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A KTUALITY
Výzva k povinné výměně
řidičských průkazů
Městský úřad Blatná, odbor dopravy upozorňuje, že řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou si jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134 odst. 2
písm. a zákona č. 361/2000 Sb.
Během 6 měsíců se musí vyměnit zhruba 800
řidičských průkazů, v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. Včasnou výměnou řidičského
průkazu se vyvarujete nepříjemnostem jako jsou
např. dlouhé fronty na odboru dopravy, a potažmo
následné nahromadění požadavků na výrobu nových řidičských průkazů ve Státní tiskárně cenin.
Tímto může dojít k takovému zpoždění, že někteří
opozdilci mohou zůstat v lednu 2011 bez platného
řidičského průkazu a s tím riskovat pokutu za
jízdu s neplatným řidičským průkazem.
Povinné výměně řidičských průkazů podléhají
i řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004, tyto řidičské průkazy jsou si jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Výměna, pokud nedošlo ke změně v údajů
v řidičském průkazu, je osvobozena od správního
poplatku.
K žádosti přiložte:
1x fotograﬁe (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý
7:00 – 15:00
Středa
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 14:30
Veronika Janečková
Referentka odboru dopravy

Oznámení
Dne 14.8.2010 uplyne 100 let od
narození blatenského rodáka, pana
JUDr. Františka Ptáčka. Byl dlouholetým místopředsedou regionálního
kroužku rodáků a přátel Blatné a velkým znalcem blatenských reálií. Opustil nás 24.8.2005 ve věku 95 let.
Rodina

Na pana JUDr. Františka Ptáčka vzpomínáme často i v redakci Blatenských
listů.
Vždy jsme mu byli vděční za jeho
pečlivou snahu o dokonalost i za jeho
příspěvky.
KONCERT - ZPÍVAJÍCÍ EVROPA
Středa 18. 8. 2010 ve 20.00 hod.
– zámek Blatná
Pátek 20. 8. 2010 v 16.30 hod.
– zámek Blatná

MEXICKÉ A ČÍNSKÉ TANCE

Blahopřání
k životnímu jubileu
Těžko uvěřit, že ten šarmantní pán, který
nechybí téměř při žádné události v Blatné, ať
kulturní, nebo společenské, oslavil už pětaosmdesáté narozeniny.
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uplatnění v humánní preventivní praxi, získaly
státní i mezinárodní uznání.
Přejeme panu docentu Slonimovi hodně zdraví
a elánu, který věnuje nejen své vědecké práci, ale
i své Blatné. Zajímá se o historii i současnost,
píše články, podílí se na činnosti Sokola. Je
radost žít ve stejném městě s člověkem, který je
nejen vynikajícím odborníkem, ale i příjemným
společníkem.
Těšíme se, že se ještě dlouho budeme potkávat
při různých příležitostech včetně ochutnávek
vína.
(S použitím materiálů Mgr. Jana Olejníka B.M.)

Doc. MUDr Dimitrij Slonim, se narodil
v Praze 4. srpna 1925, dětství a mládí prožil
v Blatné, kde v současnosti žije. Po maturitě na
strakonickém gymnáziu, v době uzavření českých
vysokých škol, byl laborantem okresní nemocnice
v Strakonicích. Během studií na Lékařské fakultě
KU (1945-51) pracoval jako demonstrátor Biologického ústavu a jako pomocná vědecká síla,
asistent a odborný asistent Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie, kde se věnoval výzkumu
virů inﬂuenzy, parotitidy a hlavně klíšťové encefalitidy. V letech 1956-1985 byl přednostou odboru virologie bývalého Ústavu sér a očkovacích
látek v Praze. Toto pracoviště rozvinulo výzkum
a výrobu médií pro kultivaci živočišných buněk,
kultur buněk a virových vakcin - inaktivované
a živé (orální) poliomyelitické vakciny, lyoﬁlizované vakciny proti variole, UV-inaktivované,
lyoﬁlizované vakciny proti vzteklině a živých
vakcin proti spalničkám a proti příušnicím.
Soustavně se uplatňoval jako pedagog, z počátku, jak už řečeno, na fakultě všeobecného
lékařství (1948-1955), od roku 1958 v Ústavu
pro doškolování lékařů a farmaceutů a v letech
1960-85 na fakultě hygienické, kde byl v roce
1965 habilitován. Přednášel též v zahraničí,
byl školitelem vědeckých aspirantů ve virologii
(1959-1995), publikoval více než 150 vědeckých
prací a je autorem či spoluautorem několika odborných knižních publikací.
Byl po léta (1958-2005) aktivním spolupracovníkem Světové zdravotnické organizace
hlavně v oblasti výzkumu, výroby a účinné aplikace poliomyelitických vakcin a vakciny proti
variole, v letech 1959-1988 fungoval jako člen
Poradního sboru expertů virových nemocí SZO
v Ženevě, účastnil se prací na úspěšné celosvětové
eradikaci varioly a spolupracoval na úkolech ČR
v souvislosti se současně probíhající celosvětovou
eradikací poliomyelitidy.
Jeho práce ve výzkumu klíšťové encefalitidy,
ve výzkumu a výrobě virových vakcin a jejich

Letošní léto jakoby nám chtělo vynahradit
poněkud nepodařenou první polovinu roku.
Když pomineme několik opravdu tropických,
možná až nepříjemných dní, je opravdu nádherné.
Proto věříme, že takové vydrží alespoň do konce
prázdnin.
Srpnové pranostiky:
- PANNA MARIA VLAŠTOVKY SVOLÁVÁ
(15. 8.)
- NA SV. JANA STĚTÍ, VLAŠTOVIČKA OD
NÁS LETÍ (29. 8.)
- NA PANNĚ MARIE ZVĚSTOVÁNÍ (25.
3.), PRVNÍCH KUKAČEK PŘIVÍTÁNÍ, NA
MARIE NANEBEVZETÍ – KUKAČKY ZA
MOŘE LETÍ
- NA SV. JANA STĚTÍ, ČÁPI DO TEPLIC
LETÍ
- KDYŽ V SRPNU MNOHO HŘÍMÁ, PŘIJDE DLOUHÁ SNĚŽNÁ ZIMA
- JESTLIŽE NA SV. VAVŘINCE PRŠÍ, BUDE
HODNĚ MYŠÍ
- JAKMILE SE UKAZUJE POLNÍ MYŠ, ŽE
MÁŠ O DŘEVO SE STARAT, VÍŠ
- O SV. ROCHU, BRAMBOR JIŽ TROCHU
(16. 8.)
- SV. HELENCE, PLETOU ŽENCI VĚNCE
(18. 8.)
HRNEČKY S MOTIVEM BLATNÉ Z DÍLNY MALÍŘŮ JINDŘICHA KRÁTKÉHO
A JOSEFA SYNKA
pro občany připravilo oddělení kultury městského úřadu. Jsou se šesti motivy a určitě každého
potěší. K dostání budou také v našich prodejnách
jak na náměstí Míru, tak na nádvoří zámku. Pokud
však chcete hrnečky získat levněji, zajděte na odd.
kultury, případně do infocentra.
PŮJČOVNA LODĚK
(proti hospůdce u Bryndů) je tu po celé léto
pro vás! Připomínáme, že půjčovna loděk je
otevřena také pro vás, blatenské občany. Pokud
však máte zájem o večerní projížďky, musíte se
předem domluvit na stanovišti.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Výstava fotograﬁí v Blatné
Slavnostní vernisáží v páteční podvečer 6. srpna byla na zámku v Blatné
zahájena výstava fotograﬁí Kamily Berndorffové, známé blatenské fotografky a cestovatelky. Nejobsáhlejší cyklus barevných velkoformátových
fotograﬁí pořídila autorka při svém letošním pobytu v Indii a doplnila
jej dalšími fotograﬁemi - i černobílými - z různých oblastí Indie a Sýrie.
Mýlil by se však ten, kdo by předpokládal, že uvidí běžnou cestovatelskou
dokumentární fotograﬁi. Fotografka navazuje na svou dlouholetou tvorbu
v oblasti tzv. výtvarné fotograﬁe, kdy své stěžejní téma, jímž jsou lidé,
zachycuje výsostně výtvarnými metodami: pracuje s detailem i různými
efekty přirozeného světla, volí atypické záběry, rozehrává pohyb, rozostřuje
a především využívá barvy jako výrazového prostředku k vyjádření prožitků
a nálad. Vnímavý divák je tak v jediném okamžiku vtažen do děje, podmaněn
nostalgickou náladou či okouzlen orientální barevnou scenérií připomínající
někdy i výjevy ze starých malířských pláten.
To vše bylo krátce připomenuto na víc než hojně navštívené vernisáži,
kterou zahájil starosta Blatné Josef Hospergr , k jejímuž lesku kromě zájmu
mnohých místních osobností přispěla i přítomnost majitelky zámku paní
Jany Germenisové i významných fotografů Miro Švolíka a Josefa Ptáčka
a kde se o hudební vystoupení a závěrečný rozverný zpěv všech přítomných
postaralo duo Slávek Janoušek – Luboš Vondrák.
Výstava potrvá do 5. září.
Iva Capoušková

Výstavy na zámku v Blatné
v roce 2010
Letošní sezonu výstav ve Starém paláci blatenského zámku zahájil malíř
Ladislav Maria Wagner se svoji dcerou Barbarou Issou Wagnerovou již
v měsíci květnu. Na tuto výstavu navázal Fotoklub KAMFO Blatná, který
je již několik let pořadatelem výstav nejlepších fotograﬁí fotoklubů z ČR
„ Blatenská růže „. Třetí výstavou, která skončila 1.srpna byla členská výstava „ HLAVA „ - Asociace jihočeských výtvarníků, jejímž členem je také
Blateňák Josef Synek. Další vystavující v blatenském zámku je Kamila
Berndorffová, která zachytila objektivem život po Indii a Sýrii. Výstava
potrvá do 5. září. Léto ukončíme spolupořadatelstvím 5. ročníku Blatenského
fotofestivalu ve dnech 24. – 26. září , kde je hlavním pořadatelem Fotoklub
KAMFO Blatná.
Za pořadatele, Odd. kultury Blatná

Program na srpen 2010
Mateřské centrum bude otevřeno vždy ve středu dopoledne, kdy bude
pro děti buď připraven program, nebo se vydáme na nějaký pěkný společný
výlet.
18.8. – Malujeme na
kameny
25.8. – Rozloučení
s prázdninami!
Informace o dalších
připravovaných
akcích a programu
najdete na
www.mckaprik.esstranky.cz

Hospoda V R B N O

Další srpnový hudební program:
13.8. od 20,00 hod.Jazzová kapela pana Kubelky a jejich hity 60-tých let.
Srdečně zveme všechny příznivce hudby na tato jedinečná vystoupení.
Změna programu vyhrazena, rezervace míst na tel.: 724 119 332
Více o našich akcích na
www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz
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Novinky z blatenského zámku
Zámek Blatná pro Vás připravil na letošní léto zajímavé novinky.
Jednou z nich jsou noční prohlídky, které pořádáme ve spolupráci SHŠ
Markýz Strakonice. Přivítáme Vás v dobových kostýmech, uvidíte
historicko-zábavné scénky a na konec přijde i malé bílé překvapení.
Prohlídky se budou konat v dosud nepřístupných prostorách zámku,
a to ve dnech 20. a 21. srpna 2010 vždy od 21.30 a od 23.00 hodin.
Rezervace je možná na telefonních číslech 383 422 934, 607 989 608,
607 826 316 nebo na e-mailové adrese zamek-blatna@gmail.com.
Další novinkou je nová rozšířená prohlídka, která začíná každý den kromě
pondělí vždy v 15 hodin. Tato prohlídka se skládá ze standardní prohlídky
a je rozšířená o kapli, která se nachází v jižním křídle zámku, výstavu obrazů
Karla Hildprandta a je zakončena nádherným výhledem do parku z terasy
Rejtova paláce.
Přijďte se zchladit, poučit i pobavit v těchto parných dnech k nám na
zámek. Těšíme se na Vás. Eva Rážová a Veronika Janečková
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Sbor dobrovolných hasičů Chobot jinak ale v letošním roce podává
v požárním sportu velmi dobré výkony. „Našim mužům a ženám se podařilo
vyhrát okresní kolo ve Strakonicích a postoupit do krajského kola v Jindřichově Hradci,“ sděluje Miloš Kadlec, starosta sboru, „V Jindřichově Hradci
obsadili muži čtvrté a ženy páté místo. Při rybářských slavnostech v Blatné
jsme dosáhli tzv. „Double vítězství“- vyhráli muži i ženy. A co říci k dnešku?
Mužům se nepodařilo navázat na předchozí úspěchy.“
Příští rok si chobotští pořadatelé v čele s Milošem Kadlecem od pořádání
soutěže v požárním útoku projednou oddechnou. Místo nich převezmou
štafetový kolík dobrovolní hasiči z Uzenic, kteří v červenci 2011 oslaví 120.
výročí trvání jejich sboru.
Vladimír Šavrda

Hasičské klání v Chobotě
Řadu let se blatenští dobrovolní hasiči marně snažili porazit v požárním útoku kluky z Chobota. Teď smůlu prolomili,
dokonce na domácí půdě protistrany
Chobot - Velké srocení hasičských sborů zažilo opět po roce prostranství,
sousedící s vyhlášenou líhní sportovních talentů- obcí Chobot. V neděli 4.
července odpoledne to tam připomínalo lidské mraveniště- ono více jak dvě
stě chráněnců Svatého Floriána a jejich fanoušků udělá své. Na tradiční soutěž v klasickém požárním útoku se tentokrát přihlásilo sedmnáct mužských,
ženských a veteránských družstev. „To není nic oproti loňsku,“prohlásil starosta Chobota Josef Kadlec, „To jsme jich tu měli rovných osmadvacet!“
Chobot sám vyslal na „bitevní pole“ hned čtyři sestavy- veterány, ženy,
muže A a muže B. Síly s nimi měřily tyto sbory- Drahenický Málkov, Hajany,
Milovice, Sedlice, Uzenice, Blatná, Chlum, Lnáře, Závišín a Bezdědovice.
Všichni bez výjimky předvedli vysoce kvalitní protipožární zásah. Soutěž se
pochopitelně neobešla bez technických problémů, ale kdy a kde je něco bez
nějaké té vady na kráse? Třeba uzenické partě ne a ne nastartovat motorová
stříkačka. „Však už je to taky letitá dáma- máme ji od roku 1974, z doby,
kdy se u nás postavila požární zbrojnice,“ říká velitel družstva a vůbec nejstarší aktivní přítomný hasič Josef Štván / 57 let /. Jejich „plechová lady“
byla tedy odstavena a nahrazena vypůjčenou. S ní uzeničtí dosáhli na slušné
osmé místo: „Je to takový zlatý střed. Máme na víc, ale my jsme si sem
přijeli protáhnout těla a za zábavou. S tímhle výsledkem jsme spokojeni,“
tvrdí shodně celý tým. Hned za nimi se umístili muži z Hajan. U nich pro
změnu vyvstal problém při nasávání vody košem a při usměrňování proudů
z hadic na cíl: „ No, rezervy tam byly, ale jinak se to myslím povedlo docela
slušně,“ hodnotí výsledek Pavel Vohryzka, „Zvláště ten opravný pokus se
vydařil- to kluci opravdu zamakali, zlepšili se o osm vteřin a stáhli čas na
rovných čtyřicet vteřin.“
Družstvo hajanských žen dokonce získalo pohár a mělo z něho srdečnou
radost: „Vlastně existujeme teprve druhým rokem a tohle je náš úplně první pohár! Procházka růžovou zahradou to rozhodně nebyla, protože jsme
byly nuceny trochu improvizovat- běžela s námi dívčina, která si to nikdy
nevyzkoušela-ale o to jsme šťastnější. Do budoucnosti by to asi chtělo víc
trénovat,“ soudí členka party Michaela Vohryzková.
Celý den panovalo nesnesitelné vedro a to pochopitelně leckdo těžce
nesl. Třeba kluci z Drahenického Málkova. „I když je horko lepší než déšť,
kamarádi byli dost vyřízení a nejednou bylo slyšet pesimistické předpovědi,
že asi umřou. Ono ale při požáru je taky vedro, musíme být na sebe tvrdí,“
usmívá se „ tiskový mluvčí“ družstva Martin Beneš. V Chobotě jsou hasiči
z Drahenického Málkova bráni téměř už jako domácí- však to sem taky
mají jen „přes kopeček“. A i svými výsledky chobotským imponují: „Loni
jsme u nás doma zvítězili u příležitosti 100. výročí založení našeho sboru.
A holky? Ty vozí poháry skoro z každé soutěže,“ dodává Martin Beneš s tím,
že tady v Chobotě to ale rozhodně mohlo být lepší.
V kategoriích žen a veteránů i letos kralovali domácí. V mužské kategorii však padla kosa na kámen- museli se spokojit s pátou a šestou pozicí.
Vyhráli blatenští „elegáni“ a je samé to trochu zaskočilo: „Trénovali jsme
sice poctivě, ale s prvenstvím jsme rozhodně nepočítali. Pro nás je to vlastně
historický okamžik- po řadě marných pokusů jsme letos konečně porazili
Chobot!“,nechal se slyšet Jiří Klásek z Blatné.

Besídka
Ve čtvrtek 17.6. se konala v Mateřské školce v Sedlici besídka, kde byly
oﬁciálně pasovány děti na prvňáčky pro školní rok 2010/11. Štěstí a samé
jedničky jim přišel popřát i starosta František Kopáček.
Jitka Prokopcová
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Výměnný tábor mladých
v Blatné
11. 6. – 18. 6. 2010

Na výměnný tábor do Blatné přijelo ze švýcarského Roggwilu celkem
26 účastníků ve věku okolo cca 16let a čtyři vedoucí. Po jejich příjezdu
je v sále SOŠ uvítal pan místostarosta a čeští vedoucí jim sdělili program
pro celý jejich pobyt. Dopoledne jsme strávili procházkou do města přes
zámecký park, prohlídkou města a odpoledne si švýcarské účastníky a vedoucí začali rozebírat rodiny, ve kterých trávili následující víkend.
V pondělí ráno je po snídani uvítal také pan starosta, a poté se vyrazilo
na výlet do Prahy. Děti byly tímto výletem přímo nadšeny, protože pro většinu z nich to byl, poprvé, výlet do velkoměstaJ Následující úterní program
spočíval v účasti na školní výuce jak českého, tak německého a anglického
jazyka, dále návštěvou městského muzea a knihovny a odpoledne jsme
vyjeli na exkurzi na ekofarmu do Březí, která byla spojena s ochutnávkou
bio produktů. Ve středu jsme se byli podívat na ruční výrobu replik historického skla u manželů Vlasákových v Bělčicích, poté jsme pokračovali
prohlídkou zámku ve Lnářích a dále do Chanovic, kde nás uvítal pan starosta. Provedl nás zrekonstruovanou částí zámku, která je mj. přetvořena
na krásnou a moderní tělocvičnu a ukázal další části areálu. Večer jsme
se pustili do táboráku, kterého se účastnili i někteří studenti ubytovaní na
internátě SOŠ. Ve čtvrtek čekal na účastníky tábora výlet do Plzně, kde
byl pro ně připraven výukový program „Pivovarnictví – úspěšné odvětví
českého průmyslu“ v pivovaru a procházka po městě. Večer jsme zakončili
rozlučkovým „večírkem“, na který byly také pozvány ubytovatelské rodiny, aby se rozloučily se švýcarskými účastníky. Pátek po snídani se přišli
s táborníky rozloučit také pan starosta s panem místostarostou a popřáli
všem šťastnou cestu domů.
Věřím, že všem účastníkům, jak švýcarským, tak českým, se tento
týden líbil a nabyli nových zkušeností jak v oblasti komunikace v cizím
jazyce, tak v navazování nových přátelství. Příští rok nás čeká tábor
v Roggwilu J
Adéla Bortlová, DiS., mezinárodní spolupráce
MěÚ Blatná
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Informace z činnosti Policie ČR,
Obvodního oddělení Blatná
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné za první pololetí roku
2010 evidují zatím 141 přečinů jako jednu z kategorií trestných činů (v roce
2009 to bylo za stejné období 155 případů). Došlo tak k poklesu spáchaných
přečinů o 14 případů, což je jistě potěšující zjištění. Tento pozitivní trend lze
spatřovat ve skutečnosti, že se v posledním pololetí či na sklonku loňského
roku podařilo objasnit ve spolupráci s policisty služby kriminální policie
a vyšetřování řadu majetkových trestných činů, kterých se často ve spolupachatelství dopouštěli jedni a titíž pachatelé a tito po zásluze byli umístěni
do patřičných nápravných zařízení, přičemž se jednalo převážně o pachatele
s pobytem mimo územní obvod PČR, Obvodního oddělení Blatná. Z tohoto
počtu 141 případů spadá pod majetkovou trestnou činnost 73 (34 případů
krádeží vloupáním a 35 případů krádeží prostých). Přitom ve stejném období
loňského roku bylo spácháno 94 trestných činů, což bylo o 21 případů více!
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 15 případy. 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, přičemž právě ve Vodňanech bylo spácháno o celých
60 případů trestné činnosti více za toto první pololetí než v Blatné. Poměr
v počtu majetkových přečinů spáchaných na území města Blatná včetně
osad je přibližně stejný ve vztahu k ostatním částem služebního obvodu.
Z nejzávažnějších případů spáchaných v období měsíce května a června
2010 lze zmínit případ odcizení traktorové sekačky zn. TORO u domu č. p.
9 v obci Vrbno ze 16.5.2010, vloupání do osobních vozidel v ul. Havlíčkovo nábřeží a v ul. Sportovní v Bělčicích z 24.5.2010 se škodou ve výši cca
54.300,-Kč, při kterém byly odcizeny neznámým pachatelem 2 vrtačky zn.
BOSCH zelené barvy (z toho jedna v provedení „AKU“) a 2 motorové pily
zn. Husqvarna, typ 372XP a typ 36 a případ zneužití platební karty k výběru
ﬁnanční hotovosti ve výši 29.000,-Kč, přičemž k výběru došlo v bankomatu
v Blatné a v Písku.
V Sedlici je od počátku roku do 30.6.2010 evidováno zatím 7 majetkových přečinů, z toho se jedná o 4 případy napadení objektu benzínové
čerpací stanice Euro Oil. Ve Lnářích bylo v tomto období evidováno zatím 8
majetkových přečinů. Ve 4 případech byla předmětem zájmu pachatelů benzínová čerpací stanice Benzina či láhve s PB umístěné v jejím prostoru, dále
v jednom případě prodejna Jednota, prodejna SPAR, restaurace „Přístav“.
Pokud se týče předmětu zájmu pachatelů, tak opět v nejčastější míře
docházelo v měsících květnu a červnu 2010 k vloupání do vozidel a odcizování věcí z vozidel nebo součástek vozidel – 5 případů (4 v Blatné),
k odcizování peněženek s osobními doklady, ﬁnanční hotovostí a platebních
karet v restauracích a barech z odložených kabelek a svrchních částí oděvů
– 3 případy, odcizování pohonných hmot z pracovních strojů a objektů ﬁrem
– 3 případy. Ve dvou případech od 28.6.2010 k dnešnímu dni jsou evidována
vloupání do uzamčených kovových schránek na noviny a časopisy u prodejny
jednota v obci Škvořetice z 28.6.2010 a z 14.7.2010 v prostoru BČS Euro
Oil v Sedlici, kde pachatel odcizuje noviny, časopisy a DVD nosiče s různou
tematikou. (pokrač. na str. 6).
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Formou zkráceného přípravného (trestního) řízení bylo v období měsíce
května a června policisty zpracováno celkem 8 trestních věcí. Ve dvou
případech šlo o přečin výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky
v souvislosti s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu, v jednom
případě pak o přečin ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí opět v souvislosti s řízením motorového vozidla, porušování domovní
svobody a zanedbání povinné výživy dle příslušných ustanovení trestního
zákoníku. Za první pololetí roku 2010 byl touto formou zkráceného přípravného řízení projednáno již celkem 20 trestních věcí, což je o 5 případů více,
než za stejné období loňského roku.
Nejvyšší nápad trestné činnosti byl zaznamenán v měsíci dubnu – 26
případů, v měsíci únoru a březnu to bylo shodně 22 případů, v lednu 19
případů. Zatím, což je pozitivní, je zaznamenán pokles trestné činnosti
v měsících květnu - 13 případů a červnu – 15 případů. Lze si jen přát, aby
tento příznivý vývoj kriminality měl co nejdelší trvání.
Institutu vykázání osoby ze společného obydlí v souvislosti s incidenty
mezi blízkými osobami se znaky domácího násilí bylo využito v prvním
pololetí roku 2010 ve třech případech, z toho jednou v Blatné, v Sedlici
a v Myšticích. Celkem v 16 případech policisté řešili konﬂikty mezi blízkými
osobami, převážně mezi manželskými páry, kde rovněž zkoumali, zda jsou či
nejsou naplněny znaky domácího násilí ve smyslu příslušných interních předpisů a dány tak podmínky pro vykázání osoby dle zákona o Policii ČR.
Z pohledu protiprávních jednání přestupkového charakteru převážně
uvedených v zákoně č. 200/90 Sb., o přestupcích je evidováno k 30.6.2010
zatím 244 přestupků, z tohoto počtu jich bylo 80 vyřešeno v blokovém
řízení a 96 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. Celkem 48 přestupků bylo
odloženo, neboť nebyl zjištěn jejich pachatel.
Tabulkový stav policistů zdejšího obvodního oddělení byl navýšen o 2
policisty, současný stav tak činí 17 policistů včetně vedoucího oddělení
a jeho zástupce. Ve druhé polovině letošního roku by měla být zahájena
rekonstrukce přízemní části budovy oddělení na Tř. J. Koubka a ukončena
by měla být v květnu 2011. Vybudovány v přízemí budou garáže pro služební
vozidla, recepční místnost, místnost dozorčí služby pro příjem oznámení
a další potřebné prostory pro výkon policejních činností.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení
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Děti v indiánské osadě
u Chluma byly odměňovány
za účast v soutěžích dolary
Chlum - Ten, kdo v sobotu 26. června odpoledne překročil práh důmyslně
vybudované indiánské osady půl kilometru za obcí Chlum, se ocitl v dočista
jiném světě. Světě bez starostí a strastí, kde se dětské sny o Vinnetouovi,
Nšo-či a jejich statečných Apačích rázem zhmotnily. Tradiční indiánský den,
který skupina místních nadšenců a přátel romantiky připravila pro pobavení
dětí již počtvrté , otevřel svou bránu úderem třinácté hodiny.

„Připravit zábavný program pro naše nejmladší jsme se rozhodli už
poměrně dávno. Nejprve jsme plánovali dětský výlet do ZOO, pak jsme se
dozvěděli o existenci westernového městečka Fort Harry mezi obcemi Lom
a Dol a říkali jsme si, že exkurze tam by byla pro děti to pravé ořechové,“vrací se do minulosti Roman Šourek, který je jedním z hlavních protagonistů
chlumského indiánského dne , „Pak někdo z naší party vyslovil návrh:
„A proč bychom si u nás doma nemohli postavit něco podobného?“ Nápad
byl na světě a od slov k činům nebývá v obci Chlum nikdy daleko.
Krásné počasí přilákalo v sobotu 26. června na půdu apačského tábora
nejvíc dětí v jeho historii. Zatímco loni se dění v osadě aktivně zúčastnilo
na sedmdesát malých příznivců této nevšední podívané, letos jejich počet
překročil stovku. Když se k tomu ještě připočítali rodiče dětí a nezapojení
diváci, kapacita tábora byla naplněna. A co všechno tady na děti čekalo?
„Máme tu pestrou paletu disciplín v indiánském duchu- hod oštěpem,
střelba ze vzduchovky a z luku, vrh tomahavkem, lasování, pro ty skutečně
malé chytání rybiček na magnet, skládání puzzle, hod šipkami, kroužky,
podkovami, míčky,“vypočítává jiný pořadatel Jan Grešák, který zde vystupoval v roli Old Shatterhanda po dvaceti letech, „ Za každou absolvovanou
soutěž obdrží malý indián symbolickou napodobeninu amerického dolaru.
Za získané dolary si pak může podle libosti nakoupit ve speciálním stánku
se sladkostmi a suvenýry.“ Ten, kdo si chtěl na chvíli odpočinout od soutěží,
se mohl projet na jednom ze dvou živých koní před osadou nebo brázdit hladinu „Ria Pecos“ v nefalšované dřevěné kánoi. „ To je naše pýcha,“ ukazuje
pořadatel Jan Grešák na ručně vyrobený člun, „Byla zhotovena z jednoho
kmene stromu.“ Unikátními rekvizitami apačského tábora jsou vedle dřevěné
kánoe také nádherný indiánský totem a pravá indiánská týpí.
Jednotlivé soutěže na půdě tábora si mohli oslavenci vyzkoušet i víckrát.
Mimoto se tady mohly bavit i děti z jiných obcí nebo nedaleké Blatné. Všichni
bez výjimky měli volný vstup.
A tak této příležitosti k rozptýlení své ratolesti využili i manželé František
a Martina Solarovi s tříletou dcerkou Klárkou: „Byli jsme tu už loni a moc se
nám tu líbilo. Klobouk dolů před všemi těmi lidmi, kteří tuto akci připravujínemá to sebemenší chybičku.“ V jaké disciplíně byla jejich dcerka nejúspěšnější? „Při kuželkách, kdy na první pokus shodila všechny kromě dvou a pak
při chytání rybiček na magnet,“ prozrazuje pyšná maminka. Za zmínku stojí,
že otec Klárky je chlumský rodák, který dnes sice s rodinou žije v Praze, ale
zhruba každých čtrnáct dní se do rodné vsi vrací na rekreační pobyt.
(pokrač. na str. 7)
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Děti v indiánské osadě...
(pokrač. ze str. 6)

Jiřina Hamplová z Dobšic se vydala na indiánský den se dvěmi dcerami / devět a tři a půl roku /.
„Každý, kdo dělá něco pro děti, si zasluhuje obdiv
a poděkování. Tady to platí dvojnásob, protože
celý program je promyšlen do posledního detailu
a je velice poutavý,“ hodnotí akci Jiřina Hamplová. Starší dceři se nesmírně líbilo skládání puzzle
a porážení dřevěných kuželek, mladší pak cesta do
medvědího doupěte po papírových stopách.
Stálým návštěvníkem indiánského dne po celé
čtyři roky je dnes jedenáctiletý Patrik Kundrát
z Chlumu. Jako klukovi mu nejvíc „sedne“
střelba ze vzduchovky. Není to však typický čtenář mayovek: „O indiány se nezajímám, nevím
o nich takřka nic. Jsem tu, abych si zasoutěžil,“
uvádí.
Indiánská osada se nachází na obecním pozemku. Kromě kladného stanoviska a morální
podpory přispívá místní Obecní úřad i ﬁnančně:
„Náklady na tuto akci se pohybují mezi deseti
a patnácti tisíci korunami. Co je třeba doplatit
po příspěvku z obecního rozpočtu, doplácí sdružení zdejších podnikatelů. Jedná se především
o výnosy z chlumského podnikatelského plesu,“
dodává Jan Grešák.
Místní spolek nadšenců, pořádajících indiánský den, má patnáct členů. Akci samotné předcházejí minimálně dva měsíce příprav, během kterých
se mimo jiné upravuje táborové prostranství.
Je hezké, že i v dnešní komplikované době
existují lidé, kteří pracují pro radost dětí a odměnou je jim „jen“ hezký pocit z vykonané práce.
Vladimír Šavrda
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Na sraz rodáků a přátel Buzic zavítal
i ﬁlmový režisér Hynek Bočan
Buzice - Obec Buzice - jedna z nejhezčích
a nejzajímavějších vesnic blatenského regionu,
se v sobotu 19. června oděla do slavnostního
hávu. Od božího rána to v přízemí Obecního
úřadu hučelo jako ve včelím úle a do Buzic
mířilo jedno auto za druhým. Konalo se zde setkání rodáků a přátel Buzic, druhé v porevoluční
historii. „První sraz jsme zorganizovali v roce
1994 u příležitosti osamostatnění obce od města
Blatné a 100. výročí založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Uvažovali jsme o zopakování
této společenské akce i v roce 2004 u příležitosti

100. výročí postavení buzické školy, kde dnes sídlí
náš Obecní úřad, ale bylo krátce po povodních
a všichni jsme měli jiné starosti,“ říká starosta
Buzic Václav Maňhal. Letošní setkání rodáků
a přátel obce proběhlo v návaznosti na 200 let
existence buzické kaple, která je zasvěcena svatému Václavu. Rozesláno bylo přes sto pozvánek.
Nakonec přijelo a přišlo sto padesát lidí.
Slavnostní uvítání se odehrálo v prvním patře
bývalé obecní školy, kde propojením místností
vznikl prostorný společenský sál. V přízemí probíhala prezentace a byla zde možnost k zakoupení
suvenýrů / vlaječky s obecním znakem, kresby
buzických objektů a okolních panoramat od
blatenského malíře Jindřicha Krátkého, pohlednice aj./ Velký zájem byl především o publikace,
mapující historii a současnost Buzic, kterých
bylo při této příležitosti vytištěno dva tisíce kusů.
Autor publikace – dvaasedmdesátiletý profesor

Jiří Sekera z nedaleké Blatné - má podle svého
vyjádření k obci velmi blízko: „Narodila se tu
moje maminka a žil zde můj strýc se čtyřmi sestřenicemi. Pravidelně jsme tu jako děti vypomáhaly
- kupříkladu při práci na poli.“ Samotná tvorba
publikace o Buzicích mu trvala čtyři měsíce od
ledna do dubna. Světlo světa spatřilo hotové dílo
v červnu. Autorem fotograﬁcké přílohy je ing. Jaroslav Kortus z Blatné, kreslenou část včetně
titulní strany zhotovil již zmíněný blatenský malíř
Jindřich Krátký.
Potřebné informace čerpal profesor Jiří
Sekera z těchto zdrojů: buzická pamětní kniha,
školní kronika, regionální literatura, Státní oblastní archiv Třeboň a Okresní archiv Strakonice,
knihovna Prácheňského muzea v Písku a pamětní
kniha obce Václavov, která je dnes již jen osadou
a patří pod správu Obecního úřadu Buzice. Písemné materiály byly doplněny svědectvími ještě
žijících pamětníků. „Už je jich ale málo,“ posteskl
si profesor Sekera, „Nejcennější údaje mi poskytl
pan Václav Koryta, soukromý zemědělec z Václavova, který je dobrým duchem celé oblasti.“
Pozvání na druhé setkání rodáků a přátel Buzic přijal s potěšením i televizní režisér Hynek
Bočan, který tráví vzácné volné chvíle na chalupě
v blízkém Hněvkově. Hynek Bočan rozhodně měl
co říci k historii Buzic, protože na zdejší tvrzi
natočil roku 1968 historický ﬁlm „Čest a sláva“,
který získal hlavní cenu na ﬁlmovém festivalu
v Benátkách. Pro úspěšného režiséra to ale
v normalizačních poměrech znamenalo zároveň
pětiletý „distanc“ v jeho práci, protože byl tento
snímek téměř vzápětí soudruhy označen jako „
závadový“ a putoval do trezoru. „Film byl na
tehdejší dobu drahý- vyšel na 4 000 000 korun“,
vzpomíná Hynek Bočan, „Při jeho natáčení nám
tehdy v roce 1968 vyšla obec Buzice všemožně
vstříc - jednak jsme z řad místních občanů vybrali
početný kompars, byla nám také zapůjčena hospodářská zvířata. K lepšímu bych dal historku,
která má také přímou spojitost s touto obcí. Po
natočení ﬁlmu a našem odjezdu do Prahy se přišlo
na to, že v rekvizitách chybí tři meče. Byl z toho
slušný poprask, ale nakonec se tady ty tři meče
našly a všechno se dalo do pořádku. Zřejmě si je
vypůjčili malí buzičtí kluci, kteří si chtěli hrát na
rytíře.“ Film „Čest a sláva“ se nakonec ještě před
rokem 1989 do kin dostal, a sice roku 1975, kdy
se trezorové snímky třídily a ty „snesitelnější“ putovaly na veřejnost. „Promítalo se to v pražském
kině Blaník celých šest dní“, usmívá se dnes jeho
tvůrce, „Pak byl zase stažen.“
Dopolední program buzické společenské akce
sestával z proslovů starosty Václava Maňhala,
profesora Jiřího Sekery a režiséra Hynka Bočana,
následovalo kulturní vystoupení dětí z Blatné
a společný oběd. Odpoledne se všichni přesunuli
na čerstvý vzduch, kdy se od budovy bývalé školy
vydal průvod na cestu k pomníku padlým občanům za 1. světové války. Zde členové zdejšího
hasičského sboru položili věnec. Následovalo
veřejné požehnání novému obecnímu znaku,
(pokrač. na str. 8)
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Sraz rodáků Buzic (pokr. ze str. 7)
novému obecnímu praporu a praporu hasičskému blatenským děkanem.
Zbytek odpoledne vyplnilo posezení na buzické návsi s dechovou kapelou
„Podhorankou.“
Příjemně strávený den v Buzicích nechal všem přítomným zapomenout
na všední starosti a strasti. Všem se tu moc líbilo.
Pan Miloslav Kilián do Buzic přijel až z Prahy, kde žije od roku 1983.
V Buzicích sice strávil v kuse jen sedm dětských let, ale protože poté bydlel
v blízké Blatné a v Buzicích měl babičku s dědou, o víkendech a prázdninách
se vracel pravidelně zpět. „Držel jsem tu partu s místními kluky, s nynějším
starostou jsme si jako malí hráli na vojáky“, usmívá se Miloslav Kilián. Jak
vnímá na každém kroku zřetelný rozkvět rodné obce? „Jde to tady všechno
úžasně nahoru, dodržují se staré tradice a obyčeje, je to všude moc hezké
a upravené. Za mého dětství to bývalo jakési předměstí Blatné, teď si Buzice
žijí vlastním životem a naplno“, nešetří uznáním na adresu představitelů
Obecního úřadu i zdejších obyvatel.
Pan Miloslav Červenka se před pěti lety přestěhoval z Blatné zpět do
Buzic a je za své rozhodnutí rád: „Vždycky tady bylo hezky a příjemně.
90% dětství jsem prožil tady u babičky s dědou. Později jsme sem pravidelně
jezdívali ještě do starého hostince dívat se v televizi na závody formulí.“
Pravidelně s kluky různými dírami a okénkami lezli do buzické tvrze už v době, kdy zde byla sýpka. „Nosili jsme odtud domů kavky, poštolky a divoké
holuby. Vychovávali jsme je a zase v Buzicích pouštěli potom na svobodu.
Když byla sýpka zrušena, ptáci odtud vymizeli a naše výpravy skončily“,
vrací se do dob svého dětství Miloslav Červenka.
Letošní setkání rodáků a přátel Buzic jistě nadlouho utkví v paměti všech,
kteří se ho zúčastnili.
Vladimír Šavrda
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Musíme konstatovat, že vedoucí rybářských kroužků mají v rukou také
budoucnost Českého rybářského svazu, proto jejich hlavním úkolem do
budoucna, jak uložil poslední Sněm Českého rybářského svazu , je zkvalitnění výuky novými metodami, které by měly zaujmout další děti se zájmem
o rybářský sport.
Organizací soutěží a závodů, které jsou vždy otevřené volně příchozím
dětem, bychom chtěli získat další zájemce o zajímavý a přínosný způsob
trávení volného času při rybaření, při pobytu v přírodě u vody.
Přihlášky do rybářských kroužků můžete podávat již nyní e-mailem:
marcela.sebkova@ddmblatna.cz
Informace a foto kroužků najdete na stránkách:
www.mocrs.blatna.cz nebo www.ddm.blatna.cz
Testy ke vstupnímu školení pro získání prvního ryb. lístku: www.rybsvaz.cz
Vyhodnocení akcí rybářských kroužků – MO ČRS Blatná - rok 2010
10.3.2010 – Soutěž v Rybolovné technice /účast 20 dětí/
2.4.2010 - Velikonoční rybářské závody - Lomnice – Buzice – V lipkách
Účast 14 dětí, 4 vedoucí/ 1. M. Šuhaj, 2.+3.m. M. Kareš, V. Procházka/
25.4.2010 – Rybářské závody v Rožmitále pod Třemšínem – účast celkem
35 závodníků /2.m M. Kareš – nachytáno 198cm , 6.m Štěpán Fous – 92 cm,
Největší úlovek závodů: Štěpán Fous – kapr 46cm
29.4.-2.5.2010 – Soustředění rybářských kroužků v rekreačním středisku
Počta Lučkovice /účast 14 dětí, 5 vedoucích/
19.5.2010 - Soutěž Mladý Rybář – přírodovědná a rybářská celoroční
soutěž z ochrany přírody, poznávání přírody, chovu a lovu ryb.
/Účast 34 dětí/
29.5.2010 - Rybářská výprava – Soutok Lomnice a Skalice /Říčky/
Účast: 9 dětí, 5 dospělých. Nejúspěšnější Martin Kareš – úhoř 50 cm
20.6.2010 – Rybářské závody pro děti – rybník Naděje Zámecký park
– jako doprovodný program Rybářských dnů v Blatné /pořadatel Blatenská
ryba s.r.o/
Ml. Kat. – 1. m. – Pojerová Kateřina – Rožmitál, 2.m – Šuhajová Simona
– Blatná,
3. m. Bauerová Evelína – Rožmitál.
St. kat. – 1.m. – Ovsíková Tereza – Březnice, 2. Kovář Roman – Jetětice,
3. Šuhaj Matěj- Blatná
Celkem bylo uloveno 56 ks ryb o délce 2001 cm.
Ceny pro vítěze rybářských závodů a soutěží věnovali: MO ČRS Blatná,
DDM Blatná, Město Blatná, Blatenská ryba s.r.o.

Slavnostní průvod obcí Buzice - v čele starosta obce Václav Maňhal.

Výchova dětí a mládeže
k aktivnímu trávení volného času
je úkolem celé naší společnosti

Říjen 2010 – Rybářské závody pro děti na rybníku Počátek – Sádky MO
ČRS Blatná
Sledujte www stránky a informace ve skřínkách DDM a MO ČRS. Do
rybářských kroužků se přihlaste včas, kapacita je omezena.
Hodně krásných zážitků v přírodě u vody.
Petru zdar.
Marcela Šebková

Český rybářský svaz plní při výchově mladé generace velmi
významný úkol. Činnost je především zaměřena na podporu
rybářských kroužků, organizaci rybářských táborů a soutěží.
Rybářský potěr - jak se říká mladým rybářům, je v Blatné organizován
ve 3 rybářských kroužcích, které pracují v Domě dětí a mládeže v Blatné.
Snažíme se, aby budoucí rybáři neviděli v rybářském sportu jenom množství
ryb, které mohou přinést domů od vody, ale aby se naučili, že rybaření je
především postoj k přírodě a způsob životního stylu s citem a respektem
k přírodnímu bohatství.
V průběhu školního roku se zaměřujeme na prověřování praktických
a teoretických znalostí v celoroční soutěži Mladý rybář. Mladí rybáři se
seznámí s revírem, na němž hospodaří naše místní organizace, základy
chovu ryb v podmínkách ČRS, poznávání ryb i živočichů a rostlin žijících
kolem vody, rybolovnými technikami i technikami sportovního rybolovu.
Samozřejmostí je znalost rybářského řádu a Zákona o rybářství, ochrany
přírody a také správné vyplňování rybářského lístku.

Soustředění při rybolovu.
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V Blatné vyrostl pomník dalšímu významnému S Kapříkem na hřiště
rodákovi Františku Simandlovi
V sobotu 17. července 2010 se na zimním
Blatná- Jen několik metrů od starého blatenského hřbitova v průčelí rozkošného parčíku
mohou blatenští občané i turisté obdivovat nový,
velmi hezky zpracovaný pomník, připomínající
slavného rodáka- kontrabasistu a komponistu
Františka Simandla.
František Simandl se narodil v Blatné 1. srpna
1840. Celý svůj tvůrčí život skládal hudbu pro
kontrabas. Působil jako profesor na vídeňské
konzervatoři, ve vídeňském dvorním orchestru
a ve vídeňské dvorní opeře. Zemřel ve Vídni
roku 1912.
Na jeho počest se letos v Blatné uskutečnila již
pátá hudební soutěž kontrabasistů s mezinárodní
účastí / Španělsko, Polsko, Bulharsko, Jižní Korea- vítěz soutěže /. Souběžně s pátým výročím
město Blatná rozhodlo o vybudování čestného
pomníku Františku Simandlovi. Pro realizaci
byl vybrán návrh akademického sochaře Karla
Kryšky z Blatenky.
Akademický sochař Karel Kryška nepropůjčil své umění do služeb města Blatné poprvé.
V katastru města se nachází už několik jeho děl.

„Předně se jedná o pomník J. A. Komenskému
u objektu stejnojmenné základní školy, portrét
Karla Strakatého, pamětní desku J. P. Koubka
a památník, připomínající ničivé záplavy v roce
2002,“vypočítává své „vizitky“ v Blatné Karel
Kryška. Mimo Blatnou se nejvíc proslavil v obci
Bratronice, kde vytvořil památník legendě jihočeské cyklistiky baronu Christianu Battagliovi
i s jeho bustou. Na tento projekt zdarma věnoval
blok hořického pískovce.
Na pomníku Františku Simandlovi podle
svých slov pracoval akademický sochař celý rok.
„Žulový obelisk pochází z lomu ve Vahlovicích,
podobiznu jsem vyhotovil z umělého bronzu,“přibližuje detaily Karel Kryška, „Kovářské
práce provedl dle mého návrhu Milan Hrubý
z Čekanic.“ Zajímavý na celém díle je vykovaný
hudební motiv, který vyrůstá z kamene.
Památník byl slavnostně odhalen místostarostou Blatné Mgr. Bohuslavem Navrátilem za
přítomnosti sta přihlížejících. Finanční náklady na
tento projekt převýšily částku 60 000 korun.

Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví
(balkón,výtah)
nebo vyměním za menší byt s doplatkem.

SOU Blatná přijme od 1.9.2010
učitele odborných předmětů - strojírenské předměty, automobily
773444560, info@soublatna.cz

Kontakt: 775 277 605

Vladimír Šavrda
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stadiónu sešli všichni příznivci dětské zábavy.
Mateřské centrum Kapřík pořádalo již 2. ročník
akce S Kapříkem na hřiště.
Počasí nám přálo, po úmorných vedrech
dorazily přeháňky, které naštěstí zůstaly v klidu
až do konce našeho soutěžení. Kdo přišel, určitě
neprohloupil. Hned u vstupu na stadión přivítal
děti velký skákací hrad, který nám zapůjčila
Českomoravská stavební spořitelna a my jí tímto
děkujeme. Děti soutěžily na osmi pohádkových
stanovištích. Mezi nejoblíbenější určitě patřilo
zatloukání hřebíků u Bořka Stavitele. Pobavit
se mohli i dospělí – pro ně byly přichystány dvě
speciální rodinné soutěže o věcné ceny. Ani letos
nechyběla oblíbená Plyšáková tombola či disco
se Šárkou.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům
této akce – Masna Příbram, Kavárna Viola (paní
Havlenová), Cukrárna Alfrédo (paní Fišerová),
Českomoravská stavební spořitelna, Blatenská ryba, BTF, T-Mobile, VZP, KB a také již
osvědčené dvojici Šárce a Karlovi Zbíralovým.
Děkujeme za vydatnou pomoc nejen všem našim
členkám, ale i „nečlenkám“ a Duhovým Ještěrkám
za podporu a vypůjčení kostýmů. Výtěžek akce
(3.500,- Kč) bude věnován na projekt Modernizace MC Kapřík. Naše centrum získalo grant na
zmodernizování herny s 10% spoluúčastí v rámci
Programu rozvoje venkova od SZIF.
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V Blatné se opět konala Mezinárodní kontrabasová
soutěž Fr. Simandla
Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla se v Blatné konala
již pátým rokem. Záštitu nad celou soutěží společně převzal starosta města
Blatné pan Josef Hospergr a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.
Od pátku 25. června třicet mladých kontrabasistů z Česka, Německa,
Rakouska, Španělska, Litvy a Bulharska soutěžilo ve čtyřech věkových
kategoriích ve společenském sále SOŠ Blatná, kde po oba dva soutěžící dny
účastníci předváděli svůj um za podpory svých kolegů i veřejnosti.

Tato významná kulturní a společenská událost byla také ﬁnančně podpořena Ministerstvem kultury a Jihočeským krajem. Další poděkování patří
SOŠ Blatná za její vstřícnost, Pizzerii Casa Verde , Blatenské tiskárně,s.r.o.
a dalším zúčastněným.
Velké poděkování patří Fotoklubu KAMFO Blatná, který svým objektivem zachytil celou víkendovou událost.
Soutěže se zúčastnili žáci základních uměleckých škol a konzervatoristé
do 30 let. V porotě zasedali porotci zvučných jmen / např. Alexander Michno
ze Španělska, Anton Schachenhofer z Rakouska /. Předsedkyní letošního
roku byla jmenována paní Irena Olkiewicz z Polska. Dle jejího vyjádření
soutěž byla na vysoké umělecké úrovni. Vyvrcholením celé soutěže bylo
nedělní matiné, kde byly předány ceny těm nejlepším ze všech kategorií.
Závěrem ocenění kontrabasisté předvedli soutěžní skladby ve freskovém
sále blatenského zámku za velkých ovací posluchačů. Celé toto slavnostní
ukončení soutěže natáčel Český rozhlas 2 - České Budějovice. Absolutním
vítězem se stal Nangyun Josua Kim - posluchač Hochschule für Music und
Theater z Mnichova, kterému osobně předal hlavní cenu /smyčec / jeho
výrobce - Petr Hnilica

Odd. kultury

Blatenské festivalování

Doprovodné koncerty vyplnily páteční a sobotní večery. Představili se
nám jednotliví umělci / porotci, korepetitoři i soutěžící / a Brněnský kontrabasový orchestr pod vedením prof. Miloslava Jelínka, který svým vystoupením
nadchl veškeré obecenstvo. Ve výstavním sále návštěvníci mohli zhlédnout
výstavu fotograﬁí „ Blatenská růže“, která celou akci vkusně doplnila.
Tento ročník Mezinárodní kontrabasové soutěže byl také ojedinělý tím,
že v tomto roce uplynulo 170 let /1.srpna / od narození Františka Simandla.
Město Blatná nechalo tomuto rodákovi zhotovit pomník. Za přítomnosti
představitelů města, veřejnosti a Brněnského kontrabasového orchestru byl
v sobotním odpoledni / 26.6. 2010 / pomník slavnostně odhalen v ulici Strakatého, kde se v jednom domku kontrabasista, pedagog a skladatel narodil.
Autorem tohoto díla je akademický sochař Karel Kryška.

Letošní léto by šlo nazvat téměř létem hudebním. Blatná totiž hostila dva
festivaly – jeden v červnu, druhý v červenci a bylo o co stát.
Prvním festival v pořadí byl již tradiční Blatenský fest, který se, stejně
jako Blatník, uskutečnil na zdejším „zimáku“. Dva dny, dvě stage (na druhé
zářili například Oversight či Snail) a dostatek kapel – toť hlavní vizitka
tohoto festivalu. Zabývat se každou kapelou zvlášť, vzhledem k vytyčenému prostoru, je úkol nemožný. Stejně jako každý festival měl i tento své
hvězdy, své černé koně a malá zklamání (například Mordors gang). Nutno
podotknout, že první dvě kategorie jasně vítězí. Blatenský fest byl zaměřen
spíše na tvrdší muziku, přesto byla jednou z hvězd pardubická formace
Vypsaná Fixa. Během jejich vystoupení nebyl čas na novoty a překvapení.
Garantuji vám, že takto dobře zahrají snad všude, kam přijedou. Možná
občas stereotyp, zvláště pokud je vidíte již po několikáté, ale hlavně že
baví. Vrcholem celého festivalu bylo ovšem vystoupení nejlepší crossoverové formace na tuzemském trhu – Atari Terror. Pánové, jež předskakovali
Korn, koncertovali v Německu či na Ukrajině zahráli naprosto neuvěřitelně,
předvedli několik nových skladeb (deska prý vyjde v listopadu) a zakončili
sobotní večer s grácií jim vlastní. Takovou živelnou kapelu jsme v Blatné
dlouho neměli. Před nimi hráli šílenci z Uniﬁction, kteří předváděli rozličné
kostýmy a kreace a spíše než muzikou zaujali pódiovou show. Závěr byl
prostě perfektní!
(pokrač. na str. 11)
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Druhým festivalem byl Blatník Fest, který se
nesl především v rytmech ska a punku. Pořadatelé představili to nejznámější z tuzemské scény
a návštěvníci se mohli těšit především z koncertů
The Chancers, Sto zvířat Fast Food Orchestra
či Prague Cosnpiracy . Festival byl organizován
trochu jinak, než předchozí Blatenský fest. Méně
kapel, jedna stage, ale špičky žánru. Navíc byly

v programu i doprovodné akce, jako například
ohnivá show. Vrcholem festivalu byla vystoupení The Chancers a Sto zvířat. První zmiňovaná
kapela, řadící se do stylu 2tone ska představila
především skvělého frontmana, něco málo přes
metr a půl vysokého brita a bývalého skinheada
Simona Ruffskanka, který se dostal do České
republiky před mnoha lety celkem náhodou.
V Praze se objevil kvůli hrozbě útoků IRA v Londýně. Jeho roztomilé lámání českého jazyka bylo
úsměvné a jeho projev bezkonkurenční. Druhým
vrcholem bylo vystoupení dalších tuzemských ska
vysloužilců. Sto zvířat slaví tento rok dvacet let
existence a není divu, že takovou dobu na scéně
působí. Jejich ukončování, stejně jako v případě
Atari Terror, skvělé. Doufám, že na viděnou příští
rok. Na obou festivalech.
Text a foto: Milan Říský

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Léto je v plném proudu a turistická sezóna v Blatné
jakbysmet. Každý den zavítají do m�stského
informa�ního a mapového centra a cestovní
kancelá�e Ciao… desítky návšt�vník�. N�kdy se
návšt�vnost pohybuje i kolem stovky osob.
Nej�ast�ji u nás turisté shán�jí informace o Blatné
a okolí a ptají se, kam na dobrý ob�d nebo na
kafí�ko. Krom� pohlednic a jiných suvenýr� si od nás odnášejí cykloturistické mapy, se kterými
pak poznávají blíže naší blatenskou krajinu. Blate�áky zase naopak rádi posíláme poznávat
místa vzdálen�jší, p�ímo�ská i hodn� exotická.
V našem obch�dku pod v�ží máme spoustu nových v�cí. P�edevším jsou to keramické
hrní�ky s barevn� zdobeným motivem blatenského zámku a také s motivem Strakonic. Jsou
ru�n� vyráb�né a v n�kolika barevných provedeních. Zcela jinou a taktéž krásnou podobu
mají hrní�ky, které zdobí obrázky od blatenských mistr� – Jind�icha Krátkého a Josefa Synka.
Jde o sadu celkem 6 hrní�k� a tedy 6 r�zných motiv�. Samoz�ejm� je lze koupit i jednotliv�.
V naší nabídce je též mnoho knižních publikací. P�ij�te se podívat co máme nového. Rádi
Vám podáme informace o práv� probíhajících �i chystaných kulturních akcích v Blatné i
v širokém a dalekém okolí. Ješt� stále si u nás m�žete koupit vstupenky na vystoupení
Alexandrovc�. Pokud se chystáte na n�jaký hudební festival, tak i na ten si m�žete koupit
lístek u nás. Nabízíme p�edprodej vstupenek ze sít� Ticketstream, Ticketportal, Tiket Art a
Eventim. O tomto pou�ovém víkendu nebude v Blatné o zábavu nouze. Ovšem ani
s odjezdem koloto�á�� nuda nebude. Hned následující sobotu 21.8. se na
zimním stadionu rozezní hity skupiny Parkán. B�hem srpna bude probíhat také
n�kolik výstav – nap�. výstava fotografií z Indie blatenské roda�ky Kamily
Berndorffové, v muzeu výstava o p�írod� Blatenska nazvaná „Všechno lítá co
pe�í má“ a další.
Užívejte si léto plnými doušky a zastavte se v informa�ním a mapovém centru a
cestovní kancelá�i Ciao… pro horké novinky o cestování a turistice.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Letní tábor

„Tvrz Lnáře informuje

Výstava cestovatelských fotograﬁí
a portrétů Mariana Lechnýře, plánovaná na srpen a září tohoto roku nebude
uskutečněna.
Prodlužujeme proto výstavy obrazů
Jindřicha Krátkého Lnářské čárování
(do 30. srpna, k tomuto datu si také
mohou zájemci vyzvednout zakoupená
díla) a výstavu dokumentů a fotograﬁí
k dějinám kláštera bosých augustiniánů
ve Lnářích Ad maiorem Dei gloriam (do
26. srpna).
O programu výstav na září Vás budeme
ještě informovat.
Děkujeme za pochopení.
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře“
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V době od 24.7. – 31.7. 2010 prožila necelá
stovka dětí z Miroticka, Písecka, Blatenska,
Prahy a okolí společných 7 dní na letním táboře
v RZ Lučkovice. Již název tábora „Letní ﬁlmová
školička na táboře“ prozrazoval, jaký program je
pro děti připraven. Hned první den děti dostaly
úkol vybrat
si téma,
napsat bodový scénář, natočit
a sestříhat
krátký ﬁlm,
zpravodajství či reklamu. Úkol se
zdál více než těžký, protože děti neměly s ﬁlmováním žádné zkušenosti. Avšak díky nemalé pomoci
studentů Matěje Slámy (Soukromá vyšší odborná
ﬁlmová škola v Písku) a Markéty Kemrové
(Střední škola fotograﬁcká, ﬁlmová a televizní ,
o.p.s. ve Skalsku) se podařilo za necelých 5 dní
vytvořit 7 dílek, která potěšila nejen děti a jejich
vedoucí, ale především také jejich rodiče. Byly
slavnostně předány i táborové Oskary a při odjezdu mohly děti společně s rodiči shlédnout ﬁlmová
dílka v táborovém improvizovaném kině. Stihla

se i táborová hra, která byla na téma Hollywood.
V jednotlivých etapách hry si děti vyzkoušely
své znalosti o ﬁlmech (byl připraven táborový
Videostop), mohly si zkusit zazpívat při karaoke
show a též si zatančit a zasoutěžit na Dance Pad
(taneční podložky). Závěrečný večer měli na
starosti členové hudební skupiny Woccaties Band
(z Dobříše pod vedením Libora Vokatého), kteří
hráli dětem na přání oblíbené skladby dokonce
v kostýmech slavných hollywoodských hvězd.
Ohlasy dětí i rodičů byly příznivé a proto
se organizátoři (členové občanského sdružení
Mirotický paprsek – www.mpaprsek.cz) rozhodli i nadále v pořádání letních táborů pro děti
pokračovat.
Poděkování za 7 nezapomenutelných dní patří:
Městu Mirotice, Ing. Petrovi Kolínskému, Matěji
Slámovi, Markétě Kemrové, Vaškovi Pavlíčkovi,
Mírovi a Vlaďce Kuthanovým, Ing. Slávkovi
Políčkovi, ZŠ M. Alše v Miroticích, Davidu
Kocovi, Markétě a Davidu z Fort Hary, Janu
Michálkovi, Růže Petříkové, členům hudební
skupiny Woccaties Band, Láďovi Tomešovi,
Honzovi Domínovi a mnoha dalším, kteří byli
ochotni nezištně pomoci s přípravou a zdárným
průběhem tábora. Dík patří v neposlední řadě
Zdeňkovi a Romanovi Počtovým a jejich zaměstnancům za ochotu, trpělivost a vstřícnost. Ne
malým dílem přispěli k letní táborové atmosféře,
na niž se nezapomíná.

Blatná 13. srpna 2010

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

Ročník 21 (31)

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

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

��
����� ������

����
��

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

����

� ���
���

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

��
��
���

Číslo 13 / strana 12

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

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

Ročník 21 (31)

Blatná 13. srpna 2010

Mateřské
centrum Kapřík
připravuje
Mateřské centrum Kapřík zahájí svůj pravidelný provoz po prázdninách v pondělí 13. září. Na
začátku září budou totiž prostory centra sloužit
ještě kurzu pro maminky a tatínky na mateřské či
rodičovské dovolené nebo pro maminky a tatínky,
kteří jsou v evidenci úřadu práce. Tento kurz probíhá za ﬁnanční pomoci Evropského sociálního
fondu již od začátku července a obsahuje např.
moduly Informační technologie, Základy podnikání, Kurz osobního rozvoje apod. V době konání
kurzu mateřské centrum zajišťuje hlídání dětí pro
maminky na kurzu, a tak bude centrum pro veřejnost otevřeno pouze ve středu dopoledne.
Jak bude vypadat program herny od 13.září?
V pondělí dopoledne se bude konat Výtvarná
dílnička pro děti, které si s pomocí maminek

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE
Od 9.8.2010 můžete v naší podnikové prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina
sortimentu). Například :

RYBY:
Pangasius mražený 5kg
Pangasius mražený 1kg
Pstruh mražený cca 400g
Makrela mražená 1.2kg vac
Kapr bez kostí ﬁlet
Losos mražený cca 1,3kg
Tuňák mražený cca 2,5kg
Mahi mahi ﬁlet mražený cca 1kg
UZENÉ:
Kapr uzený
Hejk uzený
MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
Kuřecí čtvrtě – kuřata na gril
karton
Husa mražená 3,4kg
Kachna mražená 2,2kg
Vepřová krkovice bez kosti
Hovězí dršťky mražené 1kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg
Hranolky 2.5kg
Americké brambory 2.5kg
Kořeněné šišky bramborové
2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Zeleninová směs lečo 2,5kg
Jahody mražené 2.5kg

Cena s DPH
65,-/kg
69,-/kg
109,-/kg
59,-/kg
225,-/kg
89,-/kg
155,-/kg
125,-/kg

14,50/10dkg
10,90/10dkg
104,-/kg
110,-/kg
84,-/kg
39,-/kg
69,50/kg
68,50/kg
89,50/kg
67,-/kg
44,-/kg
18,-/kg
25,-/kg
49,-/kg
10,-/ks
24,-/kg
45,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
Akce platná do konce srpna 2010 nebo do
vyprodání zásob

budou moci něco vyrobit, namalovat, seznámit
se s různými výtvarnými technikami apod. Úterní
dopoledne bude opět věnováno kojencům do 1
roku, v průběhu dopoledne bude čas nejen na
popovídání maminek, ale i na cvičení a říkadla.
Ve středu dopoledne si děti mohou v centru nejen
pohrát, ale budou mít možnost se společně s maminkami (nebo s tatínky či babičkami) zúčastnit
aktuálního programu, který tvoří tři základní části
– Vodnické tvoření, Kapříkova notička a Rybičky,
hejbejte se! – jedná se o pásmo cvičení, zpívání,
malování, říkadel a pohybových her. Ve čtvrtek
dopoledne bude otevřena volná herna, maminky
si mohou v centru v klidu popovídat a pohrát
s dětmi. Na odpoledne připravujeme pro děti od
4 let oblíbený výtvarný kroužek Šikovné ploutvičky. Rádi bychom otevřeli i hudebně-pohybový
kroužek, ale zatím marně hledáme šikovného
vedoucího. Pro dospělé bude pokračovat výuka
anglického jazyka – pro začátečníky i pro pokročilé, tvořivá dílna maminek a pro budoucí maminky
těhotenské cvičení.
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I nadále chceme pořádat besedy, předváděcí
akce pro maminky, zábavné akce pro celou rodinu – na podzim chceme zopakovat Drakiádu,
začneme se připravovat na vánoční výstavu.
Zcela jistě budeme spolupracovat s dramatickým
kroužkem v pořádání pohádek pro nejmenší děti a
předškoláky. Chceme spolupracovat s mateřskými školami, abychom usnadnili „našim“ dětem
náročné období – nástup do mateřské školky. Od
září také bude možný v centru prodej i nákup věcí
pro děti prostřednictvím Kapříkova minibazárku
(bez poplatku).
Plánů a elánu máme sice hodně, ale i my se
potýkáme s řadou problémů. Fungujeme v malých
prostorách, žádáme o různé granty, aby Blatná konečně měla hřiště pro malé děti, aby herna centra
byla útulnější …Nejobtížnější je však získávání
aktivních členek, které by byly ochotny zapojit se
do vedení mateřského centra. Čas letí a děti nám
odrůstají, najdeme maminky, které budou ochotné
pokračovat v naší práci?

Originální dárky
Oddělení kultury kromě zajišťování různých kulturních pořadů a akcí navrhuje a vydává propagační
letáky o městě, okolí a další upomínkové předměty.
S přáním nabídnout něco opravdu zajímavého a originálního byli osloveni naši blatenští malíři
Jindřich Krátký a Josef Synek aby navrhli své náměty týkající se Blatné. Každý vytvořil tři malá
umělecká dílka, která nebudou na papíře či plátně, ale zcela netradičně se objeví na porcelánových
hrnečkách. Umělci svou typickou tvorbou ztvárnili své vidění Blatné a její neznámější atributy. Snad
osloví co nejvíce zájemců a každý si vybere dle svého vkusu ten pravý.
Hrnečky se prodávají jednotlivě, po třech nebo v celé sadě. Cena jednoho je 70,- Kč.
Pokud budete chtít zcela originální dárek, zastavte se na odd. kultury nebo v informačním středisku,
kde si jej můžete zakoupit.
Návštěvníci tradiční blatenské poutě je najdou nejen v otevřeném informačním středisku, ale i na
stánku v sobotu od 9 – 17 hod. a v neděli od 9 – 15 hod.
K dostání jsou i v prodejnách lidového řemesla na nám. Míru („U sv. Kateřiny“) a na zámku.
Z dalších novinek, které se objevily v letošním roce, bychom chtěly upozornit na titul BLATNÁ
PRŮVODCE MĚSTEM.
Zde jsou kromě stručné historie popsány krok za krokem nejdůležitější historické památky, domy,
pamětní desky apod. Brožura je doplněna kresbami, fotograﬁemi a rovněž plánkem města, který
poslouží především návštěvníkům města ke snadné orientaci. Blateňákům by určitě neměla chybět
v knihovně.
Další zajímavostí je leták Filmové Blatensko, který mapuje ﬁlmové dění v Blatné a okolí. Oba tyto
náměty zpracoval spolu s oddělením kultury prof. Jiří Sekera.
Do cyklu jednotlivých informačních letáků /postupně vydávaných od roku 2008 Ubytování, Blatensko, Blatná a okolí, Zámek, Městské muzeum a Městská lidová knihovna/ se mohou zařadit i informace
o putování a cyklostezkách s názvem Blatenskem na kole a Blatenskem pěšky.
A na co se ještě můžeme těšit? Především na krásné ﬁgurky blatenských kaprů, ručně vyráběných
ze skla p. Hálovou, která do budoucna přislíbila i jiné motivy např. věž kostela, zámek a možná další
překvapení.
Informace o dalších připravovaných a vydávaných novinkách zveřejníme opět v Blatenských
listech.
Oddělení kultury

Dance aerobic
Přijďte si zacvičit taneční styl aerobiku určený všem, kteří mají rádi různé styly tance (zapojení
celého těla), pohyb v prostoru (obratnost + rychlost), střídání různého tempa (vytrvalost + výbušná
síla).
Při tomto cvičení dochází ke spalování podkožního tuku, zvětšování kapacity plic a posílení
kardiovaskulárního systému. Konečná verze lekce se podobá spíše tanečnímu vystoupení, při kterém člověk snadno zapomene, že vlastně taky posiluje a tím si tvaruje postavu a zlepšuje fyzickou
kondici.
Součástí lekce je bodystyling = posilování a zpevňování problémových svalových skupin těla
a strečink = protažení. To vše a mnohem více na mé hodině jistě najdete, protože taneční aerobik
je především zábava.
Kdy: pravidelné lekce od října 2010, každé Po od 20.00 a Čt od 19.00
Kde: sokolovna Blatná (do budoucna možná změna)
Další informace sdělím na tel.: 777943608
e-mail: pihacek@gmail.com
Těším se na všechny
Hanka Šurátová
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky o obci. V této souvislosti
je připravována publikace a doprovodné akce. Chystaný sborník či almanach by měl obsahovat nejen
sondu do historie Skaličan, ale i množství fotograﬁckého materiálu a dobových dokumentů. Z tohoto
důvodu si dovoluji vyzvat všechny, kdo by měli k dispozici fotograﬁe z obce či okolí, pohlednice, různé
dokumenty, plakáty nebo jiné tiskoviny, případně by chtěli přispět svými vzpomínkami na události
v obci, aby mne kontaktovali e-mailem, dopisem, osobně. Velmi rád rozšířím okruh již získaných
podkladů pro tvorbu brožury či knihy, která si klade za cíl zmapovat historické dění v obci. Předem
děkuji za podněty a příspěvky. Kontaktovat mne můžete na e-mailu chenicek@mesto-blatna.cz, případně mech75@seznam.cz, na telefonu 605164959, nebo na adrese Skaličany čp. 3, případně osobně
na radnici v Blatné (odbor majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná).
Václav Cheníček

Do you speak English?

Pohlednice Skaličan z 50. let 20. století (rodinný archiv Josefa Šuráta).

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé,
konverzace, příprava na maturitu,
základy business English. Kurzy pro
děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální
přístup, vlídné zacházení.
Začátek kurzů, přihlašování v týdnu
od 6.9.2010.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na
Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

VISHAY Electronic spol. s r. o, hledá pro sv�j
výrobní závod ESTA Blatná pracovníka na pozici
mechanik-se�izova�.
Požadavky: praxe v oboru. Zájemci mohou volat
na tel. �. 383 455 516, nabídky se životopisem
zasílejte na Jana.Benesova@vishay.com.
VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro
sv�j závod ESTA Blatná pracovníka na pozici
technik-konstruktér.
Požadavky: praxe v CAD, aktivn� NJ nebo
AJ, VŠ nebo SŠ s tech. zam��ením. Zájemci
mohou volat 383 455 516, životopis na
Jana.Benesova@vishay.com.
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
18 let praxe na realitním trhu! Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400
Vybráno z nabídky: Novostavba RD – Lažánky, RD po rekons. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, dům na náměstí – Blatná, chalupa po rek. - Závišín, hostince – Záboří, Tchořovice, byt
– Vrbno, pozemky – Mačkov, Bezdědovice.
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 o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působící realitní kanceláře
v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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!!! Volná pracovní pozice !!!
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Celoroční brigáda pro SŠ, VŠ nebo starší pracovníky i v důchodu na HPP i VPP. Požadujeme
min. SŠ vzdělání a práci na PC(není podmínkou), věk nad 18 let, přirozenou inteligenci, zodpovědnost, samostatnost, zájem učit se novým věcem a komunikativnost. Jde o práci částečně
v kanceláři Blatná, částečně z domova, komunikace a vyhledávání klientů, servis pro stávající
klientelu… Nabízíme pružnou pracovní dobu, odměny dle vykonané práce (na ŽL), bonusy
v případě plnění plánu, školení zdarma… Nástup dle dohody po zaškolení. Životopis posílejte na
marie.marsalkova@axa-partner.cz, tel. 607 980 794.

Pronajmu rod. domek v Blatné nedaleko centra.
KUNCL Miroslav
Otavská 310 – Nový Dražejov
386 01 Strakonice –
mobil 723 164 271
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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

Pronajmu obchod na třídě
J.P. Koubka, nyní KUCHYŇKA.
Tel.: 775 225 855
Prodám zařízenou garsonku ve
Strakonicích, zděná, 3.patro, výtah,
klidné místo. Tel.:724 558 514.

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 38801 Blatná, tel: 777 221532

PRODEJ:

plastových desek - /interiérové, exteriérové/ - dle použití např. reklamní, potravinářské (barvy dle norem HACCP + certiﬁkáty), dutinové, nárazuvzdorné (průhledné,
průsvitné) …
Tloušťky desek od 1mm dle druhu a použití.
plastových proﬁlů - /čtyřhranné trubky, U-proﬁly/
plných a dutých tyčí, trubek, prefabrikátů
Druhy materiálu: PP, PE, PVC, PVDF, E-CFTE,PETG
Nabízené výrobky zaručují nejvyšší možnou kvalitu od světového výrobce ze západní
evropy.
(certiﬁkace dle DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005, potravinářské účely
dle LMBG a ES 1935/2005)
VÝROBA: zakázková výroba (plastová víka, malé nádoby, vestavby a výplně
užitkových vozů s potravinářským atestem, ….)

OPRAVY PLASTŮ: AUTO-MOTO, ZAHRADA, HRAČKY, ….

Dále nabízíme plastové proﬁly pro dům a zahradu ( palubky, prkna, parapety, laťky,
hranoly,
terasové/chodníkové). Provedení 8 barev.
Prodejní doba v sobotu 8.30-11.30 hod. areál DŘEVOKOV BLATNÁ. Ostatní dny
po telefonické domluvě na 777 221532.
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STAVEBNÍ ČINNOST
& Realizace koupelen

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

Dovolujeme si oznámit všem spoluob�an�m, že od 1.8.2010 se otevírá oblastní kancelá�
Tel.
383 387 033
AXA �R - (WÜSTENROT)
Na ob�rce ( za poštou )
Kontaktní osoby:
388 01 Blatná
Marie Maršálková
Manažer obchodní skupiny
Otevírací doba:
Tel. 607 980 794
Po – út – st
10,00 – 17,00
marie.marsalkova@axa-partner.cz
�t – pá
dle tel. domluvy

Dagmar Šnoblová
Pojiš�ovací specialista
Tel. 602 944 078
dagmar.snoblova@seznam.cz

Ji�í Svatek
Úv�rový specialista
Tel. 724 304 451
ji.svata@tiscali.cz

Stanislav Valdman
Finan�ní a pojiš�ovací poradce
Tel. 723 965 549
stanislav.valdman@seznam.cz

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

Číslo 13 / strana 17

Číslo 13 / strana 18

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry oken,
dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604735883
tel. 383422697 večer

�������WWW.ZDRAVALAHEV.CZ
��UNIKÁTNÍ�NÁPOJOVÁ�LÁHEV��
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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.
Nabízíme:

����BEZ�BAKTERIÍ,�PLÍSNÍ�A�ZÁPACHU
Nyní��m�žete�koupit�i�v�Blatné�

������v�D�tském�bazaru,��
J.P.Koubka�81,��Blatná��(vedle�GE�Money�Bank)
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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.

INTERNET

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

Prodám krásný rodinný dům 5+kk
v Kasejovicích. Obytná plocha 300 m2,
plocha pozemku 2052 m2
s parkovou úpravou.
Zájemci volejte na mobil:

731 405 989
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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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624

Hajany 15

Prodám zděný byt 3+1 s garáží v Blatné,
klidné místo blízko sokolovny. Zrekonstruovaný - nová kuchyň, koupelna,
podlahy, plastová okna. Tel.: 724558514

prodejna v areálu sila Blatná

����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 13. srpna - hřiště u sokolovny 20,00 hod.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje: ANČA BAND
Sobota 14. srpna – sokolovna 19,00 hod.
SDO

MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Sobota 14. a neděle 15. srpna

TRADIČNÍ BLATENSKÁ
POUŤ
Zimní stadion
PIVNÍ SLAVNOSTI
Sobota zahájení v 10,00 hod. – hudba
V. Koubka
20,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje: Melodion
Neděle 10,00 hod. – kapela Z VRŠKU
14,00 hod. – BUDVARKA
Občerstvení zajištěno
Letní stadion:
Sobota – odbíjená, kopaná …
Neděle – plážový volejbal, kopaná, …
a pouťové atrakce
Sobota 21. srpna – zimní stadion 20,00 hod.

PARKÁN
taneční zábava
Sobota 28. srpna – zimní stadion 20,00 hod.

HAMR, ŠKWOR, DJ MAREŠ
taneční zábava

Výstavy:
Městské muzeum Blatná - galerie

JOSEF KREJSA
OBRAZY A GRAFIKA
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010
Městské muzeum Blatná ve spolupráci s Prachatickým muzeem

KELTOVÉ V JIŽNÍCH
ČECHÁCH
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010

Městské muzeum Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA
– Všechno lítá co peří má

Vernisáž výstavy 24. srpna v 15,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 19. září 2010
Zámek Blatná

KAMILA BERNDORFFOVÁ
– INDIE, SÝRIE
- výstava fotograﬁí
Vernisáž výstavy 6. srpna v 18,00 hod.
Otevřeno 10 – 12, 13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 5. září 2010

MĚSTA A ERBY
Výstava kreseb F. Doubka
Otevřeno denně mimo pondělí 9 -12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010

Zámek Blatná – Rejtův palác

KRÁSY BLATENSKA

- výstava fotograﬁí P. Hanzlíka
Otevřeno 10 – 12, 13 – 17 hod.
Výstava potrvá od 10. srpna do 5. září
Sport:

MEČÍCHOVSKÝ TRIATLON

Prezentace na návsi u hostince od 12,00 hod.
Start 13,00 hod.
Určeno pro všechny věkové kategorie /děti od
5 let až veteráni nad 70 let/
Doprovodný program: mažoretky, M. Simandl se cvičeným koněm, exhibice na jednokolce
a terénních kolech
Připravujeme na září:
Víkend na zámku
Blatenský fotofestival

Program kina – srpen 2010
Pátek 13.8 ve 20:00 hod.
Válečné drama USA 2010, 115 minut, s titulky

ZELENÁ ZÓNA

/Bontonﬁlm/
Akční válečné drama z Iráku bezprostředně po
pádu Saddáma Husajna. Při pátrání po exponentech jeho režimu narazí jeden voják na informace,
které měly zůstat utajeny
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 18.8 ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný Francie 2010, 93 minut,
s titulky

BEZ SOUCITU

/Bioscop/
James Reece (Jonathan Rhys Meyers) dostane
nabídku, aby byl k ruce americkému špiónovi
Charliemu Waxovi (John Travolta). Jenže Wax je
ten, který nejde pro ránu daleko. Nejdříve střílí
a pak se ptá jestli to někdo přežil.Jako buldozer
nahrne nebohého Stevense do případu, kde se
kšeftuje s kokainem,.....
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 20.8 ve 20:00 hod.
Thriller USA 2010, 124 minut, s titulky

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

/SPI/
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle
znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále
touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí
rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír,
Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou
mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist.
A ještě jedno rozhodnutí musí Bella učinit: má
zvolit život, či smrt? Ale co pro ni znamená život
a co je smrt?
Vstupné 65 Kč

Městské muzeum Blatná
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Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 25.8 ve 20:00 hod.
SCI-FI USA 2010, 107 minut, s titulky

PREDÁTOŘI

/Bontonﬁlm/
Film Predátoři je volným pokračováním ﬁlmů
Predátor a Predátor 2. Nicméně sám Rodriguez,

jako velký fanoušek žánru i původního ﬁlmu,
nechtěl vytvořit pouhé pokračování či remake.
„Predátoři nejsou pátým či šestým pokračováním
série, ale prvním. Chronologicky byste se na tento
ﬁlm mohli podívat ihned po původním Predátorovi a dostali byste tak jasný, ucelený příběh.“
dodává Rodriguez. Elitní žoldák Royce (Adrian
Brody) je unesen na neznámé místo, stejně jako
další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná
o nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené
trestance, kteří byli na toto místo dopraveni pouze
pro to, aby se stali živou kořistí pro novou rasu
Predátorů.
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 27.8 ve 20:00 hod.
Pohádka ČR 2009, 96 minut,

DEŠŤOVÁ VÍLA

/Bioscop/
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou
ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.Rozhodne
se proto, že jim vezme vodu...
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
Hrdiny 16. ročníku „Buzického
bejka“ se stali gólmani
Buzice - Něco podobného pořadatelé a diváci populárního turnaje v malé
kopané „Buzický bejk“ ještě nezažili. V průběhu letošního 16. ročníku na
sebe strhli veškerou pozornost brankáři. Ani ne tak svým „lapačským“ uměním, i když si všichni bez výjimky v bráně vedli skutečně znamenitě. Ale
zejména tím, že se vyznamenali i jako střelci. Řada gólů byla jejich dílem
a některé situace byly velice zajímavé. Za pozornost stálo sólo gólmana
lomského mužstva Michala Přecha, kterého velice rozladil útok na jeho
„kukaň“. Letící míč odkopl s takovou přesností, že přes celé hřiště „vymetl
pavučiny“ v soupeřově bráně a s takovou silou, že ji porazil. Šokovaný brankář protistrany se zmohl jen na to, že svým pozadím klesl rovnou do bláta.
Blatenský brankář Michal Petrášek si pro změnu zase naložil na svá bedra
dobrovolně hned dvě funkce najednou - když bylo v okolí jeho brankoviště
bezpečno, vyrážel do útoku a pálil jako utržený ze řetězu. Dvakrát se mu to
sice nevyplatilo, když se při útoku soupeřů nestihl vrátit a zabránit gólu, ale
jinak si za své počínání vysloužil přezdívku „fotbalový stachanovec“.
Letošního turnaje se
zúčastnilo celkem čtrnáct
mužstev - Lom, Myštice,
Sokolovna Sedlice, Skaličany, Nepomuk, Škvořetice, FC- Nátěr, Horní
Planá, Bažanti / mládež
z Buzic /, Blatná, Pupíci,
Rychmond , Stars a pochopitelně buzičtí ostřílení „pardálové“. Turnaj
trval úctyhodně dlouho
- od osmi hodin ráno
téměř do dvaceti hodin
Kopání penalt.
večer. Tak jako vždycky
nabídly jednotlivé týmy divákům hru na vysoké úrovni, vskutku kvalitní
podívanou kombinovanou s dobrou zábavou. Jedinou vadou na kráse byl
rozbahněný terén, díky němuž fotbalisté často připomínali „Jóžiny z bažin“.
„Včera tu řádily dvě bouřky, dneska dopoledne taky pršelo. Nemůžeme se
tedy divit, že kopačky udělaly své a povrch hřiště se změnil v oraniště,“uvedl
ředitel „Buzického bejka“ Petr Samec.
Domácí se tentokrát na pohárové místo neprosadili. Skončili osmí. „Bohužel jsme dali málo gólů- za pět zápasů jen dva,“ lituje „tiskový mluvčí“
buzického smíšeného týmu Jan Obeler z Mužetic, „Ale předsevzetí postoupit
ze základní skupiny jsme splnili, i když jsme hned potom vypadli. Nicméně
jsme si pěkně zahráli, užívali jsme si to. Příští rok sem pojedeme pro lepší
výsledek,“ slibuje Jan Obeler. Jak už bylo předesláno, protože dospělých
buzických fotbalistů byl nedostatek, doplnili druhou polovinu sestavy hráči
z okolních obcí.
Velkým překvapením pro všechny přítomné bylo senzační vítězství kluků
ze Skaličan. Ti se na této akci objevili teprve podruhé. „Máme pochopitelně
obrovskou radost a patřičně to oslavíme,“ sdělil po skončení turnaje šťastný
kapitán týmu David Novák, „Moc jsme si pomohli při penaltách. Postup do
čtvrtﬁnále jsme předpokládali, to ostatní už je bonus. Část nás je z Prahy,
kde kopeme soutěžně, část jsou „čistokrevní“ skaličaňáci. Žádné pravidelné
tréninky nemáme.“
Ve ﬁnálovém zápase s nimi prohrálo „služebně nejstarší“ mužstvo
turnaje z Nepomuku. „Nepomuk drží prvenství v tom, že za šestnáct let
nevynechali ani jeden ročník,“ doplňuje ředitel turnaje Petr Samec, „Věkový průměr u nich činí čtyřicet pět let, kluci ze Skaličan oproti tomu jsou
o dost mladší a pružnější. V souboji zkušenosti versus mládí tentokrát mělo
navrch mládí.“
Třetí post vybojovala Blatná, která „smetla“ loňského vítěze turnaje Lom.
Za nejlepšího brankáře dne byl vyhlášen Michal Přech z Lomu, jako nejproduktivnějšího střelce označili organizátoři Jaroslava Anku z Nepomuka. Ještě
jedno prvenství bylo zveřejněno: „V počtu vypitých piv neměli konkurenci
Pepíci,“ oznámil za všeobecného veselí do mikrofonu Petr Samec.

Vítězné mužstvo ze Skaličan.
Všechny týmy bez výjimky obdržely při slavnostním aktu věcné ceny
a diplomy, čtyři nejúspěšnější navrch ještě poháry.
Byl to dlouhý a vyčerpávající den, ale rozhodně stál zato.
Vladimír Šavrda

TJ Sokol Doubravice má za
sebou double oslavu
- 50. výročí založení fotbalového klubu a slavnostní otevření
nového areálu pro členy
Doubravice - V pondělí 5. července se fotbalové hřiště v Doubravici
a jeho přilehlé prostory ocitly v obležení téměř dvě stě padesáti návštěvníků. Co se dělo tak výjimečného? Probíhala zde mohutná lidová veselice
u příležitosti 50. výročí založení místního fotbalového klubu a slavnostně
se otevírala nová budova pro členy TJ Sokola Doubravice.
Po úvodních proslovech bylo veřejně oceněno celkem čtyřicet pět fotbalových veteránů, kteří se zasloužili o rozvoj a věhlas doubravické kopané.
Nešlo jen o místní, ale také o občany z přilehlých obcí. Mezi oceněnými
byl i dnes jednaosmdesátiletý Jaroslav Jeništa z Doubravice, který je stále
velkým fotbalovým fandou a nenechá si v televizi ujít žádný fotbalový
přenos: „Aktivně jsem za náš klub hrál patnáct roků, a sice v letech 1946 až
1961. Ale nemyslete si, tenkrát to nebyl žádný luxus, to ještě tohle nádherné
hřiště neexistovalo!,“ohlíží se do minulosti Jaroslav Jeništa, „Honili jsme
mičudu po loukách a byli rádi, že se máme kam vrtnout. Ono se muselo
také pomáhat doma v hospodářství a tak se čas na tréninky doslova kradl,
jak jen to šlo.“ Jaroslav Jeništa byl pověřen, aby doma uschovával všechny
trofeje, které jeho manšaft získal. A pečlivě je opatruje dodnes: „Mám jich
tam minimálně dvacet“, zdůrazňuje.
To jiný ze starých fotbalových „pardálů“- třiaosmdesátiletý Václav Kuchta nejstarší, rovněž z Doubravice - vzpomíná na „pionýrské začátky“ poněkud
podrobněji: „Tomu by už dnešní mladí fotbalisté ani neuvěřili! Když jsme
ještě vůbec neměli šatny, chodili jsme se převlékat do obecní knihovny! Tam
byla také stará pračka, ve které jsme si prali dresy a tam jsme ty dresy taky
sušili. Já jsem strávil mezi bílými lajnami rovných dvacet sedm let, z toho
jen sedm na tomhle dnešním hřišti, zbylých dvacet jsem si odbyl ještě na
našem starém plácku,“ říká fotbalový pamětník. V jím započaté činnosti
pod hlavičkou TJ Sokol Doubravice pokračuje i jeho rodina: „Dcera pracuje
v kontrolním výboru, vnuk už tady začal jako kdysi já hrát,“ je pyšný na své
následovníky Václav Kuchta.
Pásku před vchodem do nového království doubravických fotbalistů
symbolicky přestřihli starosta obce Milan Panuška a čestný host slavnostního
odpoledne-ing. Josef Kalbáč, nynější poradce prezidenta ČR. Prohlídka
vnitřních prostor, kde se zároveň nacházela i výstava k jubilejnímu výročí
TJ Sokol Doubravice, udělala na všechny velký dojem. „Moc se mi to tu
líbí a našim klukům to přeju, zaslouží si to. Škoda, že jsme něco takového
nemohli mít my,“ poznamenává Václav Kuchta.
A co na to mladé naděje doubravického fotbalu? „Tak tohle zázemí si
nechám líbit, je to fakt super,“ nechá se slyšet třináctiletý Jakub Navrátil
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z Nahošína, který zdejší TJ Sokol reprezentuje zatím rok. Čtrnáctiletý
Zdeněk Vadlejch z Doubravice, který čaruje s kopačákem už sedmý rok, je
stejně nadšený: „Čekalo se na to dlouho, ale teď už to máme pod střechou.
Bezva!“
Ing. Josef Kalbáč nebyl na pondělní oslavu pozván pouze proto, že pomáhal obci a fotbalovému klubu s přípravou projektu a získáním prostředků
na nový areál nebo proto, že má k této obci hluboké vazby a citový vztah.
Poradce prezidenta republiky je totiž mimo jiné také „fotbalový gurmán“
a historii národního sportu má takříkajíc „v malíčku“. Je schopen na požádání vyjmenovat složení národního mužstva, které hrálo ﬁnále v Římě
roku 1934 a v Chile roku 1962. A to i kdyby ho vzbudili o půlnoci. „Mám
sport moc rád a kopanou obzvlášť,“zdůrazňuje ing. Josef Kalbáč, „Jako
malý kluk jsem do Doubravice jezdil na kole z Třebohostic, abych si mohl
zahrát se svými vrstevníky. Míč jsem proháněl i u nás doma, ale v Doubravici byl fotbal přece jen na vyšší úrovni. Doubravickým nový objekt velice
přeji a stejně tak bych si přál, aby podobné stavby získaly i všechny ostatní
sportovní kluby na našem okrese. Stavba byla provedena kvalitně, je plně
funkční a moderní.“
„Na vybudování nových sportovních šaten čekali naši sportovci dlouhou
řadu let,“ uvádí starosta Doubravice Milan Panuška, „Staré kabiny, které zde
ještě v loňském roce stály, svým vzhledem a funkčností nedělaly domácímu
fotbalu v obci dobrou reklamu.Někdo možná může namítnout, že mohly
být ﬁnanční prostředky použity na jiné účely. Ale fotbal má v Doubravici
dlouholetou tradici a na každé nedělní ﬁlmové odpoledne, které se stalo
obecním svátkem, se většina občanů těší a rovněž je navštěvují sportovní
příznivci z okolních obcí. Členové Sokola tímto i podporují kulturní dění
v Doubravici a tak je zde neustále živo, rovněž pomáhají při různých akcích,
a tak nelze považovat vynaložené prostředky za špatnou investici. Rád bych
ještě dodal, že o ﬁnanční dotaci jsme požádali parlament České republiky
v roce 2008. Místo požadovaných 8 000 000 korun jsme obdrželi polovinu,
poté bylo schváleno obecním zastupitelstvem vzetí úvěru ve výši 2 000 000
korun.“
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Po všech oﬁciálních krocích na prostranství u doubravického fotbalového hřiště zavládla atmosféra jako v pohádce. Jedlo se, pilo, dobře bylo.
K dobré pohodě hrála celé odpoledne muzika „Veselá sedma“. Bohužel jedné
z největších živých „atrakcí“ odpoledne- herce Jiřího Krytináře, který měl
provést slavnostní výkop- se diváci nedočkali.
Co by to bylo za fotbalovou slávu bez fotbalového utkání? Tentokrát
si to rozdala stará garda Doubravice versus Městský úřad Strakonice. Síly
byly vzácně vyrovnané, takže musely rozhodovat penalty. Na ně stará garda vyhrála 2: 1. „Moc jsme si to užili,“ poznamenal Josef Vácha, kapitán
strakonických hráčů, „Bylo to velice přátelské utkání, ze kterého jsme měli
ten nejlepší pocit.“
Vladimír Šavrda

Předávání pamětních listů.

BLATENSKÉ VOLEJBALOVÉ
PRASE 2010
Čtvrtý ročník turnaje smíšených družstev Blatenské volejbalové prase,
který uspořádali v sobotu 7.8.2010 Dřeváci TJ Sokol Blatná, poprvé v historii
výrazně ovlivnila nepřízeň počasí. Díky vydatným srážkám připomínaly
antukové kurty spíše bazény, a tak se zápasy musely odehrát v blatenské
sokolovně a tělocvičně SOŠ Blatná.
Deset zúčastněných týmů bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých
hrály systémem každým s každým. Pro dva nejúspěšnější týmy z každé
skupiny se poté otevřela cesto do semiﬁnále a možnost bojovat o putovní
pohár. Již od prvních zápasů byl k vidění velmi pohledný volejbal a obětavost
hráčů porvat se o každý míč. Ze základních skupin nakonec postoupily týmy:
Pomalá ruka, LDN Rokycany, Břenďáci a WC směs.
V prvním semiﬁnále si poradila strakonická Pomalá ruka s výběrem
místní tělovýchovy hrající pod názvem WC směs, ve druhém zdolali písečtí
Břenďáci LDN Rokycany. V souboji poražených semiﬁnalistů se z vítězství
radovali hráči Rokycan a obsadili 3. místo. Ve ﬁnále potvrdila Pomalá ruka
svoji suverenitu a radovala se po roce opět z vítězství v turnaji. Břenďáci
z Písku se museli spokojit s 2. místem. Putovní pohár tak zůstane na další
rok v držení strakonických volejbalistů. Všechna utkání o umístění nabídla
opravdu špičkový volejbal a zaplněná sokolovna tleskala nadšením.
Domácím Dřevákům se volejbalově příliš nedařilo, ale své hostitelské
role se zhostili na výbornou. I přes neustálý déšť bylo pro všechny účastníky
připraveno pohoštění v podobě chutného prasete a pivního moku. Večerní
posezení bylo veselé a bujaré a protáhlo se až do ranních hodin.
Pořadatelé děkují za sponzorské dary společnosti General weld s.r.o.
Konečné pořadí:
1. Pomalá ruka
7. Sokol Blatná
8. Freeway Rožmitál
2. Břenďáci
9. Dřeváci 1
3. LDN Rokycany
10. Dřeváci 2
4. WC směs
5. Mrkve
6. Oranžový ponožky s bílou hvězdičkou
Ondřej Kočovský

Jihočeský pohár v triatlonu
17.7. Hlincova Hora - jihočeský pohár v triatlonu na tratích 0,75025-5.
Celkově vyhrál Martin Nonák (TC Novák JH)1:22:26 a v ženách
Kamila Hořejší (EON Tábor) 1:34:35.
Jaroslav Pudil (SCV Blatná) celk. 10 a v kategorii 2. místo 1:31:46.
Jiří Kahuda (SCV Blatná) celk. 33 v kategorii 14 místo 1:42:40.

Velká cena EOn.Tábor
Tábor, 1.8.2010, Velká cena EOn. Tábor, Český pohár, 0,750-205, J.Pudil (SCV Blatná) se prosadil na stříbrné medailové umístění
v kategorii 40-49.

Reportáž o blatenských fotbalistech v Dánsku
si přečtěte v příštím čísle.
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Blatenský sedmiboj
V blatenském atletickém sedmiboji padla hranice tří tisíc
bodů a dosavadní rekord v hodu oštěpem
Blatná - 4.ročník blatenského atletického sedmiboje byl svým způsobem
průlomový. Byly zde pokořeny hned dva rekordy najednou- v hodu oštěpem
exceloval Pavel Pádecký ze Sušice, když posunul dosavadní nejlepší výsledek v této disciplíně na mez 41, 05 metrů. Bývalý elitní triatlonista z Blatné
Radek Řebřina zase nasbíral v celém sedmiboji rovných 3071 bodů, čímž
zlomil stávající hranici 3000 bodů a samozřejmě se tak stal letošním králem
této fyzicky náročné akce.

Soutěžilo se na blatenském letním stadiónu v těchto disciplínách: běh na
100 metrů, skok do dálky, skok do výšky, běh na 400 metrů, běh na 1500
metrů, vrh koulí a hod oštěpem. Účast bohužel nebyla nejsilnější, i když
počasí sedmiboji více než přálo. Svou kondici si sem v neděli dostavilo
otestovat jen čtrnáct borců. Ještě loni jich bylo osmadvacet. Atletiku v její
syrové podobě na vlastním těle ozkoušel i duchovní otec akce a ředitel
soutěže Radek Müller, který soukromě podniká v Blatné.
Vítězem mohl být jen jeden, přesto si za své znamenité výkony zasloužili
ocenění všichni a také ho všichni obdrželi. Statečně se po celé sportovní odpoledne držel nejstarší účastník přeboru Vlastimil Moravec /61 let/ z Blatné:
„Já jsem de facto nikdy neměl s atletikou nic společného, spíš jsem se motal
okolo kolektivních sportů, jako je fotbal nebo hokej. Ale u nás v mateřské
vsi na Domažlicku, odkud pocházím, byl jeden takový atlet, který chodil
trénovat do přírody. Pravidelně vrhal koulí a házel diskem, my jako kluci
jsme se na něho chodili dívat a pomáhali jsme mu. Atletiku obdivuju, je to
hrozná dřina, jak jsem si dnes mohl sám zkusit. Já jednak rád zkouším nové
věci a jednak mně přihlásila manželka, takže bych si ani nemohl dovolit
moc odporovat,“ směje se veterán. Už teď slibuje, že se příští rok zúčastní
znovu: „Okouzlilo mě to. Budu víc trénovat a doufám, že napřesrok už budu
soutěžit na vyšší úrovni.“
To pro „benjamínka“ přeboru- teprve desetiletého Petra Loudu ml.
z Čekanic - je už teď atletika
neodmyslitelnou součástí života.
Nejenže v ní reprezentuje svoji
školu, ale po atletických závodech jezdí o víkendech i se svým
otcem, taktéž zdatným atletem:
„Letos se mi sezóna opravdu povedla. Stal jsem se trojnásobným
přeborníkem Jihočeského kraje.
Atletiku mám moc rád a chci se jí
věnovat i v dospělosti,“ zavazuje
se mladý sportovec.
Absolutní vítěz blatenského
sedmiboje patřil od začátku mezi
favorizované jedince. Absolvent
pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu a někdejší triatlonový mistr
Jihočeského kraje Radek Řebřina z Blatné byl přesto svým úspěchem poněkud zaskočen: „Sázel jsem tak na čtvrté místo, když jsem viděl, jak těžká
konkurence se tu sešla. Ono s víceboji je to těžké, tam se prosazují jedinci
spíš dynamičtí a výbušní a to jsou vlastnosti, které u sebe postrádám. Vedle
triatlonu se žádná jiná sportovní disciplína pořádně dělat nedá a mně atletika
sama o sobě tolik nejde.“
Ředitel sedmiboje Radek Müller byl s průběhem soutěže úplně spokojený:
„Sešlo se tu sice míň atletů, ale oproti loňsku nasadili laťku o hodně výš
a dodali celé akci na atraktivitě a lesku.“
Hned za Radkem Řebřinou se umístil Pavel Pádecký ze Sušice se ziskem
2995 bodů, třetí pozici obsadil domácí borec Matěj Slováček s 2859 body.
Vladimír Šavrda
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