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Cena 7,- Kč

Nad Tatrou se blýskalo,
ale ve Važci panovala pohoda a skvělá nálada. Naši přátelé slavili 730.
výročí první písemné zmínky o obci Važec a současně si připomínali 120.
výročí narození malíře Jana Hály, rodáka z Blatné.
Oslavy probíhaly ve velkém stylu, za účasti význačných rodáků z Važce,
představitelů politického života z regionu, delegace z Blatné a hostů ze
sousedních obcí.
Těžištěm programu bylo samozřejmě vystoupení folklorního souboru,
který předvedl nové pásmo, sestavené panem MUDr. Kapasným speciálně
pro tuto příležitost. Při tak silném zážitku každý snadno pochopí, proč Mistr
Hála, okouzlen přírodou, nádherou važeckých krojů i folklorem, si vybral
Važec za svůj domov. Velmi povzbudivé je, že členy souboru se stávají
stále noví mladí lidé a že zárukou pokračování tradice je existence dětského
souboru s vítězem slovenské celostátní folklorní soutěže …..
Blatnou v programu reprezentovaly Blatenské mažoretky TJ Sokol
Blatná, kytarový kroužek ZŠ TGM a keltský soubor Maidens of Samhain.
Všechna vystoupení byla přijata s obdivem.
Navzdory nepříznivým předpovědím počasí bylo krásně, a to nejen proto,
že bylo teplo a většinou i sluníčko, ale hlavně proto, že nás hřálo přátelské
a srdečné přijetí a péče našich přátel.
Smutek z rozloučení nám dokonale rozptýlili naši hokejisté, jejichž
statečný boj a slavné vítězství jsme sledovali cestou domů v autobusu
v rozhlasové reportáži.
Blanka Malinová
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A KTUALITY

tř. J. P. Koubka a před školou Komenského) RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI s bohatým programem.
Také těchto oslav se zúčastníme , takže i zde si
budete moci vybrat z naší nabídky českého uměleckého řemesla. Nebudou chybět ani oblíbené
„blatenské preclíčky“.
Za všechny si přejeme, aby červnové počasí
bylo k oběma akcím milosrdné a tak říkajíc „se
vyvedlo“.

Informace
z činnosti Policie
ČR, Obvodního
oddělení Blatná
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR
v Blatné ke dni 11.5.2010 evidují zatím 111 přečinů (v roce 2009 to bylo 106 případů). Z tohoto
počtu 60 případů spadá pod majetkovou trestnou
činnost (34 případů krádeží vloupáním a 23
případů krádeží prostých). Vzhledem k tomu, že
pod prostými krádežemi se evidují rovněž i některé případy vloupání jako například vloupání do
motorových vozidel, vloupání do sklepních kojí
a některé další případy vloupání, je samozřejmě
počet přečinů vloupání vyšší na úkor krádeží prostých bez vloupání, t. j. bez použití násilí. Násilná
trestná činnost je zatím evidována pod 13 případy.
Ve stejném období loňského roku bylo evidováno
63 majetkových trestných činů a 7 násilných
trestných činů. Je tudíž evidentní nárůst násilné
trestné činnosti oproti stejnému období loňského
roku. Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními v okrese Strakonice je i nadále zaznamenán
třetí nejvyšší nápad trestné činnosti po okresním
městě Strakonice a po Vodňanech. V počtu dosud
spáchaných majetkových přečinů (dříve trestných
činů) zatím těsně „vede“ město Blatná včetně
osad (31 případů), v ostatních částech služebního
obvodu bylo spácháno 29 majetkových přečinů.
Z nejzávažnějších případů spáchaných v období
měsíce března a dubna 2010 a za 11 dní měsíce
května lze zmínit 2 případy vloupání do BČS Euro
Oil v Sedlici ze 14.3.2010 a 12.4.2010 s celkovou
škodou cca ve výši 180.000,-Kč, kdy pachatelé
do prodejních prostor této čerpací stanice vnikali
po rozbití skleněné výplně okna z boku objektu
a zde odcizovali zejména tabákové výrobky, al(pokrač. na str. 4)
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LETOŠNÍ TURISTICKÁ SEZÓNA JE
PLNĚ ZAHÁJENA
Turistická sezóna v Blatné opravdu začala,
alespoň pokud se týká prohlídek zámku. Od
minulého úterka je zámek opět otevřen každý
den (mimo pondělí) od 10.00- 16.00 hod. Letošní
prohlídkový okruh je doplněn o rozšířenou expozici J.E.Purkyně.
Návštěvnost turistů je však ještě rozpačitá a tak
naše prodejna lidového řemesla zde bude v týdnu
otevřena jen občasně. Pravidelný bude zatím
pouze prodej o sobotách a nedělích. V týdnu bude
otevřeno buď na náměstí Míru nebo na zámku.
Pokud se k nám vydáte pro nějaký dárek, tak nás
v jedné prodejně jistě zastihnete.
ŠVÝCARSKÝ VÍKEND
Ve dnech 11. – 13. června se na zámku uskuteční víkend věnovaný ŠVÝCARSKU. Po řeckém,
slovenském, rakouském, evropském a švédském
je to již v pořadí šestý víkend tohoto typu. Snahou organizátorů je vždy představit danou zemi
a její kulturu formou výstav koncertů, folklóru,
řemesla, ale také dobrého tradičního jídla a pití.
To vše nás čeká i v tomto případě. Otevřena bude
samozřejmě také naše prodejna lidového řemesla,
a protože jsme byli přítomni všem dosavadním
víkendům, můžeme jen dodat – NENECHTE
SI UJÍT!
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
O týden později, v sobotu 19. a neděli 20.
června proběhnou tentokrát ve středu města (na

JAK POZNÁME, ŽE BUDE PĚKNÝ DEN?
Když:
- se hvězdy čistí, čistí se i nebe
- se blýská a nehřmí
- kukačka kuká na časy
- slavíci večer mnoho zpívají
- měsíček lékařský ráno mezi 7. a 8. hodinou
květy rozvine
- žáby do noci dlouho koncertují
- vlaštovky a jiřičky létají vysoko
- cvrčkové a kobylky silně cvrkají
- pavouci pilně nové pavučiny předou
- blýská a nehřmí
- ráno šedé, večer čistý, pěkných časů posel
jistý
- se z naloženého zelí ztrácí voda
- otevírají-li spadané šišky svoje šupiny
- stoupá dým z topenišť rovně vzhůru
- silná rosa zrána, pěkné časy vyznamenává
- vrhají-li vysoké předměty ve svitu měsíce
zřetelně viditelné stíny
Přejeme teplý a voňavý měsíc červen
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Technické služby města
Blatné s. r. o.
informují
Vážení občané,
Te c h n i c k é s l u ž b y m ě s t a B l a t né s.r.o., Vás touto cestou informují
o zprovoznění nových webových stránek,
které jsme pro Vás připravili na adrese
www.tsblatna.cz. Tyto stránky Vás budou
průběžně informovat o dění na jednotlivých
provozních střediscích a zároveň budete
průběžně iformováni o aktuálním dění týkajícím se činnosti Technických služeb, jako
např. změny v termínech svozů odpadů, provozní doba jednotlivých středisek, plánované
stavební akce apod. Zároveň je pro Vás
připravena možnost podávat připomínky
a požadavky formou „online“ kontaktního
formuláře na těchto stránkách, který je pro
Vás připraven v odkaze „KONTAKTUJTE
NÁS“.
Doufáme, že budete i nadále s nabízenými
službami spokojeni a těšíme se na spolupráci
s Vámi.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil
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Moje Indie 2010
( zápisky z 13. cesty do Indie)
Je 5. ledna. Moc jsem se letos těšila a teď mám pocit, že všechno je trochu
jinak, než jsem čekala. Už jenom Dillí. Letos nějaké zmatené. Země se opíjí
všude avízovanou prosperitou a nejvíce je to vidět právě na hlavním městě,
které se dusí vlastními ambicemi. Všude se buduje „za lepší zítřky“, všechno
je tu rozryté. Metro, metro! Taky je tu zima a samozřejmě smog.
Ujíždím alespoň trochu na jih, mám pro sebe měsíc svobody, kdy můžu
poznávat něco nového. Takže Bhopal, kde jsem nikdy nebyla. Pojedu vlakem
skoro celý den… Sorry, sorrry je mlha, takže i celou noc, hlásí mi průvodčí
ve studeném poloprázdném vlaku. Konečně slunečné ráno v hlavním městě
Madhjapradeshe. Hotel vedle hotelu… Cože? Všechny pokoje jsou dnes
obsazené? Prý nějaké zkoušky pro studenty vysokých škol. Státní banka si
testuje ty nejlepší a pak je zaměstná. Město je tak plné chytrých hochů z celé
Indie, kteří mi radí skvělou angličtinou kde se ubytovat. „1000 rupií za noc
je pro tebe moc? To až já budu vydělávat v bance…?!“

autorka s indickými dětmi
Takže 250 rupií, uklání se stařík podobný ptáku v hotelu z kategorie
ZŠ. Tím míním „zašlá sláva“. V Indii je ještě řada kdysi krásných budov
postavených Angličany ve viktoriánském stylu. Nejsou udržované, takže se
rozpadají a v chaotické okolní zástavbě působí roztomile bizardním dojmem.
No a v takovém rozpadlém hotelu, který prý kdysi navštívil sám Nehrú, je
volno?! Stařík mi hrdě ukazuje veliký pokoj s prosklenou stěnou, krbem,
těžkým dřevěným nábytkem, toaletkou, kobercem a závěsy. Bylo by to
krásné, bylo by to krásné jak pokoj pro anglickou lady, ale… Po probdělé
studené noci a půldenním zoufalém hledání noclehu s baťohem na zádech se
skládám na vrávorající postel s nebesy. Vlastně se špinavými cáry záclony,
která možná před 100 lety bděla nad sny cudné viktoriánky. Ptačí stařík nechápe, proč se ta Evropanka zhroutila, když jí vybral ten nejkrásnější pokoj.
„Uklidit, hned uklidit, všechno umejt!!! Ječím téměř nepříčetně. Vyhlásila
jsem tím válku, která je předem prohraná, protože i kdyby uklízelo 10 Indů
několik hodin… Neprůhledné okno, sametové špínou nacucané závěsy,
v koupelně kachlíčky neviděly hadr od dob svého vzniku a popis záchodové
mísy by čtenářův žaludek nevydržel. Stařík ale slíbil, že vše zařídí. A zařídil.
Uklízeč, tedy majitel subtilního řídkého košťátka se uklání až do pasu. Je to
volby na indické vesnici

sádhuové při hinduistické pouti
krásný vysoký Ind středního věku v zářivě bílé košili a modrých tesilových
kalhotách s nažehlenými puky. Nemít to košťátko, tak si můžu myslet, to pan
profesor se mě teď zeptá, jak si představuji svou budoucí kariéru v bankovních službách. Dokonale lesklé kožené polobotky si elegantně zouvá na prahu
pokoje. Kriticky se rozhlédne a jemně zamává minikošťátkem. Tím ladným
pohybem probudil k životu komáry, broučky a mušky schované v záhybech
hadrů nad postelí a kolem oken. Pane profesore uklízení, já nejsem zrovna
citlivka, ale prosím nebylo by možné zvolit jinou metodu? Třeba mokrej
hadr?! Úsměv, hluboká úklona a … za půl hodiny je zpátky bez košťátka,
ale s hadříkem cca 20 x 30 cm, který má strukturu ementálu. Kýbl, voda?!
Není potřeba, ten ementál je už namočený. Pane profesore a co ta koupelna?
Prosila bych alespoň spláchnout a mohla by téct prosím voda z kohoutku
a ne z té trubky ve zdi? Ještě bych prosila uvolnit odtok, protože 10 cm černé
páchnoucí vody nezvládnu… A zase nejde elektrika? Ano, rozumím, stačí
spojit drátky u žárovky a ta se trochu rozsvítí. A prostěradlo? Nedalo by se
sehnat trochu méně použité? Já vím, že Nehrú…, ale už je to tak dávno!
Naši podnětnou konverzaci přeruší stařík z recepce. Hluboké úklony, ale tón
hlasu vyjadřuje jisté pohoršení. Přijme madam tyto muže ve svém pokoji?
Jsou to tři studenti, vzdělaní brahmínci z dalekého Biharu, se přišli zeptat,
jestli nepotřebuji pomoct. Ukázala jsem jim „Nehrúovu“ koupelnu. A teď
je mazec. Kluci rozhejbali profesora i staříka. Kýbl, voda a skutečný hadr!
A co ty závěsy? Tak to bys už chtěla moc. Směje se budoucí elita.
Večer sedíme v mém „uklizeném“ pokoji, já na posteli na „novém“
prostěradle a kluci uctivě na zemi na novinách. Srkám českého Ferneta,
brahmínci colu. Vyprávějí mi hrdě o nové Indii, která prý se bude už brzy
podobat té naší Evropě jako vejce vejci. Pak jdou spát a věří, že zítra si
nastartují hvězdnou kariéru. Já nemůžu usnout, postel kvílí pod mojí váhou,
komáři vylezli a koupelna už zase smrdí.
Kluci po zkouškách odjeli a já jsem fotografovala krásné bhopálské
mešity ještě dva dny.
Pokoj jsem si nechala. Přece tady spal i Nehrú.
Mám i jiné zážitky. Např. jak se volí na indické vesnici nebo když se
ponoří do Gangy několik milionů věřících atd. Více se můžete dozvědět na
přednášce ve čtvrtek 2.června v 19. hodin na radnici.
Kamila Berndorffová
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Vítání občánků na zámku Blatná
Malá slavnost vítání občánků se uskutečnila dne 27. dubna 2010 v obřadní síni blatenského zámku. Za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Bohuslava
Navrátila a členky Občanské komise paní Věry Ernstové bylo ve 3 skupinách přivítáno 17 občánků.
Byli přivítáni občánci:
Ondřej Bulka
Adam Hudeček
Soﬁe Majerová
Marie Mazánková
Matěj Rumplík
Markéta Slancová
Daniel Šenkyřík
Silvie Šilhavá
Jan Šiška
Eliška Šlehoferová
Karolína Pangrácová
Leontýna Pangrácová
Vojtěch Vaněček
Matyáš Vokroj
Ondřej Vrba
Pavla Zdanovcová
Alexander Lehečka

nar. 14.12.2009
nar. 24.02.2010
nar. 17.02.2010
nar. 30.10.2009
nar. 27.11.2009
nar. 27.01.2010
nar. 13.12.2009
nar. 23.02.2010
nar. 18.02.2010
nar. 24.02.2010
nar. 15.01.2010
nar. 15.01.2010
nar. 02.02.2010
nar. 31.01.2010
nar. 09.02.2010
nar. 29.10.2009
nar. 07.07.2009

FOTO: MěÚ Blatná.

Maminkám, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.
Zásady pro výplatu :
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen od roku 2008 po splnění podmínek - nárok na příspěvek má dítě narozené od 1. ledna 2008, jehož matka
má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte. Tento příspěvek je vyplácen
i dětem narozeným v následujících letech při splnění uvedených zásad, s dodatkem, že příspěvek lze vyplatit pouze v případě, že matka nemá žádné
závazky vůči městu Blatná.
Hana Valachová, ved. správ. odboru

Informace z činnosti Policie ČR
(pokr ze str. 2)

koholické nápoje, CD a DVD nosiče, drogistické
zboží, potraviny, autoatlasy, hračky, přívěšky
apod. Dále lze uvést případ odcizovaní nafty
z kamionů ve ﬁrmě Obaly Blatná „Na Lapači“
z měsíce dubna se škodou cca 44.640,-Kč, když
k odcizování nafty docházelo v období měsíce
března a dubna 2010 a bylo odcizeno cca 1.130
litrů nafty. Případ vloupání do dílen ﬁrmy AGRO
Sedlice se škodou cca 30.500,-Kč, kdy pachatel
odcizil akumulátorovou kyselinu, destilovanou
vodu, nářadí a fotoaparáty. Vloupání do prodejny
jednota Lnáře z 29.4.2010 se škodou na odcizených cigaretách ve výši cca 51.500,-Kč a krádež
nákladního automobilu tov. zn. Nissan Double
2.5D bílé barvy registrační značky 2P98482, ke
kterému došlo v době od půlnoci do 07:00 hodin
dne 30.4.2010 před restaurací v obci Vrbno. Ve
větší míře v průběhu měsíce března a dubna
byly na území města Blatná evidovány případy
vloupání do sklepních kójí a garáží, kde byla
odcizována dražší a dobře vybavená jízdní kola
a odcizeny byly některé další sportovní potřeby.
Odcizována jsou i jízdní kola neuzamčená a volně
odstavená u prodejen či restaurací, a to i během
velmi krátké doby. Tyto zmiňované krádeže mají
na svědomí převážně osoby závislé na drogách
z Blatné či okolí, které si jejich prodejem opatřují prostředky k obživě či na nákup další dávky
návykové látky. Takto odcizená jízdní kola končí
v bazarech a zastavárnách mimo okres Strakonice
v okresech sousedních, na Plzeňsku, Příbramsku
či jinde. Od počátku roku 2010 v nejvyšší míře
jsem předmětem zájmu pachatelů objekty ﬁrem,

restaurace, prodejny zejména ve „venkovských“
částech zdejšího služebního obvodu, kde opět
k nejzatíženějším místům tradičně patří Lnáře
a Sedlice a nejbližší okolní obce. Těchto případů
je zatím evidováno celkem 21. Následují co do
počtu případy vloupání do bytů, sklepů, rodinných domů (8 případů). Po 6 případech připadá
na vloupání do motorových vozidel včetně jejich
odcizení a na případy vloupání do rekreačních
objektů, chat a chalup.
V několika případech byli při silničních kontrolách přistiženi řidiči motorových vozidel, u kterých bylo odborným měřením pomocí digitálního
přístroje Dräger zjištěno požití alkoholických
nápojů před jízdou, kdy hladina alkoholu v dechu
přesáhla hranici 1 promile a v těchto případech
byl naplněny znaky přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky dle ust. § 274 trestního zákoníku.
V některých případech mají řidiči navíc vysloven
soudem nebo ve správním řízení zákaz řízení
motorových vozidel, a tak se navíc dopouštějí
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí dle
ust. § 337 trestního zákoníku.
Ve spolupráci se strážníky Městské policie
Blatná nadále probíhají kontroly podávání alkoholu osobám mladším 18 let v řadě restauračních
zařízení na území města Blatné. K uklidnění
situace na úseku veřejného pořádku došlo v souvislosti s konáním hudebních produkcí v baru
„U čerta“ v Blatné v ul. Nad Vdovečkem, kde
již nejsou prakticky 3 měsíce evidovány žádné
případy výtržnického jednání či vzájemného fyzického či slovního napadání mezi hosty tohoto
restauračního zařízení.
Z pohledu protiprávních jednání přestupkového charakteru převážně uvedených v zá-

koně č. 200/90 Sb., o přestupcích je evidováno
k 11.5.2010 zatím 185 přestupků, z tohoto počtu
jich bylo 52 vyřešeno v blokovém řízení a 73
jich bylo předáno k vyřešení do správního řízení
zejména jejich předáním správnímu odboru Městského úřadu Blatná. Ostatní přestupky jsou zatím
v řešení či byly ukončeny jiným způsobem. Stejně
jako v roce loňském, tak i v roce letošním jsou
úkoly, které vyplývají pro policisty obvodního
oddělení Policie ČR v Blatné z právních norem
a interních služebních předpisů, plněny nadále
s určitým nezanedbatelným podstavem policistů
na oddělení a za situace, kdy v posledních letech
došlo k radikální generační obměně policistů
a zkušení starší policisté byli nahrazeni policisty
velmi mladými s minimálními životními zkušenostmi. Průměrná délka služební praxe policistů
oddělení tak činí cca 4 roky, což je velmi málo.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení

Hudba

Lomničanka
ve 2 nebo 3 lidech Vám
nabízí produkci.
Srazy, svatby a jiné
příležitosti.

Kontakt: tel. 605 729 814
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Blatenské mažoretky a Vítání jara v partnerském městě Važec
Do sousedního Slovenska jsme se my, Blatenské mažoretky, vypravily v pátek 21. května 2010 v časných ranních hodinách.Po dlouhé cestě autobusem nás ve Važci vřele přivítal místní starosta a seznámil nás s plánovaným programem na celý víkend. Ještě ten večer jsme všichni navštívili amﬁteátr
a základní školu, ve které nás čekalo bohaté občerstvení.
V sobotu jsme se hned z rána vydali na velmi
příjemnou procházku do Vysokých Tater, kde
jsme obdivovali horské vodopády a Štrbské
pleso. V odpoledním programu k 730 letům
založení obce Važec nás zaujala místní taneční
skupina folklórních tanců a zpěvů. Pak už bylo
na nás, abychom předvedly taneční vystoupení
latinskoamerických tanců a paso doble s červenými vějíři.
V neděli jsme obdivovali Važeckou jeskyni,
která nás naprosto uchvátila nádhernými stalagmity a stalaktity. Poté ještě následovala prohlídka
místního muzea. Odpoledne jsme si však už
připravily hůlky a vydaly jsme se do městského
průvodu, aby ty pravé slavnosti Vítání jara mohly
začít. Sešlo se tam celé město. Všichni lidé byli
velmi pohostinní, neustále nám nabízeli nějaké
dobroty. A poté, co jsme shlédly úžasné vystoupení folklórního souboru, jsme předvedly publiku svoji letošní soutěžní sestavu.
Slavnosti se určitě vydařily, a všem se jistě líbily, nicméně my jsme už museli odjet zpět domů. Tak jsme se se všemi rozloučili a v noci jsme dorazili
do Blatné s bohatými zážitky a krásnými vzpomínkami.
Blatenské mažoretky

Další foto z Važce
Foto: K. Petrán, Z. Malina
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Pivovarnictví a lihovarnictví na Blatensku

K vzbuzení zájmu o otázky regionálního
zeměpisu zařazuji do výuky zeměpisu na SVVŠ
v Blatné i občasné referáty žáků o některých
místních otázkách. Na referát navazuje diskuze,
čímž výuka nabývá seminárního rázu obvyklého
u jednotlivých vědních disciplín na vysokých
školách. Příkladem takového referátu je i toto
sdělení.
V roce 1480 bylo v Blatné ustaveno právovárečné měšťanstvo. V roce 1513 obdrželi blatenští
občané výsadní právo od pana Lva z Rožmitálu
a na Blatné na zařízení obecního pivovaru vedle
stávajícího již pivovaru panského. A tak od té
doby se vařilo v Blatné pivo ve dvou pivovarech.
Měšťané vařili pivo pšeničné (bílé) a ječné (červené), silné i slabé, oboje na svrchní kvasnice
(tyto plovou v kádi na povrchu). Oba pivovary
měly své vlastní sladovny. Měsťanů, kteří měli
právo vařit pivo, pálit a prodávat kořalku, bylo
81 a říkalo se jim právovárečníci. V obecním
pivovaře vařívali pivo střídavě podle stanoveného
pořádku, aby došlo na každého stejnou měrou.
Právo k vaření piva a podíl na společném pivovaru bylo spojováno s držením městských domů.
Nabytím, nebo pozbytím domu se nabývalo, nebo
pozbývalo právo várečné a podíl na pivovaře.
Příjem za pivo byl posilou obecních důchodů
na úhradu dluhů, vzniklých spory s vrchností.
Roku 1604 hrabě Václav z Rozdražova koupil od
Adama Klemonse dům na náměstí (nynější hotel
Beránek) a učinil dům šenkovní. Točil zde pivo na
újmu piva městského, což bylo příčinou dalších
stížností z řad měšťanů, neboť v roce 1719 se tu
načepovalo 117 sudů piva, zatímco v 6 ostatních
hospodách se načepovalo 127 sudů. Není známo
proč dávali pijáci přednost pivu panskému před
měšťanským – asi bylo lepší.
Roku 1824 byl v Pivovarské ulici přestavěn
právovárečný pivovar, který pak vařil až do roku
1921. Dne 9. dubna 1922 byl prodán bývalému
velkostatkáři K. Hildprandtovi a ten jej zrušil.
V Blatné tedy zůstal jen pivovar zámecký. V roce
1896 byly v tomto pivovaře postaveny pivní sklepy a v roce 1926 byl pivovar přestavěn, rozšířen a
proměněn na parostrojní s moderním provozem.
V roce 1910 vyrobil panský, či zámecký
pivovar 5170 hl piva, kdežto měšťanský-právovárečný pivovar 4893 hl piva. V současné době
zaměstnává jediný blatenský pivovar 18 osob a
roční výroba piva je asi 20 000 hl. vyrábí se z 80%
pivo desetistupňové a z 20% sedmistupňové. 53%
vyrobeného piva se se stáčí na moderní stáčecí
koloně, která naplní 2000lahví za hodinu, do lahví
o obsahu 0,65 lt. Zbylých 47% se dopravuje v sudech do výčepů v okruhu 20 km kolem Blatné.
Slad na pivo se dováží z Březnice, Jinců, Tábora,
Michalovců, Trnavy a Nitry, chmel ze Žatce.
V současné době je blatenský pivovar držitelem
titulu „Závod vzorné jakosti“ a pivo se kvalitou
pohybuje na 1., nebo 2. místě v kraji.
Svého času byl větší pivovar v blízkých Lnářích. Byl založen v 17. – 18. století. V roce 1936
vařil 8500 hl, zatímco pivovar v Blatné pouze
6000 hl piva. V roce 1907 byl zmodernizován
na parostrojní a byl u něho přistavěn komín.
V dubnu 1937 přestal vařit a v roce 1967 byl
komín zbourán. V současné době jsou v něm
sklady JZD Lnáře.
Pivovar v Poli, jak je zaznamenáno v pamětní
knize, nebyl velký. Měl primitivní zařízení a pivo

se vařilo jen v zimě. Chmelnice byla na místě
dnešního rybníka Chmelničného.
Pivovar býval též v Čekanicích, Katanech,
Kasejovicích a Starém Smolivci. Bylo tedy na
Blatensku 7 pivovarů, z nichž se do dnešní doby
udržel v provozu pouze jediný v Blatné
Roku 1838 byli v Blatné kromě právovárečníků též 3 lihopalníci.
V roce 1870 byl pak založen bývalým velkostatkářem Hildprandtem hospodářský lihovar
v Blatné. Jmenovaný založil původně cukrovar,
který byl v roce 1812 uváděn mezi prvními v Čechách. Avšak – i když byl hektarový výnos slušný
– několikaletý průměr dokázal, že zde pěstovaná
cukrovka má malý obsah cukru. Proto majitel cukrovar roku 1885 zrušil a budovy dal k dispozici
lihovaru. Poněvadž po první světové válce nebylo
zřizování nových lihovarů povolováno, rozhodli
se zemědělci z okolí Blatné jednat s tehdejším
velkostatkářem o združstevnění lihovaru, což se
roku 1924 podařilo. V roce 1930 obhospodařovali
zemědělci, kteří byli členy tohoto družstevního
lihovaru, 1739 ha zemědělské půdy a vyrábělo se
ročně – převážně z brambor – 1430 hl lihu.V době
neúrody brambor bylo povoleno zpracovat na líh
jako přísadu melasu, v době přebytků obilí též
žito, ječmen, kukuřici, nebo vadné obolí. V době
nadúrody ovoce byla zpracována též padaná jablka a hrušky. Při každé výrobě lihu zbývaly tzv.
výpalky, výborné krmivo pro hovězí dobytek. Po
druhé světové válce byl pivovar přidělen družstvu
do vlastnictví a členský okruh byl rozšířen. V té
době mělo lihovarské družstvo okolo 100 členů
a přes 2000 ha zemědělské půdy. Na členství
lihovaru se podíleli zemědělci z Blatné, Blatenky,
Lažánek, Záboří, Čečelovic, Bratronic, Vrbna,
Tchořovic, Hajan, Chlumu, Paštik, Málkova Drahenického, Buzic, Skaličan, Vahlovic, Dvoretic,
Laciné, Střížovic, Pacelic, Škvořetic a Hněvkova.
V druhé světové válce i po ní byla výroba lihu
z brambor omezena, a proto zaměstnanci lihovaru
prováděli množitelské akce osiva, sadby a travin
na pozemcích členů lihovarského družstva. V roce
1958 byl lihovar zrušen a objekt byl přidělen pro
sklad ovoce a zeleniny.
V matrikách děkanského úřadu v Sedlici se
uvádějí roku 1670 v Čekanicích vinopalny (=
lihopalny) Justina a Zuzana, které mívali pronajaty židé. Z pivovaru, který stával v Čekanicích
již v roce 1665, byl zřízen lihovar, neznámo však
kdy. Asi roku 1897 byl tehdejší majitelkou Vl.
Stráneckou postaven nový lihovar, který nesl
název Hospodářský lihovar. Líh pálil velkostatek
jednak z vlastních brambor a jednak z průmyslových brambor, které vykupoval od rolníků z okolí.
Několikrát byl učiněn pokus o združstevnění
lihovaru, ale nikdy nedošlo k dohodě. V době
fašistické okupace se v lihovaru nepracovalo,
přístroje byly odmontovány a stihl je podobný
osud, jako v první světové válce. Dnes slouží
budova lihovaru místnímu JZD za kanceláře,
skladiště, dílny a garáže,
Lihovar ve Lnářích byl založen roku 1874.
V roce 1924 byl združstevněn a jeho 89 členů bylo
z obcí Hornosín, Kocelovice, Říště Zahorčice,
Předmíř, Záhrobí, Újezd u Kasejovic, Chloumek,
Lnáře, Hradiště, Bezděkov a Pole. V roce 1938
byla při lihovaru založena sušárna brambor a mléka. Ročně se vyrábělo průměrně asi 1000 hl lihu.
Od roku 1949 je lihovar mimo provoz, pracuje
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pouze sušárna. Brambory se suší od poloviny září
do května, ve zbylé části roku se pak suší mléko.
Ročně se tu usuší 480 – 530 vagónů brambor a asi
1 800 000 l mléka. Od listopadu 1968 je v chodu
nově vybudované čistící zařízení na odpadní vody.
Lihovar zaměstnává 14 zaměstnanců.
Menší lihovary bývaly též v Mírči a Lapači.
Tento vyráběl průměrně 200 hl absolutního lihu.
Pivovar v Blatné a lihovar ve Lnářích mají
pro Blatensko – jako dva závody potravinářského
průmyslu – velký význam. Pivo zde vyrobené je
dobré kvality, nemusí být dováženo odjinud a je
ho stále dostatek. Blatensko náleží k obilnářsko-bramborářské oblasti, a proto se zde brambory
pěstují na větších plochách. Stává se však, že při
sklizni některé brambory namrznou. Zemědělci,
aby zabránili hnilobě a úplnému znehodnocení
brambor, odvezou je do blízké sušárny ve Lnářích.. Usušené bramborové vločky jsou pak vhodným krmivem a součástí krmných směsí.
František Machovec

Poznámka:
V čísle 6 Blatenských listů bylo otištěno
„Ohlédnutí za profesorem Františkem Machovcem“. Jako vzpomínku na jeho práci učitele pro
rodné Blatensko zde otiskujeme jeden z článků,
který napsal v 70. letech.

redakce

Zámek Zelená Hora, akce

Terazky na Zelené Hoře straší
(26. - 27. 6. 2010, 9:30-18:00 hod.).
Zřejmě jediná možnost k návštěvě
zámku v letošním roce.

Komentované prohlídky s divadelními
scénkami zaměřenými tentokrát na místní
pověsti, záhady a tajemno. Poprvé v historii
zpřístupněna okrouhlá věž u brány, kdysi
obávané vězení „Kozí díra“.
U toho prostě nesmíte chybět!
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25Kč.
Více na www.zelenahora.cz.

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. 737 851 467.“
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Základní um�lecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – email: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2010/2011

ZÁPIS ŽÁK�
pro výuku do p�ípravných ro�ník� pro obory: hudební, výtvarný a tane�ní
Hudební obor – p�ípravná hudební výchova
- individuální nástrojová výuka
(klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara)
- trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy
bicí nástroje, klávesové nástroje
- sólový zp�v
- sborový zp�v

d�ti od 5 a 6 let
d�ti od 6 let

Výtvarný obor – základní studium
- základní studium se zam��ením na keramiku
práce s po�íta�ovou grafikou – multimédia

d�ti od 5 a 6 let
d�ti od 10 let

Tane�ní obor -

d�ti od 10 let
d�ti od 6 let
d�ti od 5 let

základní studium
d�ti od 5 let
základní studium se zam��ením na klasický a moderní tanec
se zam��ením na spole�enský tanec
se zam�ením na mažoretky

Zápis se koná v �ervnu v týdnu od 14. – 18. �ervna 2010
a poslední týden v srpnu
10:00 – 16:00 hodin
v ZUŠ Blatná v �editeln� školy 1. patro, dve�e �. 16
spojeno s prohlídkou školy

Kaktusy přežily dlouhou zimu a opět kvetou ...
Po velmi dlouhé zimě je tu jaro, kaktusy se
probudily ze zimního odpočinku, dostalo se jim
tepla a vody a tím začalo jejich růstové období.
Druhá polovina května a celý červen je čas, kdy
nejvíce kaktusů vykvétá nádhernými květy všech
možných barev a tvarů.
Kaktusy
jsou exotické sukulentní rostliny,
které nejsou
náročné na
pěstování.
Domovinou
kaktusů je
Severní a Jižní Amerika. Jsou rozšířeny na obrovské rozloze,
od Patagonie v Jižní Americe až k padesáté
rovnoběžce v Americe Severní. Ani výskyt však
není rovnoměrný.
V Severní Americe je centrum výskytu kaktusů v Mexiku a nejjižnějších státech USA.
V Jižní Americe je centrum s největším množstvím rodů a druhů Severozápadní Argentina a
Bolivie, ale kaktusy rostou téměř ve všech
státech .
Aby se u nás ve sbírkách kaktusům dobře dařilo, musíme jim připravit takové podmínky, které
se co nejvíce přibližují podmínkám ,ve kterých
rostou na svých přírodních stanovištích.

V prvé řadě je to dostatek světla a tepla v letním neboli vegetačním období.Dalším důležitým
faktorem pro zdárný růst je voda.Tou v době plného růstu nešetříme. Netrápíme kaktusy suchem,
ale také by neměly mít stále mokrou zem. Zálivka
by měla být nárazová a vydatná.
Další závlahu provádíme až po úplném
proschnutí zeminy.Nejlépe je zalévat ráno nebo
večer.
Nikdy nekropíme těla rostlin rozpálená
sluncem. Zeminu používáme propustnou, která
obsahuje až polovinu hrubšího říčního písku.
V zimním období (listopad-únor) by kaktusy
neměly růst, protože by se nedostatkem světla
deformovaly. Suché a chladné zimování (6 – 10
C) je jednou z nejdůležitějších podmínek pro
květenství v příštím roce. Dospělý, zdravý a dobře
pěstovaný kaktus kvete každým rokem několikrát
a každý rod kaktusů kvete v jiném období.
Vím že v dnešní uspěchané době není moc
času na koníčky,ale někdy je třeba se oprostit
od všedních
starostí a potěšit se něčím
hezkým.
Nevěřili
byste, kolik
lidí se u nás
tímto koníčkem zabývá

a těší se ze svých pěstitelských úspěchů. Mnoho
lidí pěstuje kaktusy jen za oknem, čím dál více
na balkonech a ti kteří mají možnost si udělat na
zahrádce malý skleník či pařeniště mají radost
a úspěchy určitě největší.
Já pěstuji kaktusy již téměř 40 let, mám velmi
velkou sbírku kaktusů a sukulentů, na kterou se
jezdí dívat kaktusáři z celých Čech i ze zahraničí.
Vím že mnoho lidí z blízkého okolí ani o této sbírce neví. Proto bych chtěl pozvat všechny, co mají
rádi květiny a třeba je nemohou sami pěstovat,
aby se zdarma přišli podívat na hezké rostliny
s krásnými květy. Rád přivítám i zahrádkářské
zájezdy nebo školní výlety.
Těm kteří by chtěli zkusit kaktusy pěstovat,
velmi rád poradím a předám svoje zkušenosti.
Skleníky jsou otevřeny od 13.5. – 15.10. každý čtvrtek od 13 – 17 hod. - možnost návštěvy
i jiné dny po domluvě na tel. 723 044 489.
Ježek Vladimír
Náměstí č.3, Březnice

Zprávy mladých básníků
Poetické zprávy mladých básníků.
Na klaviatuře píši báseň.
Z dola alikvóty poﬁderních tónů,
z venčí rytmická sirenní kázeň.
Poetické zprávy
mladých básníků.
A prý prší a lámou se nám nehty!
Tichá slova cestujících tramvají.
O čem přemýšlí? Oběd vaří,
na svět nás mladých nadávají.
Mladí prý neladí !
Poetické zprávy pro naše kamarády.
A - Cé - Cé - Dé - Gé
klapky se nezastaví.
A tak, není to zlé
to rytmické bubnování
kyselých kapek.
A barva cella jako oblohy.
Na klaviatuře píši báseň,
místo češtiny, tam zbytek třídy
potí slohy.
Poetické zprávy mladých básníků.
Mladí ladí tóny
klavia - tůůůry .
Karolína Frühbauerová
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Škvořetický kulturní dům doznal Rozhovor s Márdim z Vypsané
změn, ale veřejnosti slouží stále
ﬁxy o Blatenském festu
Škvořetice - Legendární „Akce Z“ byly za socialistické éry jedinou
možností, jak dosáhnout rozvoje venkovských lokalit a umožnit občanům žít
na úrovni. V rámci „Akcí Z“ se rodily hostince, prodejny smíšeného zboží,
lanovky, dětská hřiště- a kulturní domy.
Tak byl v roce 1974 postaven i kulturní dům ve Škvořeticích. Brigádně se
o to zasloužili jak členové místních organizací SSM a Tělovýchovné Jednoty,
tak i nikde neorganizovaní občané. Normalizační zařízení ve Škvořeticích
bylo svým způsobem výjimečné- ani ne tak svým vzhledem a vnitřním
vybavením, jako repertoárem. Na jeho jevišti se vystřídala řada hvězd
socialistického showbyznysu- skupiny Turbo a Katapult, zpěvačky Heidi
Janků a Věra Martinová, zpěváci Ivo Jahelka a Petr Kotvald, baviči Ivan
Mládek, Aťka Janoušková a mnoho dalších v té době významných umělců.
„V osmdesátých letech minulého století se náš kulturní dům dokonce stal na
určitou dobu společenským centrem pro celé Blatensko, především díky své
vynikající akustice. To totiž procházela rekonstrukcí blatenská sokolovna“,
připomíná nynější starosta obce Lubomír Nový. Samozřejmostí kulturní
činnosti ve Škvořeticích byly plesy, taneční zábavy, diskotéky, dětská vystoupení aj. Na malém sále v prvním patře se promítalo kino a konaly se různé
přednášky a besedy. „U
nás se také těsně před
sametovou revolucí uskutečnil Country bál- první
na strakonickém okrese
a jeden z prvních v celém Jihočeském kraji“,
vzpomíná bývalý správce
kulturního domu a člen
Osvětové besedy Škvořetice František Vošahlík,
který bez nároku na ﬁnanční odměnu celá desetiletí chod společenského
zařízení řídil se vším, co
k tomu patří, „Nebylo to
tehdy ani tak těžké prosadit. Soudruh na strakonickém ONV, který měl kulturu pod palcem, sice
utrousil nějaké poznámky v tom smyslu „že je to přece jen taková americká
hudba“, ale bez většího přemlouvání nakonec akci povolil.“
I po roce 1989 škvořetický kulturní dům ruku v ruce s tržní ekonomikou
udržel krok s dobou, začalo ale být jasné, že musí dojít k určitým změnám
a pak- objekt začal chátrat. V roce 1999 byl kulturní dům oddělen od vedlejšího pohostinství a nabídnut k pronájmu. Byla provedena částečná rekonstrukce sociálních zařízení a balkónu, průběžně docházelo ke stálé údržbě.
V roce 2008 došlo k tolik potřebné celkové výměně střešní krytiny. „V brzké
době se plánuje nový vzhled návsi a my počítáme v souvislosti s tím začlenit
do něho esteticky i kulturní dům“, říká starosta Lubomír Nový.
Hlavním zdrojem příjmů kulturního domu se staly sobotní diskotéky,
ostatně jako i v okolních kulturních domech / Myštice, Lnáře /. Ale jinak
slouží tento objekt i nadále obecním účelům /MDŽ, setkání důchodců, plesy, ochotnické divadlo / a pro potřeby zdejšího Zemědělského družstva. „S
nynějším nájemcem je výborná spolupráce, navzájem si vyhovíme a tak to
má být,“pochvaluje si škvořetický starosta.
Stejný názor má i nájemce Jiří Hrabě, který si chod kulturního zařízení
organizuje už třetím rokem: „Naše vztahy s představiteli obce jsou přímo
ukázkové a ideální. Jsem moc rád, že jsem mohl přijít zrovna sem.“ Škvořetický kulturní dům poznal důvěrně už před osmi lety: „To jsem tady působil
jako disdžokej. Když jsem se později doslechl, že je tenhle objekt nabízen
k pronájmu, neváhal jsem ani minutu a přihlásil se do výběrového řízení. Byl
jsem vybrán ze sedmi uchazečů možná také dílem proto, že už jsem jeden
kulturní dům provozoval“, uvádí nájemce Jiří Hrabě. Do budoucnosti by
chtěl program kulturního domu ještě zatraktivnit: „Když to dobře dopadne,
přivítáme zde na podzim režiséra Zdeňka Trošku. Naposledy jsme tu na malém sále měli velice zajímavou besedu, doplněnou promítáním, o cyklistické
výpravě Františka Šestáka napříč územím USA.“
Vladimír Šavrda

o rozhovor. Tak tady je.

Jen o málokterých skupinách
se vloni tolik mluvilo a psalo jako
o pardubické kapele Vypsaná ﬁxa.
Natočili totiž výjimečné album
Klenot, které potěšilo nejenom
početné řady fanoušků, ale také
ho vysoce ocenila česká hudební
kritika. Rozhodnutí natočit album
v anglickém studiu spolu s producenty Janem P. Muchowem, Dušanem Neuwerthem a Angličanem
Guyem Fixsenem se Vypsané ﬁxe
vyplatilo. Svědčí o tom i nominace na několik hudebních cen jako
je Anděl, Ceny Óčka či Žebřík.
My budeme mít to štěstí, vidět
Vypsanou ﬁxu naživo i v Blatné.
Vysoupí totiž na letošním Blatenském festu. A u této příležitosti
jsme požádali zpěváka Márdiho

Mardi, na Blatenském festu jste už hráli před šesti lety. Utkvělo ti něco
z něj v paměti?
No, je pravda, že od naší poslední návštěvy uplynula docela dlouhá doba,
ale i tak si vzpomínám, že to bylo docela dobrý. A to i přes to, že nás v té
době znalo mnohem míň lidí než dnes. Vlastně jsme byli úplně neznámá
kapela, která byla vděčná za každou možnost si někde zahrát. V paměti
mi utkvělo, že pořadatelé byli sympaťáci a že jsme dostali velice vtipnou
knížku od jednoho týpka, která pojednávala o místní legendární partě Anča
band a náš basák Mejn jí pak dost dlouho předčítal v dodávce, když jsme
jeli někam hrát.
Na podzim jste vydali velmi úspěšné album Klenot, které i kritika velmi
chválila. Jak jste s albem spokojeni vy, teď s odstupem několika měsíců?
Je to naše jediná deska, kterou si s odstupem času sem tam pustím v mp3
přehrávači i přes to, že většinu těch písní hrajeme teď na koncertech. Jsem
s tou deskou hodně spokojenej, myslím, že se na ni podařilo dostat to, co
jsme chtěli.
Byli jste nominováni na řadu hudebních cen. Jsou taková ocenění pro
Vás důležitá?
Myslím, že tyhle záležitosti jsou dobrý k tomu, že propagujou tu desku
v tu chvíli, kdy to je aktuální.V tom já vidím tu jejich důležitost, ale že bych
si tím nějak masíroval ego, to zas ne. Na ceny si sedne prach a mnohem důležitější pro kapelu našeho typu je to, co bude než to, co bylo. Kapela nemůže
být jako ten starší policejní inspektor z ﬁlmu Rozpuštěný a vypuštěný, kterej
byl pořád o krok zpátky za tím mladším inspektorem. No a hlavně-stejně
jsme jako vždycky nic nevyhráli-hahaha
Na jaře vyjeli na jarní část Klenot tour pod názvem „Jaro a naše nebe
pro tebe“, kde své fanoušky podrobujete „našenební“ terapii. Jak terapie
probíhá?
Je to směs složená z energie, zvuku, melodie a atmosféry, kterou rozpouštíme mezi těma, co na nás přijdou. Ty by pak měli úplně předávkování
odejít domů a to rozpoložení by jim mělo vydržet alespoň měsíc a měli by
se na tom stát závislý, abychom mohli hrát až do smrti, protože my jsme
zase závislý na tom vytváření té směsi..
A v červnu nastává čas festivalů. Vy sami pořádáte také svůj vlastní festival Uganda. Jak se díváte na takové malé lokální festivaly jako je ten
v Blatné?
My máme tyhle menší akce moc rádi, protože většinou mají svou
osobitou poetiku a nesou místní genius loci. Co se týče Blatný, tak mám
takovej pocit, že to zdejší kouzlo spočívá v extrémní kalbě, která graduje
s přibývajícím časem.
Jinak organizovat akci znamená velkej stres a člověk si to většinou nejvíc
užije až když to skončí - to mluvím sám za sebe, ale myslím si, že to každý,
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kdo něco pořádal, dobře chápe. Zvláštní na tom je,
že pár dní po akci víš, že už do toho nikdy nejdeš
a pak do toho stejně zase jdeš.
A na co se od Vás můžeme v Blatné těšit
Půjdeme do plnejch, aby naše nebe hřálo
jako peklo a lidi v Blatný si to pořádně užili. To
je náš plán a zároveň cíl!! Už se na to těšíme!
Pak si dáme pár drinků a pojedeme domů. Jako
vždycky.
Mardi, díky za rozhovor!
Martina Žáková

Předprodej na
Blatenský fest začal!
Už sedmnáct let se na Blatensku koná tradiční
hudební festival Blatenský fest. Letošní ročník se
uskuteční 25. a 26. června na zimním stadionu
v Blatné. Festival tedy bude opět dvoudenní, novinkou jsou ale dvě hudební scény. Na velké scéně
vystoupí hlavní hvězdy festivalu jako je oblíbená
pardubická skupina Vypsaná ﬁxa, temperamentní
kubánský orchestr Santy y su Marabú, punková
klasika SPS, metalcorové hvězdy Locomotive, X-core či slovinští Killing Option, mistři rockabilly
Slapdash, skáčkoví Basta Fidel, dále skupiny
Atari Terror, Timudej, Uniﬁction, Mordors Gang,
Jolly Joker, Funkce šroubu, Ančaband a další.
Druhá scéna bude patřit menšinovým žánrům.
Vystoupí zde například Nikola Brasko, Namrous,
Macheta Ape Town, Dech Dehtu, G.O.O.S.E.,
Footnote a další. Tato scéna také poskytne prostor
divadelníkům. Svá představení uvede Divadlo Arnošta – loutkové divadlo Woody Allen a Divadlo
Konzervatoř Brno). Celkem se na obou pódiích
vystřídá 49 hudební skupin. Jejich kompletní seznam naleznete na webových stránkách festivalu
www.blatensky-fest.cz.
Pořadatelé festivalu také přichystali zajímavý
doprovodný program. Nebude chybět tradiční
výstava fotograﬁí či sportovní utkání. Přespolní
návštěvníci mohou využít festivalového stanového
městečka.
Ceny vstupenek na Blatenský fest 2010:
Předprodej na celý festival – 260 Kč (do 23.6.
2010)
Na místě v pátek (1 den) – 220 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 360 Kč
Na místě v sobotu (1 den) 220 Kč
Děti do 12 let zdarma
Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají vstup
zdarma
Vstup psům a jiným mazlíčkům zakázán.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v Restauraci Sokolovna a v Hospodě u Datla do
23.6. 2010.

Využijte šanci!
„Dobří holubi se vracejí“, tak nazval kdysi
dávno scénárista Dušan Klein svůj slavný ﬁlm.
I na půdu střední školy v Březnici, kdysi známé
„zemědělky“, se často vracejí „dobří holubi“. Na
rozdíl od zmíněného ﬁlmu to však nejsou nevyléčitelní alkoholici, ale velmi úspěšní vědci, podnikatelé, nebo politici. Myslím, že se vracejí rádi – aby
se pochlubili svými úspěchy (což se v Čechách

sice „nenosí“, ale celý svět to umí), aby potvrdili
současným studentům, že jim březnická škola dala
kvalitní základ pro cestu za úspěchem.
Tak tomu bylo i v pondělí 11.května, kdy
se ve velké posluchárně představil studentům
nenápadný muž s vitalitou maratónského běžce –
MVDr. Josef Vitásek, Ph.D., absolvent této školy,
který v současné době řídí odbor F5, jenž má na
starosti výživu zvířat (hygiena krmiv, vedlejší
živočišné produkty, BSE, klusavku), kontroly při
dovozech zvířat a potravin živočišného původu a
residua léčiv a dalších cizorodých látek v potravinách živočišného původu. Hovořil o Evropské
unii, hovořil o tom, že mnohdy odsuzujeme to,
čemu nerozumíme, nebo čeho se bojíme. Mluvil
o Evropě, o světě, o nás a také o sobě.“Vždycky,
když se přede mnou objevila nějaká šance, tak
jsem dlouho neváhal a využil jsem ji. A stále jsem
se učil - jako student, jako soukromý veterinář,
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jako pracovník Státní veterinární správy ČR, jako
inspektor SVS, úředník v oblasti zemědělství,
pracovník Evropské komise a Rady. Učím se stále,
není možné přestat.“
Věřím, že se za pár let některý ze současných
studentů vrátí do březnické školy a svoji prezentaci
zahájí slovy pana Vitáska:“ Neváhal jsem využít
šance…“.
Zapsala: PhDr. Věra Splítková

Sbor dobrovolných hasičů Blatná
pořádá
u příležitosti rybářských slavností

soutěž v požárním útoku o pohár
starosty města Blatná
Soutěž proběhne 19. 6. 2010 od 13,00 hod. na náměstí J. P. Koubka v Blatné.
Soutěží se v kategorii „muži“ a „ženy“ dle pravidel požárního sportu.
V neděli dne 20. 6. 2010 ve 12,30 hod. provede HZS Blatná vyproštění osob
z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci záchrannou službou Blatná.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé!
Novotný Josef
velitel SDH Blatná

Tvrdý Václav
starosta SDH Blatná

Turistické putování po rybnících Blatenska
s výkladem pana profesora Sekery 20. června
( doprovodná akce Rybářských slavností v Blatné 19.-20.6.2010)
Překrásná krajina kolem Blatné je poseta malými, většími i velkými rybníky. Putování kolem všech
rybníků by zabralo hezkých pár dní, ale zážitky by vždy byly nádherné. Vzhledem k tomu, že máme
na prohlídku s výkladem pana profesora Sekery jenom tři čtvrtiny dne vybrali jsme trasu, která je na
uvedený časový úsek vyhovující.
Z Blatné vyjdeme po modré turistické značce přes most kolem sokolovny k Nohavickému mostu
a dále přes železniční přejezd. Před železničním přejezdem nám vlevo zůstanou budovy Střední odborné
školy Blatná. Přejdeme opatrně silnici do Plzně a kolem Dřevokovu naše kroky budou dále pokračovat
kolem hájovny po zelené turistické značce přes lesy na hráz rybníka Hadí, kde bude 1. zastavení pro
výklad o historii i současnosti rybníka. Pokračujeme dále k hájence, kde je hydrobiologická stanice
Univerzity Karlovy. Po zelené turistické značce pokračujeme k rybníku Pálenec, kde bude 2. zastavení
s výkladem. Pak se vydáme přes les po cestě k rybníku Smyslov, kde bude 3. zastavení. Projdeme se
opět přes les k dalšímu rybníku Vitanovy, kde bude 4. zastavení s výkladem pana profesora Sekery.
Pak navážeme na modrou turistickou značku a ta nás zavede k ornitologicky nejzajímavějšímu rybníku
Radov, s posledním 5. zastavením. Poté se dále po modré dostaneme k rybníku Kaprov a kolem Dolejšího rybníka dorazíme do Tchořovic, kde po překročení železniční trati dále po modré značce nám
po levé straně zůstane Podtchořovický mlýn (u rybníka Dolejší Tchořovice) a po cca 800 m Hajanský
rybník. Po pravé straně Řečický rybník. Modrá turistická značka nás přes obec Řečici zavede zpět
k Nohavickému mostu a do Blatné. Během našeho putování, které vzhledem k 5 zastavením a výkladu
bude v délce 17 km, uvidíme 8 rybníků z mnoha, které obklopují malebné město Blatná. Vyrazíme
v 9,00 hodin od sídla Blatenské ryby přímo naproti Blatenskému zámku. Na tento krásný pěší výlet
s opravdu odborným výkladem zve BLATENSKÁ RYBA a turistický klub BLAMIŠ.
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Hurá do Stožce
Ve dnech 26. 4. až 30. 4. jsme navštívili Středisko ekologické výchovy „Pod
skálou“ Stožec. Každý den pro nás průvodkyně Pavla připravila šestihodinový program. Témata byla: Chováme se jako zvířata, Staročeské hry, Pojďme na půdu.
Ve středu jsme si udělali výlet po Medvědí stezce na Schwarzenberský kanál.
Zde jsme s údivem obdivovali velkolepou stavbu ze 17. století. Heslem našeho
pobytu bylo: „Starej se sám o sebe“ (objev sám sebe).
„Na Stožci se mi líbilo, že jsme se mohli více poznat.“ Míša
„Ze Stožce jsem si odvezla hezké zážitky a poznatky z přírody.“ Štěpa
„Na Stožci se mi líbilo, jak jsme hledali kameny. Chtěla bych tam ještě jet.“
Veronika
„Ve Stožci se mi líbilo. Hodně jsem se tam toho naučil o přírodě.“ Filip
„Pobyt ve Stožci mi dal nové poznatky o přírodě a zapečetil můj názor, že od
první třídy jsem ve správném kolektivu. I když odcházím, vím, že při vzpomínce
na tuto třídu se mi vždy vybaví Stožec.“ Tomáš
„Ve Stožci jsem se přiučil znalostem o přírodě.“ Leošek
„Na Stožci se mi líbily procházky a programy. Naučila jsem se lépe poznávat
přírodu.“ Denisa
„Na Stožci se mi nejvíce líbilo, že jsme byli celý týden s kamarády a hráli
zajímavé hry.“ Lenka
„Přivoněl jsem k šumavské přírodě.“ Ondra
„Na Stožci jsme se více poznali a skamarádili.“ Klárka
„Naučil jsem se, jak se chovat k přírodě.“ Jakub M.
„Pobyt ve Stožci mi
dal nové znalosti o přírodě, a vím, že se má
každý starat o sebe.“
Andrea
„Poznal jsem šumavskou přírodu“ Jakub S.
„Pobyt mi dal, že
se má každý starat sám
o sebe. Vím toho víc
o přírodě a památkách.“
Terezka
„Na Stožci se nám
moc líbilo, chtěli by-
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chom tam jet příští rok znovu. Naučili jsme se toho hodně o přírodě a všechny hry
nás bavily.“ Adam a Adam

„Ve Stožci jsem získala nové poznatky o přírodě. Moc jsem si pobyt užila,
protože se každý dokázal postarat sám o sebe.“ Marcela
„Stožec je úžasné centrum pro environmentální výchovu v centru NP
Šumava.“
Jana - ZŠ J. A. Komenského Blatná V. B

Auto-moto burza
Zdá se to být až symbolické, že 1.května,
tedy v den někdejších prvomájových průvodů,
se na ploše letiště u Tchořovic (nedaleko Blatné)
konala auto-moto burza, kde bylo možno ukojit
touhu po získání náhradních dílů a doplňků pro
vozidla vyrobená převážně před listopadem roku
1989. Mnoho blatenských kutilů tuto příležitost
využilo. Ale i nemotoristé si mohli přijít na své.
Nabízelo se zde nářadí, vyřazená armádní výbava, někdy se dala sbírka zboží doslova označit
výrazem: “co dům dal.”
Aby toho nebylo málo, burzu doplnila přidružená akce setkání přívrženců vozů Lada, nebo-li takzvaných žigulíků. Zván byl však každý
majitel vozu pocházející z někdejší SSSR. Dnes
se to někomu může zdát neuvěřitelné, ale taková
Lada 1500 nebo dokonce 1600 patřila kdysi
u nás k motoristické elitě. Ruská diktatura tehdy
pracovala všemi prostředky na tom, aby právě
jejich vozy byly to nejlepší, čím jsme mohli u nás
tehdy jezdit. Stinnou stránkou věci je, že těmi
prostředky byla také tvrdá omezení kladená na
naše domácí výrobce. Přesto nemám nic proti
žigulíkům a jsem rád, že existují lidé, kteří si je
oblíbili a aktivně tak udržují dědictví doby.
Další burza se bude konat 29.5.2010 na stejném místě. Uvidíte tentokrát Mercedesy. R.V.
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Program na červen 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
2.6. – Jedeme k moři
7.6. – Náhrdelníky z těstovin
9.6. – Sluníčko z prstových barev, vyhlášení fotosoutěže
14.6. – Kytičky z víček od PET lahví
16.6. – Zdravé zoubky
21.6. – Zvířátka z kamenů
23.6. – „Zavařujeme“
28.6. – Vodní radovánky
30.6. – Závody na dopravním hřišti
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ZVEME NA ZÁBAVNÝ PO�AD

DUO MAMI OP�T V AKCI
TO NEJLEPŠÍ Z RYB NA GRILU
chci MAMI…

�
����Kde?�
Vrbno�u�Blatné�
����Kdy?��
11.��ervna�2010�(pátek)�v�19�hod.�
����Kdo?��
DUO�MAMI�–�Grilování�ryb�a�povídání�o�rybí�kuchyni�s�ochutnávkou.�
�
�
Kapela�Z�VRŠKU�–�Tv�rci�dobré�nálady.�
�
�
LIQUIB�ZÁMECKÝ�LIHOVAR�BLATNÁ�–�Ochutnávka�destilát�.�
�
�
Slosovatelné�vstupenky,�videoprojekce�a�další�p�ekvapení.
Ob�erstvení�po�dobu�konání�akce�zajišt�no�(smažené�a�pe�ené�ryby,�ostatní�rybí�speciality,�
dostatek�nápoj�)�
�
Celý�ve�er�se�koná��za�p�isp�ní�sponzor�:�
Blatenská�ryba,�Dv�r�Lná�e,�Liquib�Zámecký�lihovar�Blatná,��Mako�Blatná,�Manželé�Kiliánovi,�
M�š�anský�pivovar�Strakonice,�Rybá�ství�Lná�e,�Šti�í�líhe��ESOX�Tábor,�ZZN�Strakonice.�

Úterý 1. června – od 15.00 hod. – oslava Dne dětí - na zahradě u MC
Neděle 13.června – Hledání indiánského pokladu –den pro táty
(dědy/strýčky) – oslava Dne otců
výstava Jak se žije v mateřských centrech – vernisáž – 14. června
– v 15.00 v malé zasedací síni MěÚ (vedle ZŠ TGM)
Čtvrtek 24. června – Přijede k nám návštěva – dvojice Vanda a
Standa - v tělocvičně ZŠ JAK od 14.00 hod
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
590021_JC_260510_Blatenská ryba s.r.o._speciál jižní Čechy_137x30_vd

V horském smíšeném lese, ve výšce 8 až 25 m se skrze
koruny buk�, jedlí a smrk� vine 1300 m dlouhá stezka
korunami strom�. Na 6 didaktických stanicích Vám budou
názorn� a živ� prezentovány životní formy lesní fauny a flóry.
�e� je o nejdelší „Stezce v korunách strom�“, stojící
v Neuschönau v Národním parku Bavorský les.
Vrcholem stezky je v pravém slova smyslu 44 m vysoká
„stromová v�ž“. Jedine�ná a jediná svého druhu – nejen
svojí vzdušnou architektonickou formou, ale také svým
druhem a metodou výstavby. Tato v�ž se ty�í nad 3 prav�kými 38 m vysokými jedlemi a bukem. Od kmenu až na
vrcholky strom� zaregistrujete nes�etné životní formy. Mechovitý porost, hmyz, malé živo�ichy a ptactvo, to vše
m�žete pozorovat z jedine�né perspektivy. Po výstupu na plošinu budete odm�n�ni nezapomenutelným
výhledem. V okolí vrchol� Lusen a Rachel se rozprostírá p�es sto kilometr�m jako zelené mo�e Bavorský les a
�eská Šumava. Za jasného a p�íznivého po�así lze dohlédnout až na severní h�ebeny Alp. Pro návšt�vníky mající
chu� na dobrodružství se na stezce nachází 8 zážitkových stanic s lanovými prvky, kymácející se lávkou, hrazdou
a kladinou. Samoz�ejm� vše zabezpe�ené. Otev�eno je celoro�n�. V kv�tnu denn� od 9:30 do 18:00 hodin, od
�ervna do zá�í pak až do 19:30 hodin. Základní vstupné pro dosp�lého je 8 EUR. P�ímo u stezky se nachází
n�kolik parkovacích míst. Od ostatních parkovacích míst v Národním parku jsou návšt�vníci sváženi autobusem
p�ímo ke Stromové stezce. Stezka je bezbariérová – vhodná pro rodiny, sjízdná s d�tským ko�árkem, vhodná pro
vozí�ká�e. Jestliže máte chu� prozkoumat toto nevšední místo na vlastní k�ži, podívejte se na
www.stezkavkorunach.cz a zastavte se v Informa�ním centru a cestovní kancelá�i Ciao… pod
blatenskou v�ží pro podrobn�jší informace. Pro zájemce z �ad skupin organizujeme individuální
cesty našimi minibusy a autobusy p�ímo z Blatné. Vybavíme Vás mimo jiné i mapou, díky níž
se dostanete nejen ke Stezce v korunách strom�, ale vydáte se s ní po dalších stezkách
protínajících Národní park Bavorský les a Šumavu. Máme pro Vás celou edici turistických a
cykloturistických map, automap a pr�vodc� díky nimž budete mít stále co objevovat. T�šíme
se na Vaši návšt�vu.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Střední odborné učiliště Blatná

přijme od 1.9.2010 do
pedagogického sboru školy

absolventa technické
fakulty ČZU.
Informace na 383412322,
info@soublatna.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
rychle a kvalitně.
Bližní informace na tel. č.
724759559
604603757
775630346
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STAVEBNÍ ČINNOST
& Realizace koupelen

Mate�ské centrum Blatná p�ipravuje
na ned�li 13. �ervna 2010 od 15.00 hod
den pro táty (d�dy/strý�ky) s d�tmi

Hledání�indiánského�pokladu�
Malí i velcí indiáni budou plnit dobrodružné úkoly a získávat jednotlivé �ásti mapy, která jim
pom�že p�i hledání indiánského pokladu.
Indiáni, vezm�te si s sebou páre�ky, vu�tíky �i klobásky na opékání, bar U
�erta bude otev�en, takže tatínci se mohou odm�nit „ohnivou vodou“.
Maminky, babi�ky �i teti�ky, m�žete samoz�ejm� p�ijít také.

Sraz v 15.00 hod u MC Kap�ík (areál ZŠ Hole�kova ul. – na
Vinici)�

Blatná

~ 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

www.marpa.webnode.cz
Mail: marpa108@seznam.cz
Tel: Patrik Flachs
731/466 512
Marek Ředina 737/667 198

Dagmar Schollerová 777878292
Veronika Hudačeková 777628422
Ročník 21 (31)
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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

Blatná 28. května 2010

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely
Hledám cvičitelky do nového
relaxačního centra v Blatné.
604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová
ﬂexibilita.

JIMI FOTO
Fotografické služby
- svatby, oslavy, reportáže
- fotografie portrétu, aktu
jako dárek pro n�koho, kdo dokáže
ocenit krásu milované osoby.
- ateliér, exteriér
- digitál, klasika - film
Ji�í Mina�ík
tel: 606 418 773 ( po 15 hod. )
e-mail: jimi.007@ seznam.cz

Pronajmu 2 nově
zrenovované
místnosti se soc.
zařízením ca.
40m2!
Vhodné k podnikání!
Kontakt mobil:

773 601 830
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Výlet do Temelína
Je čtvrtek 6. května ráno a naše třída 2. CS se vydává společně se třídou 2. AA
a několika dalšími studenty do jaderné elektrárny Temelín. I když nám počasí nepřeje, nevzdáváme to
a nasedáme do autobusu, který nás má dovézt do cíle.
Kolem půl desáté jsme se ocitli před zámečkem Vysoký Hrádek, centrem s informačním střediskem. Uvnitř nás čekala velká podívaná, včetně virtuální procházky jadernou elektrárnou formou
trojrozměrného ﬁlmu. Poté nás průvodkyně rozdělily do čtyř skupinek, ve kterých jsme setrvali po
celou dobu exkurze.
Teď něco málo o tom, co jsme se vlastně dozvěděli. Výstavba začala již v 80. letech a ani v současnosti není plně dokončena. Je to největší elektrárna v České republice, leží asi 25 km od Českých Budějovic
a 5 km od Týna
nad Vltavou. Je
to obrovský areál
o rozloze 143 ha,
který je majetkem
společnosti ČEZ,
a. s. Odběr technologické vody
pro spotřebu je
zajištěn z vodnívice na Vltavě.
ho díla Hněvkodovách zvyšují
Bezpečnost v buroly. Elektrárnu
pravidelné kontženýr, který musí
řídí směnový invyškolen.
být odborně
Tento gigant
nabízí k prohlídmavých prostorů,
ce spoustu zajíderní technikou,
vybavených mokterá zajímala převážně kluky. Všechny nejvíce zaujaly reaktorové bloky. Obě dvě skupiny si vyslechly
informace, na jakém principu elektrárna funguje, a prohlédli si elektrárnu. Než paní učitelky vyhlásily
odjezd domů, společně jsme se na památku vyfotili u zámečku. Na cestě zpět nebylo slyšet slova,
všechny nás prohlídka Temelína tak zmohla, že vrnící autobus, který jel pomalu a plynule, nás uspal.
Exkurze se nám vydařila nad očekávání dobře, i počasí se nakonec umoudřilo.
Zájemcům, kteří se s největší jadernou elektrárnou chtějí seznámit blíže, tento výlet doporučujeme.
Každý si přijde na své a dozví se spoustu zajímavostí o jaderné energetice i o samotné elektrárně. Vám
ostatním, kteří se tam také chystáte, přejeme příjemné zážitky.
Za třídu 2. CS: Karolína Eichlerová

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

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

Klempířské a pokrývačské práce
Klaubr František
- klasické i ploché střechy
- drobnější opravy krovů
- montáž střešních oken(Velux)
tel.:603483937
email:FKlaubr@seznam.cz
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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.
Blatenská ryba s.r.o.

Nabízíme:

AKCE

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
Tuňák uzený

13,90/10dkg
28,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg
Kachna mražená 2,1kg
Husa mražená
Kuřecí čtvrtě - kuřata na grill
Vepřová krkovice bez kosti

99,50/kg
110,-/kg
67,-/kg
72,-/kg
74,-/kg
38,-/kg
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.

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
- celkové rekonstrukce budov
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby
- sádrokartonové systémy
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další

DRAHOSLAV KU�ERA

tel: 603 864 295
email: kucera.zednictvi@seznam.cz
www.kucera-zatepleni.cz

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
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:
Středa:
Čtvrtek a pátek:
Sobota a neděle:

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
7.00 - 18.00 hod.
7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá
zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská
poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

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

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.
Koupím byt v Blatné
3+1 nebo 4+1, min.70m2
tel: 602 954 087

INTERNET

PRODÁM BYT V OV 3+1 V BLATNÉ.
3. PATRO, VÝTAH, PO ČÁSTEČNÉ
REKONSTRUKCI.
Tel. 606 187 939

PIPOJENÍ – OPTICKÉ, KABELOVÉ, BEZDRÁTOVÉ
www.konet.cz info@konet.cz Tel. 602 649 555, 602 304 250
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

KRMIVA MAŠEK

Otevřeno:

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

Hajany 15

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

Jonák Martin

dorty-svatební cukroví-kolá�e-dezerty
�imelice 89
tel.: 776 235353
e-mail.: dorty.jonak@seznam.cz
www.dortyjonak.webnode.cz

����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

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
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 Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku
a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severoanglickém Liverpoolu!
Koncert je opravdovou a dokonalou kopií
koncertu legendárních Beatles – neuvěřitelnou
fyzickou i hlasovou podobnost a perfektní image 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 Beatlemánie.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Červen
Středa 2. června – sokolovna 17,00 hod.

AKADEMIE ZŠ J. A.
KOMENSKÉHO
Pátek 11. – neděle 13. června – zámek

ŠVÝCARSKÝ VÍKEND

Pátek 20,00 hod. – Guarneri trio
21,30 hod. – na nádvoří promítání ﬁlmů
režiséra B. Šafaříka „Švýcarky v Čechách“
a „Psí závody“/ hl. role P. Landovský/
Sobota a neděle 10,00 hod. – vystoupí žáci ZŠ,
mažoretky, kapela Z Vršku a kapela z Roggwilu
Surprise Band
Doprovodný program: besedy, výstavy, ochutnávky jídel a vín, lukostřelba, horolezecká stěna
a mnoho dalších atrakcí…
Pořádá Občanské sdružení Nobiscum Humanitas
Neděle 13. června – MC Kapřík 15,00 hod.

HLEDÁNÍ INDIÁNSKÉHO
POKLADU

- slavíme Den otců s našimi tatínky
Zábavné odpoledne určené především pro
tatínky, dědečky, strýčky a jejich ratolesti
Pondělí 14. – pátek 25. června – zasedací síň
MěÚ, tř. T.G.M. 1520 /vedle ZŠ TGM/
Putovní výstava

JAK SE ŽIJE
V MATEŘSKÝCH CENTRECH
Vernisáž výstavy 14. 6. od 15,00 hod.
Úterý 15. června – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro školy

Středa 16. června – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Čtvrtek 17. června – sokolovna 17,00 hod.

AKADEMIE ZŠ T. G. MASARYKA
Sobota 19. – neděle 20. června tř. J.P. Koubka – 10,00 hod.

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI

V pestrém víkendovém programu vystoupí
mažoretky, děti z MŠ a DD, žáci ZUŠ, místní
kapely….
Program je doplněn soutěžemi, ukázkami tradičních řemesel, prodejem rybích specialit …
V sobotu od 19,00 hod. zahrají kapely Good
Company a Cross, jako hosté se představí Martin Maxa a ABBA Rocks revival
Pátek 25. – neděle 27. června – zámek
5. ročník

MEZINÁRODNÍ
KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ
FRANTIŠKA SIMANDLA

Číslo 10 / strana 17
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr.
Jiřího Zimoly a starosty města Blatné Josefa
Hospergra
25. června – 20,00 hod. ZAHAJOVACÍ
KONCERT
Účinkují: P. Popelka – kontrabas, J. Novák
– viola, J. Průdek – um.přednes a Brněnský kontrabasový orchestr
26. června – 14,00 hod. SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ pomníku F. Simandla
ke 170. výročí narození – Strakatého ul. /směr
Buzice
20,00 hod. KONTRABASOVÝ KONCERT
Účinkují: A. Schachenhofer, R. Šašina, F.
Machač – kontrabas, D. Šašinová – klavír
Vstupné na koncerty 80,- Kč, děti zdarma
27. června – 9,30 hod. MATINÉ
Vyhlášení výsledků a předání cen
Závěrečný koncert vítězů
Volně přístupné veřejnosti

Program kina – červen 2010
Středa 2. 6. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2009, 97 minut, s titulky

SAMEC

/Bioscop
Touží po něm každá, ale ne každá ho může
mít... Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější partnerky. Nikki
(Ashton Kutscher) si je velmi dobře vědom svých
kvalit a dovede jich náležitě využít.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 4. 6. v 20:00 hod.
Komedie Izrael,Německo,Francie, 2009, 90
minut, s titulky

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

/Cinemart/
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat
s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá
množství komediálních situací, ale upozorňuje
i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako prostředek uznání
i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport
jako takový ukazuje coby cestu k vyrovnání se
s osobními problémy...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 9. 6. v 19:00 hod.
Komedie USA/VB, 2010, 94 minut, s titulky

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

/SPI/
Válečný zpravodaj (Ewan McGregor) možná
právě narazil na nejlepšího sólokapra svého
života. Potkal totiž Lyna Cassadyho (George
Clooney), který tvrdí, že je bývalým členem
unikátní a tajné jednotky americké armády, která
během svých misí využívala i paranormální jevy
a síly stejně jako rytířové Jedi.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 11. 6. v 20:00 hod.
Dokument USA, 2009, 127 minut, s titulky

O KAPITALISMU S LÁSKOU
/Bontonﬁlm/

Prostřednictvím ﬁlmu O kapitalismu s láskou
se Michale Moore vrací k tématu, které se objevuje v celé jeho kariéře: ničivý dopad dominance
velkých korporací na každodenní život člověka.
S humorem a bez úcty klade nepříjemnou otázku
na cenu, kterou Amerika platí za svou lásku ke
kapitalismu. Nachází klasické zaběhnuté symptomy lásky: klam, zneužívání a zradu. A 14 000
zrušených pracovních míst každý den. Film hledá
odpověď na otázku: Kdo jsme a proč se chováme
tak, jak se chováme?
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 16. 6. v 19:00 hod.
Animovaný VB, Španělsko, 2009, 97 minut,
v českém znění

PLANETA 51

/Intersonic/
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným
životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší
jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se
jednoho dne naplní… Astronaut NASA, kapitán
Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí
spousty světelných let od domova. Domnívá se, že
nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou
planetu....
Vstupné 60,- Kč
Pátek 18. 6. v 20:00 hod.

Mládeži přístupno

Thriller, horor USA, 2009, 102 minut, s titulky

VLKODLAK

/Bontonﬁlm/
Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota (Del
Toro) té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze
zapomenout opustil ospalé rodné panství Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou se znovu
spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen
Conliffeové (Emily Blunt), která ho poprosila
o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž
beze stopy zmizel.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné
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Zdatný triatlonista Jiří Kahuda
z SCV Blatná „ladil formu“ na
sezónu 2010 v Itálii
Pro strakonického triatlonistu Jiřího Kahudu se už stalo ustáleným pravidlem před započetím sportovní sezóny odjet do zahraničí za teplým počasím
a tam se svými kamarády „nahánět“ na pedálech kola první tréninkové kilometry. Nejinak tomu bylo i letos, kdy s dvanácti dalšími nadšenci navštívil
na týden italskou oblast Marina di Grosseto.
Za opravdové zpestření týdenního pobytu a zároveň „čirou vraždu“
označuje Jiří Kahuda především šestikilometrový stoupák do vesničky Sassofortino s 20% navýšením. „Něco podobného jsem ještě nezažil“, ježí se
vlasy hrůzou ještě dnes strakonickému borci, „Bylo to něco jako schody do
nebe. Většina jezdců včetně mne to absolvovala klikyháky zprava doleva po
celé šířce silnice. Jednou jsem musel sesednout a krátce si orazit.“
Třináctka „železných mužů“ během týdenního soustředění „zlámala
vaz“ osmi stům kilometrům. Denní dávka obsahovala 110 až 130 kilometrů.
Každý švih zahrnoval vystoupání na různě strmý vrch, v podstatě z nulové
nadmořské výšky, jelikož parta bydlela padesát metrů od pobřeží moře.
Jiří Kahuda jako jediný triatlonista kombinoval cyklistické tréninky
s běžeckými. „Neměl jsem s tím větší problém, naopak běhalo se mi čím dál
tím lépe“, vzpomíná Jiří Kahuda na objem čtyřiceti naběhaných italských
kilometrů.
Jiří Kahuda si výše uvedenou lokalitu v Itálii velmi oblíbil již
z předchozích let. Letos se vrátil na „místo činu“ popáté v podobném termínu.
„Teď už jen záleží na tom, abych fyzickou přípravu z Itálie co nejlépe zúročil
v letošní sezóně“, dodává Jiří Kahuda.
Vladimír Šavrda

16. ročník Memoriálu
Jana Janovského
Na 16. ročníku blatenského běžeckého memoriálu nebyla nouze o heroické výkony, některým závodníkům jeden start nestačil a dávali si „repete“
Blatná - Blatenský „ Memoriál Jana Janovského“ má za sebou pohnutou historii. Byl uveden do života v roce 1945 jako pietní vzpomínka na
náčelníka místní sokolské jednoty, kterého 6. března 1943 ve vyhlazovacím
táboře Osvětim utýrali k smrti nacističtí dozorci. Běžecký závod zámeckým
parkem neměl bohužel dlouhého trvání. Přišel únor 1948 a veškerou moc
v republice uchvátili komunisté. Následovala likvidace blatenského sokola
a zároveň zákaz pořádání memoriálu. Teprve po dlouhých desetiletích
byl roku 1995 zásluhou porevolučního starosty znovuobnovené blatenské
sokolské jednoty Miroslava Hejla „Memoriál Jana Janovského“ vzkříšen.
„Chtěli jsme navázat na násilím přetrženou tradici, pokládali jsme to za
naši morální povinnost. Moc nás těšilo, že se hned od začátku závod setkal
s velkým zájmem sportovní veřejnosti nejen z Blatné a okolí,“ vrací se do
minulosti dnes už bývalý starosta Sokola.

První ročník jako by byl stižen nějakou kletbou. „Tenkrát strašně lilo od
rána až do večera, trasa vedoucí zámeckým parkem byla plná louží a bahna“,
vzpomíná jeden z tehdejších účastníků , „Byli jsme všichni promočeni do
poslední nitky, o botách nemluvě. Vraceli jsme se do cíle zastříkaní blátem až
na hlavě a obličeji.“ Tehdy se také začínalo v „partyzánských podmínkách“k dispozici nebyl žádný stánek, závodníci se chodili převlíkat a sprchovat do
budovy sokolovny a ceny se předávaly pod širým nebem. Postupně se ale
zázemí memoriálu vyvinulo k naprosté dokonalosti- celá léta už mu poskytuje
azyl objekt areálu letního stadiónu a jeho tartanová dráha.
Pravidelně bývá jako čestný host zvána na tento přebor dcera zavražděného Jana Janovského- Jana Jodlová z Prahy. Nevynechala ani jednou
a nevynechala ani letos. „Mně byly čtyři roky, když otce přišlo zatknout
gestapo k nám domů. Stalo se to na Mikuláše, když se tatínek zrovna
převlékal do kostýmu a chystal se obcházet jednotlivá stavení s dětmi. Ten
večer se děti Mikuláše nedočkaly- a už nikdy potom,“ říká dnes dvaasedmdesátiletá sympatická paní, „Otce převezli k výslechu na klatovské gestapo.
Následně se přes Terezín dostal až do vyhlazovacího tábora v Osvětimi,
kde zahynul. Bylo mu jen třicet tři let!“ Podle jejího dalšího vyjádření byl
Jan Janovský sportovec tělem i duší a čítankovým příkladem vlastence
a demokrata: „Hrál i ochotnické divadlo, působil u dobrovolných hasičů.
Co se jeho sportovních aktivit týče, miloval fotbal a hokej, především však
byl zdatným sokolským cvičitelem a za své nesporné zásluhy byl roku 1935
zvolen náčelníkem Jednoty.“
Letošní 16. ročník „Memoriálu Jana Janovského“ hostil více jak sedmdesát běžců a běžkyň všech generací. Záštitu nad ním si letos na svá „bedra“
naložil oddíl karate při TJ Sokol Blatná v čele s ředitelem závodu Václavem
Svobodou. Ten šel ostatním příkladem a ve velmi slušném čase absolvoval
hlavní pětikilometrový přebor. Ovšem takhle „krátká“ trasa není podle jeho
slov pro něho tím „správným šálkem kávy“: „Mám raději delší závody- za
sebou mám šest půlmaratónů a tři maratóny. Podle mého soudu je běh
základ všeho sportu a já
jsem takový „prevít“, že
k němu zlomím každého
svého známého,“ směje
se Václav Svoboda a následně dodává: „Počasí
nebylo zrovna jako na
objednávku, ale hlavně, že
nepršelo. To by určitě odradilo zejména děti a pak
místní sportovce vůbec.
Jinak si myslím, že závod
proběhl ve všech detailech
dobře.“
Mezi veterány ve věku
40 až 50 let se na startovní
dráhu vmísil i Rostislav
Kudrlička z Kluk u Písku:
„ Podařilo se mi dosáhnout osobního rekordu
devatenáct a půl minuty,
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takže jsem pochopitelně spokojený. Dřív jsem pět kilometrů běhával okolo
dvaceti minut. Svým zaměřením jsem triatlonista, ale tam běh představuje
klíčovou disciplínu a také mu vedle cyklistiky věnuji nejvíc času“, uvádí
Rostislav Kudrlička.
Memoriál si nenechal ujít ani Petr Weinfurt z nedalekých Bělčic, amatérský běžec vysokých kvalit, který na nedávném pražském půlmaratónu uhájil
mezi osmi tisíci závodníky perfektní 335. místo: „Já tedy nijak speciálně
netrénuji, ale běh mám strašně rád a stal se pro mě neoddělitelnou součástí
života. Do práce běhám denně osm a půl kilometru, běžně tak okolo patnácti
kilometrů, při přípravě na maratón si dávkuji na víkendy třicet kilometrů.
Letos jsem si mimo jiné dal vůbec první maratón , kde jsem mezi pěti tisíci
soupeři skončil okolo 500. pozice.“ Obdivuhodný je u Petra Weinfurta fakt,
že místo odpočinku si po pražském maratónu zvolil start na „Memoriálu Jana
Janovského“. Však si také vytrpěl své: „Byla to velká dřina, ke konci už jsem
začínal být téměř nepohyblivý. Žádný supervýkon jsem neočekával, tím víc
jsem potěšen druhým místem v mužské kategorii,“ podotýká jeden z hrdinů
dne, který startoval na blatenském letním stadiónu počtvrté.
Letošní běh zámeckým parkem se startem na tartanové dráze měl svých
hrdinů víc. Heroické výkony měly různé podoby, největší obdiv si ale zasloužili ti, kteří běželi dvakrát. Alena Zachová z oddílu karate při TJ Sokol
Blatná si zase dobrovolně zvolila pětikilometrovou „torturu“, přestože jí
tabulky vzhledem k jejímu věku přisuzovaly jen tři kilometry. A zvládla
to na jedničku. „Už jsem jednou v kuse uběhla i deset kilometrů“, svěřila
se v cíli teprve čtrnáctiletá reprezentantka mateřské jednoty, „Chtěla jsem
prostě dokázat sama sobě, že na to mám. Do budoucnosti chci na sobě ještě
víc pracovat a zlepšovat se,“dává si předsevzetí slečna Alena.
Krátce po obědě byla vyvěšena na veřejném místě
výsledková listina. Ta prozradila následující medailisty: Předškoláci, chlapci
a dívky / rok 2007 a mladší
/: 1. Šimon Fiřt z Blatné, 2.
Filip Španihel z Blatné, 3.
Matěj Fejtl z Blatné. Mladší
žákyně / 1997- 1998 /: 1.
Nikol Andrlíková z Blatné,
2. Adéla Korbelová z Blatné.
Mladší žáci / 1999- 2000 /:
1. František Honsa z Blatné,
2. Matěj Zíka z Blatné, 3.
Miroslav Mikšl ze Slavia
České Budějovice. Přípravka
žákyně / 2003- 2004 /: 1. Karolina Šustrová z Blatné, 2.
Martina Zemanová z Blatné,
3. Anežka Honsová z Vimperka. Přípravka žáci / 2003- 2004 /: 1. David Fiřt
z Blatné, 2. Antonín Honsa z Vimperka, 3. Ondřej Drnek z Blatné. Předškoláci dívky / 2005- 2006 /: 1. Jana Svobodová z Blatné, 2. Nikola Nová
z Blatné, 3. Aneta Zbíralová z Blatné. Předškoláci chlapci / 2005- 2006 /:
1. Tomáš Fišer z Blatné, 2. Josef Kuřák z Blatné, 3. Michal Fejtl z Blatné.
Dorostenci / 1993- 1994 /: 1. Miroslav Mikšl ze Slavia České Budějovice,
2. Jakub Žák z Blatné, 3. Václav Salivar z Blatné. Muži: 1. Rostislav Mikšl
ze Slavia České Budějovice, 2. Petr Weinfurt z Bělčic, 3. Václav Svoboda
z TJ Sokol Blatná. Ženy / 1976- 1990 3000 m /: 1. Eva Zoubková z Blatné,
2. Radka Jirásková z Blatné. Ženy / 1976- 1990 5000 m /: 1. Alena Zachová
z Blatné, 2. Radka Jirásková z Blatné. Veteránky / 1975 a starší /: 1. Ivona
Procházková z Blatné. Veteráni / 1961- 1970 /: 1. Milan Drnek z Blatné, 2.
Dušan Bartoš z Blatné, 3. Rostislav Kudrlička z Kluk u Písku. Veteráni /
1951- 1960 /: 1. Alois Šatra z Blatné, 2. Svatopluk Dour z Blatné, 3. Josef
Průša z Blatné. Veteráni / 1950 a starší /: 1. František Šefrna z Blatné, 2.
Miloslav Mráz z Blatné, 3. Karel Fait z Blatné.
Vladimír Šavrda
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Viklanský pouťový turnaj v malé kopané odstartoval
sezónu amatérského fotbalu na Blatensku
Kadov - Stalo se již zaběhnutou tradicí, že se v Kadově zahajuje a zároveň i ukončuje program venkovských turnajů v malé kopané na Blatensku.
Letošní druhá polovina května nebyla v tomto ohledu výjimkou.
Na upraveném kadovském hřišti pod objektem zdejšího kostela po
dlouhé zimě a sychravém začátku jara jakoby se protrhla fotbalová hráz.
Zelený trávník a svěží vzduch už sedmi přítomným manšaftům jaksepatří
scházely a tak se do hry vrhly s maximálním nadšením a vervou. Divákům
na lavičkách nabídli vskutku lákavou a osvěžující podívanou.
Vyhrát mohla ovšem pouze jedna sestava, a tou se staly tentokrát hosté
z Březnice / oﬁciální název týmu- Sáňkaři Březnice /. Místní Vorel Kadov
se musel spokojit se stříbrnou kopačkou, kluci z týmu s profesionálně znějícím titulem FC Richmond byli spokojeni s bronzem. Poslední, čtvrtý pohár
převzalo osazenstvo Kvelbu Pole.
Za nejlepšího střelce byl vyhlášen Viktor Šmucler, titul nejúspěšnějšího
brankáře připadl Martinu Pištorovi / oba z vítězného týmu „Sáňkaři Březnice“/.
Vladimír Šavrda

Výhoda domácího prostředí tentokrát mladým
hokejbalistům z TJ Datels Blatná nepomohla
V semiﬁnále Mistrovství České republiky podlehli všem
hostujícím celkům
Blatná - Když se nedávno probojovali mladší žáci z týmu TJ Datels Blatná do semiﬁnále Mistrovství České republiky, byla to pro celé město senzace
kosmických rozměrů. Následoval další mimořádný úspěch- Blatná vyhrála
konkurz na pořádání dvoudenního utkání pěti nejlepších hokejbalových
sestav, z nichž dva týmy automaticky postoupily na hokejbalový žákovský
„Olymp“ do Prahy na Play Off. Domácí fandové ve skrytu duše začali doufat,
že by se mohlo naplnit úsloví „Do třetice všeho dobrého“ a blatenské naděje
by mohly postoupit do ﬁnále. Tady už ovšem padla kosa na kámen- představa
malého „Nagana“ s blatenskou účastí vzala za své. Ačkoliv domácí manšaft
po oba dva dny podával kvalitní výkony a hrál s urputným nasazením, na tak
ostřílenou konkurenci s bohatou praxí a zkušenostmi to přece jen nestačilo.
Kluci z TJ Datels Blatná zůstali na konci tabulky.
Na otázku, zda není výsledkem utkání zklamán, odpověděl trenér mladších žáků z Blatné Pavel Kareš rozhodně: „Absolutně ne! Už samotný průnik
našich do semiﬁnále je nevídaný úspěch. Musíte si uvědomit, že hostující
celky hrají hokejbal už hezkou řádku let, zatímco naše žákovská sestava
vznikla teprve před rokem. Na tak zkušené soupeře ještě zatím prostě nemáme!“ Ve stejném duchu se vyjádřili i funkcionáři klubu.
Už v červnu bude probíhat v Blatné nábor nových hráčů ročník 20002003. Zájemci mohou přijít v úterý od 15.00 do 17.00 hodin a v pátek ve
stejnou dobu na místní zimní stadión, kde se při trénincích oddílu přihlásí.
Jak viděl průběh semiﬁnále kapitán mladších žáků TJ Datels Blatná
Daniel Michálek? „První zápas jsme trochu podcenili“, přiznává , „Potom
už jsme se postupně zlepšovali, ale proti takovým vyškoleným kádrům jsme
neměli moc šancí.“ Poslední zápas s celkem HBC Rakovník byl podle něho
tím nejvydařenějším: „Zmobilizovali jsme poslední síly a opřeli se do nich
se vší vervou. Dlouho to vypadalo nadějně. Moc nám pomohli i fanoušci,
kteří nás mohutným povzbuzováním drželi psychicky nad vodou, i fyzicky
jsme to zvládali. Chyba byla, že jsme hráli na čtyři lajny.“ Celkovou prohru
nevidí vůbec nijak tragicky: „Od počátku jsme věděli, že tohle je pro nás
velké sousto.“ Příští rok zamíří Dan Michálek i další jeho spoluhráči do
starší věkové skupiny mimo Blatnou, a sice do Kasejovic.
Kapitán vítězného týmu HBC Rakovník Kamil Truksa se pochopitelně
cítil víc než bezvadně: „To se musí u nás doma oslavit, tohle není každý den.
S vítězstvím jsme vůbec nepočítali, i když jsme dělali maximum- očíhli si
dopředu protivníky a utřídili si, na koho a na co je třeba dát si pozor. Jedinou
skvrnou na kráse bylo, že mi moderátor několikrát zkomolil jméno na Triksa
nebo Trubka“, směje se mladý hokejbalový vůdce.
Buď jak buď, blatenský hokejbal má velice dobrou pověst a neotřesitelné
postavení ve sportovní svatyni. Jeho stálí fandové se určitě dočkají toho, že
za nějaký ten rok se chráněnci TJ Datels Blatná do Prahy určitě dostanou.
Společně s HBC Rakovník se stali ﬁnalisty i kluci z HBC ALPIQ Kladno. Třetí pozici si zajistilo HBC Alfa Pardubice, čtvrtá se stala údělem TJ
Plzeň- Litice.
Vladimír Šavrda
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