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Cena 7,- Kč

Program:
V sobotu 4. 9. začne program v 10.00 hodin a uvidíte
mažoretky, německé taneční
a hudební soubory, harmonikové duo sourozenců Stützových,
v 15.00 další sázení památečního
stromu v zámeckém parku za
účasti zástupce Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo,
bude se ochutnávat sýr, který
v Blatné vyrobila Doris Windlin
při „Švýcarském víkendu“, můžete se seznámit s možnostmi
ekologické výstavby s použitím
některých německých materiálů
při přednášce pana Ing. Arch. A.
Brotánka, nebude chybět ochutnávka vín, samozřejmě německých, ochutnávka pokrmů, budte
mít možnost setkat se osobně
s Kamilou Berndorffovou u její
výstavy, vidět malbu na porcelán
v podání Reginy Fischer, obrazy
německých amatérských malířek
s možností vlastní tvorby a večer
si poslechnout koncert Cantus
trium musicorum.
Pro děti bude v parku možnost
vyzkoušet si různé dovednosti,
pro všechny možnost prověřit své
znalosti Německa a rovněž pro
všechny prohlédnout si pořádně
zblízka auta různých značek
včetně Trabantů.
V neděli 5. 9. začneme v zámku po bohoslužbě v 10.30 a budou
opět mažoretky, hudba, tance
(i společenské), promítání ﬁlmu
o Vinetouovi s osobní účastí pana
Stanislava Fišera, který náčelníka
Apačů (a mnohé další známé ﬁlmové hrdiny) namluvil česky.
Po oba dny se budou nabízet
k prodeji výrobky německých
i českých ﬁrem.
Akce se koná pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo a s podporou Jihočeského kraje a Města Blatná.
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A KTUALITY
Správní odbor
Městského úřadu
Blatná informuje
Volby do zastupitelstva města Blatná
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční
Volby do zastupitelstev obcí. Voličem je státní
občan České republiky, který nejpozději druhý
den voleb dosáhne věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je i státní
občan jiného státu, který nejpozději druhý den
voleb dosáhne věku 18 let, je v obci přihlášen
k trvalému pobytu a právo volit mu přiznává
mezinárodní úmluva. V současné době se jedná
o občany členských států EU. Tento cizinec musí
požádat obecní úřad o zapsání do dodatku stálého
seznamu voličů. V Blatné lze žádost podat na
správním odboru MěÚ Blatná do 13. října. Na
tomto místě si může také každý volič ověřit, zda
je zapsán v seznamu voličů a požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav.
Na území města Blatná mohou voliči volit
15 kandidátů v 11 stálých volebních okrscích.
Pro volby do Zastupitelstva města Blatná bylo
zaregistrováno 9 volebních stran s celkem 123
kandidáty. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze.
Všichni kandidáti volebních stran budou
uvedeni na jednom společném hlasovacím lístku,
který voliči obdrží nejpozději 12. října na adresu
jejich trvalého pobytu. Aby byly vyloučeny případné komplikace doručení hlasovacího lístku,
žádáme občany, jejichž faktický pobyt neodpovídá údaji v jejich občanském průkazu, aby
zvážili nahlášení změny trvalého pobytu. Zároveň
vlastníky nemovitostí upozorňujeme na povinnost
označení budovy čísly popisnými. V opačném
případě se dopouští přestupku proti veřejnému
pořádku se sankcí až 10 000,- Kč.

Vítání občánků
Odbor správní Městského úřadu Blatná připravuje již tradiční vítání občánků v obřadní síni
Zámku Blatná, které se uskuteční 5. října 2010.
K vítání občánků budou pozvány děti narozené od
1. března do 31. července letošního roku s trvalým
pobytem v Blatné a jejích osadách. Maminkám
dětí, které splní podmínky stanovené Radou města, bude současně předána poukázka pro výplatu
příspěvku ve výši 4 000,- Kč.
Stanovené podmínky – příspěvek je vyplacen
dítěti, jehož matka má v době narození dítěte
trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po
dobu minimálně 2 let před narozením dítěte. Nelze
jej vyplatit, pokud matka má nesplněné závazky
vůči městu Blatná.
Žádáme rodiče, kterým se v uvedeném období
narodilo děťátko, mají trvalý pobyt v Blatné
a jejích osadách, a neobdrží pozvánku, aby kontaktovali pracovnice odboru správního osobně
nebo telefonicky – 383 416 202, 204.
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Neplatné
cestovní doklady
V poslední době se množí případy, kdy je policií ČR nebo policií cizího státu zadržen cestovní
doklad (již pozměněný), kterému skončila časová
platnost a jeho držitel nesplnil povinnost tento
doklad odevzdat nebo nahlásit jeho ztrátu. Držitel
se tak dopouští přestupku na úseku cestovních
dokladů se sankcí až 10 000,- Kč. Zákon o cestovních dokladech stanoví povinnost odevzdat
cestovní doklad tomu, kdo má nebo získá cestovní
pas zemřelé osoby.
Hana Valachová, správní odbor

Technické služby
města Blatné s. r. o.
informují
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o. Vás touto cestou opět informují o webových stránkách,
které jsou zprovozněny od června tohoto roku.
Za krátkou dobu provozu těchto stránek jsme
se setkali s kladným hodnocením občanů města
Blatná k činnostem vykonávaným Technickými
službami a rovněž tak dochází ke stále častějšímu
využívání možnosti sdělení připomínek a požadavků k činnosti Technických služeb i touto
cestou. Za všechny připomínky, upozornění
i kladná hodnocení Vám velmi děkujeme, neboť
i takováto spolupráce přispívá k lepšímu rozvoji
a údržbě našeho města.
Závěrem Vám opět připomínáme adresu našich webových stránek, která je: www.tsblatna.cz.
Zde najdete i výše uvedenou možnost kontaktovat
Technické služby prostřednictvím „online“ kontaktního formuláře na těchto stránkách, který je
pro Vás připraven v odkaze „KONTAKTUJTE
NÁS“.
Doufáme, že budete i nadále s nabízenými
službami spokojeni a těšíme se na veškerou
spolupráci s Vámi.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Strážníci městské policie v Blatné
zachránili mladého jestřába
Strážníci JAN ŠLEHOFER a ROMAN
KÖRIŠ /zleva/ odchytili na sídlišti nad lomnicí
v Blatné a dovezli do Záchranné stanice živočichů Makov zesláblé mládě jestřába lesního.
Po vyléčení bude vypuštěn zpět do volné
přírody.

ŠKOLNÍ ROK ŤUKÁ NA DVEŘE
Prázdniny končí, turistická sezóna je také
pomalu na ústupu. Ještě nás čeká několik víkendů, o kterých Blatná zaručeně ožije a potom
již kouzelná příroda Blatenska upadne do ticha
podzimní krajiny.
NĚMECKÝ VÍKEND NA ZÁMKU
Zaručeně již víte, že o prvním zářijovém
víkendu – příští sobotu a neděli - se na zámku
uskuteční opět jeden z víkendů, který má přiblížit
kulturu a tradice jiné země. Tentokrát to bude
právě VÍKEND NĚMECKÝ.
Pokud jste se dosud žádného víkendu nezúčastnili, určitě se přijďte podívat!
MOUDROST PŘÍSLOVÍ PŘECHÁZÍ
Z RODU NA ROD, Z POKOLENÍ NA POKOLENÍ A NEVÁŽE SE OBSAHEM A ZPŮSOBEM SVÝM PŘÍLIŠ ÚZKOSTNĚ NA JEDEN
JAZYK, NÁROD, ZEMI. U MNOHÝCH SE
S JISTOTOU ŘÍCI NEDÁ, KDE PŘÍSLOVÍ
POVSTALO, NEBOŤ NÁRODY SPOJUJE
SLUNCE, MĚSÍC, DÉŠŤ A OBDĚLÁVÁNÍ
PŮDY.
Jan Václav Rozum
Pranostika konce srpna:
- ZEFERIN POSLEDNÍ KLÁSKY SBÍRÁ
(26. 8.)
- NA SV. RUFA NEMÁ SE PROVÁDĚT
ŽÁDNÁ DŮLEŽITÁ PRÁCE, NEMAJÍ SE
PODNIKAT CESTY ANI JINÉ ČINNOSTI, PŘI
KTERÝCH BY MOHLO DOJÍT K ÚRAZU ČI
KE ŠKODĚ. Tento den platil za tzv. „veskrze
nešťastný den“ (27. 8.)
- JAK JE TEPLO O AUGUSTINU (28. 8.),
TAK BUDE STUDENO NA KATEŘINU (25.
11.)
- NA SV. JANA STĚTÍ DOBRÝ SEDLÁK
VĚNUJE SE SETÍ. (29. 8.)
- KDYŽ NA SV. JANA STĚTÍ PRŠÍ, NEURODÍ SE OŘECHY.
- ZATNE-LI SE NA DEN STĚTÍ SV. JANA
SEKEROU DO STROMU, USCHNE DO KOŘENE.
--------------------------------------------------NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE – látkové
batikované tašky na nákup i do kabelky.
Pokud také nemáte rádi mikrotenové a igelitové tašky – jsou právě pro vás! Najdete je v obou
našich prodejnách.
PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu
v tomto roce pravděpodobně do konce září ( o víkendech) jinak nutno domluvit na stanovišti.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Ohlas na článek
Velmi mne potěšil dopis, který byl doručen poštou do redakce Blatenských listů a který mi byl následně předán. Jedna z čtenářek BL zde děkuje
za otištěnou vzpomínku na pana profesora Machovce a přidává i vlastní
vzpomínky. Proto jej zde otiskuji v plném znění a zároveň děkuji autorce
za tuto milou vzpomínku. Dopis mne opět ujistil o tom, že mnoho lidí na
mého otce stále rádo vzpomíná, zvláště pak jako na velkého znalce a také
ochránce naší přírody.
F. Machovec

Vážení,
Děkuji Vám za vzpomínku na pana profesora Machovce. Často a ráda na
p. profesora vzpomínám i já. Nejméně 3x přijel do Sedlice za mnou, zeptal
se mého tatínka, zda mi dovolí na vycházku s ním do lesů a luk. Ukázala
jsem mu v lese lilii zlatohlavou; kosatec modrý na lukách u nádraží; upolín
u Obory a hořec; vachtu, oman, kokořík a další. Pro mne jsou to nezapomenutelná odpoledne. Byl laskavý, dobromyslný člověk, dokázal se vcítit
do pocitů či trápení druhých. Dodnes s láskou vzpomínám a vážím si každé
chvilky ze společných vycházek v okolí Sedlice.
J. Tischerová

Vzpomínka na Ing. Jiřího France
Se zármutkem jsem přijal zprávu, že zemřel můj kamarád a bývalý
kolega Ing. Jiří Franc.
Dobrý člověk by neměl být zapomenut. Snad se Jirka ani jeho blízcí
nebudou zlobit, když mu věnuji krátkou vzpomínku.
V r. 1987 jsem jako mladý a nadšený absolvent přišel do rozvíjejícího
se podniku Tesla Blatná, který tehdy kromě dělnických a technických profesí shromažďoval množství šikovných mladších i starších vysokoškolsky
i středoškolsky vzdělaných lidí, kteří dokázali s jednoduchým přístrojovým
vybavením vyvíjet a vyrábět polovodičové, elektrotechnické a strojírenské
výrobky téměř srovnatelné se západními. Technický náměstek Ing. Bartoš
mne seznámil s šéfem vývoje polovodičů Ing. Mašínem, a ten mne převelel
pod Ing. Jiřího France, který měl na starosti výrobu křemíkových polovodičových čipů.
Tehdy jsem neměl zkušenosti s prací poloprovozního vývojáře, ale s odstupem času jsem si uvědomil, co jsem se v příjemné společnosti mého nejbližšího nadřízeného naučil. Jirka mne naučil, jak provádět pečlivé záznamy
zkoušek, jak co nejefektivněji směřovat k vytyčenému cíli shromažďováním
informací z dostupné vědecké literatury, konzultacemi s kolegy v podniku
i v jiných ﬁrmách. Tehdy Tesla tvořila jeden koncernový podnik a kolegové
třeba v Tesle Rožnov či Vrchlabí ochotně odpovídali na telefonické nebo
přímé dotazy. Prostě Jirka mne naučil dělat vědu pro výrobu, která potřebuje
výsledky co nejdříve.
Věděl jsem, že mu politicky mohu říci cokoliv. Sympatizoval s přestavbou v Rusku, která v ČSSR jaksi neprobíhala. Na kosmetické změny
v KSČ mi řekl: „Schody by se měly mést od shora…“. Svůj postoj projevil
svým vystoupením a působením na konci roku 1989. Vzpomínám na jeho
vystoupení na schůzi Tesly v sokolovně, kdy řekl, že kdo má jasně deﬁnovaný
pracovní úkol, nemusí se řídit píchačkami. Jirka takový byl, šlo mu o věc a ne
o formální stránku. Na rozdíl od jiných lidí v popředí sametového převratu
mu nikdy nešlo o funkci ani o teplé místo. Chtěl vždy dělat to, co uměl, byl
chemik a vývojář. Byl jedním z těch, kdo se zasazovali za vylepšení kvality
pitné vody v Blatné…
Když se po revoluci po otevření západních trhů výroba čipů v Tesle redukovala, vzpomínám, že se Jirka vrátil zpět na rezistory a dále na starých
českých odporových napařovačkách zavedl napařování UV ﬁltrů a zatmavení
na brýlová skla. Optik pan Blažek tehdy žádané výrobky z Tesly Blatná
vychvaloval.
Přeci jen poloprovozní výroba nebyla pro Jirku to pravé ořechové, a tak
odešel pracovat do Prahy do výzkumného ústavu. Pokud je mi známo, tak
tam jako chemik studoval vliv nanovláken drahých kovů jako katalyzátoru
(urychlovače) chemických reakcí. Přes pracovní dny byl tedy v Praze a vracel
se do Blatné na víkend, takže jsme ho vídali méně.

Číslo 14 / strana 3

Kromě toho, že Jirka patřil mezi špičkové české vědce, byl také dobrosrdečný i moudrý člověk. Když se mi pokus nezdařil, byl ochoten pomoci
dopátrat se příčiny. Když se zdařilo, dovedl to náležitě ocenit a pochválit.
Pamatuji se na jednu jeho prognózu. Asi v roce 1994, když jsme čínskou
ekonomiku ještě všichni podceňovali, mi řekl, že si myslí, že Čína byla
technologickou světovou velmocí před mnoha tisíci lety a že se do své bývalé
pozice po krátké přestávce zase vrátí.
Jeden moudrý člověk řekl, že není to tak, že člověk je tělo, které má duši.
Ve skutečnosti člověk je nekonečný a věčný božský duch, který na kratičký
okamžik lidského života na sebe přijal své tělo. Lidé mají posloupnost
zdraví – nemoc – smrt, kde zdraví je optimální stav, nemoc něco horšího
a smrt nejhorší. Nemyslím, že je tomu tak. Nejde to od sebe, ale do kruhu.
A existence na onom světě, v náručí Boha, nemusí být nic zlého, spíše naopak. Lidská duše se učí dál a připravuje na nové úkoly. My tady na Zemi se
lopotíme, nevíme a děláme spousty chyb, a to i přesto, že přeměna světa je
otázkou několika let. Je mi, Jirko, smutno, že v tomto náročném období nejsi
zde s námi. Byl jsi člověkem, o kterého se mohli opřít Tví spolupracovníci
Aleš Drobník
a jistě i známí a Tvoje rodina
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VRBNO
Dne 7. 8. 2010 se ve Vrbně u Blatné konal již čtvrtý ročník jazzového
festivalu STOPTIME doktora Mahela. Nepřízeň počasí bohužel nedovolila
tuto akci uspořádat venku jako loni, a tak se vše odehrálo v příjemném prostředí sálu vrbenské hospůdky. Letošní STOPTIME byl obzvlášť významný,
jelikož byl věnován také k výročí 65. narozenin mistra kytary, pana Štěpána
Raka (* 8. 8. 1945).
Průvodní slovo a dramaturgii pořadu jako obvykle vedl vynikající umělec
Alfred Strejček. V průběhu koncertu nám připravil hned dvě překvapení.
První přišlo na samém začátku programu, kdy se při vzpomínce na doktora
Mahela odkudsi začaly linout tóny doktorovy oblíbené písně hrané na
klarinet. Pozvání na náš festival přijal i jeden z nejlepších jazzmanů, klarinetista, profesor na AMU a několikanásobný držitel ceny GRAMMY za
hru na klarinet, pan Jiří Hlaváč. V několika předvedených skladbách ukázal
své špičkové umění.
Poté bylo na programu vystoupení pana Štěpána Raka. Jeho geniální hra
na kytaru všem vzala dech. Zahrál své starší skladby, předvedl ukázky ze
společných pořadů s Alfredem Strejčkem a seznámil hosty i se skladbami ze
svého posledního zbrusu nového CD. V závěru svého představení rozezpíval
celý vrbenský sál skladbou „Temně hučí Niagara“.
Po krátké přestávce následovalo druhé překvapení dne, vystoupení
skupiny CHAIRÉ, které bylo zároveň i narozeninovým dárkem pro pana
Raka. Skupina CHAIRÉ se věnuje především gotické a barokní hudbě, ale
hraje také staré lidové skladby. Kapelníkem skupiny je výborný muzikant
a skladatel, pan Josef Krček. Zajímavostí je, že muzikanti používají pouze
staré dobové nástroje nebo jejich věrné kopie. Více informací o jejich činnosti
najdete na www.chaire.cz.
Po Chairé se vrbenskému publiku představil výborný kytarista Matěj
Rak, syn Štěpána Raka. Jeho pojetí skladeb od Jaroslava Ježka je úžasné.
Písně prokládal vtipným povídáním o jejich vzniku a historii, čímž rozesmál
celý sál.
Vyvrcholením festivalu bylo společné vystoupení obou kytaristů a Alfreda Strejčka. Publikum umělce pustilo až po několikanásobném přídavku.
Všichni umělci sklidili dlouhý potlesk a celé představení mělo obrovský
úspěch. Je nutné zmínit, že k pořádání představení a organizaci festivalu
přispěla nemalým podílem dcera doktora Mahela, Linda.
Za všechny umělce a pořadatele tohoto nádherného hudebního odpoledne
chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili představení a zaplacením vstupného přispěli postiženým dětem ve Slaném. Každoroční výtěžek z této akce
pomáhá při léčbě muzikoterapií právě ve Slaném.
Už nyní se všichni příznivci mohou těšit na příští, již pátý ročník festivalu
STOPTIME doktora Mahela.

Hajanská kaple sv. Anny oslavila 110. výročí své existence
Hajany - Obecní úřad v Hajanech si dal před časem ušlechtilé předsevze-

V rámci generální rekonstrukce hajanské kaple byla kompletně vymě-

tí- uskutečnit generální rekonstrukci zdejší kaple sv. Anny ve středu obce,

něna střešní krytina, opraven kamenný kříž u vchodu, došlo k vybudování

a to do data konání hajanské poutě. Mělo to svůj mimořádný důvod- letos

dřevěného oplocení a čerstvému nátěru fasády i všech kovových prvků.

totiž uplynulo 110 let od postavení tohoto božího stánku. Všechno se podařilo

„Nezapomněli jsme ani na výsadbu mladé zeleně a květin v sousedství

včas a zdárně provést.

objektu,“ dodává starostka Hajan Dana Vohryzková, „ Celková investice
dosáhla částky 305 000 korun.“ Třešničkou na dortu se stalo osvětlení kaple,
která tak nyní za tmy bude konkurovat věži blatenského kostela.
Takto zušlechtěná a vyšperkovaná přivítala hajanská kaple návštěvníky
letošní poutě. V neděli odpoledne se v jejím vnitřním prostoru uskutečnila
slavnostní bohoslužba, kterou sloužil farář Jiří Čepl z Vodňan a která zaznamenala vysokou účast věřících. Při té příležitosti také starostka Dana Vohryzková a čestný host ing. Josef Kalbáč z Třebohostic, poradce prezidenta
ČR, položili za zvuků státní hymny věnec k pomníku hajanských občanů,
padlých v 1. světové válce. Odpolední program pak už patřil přátelskému
posezení ve zdejším pohostinství s doprovodem živé hudby z Blatné.
Málokdo ví, že v padesátých letech minulého století málem obec Hajany
o svou kapličku přišla. „Místní komunisté z ní chtěli udělat výdejnu mléka,“
vzpomíná jeden z hajanských pamětníků, „ Jen díky tomu, že se občané ostře
postavili proti takovému barbarství, od toho úmyslu upustili.“
Vladimír Šavrda
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Poděkování
Ing. Jiřímu Mikešovi
Dne 1. srpna 2010 odešel do důchodu dlouholetý
ředitel Střední odborné školy v Blatné, Ing. Jiří
Mikeš. Tuto blatenskou osobnost není třeba představovat. Lidé Ing. Mikeše znají i jako starostu,
místostarostu, dlouholetého blatenského zastupitele
i divadelního ochotníka.
I když se k tomuto poděkování připojí v duchu
více lidí, je to poděkování soukromé, snad se nikdo
nebude zlobit, když uvedu některé své pocity.
Když jsem na začátku devadesátých let sháněl
vhodné místo učitele, ptal jsem se i na blatenské
ekonomce. Nejprve mi řekli, že volné místo nemají. Pak pravděpodobně díky dobré vůli vedoucího praxe pana Ing. Václava Fouse, který uvolnil
úvazek statistiky, díky vstřícnosti Dr. P. Pavlíka
a rozhodnutí Ing. J. Mikeše bylo pracovní místo
nabídnuto.
Jako začínající učitel jsem ocenil, že si pan
Ing. Mikeš jako místostarosta udělal čas a byl tím,
před kterým jsme si s manželkou řekli „ano“.
Je dobré připomenout, že pod vedením Ing. J.
Mikeše se blatenská ekonomka, dnešní SOŠ Blatná,
proměnila ze šedé střední školy na moderní odbornou školu, která nabízí kvalitní vzdělání nejen
v tradiční ekonomické oblasti (obor Obchodní
akademie), ale i v oblasti Elektronických počítačů
a v oblasti Informatiky v ekonomice. A to na vynikající úrovni srovnatelné se školami ve větších
městech. Připomeňme některé investiční akce, které
se podařily díky spolupráci vedení školy s ostatními
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pracovníky školy, zvláště bych se zmínil o vynikajícím hospodáři školy panu Václavu Janotovi, který
obětavě i ve svém volném čase dotahoval náročné
investiční akce do zdárného konce. Šlo o akce:
- výměna parket ve velké školní tělocvičně a jejich nahrazení ke kloubům přívětivějším umělým
povrchem,
- přestavba školního hřiště na regulérní softbalové hřiště se zázemím, hřiště pro malou kopanou
a nově víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem,
- zateplení budovy školy a domova mládeže,
včetně zastřešení domova mládeže a instalace
slunečních kolektorů na ohřev vody,
- vybudování víceúčelového multimediálního
sálu, který se využívá při výuce, při divadelních
vystoupeních studentů i při různých kulturních
a společenských akcích školních i mimoškolních,
- přebudování kuchyně a jídelny a jejich zkvalitnění,
- vybudování dílny pro odbornou praxi studentů
oboru Elektronické počítače,
- vybudování laboratoře pro laboratorní měření
studentů oboru Elektronické počítače,
- zavedení několika interaktivních tabulí do
kmenových učeben,
- vybudování dnes již pěti učeben výpočetní
techniky s dataprojekcí, díky čemuž se na SOŠ Blatná vyučují všechny předměty, kde je to vhodné, tak,
že každý student má svůj počítač a zároveň učitel
na plátno ukazuje postup (na některých školách se
některé obdobné předměty učí bez počítačů). Přitom tři počítačové učebny jsou velkokapacitní a je
možné v nich oživit i výuku všeobecných předmětů
s celou třídou.
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Kdo pana J. Mikeše známe, víme, že je velmi
přísný k sobě i druhým, ale také dovede pochválit,
snažil se být spravedlivý, uměl si nechat poradit od
odborníků, aby učinil optimální rozhodnutí. Důsledně vyžadoval řádné plnění si svých povinností, ať
šlo o učitele, studenty, pracovníky školy (a pravděpodobně i pracovníky městského úřadu J). Na
druhou stranu jsme měli my učitelé v našem panu
řediteli důležitou oporu. Když si některý student
neplnil své povinnosti nebo provedl neplechu a ještě
se k ní hlásil, byl náš ředitel důležitou poslední
instancí. Já sám jsem jednou využil jeho služeb.
Student se obvykle vracel z ředitelny nechci říci
vyměněný, ale zlobil o poznání méně…
Pan Jiří Mikeš je veliký vypravěč. Byl bych
vděčný, kdyby nabytého času využil k sepsání
aspoň těch nejlepších historek ze svého mládí
i středního věku. Jeho vyprávění - při různých posezeních před Vánocemi nebo před koncem školního
roku - mi připomínalo humorné až drsné povídky
Jaroslava Haška, který byl v dobách mého mládí
mým oblíbeným spisovatelem.
Sám jsem obdivoval, že ke kladným, ale i nepříjemným stránkám pracovního i osobního života
staví vždy čelem. I tím je pro své okolí i pro mne
osobně vzorem. Jedno přísloví říká, že je na světě
hodně mužů, ale málo chlapů. Není pochyb o tom,
k jaké skupině pan Jiří Mikeš patří.
Neměl jsem na všechny věci stejný názor, přesto
si práce a působení Ing.Jiřího Mikeše velmi vážím
a osobně děkuji. Milý Jiří, přeji Ti do dalších let,
vyplněných prací pro město, SOŠ Blatná i pro
svoji rodinu, dobré nápady, elán, zdraví a požehnání Boha.
Aleš Drobník
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Jihočeské obce soutěží o lavičky z recyklovaného plastu
Do druhé poloviny se přehoupla letní soutěž
„Vytřiďte si lavičku“, kterou pro jihočeské obce
vyhlásil kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. Vyhlašovatelé soutěže v ní rozdají
celkem 148 laviček z recyklovaného plastu pětašedesáti obcím a městům v Jihočeském kraji. Do
soutěže se přihlásilo 529 obcí a měst.
„Chceme touto formou podpořit sběr plastů v
kraji. Je zde totiž ještě několik oblastí, kde sice
sbírají PET lahve, ale ostatní plastový odpad
zatím netřídí. Je tedy symbolické, že jako odměnu za dobré výsledky dostanou obce a města
právě lavičky vyrobené z recyklovaného plastu.
Každá ponese štítek s údaji o materiálu, z něhož
byla vyrobena, a o tom, za co ji obec obdržela,“
uvedla Lenka Pravdová, regionální manažerka
společnosti EKO-KOM, a. s.
Soutěž začala 1. července a končí 30. září
letošního roku. Obce se hodnotí podle množství
plastů sebraných v kontejnerech nebo pytlích na

jejich sběr, které se rozpočítá na jednoho obyvatele. Kromě zvýšení sběru plastů by měla přispět
i k propagaci a rozšíření výrobků z recyklovaného
plastu, kterých je dnes již celá řada a mají široké
uplatnění.
Jihočeský kraj v loňském roce ve sběru plastů
lehce zaostával za celorepublikovým průměrem.
Ten byl 7,7 kilogramů na obyvatele, zatímco v
jižních Čechách to bylo jen 7,2 kilogramu. Proto
kromě již tradičně vyhlašované soutěže „My
třídit umíme“, která sleduje výsledky obcí ve
třídění všech druhů odpadu za celý rok, vyhlásili
pořadatelé pro Jihočechy ještě tuto letní speciální
soutěž.
„Celkové výsledky kraje ve sběru a třídění
odpadů se za poslední rok značně zvedly, je teď
mezi celorepublikovým průměrem, ačkoli dříve
patřil mezi ty horší. Věřím, že nová soutěž přispěje
k dalšímu zlepšení výsledků,“ dodal Milan Tomík
z pořádající agentury.

Spolek blatenských chovatelů prožívá období renesance
Loni posílilo jeho řady čtrnáct mladých
členů
Blatná - Už koncem 19. století byl na Blatensku založen spolek chovatelů drobného zvířectva.
Přibližně ve stejné době vznikl i spolek králíkářůvůbec první svého druhu na území našeho státu.
Obě organizace pořádaly pravidelně v Blatné
výstavy. Na jednu z nich zavítal v roce 1935
i tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, když
byl přítomen slavnostnímu otevření blatenské
sokolovny. Spolu s ním tehdy shlédlo expozici
na 7000 návštěvníků, jak dokládají dobové dokumenty. Bohužel oba spolky zanikly během druhé
světové války.
Sdružení chovatelů se dočkalo svého vzkříšení
až roku 1958, kdy došlo k oﬁciálnímu založení
Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Blatné. „První výstava obnoveného spolku
se uskutečnila roku 1965 v místní Zemědělské
škole,“ říká dnešní jednatel organizace a současně i předseda Okresní organizace Českého
svazu chovatelů Miroslav Vaněček z Blatné, „
Další pak probíhaly na nádvoří blatenské školy
T. G. Masaryka. To až do roku 1972, kdy byla
slavnostně otevřena naše výstavní hala. V ní
jsme potom pravidelně pořádali výstavy v rámci
blatenské poutě. To trvá až do současnosti- letos
budou moci návštěvníci shlédnout již 45. expozici
drobného zvířectva!“ Chovatelský areál však zažil
i krušné chvíle. „ V roce 2002 naši halu zasáhla
ničivá povodeň a napáchala mnohé škody. Členové spolku areál vlastními silami přebudovávali
a opravovali, ﬁnančně nám vypomohlo město
Blatná a řada sponzorů, kterým jsme za pomoc
velice vděčni. Areál je tak dnes plně k dispozici
chovatelským záměrům- konají se zde vedle výstav i burzy a tradiční trh peří, využívají ho i cizí
chovatelé z celé České republiky i ze zahraničí
k pořádání speciálních výstav, protože zde mají
výborné zázemí. Kryté haly nemá totiž každý,
z šesti Základních organizací na našem okrese
jimi disponují jen tři,“ sděluje jednatel Miroslav
Vaněček. Za zmínku stojí, že blatenští chovatelé
pravidelně pořádají zimní výstavu drůbeže a králíků a v podzimních měsících klubové výstavy,

letos v listopadu například výstavu holandských
králíků. „Výstavy jsou ﬁnančně velmi náročné,
přispívají na ně i sami členové spolku a mimoto
chodí na brigády. Důležitý je pro nás každoroční
peněžní příspěvek města Blatné,“ zdůrazňuje
Miroslav Vaněček.
S úbytkem členské základny v Blatné problémy nemají. „Centrálně sice členové ubývají, ale
my jsme v tomto ohledu v pohodě. V současnosti
máme zaevidováno 54 chovatelů. Zajímavé je,
že pouze 22 z nich je z Blatné, ostatní jsou mimoblatenští. Pravda je, že řídnou řady holubářů
a drůbežářů, ti se stávají poměrně vzácní. Ale
králíkářství je stále poměrně lukrativní, stejně
tak chov exotického ptactva,“sděluje Miroslav
Vaněček.
Pro blatenskou organizaci chovatelů je potěšující, že prožívá období renesance a že jejím
středem fouká svěží vánek. „Loni jsme přijali
čtrnáct nových členů ve věkovém průměru 32 let.
Mládneme,“ usmívá se jednatel organizace. A co
všudypřítomná krize? „Nás se nedotkla,“ tvrdí
Miroslav Vaněček. Jedna věc ho ale mrzí: „Ubývá
návštěvníků naší pouťové výstavy. Jásáme, když
ji projde okolo dvou tisíc zájemců.“
Miroslav Vaněček sám je velmi úspěšný chovatel, který má doma celou řadu ocenění: „Jako kluk
jsem od svých šesti let choval akvarijní rybičky.
Dnes se věnuju chovu exotického ptactva, králíků
,plemene kuní hnědých a černých. Od roku 2005
jsem pravidelně vyhrál národní výstavu mladých
králíků, samozřejmě na určité plemeno. Loni se mi
podařilo získat na Evropské výstavě ve slovenské
Nitře double titul evropského šampióna a mistra
Evropy.“ K samotnému chovu králíků Miroslav
Vaněček podotýká: „Chovem králíků se zabývám
dvanáct let. Chovný materiál jsem si musel přivézt
ze zahraničí- jezdil jsem po výstavách v Německu, Rakousku, Lucembursku a chci dodat, že to
rozhodně nebyla levná záležitost. Tedy když to
člověk chce dělat na úrovni. To jedu třeba 800
kilometrů daleko, zaplatím vstupné třicet euro a za
králičí exemplář dám třeba sto euro.“
Miroslav Vaněček působí v blatenském chovatelském spolku už úctyhodných 29 let. Je rovněž
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členem klubu kuní ruských siamských. Snad
nejvíc si cení svého úspěchu na německé půdě: „Je
hezké vyhrát, ale porazit Němce v jejich státě- to
je chovatelský vrchol!“, říká.
Poznámka: V České republice se sdružuje
18 000 chovatelů. Největší chovatelská síla je
v sousedním Německu - 150 000 chovatelů.
V Polsku se potřebné zázemí a chovatelská síť
teprve buduje.
Vladimír Šavrda

Obec Kadov usiluje
o záchranu vzácných
varhan
Kadov - Nedílnou součástí kostela sv. Václava
v Kadově jsou vzácné varhany z roku 1767. Aby
mohl tento drahocenný hudební nástroj i nadále
sloužit svému účelu, nutně potřebuje celkovou
opravu. A to nebude levná záležitost. „ Podle
odborného odhadu si záchrana varhan vyžádá
investici ve výši 2 000 000 až 3 000 000 korun,“
uvádí kadovská starostka Vladimíra Tomanová,
„ Samotné zakonzervování nástroje přijde na
nějakých 300 000 korun.“
Obec Kadov proto před dvěma lety vyhlásila
veřejnou sbírku na záchranu unikátního díla.
Zatím se na bankovním účtě shromáždilo 80 000
korun. Sbírka potrvá ještě minimálně další rok. „
Spolupracujeme s církví a snažíme se připravit
žádosti o dotace na opravu varhan. Nashromážděné ﬁnanční prostředky z veřejné sbírky budou
sloužit jako vlastní podíl při případném čerpání
dotací,“dodává Vladimíra Tomanová.
Naposledy se varhany uvnitř kadovského
kostela rozezněly předloni při prvním koncertě ,
pořádaném ve prospěch jejich opravy. Nyní mlčí
a čekají na svou záchranu.
V kadovském kostele , který náleží do blatenské farnosti, je každou neděli sloužena mše.
Zvuk varhan věřící velmi postrádají. Už to snad
nebude dlouho trvat.
Číslo účtu, na které je možno zasílat peněžní
příspěvky na záchranu vzácných varhan, je:
0578065329/ 0800.
Vladimír Šavrda

Ve zrekonstruované
kadovské škole vzniknou
tři nové půdní byty
Kadov - Už od roku 2004 prochází objekt
bývalé kadovské školy rozsáhlou rekonstrukcí.
„Pracuje se na etapy, podle ﬁnančních možností
obce. Prozatím se do tohoto projektu vložilo cca
9 000 000 korun,“ vysvětluje starostka Kadova
Vladimíra Tomanová. Pokud všechno půjde dobře, mohla by rekonstrukce skončit do dvou let.
„Prozatím se budova dočkala nové střechy,
výměny oken a nových rozvodů energií,“ vypočítává představitelka obce, „ Objekt má sloužit jako
multifunkční budova. Vnitřní prostory zahrnují
klubovnu, knihovnu, místnost s internetem pro
veřejnost, hygienické zázemí pro sportovce, tělo-
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cvičnu s jevištěm a zasedací místnost Obecního
úřadu. Počítáme s vybudováním tří půdních bytů,“
zdůrazňuje Vladimíra Tomanová.
Škola v Kadově fungovala až do roku 1986.
Poté do roku 2000 sloužila jako Mateřská škola.
Vladimír Šavrda

Narušený kamenný
taras přijde na řadu po
prázdninách
Kadov - Při plynoﬁkaci obce Kadov byl narušen kamenný taras, vedoucí okolo silnice. Obecní
úřad se nyní chystá na jeho opravu. „Taras ohrožuje bezpečnost chodců i vozidel, proto nebudeme
s jeho zpevněním otálet - práce začnou hned po
prázdninách. Na tuto akci máme přislíbenu dotaci
160 000 korun. Skutečné náklady budou ale vyšší,“ uvádí starostka Vladimíra Tomanová.
Vladimír Šavrda
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Program na září 2010

Mateřské centrum Kapřík bude zavřeno do 19. září. Do 9.9. bude v prostorách MC probíhat kurz
pro maminky a tatínky na mateřské dovolené nebo pro maminky a tatínky, kteří jsou v evidenci úřadu
práce. Tento téměř tříměsíční kurz se uskutečnil za ﬁnanční pomoci Evropského sociální fondu.
V týdnu od 13. – 17.9. proběhne rekonstrukce MC – centrum získalo dotaci z Programu rozvoje
venkova („Modernizace Kapříka“). Program tedy začíná až od 20. září.
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
15:00 – 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
Předběžný program na pondělí a středy
20.9. – Sklizeň – lepení ovoce a zeleniny
22.9. – Sluníčka
27.9. – Berušky a šnečci z květináčků
29.9. – Vyrábíme papírové dráčky
Odpoledne budou otevřeny od října Šikovné ploutvičky (výtvarný kroužek pro děti od 4
let), Angličtina pro dospělé – začátečníci, mírně pokročilí
- více na www.mckaprik.estranky.cz

ZUŠ – BLATNÁ - obor výtvarný
- školní rok 2009 – 2010
Výsledky z obeslaných výtvarných soutěží a prezentace školy
uč. Hana Vydrová,uč. Eva Ďurčová uč. Jiří Kovář
1. ,,Dětský svět zvířat“ - Marie Drobníková
2. ,,Blatenské listy“ – obrázky - Nikola Šánová, Martina Kadlecová, Barbora Janotová, Tereza Víznerová, Pavlína Beranová, Marie Drobníková
2x, Miroslava Matoušková 2x, Michaela Korousová, Václav Holub, Marek
Frýzek, Eva Křivancová, Lenka Pučilová, Adam Prajs, Nikol Polcarová,
Sára Ředinová, Linda Říhová, Natálie Maňhalová, Luboš Faměra, Václav
Faměra
3. ,,Blatensko SOBĚ“ – obrázky – Matěj Bárta, Jan Šána, Kateřina Říhová,Lenka Opatrná, Matěj Bárta, Nikola Šánová
4. ,,Ahoj prázdniny“ - 1. místo - Dagmar Krámová
5. ,,Stavební spoření s Liškou“ - Dagmar Krámová
6. ,,Japonsko“ - obrázek v kalendáři – Linda Žižková
diplom - Eliška Krámová
7. ,,Čestický brambor“ - 1. místo - Vojtěch Bláha - Jonáš Maleček,
Zdeněk Vokroj. 2. místo - Nicol Polcarová, Kateřina Šemberová. 3. místo
- Matěj Blokša, Jaroslav Cink
8. ,,Kraj - Olympiáda“ – ﬁnálový obrázek - Eva Křivancová, Linda
Polívková
9. ,,Vánoční malování“ - 1. místo - Kateřina Říhová. 2. místo – Karolína
Spálenská, Zuzana Mičková, Nikol Polcarová čestné uznání - Jan Šána
10. Poděkování od ﬁrmy Freeport - za použití obrázku pro PF 2010
Barbora Jiroušková
11. ,,Wüstenrot“ – 2. místo (Meccano Robot Spykee Mini Vox) - Zuzana
Plechatá
12. ,,Rodinná oslava“ - 2. místo - Tereza Hartmanová. 3. místo - Nikol
Polcarová, Kateřina Šemberová
13. ,,Evropa ve škole“ – 1. místo - Tereza Šurátová
1. místo - kolektivní práce žáků - ,,Kniha zvířat pro nevidomé“ (Nikol
Polcarová, Johana Žáčková, Matouš Faměra, Michaela Polcarová, Sabina
Schaffarzová, Sára Ředinová, Zuzana Mičková, Simona Blažková, Lenka
Pučilová, Adam Prajs, Martin Pojer, Linda Říhová, Vokroj, Štěpán Kouba,
Natálie Žáčková, Jakub Prajs, Karolína Spálenská, Kateřina Říhová, Marie
Drobníková, Matěj Bárta, Lucie Hosnedlová, Zuzana Plechatá, Ivana Brožová, Kateřina Šemberová, Tereza Lehečková)
14. ,,Zvíře není věc“ – 2. místo - Gabriela Pacovská. 3. místo - Daniel
Souček vystavené práce - Karolína Tichá, Simona Šulcová, Marek Hofrieter,
Ondřej Hrabačka

15. ,,Lidice“ – Lidická růže - Vosa - obrázek - Karolína Spálenská
Želvy - keramika - Aneta Kaprová čestné uznání
Ryby - keramika - Ondřej Hrabačka, Jan Podlešák
Ryba - keramika - Štěpán Pícha
Želvičky - keramika - Vojtěch Bláha, Lucie Říská
Stromy - keramika - Anna Šulcová, Nikola Chovancová
Brouk - keramika - Vilém Hartman
obrázek - Eliška Šímová
obrázek - Kryštof Lexa
16. ,,Techmania“ – 1. místo - Lukáš Chvátal. 2. místo - Štěpán Kouba
17. ,,13. celostátní přehlídka výtvarných prací“ –cena kurátorů - za kolektivní práci Červená karkulka
18. ,,Malujeme po síti“ – ﬁnále - Eliška Krámová
19. ,,Příroda Blatenska“ - 1. místo - Ondřej Hrabačka, Johana Žáčková,
Luboš Faměra, Sabina Schafarzová, Eliška Krámová, Marie Drobníková,
Karolína Spálenská, Tereza Hartmanová, Markéta Blovská, Martina Kadlecová
2. místo - Matouš Faměra, Lukáš Pavel, Matěj Bárta, Barbora Jiroušková,
Simona Fundová
3. místo - Kryštof Lexa, Lukáš Chvátal 2x, Tereza Šurátová, Otakar
Houdek, Michaela Polcarová, Karolína Soukupová, Hana Podlesná, Pavla
Sedláčková, Michaela Korousová ,
Čestné uznání - Daniel Souček, Veronika Hudáková, Kateřina Šemberová,
Lucie Hosnedlová, Václav Faměra, Marek Frýzek
KOLEKTIVNÍ PRÁCE
3. místo - ( Jan Šána, Václav Holub) Keramika
1. místo - Klára Sekáčová - (Anna Hokrová, Denisa Grécová ) - (Barbora
Opltová, Jana Čapková) - (Simona Fundová)
2. místo - (Sára Vadlejchová, Rebeka Cinková) - Lucie Pavlová - Lucie
Řiská
3. místo - Adéla Krejčová - (Stanislav Kučera, Ondřej Sekáč)
Čestné uznání - (Ondřej Flaška, Lucie Bigasová, Dagmar Havlová, Lucie
Majerová), (Adéla Krejčová, Marie Říhová)
20. ,,Mé toulky za zvěří“ - 4. místo - Johana Žáčková
21. ,,Požární ochrana očima dětí“ – 1. místo - Štěpán Kouba
22. ,,Svět očima dětí“ – 3. místo - za ﬁlm – Nikol a Michaela Polcarová
23. ,,Malujeme po síti“ - ﬁnále za ﬁlm - Eliška Krámová
http://www.zusblatna.euweb.cz
HV
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Jak a kdy začít?

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PREZIOSO TJ Sokol Blatná
8. září
17:00 hod.
Sokolovna

- mohou se hlásit děvčata s ročníkem narození 2004, 2005, 2006
Noví zájemci o tanec se mohou
přihlásit nejen při pravidelných náborech, které pořádáme každoročně
začátkem září.
Ovšem mohou se přihlásit i v průběhu školního roku. Skupiny pro začínající jsou rozděleny podle věku a tanečního stylu.
S tancem lze začít v jakémkoli věku, avšak ideální je věk 4 – 5 let dítěte.
Nejpřirozenějším projevem zdravého člověka je pohyb.
Proto systematická pohybová průprava adekvátní věku dítěte je výborným
základem pro všechny druhy sportu.
PŘÍPRAVKA PREZIOSO - ROZVRH TRÉNINKŮ
Trenér : Bc. Hana Novotná +420 725 040 431, +420 775 343 625
Středa: 15:30 – 17:00, Pátek 14:30 – 17:00
Tréninkový plán:
Základní taneční postavení – správné držení těla
Základy gymnastiky /osvojení si metodických řad na protažení a postupné
zvětšování rozsahu dolních končetin – „rozštěp“, „provaz“/
Výuka základních prvků mažoretek a pompoms– rozvoj koordinačních
schopností / hudebně pohybová a rytmická průprava
Co nabízíme našim tanečníkům ?
Po absolvování PŘÍPRAVKY navazuje systematický tréninkový program
vrcholové formy mažoretkového sportu (baton, pom-poms) přizpůsobené
věku dítěte. Střídání tréninků týmových, skupinových a individuelních
umožňuje trenérům lépe poznat začínající tanečníky po stránce fyzické,
psychické a více vnímat jejich osobní vlastnosti.
Info také na www.preziosoblatna.estranky.cz

Volby do zastupitelstva
města v roce 2010
Letošní volební rok má před sebou další kolo voleb. Po jarních volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhly ve dnech 28.
a 29. května, se budou v říjnu volit nová zastupitelstva obcí. Ve dnech 15.
a 16. října 2010 si tedy i v našem městě Blatné zvolí občané nové členy
patnáctičlenného zastupitelstva města. (Zároveň v tomto termínu proběhne
i první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Tyto volby proběhnou ve třetině
volebních okrsků. Náš „senátorský“ volební okrsek však bude vynechán.)
Celý postup voleb do zastupitelstev obcí a také závazné termíny řeší Zákon č. 491/2001 Sb. v platném znění. Zde jsou některé důležité termíny.
Zákonem stanovený termín pro podání kandidátní listiny se jmény kandidátů a také dalšími potřebnými údaji byl 10.srpna 2010 do16,00 hodin,
tj. 66 dnů přede dnem voleb.
Dalším postupným termínem pro „komunální volby“ byl 16. srpen 2010.
Do tohoto termínu bylo možné doplňovat další kandidáty, nebo měnit pořadí
na kandidátní listině. V případě, že se vyskytly na kandidátní listině závady,
bylo možné je opravit do 23. srpna 2010.
V našem městě Blatná bylo v zákonném termínu podáno na Městský
úřad Blatná , což je náš registrační úřad, celkem 9 kandidátních listin,
Kandidátní listiny předložily jak registrované politické strany, tak i sdružení
nezávislých kandidátů.
Z registrovaných politických stran předložily kandidátní listiny:
1.
Občanská demokratická strana,
2.
TOP 09,
3.
Česká strana sociálně demokratická,
4.
Komunistická strana Čech a Moravy,
5.
SNK Evropští demokraté,
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6.
Volby pro město
7.
Nezávislá volba
Ze sdružení nezávislých kandidátů předložily kandidátní listiny:
1.
Sdružení hasičů pro město Blatná,
2.
Ženy nejen dětem.
Po zaregistrování kandidátních listin stanoví registrační úřad losem pořadí
volebních stran na hlasovacím lístku, který je pro volby do zastupitelstev obcí
pouze jeden. Losování pořadí proběhne v pátek 27. srpna 2010. Následně
bude registračním úřadem zajištěno vytisknutí hlasovacího lístku.
A jaké jsou další kroky při přípravě voleb?
Nejdéle 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 15. září 2010, mohou volební
strany delegovat do okrskové komise svého zástupce. Nedosáhl-li počet
delegovaných zástupců v okrskové volební komisi minimálního počtu, který
pro volební okrsek stanovil starosta obce, potom starosta dodeleguje zbývající
členy volební komise. Volební komise si na svém prvním zasedání určí losem,
který řídí zapisovatel, ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Příští článek bude zaměřen na pravomoce zastupitelstva obce.
F. Machovec

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Dva roky trvala stavba nové rozhledny
v nedalekých Chanovicích a v polovin� léta zdolal
jejích 136 schod� první návšt�vník. Nápad a touha
po výstavb� rozhledny se ovšem zrodila již p�ed
cca 10 lety. Ve slavnostním duchu prob�hlo
v pátek 6. srpna 2010 oficiální otev�ení rozhledny
„na Chlumu“ u Chanovic. Rozhledna je zd�ná
s d�ev�ným vyhlídkovým ochozem. Ty�í se do
výšky 28 m a je postavena v nadmo�ské výšce 609 m. Rozhledna je otev�ena a p�ístupna
denn� od 10 do 16 hod., v zá�í pouze o víkendech ve stejný �as. Z Chanovic vede
k rozhledn� místní nau�ná stezka „P�íroda a lesy Pošumaví“, parkovat je možno v obci.
Zd�nou rozhlednu na zalesn�ném vrcholu kopce Chlum projektoval Ing. Arch. Ji�í Ku�era
z Horaž�ovic. Výhled je na celé panoráma Šumavy, od �eského lesa p�es st�ední Šumavu až
k Prachaticku a Lipensku, dále rozhled východním a severním sm�rem do vnitrozemí a
sm�rem k Blatné. P�i p�íležitosti návšt�vy rozhledny jist� neopome�te navštívit místní skanzen
nebo p�ije�te rovnou na chanovickou pou� – bude se konat 19. zá�í.
To my, Blate�áci, už po pouti máme. V pátek 13.8. prob�hla u Sokolovny tradi�ní pou�ovka a
p�estože se z nebe ob�as snášel letní deštík, chvílemi tedy i po�ádný šupanec, nikoho to
neodradilo a hudební formace An�a band hrála p�ítomným k tanci a zábav� do pozdních
no�ních hodin. V sobotu ráno se Blatná zaplnila stánky s r�znorodým zbožím a každý už si
nacházel na pouti to své. N�kdo dovád�l na pou�ových atrakcích, n�kte�í nakupovali
perníková srdce a jiní posed�li u dechovky poblíž tradi�ní výstavy domácího zví�ectva.
Blatenské infocentrum m�lo sv�j prodejní stánek umíst�ný poblíž kašny na t�. J. P. Koubka.
Kolemjdoucím jsme tak mohli nabídnout ty nejkrásn�jší blatenské suvenýry, jakými jsou nap�.
keramické hrne�ky, sví�ky, zvone�ky, magnety a jiné drobnosti – vše samoz�ejm�
s blatenským motivem. Všechny zmín�né suvenýry a ješt� mnoho dalšího zboží je možné
kdykoliv zakoupit v mapovém a informa�ním centru pod blatenskou v�ží.
Na zimním stadionu si dali v sobotu a v ned�li dostavení�ko ti, kte�í nepohrdnou zlatavým
mokem. Na letošních pivních slavnostech teklo stejn� jako loni pivo proudem a ú�ast byla
veliká. Jak ze strany piva �epujících, tak ze strany konzumujících. O hudební zábavu se
postarala hudba V. Koubka, ve�er pak skupina Melodion, v ned�li hrála kapela Z Vršku a na
záv�r tradi�ní Budvarka. Na letním stadionu probíhalo b�hem pouti mnoho sportovních
utkání – fotbal, volejbal, odbíjená a také plážový volejbal. …tak zase za rok.
Strakonice se na pou� teprve chystají. M�žete se na ní vypravit o víkendu 25. a
26. zá�í. Pokud �tete Blatenské listy ješt� teplé z tiskárny, tak pro Vás mám ješt�
jeden tip na neoby�ejnou kulturní akci: od 26. do 29. srpna 2010 probíhá ve
Strakonicích tradi�ní bienále - Mezinárodní dudácký festival. Uvidíte a uslyšíte
mnoho �eských i zahrani�ních soubor�. Dudácký festival ur�it� stojí za
podívanou. Podrobný program je k nahlédnutí v cestovní kancelá�i Ciao… a
mapovém a informa�ním centru pod blatenskou v�ží.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

®

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

CESTOVNÍ KANCELÁØ
Cestovní kanceláø je pojištìna dle zákona è. 159/1999 Sb.
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CENTRUM CESTOVÁNÍ A ZÁJEZDÙ

Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!
Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš!
Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí
Levné zájezdy do celého svìta | last minute |
Letenky | lodní lístky | ubytování
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Martinice končí
sezonu
Pomalu přichází podzim a v Martinicích
U Březnice připravují poslední letošní závod
v parkurovém skákání. Letošní sezona byla pro
jízdárnu Jezdecké společnosti EQUITANA dlouhá
a poměrně úspěšná. Po obvyklých víkendových
závodech se zde konalo Mistrovství České republiky 2010 v této jezdecké disciplíně a vše dopadlo
na výbornou. Diváků přišlo požehnaně, jezdců
a koní bylo více než v minulých ročnících této
vrcholné soutěže.

Jezdecká sezona roku 2010 bude tedy na
konci září uzavřena. A co přinese poslední termín
závodů? Ve dnech 14. – 15.září zde proběhne
Finále Českého šampionátu mladých koní, opět
za účasti televizních kamer a jak pořadatel doufá,
i příznivého počasí. Na víkend 17. – 19.září 2010
jsou pak vypsány standardní soutěže různých obtížností a vrcholem všeho bude nedělní VELKÁ
CENA. Velkou cenou smí být podle platných
pravidel nazvány pouze jezdecké závody, kdy
překonávané překážky dosahují výšky 150 cm.
Diváci tedy uvidí jezdce i koně při zdolávání
značných výšek.
Zveme Vás do Martinic u Březnice na letošní
poslední závody. Více najdete v příštím čísle
našich listů.

Městská lidová knihovna
v Blatné
připravuje další literární zájezd
na měsíc říjen.
Program zájezdu:
Jakub Ryba a Rožmitál pod
Třemšínem /návštěva muzea/
Krajem J.V.Sládka - Zbiroh
Prosíme zájemce aby se předběžně hlásili v Městské lidové
knihovně, nebo na tel. č.
383 422 019.
Jedná se nám o kapacitu míst
v autobusu, nebo v mikrobusu.
M. Pazderová MěLK Blatná
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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
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Prodám byt 3+kk s garáží v Blatné

V osobním vlastnictví, klidné místo blízko sokolovny, zděný, 60m², 2.patro, po rekonstrukci
– podlahy, plastová okna, kuchyň včetně
vestavných spotřebičů, koupelna a WC.
Součástí je i sklep a garáž přímo v budově
a oplocený pozemek s letním sezením.
Podrobnější informace na tel.č. 724 558 514
SOU Blatná přijme od 1.9.2010
učitele odborných předmětů - strojírenské předměty, automobily
773444560, info@soublatna.cz
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Pronajmu zařízený byt 1 + 1
- zrekonstrouvané jádro, nová okna
- 3.patro bez výtahu, Šilhova ul.
tel. 606 476 903

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

PRODEJ:

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

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

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, ….)

Pronajmu starší rodinný domek v Blatné, plyn. topení, menší dvorek, lokalita
Topič, blízko centra.

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.

Mobil: 607/ 195 439

Tel.:608 131 779

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

!!! Volná pracovní pozice !!!

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.
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Prodám garsonku ve Strakonicích
V osobním vlastnictví, klidné místo za poliklinikou, zděná, 3.patro, výtah. Kompletně
zařízená – velká zrcadlová skříň, vestavné
patrové dvojlůžko, sedačka, poličky, skříňky, kuch.linka vč.spotřebičů. Koupelna po
rekonstrukci.
Podrobnější informace na tel.č.

724 558 514
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STAVEBNÍ ČINNOST
& Realizace koupelen
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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
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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
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VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro sv�j závod
ESTA Blatná pracovníky na pozice:
�� výrobní technolog - VŠ elektrotech. zam., aktivn�
NJ nebo AJ;
�� technolog / normova� (optimalizace proces�
výroby) – SŠ tech. zam., aktivn� NJ nebo AJ;
technik / konstruktér (práce s AutoCAD) - VŠ nebo SŠ tech. zam.,
aktivn� NJ nebo AJ;
výrobní mistr – zkušenosti s vedením kolektivu;
bezpe�nostní technik (prevence rizik) - znalost legislativy BOZP a PO;
mechanik / se�izova� – podmínkou praxe v oboru;
montážní d�lníci.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spole�nosti, firemní benefity a
odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516,
životopis na Jana.Benesova@vishay.com.
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JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry oken,
dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604735883
tel. 383422697 večer

�������WWW.ZDRAVALAHEV.CZ
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Ku�era – stavby, s. r. o.
Zelená úsporám
Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.
Nabízíme:

��UNIKÁTNÍ�NÁPOJOVÁ�LÁHEV��
����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
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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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K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 4. – neděle 5. září

NĚMECKÝ VÍKEND na zámku

- folklór, výstavy, besedy
Ochutnávky jídel a vín
Podrobný program na plakátech
Pořádá Občanské sdružení NOBISCUM
HUMANITAS

POCTA Janu Hálovi v úterý
7. září v 18,00 hod. v galerii
muzea
Neděle 19. září zámek Blatná – 19,00 hod.

LOUTNA ČESKÁ

- hudební soubor pod vedením a v režii MUDr. Miroslava Šulce nabídne písňové skladby od
gotiky po Mozarta. Jako host vystoupí s recitací
poezie člen Divadla na Vinohradech, Otakar
Brousek st.
Vstupné 100,- Kč
Pořádá J. Hildprantová-Germenisová a o.s.
Divadlo Alfred
Sobota 25. – neděle 26. září
5. ročník

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
– DVOJICE

Výstavy fotograﬁí budou probíhat v muzeu, na
zámku /zde mimo jiné i autorská dvojice Barbora
& Radim Žůrkovi/, v kaplance, sokolovně….
V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční
přednášky a setkání s autory
Dále se můžete těšit na SETKÁNÍ S VÍNEM
v kaplance od 10 – 18 hod. a Matthewa Devereuxe, frontmana kapely THE PALE, který bude
všechny akce během dne doprovázet hudbou
a zpěvem
Podrobné informace na plakátech a na www.
fotofestival.cz
Výstavy:
Městské muzeum Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA
– Všechno lítá, co peří má

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 19. září
Městské muzeum Blatná II. patro
Alena Dvořáková & Viktor Fischer

NEJVYŠŠÍ ČECH, HODINA
VÁLKY

- výstava fotograﬁí
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá od 15. září do 10. října
Městské muzeum Blatná I. patro
Marie & Josef Šechtlovi

ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ

- výstava fotograﬁí
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá od 25. září do 10. října
Obě výstavy jsou v době konání festivalu /25.26.9. / otevřeny od 9 – 12, 13 -17 hod.

TANEČNÍ KURZY

Taneční kurzy pro mládež od 11. září 2010
- sobota od 14,00 – 17,00 hod.
Taneční pro dospělé od 2. října
- sobota od 17,30 – 19,00 hod.
Lady kurz pro začátečníky a pokročilé od
9. září
Bližší informace na: www.tanecni-blatna.
webgarden.cz

JAZYKOVÉ KURZY – angličtina

Informativní schůzka 13. 9. v ZŠ TGM od
17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská
Sport:
Sobota 11. září
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Pavel Fiedler – sopr. saxofon
Jaroslav Kubita – fagot
Barbara Kürstenová – cembalo
14. prosince: VÁNOČNÍ KONCERT
Adéla Váňová Mičková – soprán
Václav Barth – tenor
Veronika Husinecká – klavír
Jan Štěpán – housle
18. ledna:
SLAVNÍ MUŽI ALMY MAHLER
Andrea Kalivodová – mezzosoprán
Kristina Kasíková – klavír
Valérie Zawadská – mluvené slovo
15. února:
DECHOVÉ TRIO DUBOIS
Irvin Venyš – klarinet
Martin Petrák – fagot
Jan Thuri – hoboj
15. března:
DUO TERES
Lucia Kopsová – housle
Tomáš Honěk – kytara
12. dubna:
SHADOW QUARTET
Štěpán Švestka – violoncello
Marek Švestka – akordeon

Ondřej Plhal – housle
Michal Franta – kontrabas

MEČÍCHOVSKÝ DUATLON

Prezentace na hřišti od 12 – 13 hod.
Doprovodný program 13 – 13,30 hod. /drezúra
koní M. Simandl/. Start 13,30 hod.
Sobota 2. října

CYKLISTICKÉ LOUČENÍ
S LÉTEM

Start 13,30 hod. u fotbalového hřiště v Sedlici
Vyjížďka na horských kolech po cyklostezkách
PROGRAM SEZONY KPH NA ROK 2010/11
5. října:

RENÉ KUBELÍK – housle
Miroslav a Libor Vilímcovi – housle,
klavír
23. listopadu: ENSEMBLE BONA FIDE
Petr Grau – ﬂétna

Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni blatenského zámku od 19,00 hod.

Permanentní vstupenky lze zakupovat na
oddělení kultury

Zámek Blatná

VÝSTAVA fotograﬁí JIŘÍHO
FRANCE

Otevřeno o víkendu 11. – 12. a 18. – 19. září
10 – 12, 13 – 17 hod.
18. září od 19,00 hod.

Program kina - září 2010

Pátek 3.9 ve 20:00 hod.
Komedie USA 2010, 106 minut, s titulky

ZÁLOŽNÍ PLÁN
/Falcon/
Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spoustu let
partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí
nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání
už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou
na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za
účelem umělého oplodnění...
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 8.9 v 17:30 hod a ve 20:00 hod.
Animovaný, komedie USA 2010, 92 minut,
v českém znění

SHREK: ZVONEC A KONEC
/Bontonﬁlm/
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem
drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem
zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami
vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který
vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání.
Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když
se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honička, protože
pečovat o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol.
Není divu, že vyčerpaný otec na prahu zhroucení

začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v bažině,
lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži pod dračím
dohledem. A kacířsky si pohrává s myšlenkou,
jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na
jeden den vrátily...
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 10.9 ve 20:00 hod.
SCI-FI USA 2010, 97 minut, s titulky

BABYLON A.D.
/Intersonic/
Šéf ruské maﬁe Gorsky (Gérard Depardieu),
který má pod kontrolou celou východní Evropu, vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat
nebezpeč-nou ženu Auroru (Mélanie Thierry)
z Ruska do New Yorku. Zkušený žoldák Toorop (Vin Diesel) vybojoval už mnoho soubojů
a přežil války, které devastovaly svět od počátku
21. století. Právě on musí mladou dívku a její
sestru Rebeku (Michelle Yeoh) dopravit do cíle,
v tichosti a hlavně bezpečně. Aurora se během
transportu chová podezřele. Jak je možné, že dívka dokáže řídit starou ruskou ponorku, umí plynně
19 jazyků a zná věci, které se nikdy neučila? Je
inﬁkována geneticky vytvořeným virem, který
by možná mohl v budoucnu způsobit vyhynutí
lidské rasy…
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Blatenští fotbalisté
v Dánsku

V letošním roce jsme se rozhodli, že se místo
klasického soustředění zúčastníme se staršími žáky
mezinárodního turnaje v Dánsku. CUPDENMARK
je největší turnaj mládeže ve Skandinávii, který je
pořádán za podpory Dánského fotbalového svazu
a mezinárodní asociace UEFA. Pravidelně se ho
účastní cca 170 týmů z celého světa (Brazílie, USA,
Paraguay, Ekvádor, Německo, Francie, Norsko,
Švédsko, Anglie, Itálie, Skotsko........).
Celý turnaj se hrál v Ishoj /předměstí Kodaně/ ve
sportovním centru, které nabízí 16 travnatých fotbalových hřišť, 3 velké sportovní haly, z nichž jedna
sloužila všem cca 3000 účastníkům po dobu turnaje
jako jídelna, druhá jako herna /Playstation, stolní
tenis, stolní fotbal/ a třetí jako informační centrum.
Všechny zápasy na turnaji řídili rozhodčí delegovaní asociací UEFA. Ubytování bylo zajištěno ve
školních třídách a tělocvičnách. Celý turnaj byl
výborně organizován pomocí dobrovolníků, kteří
byli vždy ochotni pomoci. Do turnaje jsme přihlásili
dvě družstva, do kategorie hráčů roku narození 1997
a 1996. Naši mladší hráči se hned v prvním zápase
museli vypořádat s několika zraněními. Bohužel
daleko větším problémem se ukázala únava a psy-
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chika hráčů. První a druhý den se hrály zápasy v základních skupinách a hráči se nedokázali dát první
dva dny dohromady. Tak se po čtyřech porážkách
dostali do skupiny o 13.-17. místo, ve které uhráli
14. místo. Určitě kluci měli na víc, ale zranění,
únava a psychika udělaly své. Naši starší hráči hned
v prvním zápase vyhráli a tím se únava z cesty daleko lépe snášela. V základní skupině si kluci připsali
šest bodů ze třech zápasů a tím si zajistili místo
v semiﬁnálové skupině. V semiﬁnále dvakrát remizovali 1:1 a tento výsledek stačil na konečné krásné
3. místo. Tímto bych chtěl všem hráčům poděkovat
nejen za reprezentaci města Blatná, ale také České
republiky. Ještě musím poděkovat: fanouškům, kteří
s námi cestovali a celý týden nám trenérům ve všem
pomáhali. Tereze Tvrdé /tlumočnice/, Ladislavu Divišovi /řidič/, a v neposlední řadě všem sponzorům
bez kterých by nebylo možné tuto akci uskutečnit.
Dura Automotive /generální partner/, Město Blatná
/hlavní partner/, Blatenská tiskárna s.r.o. /hlavní
partner/, Technické služby města Blatné, General
Weld, Bufet na hřišti - M. Synek, Bar „U čerta”, SaS
truhlářství, Internet - konet, Elektro Suchý, Marek
Zíka /montáž oken/, Petr Hrubý /elektromontáže/,
Kadeřnictví - Zdena Pavlová, J. Hořejš - sdružené
služby, J. Brejcha - vzduchotechnika, Autodoprava
- Alois Šorna, CK Yvetta, Drevys - Pavel Saidl,
Promys, Autodoprava J. Brousil, Oční optika Stanislava Cuhrová.
Více informací na www.cupdenmark.com,
www.fotbalblatna.cz.

HORNÍ ŘADA: Stanislav Blovský (trenér), Jiří Peroutka (trenér), Adam Blovský, Libor Kurz, Miloš Drůba,
Jan Tvrdý, Filip Jícha, Adam Medlín, Martin, Solar, Dušan Pinc, Michal Kalous, Marek Sedláček,
Radek Kareš, Pavel Stulík, Jan Janota (trenér), Pavel Sedláček (trenér).
DOLNÍ ŘADA: Filip Hrádek, Jan Faja, Václav Cvach, Jakub Janota, Jan Petráš, Petr Maňaska, Filip Říský,
Radek Müller, Michal Kůst, Michal Šmíd, Matouš Burian, Lukáš Zíka, Matyáš Hajíček, David Formánek,
Jiří Hejl.

Vzpomínka na
skvělého fotbalistu
„Brácha měl fotbal děsně rád. Přemáhal zdravotní potíže, aby mohl vychutnávat pohyb mezi
bílými lajnami,“ vzpomíná Václav Křivanec na
sourozence, na jehož počest se v Doubravici už
třicátým rokem hraje fotbalový memoriál.

Doubravice - V Doubravici lidé dodnes vzpomínají na místního skvělého fotbalistu Josefa
Křivance, který velmi předčasně opustil tento svět.
Jeho světlé památce místní fotbalový klub věnoval
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vzpomínkový turnaj „Memoriál Josefa Křivance
o putovní pohár“. Letos se uskutečnil již jubilejní
třicátý ročník. Jeho čestným hostem byl i tentokrát
bratr zemřelého sportovního nadšence Václav
Křivanec z Katovic, kterému každoročně náleží
čestná úloha předávat putovní pohár vítěznému
manšaftu turnaje. „Brácha měl fotbal děsně rád,
věnoval se mu celým svým srdcem. Byl to kvalitní
hráč - tvrdý a nekompromisní, zároveň se ale jednalo o sportovce „gentlemana“, který by se nikdy
nesnížil k faulu nebo sprostým výrazům. Soutěžil
v okresním přeboru v roli záložníka nebo obranáře.
Lidé ze vsi i okolí ho měli rádi nejen jako fotbalistu,
ale především jako člověka - férového kluka, který
by ani kuřeti neublížil,“ ohlíží se do minulosti jeho
bratr Václav. Josefu Křivancovi bohužel nebyl
souzen dlouhý život. Narodil se s vrozenou srdeční
vadou, se kterou si v tehdejších dobách lékaři neuměli poradit. „Brácha zemřel roku 1961. Bylo mu
pouhých dvaadvacet let! Fotbal hrál do poslední
možné chvíle, přemáhal zdravotní potíže, aby mohl
co nejdéle vychutnávat pohyb mezi bílými lajnami.
Jeho smrt byla těžkou ranou nejen pro mateřský
TJ Sokol Doubravice, ale i pro veškeré obyvatele
vesnice,“konstatuje Václav Křivanec.
„Memoriál Josefa Křivance vznikl sedmnáct let
po jeho smrti,“ říká činovník TJ Sokol Doubravice
Karel Fořt, „ Dva ročníky se neuskutečnily. V prvním případě tomu zabránily prudké lijáky, podruhé
se prováděla rekonstrukce hřiště.“
V letošním třicátém ročníku si to mezi sebou
rozdaly čtyři týmy - Doubravice, Borová Lada,
Mnichov a Osek B. Přibližně stovka diváků shlédla
skutečně dobrý fotbal vysoké úrovně. Opravdovou
lahůdkou pro fotbalové „fajnšmekry“ se stalo
ﬁnálové utkání mezi loňským vítězem Osekem B
a domácími. Doubravičtí zmobilizovali všechny
síly a loňskou porážku vrátili Oseku B i s úroky.
Mužstvo Oseka B jezdí do Doubravice na
Memoriál Josefa Křivance už patnáct let. „Moc
pěkně jsme si tady dneska zahráli, potrénovali,“
pochvaluje si „ tiskový mluvčí“ sestavy Jan Miko,
„ Hlavní je zúčastnit se. A že jsme letos nedosáhli
na putovní pohár? Ona už také v druhém poločase
fyzička jaksi docházela a místo ní přicházela chuť
na pivo,“směje se Jan Miko.
Michal Čadek z Blatné, který obléká doubravický dres, hraje fotbal už třicet let. Z vítězství
v jubilejním ročníku Memoriálu Josefa Křivance
měl velkou radost: „ Jako domácí celek vyhrávat
musíme, vždyť ti lidé okolo si to zaslouží! Moc si
cením toho, že dnešní utkání byla naprosto čistá, bez
faulů a záludností. Pokud někdo padl, vyplynulo
to spíš z úrovně terénu. A pak- dopoledne se tu
přehnala bouřka, trávník byl mokrý, klouzalo to,“
zdůrazňuje Michal Čadek. Na dotaz, zda budou
doubravičtí fotbalisté svůj úspěch oslavovat, se
směje: „ V Doubravici se slaví pořád, ať se vyhraje
nebo prohraje. A kromě toho tu máme pouť!“
Memoriál Josefa Křivance je nezvratným důkazem toho, že sportovní
rivalita mezi jednotlivými
obcemi je zdravá a žádoucí. A také to vypovídá
o kvalitách doubravické
kopané. Letošní půlsezónu mají Doubravičtí rozehranou perfektně.
Vladimír Šavrda

Vítězné mužstvo
z Doubravice.
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Vzpomínka na dva sokolské slety
Jsem narozen roku 1927 a prožil jsem tedy 2. světovou válku s nelítostnou německou okupací a po třech letech poválečné svobody pak čtyřicet
let režimu komunismu, který pod heslem lepších zítřků, ale v zájmu ﬁkce
ovládnutí světa, své lidi taktéž utiskoval a vraždil.
Vzhledem k těmto temným obdobím našeho národa (okupace fašisty
a pak vláda totality), jsem se jako člen Sokola mohl účastnit jenom dvou
sokolských sletů – shodou okolností vždy po ukončení národního útlaku: Po
válce sletu v roce 1948 a po „revoluci“ v roce 1994, tedy v mých 21 letech
a pak až v 67 letech.. Je zjevné, jak se náš svobodomyslný Sokol s národním
cítěním obě diktatury snažily zničit.
Ten poválečný slet byl určitě mohutnější, vždyť počet členů Sokola tehdy
převažoval jeden milión! V prvých 14 dnech na Strahově cvičilo žactvo
a dorost, v další samostatné etapě dospělí. Pouze žen cvičilo přes 200.000,
takže se musely střídat, aby se dostalo na všechny. Tohoto všesokolského
sletu se zúčastnili cvičenci z celého světa – čeští sokolové z Ameriky,
Austrálie a států Evropy. Jako hosté vystoupily na sletu s vlastním námětem
též cvičenky ze SSSR a také mladí příslušníci jugoslávské armády – urostlí
a opálení chlapci v bílých úborech, kteří předvedli své vystoupení se závěrečným vyobrazením TITO, což bylo vzhledem k tehdejší roztržce mezi
Stalinem a jugoslávským idolem bráno jako velký politický prohřešek…
Po Praze pak bylo běžné, že za každou skupinou jugoslávských mladých
vojáků kráčeli alespoň dva příslušníci naší SNB
Po válce byla blatenská sokolovna přeplněna cvičenci všech kategorií,
včetně nejmenších. Fascinovali mě dorostenci s jejich akrobatickými přemety přes překážky na vysokých stolech, nebo muži s obdivuhodnými výkony na
hrazdě, bradlech a dalším nářadí. Veletoče, stoje na rukou a přemety na bradlech nebo rozpory na kruzích byly u mnohých běžné- věci, o kterých dnes
není ani pomyšlení… Byl to jen výsledek průpravy a nácviku od mládí..
Před hlavním sletovým vystoupením v Praze se konaly srazy, na příklad
v Písku, Sedlici nebo v Příbrami.Před sletem se také uskutečnil rozestavný
běh po jedenácti trasách , vedoucích z různých stran v pohraničí do Prahy.
My z Blatné jsme byli rozestavěni v úseku na silnici z Mirovic na Příbram,
konkrétně před obcí Chraštičky. Štafety do Prahy předávalo celkem na 45
tisíc běžců.
Ale rychlý konec sokolského hnutí za komunismu předznamenal obvyklý
slavnostní průvod cvičenců Prahou. Statisíce jich rozjásaly přihlížející Pražany, ale před hlavní tribunou na nábřeží Vltavy pojednou jásot ustal, masy
cvičenců ztichly a jako na povel se obrátily čelem od tribuny, aby po tichém
přechodu bylo slyšet hromové: Beneš! Beneš!… V červnu 1948 totiž musel
abdikovat president Beneš a novým presidentem se stal Klement Gottwald,
který na této tribuně seděl… Mrknul jsem tam, abych Gottwalda viděl
poprvé a naposledy.. Seděl sklesle a zkroušeně, bledý, zato jeho manželka
Marta naopak byla jako krocan, ve tváři červená a rozčepýřená…. Ihned
po sletu komunisté vytvořili tzv. akční výbory s pravomocí dělat cokoliv,
ti nás všechny vyslýchali a pak zrušili všechny volené funkcionáře a nahradili svými lidmi.. To byl další konec Sokola, tentokrát na dlouhá léta.
To se pak provádělo i v jiných oblastech, kde do řízení byli dosazováni jen
komunisté.
Několik oﬁcielních dat k sokolskému sletu v roce 1948 na Strahově
v Praze: Na tribuny se vešlo 200 tisíc diváků. Celkově se sletů účastnilo
585 tisíc cvičenců a sletová vystoupení na Strahově vidělo více jak dva
milióny diváků.
Ten druhý slet po obnovení Sokola se konal až po dlouhých 45 letech.
V tomto mezidobí režim uskutečnil několik tzv. spartakiád, ovšem za plného hrazení všech nákladů z veřejných peněz. Cvičení se prováděla přesně
v intencích sokolských sletů, měla však více ráz propagace socialismu.
Díky však za to, že tělesný pohyb i jeho krása v hromadných vystoupeních
nebyla zapomenuta.
Slet v roce 1994 připravoval obnovený a vahou dlouhého času zdecimovaný Sokol. Musely se mnohde opravovat sokolovny a k tomu mladší
generace neznalá ideí a poslání Sokola a neochotná k tělesnému pohybu
vůbec, nacházela těžko cestu k tomuto způsobu vyžití.
Slet 1994 byl proto chudší než v roce 1948, ale vlivem nadšení starší generace (Věrná garda) se povedl výtečně. Když zazněly první tóny uváděcích
zvonů a sokolských písní, nejednomu staršímu vytryskly slzy v očích…
Před hlavním sletem byla taktéž konána místní a oblastní (župní) cvičení,
aby v Praze pak sloučená družstva předvedla precizně secvičené ukázky.
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Válkou a dlouhou dobou 46 let se v životě lidí mnohé změnilo, mladí mají
své zájmy u televize a počítačů, takže jejich tělesná konstrukce a schopnosti
chátrají. Je proto třeba nacházet pro tyto generace další zajímavé způsoby
tělesného pohybu, aby se znovu obrodilo Tyršovo „Ve zdravém těle je zdravý
duch“. Obnovili jsme proto běžecký memoriál Jana Janovského, podporujeme hry jako ﬂorbal, cvičení aerobiku, judo, karate, volejbal a podobně,
přitom nezapomínáme na základní tělovýchovu. Chloubou jsou i dva velké
oddíly mažoretek s jejich obdivuhodnými výsledky dosahující evropské
úrovně. Nevyhýbáme se žádným dalším inspiracím v našem poslání vytvářet
tělesně i duševně zdravého občana našeho státu. I to je skromný a dobrovolný
příspěvek k vyšší úrovni celku i lidstva…
F.K.

7. ročník buzického nohejbalu byl ve
znamení bahenních lázní a koupelí
v kádi. Chyběl jen masér a vířivka
Buzice - Zpočátku tuctový turnaj v nohejbalu, jehož 7. ročník proběhl
v sobotu na soukromém dvoře v Buzicích, se záhy vyvinul ve sportovní
grotesku, jaká neměla doposud na Blatensku obdoby. Všechno začalo
škaredým, deštivým počasím, které proměnilo zatravněný dvorek na blata.
V důsledku toho se nohejbalisté z pěti zúčastněných sestav / Scholajzna
Blatná, Stars Škvořetice, Lipno Blatná, Domácí a Horní Planá / podtrženo
a sečteno chvílemi více váleli v blátě než stáli nohama na zemi. Za takové
situace, kdyby je bývala zachytila videokamera, by se nemusel stydět ani
pořad Petra Rychlého „ Natoč to“. Diváci, kteří jednotlivá utkání sledovali,
se pobavili více než při komediích Zdeňka Trošky, a ještě k tomu zadarmo.
Čím více spěla akce do ﬁnále, tím jasněji se vytrácely poslední zbytky
sportovní snahy a vážnosti.
Zlatým hřebem se
stalo nedobrovolné
koupání spoluhráčů
i soupeřů v obří kádi
plné vody - pochopitelně oblečených! Této
koupeli neunikl spolu
s minimálně třetinou
nohejbalistů ani ředitel turnaje Petr Samec
z Buzic.
V této sportovní taškařici nakonec vybruslili na buzický Olymp
Stars Škvořetice. Domácí uhájili stříbrnou pozici, nohejbalisté z Lipna Blatná
bronzovou. Čtvrtí skončili hráči ze Scholajzny Blatná, výsledkový žebříček
uzavřelo trio z Horní Plané.
Kdo se ukrýval pod názvem „Scholajzna Blatná“? Členové klempířské
ﬁrmy z Blatné- nestor rodiny František Vintr st. a také nejstarší účastník
turnaje, jeho dva synové František Vintr ml. a Zdeněk Vintr a desetiletý
vnuk Zdeněk Vintr. Toho ovšem jeho rodina při této akci „ zapůjčila“ jedné
ze soutěžících sestav. Nejmladší hráč turnaje si vedl přímo skvěle: „ Já hraju
nohejbal jednou týdně, jinak se pravidelně věnuju fotbalu a hokejbalu,“
vysvětluje talentovaný kluk po skončení turnaje , „ Turnaj, co jsme tady
dneska sehráli, byl můj první, ale do budoucnosti budeme jezdit i na jiné.
Mám to slíbeno. Myslím si, že mi to docela šlo. Déšť mi nevadil- jsem na
podobné počasí zvyklý,“ dodává mladý talent.
Jeho děda si tuhle sobotu báječně odpočinul a odreagoval se: „My
s klukama hrajeme spíš pro srandu, nebereme to nikterak vážně! Rozhodně
pravidelně netrénujeme- máme klempířskou ﬁrmu a tak nezbývá moc času.
Ale prohlašuju na svou čest, že jsme podali výkony na vrcholu svých možností a máme z toho ze všeho moc dobré pocity, líbilo se nám tady. Příští
rok přijedeme určitě znova,“ slibuje hlava rodinného celku.
Kapitán tria Lipno Blatná Pavel Sedláček se vyjádřil následovně: „ Byla
tady ohromná legrace, už dlouho jsme se takhle nepobavili. Co se týče našeho
dosaženého výsledku, do poslední chvíle byl boj nerozhodný, ukrutně jsme
se snažili, ale my nejsme zvyklí na takový terén. Jinak my po nohejbalových
turnajích jezdíme často.“
Jedno je jisté - dlouho se v Buzicích zase takhle královsky nepobaví!
Vladimír Šavrda
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El Pacientos „slepili“ fotbalový tým
na poslední chvíli. Vyplatilo se jim to
Lnáře - 2. ročník turnaje v malé kopané „Kuřátko Cup“ , který minulou
sobotu tak ve Lnářích „rozproudil krev“ fanouškům tohoto sportu, zažil
nebývale silné obsazení blatenskými manšafty. Dorazilo jich do Lnář rovnou
pět a pěkně zamíchaly pořadím. Tým „El Pacientos“ dokonce dobyl „kuřátkovský Olymp“. „Zpočátku jsme vůbec nevěděli, jestli budeme schopni
nastoupit,“ usmívá se při vzpomínce Michal Mišiak, „Byl nás totiž neúplný
počet. Doslova za minutu dvanáct jsme na trávník dostali naše dva nejlepší
tahouny- Michala Petráška a Zdeňka Prokopce, kteří přijeli speciálně kvůli
turnaji. Ti, které jsme oslovili předtím, nám účast odmítli kvůli dovoleným.“
Na to, že se mužstvo El Pacientos srotilo vyloženě „za pochodu“, podalo
heroický výkon a právem obsadilo fotbalový trůn. Sami hráči v takový
úspěch nedoufali: „Šli jsme do toho s plným nasazením a úmyslem parádně
si to užít. Ale nevěřili jsme ani v postup ze skupiny. Soupeři s námi hráli
vyrovnaně, všechna čest, ale nakonec se ukázalo, že jsme se dokázali lépe
sehrát. Výsledek nás mile překvapil a taky ho jaksepatří oslavíme,“ dušoval
se Michal Mišiak.
Domácí fotbalisté, kteří loni konkurenci z Blatné „vyprášili kožich“ a turnaj vyhráli, se tentokrát museli spokojit se čtvrtou pozicí na výsledkovém
žebříčku. Ale rozhodně to nebrali nijak tragicky: „Jsme spokojeni. Hlavní
cíl- čtvrtﬁnále- se nám splnil. Bohužel v semiﬁnále jsme nedávali branky
a bez těch se prostě zvítězit nedá. Důležité je, že turnaj proběhl čistě a bez
surových faulů, v duchu pravidel fair play. Náš trávník tak zůstal bez poskvrny. Už teď se moc těšíme na třetí ročník, kde o sobě určitě dáme pořádně
vědět,“ řekl „tiskový mluvčí“ lnářských Roman Synek.
Nejstarší sestava na „Kuřátko Cupu“- Staďáci Blatná - logicky při věkovém průměru čtyřicet let nemohla vždy udržet tempo s mladšími protivníky.
Přesto se jí dostalo paradoxně nejvíc ocenění. Jednak byli odměněni jako
„historická rarita“, podruhé se dočkal ocenění jejich kapitán Jiří Rádr jako
nejstarší účastník /60 let/. „Myslím, že vzhledem k našim fyzickým možnostem a stáří jsme to proti daleko mladším soupeřům uhráli slušně. To, že
jsme dosáhli na zlatý střed - sedmé místo mezi čtrnácti - o něčem vypovídá.“
Veteránský manšaft „Staďáci Blatná“ vznikl před devíti lety a po fotbalových
turnajích cestuje pravidelně. Tenhle lnářský se členům týmu líbí mimořádně:
„Vládne tady hodně vysoká úroveň. Letos nám po všech stránkách vyšlo
i počasí,“ libuje si kapitán Jiří Rádr.
Pořadatele turnaje mrzela snad jen jedna věc: „Osm manšaftů nám na
poslední chvíli odřeklo, což nám způsobilo určité problémy. Do budoucnosti
to v tomhle ohledu budeme muset ošetřit,“ shodují se.
Ze strany přítomných hráčů i diváků vyzněla vůči organizační stránce
stoprocentní spokojenost.
Vladimír Šavrda
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někdo přece musí naši obec reprezentovat a koneckonců- o co jde?“, ptá se
Martin Beneš.
Po skončení letošního turnaje usoudil, že domácí nehráli špatně: „Dostali
jsme pět gólů ve čtyřech utkáních, sami jsme dali jen dva. Ale poslední
nejsme,“ zdůrazňuje. Klukům z Drahenického Málkova se podařilo získat
„skalp“ alespoň jednoho ze soupeřů - týmu pod krycím názvem „Dark
Players“. Ti inkasovali tolik branek, že si ze zoufalství div nezačali škubat
dresy. Prostě neměli svůj den.
Martin Beneš zavzpomínal i na loňský ročník: „To jsme tu měli kruté
podmínky. Stáli jsme po kotníky ve vodě, malá kopaná připomínala spíš
motokros. Letos už to bylo lepší, i když ne ideální.“
Konečné pořadí turnaje vypadalo následovně: 1. Bastardos Březnice,
2. Vacíkov, 3. Kadov, 4. Ultras Bělčice, 5. PDA Úder, 6. Myštice, 7. AFK
Rozmetač, 8. Viva Hudčice, 9. Drahenický Málkov, 10. Dark Players.
Vladimír Šavrda

Železňák
Lipno 14. 8. Železňák 3,8-180-42, Jaroslav Pudil SCV Blatná obsadil na
ironmanských tratích v kategorii 2. místo.
Třeboň, 22. 8. 2010. halﬁronman na tratích 1,9-98-21.
J. Pudil (SCV Blatná) celkově 7 v kategorii 1 v čase 5:19.
P. Ira(SCV Blatná) celkově 11 v kategorii 2 v čase 5:30.
Staďáci Blatná

Fotbalisté z Drahenického Málkova
hrají jen jednou ročně na domácí půdě
Drahenický Málkov - K pouti v Drahenickém Málkově patří už neodmyslitelně turnaj v malé kopané. Letos se ho zúčastnilo deset mužstev,
domácí pochopitelně nevyjímaje. Jak uvádí „tiskový mluvčí“ málkovského
týmu Martin Beneš, nejsou rozhodně žádnými „profíky“: „Vůbec nejsme
sehraní, zakopeme si společně jen jednou v roce při téhle příležitosti pro
zábavu. Není pak divu, že zůstáváme vždycky na konci výsledkové tabulky. Kolikrát si říkáme, co vůbec děláme mezi tak výbornými manšafty, ale

POZVÁNKA NA MEČICHOVSKÝ DUATLON
sobotu 11. září 2010 se na mečichovském hřišti uskuteční

1. ročník MEČICHOVSKÉHO DUATLONU
Prezenzace 12.00 - 13.00 hodin tamtéž
13.00 - 13.30 - doprovodný program (drezura koní)
13.30 - start
Skladba závodu: 4 km běh, 20 km kolo, 2 km běh
Určeno pro všechny věkové kategorie
Pořádá SCV Blatná a obec Mečichov
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Blatenský triatlon

STAROPRAMEN CUP 2010

Kocelovice - Bez loňského držitele „Putovního poháru kocelovického starosty“ v malé kopané se

V sobotu 24.7. se konal již čtvrtý ročník Blatenského triatlonu. Zúčastnění závodníci i diváci
vědí, co tato slova znamenají a nezasvěceným čtenářům tímto osvětlíme, co že se to vlastně dělo.
Triatlon je olympijským sportem, který spojuje plavání, cyklistiku a běh v jediném závodě.
Závodník startuje částí plaveckou. Poté nasedne
na bicykl a usilovně do pedálů šlapajíc zvládne
část cyklistickou. Po jejím dokončení zahájí část
běžeckou, ve které lze ještě mnohé dohnat, ale
také ztratit. Na rozdíl od olympijských tratí pořadatelé Blatenského triatlonu stanovili poloviční
vzdálenosti jednotlivých úseků. I přes to museli
účastníci uplavat 750 m v rybníku Pustý, na kole
zvládnout 20 km po trase Blatná – Bělčice a zpět
a nakonec uběhnout 5 km v zámeckém parku.
I přes nepřízeň počasí se přihlásilo 53 účastníků a všichni závod zdárně dokončili. Absolutním
vítězem se v čase 58 minut a 19 vteřin stal Jan
Hradecký z Tri Klubu Příbram a absolutní vítězkou Lenka Fanturová z VSK FTVS Praha v čase
1 hodina, 1 minuta a 22 vteřin. Je důležité podotkonut, že ačkoli je závod součástí jihočeského
triatlonového poháru, ve kterém se pravidelně
utkává řáda výkonnostních sportovců, velkou část
závodníků a závodnic tvořili Blatenští. Včetně
závodníků místního klubu SCV Blatná jich bylo
22. Toto číslo je rok od roku vyšší a pořadatelé si
takto nastaveného trendu velice váží. (kompletní
výsledky na www.triatlon-jih.cz, a pro uživatele
komunitní sítě facebook stačí zadat BLATENSKÝ
TRIATLON)
Dekorace vítězů proběhla v zázemí poskytnutém hospodou U Datla. Věcnými cenami
a originálním diplomem byly odměněny všechny
kategorie vypisované jihočeským triatlonovým
svazem. Absolutního vítěze a vítězku čekal mimo
to speciální pohár naplněný čajem a superčajem
připraveným v kiosku Pustý.
Za to, že se podařilo úspěšně uspořádat již
čtvrtý ročník, je třeba také poděkovat. Především
bychom chtěli poděkovat všem, co se podíleli na
organizaci a zdárném průběhu závodu. Děkujeme
sponzorům uvedeným na oﬁciálních poutačích,
bez jejichž podpory bychom neměli závodníky
čím odměnit. Zvláštní dík pak patří paní baronce
Janě Germenisové, která umožnila zorganizovat
běžeckou část v zámeckém parku. Toto účastníci
i organizátoři velice ocenili. Doufáme, že zúčastněné jsme nezklamali, a vás, kteří jste letos
s účastí váhali, tímto nalákáme zkusit si triatlon
v příštím roce.
U dalšího ročníku: „Na shledanou.“

museli obejít letos v Kocelovicích při 14. ročníku této sportovní akce. Na fotbalový trávník nastoupilo
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SKUPINA A









SKUPINA B


























Na 14. ročníku kocelovického turnaje v malé kopané
chyběli loňští obhájci vítězství z Blatné

celkem devět manšaftů: Kocelovice I., Kocelovice II., AFK Rozmetač Blatná, Bělčice, Buenos Lemplos
Blatná, Knauf Praha, Baron Club, Anča Band, VIVA Hudčice. „Turnaj proběhl bez sebemenšího zranění,
za velice příjemného počasí,“ uvedla k mimořádně kvalitnímu a napínavému přeboru ředitelka turnaje
Štěpánka Vonášková z Kocelovic. Za nejlepšího střelce byl vyhlášen Svatopluk Michal z Baron Clubu.
Speciální cenu obdržel Lukáš Stupka z VIVY Hudčice za nejrychlejší gól / dvě vteřiny /. Vítaným
zpestřením fotbalové soboty v Kocelovicích se stalo exhibiční utkání týmu Buenos Lemplos Blatná,
kdy proti sobě nastoupili muži a ženy z této sestavy. Ženy své mužské protějšky doslova roznesly na
kopačkách 4: 0.
Putovní pohár starosty obce tentokrát vybojovali hráči VIVA Hudčice. Stříbrný stupínek byl souzen
týmu Anča Band, bronzový pak uskupení Baron Club. Další pořadí: 4. Knauf Praha, 5. Kocelovice I.,
6. Kocelovice II., 7. AFK Rozmetač Blatná, 8. Bělčice, 9. Buenos Lemplos Blatná.
Vladimír Šavrda

Hamr, Škwor, DJ Zbíral
pátek 3. září 2010

začátek-20.00 hod.
občerstvení zajišťuje vyvolený
Emil Zajac

-míchané nápoje s ohnivými efekty

budou předvádět šejkři z Píseckého baru
„Revolution“

předprodej vstupenek:
Blatná - nápoje Halgaš naproti kultuře
Katovice - bufet Toman u školy
Horažďovice - hotel Zlatý Jelen

���������������

Číslo 14 / strana 20

Blatná 27. srpna 2010

Ročník 21 (31)

���� ������

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

�����������

����������

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

������ ������ ���� �� ��� ��������

������� ����� ��� ��� ��� �

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

���� ������ ������� �� ���������

������� ������ ���� �� � � � � �����

���������������

�� �� �� �� �� �� �� �

������� ������ ������� ������

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

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

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

����������
������ ������

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

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

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

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,
Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

