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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

V Blatné dne 20. dubna 2010 
Č.j. OSP 2510/2010/8

Oznámení 
o době a místě konání voleb

Starosta města Blatná podle § 15  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonům ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 

uskuteční 
 v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 29. května 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 bydlící v ulicích:
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, 
Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2 

je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, 
Blatná

pro voliče bydlící v ulicích:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Tyršova čp. 436,  

Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
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, Sme-
tanova, 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 bydlící v ulicích:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, 

Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. 

A. Komenského, 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 bydlící v ulicích:
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 
pro voliče bydlící v části města:
Skaličany

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče bydlící v části města:
Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče bydlící v části města:
Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9
 je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče bydlící v části města:
 Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče bydlící v části města:
Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče bydlící v části města:
Milčice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky.  Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Josef Hospergr, v.r.,
starosta města 

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

590021_JC_260510_Blatenská ryba s.r.o._speciál jižní Čechy_137x30_vd
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 KTUALITYA
BESEDA

- Šmidingerova knihovna
František Šesták, šestasedmdesátiletý cyklista 

a cestovatel z Blatné, autor knihy „Z Čech až na 
konec světa“, člen oddílu Galaxy CykloŠvec, 
kterého známe ze závodů Galaxy série i z článků 
v časopise Cykloturistika, se po delším časovém 
úseku znovu chystá do Šmidingerovy knihovny. 
Rozšíří tak sérii besed o svých cestách na kole 
Galaxy. František Šesták vzhledem ke svému věku 
nepomýšlí na klid u televize a teplé papuče. Ve 
svých 66 letech si troufl na 4300 kilometrů dlou-
hou, z Kalifornie do státu Illinois vedoucí Matku 
cest, slavnou Route 66. Svým vyprávěním nás 
však tentokrát provede Podél Železné opony – Od 
Baltu k Jadranu. Přilby si nasadíme 22. dubna v 18 
hodin ve společenské místnosti Šmidingerovy 
knihovny na III. Hradním nádvoří. 

Školení nových členů MO ČRS Blatná 
2010

A test na přezkoušení uchazečů pro 
získání kvalifikace pro vydání

Rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

5. 5. 2010   /středa/  v 17.30 hod.
V Domě dětí a mládeže v Blatné

Testy si můžete vyzkoušet na: 
www.rybsvaz.cz

Případné dotazy:   723 235 058 nebo
ddmblatna@iol.cz

Technické služby města 
Blatné s. r. o.

i n f o r m u j í
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o. by Vás 

touto cestou chtěly informovat o provedených 
úpravách oplocení na „novém“ hřbitově v Blatné. 
Vzhledem k tomu, že se neustále množily stížnos-
ti, které se týkaly likvidace zeleně a květin divo-
kou zvěří v této lokalitě, došlo k nápravě této situ-
ace, a to tím, že bylo provedeno zabezpečení proti 
vniknutí divoké zvěře. Tímto se všem omlouváme 
za případné způsobené potíže a škody.

Dále bychom Vás chtěli informovat o nově 
umístěném kontejneru na separovaný sběr na 
sběrném dvoře v ulici Čechova. Jedná se o kon-
tejner oranžové barvy a je určen pro odkládání 
nápojových obalů (např. od mléka, džusů, vína, 

apod.). Budeme velmi rádi, že využijete této nové 
služby a příspějete tak k lepšímu třídění odpadů 
a také šetření našeho životního prostředí.

Technické služby města Blatné s. r. o. 
Přemysl Navrátil

Oslava 1. narozenin 
MC Kapřík

Dne 18.4.2010 se všichni malí i velcí Kapříci 
sešli v blatenské sokolovně, aby společně oslavili 
1. rok provozu mateřského centra Kapřík a ohlédli 
se za rokem minulým. 3. dubna loňského roku 
bylo centrum slavnostně otevřeno a 8. dubna 
zahájilo pravidelný provoz. Zpočátku bylo cent-
rum otevřeno jeden den v týdnu, v současné době 
je otevřeno od pondělí do čtvrtka a nabízí řadu 
dopoledních i odpoledních aktivit jak pro děti, 
tak i pro rodiče. 

Oslavu narozenin Kapříci zahájili symbolic-
kým sfouknutím svíčky na narozeninovém dortu 
a pak všem ukázali, jak jsou šikovní, jaké umí 
básničky, písničky, tanečky a že mají dokonce 
svoji „kapříkovskou“ hymnu. Potom  přišel na 
řadu kouzelník Waldini, jehož vystoupení si užily 
hlavně starší děti. Poté, co kouzelník vyčaroval 
pro děti spoustu balónkových zvířátek,  začaly 
soutěžní disciplíny, které bavily opravdu všechny. 
Kdo nasbíral 5 razítek, byl sladce odměněn. Pro 
zajímavost malá statistika - celkem soutěžilo 
70 dětí. Děti i dospěláci si mohli zakoupit díky  
sponzorům  „Kapříkovo štěstíčko“, nechybělo ani 
občerstvení z kuchyně maminek malých Kapříků. 
Na závěr oslavy si děti mohly zatančit. Nejlepší 
a nejvytrvalejší tanečníci byli sladce odměněni.

Mateřské centrum Kapřík děkuje p. Šárce 
Zbíralové za skvělý moderátorský výkon, všem 
„hodným lidičkám“, kteří nám pomáhali s přípra-
vami akce a samozřejmě sponzorům: T-Mobile, 
BTF, Blatenská ryba, Komerční banka, Čerpací 
stanice Robin Oil, Nápoje Halgaš, Papírnictví 
Tomášková, Papírnictví Jelínková, Švadlenka 
Cihlová, P+H Centrum, Česká spořitelna, GE-
-Money, Masna Příbram, Lékárna Fialová, 
Lékárna Arnika, Myo-Studio, Tabák Faměra, 
Obchod textilem – M. Ptáčková (Rožmitál), 
M. Matějovská (Sedlice), Agrospol Předmíř, 
Blatenská tiskárna, Pekařství Vrána, Štědronský 
– vodoinstalace, Mako Blatná, Salon Aneta – H. 
Korbelová.

Více o narozeninové oslavě na našich webo-
vých stránkách www.mckaprik.estranky.cz. 

MÁJ – KVÍTÍ DÁVÁ A STROMY LISTEM 
ODÍVÁ

Nejkrásnější a nejvoňavější měsíc  v roce 
právě nastává. Příroda doopravdy ze dne na den 
ožívá. Před očima se mění v překrásné kytice. 
Teplé dny jsou již před námi. Čekají nás ještě 
tzv. „zmrzlí muži“ – Pankrác, Servác a Bonifác  
a mrazivým dnům už dáme definitivně sbohem.
Znáte  pranostiku ke studeným májovým dnům?

- Březen – na pec si vlezem, duben – ještě tam 
budem, máj – zalezem dál.

- Měsíc MÁJ -  koňům seno a na pec sám.
- Květnové mrazy, nahání slzy.
- Tři ledoví muži byli svatí, ale často jsou 

nejvíce proklatí.
- Pankrác Servác a Bonifác často květy klidí 

pro královnu Žofii.
- V půli května, po mrazech je veta.

PŮJČOVNA LODÍ OTEVŘENA

PŮJČOVNA LODĚK u zámku (proti „Hos-
půdce u Bryndů“) opět zahájila provoz. Zatím 
bude otevřena zejména o sobotách a nedělích. 

Pokud však bude pěkné počasí, tak si můžete 
loďku půjčit po předběžné dohodě také v týdnu.

ZVEME VÁS NA ROMANTICKÉ  
PROJÍŽĎKY OKOLO ZÁMKU!

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

1. narozeniny MC Kapřík
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Informace pro občany 
(Informace získána od  Národní koordinační skupiny pro digitální vy-

sílání)   
Dne 30. června 2010 bude ukončeno zemské analogové televizní vysílání 

z vysílače velkého výkonu České Budějovice Kleť a některých dalších. 
Základní informace o přechodu na digitální televizní vysílání najdete na 
internetové stránce www.digitalne.tv nebo je získáte na infolince 800 90 60 
30, která je v provozu každý pracovní den od 8 do 19 hodin. 

Touto informací Vás chceme upozornit zejména na otázku SPOLEČ-
NÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN (dále jen „STA“), které je třeba, s ohle-
dem na přechod na televizní digitální vysílání, upravit tak jako jiné antény 
pro příjem zemského digitálního vysílání a provést případné odpovídající 
technické změny televizních rozvodů. Pokud však řešíte společný příjem 
televizního vysílání satelitem, kabelovou televizí nebo přes internet (IPTV), 
úprava STA nemusí být již nutná. 

Každá společná anténa je podle rozsahu, provedení, příjmových podmí-
nek, kvality servisu a hlavně stáří silně individuální zařízení. Způsob pře-
chodu na distribuci digitálního signálu prostřednictvím STA nelze proto řešit 
jednotně či centrálně. Doporučujeme Vám proto obrátit se na specializované 
firmy, které posoudí specifika Vašich objektů a doporučí vhodné technické
řešení. Výše nákladů úprav bude záviset hlavně na stáří STA a na investicích 
v průběhu užívání. Lze předpokládat, že u domů postavených do roku 1980 
bude doporučena výměna celého rozvodu i technologie hlavní stanice. 

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v rámci své technické 
pracovní skupiny zpracovala materiál „Alternativy řešení příjmu signálu 
DVB-T prostřednictvím STA“ a tento materiál je Vám k dispozici na internetu 
na adrese http://www.digitalne.tv/zakladni-dokumenty-digitalizace/oficialni-
-dokumenty-digitalizacel. 

Při řešení otázek přestavby STA nezapomeňte, že termín vypnutí vysílače 
České Budějovice Kleť se nezadržitelně blíží. 

O nových aktuálních změnách a doporučeních, nejen pro STA, Národní 
koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR průběžně informuje na 
www.digitalne.tv.

J.Chmelař - Informatik MěÚ Blatná

Galerie a infocentrum 
Tvrz Lnáe

a
Zámek Lnáe

Vás srden zvou 
na pednášku 

„Kdo byl generál 
Vlasov?“ 

Kontroverzní osobnost 2. svtové 
války a její význam pohledem 

souasného djepisectví 
Z cyklu pednášek 

„Vybrané kapitoly a osobnosti 
z historie Blatenska“ 

nedle 2. kvtna 2010  

od14:00,  
Zámek Lnáe – spoleenský sál

Pednáší Mgr. Tomáš Jakl  
(Vojenský historický ústav v Praze) 

Vstupné dobrovolné Nutná rezervace míst k sezení! 
Místa lze rezervovat do 23. 4. 2010  

na tel.: 380 423 770
nebo na mailu: tvrzlnare@blatna.net

Další informace na: 

http://tvrz.lnare-obec.cz

Akci bude pedcházet odhalení pamtní desky generálu Vlasovovi  
a vlasovcm ped Zámkem Lnáe ve 13:30  

a otevení miniexpozice s vojensko historickou tematikou v „recepci“ Zámku 
Lnáe ve 13:50. 
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V sobotu 17.dubna 2010 odpoledne bylo na zámeckém nádvoří nezvykle 
rušno. Jihočeské melodie se prolínaly s vůní nejrůznějšího koření a pečené 
zabíjačky. Kastelán zámku p. Miroslav Uriánek se touto akcí rozhodl při-
blížit zámecké prostory široké veřejnosti, tedy nejen milovníkům historie, 
barokního umění a klasické hudby. Vsadil na to, že většina Jihočechů má 
ráda lidovou hudbu, dobré jídlo a pití.

Odpoledne sice bylo zahájeno standardní prohlídkou zámku, ale pak se 
začali objevovat mládenci a děvčata v krojích z Volyňska. V 16 hodin začal 
vyhrávat známé melodie folklorní soubor žáků a absolventů umělecké školy 
z Volyně vedený paní Kateřinou Srnkovou – ředitelkou této školy. 

Děti byly zaujaty dřevěnými hračkami vyrobenými podle návrhů paní 
Jaroslavy Jirákové z Mirovic, která je prodávala. Podle jejích návrhů je 
zhotovují řezbáři z Pošumaví, Křivoklátska a Orlických hor. Jedná se o ryze 
české a zdravotně nezávadné výrobky. 

Pánové Karel Harant a Petr Votřes – provozovatelé zámecké restaurace 
– připravili to hlavní: ochutnávku jihočeských vepřových specialit. Největší 
zájem byl o jitrnice a jelita, ale k chuti přišel i gulášek, ovar, koleno a tla-
čenka. Jen škoda, hoši, že jste svůj stánek neotevřeli o hodinu dřív! 

VÍTÁNÍ JARA NA ZÁMKU LNÁŘE

O obohacení kuchyně našim hospodyňkám se postarala bába kořenářka 
– paní Helena Biskupičová z Březnice.

Počasí přálo, a tak se akce nemusela přesouvat do společenského sálu. 
Na nádvoří se bavili všichni, až na jednoho. Tím byl vládce vod Neptun, 
který byl po celou dobu k účinkujícím otočen zády.

Text a foto: Jan Kurz

Známý neznámý Johann 
Hoffmann

Víte, kdo byl Johann Hoffmann? Z řad neodborné veřejnosti by při této 
otázce mnozí asi jen zakroutili hlavou a nebo by lakonicky prohodili, že jim 
toto jméno nic neříká. A přesto, Johann Hoffmann zanechal na Blatensku 
svůj odkaz, i když jej mnohdy pro své každodenní starosti nevnímáme. Často 
bez zájmu a povšimnutí míjíme stopy jeho existence a činnosti v našem 
regionu. A tak se kdysi známý člověk stal pro nás neznámým, až upadl do 
zapomnění. Naštěstí stále ještě existují lidé, kteří se s nevšedním nadšením 
a takřka detektivním přístupem noří do hlubin zapomenuté historie. Zároveň 
mají odvahu i chuť prezentovat ostatním to, co odtud vylovili. Díky tomu 
nás mohou přimět alespoň na chvíli obrátit naši pozornost, soustředěnou 
většinou na praktické otázky běžného života, k opomíjeným a mnohdy zcela 
zapomenutým osobnostem, památkám a událostem.

Jedním z takových lidí je i Mgr. Adéla Šmilauerová z Katolické teologic-
ké fakulty UK v Praze, která v páteční podvečer 16. dubna představila poslu-
chačům osobnost a dílo všestranného barokního umělce Johanna Hoffmanna 
(1700–1747). Přednáška proběhla v kapli sv. Josefa na Zámku Lnáře, kterou 
právě Hoffmann vyzdobil svými malbami. Jak se posluchači mohli dozvědět, 
Johann Hoffmann však malířem vyučen nebyl. Ví se o něm, že byl zednickým 
mistrem narozeným v Praze. Během svého života se ovšem uplatnil také jako 
sochař, řezbář, maloval oltářní plátna a navrhoval stavby. 
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Jeho první zatím zjištěné dílo je kazatelna, kterou zhotovil roku 1720 
pro lnářský augustiniánský klášter. Roku 1725 vytvořil mariánský sloup na 
náměstí v Horažďovicích a o rok později spojil poprvé své životní osudy 
s Blatnou, kde pro majitele místního panství hraběte Josefa Serényiho, zho-
tovil podobný sloup stojící dosud na blatenském náměstí. Zdobí jej, vedle 
sochy Panny Marie s Ježíškem, postavy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, 
sv. Josefa a sv. Dominika. Dodnes patří mezi nejvýznamnější blatenské pa-
mětihodnosti. Z dalších Hoffmannových děl známe návrh budovy děkanství 
v Rokycanech, mobiliář v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích či v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Čížkově a obraz sv. Jana Nepomuckého pro hřbitovní 
kapli sv. Rocha v Březnici. Pracoval i pro svatovítskou katedrálu v Praze.

Ve 40. letech se Hoffmann vrací do Blatné, kde je činný ve službách vdovy 
po hraběti Serényim, Anny Marie Alžběty z Waldsteinu. Ve spolupráci s Fer-
dinandem Ublakerem se podílí na vzniku nových oltářů pro blatenský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kazatelny a řezbářské výzdoby varhan. Roku 
1746 je pověřen projektem přestavby kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách. 
Vytvořil sice plány, podle kterých byla stavba zahájena, jejího dokončení se 
však nedožil. Zemřel v Blatné 18. 5. 1747 ve věku 47 let a byl zde pochován. 
Přestavbu paštického kostela pak dokončil podle vlastních plánů náš nejvý-
znamnější vrcholně barokní architekt Kilián Ignác Diezenhofer.

Kvalitu Hoffmannových děl rozhodně nelze stavět na roveň pracím stavi-
tele Kiliána Ignáce Diezenhofera, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či malíře 
Petra Jana Brandla. Nicméně ve svém okolí byl Johann Hoffmann uznávaným 
umělcem i váženým obyvatelem míst, kde se právě zdržoval. Z hlediska 
umělecko historického spočívá jeho přínos především ve zprostředkování 
aktuálních uměleckých názorů pražského prostředí do provinčních oblastí, 
jak uvedla Mgr. Adéla Šmilauerová.

Věřím, že přednáška, která byla součástí cyklu „Vybrané kapitoly a osob-
nosti z historie Blatenska“, pořádaného Galerií a infocentrem Tvrz Lnáře, 
příjemně vyplnila páteční podvečer těm, kdo se rozhodli do Lnář zavítat. 
Koncem června čeká všechny zájemce přednáška Simony Kotlárové, PhD. 
o osobnosti a diplomatické misi pana Lva z Rožmitálu a Blatné po západní 
Evropě.

Text: Mgr. Vladimír Červenka (věcné informace převzaty z přednášky 
Mgr. A. Šmilauerové)

Foto: Ing. Jan Kurz, webové zdroje

Program na květen 2010
Pravidelný program

PO:    8:30  - 11:30 program  9:00 – 10:30 
         15:15 - 16:00 Kapříkova flétnička

ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 - 12 měsíců (cvičení pro mimi 
              10:00 - 10:30)

         14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky

ST:    8:30  - 11:30 program 9:00 – 10:30 
         15:00 - 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)

ČT:     8:30 - 11:30 volná herna
         15:15 - 16:00 Angličtina s Kapříkem
         16:00 - 17:00 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky
         17:00 - 18:00 Cvičení pro těhotné

Předběžný program na pondělí a středy
  3.5. – Přání ke Dni matek
  5.5. – Šatičky pro maminku
10.5. – Jarní louka
12.5. – Můj medvídek
17.5. – Papírová mozaika
19.5. – Hrajeme si na žabičky
24.5. – Zvířátka z ruliček
26.5. – Návštěva MC Pampeliška Březnice (info o dopravě v MC)
31.5. – Minioslavička Dne dětí 

Připravujeme: úterý 1. června – od 15.00 hod. – oslava Dne dětí 
na zahradě u MC 

- Máte doma nevyužité, ale funkční a zachovalé hračky?
Věnujte je, prosím, dětem do MC Kapřík

 - více na www.mckaprik.estranky.cz
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Hořejší autobusovou zastávku čeká 
„střídání stráží“

Hajany - Zatímco spodní autobusová čekár-
na ve vsi je zcela nová, ta hořejší prozatím dělá 
veřejnou ostudu. „Je celá prorezivělá a má poško-
zenou střechu“, upozorňuje na její neutěšený stav 
starostka Hajan Dana Vohryzková. 

To by už brzy mělo být minulostí. Obecní úřad 
již podal na Jihočeský kraj žádost o poskytnutí 
dotace na její výměnu. „V plánu je zvětšení celé 
plochy a zbudování kamenné podezdívky. Tahle 
akce přijde zhruba na 130 000 korun“, dodává 
Dana Vohryzková.

Bývalá školní budova prošla zásadními 
změnami

Čečelovice - Čečelovická škola už dávno 
neslouží účelu, za kterým byla postavena. Vede-
ní obce zde nechalo tedy vybudovat byty, nyní 
k nim přibyly ještě dvě nové původní vestavby. 
„Původně měly být práce ukončeny do konce roku 
2008, nakonec došlo po dohodě se strakonickou 
stavební firmou k posunu termínu“, vysvětluje
starosta obce Milan Stejskal. Při této příležitosti 
se dostalo i na rekonstrukci fasády spodních ob-
jektů a zasazení nových vrat do místní hasičské 
zbrojnice. Celá akce si vyžádala investici ve výši 
2 200 000 korun.

Naposledy museli představitelé obce řešit 
kalamitní stav v přízemí budovy. „Především 
se jednalo o topení. Bylo také nutno přikročit 
k zabudování nových rozvodů vody, zavedení 
přívodu plynu, vybudování odpadů, rekonstrukci 
koupelen a výměně okenních křídel“, vypočítává 
Milan Stejskal. Z fondu Ministerstva pro místní 
rozvoj obdrželi čečelovičtí dotaci 500 000 korun, 
ze svého rozpočtu na zmíněný projekt uvolnili 
300 000 korun.

Komunikace získala nový povrch
Chobot - Obecní úřad obdržel grant z pro-

středků Programu rozvoje venkova ve výši 
75 000 korun na celkovou opravu stometrového 
silničního úseku v přilehlém Újezdě. „Dalších 
75 000 korun jsme doplatili my“,podotýká staros-
ta vesnice s 56 obyvateli Josef Kadlec.

V Chobotě plánují dětské hřiště
Chobot - Důstojné zázemí pro sportovce 

v podobě prostorného areálu už v Chobotě mají. 
Leckterá obec by mohla chobotským takovou 
upravenou lokalitu, která stála 300 000 korun, 
závidět. Nyní se vedení obce všemožně snaží, aby 
takové zázemí získaly i místní děti.

„Tady počítáme s náklady ve výši 200 000 ko-
run“, uvádí starosta Josef Kadlec, „On to nebude 
žádný laciný špás. Podali jsme žádost o poskytnutí 
dotace - ta sama má čtyřicet stran.“

Historická stříkačka prodělala „omlazo-
vací kúru“

Chobot - Tuto obec lze zcela výstižně 
charakterizovat jako „hasičskou“. „Máme víc 
dobrovolných hasičů než samotných obyvatel. 
Jednoduše proto, že jsou v našem sboru registro-
váni i nadšenci z okolních vsí“, usmívá se první 
muž obce Josef Kadlec. Hasičská myšlenka je zde 

zakořeněna hlouběji než kdekoliv jinde. Pořádají 
se zde hasičské soutěže, hasiči z Chobota jsou 
velice úspěšní i na přespolních přeborech.

Kromě toho mají v nově opravené zbrojnici 
hotový hasičský klenot- historickou stříkačku 
z roku 1936, která je plně funkční. Loni s ní do-
konce zdejší veteráni soutěžili. „Museli jsme do 
ní ale investovat 15 000 korun, aby se z ní stala 
taková spolehlivá „fešanda“, říká Josef Kadlec.

Ročně místní Obecní úřad dotuje hasičský 
sbor, který je hybnou pákou veškerého dění 
v obci, částkou 50 000 korun. „Na všechno ale 
nemáme“, upozorňuje Josef Kadlec, „Kupříkladu 

Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás na nové hadice se museli kluci skládat ze svých 
prostředků.“

Lažanští žádají o převod komunikace 
do svého vlastnictví

Lažany - Malou noční můru představuje 
pro lažanského starostu Jiřího Myslíka silnice 
v majetku Krajského úřadu. „Požádali jsme o její 
převedení do vlastnictví naší obce“, poznamenává 
lažanský starosta, „Teď to není ani pořádně ozna-
čené, kdyby se něco stalo, nikdo se k tomu nebude 
znát“, dodává. Už bylo provedeno zaměření, letos 
se počítá po kladném vyřízení žádosti s čerstvým 
vyasfaltováním  inkriminované cesty.

Vladimír Šavrda

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Zatímco v Holandsku bude 8. 5. Národní den v�trných 
mlýn� a bude voln� zp�ístupn�no mnoho z t�chto 
typických nizozemských staveb, v �echách budou 
probíhat oslavy 65. výro�í konce 2. sv�tové války. 
Ovšem nutno podotknout, že nejen tento den.  Blatnou
budou 1. a 2. kv�tna projížd�t historická vozidla. Ve 
Lná�ích se oslavy p�ipomínající osvobození americkou 
armádou chystají již na tento víkend – tedy 2. 5. 2010. Ve 
Strakonicích budou oslavy probíhat 5. 5. od 14.00 hodin. 

Své brány na ja�e odemklo návšt�vník�m mnoho hrad� a zámk�. Na zámku Blatná je návšt�vní doba 
od dubna do 16. kv�tna vždy v sobotu a v ned�li od 10.00 do 16.00 hodin. Od 17. kv�tna do 30. �ervna 
budou prohlídky od úterý do ned�le od 10.00 do 16.00 hodin. B�hem prázdninových m�síc� se pak 
návšt�vní doba prodlouží do 17.00 hodin. Zavíracím dnem je pond�lí. Prohlídky na zámku Lná�e
probíhají od 1. 5. do 30. 6. vždy o víkendu a ve svátek od 10.00 do 16.00 hodin. V �ervenci a srpnu od 
úterý do ned�le od 10.00 do 17.00. Mimo tuto otevírací dobu lze prohlídku domluvit se správou zámku 
na tel.: 604401432. Tato otevírací doba neplatí pro zámeckou restauraci, provoz zámeckého penzionu a 
další spole�enské a firemní akce. Zámek B�eznice je od 1. dubna do 31. kv�tna otev�en denn� od 9.00 
do 16.00 hodin. Od �ervna až do konce prázdnin do 17.00 hodin. Pokud Vás zajímá 
návšt�vní doba jakéhokoliv jiného hradu �i zámku, p�ij�te do informa�ního centra a 
cestovní kancelá�e Ciao… sídlící pod blatenskou v�ží a dozvíte se víc. V kv�tnu se již 
pomalu ale jist� za�ne rozbíhat „Blatenské léto“, které bude i letos plné zajímavých a 
tradi�ních hudebních akcí pod širým nebem. 7. kv�tna se na zimním stadionu uskute�ní 
Jarní blatenské hudební slavnosti spojené s oslavami osvobození.  Týden na to, tedy    
15. kv�tna, p�edvedou na zimáku své um�ní kapely An�a Band a Battole. Zimní stadion 
neutichne na dlouho a 28. 5. si m�žete užít ve�er v rytmech Beatles! Zahrají The Beatles 
revival. P�ejeme p�knou zábavu!�

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

P�ij�te si vybrat Vaši letošní dovolenou z desetitisíc� zájezd� všech �eských a �ady zahrani�ních 
cestovek. Nabídneme Vám kteroukoliv prázdninovou destinaci na sv�t� za nejlepší možnou cenu.
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

18 let praxe na realitním trhu!

- Vybráno z nabídky: Nový RD Lažánky, RD Bělčice, RD s bazénem 
Bezdědovice, RD Metly, Mlýn u Bělčic, býv. hájovna u Blatné, chalupa 

Bělčice, usedlost Lom u Bl.
Byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou, Radomyšl 2+1, Blatná 1+1, hostinec 

Záboří, hostinec Tchořovice, výrobní areál Mirovice.
Stavební pozemky Bezdědovice, Blatná, Mečichov, Chobot.

Pronájem neb. prostor v centru Blatné.

 Bližší informace na tel.: 383 42 35 22, 604 518 400
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz.

- HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, 
pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní 
servis zdarma! 

Smlouvy darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působí-

cí realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
JAN BLÁHA - Nezdřev 10

 provádí opravu a pokládku střešních krytin
 nabízí výrobu: pergol, krovů, venkovního stání
 dřevěných podlah a jiné

V případě zájmu volejte na tel. č.:

607 724 817

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE
E VA  K E I S L E R O VÁ

Nezdřev 10
nabízí služby z oblasti: penzijního připojištění, úrazového 
pojištění, zákonného pojištění, pojištění nemovitostí a domác-
ností a další
V případě zájmu se informujte na tel. č.:  731 484 739

 práce prováděné zahradním traktůrkem
 práce prováděné motorovou kosou
 příprava záhonů, výsadba květin
 provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
 prořezávání stromů

Milan Palečko
Bezděkov 7, 335 44 Hradiště

IČO: 868 85 952
Mob.:  607 707 580

PRODEJ PLYNU
10 kg BOMBY – 310,- Kč
  2 kg BOMBY –   70,- Kč

Možnost dopravy po dohodě
Tel. 607 707 580

Prodej, záruční a pozáruční servis, klou-
bových mininakladačů Multione, Gama 4, 

Vermeer a Ausa
 

 Naše firma je Vám schopna dodat univerzální kloubové 
mininakladače využitelné v mnoha odvětvích. Stroje mají 

možnost připojení až 40 druhů příslušenství. 
 

 Dále nabízíme profesionální štěpkovače a drtiče větví, 
rýhovače, minibagry, vysokozdvižné vozíky

 
 Servisní střediska máme v Blatné, Plzni, náš servisní team 

je plně mobilní a kdykoliv budete mít závadu na Vašem 
stroji, my  vyjdeme Vám maximálně vstříc

 
Kontakt:

Zahrada Dílna Stroje
www.zahrada-dilna-stroje.cz

obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
kontakt pro servis a prodej: +420721648725
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 ~ Kompletní rekonstrukce objektu
 ~ Instalatérské a topenářské práce
 ~ Bytová jádra
 ~ Krby a krbové vložky 
 -teplovodní
           -horkovzdušné rozvody
 ~ Solární systémy
 ~ Obklady a dlažby
 ~ Sádrokarton
 ~ Zednické práce
 ~ Plovoucí podlahy a podbíječky
 ~ Zdarma 3D návrhy v programu ARCON a TILER 
 ~ Tepelné audity

STAVEBNÍ ČINNOST
&  Realizace koupelen

Blatná

Tel: Patrik Flachs     731/466 512
       Marek Ředina  737/667 198

www.marpa.webnode.cz
Mail: marpa108@seznam.cz

Blatná - Když před řadou let představitelé blaten-
ského Středního Odborného učiliště shlédli v Chebu 
a ve Světlé nad Sázavou jízdu zručnosti traktorem, řekli 
si: „Copak bychom nezvládli uspořádat takovou soutěž 
i u nás doma?“ A od slov nebylo daleko k činům.

Letos se na asfaltovém prostranství v okolí SOU 
Blatná uskutečnil již 9. ročník této nevšední podívané. 
Krajského kola se zúčastnilo 32 řidičů traktoru z 12 
škol Jihočeského, Středočeského a Západočeského 
kraje. Byli tu zástupci z Písku, Klatov, Sušic, Bene-
šova, Tábora, Jindřichova Hradce, Třeboně, Českých 
Budějovic, Dačic, Březnice, Kaplic a Třeboně. Mezi 
nimi i jediná zástupkyně něžného pohlaví, Jaroslava 
Orságová z Březnice: „K zemědělské technice mám 
dobrý vztah. Vlastně mě k ní přivedl můj přítel, který 
společně s bratrem vlastní soukromou farmu a já jim 
tam pomáhám.“ Začátky v autoškole prý nebyly nijak 
slavné: „Měla jsem z traktoru respekt i strach, vpravo-
vala jsem se do jeho řízení pomalu a značně nejistě.“ 
S výkonem, podaným při letošní jízdě zručnosti, moc 
spokojena nebyla: „Shodila jsem při průjezdu dráhy 
několik tyčí a tím si značně pohoršila. Rozhodně to 
mohlo být lepší“, říká sebekriticky Jaroslava Orságová. 
Stačilo to na 24. místo.

Velkou radost loni udělal SOU Blatná její žák Pavel 
Dušek, který vyhrál v této disciplíně celonárodní kolo. 
„Byl to mimořádný úspěch a jsme na Pavla patřičně 
hrdí“, připomíná si loňskou senzaci zástupce ředitele 
ing. Stanislav Janota. Pavel Dušek soutěžil i letos, 
ovšem už v kategorii veřejnost, protože jeho žákovská 
léta už vypršela. A byl znovu první: „Rodiče v země-
dělské oblasti podnikají, takže s jízdou v traktoru mám 
bohaté zkušenosti“, uvádí Pavel Dušek. K loňskému 
úspěchu v celonárodním kole podotýká: „Abych řekl 
pravdu, příliš těžká konkurence tam nebyla. Počítal 
jsem s tím, že se umístím do třetího místa, docela 
jsem si věřil. Vítězství mě ale příjemně překvapilo. 
Podařilo se mi zajet soutěž bez trestných bodů, tak 
jako dneska.“

Z letošního 9. ročníku postupovali do celonárod-
ního kola čtyři nejlepší absolventi jízdy zručnosti. 
Tentokrát bohužel mezi nimi nebyl nikdo z blatenského 
učiliště. „Inu, není každý den posvícení“, poznamenal 
na tohle téma jeden z pořadatelů. Nejlepšího výsledku 
z blatenských soutěžících dosáhl Dušan Žíla, který se 
propracoval na sedmou pozici.

Na nejvyšší stupeň vítězů tentokrát vystoupil 
Tomáš Zobal z Březnice. Stříbrnou příčku zaujal 
Michal Skalický z Benešova, bronzovou Jan Kohout 
z Českých Budějovic. Do celonárodního kola postoupil 
i Jan Sváček z Tábora.

V kategorii veřejnost si nejlépe vedl již zmíněný 
Pavel Dušek z blatenského SOU, i druhé místo vy-
bojoval blatenský zástupce, Petr Braun. Elitní trojku 
uzavřel Jiří Doležal z Dačic.

Soutěžní den proběhl hladce a bez jakýchkoliv 
zádrhelů, všichni mohli být spokojeni. Traktor do 
soutěže zapůjčil Agrozet České Budějovice, a.s. již 
druhý rok po sobě. Ten byl také spolu s vydavatelstvím 
odborných zemědělských časopisů Profi Press s.r.o.
Praha partnerem a spoluorganizátorem akce.

Všichni by si snad jen ještě přáli, aby se do „trak-
toriády“ zapojilo víc dívek. „Zatím se ještě nikdy 
nezúčastnily víc než dvě“, poznamenává zástupce 
ředitele SOU Blatná ing. Stanislav Janota.

                   Vladimír Šavrda

Řízení traktoru není jen doménou mužů. Názorně to na krajské soutěži 
v jízdě zručnosti v Blatné předvedla Jaroslava Orságová z Březnice
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Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se 
může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. 
Chcete li se zbavit tohoto předsudku, přijďte na 
kurz i pro úplné začátečníky:

Kurz kreslení pravou 
mozkovou hemisférou

v DDM Blatná, Palackého 652, okr. Strakonice
1. a 2. května 2010, denně od 9 do 16h 

Určeno dospělým a dětem od 12 ti let: - vhodné i jako příprava 
na talentové zkoušky

Informace o kurzu a fotogalerie:  www.kalova.cz

Přihlášky: 
tel.: 728 770 692, 383422134 

emai-l:ddmblatna@iol.cz 

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
                                                                         mobil 739020171

Nabízí tyto služby:
    prodej stavebního řeziva
    zakázkové krovy
    hranoly, latě, prkna, plaňky
    paletové přířezy
    impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.
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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

Prodám slunný byt 1+1 v Blatné, 
ul. Boženy Němcové, 43m2, sklep, 
původní stav, OV, pěkný výhled, 

přímo v centru.
Cena 700 000Kč.

Kontaktujte mne na email:  
jvejsa@centrum.cz nebo 

na tel. č. +421 944 447 585

����NAŠE�FIRMA�VÁM�ZAJISTÍ:�

�� POKLÁDKU�ST�EŠNÍCH�KRYTIN�BRAMAC,�KM�BETA�

�� KROVY�VŠECH�TYP��A�TVAR�,�ZBÍJENÉ�VAZNÍKY�

�� PLOCHÉ�PLECHOVÉ�ST�ECHY��

��ALTÁNY,�PERGOLY�A�SÁDROKARTONOVÉ�VESTAVBY

��MONTÁŽ�ST�EŠNÍCH�OKEN��ROTO�A�VELUX

����P�i�rychlé�domluv��možné�slevy,�kontakt�na�tel:�

724�119�233�� � � �����������������������724�518�010�

mach.chanovice@seznam.cz ��������������������������������������
RODINNÁ�FIRMA�SE�ZÁRUKOU�KVALITY

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

Jonák  Martin 
dorty-svatební cukroví-kolá�e-dezerty 

�imelice 89 tel.: 776 235353
e-mail.: dorty.jonak@seznam.cz

www.dortyjonak.webnode.cz

PRODÁM BYT 1+1 v OV, PO REKON-
STRUKCI, CIHLA

32m2, s balkonem, v klidném cihlovém domě 
poblíž centra města. Plovoucí podlaha, nová 
dlažba, parkety, koupelna se sprch. koutem, 
vybavení kuch. linka, horkovzdušná trouba, 
lednička, pračka. K bytu je k dispozici sklep.

K nastěhování ihned. 
Cena 780.000 Kč
Tel.: 607 955 150

Prodám byt 3+1 
v Blatné Nad Lom-
nicí 71m2 s halou 
a lodžií + sklep.
Nízký nájem, 3. 

patro s výtahem.
Volný květen 

2010.
Informace na tel. 

602 65 95 45

Pronajmu byt 
2+1 na třídě J.P. 

Koubka. Tel.: 
776 335 239
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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.

Blatenská ryba s.r.o.
A K C E

Od 1.4.2010 můžete v naší 
podnikové prodejně nakoupit 

mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). 
Například :

RYBY:
Mahi mahi filet mražený cca 1kg125,-/kg
Candát mražený 165,-/kg
Pangasius mražený 1kg 67,-/kg
Pangasius mražený 5kg 65,-/kg
Pstruh mražený cca 300g 99,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Kapr bez kostí filet 196,-/kg

UZENÉ:
Kapr uzený 13,90/10dkg
Tuňák uzený 28,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa  mr. 2kg 99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac 110,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg
Kachna mražená 2,1kg 72,-/kg
Husa mražená 74,-/kg
Kuřecí čtvrtě - kuřata na grill 38,-/kg
Vepřová krkovice bez kosti 81,50/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát listový 2.5kg 31,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 2,5kg 19,80/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Americké brambory 2,5kg 26,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg 24,-/kg
Jahody mražené 2.5kg 39,-/kg

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

Akce platná do konce května 2010 
nebo do vyprodání zásob.

ZELENÁ ÚSPORÁM
Zpracuji odborný posudek a dokumentaci 
k žádosti o dotaci v programu „ ZELENÁ 

ÚSPORÁM „ v oblasti A1,A2 tedy komplexní 
a dílčí zateplení objektu. Reference: dosud 
kladně vyřízeno cca 15 žádostí.Státní fond 

životního prostředí ČR nadále poskytuje 
až 20 000 Kč dotaci na projekt a odborný 

posudek. Neváhejte!
Ing. Karel Hromada, Paštická 1007, Blatná

tel. 773 682 149

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�:  Zahradní 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 
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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 

PROVÁDÍME VEŠKERÉ 
STAVEBNÍ PRÁCE

rychle a kvalitně.

Bližní informace na tel. č.
724759559
604603757
775630346

Nabízím pro SVJ
(Společenství vlastníků bytových jedno-

tek)
vedení účetnictví a administrativy
vyúčtování dodávek tepla, vody, 

elektřiny, plynu
pomoc s výpovědí a nov. smlouvami

mob. 603 708 440, tel.382 228 736
e-mail jiles@seznam.cz

Koupím trubkové lešení.
I zbytky.

Tel: 775 225 855
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Program kina – květen 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Pátek 30 dubna – zámek 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON
 a jeho host 
 Předprodej vstupenek v Knihkupectví 

Kulturní kalendář květen
Sobota 1. května – tř. J.P. Koubka 17,00 hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH 
VOZIDEL
4. obrněná divize

Sobota 1. května – sokolovna 19,00 hod.
SDO
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Neděle 2. května – tř. J.P. Koubka 16,00 hod.
PŘÍJEZD HISTORICKÝCH 
VOZIDEL
Klub 3. armády Plzeň
Od 15,30 hod. zahraje kapela BABYDOU

Pátek 7. května 
JARNÍ BLATENSKÉ 
HUDEBNÍ SLAVNOSTI
spojené s oslavami 65. výročí osvobození

Program: 
16,00 hod. tř. J.P.Koubka – průvod účastníků 

k pamětní desce na Kalinovo nám. za doprovodu 
kapely Z. Koubka

16,30 hod. zimní stadion – slavnostní zahá-
jení 

Účinkují Blatenské mažoretky, mažoretky 
„Prezioso“, žáci ZUŠ, ZŠ J.A.Komenského a ZŠ 
T.G. Masaryka

Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí se slavnost 

koná v sokolovně

Sobota 22.května – sokolovna 19,00 hod.  
SDO
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví    

Středa 26. května – sál ZUŠ 10,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ pro školy

Čtvrtek 27. května – sál ZUŠ 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

Pátek 28. května – zimní stadion 19,30 hod.
THE BEATLES REVIVAL
The Beatles Revival Band z Kladna - jedna 

z nejúspěšnějších evropských revivalových 
skupin - vystupuje od roku 1996 a má za sebou 
více než 1700 úspěšných koncertů, TV natáčení, 
vystoupení v divadlech a kulturních centrech, na 
festivalech a to nejen v Čechách ale i v Holand-
sku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku 
a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severo-
anglickém Liverpoolu! 

Koncert je opravdovou a dokonalou kopií 
koncertu legendárních Beatles – neuvěřitelnou 
fyzickou i hlasovou podobnost a perfektní ima-
ge doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, 
ve kterých Beatles vystupovali, stylové účesy 
a detailně okopírované charakteristické pohyby 
jednotlivých členů na pódiu.

Díky kapele se tak můžete vrátit o čtyřicet 
let zpátky a prožít si znovu krásné časy Beat-
lemánie.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Výstavy:
Zámek Blatná – výstavní a koncertní síň
LADISLAV  MARIA WAGNER  
BARBARA ISSA WAGNEROVÁ
DOTEKY V ČASE …
Vernisáž výstavy 22. 5. 2010 zahájí Jan Ka-

čer v 18,00 hod. 
Otevřeno každou sobotu a neděli od 10 do 12 

a od 14 do 16 hod.
12. a 13. června otevřeno po celý den

Městské muzeum Blatná - galerie

JOSEF KREJSA
OBRAZY A GRAFIKA
Výstava potrvá od 5. května do 6. července 

2010
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12  13 

– 16 hod.

Městské muzeum Blatná ve spolupráci s Pra-
chatickým muzeem

KELTOVÉ V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH
Výstava potrvá od 12. května do 15. srpna 

2010 
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12  13 

– 16 hod.

Sport: 
SCV Blatná ve spolupráci s Jihočeskou 

amatérskou ligou a MěÚ Blatná pořádá v neděli 
30. května 6. ročník silničního cyklistického 
kritéria

MEMORIÁL CHRISTIANA 
BATTAGLII O POHÁR 
STAROSTY MĚSTA BLATNÁ
Prezentace: Blatná – vlakové a autobusové 

nádraží 8,30 – 10,00 hod.
Start první kategorie v 10,30 hod.

Středa 5.5 v 19:00 hod.
Drama ČR 2009, 99 minut, 
KAWASAKIHO RŮŽE
/Bontonfilm/
Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky 

oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří 
spletitý řetězec otázek a nabízí celou škálu často 
protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří 
postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), 
morální autority, který má u příležitosti výročí 
založení republiky získat významné státní oce-
nění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane 
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví 
hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
Vstupné 65 Kč  Mládeži přístupno

Čtvrtek 6.5 ve 20:00 hod.
Drama Dánsko, Švédsko 2006, 120 minut, 

s titulky
PO SVATBĚ
/Šveda/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky Dánské 

drama režisérky S. Bierové. Dánský podnikatel 
slíbí dotaci pro sirotčinec, když se jeho ředitel 
Jacob ukáže na svatbě jeho dcery. Pro Jacoba má 
ale tahle maličkost nedozírné následky...
Vstupné 50 Kč  Mládeži přístuno

Pátek 7.5 ve 20:00 hod.
SCI-FI USA/Německo 2009, 127 minut, 

s titulky
STAR TREK
/Bontonfilm/
Zapomeňte všechno, co víte! J. J. Abrams 

- přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-fi dob-
rodružství. Star Trek, jak ho ještě neznáte. Příběh 
pojednává o první výpravě mladé posádky na pa-
lubě hvězdné lodi U.S.S. Enterprise. Jejich cestu 
doprovází spousta akce, humoru a vesmírného 

nebezpečenství. Nováčci musejí nalézt způsob, 
jak zastavit padoucha, jehož honba za pomstou 
ohrožuje celé lidstvo.
Vstupné 60 Kč  Mládeži přístupno

Středa 12.5 v 19:00 hod.
Romantická komedie USA 2009, 120 minut, 

s titulky
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
/Bontonfilm/
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech 

si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého 
partnera, pak ho z ničeho nic potkáte a bác ho… 
Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a ta-
ké zjistíte, že se to nějak komplikuje. Jane Adler 
(Meryl Streep) má tři dospělé děti, prosperující 
restauraci a přátelský vztah s bývalým manželem 
Jakem (Alec Baldwin), jemuž už odpustila, že ji 
před deseti lety podváděl s výrazně mladší šťa-
bajznou, kterou si vzal, sotva uschlo razítko na 
rozvodových formulářích. Šťastná to žena, bylo 
by možné říct, kdyby se u příležitosti synovy pro-
moce ve společnosti exmanžela nezdržela víc ... 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 14.5 ve 20:00 hod.
Drama /Thriller/ Mysteriózní USA 2010, 137 

minut, v českém znění
PROKLETÝ OSTROV
/Bontonfilm/
Scorseseho drama je zasazeno do roku 1954, 

kdy U.S. Marshal Teddy Daniels a jeho parťák 
Chuck Aule vyšetřují útěk vražedkyně z Ashec-
liffeského nápravného zařízení, které stojí na 
ostrově Shutter Island. V průběhu vyšetřování, 
kdy se policisté snaží rozpoznávat pravdy od lží, 
se na ostrov snese mocný hurikán, který způsobí 
nepokoje mezi chovanci nápravného zařízení a ti 
odříznou veškeré cesty vedoucí na pevninu.
Vstupné 65 Kč Mládeži do 15 let nevhodné
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 PORTS

Deset hodin s biliardem
Blatná - Hostinec „Na Obůrce“ se stal v sobotu dějištěm dalšího biliardo-

vého turnaje. Deset hráčů strávilo u stolu se zeleným potahem celých deset 
hodin, od poledne do půlnoci. „ Byl to skvěle prožitý půlden“, pochvaluje si 
blatenský přeborník Miloš Hrdina, který i tentokrát turnaj vyhrál a mohl si 
tak do své „zlaté“ sbírky uložit další pohár. Na druhém místě skončil Josef 
Šilhavý, na bronz si sáhl Pavel Řebřina, poslední pohár získal Ladislav 
Hořejší / všichni z Blatné /. S prázdnou ale neodešel nikdo, i ostatních šest 
zúčastněných získalo různé drobné ceny.

Další biliardový turnaj se uskuteční ještě v dubnu. Pod patronát si ho 
vezme Miloš Hrdina, který má v soukromé biliardové lize jasnou převahu.

Vladimír Šavrda

Sedlická střelnice hostila 
prestižní Český Pohár 

Evropského policejního parkúru
Sedlice - Sedlická střelnice znovu dokázala, že je „in“. Na 18. ročník 

Českého Poháru Evropského policejního parkúru se sem v sobotu 17. dubna 
sjelo dvacet pět elitních držitelů velkorážních pistolí z různých koutů republiky. 
Celý dopolední program byl prosycený scénami jako vystřiženými z akčních 
filmů. „Parkúr se k nám do Čech dostal ve velkém po roce 1989, kdy ho sem
přivezli kluci ze zemí Beneluxu. Protože to bylo něco nového a u nás dosud 
nevídaného, vzbudil parkúr okamžitě obrovský zájem“, vysvětluje přítomný 

Blatenští judisté ukázali 
svou formu

Po krátké pauze, v lednu a v únoru, se naplno rozběhly turnaje v judu. 
Dne 20. března se naši nejmladší závodníci vydali na turnaj do Čimelic, kde 
místní oddíl pořádal, ve spolupráci s oddílem juda z Písku, Turnaj mláďat 
a žactva. I když je tento turnaj pořádán v malém městě, jeho obsazenost je 
výborná. Na turnaj dorazili borci nejen z Jihočeského a Plzeňského kraje, 
ale i z Pardubic, Prahy, Příbrami, Litoměřic a dalších koutů České republiky. 
I přes tvrdou konkurenci se naši závodníci neztratili. Naopak. V kategorii 
mláďata jsme získali 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. 

Konkrétně 1. místo získali po výborných zápasech Jan Podlešák v kate-
gorii do 30 kg a Andrej Hašťava v kategorii do 32 kg. 2. místo vybojoval 
po dobrém výkonu Pavel Urban v kategorii do 38 kg. 3. místo, a tedy 
bronzovou medaili, přivezl domů Ladislav Matějka v kategorii do 38 kg.

Dalším turnajem, na který se náš oddíl vydal, byl Jarní turnaj v Ne-
pomuku. Do městské haly v Nepomuku dorazili 10. dubna závodníci 
z několika krajů a díky tomu byla konkurence vysoká. Blatná vyslala do 
Nepomuka početnou skupinu závodníků, kteří zápasili ve čtyřech kategoriích, 
a to v mláďatech, mladších a starších žácích a v dorostencích. Z Nepomuku 
se odjíždělo v dobré náladě, protože v každé kategorii jsme stáli na bedně. 
V kategorii mláďata jsme získali kompletní sadu medailí, tedy 1 zlatou, 
1 stříbrnou a 1 bronzovou. V kategorii mladší žáci jsme získali 2 bronzové 
medaile, ve starších žácích jsme byli obtěžkáni 1 zlatou a 3 stříbrnými me-
dailemi. V dorostencích jsme při předávání jednou vystoupili na 2. místo.

Konkrétně v mláďatech získal 1. místo Jan Podlešák v kategorii do 
30 kg, 2. místo si vybojoval Andrej Hašťava v kategorii do 32 kg a 3. místo 
Ladislav Matějka v kategorii do 38 kg.

Mladší žáci do Blatné přivezli dvě 3. místa. Pochlubit se bronzovými 
medailemi mohou Adam Žihla (kategorie do 46 kg) a Miloš Franc (kate-
gorie do 38 kg).

V kategorii starší žáci byli blatenští judisté nejúspěšnější. 1. místo získal 
Jiří Urban v kategorii do 60 kg, stříbrné medaile za 2. místo vybojovali 
Michal Diviš v kategorii do 55 kg, Martin Šeda v kategorii nad 90 kg a s na-
sazením vlastního zdraví Jan Tvrdý v kategorii do 66 kg, který poslední 
zápas absolvoval s poraněným kolenem.

V kategorii dorostenců jsme měli jedno zastoupení. Pavel Šeda prohrál 
pouze jednou, a to mu vyneslo stupně vítězů, konkrétně 2. místo v kategorii 
nad 90 kg.

Ve stejný den jako v Nepomuku, tedy 10. dubna, se konal v Písku Ob-
lastní přebor Jihočeského kraje v dorostu. Na tento turnaj jsme vyslali 
hlavně na zkušenou dva závodníky. Oba podali dobrý výkon, Ladislav 
Šimeček dokonce přivezl zlatou medaili za 1. místo v kategorii do 81 kg 
a Radek Ušatý sahal po bronzu, ale nakonec skončil na 4. místě v kategorii 
do 73 kg.

Celkem si tedy mladí judisté přivezli z těchto turnajů 15 medailí, z toho 
5 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu 
na turnaje.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na
www.tjsokolblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Jan Podlešák - 1. místo

Adam Žihla - 3. místo
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Na silniční cyklistický závod do 
Blatné zavítá i Martina Sáblíková

Blatná - Zlatá medailistka z kanadského Vencouveru, rychlobruslařka 
Martina Sáblíková bude čestným hostem blatenského silničního cykli-
stického závodu „Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty města 
Blatné“, jehož 6. ročník se uskuteční v neděli 30. května 2010 na blatenském 
autobusovém a vlakovém nádraží. Start první kategorie je naplánován na půl 
jedenácté dopoledne před nádražním hostincem „Jubileum“. Závod pořádá 
Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná ve spolupráci s městem Blatná pod 
hlavičkou Jihočeské amatérské ligy. Martina Sáblíková spolu s představiteli 
města oficiálně uvítá zaregistrované cyklisty a předá věcné ceny a poháry 
nejúspěšnějším závodníkům. Na úplný závěr se Martina Sáblíková zapíše do 
pamětní knihy města Blatné a pro své fanoušky uspořádá autogramiádu.

Blatenský cyklistický závod se pořádá na počest bratronického barona a 
fenomenálního jihočeského cyklisty Christiana Battaglii, kterého ve svých 
knihách proslavil spisovatel Ota Pavel a kterému na jaře 2003 postavil 
v rodné vesnici jeho fanklub čestný pomník. Christian Battaglia najezdil za 
svůj život bezmála milión kilometrů, v sedle kola žil a v sedle kola také roku 
1991 zemřel na srdeční kolaps. Christian Battaglia patří mezi nejvýznamnější 
osobnosti Jihočeského kraje.

Vladimír Šavrda

Kuřátko Cup se po roce 
opět vrátí na lnářské 

fotbalové hřiště
Lnáře - Turnaj v malé kopané „Kuřátko Cup“ zaznamenal loni při své 

premiéře ve Lnářích vysokou hráčskou i diváckou účast. Jeho  start do at-
mosféry sportovního dění na Blatensku byl doslova raketový. 31. července 
2010 se na stejném místě od devíti hodin ráno bude konat jeho druhý ročník. 
Veškeré podrobnější informace už nyní na internetových stránkách www. Ku-
ratkocup.estranky.cz/ www.kuratkocup.websnadno.cz / nebo na telefonních 
číslech 777/ 196 383, 607/ 526 980. E- mail je kuratkocup@seznam.cz

Vladimír Šavrda

sekretář Českého Poháru 
František Šindelář, který 
ve své funkci setrvává už 
patnáctým rokem, „Původní 
název zněl parkúr FBI. Ob-
sah parkúru je následující: 
Střílí se ze šesti palebných 
pozic v různých polohách, 
a to vleže, vkleče, vsedě, 
zpoza zástěny, nakonec ze 
vzdálenosti deseti metrů 
pět ran jednou rukou a pět 
ran obouruč. Závodník musí 
v čase pěti a půl minuty 
vystřílet padesát ran. Max-
imální počet bodů je dvě stě 
padesát. Dnešní sedlický 
přebor je jedním z třinácti 
závodů Českého Poháru 
„Tanfoglio Cup“, které se 
konají od začátku dubna do 
začátku října po střelnicích 
v celé republice. Každý držitel zbrojního průkazu by měl minimálně jednou 
parkúrem projít, protože se tak dokonale naučí ovládat svou zbraň a nezaskočí 
ho pak žádná situace“, podává vyčerpávající výklad František Šindelář. 
Trochu ho mrzí, že parkúry už dnes nejsou, co bývaly: „Zezačátku bývaly 
účasti střelců opravdu hojné. Pamatuji si, že se jednou parkúru zúčastnilo 
rovných 248 lidí. Ale časem se to mnoha jedincům přejedlo.“

Stříbrnou pozici v kategorii mužů vybojoval jeden z nejstarších 
„pistolníků“- osmapadesátiletý Rudolf  Trojan z Prahy. Spokojen ovšem 
nebyl: „Ne že by mi tak strašně šlo o vítězství. Ale mrzí mně, že jsem nastřílel 
jen 245 bodů z možných 250. Mezi mnou a vítězem ležel rozdíl pouhého 
jednoho bodu.“ Rudolf Trojan se věnuje sportovní střelbě intenzivně dvanáct 
let, předtím se počítal spíš mezi rekreační sortu. Trénovat jezdí na střelnice do 
Kladna- Vinařic a Magnumu Prahy Sedlče. Nejvýraznějším úspěchem jeho 
kariéry se stala dvě třetí místa na Mistrovství světa v německém Philipps-
burgu. V Sedlici se mu moc líbí: „Jezdím sem rád. Je tady krásná příroda, 
výborné podmínky a báječná organizace“, nešetří chválou Rudolf Trojan.

Mezi střeleckou elitou tentokrát dokonce nechyběl ani bývalý olympi-
onik- Vladimír Hurt z Plzně. Jeho reprezentační kariéra trvala úctyhodných 
čtyřicet sedm let, pažbu pistole poprvé sevřel v patnácti letech. „Osm let už 
střílím jen rekreačně. Reprezentační kapitola mého života se uzavřela v roce 
1984 na tzv. „trucolympiádě“ v Moskvě, kterou uspořádal socialistický blok 
jako gesto vzdoru proti olympiádě oficiální. Roku 1992 jsem byl posledním 
mistrem československé federace,“ říká o sobě někdejší olympionik.

Po minutě ticha, kterou přítomní drželi za oběti polského leteckého 
neštěstí, byly po poledni vyhlášeny výsledky této vrcholové soutěže. 
V kategorii žen stanula na nejvyšším stupni Šárka Hurtová z SKP Rapid 
Plzeň, následovala ji Ludmila Chocholoušová z Combatu Kladno, třetí místo 
uhájila Lenka Pikulová z SSK Pankrác.

Nejlepším střelcem dne mezi muži se stal Jiří Kudrna z SSK Pankrác, 
o pouhý bod za ním skončil Rudolf Trojan z SKP Akademia Praha, bronzové 
ostruhy si vysloužil Patrik Zemek z SKP Rapid Praha.

Vladimír Šavrd

T J  S O K O L B l a t n á
ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou sportovní i 
laickou veřejnost na tradiční blatenský sportovní 

svátek

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO 2010
který se koná v sobotu 15. května 2010 na letním stadiónu v Blatné. 
Závod je určen pro registrované i neregistrované běžce z  řad dětí i 
dospělých, zkrátka pro všechny, kteří chtějí strávit krásné dopoledne 
v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného letního stadiónu či 

zámeckého parku.

Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial

Propozice:
Termín závodu: Sobota, 15. května 2010, 8.00 hod.
Místo konání: Blatná, letní stadión 
Startovné:  Dobrovolné 
Registrace:  Osobně před závodem 
   (Osobně nejpozději 15 min. před startem dané 
   kategorie)
Technické zázemí: ■ Toalety 
   ■ Šatny 
   ■ Úschovna zavazadel 
   ■ Umývárny
Povrch tratě  Tartan / lesní cesta
   (Mapy tratí na www.tjsokolblatna.cz/memorial)
Časový rozvrh: Viz. rozpis kategorií a časový rozvrh 
Pravidla:  ■ Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický 
   i psychický stav 
   ■ Závodí se za každého počasí 
   ■ Závodník může startovat ve své, dále o stupeň, 
      nebo o dva stupně vyšší věkové kategorii 
   ■ Organizační výbor si vyhrazuje právo na změny 
      časového harmonogramu startů jednotlivých 
      kategorií 
   ■ Na tratích jsou zakázána kola, motocykly a jiná 
      vozidla
Vyhlášení výsledků: ■ Kategorie žáků 10.15 - 10.30 hod. 
 ■ Kategorie dospělých 12.00 – 12.30 hod.
Odměny: První tři závodníci v dané kategorii obdrží diplom
  a medaili 
Ubytování: Po předchozí domluvě s ředitelem závodu
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