Ročník 20 (30)

Blatná 20. února 2009

Číslo 3 / strana 1

Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
FROM SOUTH BOHEMIA TO THE EDGE OF THE WORLD
VON SÜDBÖHMEN BIS AN DAS ENDE DER WELT

Jihočeský kraj přichází u příležitosti
předsednictví České republiky Radě Evropské unie v první polovině roku 2009
s projektem nazvaným „Z jižních ČECH
AŽ NA KONEC SVĚTA“.Záměr se opírá
o mimořádný odkaz českého krále Jiřího
z Poděbrad, který v druhé polovině XV.
století formuloval ideu a následně i praktický plán vytvoření mírové unie evropských
zemí. Podpořit se jej vydalo i poselstvo
vedené bratrem královny, jihočeským velmožem Lvem z Rožmitálu a Blatné. Příběh
dvouleté diplomatické a poznávací cesty
české reprezentace po Evropě, podrobně
zaznamenané kronikáři, patří k vrcholným
dílům pozdního středověku a představuje
vyspělost národní kultury a rytířských
mravů stejně jako jedinečný dobový obraz
evropských zemí. Stal se i literární předlohou pro dílo předního českého romanopisce
Aloise Jiráska, jehož titul projekt parafrázuje. Cílem projektu „Z jižních ČECH
AŽ NA KONEC SVĚTA“ je připomenout
symbolickou formou novodobého poselstva
společné kořeny evropské kultury a integrace. Jádro výpravy budou tvořit členové evropských turistických klubů, kteří se vydají
ve stopách slavných předchůdců koncem
března 2009 z jihočeského města Blatná.
Cestu bude provázet řada zastavení, společenských akcí a pouličních divadelních
představení, pořádaných ve městech, která

před více než půl tisíciletím poselstvo podle
dobových záznamů navštívilo. Vyvrcholením se stane koncem června 2009 příchod
do Bruselu a začlenění událostí do slavnostního programu k zakončením předsednictví
České republiky Radě Evropské unie.
S oﬁciálním programem plánovaným
u příležitosti českého předsednictví budou
události propojeny od počátku. Obdobně
jako Lev z Rožmitálu a Blatné obdržel od
císaře, české královny a postupně i od většiny dalších evropských vladařů doporučující listiny, měli by i účastníci novodobého
poselstva získat symbolické glejty od nejvyšších představitelů evropské diplomacie.
Glejty jim budou oﬁciálně předány na jed-

nání Rady pro všeobecné záležitosti, které
proběhne v březnu na zámku v Hluboké
nad Vltavou. Cesta bude rovněž podrobně
dokumentačně zaznamenána a následně zakotvena do systému evropských turistických
tras. Projekt tak s připomenutím zajímavých
momentů a míst společné historie může napomoci zvýšení návštěvnosti a rozvoji cestovního ruchu.Velice si vážíme skutečnosti,
že nad projektem převzal záštitu Evropský
parlament jménem prezidenta Hans-Gert
Pötteringa, evropský komisař Ján Figeľ,
místopředseda Vlády České republiky Alexandr Vondra a prezident Evropské asociace
turistických klubů Jan Havelka.
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Hans-Gert Pöttering
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A KTUALITY
Upozornění občanům !!!
Technické služby města Blatné s.r.o.
žádají občany o spolupráci při monitorování
zvýšeného stavu potkanů na území města.
Lokality se zvýšeným výskytem potkanů
hlaste
- osobně v kanceláři TSM Blatná s.r.o.,
T.G. Masaryka 322
- telefonicky tel: 383 42 25 41
- mailem ts.blatna@tiscali.cz
uvádějte datum a místo výskytu.
Informace budou sloužit pro účinnou
deratizaci.

Oznámení

Od 25. 2. 2009 bude gynekologická
ambulance přemístěna do bývalé
ordinace MUDr. Jiřího Kizmana
v Tyršově ulici 437 v Blatné.
Ordinační hodiny:
středa 9.00 - 14.30
MUDr. Helena Kozlíková

Knihy týkající se Lva
z Rožmitálu a jeho cesty po
Evropě:

Knihy, které má ve fondu Městská knihovna
Blatná:
Wenig, A.: Čeští bohatýři
Kotlárová, S.: Páni z Rožmitálu
Václav Šašek z Bířkova: Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu
Jirásek, A.: Z Čech až na konec světa
Toufar, P.: Toulky kolem Třemšína
Šesták,F.: Z Čech až na konec světa
Kunský, J.: Čeští cestovatelé

Knihy objednané z jiných knihoven
k zapůjčení:
Slavík, F.: Cesta pana Lva z Rožmitálu po
západní Evropě
Samotonová,E.: Doba krále Jiřího z Poděbrad
Starodávné cesty do světa
Marie Pazderová
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Mateřské centrum
v Blatné
Snad se nám konečně splnilo přání mít
v Blatné své mateřské centrum, kde se budou
moci maminky (či tatínkové) sejít, pohrát si
s dětmi, vyměnit si zkušenosti nebo si jen tak
poklábosit. Díky pomoci a vstřícnosti MěÚ
a p. ředitelky Kocúrové
chceme na jaře otevřít
v prostorách ZŠ v Holečkově ulici mateřské
centrum. K dispozici budeme mít hernu, tělocvičnu a sociální zařízení. Zpočátku bude
centrum otevřeno jedno dopoledne v týdnu, od
září plánujeme pravidelný provoz a program.
Pokusíme se maminkám a jejich dětem nabídnout hraní, zpívání, výtvarnou činnost a cvičení
(pro děti 1-3 roky), říkadla a hry s dětmi do 1
roku a další aktivity. Máme v plánu i odpolední
akce rodinného charakteru. Naším snem je zajistit v rámci centra krátkodobé hlídání dětí pro
maminky, které si potřebují dopoledne zařídit
něco na úřadě, u lékaře apod.
Do přípravy programů se může zapojit prakticky každý, kdo má chuť, čas a dobré nápady.
K uskutečnění všech našich plánů potřebujeme
také ﬁnance, jejich získávání je v současné době
velmi obtížné, a tak rádi přijmeme jakékoliv dobrovolné dary či pomoc. Na vybavení mateřského
centra můžete darovat například hračky (nemusí
být nové, ale čisté a funkční), výtvarné potřeby
(papíry, pastelky, barvy, nůžky, lepidla …) či
hygienické potřeby (papírové pleny, ubrousky,
kapesníčky…). Rádi bychom tímto oslovili také
blatenské ﬁrmy a podnikatele, kterým nejsou
děti lhostejné.
Chceme, aby se naše mateřské centrum stalo pohodovým
a klidným místem, kde si budou
moci děti spokojeně a bezpečně
hrát mezi ostatními a Vy, rodiče, si zatím v klidu
můžete dát třeba šálek kávy, popovídáte si a navážete nové přátelské kontakty.
Přípravný výbor MC
Kontakt: tel. 606476903
607954445

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
Město Blatná ve spolupráci s partnerskými městy Vacha a Sargé les Le Mans pořádá tábor
mládeže, který se uskuteční v Německu

od 6. července do 16. července 2009.
Tábor je určen pro mládež ve věku 14 – 18 let.
Podrobnější informace podá Ing. Čandová - telefon: 383 416 103,
e-mail: candova@mesto-blatna.cz.

SPONZORSKÉ DARY
Koncem loňského roku jsme pod tíhou nákladů
opět zvažovali, zda jsme schopni udržet provoz
prodejny uměleckého řemesla i nadále. Jak již jste
možná zjistili, nakonec jsme se opět rozhodli pokračovat. Jedním z vysvětlení by mohla být také
skutečnost, že naše situace je v podstatě celých
osm let za existence celoroční prodejny stejná, tak
proč tedy prodejnu zavřít právě v letošním roce?
Samozřejmě k tomu přispěla celá řada jiných
skutečností. Nejdůležitější asi bylo potvrzení naší
další spolupráce se sklárnou v Bělčicích. Dále, jak
jsme uvedli již v prvním čísle Blatenských listů,
ohlas zákazníků na vánoční prodej.
V prosinci minulého roku jsme vás také
informovali, že jsme oslovili asi 30 blatenských
podnikatelů, o kterých jsme se domnívali, že jejich ﬁnanční situace bude lepší než ta naše, mezi
nimi i MěÚ Blatná. A jak vše dopadlo?
Samozřejmě jsme velkou odezvu nečekali,
a tak nás velice potěšilo, že alespoň jedna ﬁrma,
a to ROBIN OIL, vzala naši prosbu vážně a na
náš účet poukázala částku 2 000,- Kč. Stejnou
částku přidalo i město Blatná na podporu našich
vánočních aktivit, které pro vás blatenské občany
již řadu let pořádáme. Možná by se zdálo, že podpora není až tak velká, ale doopravdy si jí velice
vážíme, už proto, že jsme si plně vědomi skutečnosti, že ne všichni z nás si stejně připouštíme
důležitost a nutnost existence takovéto prodejny.
Pokud k těmto příspěvkům přidáme i slevu nájmu
od majitele domu a v současné době i pomoc tří
našich prodavaček bez nároku na mzdu, tak součet
všech těchto střípků dohromady, je také jeden
z důvodů proč je náš obchod i nadále otevřen.
Srdečné díky vám všem.
ŘEMESLO BLATENSKA
Výrobci uměleckého řemesla z Blatenska,
které u nás představujeme, také v uplynulém
roce dosáhli počtu 32 členů, stejně jako v letech
minulých. Jejich spolupráce s námi bývá občasná
nebo trvalá. Někteří z těch úplně prvních už bohužel nejsou mezi námi. Nemůžeme nevzpomenout
na pana Karlíka ze Lnář, pana Tomáška z Blatné
nebo pana Nového z Jindřichovic, jejichž výrobky
obohacovaly naši nabídku.
Také v letošním roce uvítáme i další nové nabídky, které nám poskytnete. Připomínáme, že pro
blatenské tvůrce je možný jiný způsob prodeje,
a to prodej za ceny přímo od výrobce.(za měsíční
minimální paušál 500.- Kč)
NÁŠ TIP NA BŘEZEN: DŘEVĚNÉ VÝROBKY PANA SOLARA - dřevěné vláčky
s vyklápěcími vagónky, hlavolamy, rámy na
fotograﬁe, květinové stolky, věčné kalendáře,
svícny nebo truhličky „na poklady“.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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O víně po kapkách – kapka pátá
Merlot – odrůda známá i neznámá

Dnes se budeme věnovat Merlotu, odrůdě
vinné révy, která dává vína takové jemnosti a bohatosti, že se stala součástí těch nejslavnějších
vín v novověké historii vinařství - velkých vín
z Bordeaux.
Jedná se o původní francouzskou odrůdu. Její
synonyma, se kterými se můžete setkat v zahraničí, jsou: Merlau, Vitraille, Crabutet, Bigney, Sémillon Rouge, Médoc Noir, Langon, Merlot Noir,
Plan Medre, Plant Médoc, Vini Ticinesi, Saint-Macaire. Jméno je odvozeno od francouzského
názvu ptáka kosa (Merle), který s oblibou ozobává
malé bobule z velkých hroznů Merlotu, neboť ty
se zabarvují domodra dříve než bobule ostatních
odrůd, pěstovaných v Bordeaux . Merlot vyžaduje
výborné, chráněné polohy, v nichž nepůsobí tolik
zimní mrazy. Odrůda nesnáší vydatné srážky a je
náchylná k napadení hnilobami. Vhodné jsou
lehčí, záhřevné a sušší půdy. Merlot je výborným partnerem do směsí s odrůdou Cabernet
Sauvignon. Tato plná odrůda svou měkkostí mírní
agresivní třísloviny Cabernetu a urychluje jeho
zrání. Například v Pomerolu a Saint-Émilionu,
vyhlášených apelacích Bordeaux, jsou ta největší
vína na odrůdě Merlot dokonce postavena.
Na Merlot se dříve pohlíželo jako na odrůdu
druhořadou, vhodnou hlavně do směsí. Ale v
posledních desetiletích se tato odrůda rozšířila
rychle na velké plochy v Itálii, Kalifornii, Jižní

Americe, Jižní Africe, Austrálii i ve střední
a východní Evropě. Výsadba vzrostla pětkrát
a roste neustále. Lze konstatovat, že Merlot se
dnes pěstuje poměrně úspěšně téměř ve všech
vinařských oblastech, Jižní Moravu nevyjímaje.
Zajímavostí je, že i když na Slovensku byl Merlot
vysazen již na počátku 20. století (Beladicí u Trnavy), dodnes není tato odrůda zapsána ve Státní
odrůdové knize SR.
Obliba Merlotu zvláště rychle stoupla v USA
u širokých vrstev obyvatelstva. Na západním
pobřeží USA se stal v jisté době dokonce kultovním nápojem „krásných lidí“. Od poloviny 80.
do poloviny 90. let způsobil v Kalifornii doslova
posedlost. Po celém světě si Merlot získal oblibu
tisíců milovníků hebkých, elegantních a velmi dobře pitelných červených vín, která jsou
mnohým lidem přijatelnější pro svoji dobrou
stravitelnost.
Víno Merlotu mívá rubínovou až granátovou
barvu. Protože to je odrůda plodná, objevují se
na trhu i vína světle rubínová s travnatou vůní
a nahořklou dochutí. To svědčí o špatné selekci

hroznů před sklizní. Merlot od dobrých výrobců
mívá tmavě granátovou barvu, jemnou vůni přezrálého černého rybízu ve směsi s vůní černých
třešní nebo kompotu z nich, ostružin, švestek
a fíků, po delším ležení na láhvi se objevují tóny
tabáku, lanýžů, kávy nebo čokolády. Chuť vín
se vyznačuje nízkým obsahem kyselin, plností,
hebkostí a vláčností. Víno se velmi lehko a příjemně pije. Díky své ovocnosti a jemnosti jsou

vína Merlotu velmi oblíbena u konzumentů, kteří
se červeným vínům s vysokým obsahem tříslovin
spíše vyhýbají pro jejich výraznost a složitost.
Vína s podílem Merlotu jsou ve světě poměrně
úspěšně barikována (tj dozrávají určitou dobu
v dubových sudech). Chuť se pak zcelí do tónů
čokolády či tureckého medu.
Merlot zraje na láhvi poměrně rychle a jen prvotřídní výrobci dovedou vína Merlotu zformovat
tak, aby vydržela v dobré kondici i více let. Snad
hlavně proto zůstává Merlot součástí různých
cuvée (můžeme jim říkat i hezky česky – směsky,
jak je ostatně odedávna nazývají moravští vinaři).
Merlot je využíván na změkčení a zjemnění vín
i jiných odrůd než Cabernetů. Od roku 2000 je
např. jednou z povolených odrůd, kterou je možno v Toskánské oblasti Chianti Classico doplnít
odrůdu Sangiovese při tvorbě světoznámých
vín Chianti. Rovněž naši rakouští dodavatelé
a přátelé, Gerhard a Brigitte Pittnauerovi z Golsu
u Neusiedlersee, využívají Merlot jako součást
dnes velmi oblíbeného cuvée Red Pitt.
Merloty se dobře pijí i samotné bez doprovodu jídel. Svěží mladé Merloty lze s úspěchem
nabídnout k různým jemným paštikám, italským
pokrmům, srnčímu nebo jelenímu ragú, telecím
ledvinkám, jednoduchým úpravám hovězího masa
ale i méně kořeněným steakům, pokrmům s výraznou chutí rajčat nebo nastrouhaných tvrdých
sýrů, pokrmům z pernaté zvěře, ementálu i k celé
řadě grilovaných mas. Mohutná, těžká vína např.
z Bordeaux jsou vynikající např. k jehněčímu
nebo skopovému masu.
Pokud někoho ze čtenářů toto povídání o Merlotech zaujalo natolik, že by chtěl s námi a našimi
příznivci ochutnat Merloty z celého světa, má
možnost se zúčastnit řízené ochutnávky, která se
bude konat pod záštitou manželů Germenisových
v pátek 27. února na blatenském zámku. Včasné
přihlášení je však podmínkou, podrobnosti najdete
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na našich webových stránkách www.vinozila.
cz. A ještě jedna novinka: tentokrát se pokusíme
o malou ukázku snoubení vín s pokrmy. Takže
pokud někoho z Vás tato možnost ochutnávky
zaujala, budeme se těšit. V naší vinotéce při velkoobchodu U Sladovny Vám samozřejmě nabídneme širokou škálu vín této odrůdy, ale i stovky
dalších zajímavých vín ze světa i z ČR.
V textu použito zdrojů NVC, Víno Revue
aj.
M. Žíla

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.2.2009 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Losos celý mražený vac
Makrela mražená vac 1.2kg
Pstruh mražený vac 450g
Žralok steak mražený vac 1kg
Pangasius mražený 1kg
Pangasius mražený 5kg
UZENÉ:
Tolstolobik uzený
Makrela uzená

78,-/kg
49,-/kg
45,-/kus
76,-/kg
82,-/kg
79,-/kg

9,90/10dkg
8,40/10dkg

MASO:
Kachna berbera mražená
Kuřecí prsa nekřehčená mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg

89,-/kg
95,-/kg
105,-/kg
75,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát mražený 450g
Mochovská zelenina 2,5kg
Česnek mražený 1kg
Hranolky 2.5kg
Americké brambory 2,5kg

10,50/kus
21,50/kg
29,-/kg
18,-/kg
31,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
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SOUMRAK BLATENSKÉ ŽELEZNICE
Není v Blatné snad smutnějšího místa, které
by působilo na příchozího tak deprimujícím
dojmem.
Blatenské železniční nádraží. Od sametové
revoluce v r. 1989 se jeho význam svažuje po
přímce nezadržitelně dolů, a jeho tvář je obrazem
tohoto vývoje. Nákladní doprava se za dvacet let
ustálila do dnešních dnů téměř na nule. A ta osobní
– my starší, kteří pamatujeme několikavozové
vlaky na všech třech tratích – do Strakonic, do
Nepomuka a do Březnice, můžeme srovnávat:
dnes tvoří „vlak“ vždy jeden jediný motoráček,
obsazený průměrně z jedné třetiny, tedy v průměru 10- 20 osobami. Některé spoje v podvečerních
a večerních hodinách bývají téměř nebo zcela
prázdné.

konci nádraží – to je unikát - jako nejzrezivělejší železná konstrukce v dalekém okolí nemá
konkurenci.
To všechno zůstává ale pozadu za tím, co
spatříte na nádražíčku v Bělčicích, zvláště jste-li
pamětníky časů ne tak vzdálených – pouhých
dvacet let, kdy Bělčice byly tím milým, útulným, v zeleni a květech utopeným nádražím,

Nádraží Bělčice - a vyčkejte pohodlně v prostředí
odpovídající 21. století na svůj vlak.

Nejčastější pohled-úplně prázdné, téměř zbytečné
nádraží

Obraz nádraží samotného a jeho okolí zná jen
málokdo, většina obyvatel a návštěvníků Blatné
tam vůbec nepřijde. Nádražní budova svou fasádou ze špinavé neurčité hnědi nezměnila svůj
kabát nejméně 50 let. Otevřeme-li dveře do čekárny, je slovo „útulná“ to poslední, co příchozího
napadne. Úschovna zavazadel a uzamykatelný
přístřešek pro kola byly před lety zrušeny. Bývalý
vykládkový dopravník na uhlí se čtyřmi násypkami v blízkosti nádražní budovy – toto zrezivělé
a odpudivé torzo mezi loužemi, zarostlé trávou
je prvním, co padne příchozímu do očí, blíží-li
se k nádraží z jedné strany. Vytlučená okna, vy-

kde v čekárně hřála v zimě kamna, na stolcích
byly ubrusy a květiny, na zdech obrázky – dnes
je to pusté, zdemolované a neobydlené torzo,
kde stěží najdete papír s odjezdy vlaků, a kam
raději nevstoupíte, nejenže je to nebezpečné, ale i
nehygienické a budete raději stát někde co nejdál
pod deštníkem.
Za dvacet let od revoluce se všechny blatenské
podniky stabilizovaly, staly se prosperujícími
– a odráží se to i na jejich vnější tváři. Za dvacet
let se také všechny blatenské domy, ulice, i náměstí opravily, a jen těžko si už vzpomeneme,
jak nevzhledné tenkrát byly. Jen nádraží, a s ním
hotel Jubileum naproti, jenž je svého nádraží souputníkem (vznikl ve stejném roce 1899) dožívá
svůj život těžce nemocného pacienta, kterému
již odepřeli jakoukoliv operaci, neboť jeho dny
se nachýlily….
Je třeba uvědomit si na druhé straně, že nikdy v historii blatenské železnice nebylo spojení
s nejbližšími městy Strakonicemi, Nepomukem,
Březnicí a Příbramí, stejně tak i s Plzní, Č.
Z pamětí pané Mili Svobodové – vycházky.

NA CHLUMSKÁ
DRAHA
Přicházíme na nádraží Blatná - první dojem.

trhaná prkna a rozrušené zdi bývalého nákladního
skladiště, to je obraz, přicházíme-li z druhé strany.
Jen přístavba pro výpravčího a nová budova depa
na konci nádraží, vystavěná v 70. letech minulého
století, se tomu všeobecnému úpadku vymykají.
Přejezdy s hajanskou i bezdědovickou silnicí
jsou sice vybaveny elektrickou výstražnou signalizací, ale jestli je vůbec v činnosti, nikdo neví
– chybí tam to podstatné, bíle blikající světlo
v době, kdy je přejezd bezpečný. Železniční
most přes řečický potok a silnici na strakonickém

Připravte si, holky, dobré botky, namažte
si lýtka Alpou – francovkou, dneska se jde na
Chlumská draha. Je to dost daleko. Oga a klucí
vyjednávají, že by mohli jet motorákem do Bezdědovic a zbytek dojít pěšky. Babička a děda pojedou na motokolech zn. Pionýr. Zdeněk takticky
prohlašuje, že ještě musí něco na auťáku a pak
za námi přijede. Jirka sleduje důležité utkání
v televizi a jít tedy nemůže, to musí každý uznat.
A tak zbýváme my dvě, Olgo, a s námi ta tvá
psice. A jde se hned, žádné zdržování.
Známou cestou do Bezdědovic,po hrázi mezi
rybníky,kolem Hodáně, do kopce k Tintěrovic
statku, nikdo nás neruší a tak můžeme probrat
všechny novinky ze života ve škole. Zdrbneme

Ročník 20 (30)
Budějovicemi a Prahou tak rychlé, a to velmi
výrazně rychlé, navíc s tak plynule navazujícími
přestupy, a do Prahy nyní pouze s jedním přestupem. Z Blatné do Prahy hlavního nádraží činí
jízdní doba 2 hod 10 minut, 7x denně, tam i zpět,
v pravidelném dvouhodinovém taktu (příjezd
i odjezd ve stejnou minutu) s jedním přestupem
v Březnici. Podobně z Blatné do Plzně, tam nebo
zpět - za 1 hod 15 minut, z Blatné do Č. Budějovic,
tam nebo zpět - za 1 hod 50 minut.
Taktová doprava, navazující přípoje, nejrychlejší jízdní doby – tato všechna radikální
a ne levná opatření ze strany ČD přišla v téměř
v hodině dvanácté, aby přilákala do vlaků opět
část cestujících.
Jen o tom téměř nikdo neví. Neboť jak se
dostane informace o lepším vlakovém spojení
k veřejnosti? Kdo si dnes ještě vyhledá vlakový
spoj, kdo si je ochoten odbourat tu zažitou představu pomalosti, nepružnosti, zkostnatělosti a špíny,
která už z velké části vymizela? Kdo zavře oči
i nos nad vším, co na něj útočí všemi smysly
a vjemy, přichází-li k nádraží – takovému, jaké
je právě v Blatné?
Život na železnici, zejména té blatenské, mě
přitahuje od ranného mládí, téměř padesát let.
Všechen ten čilý ruch, přijíždějící i odjíždějící
vlaky, práce železničářů, a hlavně to, co znamenalo nádraží pro život města i okolí mě nekonečně
přitahovalo a lákalo, aniž bych si nějak výrazně
uvědomoval, jak krásné z hlediska železnice to
byly doby. Dnes, přijdu-li na nádraží, zmocňuje
se mě smutek a vybavují se jen vzpomínky.
Nákladní dopravu řídí neviditelná ruka trhu,
ta se už těžko jednou do Blatné na koleje vrátí,
prohrála svůj boj s kamióny - stejně jako jinde
v Čechách i v Evropě, ale cestujícím může dobře
sloužit.
Nezmění-li se tu něco v nejbližší době, nelze
si namlouvat, že i nadále bude krajský úřad přispívat na železniční dopravu na blatensku těmi
obrovskými částkami pro zanedbatelné procento
obyvatel regionu - a železnice v Blatné po sto deseti, či po sto patnácti letech svého života skončí.
Není to přeci jen škoda?
V. Pokorný, Blatná

pana ředitele Duba i poměry na pražských školách. A co ten Jířa v Liberci, a co naši klucí, jak
jim to jde ve škole. Zhodnotíme potíže v zásobování v Boru, Praze i Blatné. Shodneme se na
tom, že v politice nic nového, to už tady taky
všechno bylo. Plánujeme oddychovou činnost
o prázdninách. Kdo kde sežene jakou vlnu, zda
Oli dostane přadena ze Svatavy. Jaký vzor bude
mít ten Jirkův svetr – no samé důležité věci.
Frk, frk – v polovině kopce nás předjíždí babi
na pionýru. V modrých kaliopkách, větrovce a barevném šátku, zamávala nám a už je pryč. Dost
daleko za ní se plouží děda na svém „funebráku“.
Pionýrek, který tak říkajíc od narození nepodává
náležitý výkon, zalyká se ve stoupání do kopce
na jedničku. Děda pohodlně usazen na měkké
sedačce, v plukovnickém montgomeráku a béžové radiovce šaltuje, co to jde či jede. Voláme
na něj, zda nepotřebuje píchnout, ale pionýrek
již překonal vrchol stoupání a z mírného svahu
se přece jen rozjel. Váhavý dopravní stroj si už
dávno vysloužil, jako i jiné důležité náležitosti,

Ročník 20 (30)
které neoddělitelně patří k našemu hospodářství.
Dostal hanlivé přízvisko „hajtra“ neboli „funebrák“. Tatínek však na něj dopustit nedá, sjezdil na
něm kdejaký les i rybářský post.
Míjíme bezdědovickou zastávku. Na protější
stráni pod lesnatým svahem jsou rozhozeny
Bezdědovice. Nově obílené domky a statky svítí
v jarním slunci. Svědčí o prosperitě a zámožnosti
místního JZD. Trochu v rozpacích jsem nad omšelým nápisem na štítě bezdědovického mlýna
a pily „Umělecký válcový mlýn“ oznamuje se
tady a nedovedeme vysvětlit záhadný název.
Vesnice je čistá, mladě zelená, jsou Velikonoce.
Konečně oschly mokré meze a jaro propuklo
v plné síle.Šedivá asfaltka před námi směřuje do
lesů. Procházíme modřínovou alejí před ohybem
silnice. Mladé žlutozelené modřínové jehličí voní,
ve strouze u cesty rozkvétají sasanky a sedmikrásky: Nad odkvétající jívou se nejistě třepetá první
bělásek. Stráňky podle cesty bývají v červnu
plné jahod, dnes ale jahodiní ještě ani nekvete.
Za špičkou lesa odbočujeme na kamenitou cestu.
Přes železniční násep a přejezd ze svahu dolů,
mezi loužemi a mokřinou, kde si můžeš nabrat
do bot, po vratkém můstku z klád, přes potok
a už jsme tady. To jsou chlumská draha. Pastviny,
které se nesekají,, zarostlé tuhou tmavou trávou,
místy ostřicí a někde i lesní metlice. Pasáčci sem
vyhánějí před večerem kravky, kozy a ovce. Dnes
je zde pasení zakázáno, protože Závišínský potok,
který se tady v meandrech protáčí, je zvažován
jako zdroj pitné vody pro Blatnou. Je to dobře,
protože za dobytkem se sem stěhovala i nepříjemná havěť-ovádi.
Travnatá cesta se zvedá k borovému lesu. Jak
dobře ji známe. Vždyť tady začíná jeden z nejbohatších houbařských revírů. Marně se tam,
babi, ohlížíš. Ani v trávě pod borovicí nenajdeš
voňavé žampiony a pravé klouzky. Houby ještě
nebudou, jsou teprve Velikonoce. Z mladé trávy
prošedává několik velkých žulových balvanů.
Takové kameny najdeš všude v kraji, v lesích,
na polích, na loukách, ve vesnicích i ve městě.
Při stavbě silnic znesnadňují práci i na polích
a lukách, mnohde jsou z nich postaveny nízké
tarásky, domov pro ještěrky. Dobře se na nich
sedává v odpoledním slunci. Smrkový les vyslal
několik mohutných stromů jako předsunutou stráž
do pastviny. Obdivujeme jejich vznosný vzrůst,
bohatost větvoví a štíhlou korunu.
Závišínský potok se prosmykuje několika
zátočinami lemem olší a vrbin. Jeho bystrá voda
je čistá a chladná, pod kameny můžeš najít raky
- kamenáče, bělice jsou tady v celých hejnech.
Potok vytéká z Huteckého rybníka, vodu nabírá
z pramenných svahů bezdědovických lesů. Stinnými houštinami a měkkými lukami teče k Bílému mostu. Kolem potoka jsou zřetelně patrné
jámy a náspy – zlatokopecké sejpy - v dávných
dobách se tu rýžovalo zlato, jako na mnohých
místech v kraji.V širším lesnatém údolí před
Bezdědovicemi tvoří potok četné meandry a slepá
ramena. Přejít se tady dá jen po kluzkých kmenech padlých stromů, které vytvářejí krkolomné
lávky, plné nebezpečí, že se v potoce vymácháš.
Vzpomínám si, jak jsme za zpěvu písně „Kajak
můj se zmítá v peřejích“ prozkoumávali dno
potoka od Bílého mostu na Chlumská draha.
Nikdo jiný na to přijít nemohl než můj tatínek.
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Bosé nohy s vysoko vykasanými nohavicemi se
bořily do měkkého písku, co chvíli jsme klopýtali
po oblázcích. Cestu vodou jsme zkoušeli klacky,
aby se někdo nedostal do tůně. První, jako velitel
šel tatínek, za ním tehdy velmi mladá maminka
potom my dvě s Olgou a průzkum uzavírala teta
Márinka. Ale to už je velice dávno.
Nevím co si asi mysleli cestující na trati Březnice – Blatná, když viděli z okna vlaku naši rodinu, která se lopotila v nehlubokém řečišti potoka,
zápasíc s krumpáčem a lopatou. Podle příkazu
místního rybářského svazu, chtěl-li můj tatínek
získat povolenku na chytání ryb na blatenských
vodách, musel odvést tuto podivnou brigádnickou
povinnost a rovnat meandr na Chlumských drahách. No práce to byla k ničemu, ale povinnosti
bylo učiněno zadost. Potok si stejně teče dál podle
svého a že bychom zachránili železniční násep, to
těžko. Byla to taková doba dost podivná. Aby se
kantoři o prázdninách jen neﬂákali, museli odvést
také brigádnickou pomoc zemědělství. Pracovali
jsme jedno léto na poli pantáty Radů, sklízeli jsme
pšenici, vázali povřísla a stavěli panáky. Pantáta
Radů nám potom napsal potvrzení o brigádnické
činnosti.
Vidím jej jasně před sebou, nahrbený, kulhavý
a osmahlý pan Rada byl náš kamarád z Bezdědovic. Bezzubá ústa se usmívala v přátelském úsměvu a mozolnatou rukou si přihlazoval mohutné
kníry. Stěžoval si na bolavé nohy, trápí ho bércový
vřed, Vozívali jsme mu z Prahy Rheumosin, jehož
kořeněná, mentolová vůně mi vždycky připomíná
známého staříka z Chlumských drah. Tatík Radů
– kde je ho konec- chodíval sem pást své stračenky
a vždycky dal kus řeči.

Velikonoční neděle končí. Neseme si od potoka kytice zlatých petrklíčů. Hrdě odmítneme
pohodlnou dopravu autem a vracíme se pěšky.
Kde ty loňské sněhy jsou!Na silnici nás předjíždí
Zdeněk, veze v oktávce Aninku a kluky. Vesele
nám zamávala babi ze svého pionýrka a loudající
se funebráček uzavírá motokolonu. „Udělejte večeři, my jsme doma tak za hodinku.“
M.S.

Čajovna Inspirace a Šmidingerova
knihovna Strakonice
Vás srdečně zvou na besedu v rámci
ZELENÝCH VEČERŮ
EKODOMY - uplatnění přírodních materiálů při stavbě domu
KDY: 2. březnovou středu 11.3.2009
od 18 hod.
KDE: Čajovna Inspirace v hotelu Bavor ve
Strakonicích
Hostem večera bude
pan Ing. Karel Srdečný
z EKOWATTu, střediska pro obnovitelné
zdroje a úspory energie, v Č. Budějovicích
Řeč bude o uplatnění přírodních materiálů
při stavbě domu – dřevo, nepálená hlína,
sláma, konopí atd.
Ekonomika domu s nízkou spotřebou.
Zeptat se budete moci na cokoli, co vás
bude z tématiky obnovitelných zdrojů
a úspor energie zajímat, např. jak dosáhnout
úplné nebo částečné energetické soběstačnosti, na úsporná opatření atp.
Přijďte se inspirovat! :-)

LIBUŠE FADRNÁ

zprost�edkování služeb a obchodu
tel. 383 423 107, 777 127 793,
728 363 581
e-mail : fadrna.l@seznam.cz
internet : http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
Privát : Polní 1277, Blatná

Nejen v oblasti koup� a prodeje nemovitostí.
Chcete si prodat sami? Pak zprost�edkuji pouze administrativní
úkony s kompletním servisem a dohlédnu na bezpe�ný obchod.
Jednoduše a prost�, o nic se nestaráte.
NA PRODEJ :
(od kupujících odm�nu nepožaduji !)

VŠE v Blatné : Malý vrch – RD s krásnou zahradou (úpravu provedlo Zahradnictví Bouše),
vše po celkové rekonstrukci v r. 2008, v�etn� st�echy. U �ertova kamene Byt 1 + 3 (82m2)
s balkonem, po rekonstrukci, velmi p�kný, prostorný, v OV. Nad Lomnicí, družstevní byt 1 + 3
Pozemek na okraji m�sta, sm�rem na Hajany (9.201m2), pro výstavbu RD. Pivovarská ul. byt
2 + 1 zd�ný s balkonem. Hálova ul. - rozestav�ný RD.
Draheni�ky u Mirovic – rekrea�ní chalupa s kachlovou pecí. Tcho�ovice – slunný a rovinný
pozemek pro výstavbu RD. Chobot u Blatné – RD s nevelkou zahradou, po vnit�ní
rekonstrukci. B�l�ice - RD s menší zahrádkou.

HLEDÁM :
V Blatné – Byt 1 + 1 do 800.000 K� p�ed rekonstrukcí, zahrádku (400 – 500 m2) podmínkou
je elekt�ina a voda, menší rodinný domek a v okolí Blatné, rekrea�ní chalupu do 700.000 K�.

V p�ípad� zájmu o bližší informace o poskytovaných službách, osobn� po
telefonické domluv�, v kancelá�i �eskomoravské stavební spo�itelny „LIŠKA“,
nám. Míru, vedle Masny P�íbram.

Za nabídky i poptávky Vám p�edem D�KUJI
a t�ším se na spolupráci! V��ím, že budete spokojeni!
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Kuchařské
čarování

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
http://www.mesto-blatna.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE- měsíční statistika z informačních radarů
– leden 2009 (do statistiky zahrnuta pouze vozidla jedoucí rychlostí
vyšší než 25 km/h.)

Musím se s Vámi podělit o nevšední zážitek
z besedy (13.2.) „Kuchařské čarování“ mistra
kuchaře pana Petra Stupky. Pan Stupka nám před
zraky plného sálu připravil toto menu :

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.1.2009 do 23.59 hodin dne 31.1.2009:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 54694
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti radaru): 32260
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 22434
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 10551
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 3458
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 128
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 4
- průměrná rychlost: 39,6 km/h
- nejvyšší rychlost: 88 km/h (27.1.2009 v 20.42 hodin směrem do města)

1. Jemná kapří paštika – medová smetana
s mandlemi – pečivo
2. Rožmberská smetanová polévka
3. Kapří biftečky se špenátem a sýrem na salátu
– salát z hlávkového zelí
4. Zámecký kapr na víně s česnekovou topinkou
5. Kapří hranolky na cibulkových bramborách
s křenovou smetanou
Součástí besedy byla i ukázka ﬁletování a vykosťování kapra. Všichni v sále ochutnali každý
chod, podávalo se bílé moravské víno (sponzor
p. Červenka a Senior Club Vrbno), každý dostal
dárek v podobě kapří kuchařky a propagační
tiskoviny (sponzor Blatenská ryba) a poslechu
mezi jednotlivými chody hrála kapela „Z vršku“
pana Zelenky. Všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu večera děkujeme.

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.1.2009 do 23.59 hodin dne 31.1.2009:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 102967
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 47185
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti radaru): 55782
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 19166
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 6718
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 219
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 16
- průměrná rychlost: 50,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 143 km/h (31.1.2009 v 08.24 hodin směrem do města)

Zdeněk a Jarmila Kilianovi

Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

P.S. 28.2. Opět jazz Písek ve 20,00 hod.

Dům s chráněnými byty ve Hvožanech
Nově postavený III. podlažní dům s chráněnými byty se nachází v obci Hvožďany. Chráněné
bydlení je určené pro seniory, nebo pro občany,
kteří mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení ze
zdravotních důvodů. Jedná se o osoby s omezenou schopností pohybu, orientace, mentálně
postižené osoby.
V domě je 25 bytových jednotek o rozloze
32,5 m2. Dům je vybaven výtahem a v přízemí
se nachází 3 bezbariérové byty. Součástí domu
je jídelna, kde se vaří pro obyvatele bytů a další
zájemce (cena oběda 55 Kč) . V objektu bydlí
správce, který se stará o chod celého domu.

Každá bytová jednotka se skládá:z obývací
místnosti s kuchyňským koutem, sociálním zařízením (sprchový kout, WC), předsíně a komory.
Vybavení každého bytu: kuchyňská linka, stůl,
židle, skříně.
V současné době je k dispozici 7 volných bytů
vč. 1 bezbariérového v přízemí domu. Nájem +
služby činí dle podlahové plochy cca 3950 Kč/měsíc. Bližší informace a podmínky pro přidělení
chráněného bytu Vám poskytne Obecní úřad ve
Hvožďanech na tel.: 318 696 227.

S angličtinou do Nového
roku 2009!
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu.
Základy business English.
Skupiny max. 5 účastníků, individuální
přístup.
Přihlásit se je možno na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Poděkování od Městské policie Blatná
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat paní Lence Hálové z Čimelic, která nám na začátku
tohoto měsíce věnovala velké balení masových konzerv pro naše nalezené pejsky v záchytných
kotcích. Paní Lenko děkujeme a slibujeme Vám, že nalezeným pejskům v našich kotcích
velice rádi naplníme jejich misky dobrotami od Vás.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

13. 3. A opět léčivky s oblíbeným

MUDr. Balounem
Nezapomeňte:
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně.

Ročník 20 (30)

Blatná 20. února 2009

Číslo 3 / strana 7

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Kapličkám teď do dokonalosti vůbec nic
nechybí
Lnářský Malkov - Pole: Zušlechťujícím
procesem prošly v průběhu roku 2008 hned dva
svatostánky na Kadovsku. Kaplička ve Lnářském
Malkově se dočkala zbrusu nové fasády i střechy.
Zářivou fasádou se nyní může pochlubit i kaple
v Poli, souběžně s fasádnickými pracemi bylo
přikročeno rovněž k výměně rozbitých střešních
tašek za nové. „Na celou akci jsme dostali dotaci
z Programu obnovy venkova“, uvádí kadovská
starostka Vladimíra Tomanová, „Celkem bylo
proinvestováno 215 000 korun. Pokrývačské práce
odvedli pánové Prachař z Kadova a Mayer ze Záboří, rekonstrukce venkovních stěn a průčelí obou
kaplí se zhostil pan Vaněček z Kadova.“
Jihočeský kraj byl vůči hasičským sborům
štědrý
Kadov - Lnářský Malkov: Dva granty z fondů
Jihočeského kraje byly v roce 2008 věnovány
na potřebnou výbavu pro hasičské družstvo ze
Lnářského Malkova a na úpravy zbrojnice kadovského spolku.
Hasiči ve Lnářském Malkově se mohou díky
poskytnuté podpoře radovat z pořízení plovoucího čerpadla a vozíku za požární auto v celkové
hodnotě 54 000 korun.
Kadovští si zase mohli z grantu dát do pořádku
svoji zbrojnici. „Byla kompletně vyměněna střešní
krytina na objektu, zbrojnice má čerstvou fasádu
a také novou betonovou podlahu a nová vrata“,
upřesňuje starostka Vladimíra Tomanová , „Zároveň se udělala opatření, aby do zbrojnice neprosakovala vlhkost. Veškeré práce provedli pan Mayer
ze Záboří a zdejší řemeslník pan Vaněček.“
Starým křížkům se dostalo satisfakce
Kadov - Vrbno: Neutěšený stav čtyř kamenných křížků v okolí Kadova a Vrbna je již díkybohu smutnou minulostí. Jihočeský kraj vydatnou
měrou přispěl Obecnímu úřadu na jejich uvedení
do důstojného stavu. „Renovace zahrnovala vyzlacení nápisů, penetraci, někde bylo nutno doplnit
železné symboly a vyměnit uražené hlavy“, referuje starostka Vladimíra Tomanová. Pietní úpravy
přišly na 41 000 korun.
Proběhla další fáze modernizace
Kadov - Na tamním Obecním úřadě si s pomocí grantů od Jihočeského kraje loni rovněž
vylepšili kadovští technické zázemí. Padlo na to
45 500 korun. „Došlo na aktualizaci webových
stránek, které teď mají novou tvář a byly doplněny o anketu. Budou také obohaceny o německou
a anglickou verzi. Pořídili jsme si i oboustrannou
tiskárnu a nový fotoaparát na fax“, říká kadovská
představitelka Vladimíra Tomanová.
Zrod dětského hřiště podpořily sponzorské
dary
Vrbno - Rozkošný dětský koutek spatřil světlo
světa díky ﬁnančním příspěvkům podnikatelů a ﬁrem. Bude sloužit jak k tělovýchovným aktivitám,
tak k dovádění těch nejmladších. Proto tam byla
také instalována řada hracích prvků. Investice
činila v tomto případě 300 000 korun.

Všechny obce na Kadovsku mají bezdrátový
rozhlas
Kadovsko - Ze svých vlastních prostředků
místní Obecní úřad nechal ve všech spádových
vsích včetně Mračova instalovat bezdrátový
rozhlas s napojením na stávající drátový. Obecní
rozpočet na tuto akci vydal 207 000 korun.
Čistírna odpadních vod je hudbou budoucnosti
Bezdědovice - Finančně nejnáročnějším
stavebním projektem, který mají bezdědovičtí
v plánu, ale jehož realizace bude během na dlouhou trať, je vybudování čistírny odpadních vod
v katastru. „Tuto akci nebudeme schopni bez přidělení dotace ve výši 90% uskutečnit“, vyjadřuje
se k danému tématu starostka Bezdědovic Miluše
Kubátová. Předpokládané náklady se pohybují
okolo částky 60 000 000 korun.

Na opravu komunikací byl použit asfaltový
beton
Bezdědovice - V průběhu roku 2008 se vylepšil stav hned dvou silnic- místní komunikace
ve spádové vesnici Paštiky / tady činily náklady
136 858 korun /a komunikace ve směru od Dobšic na Drahenický Málkov / zde se investovalo
298 876 korun/. „Finanční situace nás bohužel
donutila, abychom zamítli variantu asfaltového
povrchu a objednali rekonstrukci asfaltovým betonem ACO 8“, říká starostka Miluše Kubátová.
Pomník padlým vojákům z 1. světové války
dělá obci čest
Dobšice - Památník na počest občanů, kteří
zemřeli na válečné frontě, byl uveden v loňském
roce do důstojnějšího stavu. Nákladem 9000 korun
nechal Obecní úřad Bezdědovice vyčistit celý
kamenný blok a vyzlatit vytesané nápisy.
Vladimír Šavrda

Drobné památky Blatenska
V obci Sedlice, v lokalitě zvané „Na
Husovně“ stojí jeden z mnoha křížů v tomto
regionu. Na vyšším kamenném hranolovém
soklu s letopočtem 1854 je osazen sloup,
stažený kovovou obručí. Sloup je umístěn
na proﬁlované kamenné podušce, v horní
části je opatřen litinovým křížem s korpusem Krista. Jak je patrné z fotograﬁe, o kříž
je pečováno a je v dobrém stavu.
Pet

Foto Jos. Jančar, 27. 11. 2008
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Výzva k účasti občanů na aktualizaci
Strategického plánu města Blatná
Vážení spoluobčané dovolujeme si vás oslovit v souvislosti se zpracováním aktualizace Strategického
plánu rozvoje města Blatná v roce 2009. Ve strategickém plánu jsou řešeny prioritní oblasti, kterými
se zabývají jednotlivé pracovní skupiny. Jedná se o tyto prioritní oblasti:
1. Infrastruktura a životní prostředí (řešená témata v této oblasti jsou například):
dopravní infrastruktura, místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, parkování, informační
a komunikační technologie (ICT), energetická infrastruktura, vodohospodářská infrastruktura,
odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny.
2. Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů (řešená témata v této oblasti jsou například):
informační služby a poradenství podnikatelů, průmysl, služby, zemědělství, infrastruktura pro
vzdělávání (školství), spolupráce mezi podnikateli, vzdělávacími institucemi a úřadem práce,
další vzdělávání, trh práce, zaměstnanost.
3. Cestovní ruch, kultura, památky (řešená témata v této oblasti jsou například):
podpora cestovního ruchu, produkty cestovního ruchu, infrastruktura cestovního ruchu, kultura,
kulturní akce, kulturní infrastruktura, památková péče, využití památek v cestovním ruchu, cykloturistika, pěší turistika, cyklistická infrastruktura.
4. Kvalita života a sport (řešená témata v této oblasti jsou například):
bydlení, sociální služby, zdravotnictví, volnočasové aktivity, sport, sportovní akce, sportovní
kluby, sportovní infrastruktura, bezpečnost obyvatelstva při krizových situacích.
Členy pracovních skupin mohou být i zástupci veřejnosti, kteří mají k dané prioritní oblasti nějaký
vztah a chtějí se aktivně zapojit do aktualizace Strategického plánu města Blatná. Z tohoto důvodu
vyzýváme občany, aby v případě zájmu na účasti aktualizace strategického plánu kontaktovali příslušné
osoby Městského úřadu Blatná (Bc. Miluše Kubátová, 383 416 131, email: kubatova@mesto-blatna.cz,
Ing. Martina Šípová, 383 416 140, email: sipova@mesto-blatna.cz) nejpozději do úterý 31.3.2009.

Akce Šmidingerovy knihovny Strakonice
Březen 2009

ŠK a Český svaz ochránců přírody
zvou dospělé i děti:

- v úterý 3.3. na přednášku s promítáním Putování
po Kanadě. Přednáší p. Josef Langmajer. Koná se od
17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
- v sobotu 14.3. na přírodovědnou procházku. Sraz
je v 9.00 hod. před nádražím ČD ve Strakonicích,
v 9.09 hod. jede vlak do stanice Radomyšl - zastávka.
Odtud se jako obvykle jde pěšky přes Domanice a kolem Řepických rybníků.
- ve středu 18.3. na přednášku s promítáním Život
v českých vesnicích rumunského Banátu. Přednáší

Ing. Miroslav Šobr. Koná se od 17 hod. v promítacím
sále strakonického gymnázia.
- v sobotu 28.3. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem na vrch Kbíl. Sraz bude v 7.15
před strakonickým nádražím. V 7.25 jede vlak do
Předních Zborovic. Dále se jde po červené turistické
značce k rozcestí u křížku pod Ostrou a polní cestou
na silniční rozcestí ke Švejcarově Lhotě, odtud lesní
cestou na Kbíl („dolmen“, rozhledna). Zpět vede cesta
přes Smiradice lesem do Drachkova a po silnici do
Pracejovic na vlak (jede např. v 13.26, 15.26 nebo
17.26). Minimální délka trasy je 12 km. Z Drachkova
je možno jít do Strakonic i pěšky.

Sbor dobrovolných hasi�� Hajany
po�ádá

*

Proudil jí vztek
žilami
nenechala se svazovat
větami
dávala volnost
výbušnosti
dámským instinktům
zlosti.
O bezmocnosti
řvala
všem do ucha
celému světu
o dětech
mladých obětech.
hladomoru...
AIDs...
lidské hluchotě....
*
Karolína Frühbauerová

Salon Martina
J.P.Koubka 81,38801 Blatná
Martina Červená
(vracím se po mateřské)

od 31.3.2009
každé úterý
8.00 – 15.00

objednávky na tel:

604/804 635
728/507617

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

tel. 383 422 389, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

HUDBA: Skupina AN�A BAND

BOHATÁ TOMBOLA

___________________________________________________________________________________________________________________

MVDr.Jiří Šole

Ordinace : Bohmova 451, 388 01 Blatná , tel. 725 782 788
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná , tel. 603 541 555 , 383 42 23 89

Oznamuje rozšíření ordinačních hodin pro malá zvířata:
Pondělí - pátek : 7-8 , 14-16 , 18-20 hodin
Sobota a neděle , svátky : 8-9 , 12-14 hodin
Akutní a naléhavé případy, úrazy apod. 24 hodin denně, tel .603 541 555
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky / včetně vakcinací a čipování
/ bude poskytnuta 20% sleva.
Prodej veškerého sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá
zvířata za velkoobchodní ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.
Bezplatná chovatelská poradna .

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
14.00-18.00
Mimo tyto 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

Ročník 20 (30)

Blatná 20. února 2009

Číslo 3 / strana 9

Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.

Te
Te
l .l:. :3 3
88
304 4
22
234 6
23
64
mo
ob
m
biill:: 6
60077 7
76600 4
40077
PRODÁM BYT 3+1 V BLATNÉ,
ZDĚNÝ - 2 BALKONY
1. PATRO
TEL. 606 753 427

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:

Prodám byt 2 + 1 v Blatné vč. garáže
Tel.: 607734241, volný v září

NEJNIŽŠÍ CENY

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

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

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

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
NOV� OTEV�ENO OD 15.9.2008
AK�NÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT !!
Po-Pá: 9-12 13.30-17 h , so: 9-12
SLEVY AŽ 50 % DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !
- podniková prodejna
- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-ru�níky,osušky,župany
-úpravy textilu pro firmy a hotely
-sítotisk,zažehlování,vyšívání
-výborná kvalita,rozumné ceny
- Navštivte nás !

najdete nás :
�echova ul.,38801 Blatná
areál firmy S-Transport
sm�r Skali�any,Mirovice,Praha

Pronajmu nebytové prostory
v podkroví domu v ulici Zahradnická 38 Blatná, tel. 602 447 803.

Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb. je
pravidelné školení držitelů prof. průkazu stanoveno v rozsahu 7 hodin
v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní
průkaz řidiče, je vstupní školení v rozsahu 140 hod (nad 21 let u C a nad
23let u D), nebo 280 hod (18-21 let u C
a 21 až
23 let u D).
Naše autoškola tyto školící kurzy
zajišťuje.
Kontakt: AUTOŠKOLA-Petr Řezáč
Na Obůrce 242
388 01 BLATNÁ
as.rezac@seznam.cz
www.autoskola-rezac.wz.cz
Tel.: 724 023 573
nebo: AUTOŠKOLA PELLA s.r.o.
Volyňská sil. 2
386 01 STRAKONICE
frnoch@pella.cz
Tel. : 383 321 136
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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


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

�

�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

�

�

��������

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

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

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

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

Ročník 20 (30)

Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

Ro�ní pojistné
limit pojistného pln�ní
35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon
Do 1 350 ccm v�etn�
Do 1 850 ccm v�etn�
Do 2 500 ccm v�etn�
Nad 2 500 ccm

1 343 K�
1 613 K�
2 330 K�
3 601 K�
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

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

Hledám spolupracovnice/spolupracovníky (nejlépe OSVČ) do „vodního“ zahradnictví v Chobotě.
Nástup březen-duben 2009.
Vlastní doprava a chuť pracovat
venku podmínkou.

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

Pronajmu byt 3+1 (72 m2) 200 m od
centra

Byt je po kompletní rekonstrukci.
Samostatný plynový kotel. Vlastní zděný sklep
Byt je částečně vybaven. Nová vestavěná
kuchyňská linka.
Zn.: Jen vážnému dlouhodobému zájemci
Tel.: 724 005 257 (po 16 hod.)�
�

POMOC V PÉ�I O VAŠE NEMOCNÉ
Vám nabízí

�� poradenství
�� p�j�ovna pom�cek
�� možnost hospitalizace :
- nep�etržitá léka�ská pé�e
- jednol�žkové pokoje s p�istýlkou pro blízkou osobu
- p�íjemné prost�edí a rodinná atmosféra
- poctivá ošet�ovatelská pé�e o t�žce nemocné
- neomezené návšt�vy 7 dní v týdnu a 24 h denn�
- finan�ní dostupnost pro všechny
Nezávazná možnost prohlídky za�ízení kdykoli !
tel.: 388 311 726
web: www.hospicpt.cz
email: info@hospicpt.cz
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Čtvrtek 26. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

z nejerotičtějších
na světě, se pohybují na hranicí
tanečního argentinského tanga,
jazzu a klasické
hudby.
Pro předplatitele platí předplatné na sezonu
2008/09.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost
Úterý 24. února – sokolovna 19,00 hod.

KACHNA NA POMERANČÍCH

Tato hra nepatří k bláznivým komediím o manželské nevěře, ale s humorem řeší i vážnou situaci,
ve které se může ocitnout kdokoli z nás.
Hrají: M. Stropnický, V. Žilková, J. Šťastný/M.
Pešek, K. Jandová/A. Hanychová
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Čtvrtek 5. března – sokolovna 17,00 hod.

SOLASIDO pro žáky JAK
Sobota 7. března – sokolovna 19,00 hod.

ŠIBŘINKY

Neděle 29. března – zámek 10,00 – 11,00 hod.

Hraje: Anča Band

Plesy:
Sobota 28. února – sokolovna 20,00 hod.

PLES BLATENSKÁ RYBA
Hudba: CROSS Strakonice

Březen
Úterý 3. března – zámek Blatná 19,00 hod.
Koncert KPH

TANGO MILONGUERO

Pavla Jahodová – violoncello
Petr Zámečník – akordeon
Lukáš Krejčí – perkuse
Gabriela a Petr Nečasovi – tanec
Vítězslav Novák – tanec

Středa 18. března – sál ZUŠ 10,00 hod.
Čtvrtek 19. března – sál ZUŠ 17,00 hod. /pro
veřejnost/

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Pondělí 23. března – sokolovna 19,00 hod.
Koncert

PETR SPÁLENÝ

Miluše Voborníková a New Apollo Band
Přijďte si poslechnout nejznámější hity v podání P. Spáleného a M. Voborníkové

Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

- projekt u příležitosti předsednictví České
republiky Radě Evropské unie
V programu vystoupí krojovaná skupina
z Rožmitálu, zahraje hudba a šťastnou cestu
poselstvu popřeje hejtman Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola
Pondělí 30. března – sokolovna 8,30
a 10,00 hod.
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

APRÍLOVÁ ŠKOLA

Účinkuje E. Hrušková a K. Hovorková

Program kina únor - březen 2009
Pátek 20. 2. ve 20:00 hod.
Akční, krimi, thriller USA, 2008, 99 minut,
s titulky

MAX PAYNE

/Bontonﬁlm/
Netušil, za co může kosmetická ﬁrma.
Akční thriller natočený podle známé videohry.
Detektiv Max Payne pátrá po vrazích své zeny
a dcery. Kdo jsou ale podivné Valkýry, zjevující
se umírajícím?
Vstupné 65,-

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 25. 2. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2008, 114 minut, s titulky

ŽENY

/Bontonﬁlm/
Příběh o skupince kamarádek z New Yorku,
o síle ženského přátelství. Předlohou byl ﬁlm
George Cukora z roku 1939 a divadelní hra Clare
Boothe Luce z roku 1936.
Brněnská hudební formace Tango Milonguero se svými hosty Vám představí to nejlepší
z argentinského a uruguayského tanga nueva. Zazní skladby Astora Piazzoly, Luise di Matea, Celsa
Machada a dalších jihoamerických autorů tohoto
v posledních letech stále populárnějšího žánru.
Neotřelá aranžmá a nápadité taneční kreace rytmicky pregnantní a zároveň melancholické hudby
z Buenos Aires, která je považována za jednu

Plakalo Baby, Až mě andělé, Kdybych byl
kovářem, aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 27. 2. v 17:30 hod.
Rodinný ﬁlm USA, 2007, 90 minut, v českém
znění

MADAGASKAR 2

MEZI NEPŘÁTELI

Mládeži přístupno

/Bios/

Dobový pohled na válku odkrývající přeměnu
vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 6. 3. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 104 minut,

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

/Falcon/
premiéra
Nevstoupíš dvakrát do téže chaty.
Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby
si zavzpomínali a sami sebe ujistili v tom, že to
s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší
holky a kluky si stále mají v sobě.
Vstupné 75,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 11. 3. v 19:00 hod.
Psychologický ČR, 2009, 90 minut,

OCAS JEŠTĚRKY

/Falcon/
Zamyšlení nad životem.

/Bontonﬁlm/
Stále spolu. Stále ztraceni
Vstupné 70,- Kč

BŘEZEN
Středa 4. 3. v 19:00 hod.
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.
Drama, válečný Francie, 2007, 108 minut,
s titulky

Vstupné 75,- Kč

premiéra
Mládeži přístupno
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S PORT
KALEIDOSKOP VÁNOČNÍHO,
SILVESTROVSKÉHO
A NOVOROČNÍHO SPORTOVNÍHO
DĚNÍ NA BLATENSKU

Bezdědovice - „Amatérismus s pivní zásobou“- takhle charakterizuje sportovní dění
v obci, jemuž vévodí ping-pong, přesněji jeho
amatérskou úroveň svérázně pan Vestfál- duše
a hybná páka společenského života v Bezdědovicích. Taková forma bývá ostatně nejzábavnější
a velice přitažlivá.

Stolní tenis se ve zdejší obci hraje aktivně již
patnáct let. Zázemí mu poskytuje hostinec a jeho provozovatelé, kterých se zde vystřídalo již
několik, záštitu pak místní Obecní úřad, který je
za tenhle „venkovský šum“ velice vděčný. První
turnaj ve stolním tenise se na domácí půdě konal
v roce 1995. „To šlo o takzvané „průkopnické“
začátky, kdy tu točil pivo Kaiser z Mačkova.
Po roce tady nastoupil nějaký kluk z Týna nad
Vltavou, který přivezl hned dva zelené stoly
a rozjelo se to ve velkém. Každý pátek jsme mohli
hrát od šesti večer prakticky až do rána. Po čase
převzal hospodu Ota Burian starší na dobu tří let
a to se tu hrály minimálně čtyři turnaje do roka.
V současnosti tu podniká Jaroslav Šíp“, vzpomíná
nostalgicky na rozkvět ping-pongu v mateřské
obci třiačtyřicetiletý pan Vestfál.
On sám stolní tenis hraje od raného mládí.
„Je to má vášeň“, zdůrazňuje a jedním dechem
dodává: „Na naše turnaje sice nechodí profíci, ale
amatéři se slušnou úrovní. Jezdí sem kluci z Blatné, Bělčic, Příbrami, rozvinula se skvělá družba
se sportovci z Horčápska. Příští rok bychom
u nás rádi za podpory Obecního úřadu založili
oddíl, jeho kostru už máme de facto hotovou.“
Bezdědovické turnaje podporují také sponzoři,
vyhlášené jsou keramické poháry, které vyrábí
paní Pittnerová.
Zatím poslední turnaj v ping-pongu se odehrál 27. prosince 2008 a zúčastnilo se ho třináct
dvojic z Bezdědovic, Paštik, Blatné a Horčápska.
Jednalo se o čtyřhru. Vítězství vybojovala dvojice
Petr Schmid a Luděk Jánský, pomyslné stříbro si
vysloužilo duo Josef Budač a Milan Žíla, medailovou sestavu uzavřeli Ota Burian ml. a Mazanec.
Vyznavači stolního tenisu z Bezdědovic neopomenuli ani mikulášské období. Uspořádali 3.
ročník Mikulášského turnaje ve čtyřhře a dvouhře.
Do čtyřhry se zapojilo jedenáct dvojic a jako vítěz
vyšlo z mače duo Slavie Paštiky Vestfál a Jánský.
Za nimi se umístili Baldové- Tomáš Balík a Petr
Schmid z Blatné a následovala Vinice BlatnáJindra Pavel a Miroslav Švejda.

Blatná 20. února 2009
Dvojhra o Putovní pohár přilákala sedmnáct
hráčů. Nejlépe si vedl Luděk Jánský z Paštik, za
ním se umístil domácí Pavel Vestfál, třetí skončil
Jindra Pavel z Blatenské Vinice.
Sportovní novinka Blatenska- „Fichtl Cup“sklidil ohromné nadšení a bude pokračovat
ve vyjetých kolejích
Chlum - Terénní trať, vytyčená u místního
rybníka pod vsí, se stala 28. prosince dějištěm nevšední podívané. Za mimořádného zájmu diváků
se zde jel historicky první ročník „Fichtl Cupu“.
Volně přeloženo- závodu malých motocyklů.
A ještě přesněji - pionýrů. Pořadatele příjemně
překvapil počet přihlášených zájemců- rovných
třiadvacet z Blatné, Bezdědovic,
Závišína, Hajan, Uzenic a dalších
obcí Blatenska , pochopitelně
včetně domácího Chlumu.
Celý závod vypukl hromadným startem na deset kol. Po
dojezdu a hodinové pauze se
vše ještě jednou opakovalo. Jako
nejlepší domácí jezdec se na trati
předvedl David Hanzlík. Zvítězil
jezdec Leroch z Bezdědovic, na
záda mu dýchal jezdec Urban
z Blatné, třetí místo si zasloužil
Martin Finěk z Blatné. Trať byla
zmrzlá, závod se neobešel bez
četných pádů, které ale naštěstí
nepřinesly žádná zranění. Několik
strojů pro technické problémy
závod nedokončilo. „Věková směsice byla hodně
barvitá, spodní hranice činila nějakých šestnáct let
a ta vrchní, kterou zastupoval pan Štván z Uzenic,
nějakých šedesát“, prohlásil po ukončení závodu
pořadatel Petr Tchorovský.

Závod se u veřejnosti setkal se sympatiemi
a plnou podporou a pro velký zájem bylo rozhodnuto, že v budoucnosti budou pořádány dva
závody za rok- letní „Fichtl Cup“ a zimní „Fichtl
Cup“.
„Trať nebyla náročná ani tak pro pionýry jako
pro zmrzlé jezdce“, okomentovali průběh závodu
chlumští pořadatelé, kteří událost roku připravovali pouhý den dopředu.
Na chlumském „Fichtl Cupu“ byly k vidění
rozličně vymóděné stroje, například pionýr
v barvách národní vlajky se zlatými řídítky nebo
černožlutá Jawa 550, tzv. pařez.
Organizátoři z Chlumu by touto cestou chtěli
poděkovat za zázemí a sponzorské dary panu
Pavlu Vohryzkovi z Hajan a Eduardu Fiňkovi
z Blatné.
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Na Silvestra také tak trochu jinak
Kadov- Ještě předtím, než vypuklo bujaré
silvestrovské veselí, měli možnost se fyzicky
rozhýbat v místní budově bývalé školy vyznavači
stolního tenisu na převážně nevážném turnaji.
Této možnosti využilo osmnáct hráčů a hráček.
Tentokrát vyhrál na celé čáře Pavel Toman z Pole. Rovněž druhé místo putovalo do nedalekého
Pole, tentokrát k Luboši Tomanovi. Jako třetí se
umístil místní borec Tomáš Vaněček, následoval
ho Bohuslav Valach také z Pole.
Další turnaj ve stolním tenise je naplánován
na Velikonoční období.
Jak na Nový rok, tak po celý rok aneb
Pochodem,vchod!
Kadov - Překvapivě velkou účast- 35 nadšenců- zaznamenali organizátoři Novoročního
pochodu po Čertovo náramcích. Všichni si první
sportovní akci v roce 2009 náležitě vychutnali
a užili, na slovutných Čertových kamenech se
dlouhou dobu kochali nádherným rozhledem do
okolní krajiny. Po návratu si dali ve zdejší klubovně všichni zúčastnění horké nápoje a vánoční
cukroví.
Vladimír Šavrda

Okresní přebory
v kuželkách 2009
Ve dnech 10. a 24.1. 2009 se naši hráči a hráčky zúčastnili turnaje jednotlivců o přeborníka
okresu Strakonice a Písek. Turnaje se odehrály
na kuželnách Fezka Strakonice a na zdejší kuželně, kdy dospělé kategorie hrály na 120 HS
(hodů sdružených) a mládežnické na 100 HS a 60
HS. Jako každý rok naši hráči uspěli a z většiny
kategorií postoupili do krajských soutěží (dva
první).
V mužské kategorii dominoval náš hráč
Evžen Cígl výkonem 1123 shozených kuželek,
když výkonem 601 utvořil další rekord blatenské
kuželny. Jako druhý se umístil další náš hráč Jiří
Vaňata výkonem 1046 kuželek a jako třetí skončil
Salﬁcký ze Sokola Písek výkonem 1027.
Mezi seniory pak dominovali naši kuželkáři úplně, když první místo obsadil Dobromil
Köriš výkonem 1058 , druhý byl Josef Mikeš výkonem 1035 a třetí místo obsadil Karel Cvach
výkonem 1030 koželek.
Soutěž žen ovládly hráčky Písku, kterým
patří první tři místa v pořadí Korecká (1020),
Nedomová (937), Hofmanová (937). Naše Dana
Hlavínová (864) skončila na 5. místě
Seniorky vyhrála naše hráčka Blažena Koblihová výkonem 1003 kuželek, před Kyriánovou
(995) z Fezka Strakonice a Hajíčkovou (958)
z Sokola Písek
Nejméně obsazené juniorské soutěže vyhráli naši hráči Tomáš Roznoň výkonem 983 kuželek a Iveta Rozhoňová výkonem 975 kuželek
před Královou z Písku (910)
Přebor dorostenců vyhrál O. Palán z Fezka
(674), za ním skončil náš Martin Buben (673)
a třetí Rödl z Fezka (504). Mezi staršími žáky
vyhrál náš Karel Koubek (369) před hráčem Fezka
Š. Palánem (352)
Všichni doufáme, že i v krajském přeboru
naváží na dobré výkony.
Kompletní výsledky okresního přeboru na
http://kuzelky-blatna.webnode.cz/
Zdeněk Svačina
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Turnaj neregistrovaných
Turnaj neregistrovaných hrá�� - PODZIM 2008
hráčů - PODZIM 2008
Celkové
po�adí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Název družstva
JOKL
BL. STROJÍRNY
AGRO BLATNÁ I
VINICE I
BALDOVÉ
M�Ú BLATNÁ II
ROZMETA� I
POLICIE �R
PIN�ES
�D
ROZMETA� II
HAJANY
STA�ÁCI

SAM
MYSLIVCI
FLANDERA II
BSM
Area
TT I
VINICE II
HAJANY II
P�ESKOULE
HASI�I I
LPR
HASI�I III
TÍMPÝNOVÉ
HASI�I II
TESLA II
DOROST II
DOROST I
NETÁHLA
Ekolog. Vytáp�ní
PA�EZ A SPOL
PREXL
Agro mráz 1
M�Ú BLATNÁ IV
TEZO
ZIMOVÉ
TESLA I
BI ESSE PLZE�
LOLKOVÉ
EKONOMKKA I
UŽOVKY
B4
AGRO

M�Ú BLATNÁ I
M�Ú BLATNÁ III
EKONOMKA II
Šuhajovi kon�

Jedni�ky
FLANDERA I
PETRA MA�KOV
SOKOLKA
BI ESSE BLATNÁ
TTII
JUDO
DUBRA
Ševci
KONTAKTNÍ MÍS.
Agro mráz 2
FIFINKY
TATRA ZÁHROBÍ
BERUŠKY

Jméno
Šejvar
Chení�ek
Halaburda
Bezpalec
Balík
Korous
Bárta
�adek F.
Ounický
Chvátal
Vane�ková
Melounová
Kalous
Samec
Motyka
Flandera
Stoklasa
Srp
Toman
Haloun
Rada
Bláha
Navrátil
Müler
Kadlec
Etlík
Labuda
Baierová
Flandera
Pýcha
Šabatka
Fran�k D.
Janota
Prexl
Pechr
Sloupová
Ko�ovský
Pomazal
Ratajová
Pecl
Schmied
Benešová
Štok
Machuldová
Lexa
Hospergr
Male�ková K.
Pavlík
Šuhaj
Kužel
Koubková
Suda
Pašková
Adámek
Mls
Tvrdý
Dušek
Beneš
Polanová
Mašková
Fišer
Janotová A
Netušilová

Výkon
195
237
205
173
202
213
213
193
202
215
198
142
207
166
219
184
233
206
182
198
194
203
220
176
194
164
177
159
181
180
198
174
120
166
188
169
200
181
166
147
175
177
142
160
156
166
137
180
186
164
174
171
171
127
167
114
167
220
152
133
177
148
136

D.
33
76
52
48
62
60
51
60
56
78
38
32
49
34
53
42
79
51
52
50
47
51
62
34
49
34
44
44
40
51
42
40
33
38
58
35
53
44
50
41
53
59
25
35
49
50
33
35
54
48
37
51
43
30
40
50
51
61
42
33
55
31
34

HRÁ�I
Jméno
Výkon D.
Hornát
236
70
Kudrle
225
75
Džis
217
50
Vocelka
231
67
Nový
212
59
�aloun
236
70
Gutwirt
204
61
Thorovský J. 206
57
Trefný
205
58
Sedlá�ek
195
48
Braunová
185
43
Meloun
183
34
Synek
192
41
Mourek
200
63
197
52
Šim�nek
Šmákal
202
42
Krotký
167
57
Vrba
189
60
Sulek
217
59
Roubal
157
44
Chvátalová 162
41
Šelma
162
57
Pýcha
192
44
Kraus
175
47
Mašek
164
51
Hlavín
213
83
Va�á�
173
52
Baier
216
76
Koubek
149
30
153
44
Ji�inec
Mašek
171
46
Scheinherr J. 147
33
Ho�ejš
187
44
Rataj P.
151
42
Šole
184
52
Male�ková D. 217
66
Tkadlec
151
40
Wintrová
128
41
178
60
Kopá�ek
Gala
133
43
Pojer
156
41
Jahodová
174
44
137
25
Jest�áb
152
41
Kre�ková
B�eznický
183
33
Navrátil B.
217
63
Koubková
166
67
Hajník
189
56
Šuhajová
122
26
Kalinová
157
49
Linhartová
171
42
Viktorová
133
33
Šímová
136
44
195
52
Kon�elík
Vrbský
156
52
Míková
150
49
Braun
143
43
Pospíšil
117
33
Klímová
124
16
133
50
T�ma
Burian
115
50
Janota
147
45
115
23
Zají�ková

Triatlonista
Jiří Kahuda
Do SCV Blatná přináší cenné zkušenosti
a bohatý fyzický potencionál nová tvář - zdatný
strakonický triatlonista Jiří Kahuda
SCV Blatná získala počínaje začátkem roku
2009 čerstvou posilu do své triatlonové složkyšestatřicetiletého Jiřího Kahudu ze Strakonic. Do
Blatenského sportovního sdružení přestoupil Jiří
Kahuda z klubu MTB Sport Bečvář Strakonice,
který reprezentoval osm let. „Ještě předtím jsem
působil rovněž ve strakonickém oddílu Cyklo
Macner , a to celých deset roků“, dodává nový
člen SCV Blatná.
Jiří Kahuda začínal původně od svých šesti let
s ledním hokejem. Během letních příprav, které

Jméno
Gajdoš
Bláha
Kubík
Ma�aska
Skuhravý
Dolejš
Vanduch
Voneš
Mls P
Dlaba�ová
Vane�ek
Radová
Peleška
Samcová
Hampl
Vo�íšek
Koubková
Peršín
Beneš
Pavel
Moulisová
�íha
Synek
Klásek
Navrátil
�echura
Pýcha
Ma�ík
�eška
Bláha
Bláha
Scheinherr M.
Bláha
Št�rba
Bobek
Návratová
Procházková
Wintr F.
�íhová
Duška
K�ížek
Vora�ka
Zelenka
Mikolášková
Zelenková
Kroupová
Hromada
Hermanová
Pacejka
Bláhová
Flanderová
Petrovec
Vlk
Adámek ml.
Mina�ík
Podlešák
Braunová
Švec
Zdychyncová
Zenková
Kišová
Hlavá�
P�erostová

Výkon
205
193
207
228
199
196
213
215
170
203
234
233
171
211
186
173
176
176
179
210
177
190
146
186
175
186
182
199
210
224
167
185
152
182
167
161
147
182
161
237
160
131
164
162
162
136
143
107
170
151
136
139
154
104
163
151
150
136
157
156
115
126
151

D.
59
51
59
70
61
45
61
50
42
47
71
61
53
51
55
49
45
55
43
49
48
61
33
49
40
53
42
49
50
61
51
55
32
52
40
33
35
44
25
71
43
35
53
43
43
48
28
31
41
34
26
31
50
17
45
75
41
35
24
54
34
25
41

Jméno
�adek
�ejka
Slanec
Pr�ek
Loukota
Chení�ek
Reguš
Majer Z.
Mls J
Hejl
Beneš
Moulis
Vydra
Samec
Male�ek
Linhart
Bat�k
Ja�ka
Vykoukal
Hokr
Radová
Datel
Muchl
Krameš
Tvrdý
Bouše
Polcar
Klukner
Šterbová
Vrchota
Peroutka
Hanzlík
Hajník
Mišiak
Zborník
Hálová
Juklová
Wintr Z.
Kalous
Kandr
Kubeš
Vít
K�ivanec
Vestfálová
Kudrnová
Klozar
Valášek
B�hounková
Pechá�ková
Bláha V.
Petrová
Pekárková
Pašek
Kova�ík
Ko�í
Rajtmajer
Dušková
Vohryzková
Kova�íková
Hroudová
Bláha
Janotová V
K�iš�anová

Výkon
211
186
208
202
214
182
193
200
224
188
177
235
221
198
171
214
191
195
185
188
215
191
187
208
212
181
201
154
169
151
172
186
228
185
139
129
169
173
154
139
157
165
200
165
131
112
181
148
145
149
140
176
156
188
121
172
127
111
150
158
162
139
108

D.
58
62
51
51
67
45
51
53
71
45
44
80
65
44
34
60
54
57
51
53
60
39
61
62
51
43
42
43
32
32
56
59
17
34
31
52
50
48
24
41
43
59
38
23
34
52
50
41
34
34
52
25
60
34
42
32
34
39
41
41
39
29

Celkový Celková
výkon dorážka
847
220
841
264
837
212
834
236
827
249
827
220
823
224
814
220
801
227
801
218
794
196
793
207
791
208
775
192
773
194
773
193
767
235
766
223
763
205
753
196
748
196
746
208
745
200
745
192
745
191
744
213
733
180
728
212
709
152
708
188
708
139
692
184
687
168
684
149
678
184
676
165
667
180
664
179
659
183
656
179
648
178
647
181
643
162
639
157
632
148
631
195
627
180
624
172
623
162
621
165
621
139
619
167
617
162
614
159
607
171
587
216
587
167
584
163
583
121
580
178
569
180
560
140
510
127

zahrnovaly ve velké míře cyklistiku, ho později
oslovil právě triatlon. Svůj první triatlonový přebor absolvoval v roce 1990. „Svého nejlepšího
celoročního výsledku jsem dosáhl v sérii Jihočeských pohárů na konci devadesátých let. Tehdy
jsem byl celkově třetí“, vrací se ve vzpomínkách
o několik let zpátky Jirka. Rozhodl se reprezentovat i do budoucnosti svůj klub jen v závodech
Jihočeského poháru: „Český pohár je pro mě
tabu, nemá smysl pokoušet štěstí a zůstávat pak
někde okolo čtyřicátého místa. Lepší je věnovat
síly intenzivnějšímu tréninku, to má pro mě určitě
větší význam“, soudí ostřílený borec. Za svůj nejvýznamnější úspěch poslední doby považuje první
místo v loňském ročníku olympijského triatlonu
ve Zlivi. Ve své věkové kategorii se nejčastěji
umisťuje od třetí do osmé příčky. Někdy se také
pochopitelně závod nepovede, někdy to dokonce
„bouchne“! Tohle se Jiřímu Kahudovi přihodilo
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loni ve druhém závodě Jihočeského poháru v Putimi. „Příčinou bylo abnormální vedro, které mně
při běhu totálně dostalo. Podobnou krizi nepamatuju, v cíli jsem úplně zkolaboval“, přibližuje
nejhorší okamžiky své kariéry Jirka.
Jaké tréninkové dávky si strakonický triatlonista ordinuje? „Každý měsíc to je dvacet
kilometrů plavání, pět set kilometrů kolo a sto
padesát kilometrů běh. V zimním období jen plavu
a běhám- měsíčně naplavu dvacet pět kilometrů
a naběhám včetně běžek dvě stě kilometrů“, říká
jirka. V lednu ho
vždycky čeká běžkařské soustředění
na Šumavě a následně na jaře týdenní cyklistický
výcvik s kamarády
v Itálii.
Všechny prozatímní triatlonové
sezóny se u Jiřího
Kahudy obešly bez
výraznějších zdravotních problémů.
Jirka doufá, že tomu tak bude i nadále: „Do blatenského klubu jsem přestoupil moc rád a budu
se snažit i nadále podávat maximální výkony. Už
se těším na další sezónu.“
Triatlon není levným sportem už z toho důvodu, že jde o kombinaci tří sportů najednou. „Za
cyklistickou výbavu jsem zaplatil něco kolem
70 000 korun. Do běhu jsem investoval asi 5000
korun- tam je nutnost měnit boty každé dva roky“,
vysvětluje Jiří Kahuda.
Vkládat peníze do sportovních aktivit je
vždycky chvályhodným počinem. A nikde není
psáno, že to musí člověk dotáhnout na mistra
světa.
Vladimír Šavrda

Elitní jezdec SCV Blatná Jakub
Říha v loňské sezóně byl na
stupních vítězů jako doma aneb
Když hvězda padá vzhůru

Závodní tým SCV Blatná a samo město vstoupily v loňském roce do ještě širšího sportovního
podvědomí fantastickými výkony extrémního
jezdce Jakuba Říhy z Písku. Ten získal prvenství
v Českém poháru a ve druhé sportovní disciplíně zvítězil v obou dějstvích Českomoravského
poháru. Otvírá se před ním velkolepá závodní
budoucnost, které je jako doposud ochoten obětovat všechno, co si jeho vrstevníci odpírat nemusí.
Důležité je
také pevné zázemí,
kterého se
mu dostává
v první řadě
od rodiny.
Pokračování v příštím čísle.
Jakub Říha
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