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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

I německý víkend byl úspěšný

Hodně lidí si prohlédlo trabanty, wartburgy a další 
stroje, které představil klub A.I.C.E.

V sobotu večer nadchl všechny přítomné koncert 
Cantus trium musicorum.

Mažoretky Prezioso se chlubily nejen svým vystoupe-
ním, ale i medailemi a poháry z ME.

Programu se zúčastnil i první rada Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo pan von Voss, který pomohl sázet strom v parku.

Ručně malovaný porcelán z Vachy.

Doris 
Windlin spl-
nila slib a 
přivezla na 
ochutnání 
sýr, který 

vyrobila při 
švýcarském 

víkendu.

Děvčata z Domova PETRA Mačkov namalovala 
obrázky z Německa.

V neděli zahrály, 
zazpívaly a zatančily 
děti ze ZUŠ Blatná.

Přátelé z Vachy přivezli zajímavé hry.

Před promítáním 
filmu Vinnetou
nadchl diváky 

svým  vystoupe-
ním Stanislav 

Fišer.

Dvě velmi zajímavé přednášky o energeticky úsporných 
stavbách připravil Ing. Arch. Aleš Brotánek.

Diváci byli spokojeni.
Výstava Zmizelé Sudety zaujala hodně lidí.

Diváky přivedly do zámku Blatenské mažoretky.
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 KTUALITYA

Oprava a vybavení 
budovy Mateřské školy 

Blatná, Vrchlického 
V průběhu července a srpna letošního roku 

došlo k realizaci projektu „Oprava a vybavení 
budovy Mateřské školy Blatná, Vrchlického“. 
Díky realizaci tohoto projektu došlo k opravě 
podlah v chodbě a gymnastickém sálku v suterénu 
budovy, k výměně dveří a zejména k vybavení 
gymnastického sálku potřebným tělocvičným 
zařízením a herními prvky. Sálek bude celoročně 
bez ohledu na počasí sloužit dětem ke zkvalitnění 
jejich pohybových schopností, a tím i ke zlepše-
ní jejich zdraví. Pořádáním nácviku tanečních 
a divadelních vystoupení v nově vybaveném 
gymnastickém sálku budou u dětí rozvíjeny je-
jich estetické a kreativní schopnosti a umělecké 
předpoklady. Tento projekt je spolufinancován
z Grantového programu Jihočeského kraje 
„Opravy a rekonstrukce mateřských škol“. Díky 
podpoře Jihočeského kraje tak došlo k podstat-
nému zlepšení občanské vybavenosti na úseku 
školství a výchovy mládeže, které se výrazným 
způsobem projeví ve zkvalitnění výuky dětí 
v mateřské škole.

V Blatné dne 30.8.2010   
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Setkání zaměstnanců bývalého
Podniku služeb komunálu se bude 

konat v pátek 1. října 2010 od 17.00 
hod. V restauraci OBŮRKA.

Těšíme se na setkání.

Lnářská Tvrz 
ožila květinami

„Výstava jiřin byla pro nás něco úžasného..., 
Krásná výstava, těšíme se na příští..., Nádherné 
jiřiny, radost se dívat.“ Tak zvěčnili do kroniky 
Tvrze Lnáře své dojmy návštěvníci 2. ročníku vý-
stavy jiřin, které zaplnily historické prostory lnář-
ského „starého zámku“ o posledním srpnovém 
víkendu. Od zahájení výstavy 27. srpna ve 14:00 
až do nedělního podvečera 29. srpna zavítalo do 
Tvrze 364 zájemců o nevšední estetický zážitek. 
Čas si udělali jak místní, tak přespolní, kteří 
přijeli do Lnář kupříkladu z Přeštic, Spáleného 
Poříčí, Strakonic, Střelských Hoštic, Příbrami či 
Kasejovic. K vidění bylo na 120 druhů jiřin, které 
vypěstoval a vyšlechtil lnářský zahradník pan 
Svatopluk Masopust. Ve skutečnosti to však byl 
jen zlomek jeho šlechtitelských úspěchů. Přestože 
začínal s pěti odrůdami, našli bychom dnes na 
jeho zahradě již tři stovky druhů. Pěstování jiřin 
se stalo jeho celoživotním koníčkem. Věnuje se 
mu již plných čtyřicet let. Své květiny předvádí 

na tuzemských i zahraničních výstavách. Kéž mu 
jeho nadšení vydrží, aby i v příštích letech jeho 
jiřiny oživovaly lnářskou Tvrz a jejich výstavy 
se staly pevnou součástí kulturního programu 
v našem regionu.

Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz 
Lnáře

(Některé informace jsou převzaty z rozho-
voru p. Svatopluka Masopusta pro Strakonický 
deník)

V ZÁŘÍ SIC SLUNCE JEŠTĚ HODNĚ 
SVÍTÍ, ALE KABÁT JIŽ PŘIPRAVENÝ  

MUSÍŠ MÍTI !

MÁJ A ZÁŘÍ JSOU BRANAMI LÉTA

Léto pomalu končí, začala škola, čeká nás už 
jen léto BABÍ. Přesto se na něj těšíme, i když 
víme, že je počátkem podzimu, kdy se příroda 
pomalu začíná ukládat k zimnímu spánku.

ZE STARÝCH KRONIK:
…“Hned v prvých dnech září se dostavily 

vydatné deště, které provázelo výrazné ochlazení. 
Bylo takové, že v Podkrkonoší sněžilo“… (z po-
pisu  prusko-rakouské války 1788)

…“2. a 3. září 1799 zima byla velmi ostrá, že 
ruce stydly a bez kabátů nebylo možno na polích 
pracovat…“ Fr. J. Vavák : Paměti

…“Dne 28. 8. 1821 byl na bramborech bílej 
mráz, že se ani ze země nemohli dostati“…

Tak až takové ochlazení jsme letos nepro-
žili, ale bylo také dost výrazné. Milejší je nám 
pranostika

ZÁŘÍ JASNÝM POHLEDEM SE JEŠTĚ 
JEDNOU OHLÉDNE ZA KVĚTNEM

Každodenní provoz ZÁMKU o tomto víkendu 
končí. Od příštího týdne bude zámek a stejně tak 
i naše prodejna na nádvoří otevřena do konce 
měsíce října pouze o víkendech.

PRODEJNA „U SV. KATEŘINY“ na ná-
městí Míru přejde opět k jarnímu režimu, tzn., že 
v úterý bude ZAVŘENO a Po – Pá otevřeno od 
10.00 – 16.00 a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin. 
Jako dárky pro vaše blízké vám opět můžeme 
nabídnout sklo od Václava Vlasáka z Bělčic i na 
objednávku, různé druhy keramiky (i nadále 
s pomněnkami), výrobky ze dřeva aj. přírodních 
materiálů,  také obrazy, obrázky a grafiku..

Nezapomeňte, že prodejna českého umělec-
kého řemesla je tu pro Vás!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

VÍRA a naděje je to, co mi zbylo 
z kouzelného víkendu na zámku...

PROSÍM, se smutkem v duši, NÁLEZCE 
mobilního TELEFONU S FOTOAPARÁTEM 
z neděle 5.9.2010, zda by jej laskavě a za 
případnou odměnu VRÁTIL. Přístroj je bez 
příslušenství a blokovaný, ale pro mne má 
osobní cenu. DÍKY.

Každý okamžik života je neopakovatelný. 
Jsem milovník KULTURY, lidské dovednosti 
a talentu. Vše krásné si ukládám do paměti 
a fotografií...Žel o obrázky kulturních zážitků
nejen z víkendu jsem ochuzena. To mě velice 
mrzí, ale NADĚJE umírá jako poslední.

Německý víkend na zámku byl neopa-
kovatelným kulturním zážitkem konce léta, 
včetně slunečné kulisy. Bohužel všechny 
úžasné dojmy a zážitky, jež jsem hodnotila 
potleskem a zachytila do fotografií, jsou v ne-
návratnu a moji RADOST vystřídal smutek 
a zklamání. 

Proto touto cestou prosím čestného nálezce 
o navrácení.

Předem velmi děkuji.

Dana Málková
(tel.: 608 054 006)

Německý víkend 
na zámku Blatná 
konal pod záštitou Velvyslanectví Spolkové 

republiky Německo, s podporou Jihočeského 
kraje a Města Blatná a k jeho zdaru přispěli: 
přátelé z Vachy, Členové Občanského sdružení 
Nobiscum humanitas, majitelé zámku Blatná, 
Mistr L. M. Wagner, Budějovický Budvar 
np., Leifheit s.r.o., Tesla Blatná, a.s., Vishay 
Electronic, s.r.o. Obaly Blatná, s.r.o., Spedition 
SIS + Schäfer s.r.o., Víno Žíla, s.r.o. , D.A.S. 
Pojišťovna, a.s.  a všichni, kteří vystupovali, 
byli diváky a přinesli dobrou náladu.

Všem patří dík.
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Vzpomínka na Jiřího France
V sobotu 7. září nečekaně zemřel náš kamarád a kolega Jirka Franc.
O víkendech 11/12 a 18/19 září máte možnost si prohlédnout výstavu fotografií z jeho tvorby. Jedná se o velmi zdařilé fotografie, většinou krajiny,

z Jirkových cest po světě. 
U příležitosti výstavy v sobotu 18. září v 19 hodin jsme uspořádali koncert vynikající houslistky a zpěvačky Agnes Kutas. Výběr této dámy k uctění 

Jirkovy památky není náhodný. Maďarka Agnes vystupovala na Blatenském fotofestivalu před dvěma lety a z její interpretace a osobitého projevu byl 
Jirka nadšený.

Agnes Kutas pochází z Budapešti, ale v Čechách žije již řadu let. Zpívá a hraje na housle své vlastní skladby inspirované maďarskými lidovými 
písněmi.

Fotoklub Kamfo Blatná ve spolupráci s oddělením kultury Města Blatné uspořádal výstavu a koncert v krásném prostředí Blatenského zámku.
Přijďte si poslechnout skvělou muziku, prohlédnout nádherné fotografie a spolu s námi zavzpomínat na člověka, který nám bude moc chybět!

za Kamfo Blatná Kamila Berndorffová

Víkend s fotografií v Blatné
Poslední zářijový víkend 25. – 26. 9. 2010 se bude už po páté v Blatné 

konat víkend s fotografií v podobě již zavedené a širší veřejnosti známé akce
Blatenský fotofestival. Po minulých čtyřech ročnících, které byly zaměřeny 
monotématicky (2x dokument, 2 x žena), je letošní ročník sjednocen pouze 
přístupem ke vzniku fotografie. Fotografie, které budou letos k vidění totiž
nevznikaly v hlavě jednoho autora, ale jsou výsledkem spolupráce autorské dvo-
jice. Pátým ročníkem tak Blatná potvrzuje započatou tradici a svým způsobem 
je jakýmsi fotografickým městem. Letošní výčet uspořádaných fotografických
výstav je skutečně pozoruhodný. Začali jsme tradiční přehlídkou amatérských 
fotoklubů Blatenská růže. V létě navštívily stovky diváků výstavu Kamily 
Berndorffové. Právě probíhá výstava krajinářské fotografie zesnulého Jirky
France a vyvrcholením bude Blatenský fotofestival. Sluší se ale připomenout 
i výstavu fotografa Pavla Hanzlíka a kolegů z fotoklubu Blafo. 

Přestože hlavní akce Blatenského fotofestivalu proběhnou až o výše zmí-
něném víkendu, již 15. 9. začíná v Galerii Městského muzea výstava Aleny 
Dvořákové a Viktora Fischera. Ti jsou významnými představiteli umělecké 
dokumentární fotografie. Pravidelně se umísťují na předních místech v sou-
těži Czech Press Photo. V Blatné vystaví fotografie dokumentující těžký úděl
nejvyššího člověka v Česku – Tomáše Pustiny. Autoři k tématu přistoupili 
citlivě bez honby za senzací a vznikl tak soubor vysoké umělecké kvality. 
Výstava bude doplněna výběrem fotografií z cyklu Hodina války, v němž
autoři nezobrazují hrůzy války, jak by se na první pohled podle názvu mohlo 
zdát, ale tradiční oslavy či bitvy za použití např. rajčat či mouky z několika 
různých zemí. Výstava potrvá do 10. 10. a lze ji doporučit širokému okruhu 
návštěvníků, včetně žáků základních škol. Autoři budou osobně přítomni a večer 
25.9. představí v rámci své přednášky v blatenské sokolovně čerstvě vydanou 
knihu s názvem Voda. 

Samotné zahájení fotofestivalového víkendu proběhne v sobotu 25. 9. 
v Městském muzeu  v 10:30 u příležitosti zahájení výstavy Marie a Josefa 
Šechtlových s názvem „Život s fotografií“. Manželé Šechtlovi byli pokra-
čovateli věhlasného táborského fotoateliéru Šechtl a Voseček. Na vernisáži 
bude přítomna paní Marie Michaela Šechtlová, která se stará o odkaz rodinné 
fotografické tradice. Vystaveny budou jak experimentální fotografie z 80. let 20.
století zhotovované pomo-
cí různých fotografických
technik, tak i ukázky 
z tvorby ateliéru Šechtl 
a Voseček. 

V blatenském zámku 
bude v termínu 25. – 26. 9. 
prezentováno 6 autorských 
dvojic. Jednak to budou 
nedávní absolventi či stu-
denti vysokých fotogra-
fických škol. Z Institutu
tvůrčí fotografie Slezské
univerzity v Opavě to 
budou manželé Barbora 
a Radim Žůrkovi se svými 
velkoformátovými digi-
tálně manipulovanými 
fotografiemi ze souboru
Zástupní a Potomci. Jakub 
Skokan a Martin Tůma 
(absolventi Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, Ate-

liéru reklamní fotografie)
vystaví soubor Na Pasekách 
nehoří, s nímž uspěli v sou-
těži FRAME 009. Obdobně 
úspěšně bodovali v této sou-
těži i Juliana Křížová a Jakub 
Vlček (Univerzita J. E. Pur-
kyně, Ateliér užité a reklamní 
fotografie) se souborem Tran-
scedence, který vystaví i na 
Blatenském fotofestivalu. 
Samostatný prostor dostane 

i autorská dvojice s názvem Art from Prague. Počkejme si na samotnou výstavu 
zda se nám autoři odhalí i pod svými původními jmény…

Výraznou na české scéně již čtvrtstoletí působící dvojící je Lukáš Jasanský 
a Martin Polák. V Blatné nebudou mít sice přímo výstavu fotografií, ale jejich
tvorba bude prezentována formou projekce. To však dovoluje rozšířit výběr 
prezentovaných fotografií, a tak návštěvníci budou mít možnost zhlédnout prů-
řez kompletní fotografickou tvorbou této zajímavé autorské dvojice. V anketě
časopisu Reflex „Osobnost Reflexu XX (1989 – 2009) v oblasti fotografie“
se Jasanský a Polák umístili v první desítce za jejich zásadní přínos nových, 
postmoderních přístupů do české fotografie.

Netradičním postupem vznikaly fotografie pro výstavu „Labyrintem aneb
autofotomobilem po magické krajině Čech a Moravy“ autorů Pavla Berkoviče 
a Davida Cysaře. Autoři v tomto fotografickém projektu propojili nejstarší
principy záznamu obrazu (princip Camery obscury) se symbolem moderní 
vyspělé společnosti – automobilem. Ke snímání krajiny použili automobil 
– dodávku Mercedes, jejíž nákladový prostor byl speciálně uzpůsoben pro 
potřeby snímání. Obraz byl snímán na negativy o velikosti BC 108 x 70 cm, 
poté kontaktně kopírován na papíry o velikosti 130 x 100 cm. Autoři zároveň 
představí svůj nový projekt, pro nějž zkonstruovali obří fotoaparát pro snímání 
na filmy o rozměrech 80 x 80 cm.

Tradičně bude výstavní program doplněn autory přihlášenými do Otevřené 
scény. Za všechny jmenujme např. výstavní soubor Petra Willerta do něhož 
aktivně zapojil svojí babičku a dal tak vzniknout osobitému souboru s názvem 

Babiččina diskotéka. Jiní 
autoři pojali téma po svém 
a tak v rámci Otevřené scé-
ny budou k vidění i soubory 
jednotlivců. 

Celkově bude k vidění 
více než 15 autorských vý-
stav, program bude tradičně 
doplněn o přednášky, o hu-
dební doprovod se tentokrát 
postará nepřehlédnutelný 
Matthew Devereux, rodák 
z irského Dublinu a front-
man kapely The Pale. Již 
tradiční součástí fotofesti-
valu bude po oba víkendové 
dny Setkání s vínem v mi-
lém prostředí  Kaplanky.

 Popřejme si krásné 
počasí a těšíme se navi-
děnou!

Za Kamfo Blatná 
Pavel Štěrba
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PROMĚNY BLATNÉ
Díky panu Jiřímu Opavovi, který mi poskytl další fotografie z dřívějšího vzezření Blatné, vám po delší době můžu ukázat další
blatenské proměny. Dnes se můžete podívat do pěti odlišných míst, jež spojuje jedno společné: za pár let se změnily skoro 

k nepoznání. 

Křižovatka u blatenského nádraží v letech 2007 a 2010.

          Lucie Braunová                           www.blatensko.com

Budova blatenského vlakového nádraží v roce 2007 a 2010.

Domy na náměstí Míru kolem roku 1985 a v roce 2010.
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Mezinárodní tábor ve 
Francii

11. 7. – 23. 7. 2010
V neděli, 11. 7. 2010, v 10hod dopoledne jsme vyrazili na tábor, Mezi-

národní tábor mládeže, který se letos konal ve Francii. Z Blatné a okolí se 
účastnilo celkem 13 „dětí“ a 3 vedoucí. V Německu, partnerském městě 
Vacha, k nám přistoupilo dalších 9 účastníků a jejich 2 vedoucí a mohli jsme 
pokračovat směr Francie. Do Sargé-les Le Mans jsme dorazili v pondělí okolo 
8hod ráno a po dlouhé cestě jsme se mohli konečně protáhnout a občerstvit. 
K večeru, poté, co si naši řidiči odpočinuli, jsme všichni, vč. francouzských 
účastníků a vedoucích, pokračovali do St. Malo, kde jsme trávili následující 
první týden tábora. Program byl pestrý, kromě práce na projektu jsme se byli 
podívat v samotném historickém centru pirátského města St. Malo, dále jsme 
navštívili Mont St. Michel, koupali se v moři a málem jsme podtunelovali 
část pláže J, na výročí dne dobytí Bastily jsme se byli na molu podívat na 
ohňostroj. A právě v tuto dobu všechny nejvíce zaujal příliv a obrovské vlny, 
které nenechaly většinu přítomných suchými. Co se projektu týče, hlavním 
tématem byla Hudba a tak se účastníci mezi sebou domlouvali a vyzvídali, co 
kdo poslouchá, jaký styl hudby, píseň či interpret je mu nejbližší. A hlavním 
cílem bylo složit svůj vlastní text na hudbu známé písně We will rock you. 
Tato komunikace samozřejmě spočívala v jednom z cizích jazyků. A i když 
složení tábora bylo česko-německo-francouzské, hlavním dorozumívacím 
jazykem mezi dětmi byla angličtina. Ale to vůbec nevadilo, protože hlavní 
se bylo domluvit – jakkoliv.

V pátek 16. 7. 2010 jsme jeli zpět do Sargé-les Le Mans, kde si nás 
převzaly naše ubytovací rodiny, ve který jsme strávili následující víkend. 
Program byl individuální.

V pondělí, 19. 7. 2010, kdy jsme se po víkendu opět shledali s našimi 
„dětmi“, jsme přejeli do nedalekého Le Mans, které se stalo na týden našim 
útočištěm. Opět jsme pracovali na textu písně, a abychom se také trošku 
odreagovali, jsme si byli zabruslit na místním zimním stadionu, který byl 
v tom horku vítaným zpestřením. Dále jsme pilovali techniku odpalu při 
golfu, měřili síly při vodní válce, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí 
o starých hudebních nástrojích atd.

Nicméně čas byl neúprosný a tábor se rychle chýlil ke konci. Děti zde 
mezi sebou navázaly přátelství a pokračují v něm i dnes prostřednictvím 
internetu. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem účastníkům a rodičům, vedou-
cím Šárce a Vaškovi Stejskalovým, pánům řidičům z STTRANS a samozřej-
mě našim partnerským městům.

Příští rok nás tento tábor čeká v Blatné.
Za MěÚ Batná, Adéla Novotná, DiS.

Volby do zastupitelstva města v roce 2010 – II.část
Pokračování z minulého čísla. (F. Machovec)
Zde bych chtěl informovat o pravomocech zastupitelstva a pra-

vomocech rady města. Jelikož se jedná o citování Zákona o obcích 
128/2000 Sb. v platném znění, bude tento článek spíše „suchá citace“ 
zákona. Je však nutno připomenout, že zastupitelstvo města je nej-
vyšším orgánem, který  rozhoduje o věcech, patřících do samostatné 
působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce  regulační plán a vyhlašovat jejich 

závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce  a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky 

obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.,
f) rozhodovat o založení, nebo zrušení právnických osob, schva-

lovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 
smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických 
osobách,

g) delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společ-
ností,  v nichž má obec majetkovou účast ( s výjimkou § 102, odst.2., 
písm. c) kde je tímto zákonem radě obce přímo vyhrazeno rozhodovat 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních 
společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich 
odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat 

dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
l) stanovit počet členů rady  obce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty 

a další členy rady obce a odvolávat je z funkce,
n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvol-

něni,
o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvo-

lávat je z funkce. (Vždy musí být zřízen finanční a kontrolní výbor.)
(Dokončení v příštím čísle).



Číslo 15 / strana 6 Blatná 10. září 2010 Ročník 21 (31)

Sedlice - Tak veselý, pestrý a zajímavý víkend už město Sedlice dlouho 
nezažilo. Nultý- rozjezdový- ročník „Krajkářského víkendu“, odehrávající 
se na náměstí T. G. Masaryka, vylákal na prostranství zalité sluncem více 
jak dvě stě domácích i přespolních návštěvníků. A proč byla mohutná oslava 
právě ve znamení sedlické krajky? Protože sedlické krajkářství je už od první 
poloviny 18. století, kdy tamní panství držela hraběnka Ludmila Černínová 
a její poddaní museli pro panstvo jako část robotních dávek odvádět i krajky, 

široko daleko vyhlášeným folklór-
ním prvkem nesmírného významu. 
I po zrušení roboty v roce 1848 
zůstalo paličkování krajek zdrojem 
obživy pro mnoho rodin. Až z Ba-
vor přijížděli do Sedlice kupci, kteří 
si zde nechávali paličkovat čepce 
ze zlatých nití. Napodobovaly se 
s úspěchem i krajky bruselské a va-
lencijské. Před úpadkem zachránila 
koncem předminulého století tuto 
krásnou a slavnou tradici maji-
telka čekanického panství Vlasta 
Stránecká, když roku 1899 zřídila 
v Sedlici soukromou krajkářskou 
školu a finančně celé odvětví dlou-
hodobě podporovala. Od té doby 
už se sedlickému krajkářství dařilo 
a právě velká slavnost o uplynulém 

víkendu podala nejlepší důkaz o tom, že tato tradice nejen nestrádá, ale chystá 
se učinit naopak ještě smělejší krok vstříc budoucnosti.

Kdo chtěl na vlastní oči spatřit krajkářky při práci, měl příležitost právě 
o „Krajkářském víkendu“. Ženy a dívky, některé i ve staročeských krojích, 
lemovaly se svými výrobními prostředky celou cestu napříč městským 
parkem nedaleko náměstí. Činily se i zručné ruce pětašedesátileté Marie 
Janoušové, rozené Knížkové, sedlické rodačky dnes žijící v Praze: „V našem 
rodu se tahle tradice udržuje už tři sta let nepřetržitě. Já sama paličkuji už 
od svých pěti let, kdy mně začala učit babička. Jenom je mi líto, že u mně 
zřejmě dlouhá rodová tradice skončí, protože můj syn má tři kluky a já nebu-
du mít komu nashromážděné zkušenosti předat,“říká sympatická krajkářka, 
aniž by zdvihla oči od práce. Paní Janoušová k paličkování využije každou 
volnou chvilku: „Většinu výrobků ale rozdám svým známým a přátelům. 
Jsem ráda, že mohu někoho potěšit.“ Paní Marie Janoušová se v minulosti 
osobně zúčastnila vytvoření světového rekordu ve Vamberku „Paličkujícího 
náměstí“, který spočíval v soustředění nejvíce paličkujících jedinců na urči-
tém místě. „Tehdy nás tam bylo na sedm set, a to nejen z naší republiky, ale 
i z jiných evropských států,“ vzpomíná na skvostnou událost absolventka 
sedlické krajkářské školy, „Doma mám schovaný účastnický diplom z této 
akce a moc si ho považuji.“

Budoucnost sedlického krajkářství závisí nutně na mladých lidech, 
kteří by byli ochotni pokračovat v rozvíjení této tradice. Takhle to vidí 
Martina Srbová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Sedlická krajka 
a jedna z hlavních organizátorek 
víkendové slavnosti. Prozatím prý 
všechno vypadá nadějně: „Kraj-
kářský kroužek v místní základní 
škole, kde nám dal městský úřad 
k dispozici zdarma jednu volnou 
místnost, navštěvuje nyní dvacet 
sedm děvčat ze Sedlice i okolí. 
Na prodejnu sedlické krajky, kde 
probíhají kurzy pro dospělé, do-
chází sedm žen. Jedna paní je tak 
obětavá, že k nám dojíždí až ze 
Starého Plzence!“, netají se obdi-
vem ředitelka Martina Srbová. Proč 
se nevyučuje v objektu krajkářské 
školy? „Stavba je pronajatá- město 
Sedlice není momentálně schopno 
financovat současně prodejnu sed-

lické krajky a krýt provozní náklady školního pavilónu,“ vysvětluje Martina 
Srbová, která se sama věnuje paličkování krajek od svých sedmi let. Pro 
zajímavost- sdružení krajkářek se důstojné školní budovy dočkalo teprve 
v roce 1957, kdy bylo ze strany ministerstva školství poskytnuta finanční
částka 250 000 korun. Předtím se spolek byl nucen neustále stěhovat z místa 
na místo. Za dobu fungování krajkářské školy jí prošly stovky žaček.

Krajkářskému víkendu dodala na eleganci, šarmu i působivosti přítom-
nost významné celebrity - herečky, dabérky a vedoucí hereckého oddělení 
Mezinárodní pražské konzervatoře v jedné osobě Valérie Zawadské. „Od 
roku 2005 vlastníme s manželem chalupu v Cehnicích a trávíme tam každé 
léto, takže jsem to sem neměla vůbec daleko,“ uvádí Valérie Zawadská, 
„Tady v Sedlici jsem vůbec poprvé a nesmírně se mi tu líbí. Vyšlo i počasí 
a lidé zde jsou příjemně naladěni, takže jsem vděčna za možnost být tady 
u té slávy. Když mě v tomto 
smyslu oslovila naše paní sta-
rostka Helena Sosnová, neváhala 
jsem ani okamžik.“ Jaký má 
populární umělkyně vztah k pa-
ličkování krajek? „Přiznávám, 
že si nedokážu představit sebe 
u výroby krajek. Neměla bych 
na to tu trpělivost. O to víc se 
skláním před ženami a dívkami, 
které se této činnosti věnují. 
Dokonce jsem se dozvěděla, že 
v minulosti paličkovali v Sedlici 
krajky i muži, což obdivuji ještě 
víc,“ odpovídá paní Valérie. 
Krajkářský víkend si nechce 
nechat ujít ani příští rok: „Po-
kud jsem tu nezpůsobila žádnou 
újmu, moc ráda se sem vrátím. 
A kladu si za cíl „vytáhnout“ 
sem i tchyni a švagrovou. Kluky 
to zajímat nebude, v tomto ohledu si nedávám sebemenší naděje,“ usmívá 
se čestný host slavnosti a jedním dechem dodává: „ Všem organizátorům 
chci vzdát hold. Chtělo to moc energie a obětavosti, uspořádat tak krásnou 
společenskou akci.“

Vedle jarmarku, ukázek paličkování krajek a hudebního doprovodu mohli 
přítomní shlédnout velkolepou módní přehlídku společenských, svatebních 
i plážových modelů, kde- jak jinak- byla ústředním motivem krajka. Nemenší 
zájem vzbudila taneční vystoupení souboru „řepické babči“ a tanečního 
tělesa „Rozálie Strakonice.“

Na krajkářský víkend do Sedlice přijaly pozvání i krajkářky z Rakous-
ka.

Vladimír Šavrda

Krajkářský víkend v Sedlici provázelo defilé modelek a kolektivní tance

Ukázka paličkování krajek.

Módní přehlídka.

Vystoupení taneční skupiny Rozálie.

Zleva Valérie Zawadská se starostou 
Františkem Kopáčkem.
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Každá domácnost produkuje velké množství 
odpadu. Pro nás ideálně se ho zbavujeme tehdy, 
když před domem máme popelnici, za kterou za-
platíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat. 
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice 
nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír 
od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou 
námahu nás však stojí roztřídění papíru, plastů či 
skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté, bílé 
či zelené kontejnery. Co když se nám ale rozbije 
nebo chceme novější typ mixéru, vrtačky, fénu 
či žehličky? Takováto elektrozařízení nesmí bez 
užitku končit v komunálním odpadu (v popelo-
vých nádobách či kontejnerech) a následně pak 
na skládce v Hněvkově. Je třeba je také třídit jako 
plasty, papír a sklo! Vysloužilé elektrospotřebiče 
z domácností se v České republice povinně sbírají 
a recyklují již od roku 2005.

Vysloužilé 
elektrospotře-
biče je třeba 
o d e v z d á v a t 
do sběrné sítě, 
která zaručí, že 
výrobek bude 
dopraven k re-
cyklaci. Sběr-

nou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny 
elektrospotřebičů. Odtud putují spotřebiče do 
specializované recyklační firmy, kde jsou nejprve
rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých 
jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné 
látky (např. kondenzátory, akumulátory). Násled-
ně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí 
podle druhu materiálu - plasty, kovové materiály. 
Recyklované materiály nahrazují primární suro-
viny a používají se pro výrobu nových produktů. 
Míra využití elektroodpadu je přesně specifiko-
vána v zákoně o odpadech, podle kterého je nutné 
zajistit recyklaci 50 – 80% každého elektrospo-
třebiče. Jakéže elektrospotřebiče bychom měli po 
jejich dosloužení odevzdávat do sběrné sítě?

♦ Velké domácí spotřebiče: chladničky a mraz-
ničky, pračky, sporáky, myčky, mikrovlnky, 
elektrická topidla a radiátory, klimatizační 
zařízení …

♦ Malé domácí spotřebiče: vysavače, žehličky, 
topinkovače, fritovací hrnce, fény, váhy, holicí 
strojky, kávovary, rychlovarné konvice …

♦ Zařízení IT a telekomunikační zařízení: 
telefony, mobilní tel., počítače, tiskárny, kopír-
ky, faxy, kalkulačky …

♦ Spotřebitelská zařízení: TV, videokamery, 
fotoaparáty, videorekordéry, Hi-Fi věže, 
rádia ...

♦ Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky, úspor-
ky, … (s výjimkou klasických žárovek)

♦ Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, 
pily, řezačky, brusky, sekačky …

♦ Hračky, vybavení pro volný čas a sporty: 
hračky na elektrický pohon (vláčky, autíčka, 
roboty), ruční ovladače videoher …

♦ Lékařské přístroje: mikroskopy …
♦ Přístroje pro monitorování a kontrolu: 

termostaty, detektory, regulátory, poplachové  
systémy …

♦ Výdejní automaty (tato zařízení nejsou určena 
pro domácnosti)

Zjednodušeně řečeno půjde o zařízení, která 
fungují buď na baterie nebo mají přívodní kabel 
pro zapojení do sítě. 

Zákon o odpadech ukládá poslednímu prodej-
ci  (prodejce elektrospotřebičů) povinnost zajistit, 
aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení 
možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité 
elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávané-
ho elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. 
princip kus za kus. Naopak poslední prodejce má 
právo odmítnout od spotřebitele nekompletní spo-
třebiče (např. lednice bez kompresoru). Za vrácení 
starého spotřebiče prodejci nebo při odevzdání do 
sběrného dvora nic neplatíte. Náklady spojené         
s odstraněním vysloužilého elektrospotřebiče pla-
títe při nákupu nového jako tzv. PHE (příspěvek 
na historická elektrozařízení). Shrňme si, co by 
měl každý spotřebitel vědět:
- žádná elektrozařízení nesmí skončit v komu-

nálním odpadu (v popelnici, v kontejneru) či 
ve volné přírodě;

- elektrozařízení se odevzdávají kompletní, aby 
se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožu-
jících lidské zdraví a životní prostředí;

- z elektrozařízení se při zpracování vytěží jed-
notlivé suroviny, které se pak vrátí zpět do vý-
roby a touto recyklací se ušetří vzácné přírodní 
zdroje;

- nová elektrozařízení (tj. zařízení vyrobená/do-
vezená po 13. 8. 2005) jsou navíc označena 
symbolem přeškrtnuté popelnice nebo čísly 
„08/05“;

- „zpětný odběr elektrozařízení“ =        odebí-
rání použitých elektrozařízení pocházejících 
z domácností (kompletní výrobek s ukončenou 
životností) na místě k tomu určeném (prodejna 
elektro, sběrný dvůr); zpětně odebraný výrobek 
se stává odpadem  až ve chvíli předání osobě 
oprávněné k jeho využití nebo odstranění, 
tedy do rukou specializované recyklační firmy.
Všechny subjekty, které se podílejí na sběru 
použitých výrobků před tímto okamžikem, 
podle české legislativy nenakládají s odpadem. 
V praxi to znamená, že poslední prodejci, sběrné 
dvory, či jiné subjekty, které mají na základě 
smlouvy s výrobci elektrozařízení zřízena 
místa zpětného odběru, nemusí plnit zákonné 
požadavky (souhlas k provozování zařízení dle 
§ 14 zákona o odpadech, provozní řád, evidence 
o odpadech apod.).

Město Blatná pořádá pro své občany jedno-
denní akci konanou na sběrném dvoře v Čechově 
ulici, která bude spočívat v bezplatném odevzdání 
vysloužilých elektrospotřebičů občany města 
Blatná a osad Blatenka, Čekanice, Drahenický 
Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice 
a Skaličany. Za odevzdané vysloužilé elektro-
spotřebiče (minimálně 1 ks) obdrží  každý občan 
pouze v tento den jednu VSTUPENKU DO 
BLATENSKÉHO KINA na představení „Chlu-
patá odplata“***. Na sběrném dvoře uplatníte 
zejména tzv. „historická elektrozařízení“, což 
jsou elektrozařízení, která jste nakoupili před 
srpnem 2005.

Na tomto místě upozorňujeme, že sběrný dvůr 
je pro občany k dispozici po celý rok, ale pouze 
1. října 2010 zde získají odměnu za odevzdané 
vysloužilé elektrospotřebiče. Systém zpětného 
odběru, následného zpracování a recyklace vyřa-
zených elektrozařízení by totiž nemohl fungovat 
bez aktivní spolupráce spotřebitelů. Spotřebitel 
rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží – zda 
do popelnice!, na černou skládku! či zda využije 
nabídnutých míst zpětného odběru.

Když vše dáme tam, kam máme,
na sběrný dvůr například, 
dobrý skutek uděláme, 
svět se bude usmívat. 
                  **************

Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná děkuje 
občanům za aktivní a vstřícný přístup

***Dan Sanders (Brendan Fraser) se kvůli práci pře-
stěhuje i s rodinou z Chicaga do oregonských lesů, kde 
má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického projektu. 
Zpočátku si myslí, že největším problémem pro něj budou 
zhýčkaná manželka (Brooke Shieldsová) a pubertální 
syn (Matt Prokop), jenž má z přírody panickou hrůzu. 
To ovšem ještě netuší, že se kvůli své nové funkci stal 
nepřítelem č. 1 pro všechna místní zvířata, která  se 
nehodlají svého domova vzdát bez boje! Divoká stvoření 
z místních lesů ztrpčují Danovi život na každém kroku. 
Ničí jeho práci, rodinný život i oblečení. Zoufale se brání 
útokům perfektně organizované zvířecí armády. Postup-
ně ale zjišťuje, že jsou jeho pokusy zcela marné a navíc 
mu nikdo nevěří. (komedie s titulky)

Občané, máte dobrou příležitost k odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů!
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Jak a kdy začít? 

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PREZIOSO TJ Sokol Blatná

Mmohou se hlásit děvčata 
s ročníkem narození 2004, 2005, 
2006

Noví zájemci o tanec se mohou 
přihlásit nejen při pravidelných ná-
borech, které pořádáme každoročně 
začátkem září.

Ovšem mohou se přihlásit i v prů-
běhu školního roku. Skupiny pro začínající jsou rozděleny podle věku 
a tanečního stylu.

S tancem lze začít v jakémkoli věku, avšak ideální je věk 4 – 5 let dítěte. 
Nejpřirozenějším projevem zdravého člověka je pohyb.

Proto systematická pohybová průprava adekvátní věku dítěte je výborným 
základem pro všechny druhy sportu.

PŘÍPRAVKA PREZIOSO - ROZVRH TRÉNINKŮ
Trenér : Bc. Hana Novotná +420 725 040 431,  +420 775 343 625
Středa: 15:30 – 17:00, Pátek 14:30 – 17:00

Tréninkový plán:
Základní taneční postavení – správné držení těla
Základy gymnastiky /osvojení si metodických řad na protažení a postupné 

zvětšování rozsahu dolních končetin – „rozštěp“, „provaz“/
Výuka základních prvků mažoretek a pompoms– rozvoj koordinačních 

schopností / hudebně pohybová a rytmická průprava  

Co nabízíme našim tanečníkům ? 
Po absolvování PŘÍPRAVKY navazuje systematický tréninkový program 

vrcholové formy mažoretkového sportu (baton, pom-poms) přizpůsobené 
věku dítěte. Střídání tréninků týmových, skupinových a individuelních 
umožňuje trenérům lépe poznat začínající tanečníky po stránce fyzické, 
psychické a více vnímat jejich osobní vlastnosti. 

 Info také na www.preziosoblatna.estranky.cz

Program na září 2010
Mateřské centrum Kapřík bude zavřeno do 19. září. V týdnu od 13. 

– 17.9. proběhne rekonstrukce MC – centrum získalo dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova („Modernizace Kapříka“).  Program tedy začíná 
až od 20. září.

PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
      15:00 – 17:00  volná herna (pro děti do 6 let)
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

Předběžný program na pondělí a středy
20.9. – Sklizeň – lepení  ovoce a zeleniny
22.9. – Sluníčka
27.9. – Berušky a šnečci z květináčků
29.9. – Vyrábíme papírové dráčky

Odpoledne budou otevřeny od října Šikovné ploutvičky (výtvarný krou-
žek pro děti od 4 let), Angličtina pro dospělé – začátečníci, mírně pokročilí

Připravujeme na říjen – Drakiáda 
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Mateřské centrum Beruška Strakonice bude 6. října 2010 pořádat 
srazík (nejen) maminek, které nosí své děti v šátcích a ergonomických 
nosítkách. Ve Strakonicích a okolí je šátkařek docela dost, přijedou i ma-
minky z Písku, takže budou k vidění různé šátky, nosítka a další vybavení 
pro nošení dětí (bundy, kapsy, ...), které maminky s sebou přivezou. Možná 
přijede i paní Henri Hynek (http://www.bundles.cz), která 
vyrábí funkční oblečení z merina. Merino je u šátkařek velmi 
oblíbené. (Účast zatím nepotvrzena.)

Bude-li chtít přijet někdo z Blatné, je zván! Více informací 
na stránkách MC Beruška.

Z dopisu na Ukrajinu
Milá Kseňo!
Tento víkend jsem  byl na Mistrovství Evropy mažoretek ve Vyškově 

u Brna (27.-29.8.) Mimochodem, zúčastnily se ho jedno nebo dvě družstva 
z Ukrajiny a jedno z Ruska, ale s nevalným úspěchem. Nejlepší mažoretky 
byly Češky, Slovenky a Polky. Naše PREZIOSO Blatná mělo 20 vystoupení 
a získalo 18 medailí!

První den, v pátek, se soutěžilo v malých formacích (sólo až 7-členné 
skupiny), a to s třásněmi (jako mají roztleskávačky) i s hůlkami, Vyhráli 
jsme 5 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. Právě v pátek jsme přišli 
o 2 medaile, protože dvě naše sólistky skončily na 4. a 6. místě. V sobotu 
soutěžily skupiny (od 8 do 25 soutěžících) s hůlkou. Dopoledne jsme viděli 
stometrové defilé ve třech věkových kategoriích (kadetky, juniorky a seni-
orky). V každé bylo mezi 15 a 19 soubory. PREZIOSO mělo zastoupení ve 
všech kategoriích. Odpoledne se konalo pódiové vystoupení těch samých 
skupin a o konečném pořadí rozhodoval celkový součet bodů. Po dopoled-
ním kole bylo PREZIOSO na prvním místě v kadetkách a seniorkách, ale 
v juniorkách bylo druhé za Kalou Havířov. Odpoledne však PREZIOSO 
prokázalo svou kvalitu a vyhrálo ve všech třech kategoriích a stalo se třikrát 
Mistryněmi Evropy!

V neděli se soutěžilo v třásních, znovu ve třech věkových kategoriích.  
Tentokrát bylo PREZIOSO zastoupeno jen v juniorkách. Jejich pódiové 
vystoupení mělo název Oheň. Po defilé byla naše děvčta opět na 2. místě 
za Dianou Žilina. Avšak díky choreografickému propracování a náročnosti 
skladby a také díky jejímu dokonalému provedení dokázalo PREZIOSO 
změnit dosavadní pořadí a získat první místo a zlaté medaile.

PREZIOSO celkově získalo 9 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. 
Byla to skutečně zasloužená pocta PREZIOSU Blatná za jeho celoroční 
práci. Další medaile vybojovaly především české týmy (Havířov, Jeseník, 

Chomutov, Ostrava, Písek). Několik medailí získaly Slovenky a jen zbyteček 
dostaly Polky a Maďarky. Chorvatky, Slovinky, Srbky, Ukrajinky, Bělorusky 
a Rusky se na stupně vítězů nedostaly.

Podívej se na http://www.preziosoblatna.estranky.cz/ a Youtube: Napiš 
jen „prezioso blatná“ a uvidíš spoustu nádherných videí a prezentací.

Zdravím tě a posílám srdečné pozdravy.
Mirek

Miroslav Klouda
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Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Letní období se p�ehouplo do svého posledního m�síce. 
A�koliv je zá�í vnímáno spíše jako m�síc podzimní, na 
n�kterých místech si ješt� stále m�žeme užívat dovolené 
plné slunce a tepla. Zastavte se v informa�ním centru a 
cestovní kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží pro tipy a 
rady na „poprázdninové“ cestování.   
�Kultura odjinud 

�� O tomto víkendu, 11. a 12. 9., se v Hoslovickém mlýn� konají „Dožínky“. Návšt�vníci 
uvidí r�zné techniky zpracování obilí, nap�. mlácení obilí cepy, pomocí mláti�ky, 
vázání snop�, výrobu došek a také pe�ení chleba. 

�� V pátek 24. 9. prob�hne ve Tvrzi Lná�e od 17:00 hodin p�ednáška „Pro� se to tak 
jmenuje?“ – po�átky m�st, m�ste�ek a vsí Blatenska ve sv�tle místních názv�.

�� V kin� Oko ve Strakonicích m�žete 21. 9. od 15:00 hodin shlédnout dokument
„Strakonice dnes“. Jedná se o unikátní dokument o historii a sou�asnosti Strakonic. 

�� Ve Strakonicích se o posledním zá�ijovém víkendu 25. a 26. 9. uskute�ní
Václavská pou�. P�i této p�íležitosti bude možné shlédnout mnoho výstav, 
je p�ipraven bohatý kulturní program pro d�ti i dosp�lé, mimo jiné nap�. i 
netradi�ní pouli�ní p�edstavení Divadla Continuo. Podrobný program je 
k dispozici též v blatenském  infocentru.  

T�šíme se na Vaši návšt�vu. 
Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

J. P. Koubka 4
Blatná
383 323 100
blatna@ciao.cz

CESTOVNÍ KANCELÁØ
C E N T R U M   C E S T O V Á N Í   A   Z Á J E Z D Ù
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Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš!

Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí

Levné zájezdy do celého svìta | last minute | 

Letenky | lodní lístky | ubytování

Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!

M ě s t s k ý  ú ř a d  B l a t n á
třída T. G. Masaryka 322, 
388 11 Blatná       tel.: 383  416 111

Oznámení 
o době a místě konání voleb do zastupitel-

stva města podle § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů 

1. Volby do zastupitelstva města Blatná se 
uskuteční 

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin 

a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 

- Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4, 
Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:

Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, 
Masná, Na Příkopech, Nad Lomnicí, nábřeží 
Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, 
Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J., P. Koubka, 
U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčko-
va, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost 
- Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1 520, 
Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:

Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost 
– TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu, tj. Blatná, ulice:

9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, 
Hálkova, Husovy sady, Chlumská, Lhotka, Malá, 
Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží 
Dukelské, nábřeží, Havlíčkovo, Nádražní, náměstí 
Kalinovo, Palackého, Podskalská, Průchova, 
Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, 
Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, 
Tylova, U Jeslí, V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, 
Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost 
– Základní škola J. A. Komenského, nám. J.A. 
Komenského čp. 387, Blatná pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, ulice:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, 
Čechova, Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, 
Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A. Komen-
ského, Purkyňova, Spálená, Strakatého, Topičská, 
U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost 
– Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1061, 
Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:

Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, 
Hálova, Holečkova, Jana Wericha, Krátká, Na 
Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, 
Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost 
– Blatná, část Skaličany čp. 46 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, část:

Skaličany

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost 
– Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41 pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, tj. Blatná, část: Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost 
– Blatná, část Čekanice čp. 12 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, část: Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost 
– Blatná, část Blatenka čp. 9 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, část: Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost 
– Blatná, část Hněvkov čp. 17 pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, část: Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost 
– Blatná, část Milčice čp. 10 pro voliče podle 

místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 
Blatná, část:

Milčice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky (občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem povolení k pobytu).

4. Voliči bude dodán 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístek.  

V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístek i ve volební místnosti.

  Josef Hospergr, v.r.    
  starosta města 



Číslo 15 / strana 10 Blatná 10. září 2010 Ročník 21 (31)

Blatná / Tažovice - Řadou besed, přátelských setkání a návštěv styčných 
obcí a měst si dva cyklističtí veteráni – František Šesták z Blatné /69 let/ 
a František Hejtmánek z Tažovic /68 let/ - připomněli kulaté páté výročí své 
náročné výpravy na kolech napříč Evropou. Tehdy uplynulo 540 let ode dne, 
kdy z nádvoří blatenského zámku vyrazilo na koních mírové poselstvo krále 
Jiřího z Poděbrad, míříce do evropských zemí hlásat ideály míru a soudrž-
nosti. Jak vlastně dospěli oba Františkové k nápadu vydat se v jeho stopách 
až na mys Finisterre ve Španělsku, považovaný v dávných dobách za konec 
světa? „Vlastně nás k celé akci podnítil Rožmitál pod Třemšínem, který 
u příležitosti historického výročí vydal sérii pamětních kalendářů a jeden 
z nich poslal i na blatenskou radnici,“ vzpomíná František Šesták, „Starosta 
Blatné Josef Hospergr to tehdy okomentoval slovy: „No, ti nám tedy vytřeli 
zrak. My bychom na to snad zapomněli.“ A já ho tehdy popíchl: „Tak jim 
do Rožmitálu vzkaž, že tady máš dva blázny, kteří si tu cestu zopakují na 
kolech. A bylo to!“

Oba dobrodruzi tehdy strávili na cestách 68 dní a celkem urazili 6087 
kilometrů! Projeli Německo, Holandsko, Belgii, Francii, Jižní Anglii, 
Španělsko, Portugalsko, Andorru, Švýcarsko a Rakousko. „Prožili jsme 
mnoho nezapomenutelných událostí a krásných chvil,“ vrací se do minulosti 
František Hejtmánek, „Nemohli jsme si stěžovat ani na počasí. Předpoklad, 
že pojedeme na západ proti větru, se naštěstí vyplnil. Nocovali jsme, jak 
se dalo- v kempech, školách, poutnických ubytovnách, na farách, dokonce 
i u sedláků na zahradách nebo ve stodolách,“ líčí pionýrské podmínky Sva-
tojakubské cesty houževnatý veterán. S rodinami a blatenskou radnicí byli 
oba cyklisté neustále v kontaktu: „Pomocí internetu a mobilů.“ Situace na 
zahraničních silnicích se vůbec nedala srovnat s podmínkami na silnicích 
českých: „Řidiči v autech se k nám chovali nesmírně slušně a ohleduplně. 
Dávali nám všude přednost a vyjadřovali naplno své sympatie a solidaritu. 
Dokonce i řidiči autobusů k nám byli stejně vstřícní- byla to nádhera, člověk 
si hned připadal jako Alenka v říši divů,“ rozplývá se ještě dnes František 
Šesták, „A co bylo důležité- v zahraničí jsou všechny silnice v naprostém 
pořádku. Nejhorší silnice, na kterou jsme narazili, byla- jak jinak- u nás 
doma. Konkrétně úsek z Volenic do Tažovic - hotová hrůza,“ vystřízliví 
rázem František Šesták.

Oba Františkové většinou jeli venkovskými oblastmi, kde vládl  klid 
a veškerá rozmani-
tost krajiny jim byla 
jaksi blíž k srdci. 
„Navštívil i  jsme 
také tři partnerská 
města Blatné - Ro-
gvill ve Švýcarsku, 
Vachu v Německu 
a Lé Sargé ve Fran-
cii, kde jsme míst-
ním samosprávám 
předali pozdravný 

Dva cyklističtí dobrodruzi z Blatné a Tažovic si 
připomněli páté výročí své Svatojakubské cesty

list s blatenskou pečetí 
a poselství královny 
Johanky v několika 
světových jazycích,“ 
říká blatenský borec, 
„Co se týče našich fy-
zických možností, ať 
jsme byli večer jak-
koliv urvaní a utaha-
ní, ráno z nás všechno 
jako zázrakem spadlo. 
Vstávali jsme s úžas-
nou lehkostí a moc se 
těšili, co nás zase čeká.“Na mysu Finisterre oslavil František Hejtmánek 
své narozeniny.

„Na své cestě jsme všude potkávali hodné lidi, kteří nám i ochotně 
pomáhali a radili. Například při pobytu ve Francii nám jeden místní sedlák 
nanosil takovou spoustu jídla, že jsme ho neměli ani kam dát,“ dodává 
blatenský František, „Mezi lidi jsme chodili často a rádi a informovali je 
o důvodu a cílech naší cesty.Jedním z nejsilnějších zážitků naší výpravy 
byla návštěva našeho patrona sv. Františka v italském Assisi. Kdysi tam 
vypuklo strašné zemětřesení, ale dnes už by to nikdo nepoznal, jak to tam 
lidé dali vzorně do pořádku.“

Návrat obou Fran-
tišků do Blatné byl vel-
kolepou událostí. Už 
před Blatnou se k nim 
přidali četní fandové na 
kolech a doprovázela je 
blatenská městská poli-
cie. Na letním stadiónu 
pak byli srdečně přiví-
táni početným davem 
svých příznivců.

Přestože Svatoja-
kubská cesta byla pro 
oba veterány jedním z nejkrásnějších životních prožitků, na otázku, zda 
by se cítili na to si ji zopakovat, zareagovali oba záporně. „Máme už svůj 
pokročilý věk, ale cykloturistiku rozhodně budeme provozovat až do doby, 
co nás nohy unesou,“ tvrdí shodně.

O celém evropském dobrodružství napsal František Šesták knihu, která 
byla v krátké době téměř rozprodána.

Vladimír Šavrda

600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 

2011 připomenou 600 let 
od první písemné zmínky 
o obci. První písemná 
zmínka pochází z roku 
1411, kdy je ves zmíněna 
v tzv. knihách erekčních 
(Libri erectiorum), což 
byly knihy zřizovací či 
nadační, ve kterých jsou 
sepsány mimo jiné úda-
je o církevních místech 
a nadacích, donátorech. 

Skaličany byly vždy samostatnou obcí, jež přináležela k velkostatku bla-
tenskému. Svoji samostatnost obec pozbyla v rámci reformy místní správy, 
stejně jako celá řada dalších obcí Blatenska na konci roku 1973 a od 1. 1. 
1974 byla  přidružena k Blatné. V 90. letech minulého století, po proběhlých 
společenských změnách se obec neosamostatnila a zůstala pod správou Města 
Blatná jako jeho osada.                                                        Václav Cheníček

Svěcení nové motorové stříkačky skaličanských hasičů dne 
17. 5. 1937 (foto – archiv rodiny Bariových) – v pozadí dům 

čp. 34 (u Šounů) a čp. 2 (u Vadlejchů)
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Hudební produkce 
na „zimáku“

Chci se v tomto krátkém příspěvku zabývat jedním 
problémem pro nás občany, bydlícími v blízkosti 
zimního stadionu.

Zimní stadion se pro nás stává opravdovým pro-
blémem z důvodu pořádání velmi hlučných hudebních 
produkcí.

Toto léto obzvlášť to bylo pomalu každý víkend, 
kdy se tam něco konalo. Nemáme nic proti tomu, ať 
se mladí lidé nějak baví, ale není přece možné, aby-
chom tímto nesnesitelným randálem, který se ozývá 
při těchto hudebních akcích ze „zimáku“ byli neustále 
obtěžováni jak v denních, tak nočních hodinách.

Vždyť Blatenský fest a snad i druhý fest, který 
se pořádal tento rok poprvé a stane se zřejmě taktéž 
každoroční tradicí je pro nás přímo utrpením, kdy 
nemůžeme dva dny pomalu vystrčit nos z domu 
a o probdělých nocích, kdy člověk usíná až když noční 
randál skončí ani nemluvě. Proč se tyto akce povolují 
na dva dny?

Zamyslel se vůbec někdy někdo jestli je toto místo 
vůbec vhodné na pořádání takovýchto akcí? Zabýval 
se vůbec někdo nějakou kontrolou jestli jsou zde 
dodržovány nějaké limity povolených decibelů? Proč 
pořadatele, kteří za toto zodpovídají, někdo nekontrolu-
je a v případě porušování nějakých předpisů, neukládá 
přísné pokuty? Vždyť to, co slyšíme i přes zavřená 
okna do bytu přece nemůže normální povolená hranice 
decibelů být. Máme takový dojem, že pořadatelům 
dnes jde jenom o finanční zisky za každou cenu.

Považujeme to i za naprostou bezohlednost vůčí 
Domovu pro seniory, vždyť tam žijí staří lidé, kteří si 
zaslouží trochu klidu ve svém stáří.

Myslíme si, že nejme jediní a že nějaké stížnosti 
týkající se tohoto problém jistě na radnici přišly.

K napsání tohoto článku nás trochu donutilo 
poslední vystoupení na „zimáku“, které se konalo 
3.9.2010, kdy jsme si v noci těch decibelů opravdu 
„užívali“.

Nechceme, aby se z nás stali nějací notoričtí 
stěžovatelé, ale aby se nad tímto problémem konečně 
někdo kompetentní zamyslel, ale nejen to, aby se tento 
problém skutečně začal nějak řešit.                        pk

Do you speak English?
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, pří-
prava na maturitu, základy business English. Kurzy 

pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, 

vlídné zacházení.
Začátek kurzů, přihlašování v týdnu od 6.9.2010.

Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, 
Blatná

tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Pátek 10.9 ve 20:00 hod.
SCI-FI USA 2010, 97 minut, s titulky
BABYLON A.D.
/Intersonic/
Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu),

který má pod kontrolou celou východní Evropu, 
vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat nebez-
pečnou ženu Auroru (Mélanie Thierry) z Ruska do 
New Yorku. Zkušený žoldák Toorop (Vin Diesel) 
vybojoval už mnoho soubojů a přežil války, které 
devastovaly svět od počátku 21. století. Právě 
on musí mladou dívku a její sestru Rebeku (Mi-
chelle Yeoh) dopravit do cíle, v tichosti a hlavně 
bezpečně… 
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 15.9 v 17:30 hod.
Animovaný USA 2010, 103 minut, v českém 

znění
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
/Falcon/
Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK

3D se tvůrci milované série příběhů o hračkách 
„Toy Story“ vrací do kouzelného světa nám dobře 
známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chys-
tá se na vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek 
hraček tak čeká nejistá budoucnost.
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno

Pátek 17.9 ve 20:00 hod.
Horor USA 2008, 86 minut, s titulky
PARANORMAL ACTIVITY
/Intersonic/
Víš, co se děje v noci, když spíš? Mladý pár 

Katie a Micah se nastěhuje do nového domu v San 
Diegu. Obyčejný pár v obyčejném domě. Za krát-
ký čas začne mít Katie dojem, že v domě nejsou 
sami. Věci se pohybují, z různých míst se ozývají 
divné zvuky. Micah si myslí, že se Katie jen něco 
zdá. Aby jí dokázal, že se mýlí, nainstaluje do 
ložnice videokameru. Velká chyba! ...
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 24.9 ve 20:00 hod.
Thriller USA 2010, 100 minut, s titulky
SALT
/Falcon/
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA, 

která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když je 
přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní 
nečinnou špiónkou, Salt uteče, aby očistila své 
jméno a jednou provždy dokázala, že je vlas-
tenka. Za použití všech svých schopností a roků 
zkušeností jako tajná agentka se musí vyhnout 
zajetí a ochránit svého manžela, jinak nejmoc-
nější světové síly vymažou jakoukoli stopu o její 
existenci.
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné

Program kina - září 2010

Neděle 19. září zámek Blatná – 19,00 hod.
LOUTNA ČESKÁ
- hudební soubor pod vedením a v režii MU-

Dr. Miroslava Šulce nabídne písňové skladby od 
gotiky po Mozarta. Jako host vystoupí s recitací 
poezie člen Divadla na Vinohradech, Otakar 
Brousek st.

Vstupné 100,- Kč 
Pořádá J. Hildprantová-Germenisová a o.s. 

Divadlo Alfred 

Sobota 25. – neděle 26. září
5. ročník
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 
– DVOJICE
Výstavy fotografií budou probíhat v muzeu, na

zámku /zde mimo jiné i autorská dvojice Barbora 
& Radim Žůrkovi/, v kaplance, sokolovně….

V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční 
přednášky a setkání s autory

Dále se můžete těšit na SETKÁNÍ S VÍNEM 
v kaplance od 10 – 18 hod. a Matthewa Deve-
reuxe, frontmana kapely THE PALE, který bude 
všechny akce během dne doprovázet hudbou 
a zpěvem

Podrobné informace na plakátech a na www.
fotofestival.cz 

Výstavy:
Městské muzeum Blatná 

PŘÍRODA BLATENSKA 
– Všechno lítá, co peří má
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 19. září 

Městské muzeum Blatná II. patro
Alena Dvořáková & Viktor Fischer

NEJVYŠŠÍ ČECH, HODINA 
VÁLKY
- výstava fotografií
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 

– 16 hod.
Výstava potrvá od 15. září do 10. října

Městské muzeum Blatná I. patro
Marie & Josef Šechtlovi

ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ
- výstava fotografií
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 

13 – 16 hod.
Výstava potrvá od 25. září do 10. října
Obě výstavy jsou v době konání festivalu /25.- 

26.9. / otevřeny od 9 – 12, 13 -17 hod.

TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy pro mládež od 11. září 2010
- sobota od 14,00 – 17,00 hod.

Taneční pro dospělé od 2. října
 - sobota od 17,30 – 19,00 hod.

Lady kurz pro začátečníky a pokročilé od 
9. září

Bližší informace na: www.tanecni-blatna.
webgarden.cz 

JAZYKOVÉ KURZY – angličtina
Informativní schůzka 13. 9. v ZŠ TGM od 

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

Sport:
Sobota 11. září 

MEČÍCHOVSKÝ DUATLON
Prezentace na hřišti od 12 – 13 hod.
Doprovodný program 13 – 13,30 hod. /drezúra 

koní M. Simandl/. Start 13,30 hod.

Sobota 2. října
CYKLISTICKÉ LOUČENÍ 
S LÉTEM
Start 13,30 hod. u fotbalového hřiště v Sedlici
Vyjížďka na horských kolech po cyklostezkách

PROGRAM SEZONY KPH NA ROK 2010/11
5. října: RENÉ KUBELÍK – housle
               Miroslav a Libor Vilímcovi – housle,  
 klavír
23. listopadu: ENSEMBLE BONA FIDE
               Petr Grau – flétna
               Pavel Fiedler – sopr. saxofon
               Jaroslav Kubita – fagot
               Barbara Kürstenová – cembalo
14. prosince: VÁNOČNÍ KONCERT
               Adéla Váňová Mičková – soprán
               Václav Barth – tenor
               Veronika Husinecká – klavír 
               Jan Štěpán – housle 
18. ledna: SLAVNÍ MUŽI ALMY MAHLER
               Andrea Kalivodová – mezzosoprán

               Kristina Kasíková – klavír
               Valérie Zawadská – mluvené slovo
15. února: DECHOVÉ TRIO DUBOIS
               Irvin Venyš – klarinet
               Martin Petrák – fagot
               Jan Thuri – hoboj
15. března: DUO TERES
               Lucia Kopsová – housle
               Tomáš Honěk – kytara
12. dubna: SHADOW QUARTET
               Štěpán Švestka – violoncello
 Marek Švestka – akordeon
 Ondřej Plhal – housle
 Michal Franta – kontrabas

Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni blaten-
ského zámku od 19,00 hod.

Permanentní vstupenky lze zakupovat na 
oddělení kultury

Zámek Blatná 
VÝSTAVA fotografií JIŘÍHO
FRANCE
Otevřeno o víkendu 11. – 12. a 18. – 19. září 
10 – 12,  13 – 17 hod.
18. září od 19,00 hod.
KONCERT maďarské houslistky AGNES  

KUTAS věnovaný památce Jiřího France

Připravujeme na říjen:
Koncert KPH
18.10. „Růže z Argentiny“ – Hudební divadlo 

Karlín /J. Přeučil, J. Štědroň, L. Černíková aj./ 
– předprodej vstupenek 20. 9. na odd. kul-

tury
Představení pro MŠ a ZŠ
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 PORTS
Čtyřiadvacetihodinovka

Čtyřiadvacet hodin nespat a ještě přitom prohánět kolo? 
Triatlonisté z SCV Blatná už vědí, jak to chutná

Mladí sportovci zbožňují extrémní podniky. Kvarteto triatlonistů z klubu 
SCV Blatná například oslovil cyklistický závod, který trval plných čtyřiadva-
cet hodin a konal se v Příčovech u Sedlčan. Rozhodli se do toho jít „čelem“ 
- Ondřej Šejvl, Lukáš Havelka, Martin Kohel a Věra Hoštičková /všichni ze 
Strakonic/. Přítomnost zástupkyně něžného pohlaví v týmu byla podmínka. 
Do fyzicky i psychicky náročného závodu se přihlásilo sedm sestav.

Akce probíhala od sobotního poledne do nedělního. Vyčerpávající boj 
v sedlech kol se neobešel bez technických problémů a vlivu „přitažlivosti 
zemské“: „Začátek byl pohodový, stejně tak celý první půlden,“ říká člen 
štafety SCV Blatná Ondřej Šejvl , „V neděli jsme v pět hodin ráno zazname-
nali defekt. Pokračovali jsme rychle dál, protože místo zdržování s výměnou 
duše jsme vyměnili rovnou celé zadní kolo. Zachránili jsme tak drahocenné 
vteřiny. Ještě jsme si ale na trati museli poradit s vytaženým řetězem. Náš 
stájový kolega Martin Kohel spadl dvakrát z kola, pádu se neubránili ale i dal-
ší členové štafety.“ Že všichni zúčastnění cyklisté dali do závodu obrovské 
nasazení dokazoval mimo jiné fakt, že některé konkurenční týmy dokázaly 
urvat šroub od sedlovky, což už byl horší problém než píchnuté kolo.

„Ve dne jsme jezdili okruhy po louce, v noci pak na asfaltových cestách 
vesnicemi za pouličního osvětlení,“ poukazuje závodník Ondřej Šejvl na 
podmínky, za jakých se čtyřiadvacetihodinovka odehrávala. Samozřejmě, že 
celodenní spánková absence se projevila na celkovém stavu mladých borců: 
„Měli jsme velkou spotřebu energetických „povzbuzováků“, abychom to 
vydrželi až do úplného konce. Přišly na nás dvě superkrize- jednou to byly 
křeče v nohách, podruhé v devět hodin nedělního rána šílená ospalost. Tu 
jsme museli rozhánět čistým kofeinem,“ prozrazuje Ondřej Šejvl. 

Členové strakonického týmu se dušují, že se do extrémního cyklis-
tického podniku nezapojili ze zištných důvodů, ale aby si něco dokázali 
a něco zažili. O to cennější byla stříbrná pozice, kterou dokázali vybojovat 
a kterou zaplatili opravdu draze vlastním potem a zhuntovanými těly: „Ví-
tězná čtyřka nám ujela o 44 kilometrů. Naše stříbro jsme ukořistili docela 
těsně- jen o devět kilometrů před bronzovou štafetou. Přes den jsme urazili 
368 kilometrů, přes noc 221 kilometrů,“ předkládá detaily Ondřej Šejvl, 
„Samozřejmě jsme se snažili vyhrát, ale pak už to bylo jen o radosti a pocitu 
ze slušného výkonu.“

A co po závodě, kdy štafeta SCV Blatná převzala svoji odměnu a všechno 
z ní spadlo? „Byli jsme strašlivě vyčerpaní a taky vyhladovělí, skoro jsme 
viděli dvojmo,“ směje se dnes Ondřej Šejvl, „Zdlábli jsme každý tři obědy 
na posezení a pak už jsme měli jen jeden cíl - dostat se co nejrychleji do 
postele. Pod dekou na polštáři jsme docela vytuhli a nic by nás nedokázalo 
postavit zpátky na nohy - ani třetí světová válka.“

Takovému spánku se říká spánek zasloužilý. Zasloužilý tedy opravdu 
byl.                Vladimír Šavrda

Návštěva europoslance
Europoslanec Edvard Kožušnik, který proslul cyklistickou 

výpravou do Štrasburku, navštívil několik míst na Strakonic-
ku a besedoval s občany

Cesta europoslance Edvarda Kožušnika v sedle kola na zasedání Ev-
ropského parlamentu do Štrasburku za doprovodu zkušeného blatenského 
cestovatele Františka Šestáka je veřejnosti díky zájmům médií dostatečně 
známa. Méně známo je, že Edvard Kožušnik navštívil několik míst Strakonic-
ka, aby o svých zážitcích z  cesty poreferoval s občany a podělil je knihami 
o tomto dobrodružství s vlastnoručním věnováním. Jeho první zastávkou 
se stalo město Blatná, které mu během chvíle přirostlo k srdci. Našel si čas 
i na krátký rozhovor s našimi novinami:
„Zdá se, že vám Blatná učarovala, není-liž pravda?“

„Ano, určitě. Cítím k tomuto městu opravdu upřímný vztah díky mému 
průvodci Františku Šestákovi, který je tady rodákem.“

„František Šesták mi prozradil, že nejste jen vášnivým cyklistou, ale 
všestranně zapáleným sportovcem. Můžete o těchto aktivitách prozradit 
něco bližšího?“

„To souvisí s mou rodi-
nou a mojí výchovou. Už 
babička jezdila na Mistrov-
ství Evropy v rychlostní 
kanoistice, rodiče se ještě 
v padesátých letech věno-
vali vrcholově veslování. 
Dětství jsem tak trávil ve 
veslařské loděnici. Sportů 
jsem v rozmezí od pěti do 
patnácti let pěstoval víc, 
nakonec jsem byl vybrán 
pro volejbal ve sportovní 
třídě. Čili já jsem původem 
„čistokrevný“ volejbalis-
ta. Závodně jsem volejbal 
provozoval za univerzitu 
Palackého v Olomouci. 
Volejbal má jednu nevýho-
du - jde o kolektivní sport 
a jelikož jsem od roku 1990 

hodně cestoval po světě, tak jsem přesedlal na sporty individuální. Mám rád 
všechny sporty, kde existuje nějaká forma hry s míčkem. Cyklistiku jsem si 
oblíbil z důvodu fyzické přípravy. V České republice jsem dal dohromady 
a založil nový sport - plážový tenis, který u nás funguje už čtvrtým rokem 
a dokonce má už i úspěšnou reprezentaci.“
„Rád bych se teď soustředil na to hlavní - váš cyklistický výlet do Štrasbur-
ku na zahajovací zasedání Evropského parlamentu. Je to pravda, že jste se 
vsadil, když uspějete v eurovolbách, pojedete na kole až tam?“

„Vůbec nešlo o sázku. Já jsem byl do této situace vmanipulován. Jako 
politik jsem si nedával pozor na jazyk a při jednom rozhovoru s reportérem 
jistého deníku, na který jsem přijel na kole, jsem zareagoval na reportérovu 
poznámku: „Tak to už do Štrasburku došlapete na pedálech!“ slovy: „Tak 
když mně lidi zvolí, tak už tam tedy dojedu.“ To bylo v domnění, že už 
interview skončilo. Reportér však moje slova použil jako titulní nadpis 
na úvodní stránku deníku a tak z toho vznikl veřejný slib. No a když jsem 
ve volbách uspěl, nezbylo mi než sednout do sedla a do Štrasburku dojet. 
František Šesták dostal za úkol „toho politika, kterému není radno věřit“ po 
cestě kontrolovat, zda ji skutečně poctivě absolvoval. Nakonec z toho vzniklo 
docela pěkné přátelství, protože František je úžasný člověk.“
„Měl jste při svém dobrodružství na kole dostatečné zázemí?“

„Já jsem měl poměrně dost času, protože od budovy senátu výstřelem 
jeho předsedy Přemysla Sobotky jsme vyráželi 2. července loňského roku 
a první zasedání Evropského parlamentu se mělo konat 14. července. Denně 
jsme urazili tak něco okolo šedesáti až sto třiceti kilometry. Vedle Františka 
Šestáka byl mým doprovodem kolega, který celou výpravu dokumentoval 
fotoaparátem. Vznikly velice hezké fotky, jejichž výstava obíhá celou repub-
likou. Cesta byla velice příjemná a vyvrcholila tím slavnostním zasedáním 
Evropského parlamentu, kam jsem tedy dorazil netradičně na kole v cyklis-
tickém dresu, pro což ale měli ostatní kolegové pochopení.“
„Přišla na Vás během cesty krize, kdy byste nejraději svoji cyklistickou 
pouť vzdal?“

„Řekněme, že trošku krušné byly první dva, tři dny, než se člověk dostal 
do tempa a tzv. „chytil slinu“. S tímhle se ale potýkají de facto všichni, 
i rekreační, „dálkoplazi“. Cesta tedy byla prakticky bezproblémová, ráno 
jsme se už na kolo těšili, dokonce jsme si říkali, že by ta jízda neměla ještě 
končit.“
„Je předčasné o tom teď hovořit, ale za necelé čtyři roky opět proběhnou 
eurovolby - byl byste ochoten znovu jít do nějakého podobného podni-
ku?“

„Já už si především budu dávat pozor na to, co řeknu,“ smích.
„Budete jako europoslanec prosazovat nějaké projekty, které by pomohly 
zlepšit situaci cyklistů v Česku?“

„V každé zemi existuje něco, co by se nechalo nazvat cyklistickým hnu-
tím. Vždycky je to organizováno určitým způsobem, podle historie a tradic 
dané lokality. Já už jsem dostal několik nabídek stát se mluvčím jistých 

(pokrač. na str. 14)

Europoslance Kužušníka přijali na radnici před-
stavitelé města.



Číslo 15 / strana 14 Blatná 10. září 2010 Ročník 21 (31)

zájmových uskupení, které propagují například 
výstavbu cyklostezek nebo třeba zdravý způsob 
života. V této oblasti jsem aktivní a s různými 
organizacemi spolupracuji i u nás v republice.“
„Cykloturistika se stala módním hobby, které 
i u nás v České republice holdují tisíce sportov-
ců. Podpora cykloturistiky je však podle mého 
názoru u nás na nízké úrovni, na silnicích jsou 
cyklisté řidiči motorových vozidel dokonce po-
važováni za obtíž. Stav cest je katastrofální. Jak 
hodnotíte tuto situaci vy?“

„Musím konstatovat, že pro mne byla nejhorší 
etapa naší desetidenní cesty do Štrasburku, která 
vedla z Čech  přes Německo a částečně i Francií, 
právě ta za hlavní město Prahu. V některých 
okamžicích šlo pomalu o život - naproti tomu 
na bavorské straně byl hotový cyklistický ráj. 
Existuje tady prostě časový handicap, protože 
cyklistika se měla možnost v západních státech 
vyvíjet poměrně déle než v Česku.

Souhlasím s tím, že cyklistika se stala módním 
hobby. Mám ale trochu obavy, aby ji nepotkal 
osud rekreačního běhu, kterému se už dnes vě-
nují především starší sportovci a ztratil základnu 
mladých.“

„Děkuji za rozhovor a přeji vám ještě mnoho 
šťastných kilometrů na kole a úspěšnou politickou 
kariéru.“

Snad bude mít česká cyklistika do budoucnosti 
víc takových vlivných příznivců a propagátorů. 
Už by bylo na čase.

Vladimír Šavrda

Běh - Kašperské Hory
Kašperské Hory, 4. září, běh 9 km, závodníci 

z Blatné a Strakonic dali o sobě vědět na překrás-
ném běhu okolo Kašperských Hor v šumavském 
terénu. Radek Valíček (SKI Strakonice) 36:52 
celk 3 a kat 2 , Jaroslav Pudil (SCV Blatná) 38:30 
celk 5 a kat 1, Havelka Lukáš (SCV Blatná) 41:34 
celk12 a kat 2.

J. Pudil 1 místo.

Malí „datlíci“ začali sezónu 
krásným třetím místem

Tak jsme zase začali. Po dlouhé tříměsíční 
pauze začali naše děti hrát a z turnaje ve Zlivi 
přivezli krásné třetí místo. Za rodiče musím říct, 
že jsme v to ani nedoufali. V našem městě totiž 
nejsou žádné jiné prostory pro pořádání kulturních 
akcí, než je zimní stadion. Proto nám jej vždy 
v květnu musí rozebrat. A jako v loni, se naše děti 
ani letos na konci léta nedočkaly kompletního 
hřiště. Za necelých čtrnáct dnů začnou opět hrát 
MČR mladších žáků. Těšíme se na to, jako jejich 
rodiče jsme na ně totiž moc pyšní. Protože musí 
po tak dlouhé pauze nastoupit, znovu se rychle 
sehrát a jet naplno, aby se jim zase dařilo. Jsem 
máma, která nechce, aby se její děti toulali kdesi 
po městě. Jsem pyšná na to, že nejenom moje děti, 
ale i ostatní naše malé „datlíky“ tento sport baví 
a dávají do něho všechno. Jsem moc ráda, že se 
jim trenéři tak věnují. 

Milí malí „datlíci“, snažte se a bojujte. Nemáte 
tu cestu jednoduchou, ale my se budeme tento rok 
zase snažit vám co nejvíc pomoct. Budeme vám 
pomáhat se sněhem, s úklidem na hřišti a určitě 
s vámi budem i jezdit a podporovat vás. Ráda 
bych poděkovala trenérům za jejich trpělivost 
s dětma a občas i s náma. Tak se všichni držte 
a „DATLÍCI DO TOHO“. 

Rovněž vítáme v našem týmu i nové posily. 
Nejen několik dětiček, ale i nového trenéra.

Zdena Braunová
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Hledáme řidiče-operátora pro přibližování dřeva lesním 
traktorem John Deere 6230 jako zaměstnance na plný 

úvazek pro lesy v okolí Blatné. Kontakt: G.T.S. CZ, s.r.o., 
Ing. Vokurka, tel. 737851467.
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Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství 

objektu firmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.                 Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

S V A Ř O V Á N Í  P L A S T Ů
Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 38801 Blatná, tel: 777 221532

PRODEJ:
plastových desek  - /interiérové, exteriérové/ - dle použití např. reklamní, potravi-

nářské (barvy  dle norem HACCP + certifikáty), dutinové, nárazuvzdorné  (průhledné,
průsvitné) …

Tloušťky desek od 1mm dle druhu a použití.
plastových profilů - /čtyřhranné trubky, U-profily/

plných a dutých tyčí, trubek, prefabrikátů
Druhy materiálu: PP, PE, PVC, PVDF, E-CFTE,PETG

Nabízené výrobky zaručují nejvyšší možnou kvalitu od světového výrobce ze západní 
evropy.

(certifikace dle DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005, potravinářské účely
dle LMBG a ES 1935/2005)

VÝROBA: zakázková výroba (plastová víka, malé nádoby, vestavby a výplně 
užitkových vozů s potravinářským atestem, ….) 

OPRAVY PLASTŮ: AUTO-MOTO, ZAHRADA, HRAČKY, ….
Dále nabízíme plastové profily pro dům a zahradu ( palubky, prkna, parapety, laťky,

hranoly, 
terasové/chodníkové).  Provedení 8 barev.

Prodejní doba v sobotu 8.30-11.30 hod. areál DŘEVOKOV BLATNÁ. Ostatní dny 
po telefonické domluvě na 777 221532.
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- kompletní ošetření pleti, barvení řas a obo-

čí, trvalá na řasy, depilace, líčení atd. 
Tel.: 775 990 350, Blatná, Nad Lomnicí 1110 

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět

prodává slepičky snáškových plemen Hisex 
hnědý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, 
kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček –17-20 týdnů   - Garantuje-
me začátek snášky maximálně do 4 týdnů od 
data prodeje.

Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří. 
Prodeje se uskuteční -  v úterý 28. září 

2010  
Blatná - parkoviště naproti rest. Na 

myslivně - v 12.30 hod./ Vodoinstalace 
Štědronský /

Případné bližší informace tel : 
728605840, 415740719, 728165166
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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

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro sv�j závod 
ESTA Blatná pracovníky na pozice: 
�� výrobní technolog - VŠ elektrotech. zam., aktivn�

NJ nebo AJ; 
�� technolog / normova� (optimalizace proces�

výroby) – SŠ tech. zam., aktivn� NJ nebo AJ; 
�� technik / konstruktér (práce s AutoCAD) - VŠ nebo SŠ tech. zam., 

aktivn� NJ nebo AJ; 
�� výrobní mistr – zkušenosti s vedením kolektivu; 
�� bezpe�nostní technik (prevence rizik) - znalost legislativy BOZP a PO; 
�� mechanik / se�izova� – podmínkou praxe v oboru; 
�� montážní d�lníci.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spole�nosti, firemní benefity a 
odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, 
životopis na Jana.Benesova@vishay.com. 

Nově otevřené
INTERNET CENTRUM  
nabízíme komplexní služby
 připojení k Internetu
 servis a opravy počítačů

Infolinka:                                      adresa:

383809555              ulice B. Němcové,
602649555 stánek u ubytovny Tesla          
e-mail: Info@konet.cz                38801  Blatná
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V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389
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

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 pohoto-
vostní 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

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Ku�era – stavby, s. r. o. 
Zelená úsporám 

Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.

Nabízíme: zpracování projektu a energetických výpo�t�
 za�ídíme žádost o dotace 

zdarma zpracujeme p�edb�žnou nabídku 
                                             poskytujeme záruku až 90 m�síc�

Dále provádíme: 
- hrubé stavby     DRAHOSLAV KU�ERA
- celkové rekonstrukce budov    tel: 603 864 295
- rekonstrukce bytových jader    email: kucera.zednictvi@seznam.cz
- obklady a dlažby     www.kucera-zatepleni.cz
- sádrokartonové systémy 
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další 

Naše kancelá�:  Zahradnická 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 

INTERNET   
PIPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (55 m2), 
zděný, balkón + sklep + výtah, sídliště 

Nad Lomnicí . 
Ví ce informací  na tel. čísle:

737 429 890.
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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

   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��

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 �

�

�

Neu�gegründetes�Unternehmen�im�Bereich�Kosmetik�und�
Vertrieb�mit�deutscher�Geschäftsführung�sucht��
�

Motivierte/n�und�selbstständig�arbeitende/n�
Mitarbeiter/in�für�Standortbetreuung�in�Blatná�ab�Mitte�
September�
�

Aufgaben:��
�� Kunden�Korrespondenz�
�� Beaufsichtigung�und�Organisation�von�

Versandmitarbeitern�
�� Lagerverwaltung�

Voraussetzungen:�
�� Deutsch�in�Wort�und�Schrift�
�� Computerkenntnisse�
�� Selbständige�Organisation�

Bitte�senden�Sie�Ihre�Bewerbung�inklusive�Lebenslauf�auf�
Deutsch�an:�
Johannes�Tomsky,�info@kosmedion.cz�
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