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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

„Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,

přesně na den před 105 lety, 18.září r.1904, byla naše škola vysvěcena 
a poprvé slavnostně otevřena pro širokou veřejnost. I my jsme se rozhodli 
ji dnes široké veřejnosti otevřít a připravili jsme k jejímu výročí Den 
otevřených dveří, na jehož zahájení vás všechny jménem svým i všech 
svých spolupracovníků, kteří se podíleli na jeho realizaci, co nejsrdečněji 
vítám. Zvláště srdečně vítám významné hosty:pracovnici odboru školství 
KÚ, která má na starosti základní školy paní Mgr. Marcelu Dominovou 
starostu města Blatná pana Josefa Hospergra místostarostu města Blatná 
pana Mgr. Bohuslava Navrátila. Vítám i všechny ostatní milé hosty, včetně 
našich bývalých pracovníků. 

Moc si přeji, aby se vám u nás ve škole líbilo.
Přestože se dnešní akce týká naší školy dovolte mi, abych v krátkosti 

připomněla historii školství v Blatné vůbec. První zmínka je z r. 1412, kdy 
majitel zdejšího panství Jan z Rožmitálu nařídil blatenskému faráři, aby 
mimo dvou kněží vydržoval také rektora farní školy. Ta však v  r. 1603 vy-
hořela a s ní i všechny kroniky a zápisy. Poté tehdejší majitel panství Václav 
z Rozdražova poručil měšťanům, aby školu znovu postavili. Byla postavena 
před děkanstvím, ale po 150 letech natolik zchátrala, že se v ní již vyučovat 
nedalo.  A tak nastává doba, kdy se učilo na mnoha místech  Blatné např. 
v budově dnešní ZUŠ, v budově dnešní pošty i v pronajatých soukromých 
domech a hostincích.Se zvyšujícím se počtem žáků však začala být situace 
neúnosná a bylo potřeba postavit školní budovu novou. Na konci roku 1899 
se sešla místní školní rada a jednohlasně odsouhlasila stavbu nové školní bu-
dovy. Podle plánů blatenského rodáka architekta Karla Fialy a pod vedením 
stavitele Václava Nekvasila, architekta z Karlína, se na podzim r. 1902 se 
stavbou začalo a během dvou let byla stavba nákladem 440 000 tehdejších 

korun postavena.Velkolepost a nádhera, jak praví kronikář „školního  paláce“ 
, ohromovala tehdy a v mnohém ohromuje i dnes - a v mých očích - a věřím, 
že i v očích většiny z vás, je to jedna z nejkrásnějších budov města. 

Po celou dobu své existence poskytuje škola svým žákům základní vzdě-
lání, ale v její historii bylo i období, kdy v ní sídlila škola střední  a nějaký 
čas i škola  mateřská. Jako je základ výchovy v rodině, je základ vzdělání 
v základní škole. Byť někdo moudrý kdysi prohlásil, že vše, co v životě 
potřeboval, se naučil v mateřské škole, jsem přesvědčena, že je to právě 
základní škola, kde se vytváří základ toho, čeho později člověk dokáže. 
Tak to určitě cítili i naši předci, když motto „Škola základ života“ nechali 
vytesat v  průčelí budovy,  tak jsme to cítili i my, když jsme totéž motto dali 
do názvu našeho školního vzdělávacího programu. 

Lavicemi naší školy prošly za celou její historii tisíce žáků, kterým se 
věnovaly stovky pedagogických pracovníků. Stejně jako je tehdy i nás dnes 
těší, když se dozvíme, že se naši žáci umí postavit do života a šíří slávu své 
školy napříč profesemi, mnozí i za hranicemi našeho státu. A to je pro nás ta 
nejlepší odměna. Hned zapomeneme na některé neukázněné žáky, problémy 
s financováním i někdy negativní hodnocení ze strany veřejnosti, která si
bohužel práci učitele zjednoduší jen na „zase mají prázdniny“. Práce celého 
pedagogického kolektivu si nesmírně vážím a z tohoto místa za ni všem 
upřímně děkuji. Školu ale nedělají jen učitelé a děti. Zázemí nám vytváří 
ekonomický i provozní úsek, stejně jako pracovnice školní kuchyně; uznání 
a poděkování patří i jim.

Vážení hosté, vážený pane starosto, dámy a pánové,
zvláště vy, kteří jste tu byli na oslavách stého výročí školy před pěti lety, 

určitě při prohlídce poznáte, že se splnila část mého přání, aby se našly 

105. výročí ZŠ J.A.Komenského Blatná
Pátek 18. září byl pro naši školu velmi významným dnem. Slavili jsme její 105. výročí, ke kterému jsme připravili Den otevře-

ných dveří, jehož oficiální zahájení proběhlo ve vestibulu školy. Protože jsem v úvodním projevu připomněla všechny důležité
mezníky, dovolím si ho i na tomto místě ocitovat: 

(pokrač. na str. 5)
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 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 .

Blatenská rolnička
Dne 2. 9. 2009 proběhl v našem Domově pro 

seniory 5. ročník přátelského setkání a kulturních 
vystoupení „Blatenská rolnička 2009“. Zúčastnili 
se jej senioři z domovů pro seniory ze Strakonic, 
Netolic, Prachatic a Rožmitálu pod Třemšínem. 
Stejně jako v předchozích ročnících přijeli naši 
přátelé s dobrou náladou a novým kulturním 
programem. 

Přátelské setkání zahájil starosta Města Blatná 
pan Josef Hosperger a ředitel našeho zařízení pan 
Václav Kroupa. 

Jednotlivá vystoupení seniorů odstartovali 
školáci ze ZŠ T. G. Masaryka krásnou tema-
tickou módní přehlídkou a dívky z kytarového 
kroužku nás příjemně naladily na další pěvecká 
vystoupení.

Poté účastníci shlédli country tance v podání 
našich přátel z Domova Petra Mačkov. Losová-
ním si týmy seniorů určily pořadí svých vystou-
pení. Produkce jednotlivých účastníků byla velice 
originální, nápaditá a osobitá. 

Přestávku v programu vyplnily svým spon-
tánním a milým pěveckým vystoupením dob-
rovolnice ze Střední odborné školy v Blatné za 
doprovodu seniorů z Rožmitálu pod Třemšínem. 
Dívky se po celý den ochotně věnovaly všem 
účastníkům.

K tanci a poslechu hrála kapela OSEČANKA, 
v podání chlapců z Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením Osek. Celý den v našem zařízení 
panovala dobrá nálada, provázená šťastnými 
úsměvy našich uživatelů a jejich přátel.

Děkujeme za spolupráci na přípravě Blaten-
ské rolničky 2009:

Blatenská ryba
Pekařství Vrána, Blatná
Pogrr  – velkoobchod potravin
Pekar s.r.o. Písek
Jan Mrvík – soukromý zemědělec

ZEO trade s.r.o.
Renata Stehlíková  
Lahůdky Radošovice
Hügli Food s.r.o.
Maso West Klatovy
MBM Milan Žíla – velkoobchod Blatná
Dr. Oetker – Marhounová Alena
Miloslav Šíp, Skaličany
Zdeněk Vilánek
Nápoje Emler
Dobrovolnice ze Střední odborné školy 

v Blatné
Zaměstnanci Domova pro seniory v Blatné 

ZÁŘÍ JE KRÁSNÉ JAKO KVĚT A OVO-
CEM SLADKÉ JAKO MED

OVOCNÁŘSTVÍ našich předků plně spočí-
valo na domácích odrůdách, kterých se odhaduje 
až na šest tisíc druhů. Hlavní částí stromů byly 
jabloně, hrušně a slívy. K největšímu rozmachu 
došlo v 16. a 17. století. Čechy byly považovány 
za ovocnářskou spižírnu Germanie.

Vlastenecký historik Bohuslav BALBÍN (1621 
- 1688) píše: „...plodící stromy jsou v Čechách 
tak úrodné a tak hojné, že není třeba odnikud 
dovážet hrušky, jablka, švestky, broskve, třešně 
ani ořechy. Za nejlepší je považováno míšenské 
jablko a kožená hruška...“

Ovoce se také více konzumovalo. Jablka se 
například dávala pod maso místo cibule, obklá-
dala se jimi zvěřina i ryby. Oblíbené byly také 
JABLEČNÉ VARMUŽE (ovocná kaše zahuštěná 

mlékem s moukou). Jablka se často podávala jako 
hlavní jídlo - pečená.

  V lidovém prostředí byla ovocným dřevinám 
projevována zvláštní úcta. O některé stromy naši 
předkové pečovali téměř jako o členy rodiny. Na 
Štědrý den jim nosívali výslužku. V roce narození 
dětí se vysazovala jablůňka nebo hrušeň, aby rost-
la spolu s dětmi. A tak se některé ovocné dřeviny 
stávaly nesmazatelně po věky obrazem domova.

- PO SV. MATOUŠI OVOCE SE OKOUŠÍ. 
(21.9.)

- NA SV. VÁCLAVA (28.9.) KAŽDÁ PLÁŇ-
KA DOZRÁVÁ. (28.9.)

- ZRAJE-LI OVOCE, JEST PODZIM NE-
DALEKO.

- JABLKA ČESATI SE MAJÍ NA SCHOD 
MĚSÍCE.

                        -------------

LIDOVÉ ŘEMESLO „U SV. KATEŘINY“, 
Nám. Míru 209

Koncem měsíce srpna a začátkem září byla 
naše prodejna na náměstí Míru  po  řadu dní uza-
vřena. Omlouváme se všem našim zákazníkům, 
kteří k nám vážili svoji cestu a neměli štěstí. V 
průběhu těchto dní by se opět měl ustálit nor-
mální posezónní pětidenní prodej. Změnu však 
chystáme v zavíracím dnu a délce otevírací doby. 
Pondělí, které bylo dosud zavřeno, bude tento  
podzim otevřeno a zavíracím dnem se stane úterý 
(výjimečně čtvrtek)

Po,St,Čt,Pá,    10.00 - 16.00 hod.
               So       9.00 - 12.00 hod.
  Stejně jako každý rok touto dobou máme 

slevy na vybrané druhy zboží, u některých dru-
hů pak ceny smluvní. Pomalu nastává čas, kdy 
mnozí z vás začínají vážně přemýšlet o vánočních 
dárcích, proto neváhejte a přijďte se podívat na 
naši nabídku.

PŘIPRAVUJEME: STAROČESKÉ VÁNO-
CE U SV. KATEŘINY 2OO9

KOZÍ FARMA BŘEZÍ ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Kozí farma Březí zve o víkendech k návštěvě 

všechny milovníky zdravé výživy a ekoproduk-
tů. Kromě produktů z kozího mléka zde můžete 
zakoupit také produkty z technického konopí 
(konopný čaj, mýdla, těstoviny, pivo aj.), ale 
také další výrobky. Prohlédnout si můžete kozí 
chov a celou farmu od 9.00 - 19.00 hodin zatím 
o každém víkendu.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Oznámení
Pod Tělocvičnou jednotou Sokola v Blat-

né vznikl nový oddíl TAI CHI.
Pokud máte zájem, je ještě možné využít 

pár posledních míst do naplnění kapacity. 
Cvičení probíhá pod vedením Marka Vá-
chy v úterý od 16 do 18.30 hod v malém 
sále sokolovny, organizačně se obracejte 
na Ing. Evu Krotkou, 603 149 505 nebo  
info@supersro.cz .
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Výsledky soutěže 
o nejlepší foto „Gripeny 

nad Blatnou“
Soutěž probíhala na webových stránkách Města Blatná a byla uza-

vřena v pátek 18. 9. 
Podle očekávání nejvíce hlasů získal snímek Karla Zbírala, na dru-

hém místě skončil obrázek Pavla Fořta. Oba snímky byly uveřejněny 
už v minulých Blatenských listech. 

Vítěz obdrží sadu úsporných zářivek od firmy IKEA.
Blahopřejeme.

Blatenský malíř v Pasově
V Muzeu moderního umění v Pasově byla 17. 9. 2009 

otevřena výstava Mladé umění dnes, která potrvá do 8. 11. 
Jedním z pozvaných vyznamenaných umělců  byl i blaten-

ský malíř Josef Synek, držitel ocenění z roku 2000. 
Blahopřejeme.

Informace pro obyvatele 
sídliště Nad Lomnicí

Při distribuci minulého čísla podle množství stížností patrně selhala 
roznáška Blatenských listů na sídlišti Lomnice.

Určitý problém kolportérů působí, jak dostat noviny do schránek, 
pokud nikdo v paneláku na zvonění kolportéra nereaguje a domovní 
dveře neotevře.

Ale v oblasti Lomnice máme nového spolupracovníka a věříme, že 
se situace zlepší.                    ZM

Týden knihoven
5. - 11. října 2009

T ý d e n  k n i h o v e n  13. r o č n í k
 

Městská lidová knihovna v Blatné
6. října Literární zájezd pro seniory:
Antonín Dvořák v literatuře

 

Bělčice - Ladislav Stehlík + návštěva sklárny
Březnice - zámek
Vysoká u Příbrami - Památník A. Dvořáka

 

Pro ZŠ:
Za tajemstvím našeho města. Procházka s výkladem

 

Anketa pro děti:
Město Blatná - co se mi líbí v našem městě a co bych si přál změnit. 

Děti píší a malují.
 

5. října - pondělí:
Den otevřených dveří.
Prezentace knihovny v médiích
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Informace o sirénách na území města Blatná
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat o sirénách které jsou umístěné na území Blatné. Jedná 

se o požární sirénu  umístěnou na Hasičské stanici, Strakatého 725 a další dvě sirény Civilní ochrany které 
jsou umístněny na budově bývalé spořitelny J.P.Koubka 81 a na objektu restaurace Jubileum u vlakového 
nádraží v Blatné.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci 
ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou varovným zkušebním tónem a slovy „ZKOUŠKA SIRÉN“.

Další vyrozumění se provádí při vyhlášení poplachu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Blatná, 
kdy  zazní varovný tón a slova “POŽÁRNÍ POPLACH PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ“. 

Vyhlášení požárního poplachu se provádí pouze při mimořádných událostech (požárech, technických 
zásazích atd.) a slouží pouze pro potřeby požární jednotky Blatná. Tento systém je provozován z důvodu 
vyrozumění i pro ty hasiče, kteří nedostanou zprávu na mobilní telefon. Toto vyhlašování požárního poplachu 
provádí sektorový a informační systém Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Táboře. 

Vážení spoluobčané, dovolte nám Vás seznámit jak se zachovat v případě možné evakuace v mimořádné 
situaci.

Co je evakuace?
- evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených 

mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo, kde je zajištěno v prvé řadě náhradní stravování  a ubytování 
pro evakuované obyvatelstvo 

- evakuace se může týkat jen jedné nebo několika budov, ale i rozlehlých oblastí a může být provedena 
jen na několik hodin, ale i na delší období

- evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených nebo postižených mimořádnou událostí, 
s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neod-
kladnou související činnost

- pokyny k evakuaci může vydat například – velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj
- přednostně jsou evakuovány děti do 15 let s doprovodem, osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních 

zařízení s doprovodem, osoby zdravotně postižené a jejich doprovod
Při nařízené evakuaci dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se 

dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vozidel.
 
Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace:

- uhaste otevřený oheň v topidlech
- vypněte elektrické spotřebiče ( s výjimkou ledniček a mrazniček)
- uzavřete přívod vody a plynu
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
- dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
- kočky a psy si vezměte s sebou
- ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a po-

travou
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým 

jménem a adresou.
Obsahuje zejména:

- užívané léky, inzulin atd.
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb, a hlavně pitnou vodu (max. 

na tři dny)
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu
- toaletní a hygienické potřeby
- náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
- kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
Během pobytu v evakuačním středisku vám bude zajištěno nouzové ubytování, stravování a další případná 

péče. Vrátit se do místa bydliště budete moci až po výslovném povolení ze strany bezpečnostních složek. 
Po návratu zdokumentujte stav svého majetku, zaregistrujte případné škody a ztráty a nahlaste je úřadům 
a případně pojišťovně.

 Za žádných okolností nesmíte v případě vyhlášení evakuace zůstat v ohroženém prostoru!
Nepodceňujte pokyny k evakuaci, jde o vaši bezpečnost. Největší hodnotu má lidský život a zdraví a až 

potom záchrana majetku!!                        MěÚ Blatná oddělení KŘ

Projekt  
„Kulturní most“

Projekt Kulturní most (www.kulturni-most.cz) 
se zabývá mapováním veškerého kulturního dění 
v jihočeském kraji a přeshraniční kulturní výměnou 
- spoluprací s Kulturvernetzung Niederösterreich 
(www.kulturvernetzung.at).

Právě teď vrcholí přípravy akce Dny otevřených 
ateliérů. Výtvarné umění má nevýhodu oproti 
hudbě nebo divadlu v tom, že divák nepřijde tak 
často do kontaktu s tvůrcem, galerijní prostory 
ne vždy přejí rozhovoru. Proto organizujeme tuto 
akci. Výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní 
svá tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale i sebe 
k trochu lidštějšímu setkání. Výtvarníky nijak ne-
vybíráme, oslovujeme všechny umělce působící na 
území jižních Čech, účastní se amatéři i uznávaní 
profesionálové a výběr necháváme na divácích, ať 
si každý najde, co se mu líbí.

Nejdříve proběhnou Dny otevřených ateliérů 
17. a 18. října v Dolním i v Horním Rakousku 
a o týden později budou následovat jihočeské, 24. 
a 25. října. Vycházejíce z přeshraniční podstaty 
projektu budeme pro zájemce pořádat vzájemné 
cesty za uměním do Rakouska a jižních Čech. 

Vznik této akce iniciovala dolnorakouská Kul-
turvernetzung. V minulém roce jsme pořádali nultý 
ročník, který nezahrnoval celý region a odehrával 
se jen na území Českých Budějovic a Českého 
Krumlova. Letos se zúčastní 148 jihočeských tvůr-
ců a galerií, které se otevřou v rámci doprovodného 
programu a vystavující umělci budou hovořit se 
zájemci i tam.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského 
kraje Mgr. Jiří Zimola, radní Jihočeského kraje 
Ing. František Štangl a senátor Karel Schwar-
zenberg.

Z Blatné se do projektu přihlásili:

Ďurčová Jana, keramička / Keramikerin Ukáz-
ky zahradní keramiky, plastiky, květníky apod. / 
Uzenice 17, 388 01, Blatná, 00420 736 618 367, 
kulllicka@centrum.cz, www.keramikajed.wz.cz
24. 10. 2009   10 – 18, 25. 10. 2009   10 - 18

Hanzlík Pavel AFIAP, fotograf/Fotograf, Ad-
justovaná fotografie - vakuově laminovaná + Niel-
sen rámy , T.G.Masaryka 270, 388 01  Blatná 

00420 603 515 141, hanzlik@foto-art.cz, www.
foto-art.cz
24. 10. 2009     10 - 12  a  14 – 17, 25. 10. 2009     
10 - 12  a  14 - 17

Synek Josef, malíř a sochař, Prezentace tvorby 
, Dlouhá 869, 388 01  Blatná

00420 383 423 146, 00420 723 017 440, www.
obrazy-synek.euweb.cz

Člen Asociace jihočeských výtvarníků
24. 10. 2009     10 – 18
25. 10. 2009     10 – 18

Blatenské sirény
Na jednotný systém varování a vyrozumění 

je v Blatné napojen i městský rozhlas VISO 
s bezdrátovými hlásiči, vyrobenými v blatenské 
Tesle. Každou první středu v měsíci ve 12 hod. 
se prostřednictvím městského rozhlasu vysílá na 

základě povelu ze vzdáleného zadávacího praco-
viště hlasová informace, že se jedná o zkoušku 
sirén a varovný signál, který se připojuje ke 
zvuku rovněž dálkově ovládaných rotačních sirén. 
Staré rotační sirény (jako na budově spořitelny 
a restaurace Jubileum) nejsou schopny předat 
hlasové zprávy a navíc nejsou provozuschopné 
při výpadku elektrorozvodné sítě, se kterým se při 

mimořádných událostech musí počítat - vzpomeň-
me na povodně v r. 2002. V blatenské Tesle byla 
vyvinuta a je vyráběna nová elektronická siréna 
s procesorovým řízením, množstvím varovných 
signálů a hlasových zpráv uložených na SD kartě, 
zálohovaným napájením akumulátory. Zařízení 
slouží jako náhrada rotačních sirén.

ZM
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Většinou, než napíšu nějaký článek, dostane se mi toho štěstí (častěji spíše 
smůly), že někde spatřím nějaký podnět, nad kterým přemýšlím a případně 
ho blíže prozkoumávám, aby se nakonec dostal až sem na novinový papír. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát. 

O třídění odpadů v Blatné jsem chtěla napsat už delší dobu, ale protože se 
mi zdá, že stále nemám potřebné podklady, spokojím se pro tuto chvíli s vlast-
ními zkušenostmi. Dnes jako kolikrát za týden jsem šla vyhodit plasty, papír 
a sklo a co u kontejnerů nevidím? Bordel. Na to, že se všude kolem válí víčka 
od PET lahví, kousky igelitů a dokonce střepy jsem si už jakž takž zvykla 
(trochu nebezpečné pro děti a zvířata, ale co už). Jenže někdy, a dnešek nebyl 
výjimkou, když chci ke kontejnerům přistoupit, dá se tomu říkat spíše prodí-
rání se vším možným. Nepochopím, proč se vedle zpola prázdných (anebo 
pro pesimisty zpola 
plných) kontejnerů 
válí recyklovatel-
né materiály. Jak 
můžete vidět na 
fotografiích, všude
kolem jsou karto-
nové krabice, jež 
by stačilo rozšláp-
nout a poté strčit do 
modré, a PET lah-
ve, které dokonce 
ani nejsou sešláp-
nuté. Při pohledu 
na tohle svinstvo jsem si říkala: „Ach jo, už je to zase plný.“ Jenže nebylo! 
Plastů by se ještě vešlo spoustu, nehledě na to, že otvor je i z druhé strany 
kontejneru, která mě v nejhorším ještě nikdy nezklamala. A papíru? Tss... 
všechny krabice válející se kolem by se dovnitř krásně poskládaly a ještě 
by kolem sebe měly dost placu. 

Lenost lidí je to, na co pak doplácejí technické služby. O co jednodušší 
by pro ně bylo prostě vysypat kontejner a jet dál. Ne, oni se musejí každým 
odpadkem zabývat jednotlivě. 

Ačkoli podle průzkumů lidé třídí stále více, je potřeba se zamyslet také 
nad způsobem, jak to dělají. Nechávat věci po zemi, když je jiné východisko, 
je sprosté. Je ale třeba třídit správně! Onehdy jsem šla kolem kontejnerů 
a slyším: „Kam mám dát tu krabici od džusu?“ – „Asi do papíru, ne?“ To je 
ale omyl. Nejsem si jistá, jak moc velká chyba je to pro společnosti zabývající 
se recyklací, ale určitě je to pro ně práce navíc. Přitom např. na skvělých 
stránkách www.jaktridit.cz se můžete za chviličku dozvědět, kam co patří. 

V „odpadovém zpravodaji“, který mi přišel do schránky, jsem se dozvě-
děla, že za pouhý rok by jen obyvatelé Českých Budějovic zaplnili svými 
netříděnými odpady celé budějovické náměstí do výše skoro devíti metrů. 

Tříděním se tato vrstva 
snižuje alespoň o 1,3 
metru. 

Prosím tedy ty, co ješ-
tě neotevřeli oči, aby se 
zamysleli a ze své vlastní 
vůle začali recyklovat, ty, 
kteří se pomalu odhodlá-
vají, aby to dělali správně 
a tím pádem smysluplně, 
a ty, jež už třídění berou 
jako samozřejmost, aby 
ani pod výroky chytrých 
typu: „Stejně to pak hodí 
všechno na jednu hroma-
du.“ nikdy nepřestávali. 

Lucie Braunová
www.blatensko.com

Jak se v Blatné ne/třídí
finanční prostředky na její další zkrášlování. Ve třídách je nový nábytek,
opravilo se sociální zařízení, postupuje se s opravou šaten, velká část oken 
je opět v nádherné původní podobě, nový je chodník před školou  a od vče-
rejšího dne je její střední část  krásně nasvícena, čímž kouzlo této krásné 
budovy získalo další rozměr. 

Tady je namístě poděkovat našemu zřizovateli Městu Blatná,všem  za-
stupitelům v čele s panem starostou, kteří schválili vynaložení finančních
prostředků a v neposlední řadě odboru majetku,investic a rozvoje města, 
jehož prostřednictvím jsou všechny práce realizovány. 

Vážené dámy, vážení pánové,
v naší krásné škole se učí již 105 let, je zahrnuta mezi památkové objekty 

města, vždyť svou architekturou si to právem zaslouží. Přejme si a přejme jí, 
aby  se stále nacházely prostředky na její další vylepšování, aby stále byla 
nádhernou dominantou města v tom pravém smyslu slova“.

Přítomní hosté poté popřáli škole vnímavé žáky i erudované učitele. 
Závěrem malé slavnosti jsme v podání E. Vokrojové z IX.B slyšeli báseň 

„Naší škole“, jejímž autorem je bývalý žák pan Jiří Simandl z Blatné. Hezkou 
a milou tečkou bylo pěvecké vystoupení sboru žáků pátých tříd. 

A pak už bylo možné prohlédnout si téměř všechny prostory školy. Jednot-
livé třídy se staly výstavními síněmi, kde byly vystaveny pomůcky, učebnice 
i práce žáků, v učebně výtvarné výchovy si mohli návštěvníci vyrobit malý 
dárek, v učebně fyziky zhlédnout záznamy důležitých akcí, na chodbách 
si zavzpomínat nad kronikami i fotografiemi. Na školním dvoře připravily
vychovatelky školní družiny pro děti z MŠ Šilhova zábavné soutěže a hry. 

Za celý den si přišlo prohlédnout školu a i zavzpomínat na školní léta 
kolem sedmi set návštěvníků, ve kterých, soudě podle zápisů v kronice, 
zanechala příjemné pocity.

                                     Mgr.J.Karlíková, ředitelka školy 

105. výročí ZŠ J.A.Komenského Blatná
(pokr. ze str. 1)



Číslo 16 / strana 6 Blatná 25. září 2009 Ročník 20 (30)

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

Doporučení Městské policie Blatná 
pro seniory – neznámý za dveřmi!!

V poslední době se opět množí případy 
přepadení nebo oloupení zejména starších 
a osamělých občanů různými podvodníky. 

Ze všech případů, které policisté vyšetřují, 
vyplývá pro občany ponaučení: nikomu cizímu 
nedůvěřovat, zamykat si vchodové dveře do domu 
(zvláště žijí-li důchodci sami v domě) a především 
nikoho do bytu nevpouštět. Na paměti je dobré 
stále mít, že veškeré přeplatky za poskytované 
služby se v žádném případě nepředávají osobně. 
Důležitá je i faktura za služby. Také různé nabídky 
je zapotřebí si důkladně promyslet.  Proto je lépe 
si vyžádat smluvní podmínky, nechat si čas na 
prostudování, mezi dveřmi nic nepodepisovat, ne-
vydávat žádnou finanční hotovost a požadovat od 
nabízejícího jeho vizitku. Po zhodnocení nabídky 
se pak může každý rozhodnout pro další kroky. 
V případě, že se jedná o seriózního obchodníka, 
na tyto podmínky přistoupí.

Proto opětovně připomínáme pár důležitých 
rad jak se chovat v době kdy někdo zazvoní 
u vašich dveří:     

- neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si 
nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte. 
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to ne-
znamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce, 
nebo na dopisní schránce

- na dveřích je vhodné uvádět jmenovku 
v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském 
rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena

- stává se, že si pachatelé loupežných přepa-
dení obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný 
důvod pro to, abyste jim otevřeli (nevolnost, poru-
cha na topení, různé přeplatky některých služeb, 
kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo telegram, 
nutnost rychle přivolat pomoc atd.). 

NIKDY TAKOVÉ LIDI NEPOUŠTĚJTE 
DO BYTU, i kdyby vypadali velmi důvěry-
hodně  

- pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, 
aby přišli znovu v doprovodu člověka ze soused-
ství, kterého znáte, případně před vstupem cizího 
člověka do obydlí zavolejte souseda, známého 
nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete 
si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám 
skutečně takového člověka poslal

- do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět 
každého kdo zazvoní. Může jít o různé podivné 
existence nabízející pochybné zboží a služby, pří-
slušníky nejrůznějších náboženských seskupení 
a sekt ale i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající 
se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící 
odečet plynu nebo elektřiny nebo pracovníky 
sociálních či finančních služeb. Záminky pro
vniknutí do bytu nebo domu jsou různé. Může se 
jednat o prodej spotřebního zboží, textilu, nabídky 
sjednání pojištění, spoření, vrácení přeplatků. 
V neposlední řadě pachatelé využívají soucitnosti 
starších občanů a jejich případné neutěšené situ-
ace v rodinném zázemí samoty

- než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za 
nimi stojí. Dobré je využívat panoramatické ku-
kátko, které má široký úhel záběru a umožní  vidět 
i postavu skrčenou těsně u dveří. Jinou možností 
je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního 
vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem. Vše 
slouží pouze k pootevření dveří k předání pošty 
nebo rozhovoru s neznámou osobou

- mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho 
telefonu nebo na dobře viditelném místě

Žádáme proto občany, kdyby někdo takový za-
zvonil u vašich dveří a pod jakoukoliv záminkou 
se neodbytně snažil o vstup do vašeho obydlí, aby 
si takovou osobu hlavně nepouštěli do bytu nebo 
domu a NEPRODLENĚ PŘIVOLALI POLICII 

(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Velitel strážníků Městské policie Blatná 

Petr Vaněk 

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v 
Blatné v blízkosti

centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned. 
tel.725196394
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Naši chlapci  
rybolovci ryby lovili

Vstupuji se svým vyprávěním na velice 
nejistou půdu. Vědoma si svého příliš lajckého  
pohledu a své neprosté primitivnosti a neznalosti 
v otázkách následujících, budu líčiti události spíš 
z druhé ruky. Skazky, které se ke mně  donesly 
z vyprávění našich rybářů  při večerních  pose-
zeních na zahradě v rodinném kruhu.Zdaleka 
nemohu vyčerpat všechno vzhledem k tomu, že 
má povědomost o mnohém je zcela omezená. Ale 
přesto následující vyprávění patří k Blatné a tak 
s pomocí Boží…

Můj tatínek byl rybář na slovo vzatý. Od 
dětských let máčel vlasce a pruty v sedlčanských 
vodách na Zrůbku, v potoce Mastníku i jinde na 
Vltavě. V Lobkovicích, kde jsme bydleli, bylo 
Labe hned pod školou a Stará Labe všude v okolí. 
O prázdninách se samozřejmě jezdilo na ryby do 
blatenského rybářského revíru. Otec měl povo-
lenku platící na celé území  a blatenští sportovní 
rybáři mu ji potvrzovali. Věrným kolegou a učen-
livým žákem mu byl Jirka Voráček a proseděli 
spolu nad pruty nejedeno krásné letní odpoledne. 
Trojici rybářů uzavíral můj muž Zdeněk. Sotva 
můj mladší syn Zbyněk trochu poporostl, stal se 
nejmladším a o to více nadšeným členem této 
rodinné rybářské party. Dokonce tak byl nadše-
ný, že ho chlapi vzali mezi sebe, že se v jeden 
čas chtěl jít učit na rybáře do Vodňan. Prý vařit 
šusku a napichovat žížaly na háčky. Vzpomenu 
jen některých rybářských bájí už dávno časem 
odvanutých.

1.  LAPAČ
U buzické  tvrze vystavěli nový rybník. Velká 

lesklá vodní plocha zrcadlí v sobě vysoké jiho-
české nebe. Mělké, rákosím zarostlé břehy jsou 
domovem divokých kachen a lysek.Regulací 
řeky a odvedením vody do nového rybníka bylo 
však zatopeno a pohřbeno  jedno z nejpěknějších 
rybářských míst Dolní Lapač. Tam pod olšemi 
u pařezu byl tatínkův prastarý rybářský posed. 
.Měl tam domovské právo léty vysezené.

Lapače byly vlastně dva po sobě jdoucí 
mlýny na říčce Lomnici. Horní Lapač je ještě 
dnes obydlený i když už dávno neslouží svému 
původnímu účelu. Blatenské zemědělské družstvo 
tady má ustájená stáda skotu a přilehlé zahrady 
slouží zelinářům. Dolní Lapač je v sutinách, býlím 
a kopřivami zarostlý. Smutně trčí z rozvaleného 
zdiva komín, který jediný připomíná, že tady 
kdysi kdosi žil. Zmizely tůně pod olšemi i starý 
vykotlaný pařez,ke kterému tatínek už před třiceti 
lety nahazoval udici. Lapač byl velmi úrodný 
rybářský revír. Naši rybáři se jen zřídka vraceli 
odtud s prázdnou. Nejprve sem jezdil otec sám. 
Někdy mě brával s sebou, ale rybařina mě v dět-
ství moc nezajímala. Poskakovala jsem na břehu, 
utopila jsem přezůvku v tůni a brečela jsem pro 
kapra, který se tátovi z udice vysmekl i pro toho 
, kterého z vody vytáhl a mně ho bylo líto. Otec 
býval na Lapači dlouho do večera. Kdysi před 
lety jsme seděli v naší kuchyni v družném roz-
hovoru.Byly u nás i tetinky Průchů, přišly i děti. 

Povídalo se o všem možném, na pořad přišly 
i hrůzostrašné příběhy o zavražděném hajném 
a pytlácích v podání tety Aninky. Byl vlahý letní 
večer, otevřeným oknem nám do našich šprochů 
nakukoval měsíc. Poklidnou náladu doprovázely 
drnkavé tirády cvrčků ze zahrady. Do nic netušící-
ho houfu besedníků pleskla pojednou na podlahu 
velká štika. Zděšení bylo veliké. Všichni vyskočili  
a vyjekli leknutím . Za oknem se šklíbil náš táta 
– to byl celý on.

Později jezdili na Lapač rybáři dva i tři. Starý 
vodník zacvičoval mladé - říkávala naše maminka.  
Nadmíru učenlivým žákem byl tatínkovi velký 
Jirka, který dokázal sedět nad pruty celé hodiny 
a vůbec byl rybář zdatný a zkušený. Z té doby se 
traduje i vyprávění o partě pracantů  ,, Půl krá-
lovství a princeznu k tomu,,.To bylo na počátku 
stavby vodního díla u Buzic.Na přípravné práce 
byla nasazena pracovní parta nebývalých kvalit. 
Kde je blatenští projektanti sehnali, nikdo neví, ale 
pracanti to byli k pohledání. Chlapi se přiloudali 
k řece o sedmé hodině. Stanuli na břehu u výkopu 
a suše konstatovali ,, A jéje, máme tady vodu, 
tak to se musí čerpat, to se pracovat nemůže.,, 
Zapjali čerpadlo a posečkali, až milé čerpadlo 
vyprázdní výkop. A jde se na svačinu. Po hodině 
pauzy, kdy parta dobře posvačila na Myslivně, 
se voda ve výkopu objevila znovu, čerpalo se 
dál. ,,Podej mi to prkno,, žadoní jeden na druhé 
straně výkopu.,,Ale, nepodám. Co mi za to dáš.,, 
Půl království a princeznu k tomu.,, A tak získala 
parta svůj podivný název. Protože taková práce 
k ničemu nevedla, přijel na Lapač buldozer. Moc-
ná lopata pluhu začala systematicky ničit řečiště.
Voda byla kalná, zpěněná a braly tady štiky.  Když 
bylo třeba, Jirka vodu přikalil a chytalo se dál. 
Rybářská sláva Dolního Lapače však nenávratně  
zanikla pod náspem hráze nového rybníka.

(Pokračování v příštím čísle).

Pokračujeme ve vyprávění paní Mili Svobodové, které Blatná a její okolí učarovaly 
natolik, že se rozhodla zvěčnit své vzpomínky z mládí…

OZNÁMENÍ
Vážení občané,
Městský úřad Blatná, odbor majetku, 

investic a rozvoje, Vás tímto informuje 
o prodeji dřeva z těžby v lokalitě lesa 
Na Vinici. Kácení bude realizováno 
v průběhu měsíce října, popřípadě 
listopadu.

Vytěžené dřevo délky do 2 metrů 
bude prodáváno zájemcům za cenu - 
měkké dřevo 1 prmr (prostorový metr 
rovnaný) za 250,- Kč vč. DPH, tvrdé 
dřevo 1 prmr 350,- Kč vč. DPH s tím, 
že zájemce (rodina) může koupit max. 
5 prmr dřeva (z toho polovina měkkého 
a polovina tvrdého dřeva). 

Zájemci o odprodej dřeva se mo-
hou hlásit na odboru majetku, investic 
a rozvoje, přičemž dřevo bude prodá-
váno do vyčerpání zásob dle vedeného 
pořadníku.

Městský úřad Blatná
odbor majetku, investic a rozvoje

Sv. Václav - Den 
české státnosti
Letošní svátek sv. Václava - Den české stát-

nosti bude i historickou událostí. V den výročí 
smrti českého knížete - 28. září - přijede na Ná-
rodní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi 
a Českou republiku ve dnech 26.-28. září navštíví 
papež Benedikt XVI.

Kníže Václav, symbol české státnosti, patron 
a dědic české země byl panovník, který se snažil 
o víc než běžní vládci jeho doby, kdy ideálem 
byl muž pevně svírající meč. Soubojů se nebál, 
což dokazuje boj s Radslavem Zličským, ale 
snažil se být knížetem pokoje a spory urovnávat 
mírovou cestou. Nepřehlédnutelným způsobem 
projevoval vztah k Bohu a ve svých činech se 
řídil jeho přikázáními. Svatováclavské legendy 
vypráví o jeho vykupování otroků, zakládání 
a stavění kostelů.

Z legendy Křišťanovy se dočteme:,, V čas žní 
v tichu tmavé noci na svoje pole vycházel s nej-
věrnějším sluhou svým, pšenici žal a na svých 
ramenou domů nosil, na ručním mlýně mlel, 
mouku prosíval, pro vodu chodil, s moukou mísil 
a hostie dělal. Též na vinici pospíchal, hrozny 
trhal a vlastníma rukama vytlačoval, do džbánu 
vléval a k svaté oběti uchovával.“

Některým z jeho současníku se to zdálo 
jako slabost a mnohé si tím znepřátelil, přede-
vším svého bratra Boleslava, který ho nechal 
zavraždit. Václav pocházel z Přemyslovského 
knížecího rodu a žil v době, kdy vznikala čeká 
státnost. V okolních zemích byly budovány „ 
posvátné  monarchie“; každá země musela mít 
svého orodovníka, přímluvce u Hospodina na 
nebesích. A přemyslovská dynastie potřebovala 
svého světce. Česká státnost byla budována na 
duchovních základech.

Václavova postava se stala součástí naší stát-
nosti, znamením moci, vlády a trvalým symbolem 
země, který zajišťuje svou přímluvou u Boha mír 
naší zemi. Pod jeho ochranu byly svěřeny symboly 
svrchované panovnické moci - královské klenoty 
a jeho jméno nese i naše královská koruna.

Sv. Václav dovedl skloubit státnost s křesťan-
stvím, což zaplatil životem.

Velká osobnost našich dějin, Jan Amos Ko-
menský, učil: ,,Na třech pilířích stojí stát: moud-
rosti, mravnosti a zbožnosti.“ 

Život ve společnosti udržuje svědomí - Boží 
hlas v člověku - nenaráží-li na zatvrzelá a zka-
menělá srdce. Umožňuje ho tím, že se respektují 
alespoň ty nejdůležitější příkazy (zákazy) vyjme-
nované v Desateru. Dalším pravidlem slušného 
chování je ohleduplnost vůči bližnímu a morálka 
jednotlivců (třeba aby se tolik nekradlo). Státní 
moc může uhlídat jen ty nejhrubější prohřešky, 
a to ještě ne všechny. Když společnost na vý-
chovu nedbá, jednotlivec má dojem, že všechno 
zařídí stát. Pak lze očekávat její hroucení, zmatek, 
krizi.

Proto prosme Svatého Václava: Nedej zahy-
nouti nám ni budoucím.
Použitá literatura: 

Svatováclavské legendy
Časopisy Setkání, Katolický týdeník
Sdělovací prostředky

M. Kýčková
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OPD
Lépe se vám pojede
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů EU čerpány 
prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.

Například na Písecku je z OPD fi nancován projekt „RYCHLOSTNÍ SILNICE R4 
MIROTICE–TŘEBKOV“.

Více o projektu: Stavba R4 Mirotice–Třebkov přímo navazuje na již dokončený projekt 
nové mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda. Stavba je důležitou součástí silnice I/4 
a R4 Praha – Strakonice – hranice se SRN. Do budoucna je tato komunikace v úseku 
Praha – Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Nový 
úsek Mirotice–Třebkov umožní zrychlit spojení z Prahy do Českých Budějovic přes Písek. 
Stavba také díky oddělení dálkové a místní obslužné dopravy přispěje ke zvýšení plynulosti 
a bezpečnosti provozu. Stavba je spolufi nancována prostřednictvím OPD z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

www.OPD .cz

inzBlatenske Listy BW A4 Pisek.i1   1 13.8.2009   15:25:20
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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

Gynekologická ambulance  
+ dětská gynekologie  

MUDr. Helena Kozlíková  
ordinace - středa- 9.00-14.30  
adresa: Tyršova 437, Blatná

Pronajmu byt 2+1 (zděný) s balko-
nem v Blatné, částečně zařízený.  

Volný od 1.listopadu 2009.  
Tel.: 602409725

Dvoretice - Mezi obcemi Vahlovice a Laciná 
leží ves jménem Dvoretice, kterou trvale obývá 
jen 25 občanů. Místních poměrů neznalý jedinec 
by si mohl pomyslet: „Tady musí dávat lišky 
dobrou noc!“ Ale to vůbec není pravda. Dvoretice 
mají svůj velmi významný den, na který se hned 
tak nezapomíná- divadelní den, který je soustře-
děn do místního přírodního amfiteátru a těší se
velkému zájmu veřejnosti. Ten letošní připadl na 
poslední sobotu letních prázdnin.

„Byl to sice teprve druhý ročník divadelních 
představení, ale už teď na základě příznivých 
ohlasů jsme pevně rozhodnuti v této tradici pokra-
čovat, rozvíjet ji a obohacovat“, netají se se svými 
plány Tomáš Koželuh, starosta Myštic, pod jejichž 
správu Dvoretice náleží , „Jsem strašně vděčný 
skupině třiceti dobrovolníků, bez jejichž nezišt-
né práce by celá tahle paráda nespatřila světlo 
světa. Je to samozřejmě především na amatérské 
bázi, o to víc elánu a nadšení do jednotlivých 
vystoupení účinkující investují.“ Veškeré výdaje 
jsou hrazeny z kapes organizátorů. Projevuje se 
to i na občerstvení, které je zde prodáváno pouze 
za režijní ceny.

Letošní program divadelního dne zahájil po 
úvodním proslovu pěvecký sbor strakonického 
gymnázia pod vedením profesorky Marcely Mi-
kové. Dvacetiminutový průřez jejich repertoárem 
„připravil půdu“ pro samotné divadelní kousky, 
které se odehrávaly v prostorách obyčejné stodoly, 
operativně upravené na černé divadlo. Nejprve své 

Přírodní amfiteátr ve Dvoreticích posloužil 
po roce opět jako divadelní scéna

umění předvedl profesionální mim a herec Čer-
ného divadla Vladimír Guth- pro značný úspěch 
na přání publika musel mistr představení ještě 
dvakrát zopakovat. Stejně tak tomu bylo i u lout-
kového divadla Jana Kostrouna. Následoval se-
cvičený výstup pořadatele s ing. arch. Navrátilem, 
který představoval posledního žijícího ve Vídni 
školeného technika a prodejce parních a benzíno-
vých lokomobil firmy Lorenz Kroměříž. Scénku
zakončilo spuštění benzínové lokomobily včetně 
historické zrenovované mlátičky. Hezké sobotní 
odpoledne završila divadelní taškařice v podání 
deseti místních a téměř místních ochotníků neofi-
ciálního divadelního spolku „Alzheimer“. Byl to 
jejich vlastní kus nazvaný „Kterak král Miroslav 
o kuličky přišel“.

Je nutno zdůraznit, že profesionální mistři 
Vladimír Guth a Jan Kostroun vystoupili ve Dvo-
reticích bez nároku na honorář. „Pan Kostroun 
sem na Myšticko jezdí na chalupu, mistr Guth pro 
nás sehrál představení zdarma ze staré známosti“, 
uvádí starosta Tomáš Koželuh.

Propagace divadelního dne byla zajištěna pro-
střednictvím internetových stránek, regionálních 
novin i plakátů. Přírodní amfiteátr zaplnilo při této
příležitosti na 300 diváků.

Velkolepá kulturní akce ve Dvoreticích se stala 
nezvratným důkazem toho, že všude, kde žijí lidé, 
se nechá pracovat na vysoké úrovni ve prospěch 
a pobavení ostatních.

Vladimír Šavrda

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Školáci už zase mají své místo v lavicích, babí léto 
poletuje po polích, �ervenají se šípky a je�abiny… 
podzim je tu. Práv� te� je ideální �as navštívit 
místa, na která jste se v lét� nedostali. Pokud Vás to 
táhne n�kam dál, n�kam do cizích kraj�, n�kam, 
kde sluní�ko h�eje ješt� po�ád trochu víc, tak 
využijte skv�lých podzimních nabídek za skv�lé ceny a vyražte 
za sluncem k mo�i. Zastavte se v m�stském infocentru Ciao… 
pod v�ží pro stále letn� horké novinky o cestování a turistice.

Tipy na výlet 

Za pohádkou se m�žete se svými d�tmi vypravit na Šumavu.  Nedaleko Horaž�ovic (sm�rem na 
Klatovy) je Pohádková chalupa Mlázovy u Kolince. V pohádkovém areálu, který ji obklopuje, naleznete 
mimo jiné i stezku sk�ítka Šumavouse a další stezky jiných sk�ítk�, hrad Troškov, pohádkový ateliér, 
divadélko, výstavu šumavských pohádkových postavi�ek a mnoho dalších. Otev�eno je v zá�í denn�
krom� pond�lí 9 – 17hod, �íjen – prosinec: sobota, ned�le, svátky 10 – 16 hod. Více informací je 
k dispozici na www.pohadkovasumava.cz a v našem infocentru. 

Inspirací pro Vaše toulky po �echách a nebo také p�kným dárkem by mohlo být n�kolik knižních 
novinek, které jsme pro Vás p�ichystali. 
Kniha „Kam na víkend“ (autor Hynek Klimek) nabízí více než 200 tip� na výlety po Jižních �echách. Je 
p�ehledn� rozd�lená na oblasti Písecko, Strakonicko, Prachaticko, Vimpersko, Stašsko, Kvildsko a 
Kaplicko. Moc p�kná je také kniha „Nebe studánek I.“ (Ivana �andová, Ond�ej Fibich). Již název 
napovídá, že se v ní do�tete o pov�stných pramenech a studánkách Šumavy, Pošumaví a 
jihozápadních �ech. Nabídnout Vám m�žeme i mnoho dalších cyklo/turistických pr�vodc� po 
�echách a také pr�vodce a mapy do zahrani�í.  Zdarma je u nás též k dispozici turistický informa�ní
magazín Tim, který je napln�n zajímavostmi a tipy pro cestování.  

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

Vendula Hanzlíková a celý Ciao… team

Opět začínají
jazykové kurzy v ZŠ TGM

Anglitina
Mgr. Michaela Kozlovská 

Helena Lomas

NOVINKA
Francouzština a ruština

Alena Marhavá

Informace večer na tel. číslech 

605 527 024 a 380 423 499 

email: kozlovska@sopka.eu
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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

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 
_____________________________________________________________________________________________________

NABÍZÍM LEVNĚJŠÍ ENERGIE (ELEKTŘINU A PLYN). 
VÍCE NA WWW.BOHEMIAENERGY.CZ

NEBO NA TEL. ČÍSLE 606349832 

R E A L I T Y  B L AT N Á  -  D r.  K E R N D L ,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
17 let praxe na realitním trhu!

-  Vybráno z  nabídky:  Zděný  byt  3+1 Bla tná  -  1 .155 .000 , - 
Kč, RD s 3 byty Blatná - 3.100.000.-Kč, RD Blatná - 1.800.000.-Kč,  
RD Bělčice - 660.000.-Kč, RD s bazénem Lnáře - 3.500.000.-Kč.  
Býv. hájovna u Blatné, RD Metly, byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou,  
Radomyšl 2+1 (ceny dohodou). Komerční a rekreační pozemky v Blatné, pozemky 
ke stavbě RD v Blatné a Mečichově. Pronájem - kanceláře a komerční prostory 
v centru Blatné.

              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 v 

Blatné i kdekoliv v JČ.
N a b í d n ě t e ,  R E S P E K T U J E M E  VA Š I  C E N U !  Z a j i s t í -

me Vám bezstarostný prodej. Prezentace na nejvýznamnějších realit-
ních serverech a právní servis zdarma! Zavolejte k bezplatné konzultaci!  
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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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�

�

�

�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�

DESETILETÉ VÝROČÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ  
ZÁMKU LNÁŘE

Zámek Lnáře - výrazná barokní dominanta stejnojmenné obce a do r.1992 využíván jako výjezdní 
a rekreační střediskočeské vlády byl vůbec poprvé ve své bohaté historii zpřístupněn široké veřej-
nosti v r.1999, 333let od svého založení!
Za deset let se zde uskutečnilo mnoho společenských i kulturních akcí,ale i občanských a církevních 
svatebních obřadů.
V rámci turistických prohlídek, si za toto období jeho interiéry s unikátní freskovou výzdobou  
prohlédlo téměř 90 tis. návštěvníků.
Na závěr turistické sezóny 2009 se uskuteční 28.9. /státní svátek/ a 17.11. /státní svátek/ mimořádné 
prohlídky zámku.
V tento den budou zpřístupněny i prostory, které nejsou součástí běžné prohlídkové trasy. Kazetový 
sál, historické aparmány, věž, hotelové pokoje, zámecký park a další.
Otevírací doba 9:00 – 18:00
Informace: správa zámku Lnáře tel. 604 40 14 32, e-mail: zameklnare.sprava@seznam.cz

České Zlatnictví
přijme

prodavačky
pro nově otevřenou prodejnu v  
Blatné. Životopisy zasílejte na  

adresu: Zlatnictví, Velké náměstí 26,  
397 01 Písek.

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 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

Prodám stavební 
parcelu

tel.607844887

SOU Blatná přijme od 1.11.2009  
učitele odborného  

výcviku se zaměřením na 
výuku strojního obrábění.

ÚSO + vyučen v oboru, praxe 
v oboru, vítána je pedagogická 
praxe a doplňkové pedagogic-
ké studium ( lze studovat při 

zaměstnání).

Ú�ETNICTVÍ – DAN�
Ing. Ji�í Lešek 

vedení ú�etnictví SVBJ 
vedení administrativní správy domu 
poradenské služby 

tel. 382 228 736, mob. 776 551 080 
e-mail jiles@seznam.cz
pobo�ka   Blatná 
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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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   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

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 

�

�

�

�

�

…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

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

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

Blatná, naměstí Miru 101,  
mob. 608 157730.

Rodinná prádelna nabízí
praní, žehlení, mandlování 

veškerého osobního i firemní-
ho prádla.

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

tel:732 759 084
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Program kina říjen 2009

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
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 

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.

Říjen

Čtvrtek 1. října – sokolovna
8,30 hod. MŠ Vrchlického + I. st. ZŠ JAK
- 10,00 hod. MŠ Šilhova, Husovy sady, MŠ 
Sedlice, ZŠ TGM, Zvl.školy

Pohádka Boženy Šimkové
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK 
Pohádka s klasickou zápletkou je doplněna 

tanečně zpracovanými písničkami. Příběh Vodo-
mila, Jonáše, strýčka sumce, Márinky i mlynářky 
zaujme a pobaví malé i velké diváky.

Úterý 13. října – sokolovna 19,30 hod. 
Divadlo Metro
SUGAR aneb NĚKDO TO RÁD 
HORKÉ
Sugar aneb Někdo to rád horké je pro divá-

ky, kteří se rádi smějí, titul „sázka na jistotu“. 
Spousta vtipných situací je zároveň vděčný námět 
k hereckému koncertu všech zúčastněných. Na 
jevišti je uváděn za živého klavírního doprovodu 
s výběrem dobových hitů.

Hrají: P. Brychta, V. Buriánek, K. Urbanová, 
V. Zawadská, J. Čapka a další…

Předprodej vstupenek a odd. kultury

Středa 14. října –  sál ZUŠ 10,00 hod. /pro 
žáky ZŠ/
Čtvrtek 15. října – sál ZUŠ 17,00 hod. /pro 
veřejnost/

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Středa 21. října – zámek 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH
JAN SMIGMATOR + MAGICJAZZ 
TRIO
Jan Smigmator – jazzový a swingový zpěvák

Luděk Havel – piano 
Dan Kozel – kontrabas 
Martin Linhart – bicí nástroje
Na  repertoáru jsou nejslavnější jazzové a 

swingové evergreeny, největší hity Franka Sinatry, 
populární melodie, blues a další

Sobota 24. října – sokolovna 
PODZIMNÍ SETKÁNÍ - partnerské město 
Važec  

Kinosál - zahájení 16,00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Tělocvičný sál  - 19,00 hod.
Vystoupení mažoretek, kapely H-Band a Dua 

Profil

Úterý 27. října 14,00 hod.
VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN
Slavnostní položení věnců u sochy Svobody

Středa 31. října – zámek 19,00 hod.
OSLAVA SVÁTKU SAMHAIN
Účinkují kapely Samhain, Asonance revi-

val,….

Výstavy: 
Městské muzeum Blatná  I. patro

PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ 
V JIŽNÍCH  ČECHÁCH NA STARÝCH 
FOTOGRAFIÍCH
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,   13 – 16 

hod.                 Výstava potrvá do 18. října 2009 

Městské muzeum Blatná II. patro 
Miloslav STIBOR – FOTOGRAFIE
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,   13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 18. října 2009

Zájezdové představení  do Státní opery 
v Praze na muzikál KUDYKAM

úterý 20. a čtvrtek 22. října – odjezd od 
ubytovny Tesly v 7,30 hod.

OBSAZENO

Sobota 31. října – zimní stadion
DĚTSKÝ DEN NA KOLECH aneb  
CYKLISTICKÝ DISNEYLAND
Prezentace: 8,45 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
Dopoledne: jízda zručnosti
Odpoledne: závody horských kol na Topiči
Prezentace: 13,45 – 14,15 hod.
Start: 14,30 hod.
Kategorie: C (6 – 8 let), B (9 – 11 let), A (12 

– 14 let)

Oddělení kultury připravuje na 24. 2. 2010 
dopolední zájezdové představení do divadla 
Hybernia na předpremiéru muzikálu Baron 
Prášil. Zájemci se mohou přihlašovat na tel..  
383 422 849.

Připravujeme na listopad: 
Hra kouzel a magie – pro MŠ a ZŠ
Kožíšek je jako hrom! – předprodej vstupenek 

19.10. od 7,30 hod.
KPH – Z. Gajič – kytara, P. Bielík –  klavír

Pátek 2. 10. v 20:00 hod.
Milostný ČR, Itálie, 2009, 95 minut, v českém 

znění
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
/Bontonfilm/
O nevěře a žárlivosti po česko-italsku. 
Příběh moderní ženy podle románu Michala 

Viewegha. 
Vstupné 60,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné

Čtvrtek 8. 10. ve 20:00 hod.
Drama Německo, Turecko, 2007, 122 minut, 

s titulky
NA DRUHÉ STRANĚ
/Šveda/ 
Turci, Kurdové a Němci... 
Turecký muž cestuje do Istanbulu, aby našel 

dceru bývalé přítelkyně svého otce... 
Art Brno a deset kin v celé České republice 

připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne 
osm kvalitních snímků české, evropské i světové 
kinematografie. Bližší informace naleznete na
zvláštním programu v pokladně kina.
Vstupné 50,- Kč          Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 9. 10. ve 20:00 hod.
Akční, historický, válečný Čína, 2009, 147 

minut, s titulky
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
/Bontonfilm/                      dvojprogram

Bitva armád o nadvládu nad říší. 
John Woo natočil největší ze svých filmů, his-

torický epos, jehož realizaci přiipravoval dvacet 
let. Děj se odehrává ve 3. století, kdy po mnoha 
bitvách dochází ke sjednocení čínské říše. 
Vstupné 60,- Kč        Mládeži přístupno

Středa 14. 10. v 19:00 hod.
Tragikomedie ČR, Polsko, 2009, 104 minut, 

v českém znění
OPERACE DUNAJ
/Bontonfilm/
Polští tankisté dojedou zajisté... 
Vesele o vážných věcech: okupační polský 

tank vjede v srpnu 1968 omylem do hospodského 
sálu. Polsko-český film s Duškem, Holubovou,
Polívkou a dalšími českými a poslkými známými 
herci. 

Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej 
Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Marta 
Issová, Jan Budař, Zbigniew Zamachowski
Vstupné 70,- Kč           Mládeži přístupno

Pátek 16. 10. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2009, 81 minut, s titulky
BRUNO
/Bontonfilm/             premiéra
Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno.

Vstupné 70,- Kč      Mládeži do 15 let nevhodné
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 PORTS
Bronzovou medaili z MEvropy  

v dlouhém triatlonu v Praze získal  
Jaroslav Pudil /SCV Blatná/

Špičkový závodník SCV 
Blatná Jakub Říha 

má dres mistra republiky už doma
Mladému závodníkovi z Písku v letošní sezóně 

kvete pšenka všude, kde se objeví. Velmi dobře 
si vedl na Mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde 
v konkurenci 59 nejzdatnějších jezdců ze Špa-
nělska, Švýcarska, Švédska, Německa a dalších 
evropských států vybojoval hezké 12. místo. 
A mohlo to být ještě lepší, kdyby….. „Závod pro-
bíhal za hotového aprílového počasí, kdy se lijáky 
střídaly s jasnou oblohou. Jen co trať jakžtakž 
vyschla, hned se zase na ní snesly nové proudy 
vody. A tak to šlo celý den. Když jsem přijížděl 
do cíle, držel jsem si neustále osmou pozici. Ale 
jak trať vysychala, slovinským jezdcům za mnou 
se znatelně zlepšily podmínky a těsně před cílo-
vou páskou mně předjeli. Na jedné straně mně 
dosažený výsledek potěšil, na druhé straně mně 
ale ta situace před cílem zamrzela,“ poznamenává 
elitní zástupce SCV Blatná a dodává: „Vzhledem 
k tomu nestálému počasí se samotný závod pořád 
odkládal až do večerních hodin, kdy ho už ne-
bylo možno zrealizovat a tak se konečné pořadí 
vyhlásilo jen po kvalifikaci.“ Této fordkrosové
události byla přítomna kompletní česká národní 
reprezentace.

Na Mistrovství republiky v Protivíně, kde se 
jelo na horských kolech po bikrosové dráze, Jakub 
Říha zaznamenal neuvěřitelnou smůlu, která ho 
připravila o medailovou pozici. „Bojoval jsem ve 
finále o první až třetí místo. Došlo tam bohužel
k fyzickému kontaktu s cizím závodníkem, který 
se mi skoro zapletl do kola.Úplně jsem vyletěl ze 
sedla a bylo po naději na vítězství. Dojel jsem až 
sedmý“, říká bez známky zklamání v hlase mladý 
nadšenec, který ví, že tenhle sport se bez pádů 
prostě neobejde. V Protivíně startovala česká bi-
krosová elita. Celkem se tam o pomyslné vavříny 
utkalo 35 závodníků. „Byla tam opravdu velká 
konkurence“, poznamenává Jakub Říha.

Tenhle smolný den si ale Jakub Říha později 
bohatě vynahradil na Mistrovství republiky ve 
fordkrosu v Tošovicích. Na stupních vítězů si 

před diváckou veřejností totiž oblékl dres mistra 
ČR. „Škoda jen, že se tentokrát nerozdávalo 
šampaňské“, uculuje se šibalsky mladá hvězda. 
K samotnému průběhu přeboru uvádí: „Povedl 
se mi start. Do první zatáčky jsem najížděl jako 
první a pak už jsem si jenom hlídal, aby mně 
nikdo nepředjel.“

Jakubova kariéra prožívá vskutku mocný roz-
květ a na svůj věk toho dokázal opravdu hodně. 
O svém pobytu v Austrálii slíbil poskytnout po 
návratu exkluzivní rozhovor.

Vladimír Šavrda

Na blatenském atletickém 
sedmiboji se posunovaly 

hranice amatérských 
možností

Blatná - Všechno to začalo před třemi lety, 
kdy se parta amatérských sportovních nadšenců 
z Blatné rozhodla „něco podniknout“ a to „něco“ 
pravidelně opakovat. Hlavní postavou se stal 
místní podnikatel Radek Müller, podle jehož 
přezdívky byl atletický sedmiboj nazván „Sadeho 
sedmiboj“. „Je to kopie klasického atletického 
desetiboje. Pouze s tím rozdílem, že jsme se 
rozhodli tři ryze technické disciplíny vynechat. 
Zůstal tak běh na 100 m, skok do dálky, skok 
do výšky, běh na 400 m, vrh koulí, hod oštěpem 
a běh na 1500 m“, vypočítává ředitel akce Radek 
Müller alias Sade, který se sám coby všestranný 
sportovec účastní. Jeho osobní životní motto 
pro tělovýchovu všeho druhu zní: „Zlatý střed!“ 
Tohoto motta se drží jako klíště a skutečně ve 
všech absolvovaných přeborech pravidelně zís-
kává umístění v polovině výsledkových žebříčků. 
I v letošním 3. ročníku se mezi 24 atlety a třemi 
atletkami udržel na 15. pozici.

Nejmladším závodníkem se letos stal teprve 
osmiletý Petr Louda junior z Čekanic. Jeho otec 
předchozí dva ročníky vyhrál, tentokrát se musel 
spokojit se šestou příčkou. „Totálně jsem pokazil 
skok do dálky, tím jsem si pohoršil“, konstatoval 
obhájce titulu . Na blatenském stadiónu předvedl 
své fyzické schopnosti i jediný zástupce klubu 
SCV Blatná Matěj Slováček. Stačilo to na pěkné 
čtvrté místo.

Třetí ročník atletického sedmiboje byl ve 
znamení zkvalitnění sportovních výkonů. Hra-
nice amatérských možností se posunuly výrazně 
dopředu, svou roli zřejmě sehrálo i krásné počasí. 
„První dva ročníky proběhly za horších klimatic-
kých podmínek. Poprvé to bylo 24. března, pak 
28. října, takže nebylo divu. Od nynějška budeme 
vždycky volit letní termín“, dodává hlavní po-
řadatel. Nový rekord v blatenském klání atletů 
například padl v běhu na 100 m / 12 s /, v běhu na 

400 m / 59 s /, skoku do dálky / 5, 30 m / a skoku 
do výšky / 155 cm /.

Atletická soutěž na blatenském stadiónu 
vynesla na stupně vítězů tyto tři borce: Zlato 
vybojoval Martin Chlada z klubu Mílaři Doma-
žlice, stříbro uhájil domácí Ladislav Muchl, bronz 
byl souzen rovněž domácímu Martinu Bulkovi. 
Hodnotné ceny při slavnostním závěrečném ce-
remoniálu obdrželo ale všech 27 zúčastněných 
a jistě právem. Před rozchodem zazněla  z hrdel 
přítomných ještě oficiální zdravice: „Sportu zdar
a atletice zvlášť!“

Pořadatelé poskytli soutěžícím vynikající 
zázemí včetně občerstvení. Sportovní akce se 
mohla uskutečnit díky vstřícnému přístupu vedení 
a správy Tělovýchovné Jednoty Blatná. Funkce 
rozhodčích se opět zhostila rodina Tvrdých. Další 
čtyři dobrovolníci zajistili věcné ceny a obsluhu 
počítače.

Atletický sedmiboj sledovalo se zájmem 
velké množství povzbuzujících diváků, kteří dali 
najevo stejně velké pasivní nadšení jako soutěžící 
to aktivní.

„Někdy si člověk myslí, jak vynikající má 
formu, ale když přijde do tuhého, je kolikrát 
všechno jinak“, prohlásil na základě vlastních 
zkušeností jeden ze závodníků před odchodem 
ze stadiónu. Někdy tomu je zase naopak. O tom 
atletika prostě je.

Vladimír Šavrda

Zlato z nohejbalového 
turnaje v Chobotě 

putovalo do Vacíkova
Chobot - Z původně ohlášených čtrnácti týmů 

jich v sobotu 5. září nakonec do nohejbalového 
turnaje v obci Chobot  nastoupilo deset - Chobot 
A, Chobot B, Blatná A, Blatná B, Vinice Blatná, 
Žluťáci- Zahorčice, Sousedi- pražští chalupáři 
z Chobota, Vacíkov, Pohoří a Plocáci - Mirovice. 
Série utkání probíhala s opravdovým zápalem 
a obětavostí hodnými „čistokrevných“ profesio-
nálů. Bylo opravdu na co se dívat.

Bohužel tentokrát doma nezůstal ani jeden 
z pomyslných drahých kovů. Paní Štěstena se 
odvrátila od chobotské „domobrany“ a přisoudila 
místním dvěma celkům po sedmém a osmém mís-
tě. Králi turnaje se stali hoši z Vacíkova, v závěsu 
ponechali blatenské béčko a nejlepší trojku dopl-
nili Plocáci z Mirovic.                Vladimír Šavrda

Radek Müller při svém sportovním výkonu.

Jménem organizačního výboru 4. ročníku 
mezinárodního hokejbalového turnaje Sta-
ropramen Cup 2009 mi dovolte poděkovat 
všem našim sponzorům a partnerům za jejich 
materiální či finanční podporu turnaje. Velký
dík patří také  členům  hokejbalového oddílu, 
jejich rodinným příslušníkům a všem dalším 
dobrovolníkům podílejícím se na nelehké 
organizaci této náročné sportovně-společen-
ské akce v Blatné. Turnaj podpořili: Pivovar 
Staropramen, Město Blatná, Obaly Blatná 
s.r.o., Pekařství Vrána, Masna Příbram, Au-
todíly Chvátal, Blatenská Tiskárna,  COOP 
Labuť Blatná, Autodíly Bláha, Jiří Datel 
Říha a Tělovýchovná Jednota Blatná.
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Fotbalové výsledky
12.9. – 13.9.

přípravka ml. „A“   Blatná : Strakonice „A“ 3:10
přípravka ml. „B“  Blatná  : Katovice  4:9
přípravka st.        Blatná : Bělčice                   8:0  
žáci mladší          Blatná : FK Tábor   3:2
žáci starší            Blatná : FK Tábor   3:1
dorost                  Netolice : Blatná   0:5
muži „A“             Netolice : Blatná   3:2
muži „B“                   Blatná : Poříčí   1:1
muži 35+             Blatná : Katovice  0:1
ženy                     Mořina : Blatná   0:3

19.9. – 20.9.
přípravka ml. „A“   Strakonice „B“ : Blatná  0:12
přípravka ml. „B“  Strakonice „A“ : Blatná  25:0
přípravka st.        Strakonice „B“ : Blatná         2:0 
žáci mladší          Sp. S. Ústí : Blatná   7:1
žáci starší            Sp. S. Ústí : Blatná   1:0
dorost                  Blatná : Protivín  4:1
muži „A“             Blatná : Frymburk  3:2
muži „B“              Volyně :  Blatná   1:1
muži 35+             Blatná : Bavorov  6:2
ženy                     Blatná : Inferno  1:0

ve dnech 26.9. – 27.9. se hraje:
žáci st. + ml.               Blatná : J. Hradec
přípravka ml. „A“        Blatná : Sedlice
přípravka ml. „B“        Blatná : Strakonice „B“
přípravka st.               Blatná : Sedlice
muži „B“                      Blatná : Lom

Rozsáhlá sbírka trofejí elitního 
fordkrosaře Jakuba Říhy z SCV Blatná se 
rozrostla o světový bronz od protinožců
Připomíná to naplnění odvěkého amerického snu. Na Mistrovství světa 

do australské Canberry odletěla čtyřčlenná česká fordkrosová výprava. Na 
straně jedné profesionálové ověnčení tituly, od kterých veřejnost očekává 
cenné kovy a obhajobu mistrovských prýmků. Na straně druhé sedmnáctiletý 
benjamínek skupiny sportovních reprezentantů Jakub Říha z neznámého 
týmu SCV Blatná, který ještě před odletem prohlašuje: „Já tam cestuju spíš 
jako turista než jako závodník.“ Od deseti dnů, strávených u protinožců, 
si slibuje spíše krásné prázdniny než výraznější úspěch v konkurenci se 
světovou špičkou.

Ale všechno je nakonec docela jinak a rodí se fantastický příběh, který 
záhy nadchne přední reportéry předních plátků a časopisů i televizní komen-
tátory. Ostříleným českým profíkům Michalu Prokopovi, Tomáši Slavíkovi 
a Romaně Labunkové , co jsou na „mistrácích“ jako doma, se tentokrát lepí 
smůla na paty. Michal Prokop se ještě před kvalifikací nachladí a pak při
kvalifikaci upadne, čímž ztrácí možnost dobré výchozí pozice při samotném
závodě. Když se jede naostro, dochází ke střetu s cizím jezdcem a druhý pád 
ze sedla horského kola znamená konec. Romana Labunková je v kvalifikaci
čtvrtá a v další kvalifikační jízdě dokonce vede. Pak ale stejně jako v případě
Michala Prokopa přichází pád. Velmi hezky to má rozjeté Tomáš Slavík, 
který se při kvalifikaci umisťuje na druhé pozici. Podaří se mu dostat do
semifinále. Tam mu ale bouchne plášť na předním kole a také on se proti
své vůli ocitá na zemi. V malém finále obsadí páté místo.

Zato pro Jakuba Říhu přichází vpravdě historická chvíle  jeho slibné 
sportovní kariéry. Získává světovou bronzovou medaili. Na tuto událost 
nikdy nezapomene. Pro Česko je to senzace kosmických rozměrů a junior 
z Písku se přes noc stává slavným a důležitým sportovcem, obletovaným 
médii. Řadí se bok po boku světových es světové úrovně.

Po triumfálním návratu do rodného Písku poskytl Jakub Říha našim 
novinám rozhovor:
„Lidé, kteří dění ve fordkrosu obvykle nesledují, se často ptají, co to vlastně 
fordkros je?“

„Fordkros je sprint na horském 
kole, při kterém čtyři závodníci ab-
solvují sjezd přes překážky podobné 
jako v motokrosu. Jsou tam klopené 
zatáčky a jednotliví jezdci spolu svá-
dějí souboje o postup do další jízdy. 
Postupují první dva. Jde o takovou 
pyramidu, kdy z mnoha závodníků 
nakonec zbydou čtyři nejlepší a ti se 
utkají ve finále. Fordkros je adrena-
linová záležitost, při které jsou důle-
žitými faktory start a udržení pozice 
na trati.“
„Měl na tebe při a po cestě do Aus-
trálie nějaký negativní vliv časový 
posun ?“

„My jako výprava jsme  se už v letadle snažili ten časový posun dohnat. 
Hned po usednutí jsme se uchystali ke spánku, abychom se dostali do je-
jich času. Do Austrálie jsme přiletěli ráno,následně jsme se nutili celý den 
nespat, aby si tělo zvyklo. Večer nám to už ale dělalo potíže. Ještě druhý 
den jsme museli vyvinout značné úsilí, abychom se udrželi fit, ale potom
už to bylo v pořádku.“
„Co ubytování a stravování ?“

„Měli jsme čtyřlůžkové pokoje a ubytováni jsme byli po disciplínách. My 
čtyři fordkrosaři jsme tedy bydleli spolu. Někteří reprezentanti byli ubyto-
váni v jiném hotelu. Chodili jsme na společné večeře, kde jsme diskutovali 
o průběhu každého dne. Snídaně a obědy jsme si připravovali sami.“
„Jak ti chutnala tamní strava?“

„My jsme se stravovali v osvědčených zařízeních- pizzeriích a pokud 
jsme večeřeli v restauraci, objednávali jsme si klasické jídlo. A hlavně leh-
ké- samozřejmě kvůli tréninkům a závodům. Nic speciálního australského 
jsem neměl.“

(Dokončení rozhovoru v příštím čísle).

Foto Rob Trnka.
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