
Pořadí bylo následující: 1. FIREBALL 99 Plzeň, 
2. SK Suchdol nad Lužnicí, 3. TJ Plzeň Litice, 
4. Betonova Holubov, 5. Torpedo Memmingen 
/Německo/, 6. HCŠD Písek, 7. STARS Suché 
Vrbné, 8. TJ Blatná Datels, 9. FLYERS Jihlava, 
10. Kapitán Jirkov, 11. HBC Prešov, 12. HBC 
Kasejovice. Hráč TJ Blatná Datels František Čadek.

4. ročník „Staropramen Cupu“ se stejně jako 
ty předchozí uskutečnil za podpory města Blatné, 
pivovaru „Staropramen“ a mateřské Tělocvičné 
Jednoty Blatná.

 Vladimír Šavrda

Zdálo by se, že orientální tanec nemá v srdci Evropy svoje místo, ale 
jeho kouzlu podléhá stále více žen po celém světě a ani naše republika není 
výjimkou. Jeho exotičnost je jistě hlavní důvodem, proč stále nabývá na 
popularitě.

Říká se, že orientální tanec je nejstarší forma tance vůbec, mající koře-
ny ve všech starověkých kulturách středního i dálného východu. V dávné 
minulosti byl prostředkem k uctívání bohů, kterým se mnoho pradávných 
civilizací klanělo. Existuje však mylná představa, že orientální tanec je 
určen pro pobavení mužů. Její příčinou je pravděpodobně jeho smyslnost 
a tajuplnost.

Břišní tanec v našem městě má již několikaletou tradici. S pronikáním 
do tajů tohoto okouzlujícího a mystického pohybového umění jsme začínaly 
před pěti lety.V naší snaze naučit se lépe „ kroutit zadkem“ (jak to nazývají 
naši manželé) se při výuce vystřídalo několik lektorek. Pro letošní rok jsme 
k naší velké radosti získaly lektorku Kateřinu Štěpánkovou, která vede školu 
orientálního tance v Příbrami. Její profesionalitu dokazuje fakt, že se břiš-
ním tancům učila několik let přímo v egyptské Káhiře u nejvyhlášenějších 
školitelů a mimo jiné i její každoroční velká dvouhodinová show plná tance 
předváděná Katkou spolu s jejími studentkami. Důkazem jsou její internetové 
stránky www.bellydance.cz , kde si můžete prohlédnout fotky nejen z jejích 
akcí, ale můžete si přečíst i o Katce samotné. Jsme velice rády, že je ochotná 
za námi dojíždět a učit nás hlouběji pronikat do tajů břišních tanců. Jak totiž 
Kateřina říká, v Čechách jsou stovky lektorek, ale jen hrstka z nich tančí 
správně. Je velmi důležité provést taneční pohyb tak, aby nepoškodil tělo. 
Ona sama  začala tančit v Čechách, ale v Egyptě musela začít znovu od 
začátku a správně. I když to byla cesta náročná, výsledek rozhodně stojí za 
to! A my jsme nadšené, že je ochotná předávat nám své taneční umění.

 My jsme kouzlu orientálního tance podlehly a z vlastních zkušeností 
můžeme říci, že jako každá forma fyzické aktivity, je i tento tanec úžasným 
prostředkem k odstranění vnitřního napětí a stresu všedních dnů, navíc ladné 
pohyby zvýrazňují to, co dělá ženu ženou, zdravě zvyšuje sebevědomí. 

Sezonu zahájíme v říjnu 2009 v nových atraktivních prostorech se 
spoustou zrcadel, která jsou při výuce tohoto tance nezbytná. Jelikož se my 
cítíme být již tak trochu pokročilými tanečnicemi a uvědomujeme si obavy 
nových zájemkyň (a třeba i zájemců – orientální tanec není jen výsadou 
žen), nabízí se možnost zahájit kurz pro začátečníky, kteří jsou samozřejmě 
srdečně vítáni. Hlásit a na cokoliv se zeptat můžete u Zuzky Voračkové na 
čísle 777 808 835.

Orientální tanec není omezen žádnou věkovou hranicí, a my se těšíme 
na nové a nadšené přírůstky do našich řad.

Orientální tanec v Blatné

Orientální tanečnice Malak Sahar.

Program 
v Kapříku

MC Kapřík zahájilo dne 7.9. pravidelný 
provoz. Rodiče s dětmi mohou přijít do centra 
každé dopoledne od pondělí do čtvrtka. Na 
přelomu září a října bude centrum otevřeno 
i odpoledne. Děti od 4 let mohou navštěvovat 
kroužek angličtiny, flétničky nebo výtvarný. 
Rodiče mají možnost přihlásit se do kurzu 
angličtiny a němčiny pro začátečníky. Dle 
zájmu bude otevřen i kurz paličkování pro 
začátečníky i pokročilé.

Více na www.mckaprik.estranky.cz
Rozpis herny:
DOPOLEDNE
Pondělí Herna s programem 9:00 – 11:00 
ODPOLEDNE
Kapříkova flétnička 15:30-16:00
Němčina pro opravdové i falešné začáteční-
ky 17:30 – 18:30

DOPOLEDNE
Úterý Volná herna bez programu
ODPOLEDNE
Šikovné ploutvičky 14:30-15:30

DOPOLEDNE
Středa Herna s programem 9:00-11:00
ODPOLEDNE
Volná herna bez programu 14:00-16:00

DOPOLEDNE
Čtvrtek Herna pro děti do 12-ti měsíců
9:30-10:00 Cvičení pro mimi 
ODPOLEDNE
Angličtina s Kapříkem 15:30-16:00
Angličtina pro opravdové i falešné začáteč-
níky 16:30-17:30
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