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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Vzpomínka
Dne 4. dubna letošního roku uplyne již 25 let ode dne, kdy v roce 1985 zemřel
pan profesor František Machovec.
Vzpomínku na toto výročí nejlépe vystihuje článek, který o něm napsal malíř
a spisovatel, pan Ladislav Stehlík.

Ohlédnutí za profesorem Františkem Machovcem

Dne 4.dubna zemřel v Blatné po krátké nemoci kocelovický rodák, profesor František
Machovec, přírodovědec, velký znalec přírody rodného kraje, hlavně botaniky. Pečlivě
sbíral materiál k chystané vědecké práci, pro dílo, jistě velmi potřebné zvláště teď, kdy se
tolik mění životní prostředí, jehož vlivem zaniká před našima očima mnoho druhů krajové
ﬂóry i fauny. Byl to velmi pracovitý vzdělanec, obeznámený i v jiných oborech a jistě
si na něho vzpomene mnoho jeho žáků z Blatné i strakonického gymnázia. Mně v něm
odešel spolužák a upřímný kamarád, s nímž bylo vždy radostné pohovořit. Bývali jsme
velmi znepokojeni každou ztrátou některého druhu květeny a zejména zpěvného ptactva.
Byl ochráncem životního prostředí, o němž vykonal mnoho poutavých přednášek, které
si posluchači rádi vyslechli. Rádi jsme četli i jeho vlastivědné stati z rodného Blatenska,
napsal i poučné brožury pro některá zemědělská družstva. Lituji, že už se nikdy nesejdeme v Blatné na kus řeči i na společné botanické toulky za poznáním, vždycky poučném
a bohatém. Zůstaneš navždy v mé paměti, Františku!
Ladislav Stehlík
zasloužilý umělec

„Květinový dobrý večer“ s RNDr. Václavem Větvičkou
na Tvrzi ve Lnářích

V úterý 23. 3. v 18:00 byla Tvrz ve Lnářích zaplněna do posledního místa.
Není divu, neboť publikum zde očekávalo známého botanika a spisovatele
RNDr. Václava Větvičku, v současnosti vedoucího zámeckého parku ve
Štiříně a bývalého dlouholetého ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mnozí si jistě vybavují jeho odborné rady
zahrádkářům v oblíbených Receptářích anebo jeho rozhlasový pořad Dobrá
jitra, jehož záznamy se dočkaly i knižního vydání. Vedle řady odborných
prací je autorem či spoluautorem 13 knižních publikací. Vedle titulů Moje
květinová dobrá jitra (2003), Moje vzpomínková dobrá jitra (2004) a Moje
růžová dobrá jitra (2006), které vycházejí z uvedených rozhlasových relací,
vzpomeňme kupříkladu publikace Herbář pod polštář (2008), Vltava (2007),
Berounka – Řeka bez pramene (2009) či knihu fejetonů Něco pro zahřátí
duše (2005). Václav Větvička patří mezi autory, kteří dovedou prezentovat
odborné informace srozumitelnou a poutavou formou širokému spektru
čtenářů, pročež se u nich těší velké oblibě. Ne nadarmo se o něm hovoří
jako o fenoménu botanické popularizace. Roku 2004 byl za svůj přínos
k popularizaci vědy oceněn Medailí Vojtěcha Náprstka.
Úterní program pana doktora Větvičky na Blatensku byl vskutku nabitý.
Dopoledne se v Blatné setkal se žáky místních základních škol a studenty
Střední odborné školy, odpoledne zavítal do blatenského domova pro seniory
a navštívil známou sklárnu Václava Vlasáka v Bělčicích.
Blatensko je krajem, kde Václav Větvička „biologicky začínal“, jak
padlo v rozhovoru pro Blatensko SOBě. Počátky jeho profesní kariéry jsou
totiž spjaty s terénním pracovištěm Přírodovědecké fakulty u rybníka Velký
Pálenec. Motivy z Blatenska, jako nádraží v Bělčicích, fara děkana Jiřího
Mráze, nadšeného pěstitele fuchsií tamtéž, či mnohé z místních rybníků, se
objevují v jeho knihách.

Večer na lnářské Tvrzi měl
podobu autorského čtení prokládaného úsměvnými historkami
z autorova života, při čemž užaslému publiku také předvedl, jak
se pohodlně vyspat na schodech.
Řeč přišla i na Lnáře. Pan doktor
se zmínil o osobnosti lesního
zaměstnance Stanislava Lolka,
který na přelomu 19. a 20. století
pracoval na velkostatku Lnáře.
Mladý Lolek byl nadaným kreslířem a svými kresbami doplňoval
velkostatkové lesní mapy. Při
svých pochůzkách, inspirován
vyprávěním jednoho z místních
hajných, vytvořil kresbu lišky,
která se později dostala do rukou
spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a inspirovala ho k sepsání Příhod lišky
Bystroušky zhudebněných posléze Leošem Janáčkem.
Samostatný prostor byl dán také pro dotazy publika. Při tom byla samozřejmě otevřena problematika Šumavy a její údržby. Na dotaz jednoho
z posluchačů, jak pečovat či nepečovat o naše přírodní dědictví, host pregnantně odpověděl: „Tak, jako člověk potřebuje v nemoci odbornou lékařskou
pomoc, potřebuje kulturní les odbornou pomoc lesnickou.“
(pokrač. na str. 4)
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A KTUALITY

PROHLÍDKY BLATENSKÉHO ZÁMKU
TAKÉ O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ
V LETOŠNÍM ROCE BEZ POLEDNÍCH
PŘESTÁVEK
Od zítřka je opět otevřen blatenský zámek
pro veřejnost. Doby prohlídek budou počátkem
sezóny stejné jako v letech minulých, o víkendech
od 10.00 – 16.00 hod. ale bez polední přestávky!
Tento víkend bude otevřeno také v pondělí.

Správní odbor
Městského úřadu
Blatná informuje
Vítání občánků
Odbor správní Městského úřadu Blatná ve
spolupráci s Občanskou komisí připravuje již
tradiční vítání občánků v obřadní síni Zámku
Blatná, které se uskuteční 27. dubna 2010.
K vítání občánků budou pozvány děti narozené
od 1. října 2009 do 28. února 2010 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 Kč 4 000,-.
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.
Volby do Poslanecké sněmovny České
republiky Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskuteční
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Voličem je státní občan České
republiky, který nejpozději druhý den voleb
dosáhne věku 18 let. Na území města Blatná
hlasují voliči v 11 stálých volebních okrscích.
Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat
v místě svého trvalého pobytu, mohou písemně
nebo osobně požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky i v jakémkoli zvláštním stálém volebním okrsku při zastupitelském úřadu České
republiky mimo naše území.
O vydání voličského průkazu lze písemně
požádat na správním odboru. Žádost je možno
zaslat poštou nejpozději do 21. května 2010
s ověřeným podpisem, osobně lze podat žádost
do 26. května 2010 do 16.00 hod. Voličský
průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 13. května 2010 osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu. Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Další informace o volbách lze najít na
stánkách Ministerstva vnitra České republiky
www.mvcr.cz nebo www.blatna.eu/cz/katalog-cz/volby/c956, osobně u odboru správního
MěÚ Blatná nebo telefonicky – 383 416 203,
205.
Hana Valachová
odbor správní
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HODY, HODY DOPROVODY …. A JARO
JE TADY!
Dlouho očekávané slunečné počasí už doopravdy přišlo. I když se pravděpodobně ještě
ochladí, příslib jara je tu. Po letošní vytrvalé
zimě jistě všichni s radostí přivítáme nadcházející
svátky jara – VELIKONOCE. Tradiční zvyky, o
kterých i my každoročně píšeme, jistě znáte a
tak jste určitě nezapomněli, že na ŠKAREDOU
STŘEDU jste se neměli mračit, protože tak budete činit po celý rok. Také ZELENÝ ČTVRTEK
už je za námi. Je spojen s očistou organismu – pojídáním zejména zelených plodin. I ostatní zvyky
vám jistě nejsou cizí a tak budete plést pomlázky,
zdobit vajíčka a připravovat velikonoční dekorace. Také sváteční stůl budete chystat podobně
jako v minulých letech. Pokud máte rádi změnu,
máme pro vás dva tipy, kterými váš velikonoční
stůl obohatíte:
ZÁVITKY Z BRAMBOROVÉHO TĚSTA
Bramborové těsto připravíte jako na placky.
Můžete ho ale koupit již hotové, třeba v PENNY.
Na pánvi osmahnete cibulku, přidáte nakrájenou
šunku a uzené, pokrájené kyselé zelí (asi 30 dkg),
1-2 nastrouhaná jablka, čerstvý tymián (nebo majoránku i suchou), podle chutí nasekaný česnek,
mladou cibulku, trochu pokrájených a spařených
kopřiv, sůl, pepř. Těsto si rozdělíte na několik
dílů, rozválíte jako na závin, pokladete náplní
a zabalíte. Budete mít několik malých závitků,
které rozprostřete na pečící papír na plech a dáte
asi na půl hodiny do středně vyhřáté trouby (180
stupňů).
DOMÁCÍ CHLÉB S BYLINKAMI
½ kg chlebové mouky, 2 lžíce olivového oleje,
1 lžíce sádla, 1 sáček sušeného droždí, 200 ml
vody, 500 ml kefíru a bylinky – list pampelišky,
kopřivy, petrželka, mladá cibulka, řeřicha aj.
Do mouky vmícháme kvásek a přísady, vypracujeme těsto, které necháme asi hodinu vykynout.
Utvoříme bochánek a pečeme 5 min. při teplotě
220° a asi 35 min. při teplotě 150°.
-------------------------------------------------Možná vám ještě chybí malé pozornosti pro
vaše blízké. Ale ani to není ztraceno. Ještě dnes
a zítra dopoledne můžete navštívit naši prodejnu U SV. KATEŘINY na náměstí Míru, kde je
pro vás připraven tradiční velikonoční prodej.
V sobotu odpoledne, v neděli i pondělí pak
naši druhou prodejnu na nádvoří blatenského
zámku, která bude opět otevřena se zahájením
letošní turistické sezóny.

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKA
- Na ZELENÝ ČTVRTEK se má vysévat hrách
a otevírat včelín
- Déšť na VELKÝ PÁTEK, rozmnožuje
statek
- Na BÍLOU SOBOTU je dobře sázet stromy,
hlavně štěpy, aby hojně plodily
- Hezky-li na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ,
z prací na poli zčerstva začni
Přejeme krásné a pokud možno slunečné
SVÁTKY JARA!
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Nabídka
sportovního
vyžití v Blatné
V říjnu 2009 dokončily Technické služby
města Blatné s.r.o. na sídlišti Na Bílé husi v Blatné
výstavbu sportovního víceúčelového hřiště. Na
místě zanedbané, hrbolaté a zčásti zatravněné
stávající plochy byla vybudována dvě hřiště.
Jedno se živičným povrchem, na jehož ploše lze
hrát tenis, volejbal, nohejbal, hokejbal a street
basketbal, popř. jezdit na in line bruslích. Druhé
je s travnatým povrchem a osazené brankami je
pro malou kopanou. Za brankami je vybudováno
oplocení vysoké 2 metry, po stranách jsou lavičky
a odpadkové koše. Náklady na vybudování hřiště
činily 490.280 Kč, z toho dotace z Krajského
programu prevence kriminality Jihočeského kraje
poskytnutá prostřednictvím Ministerstva vnitra
ČR.činila 234.000 Kč Hřiště bylo vybudováno na
základě výsledků ankety pořádané v roce 2008 za
účelem zapojení mládeže do sportovních aktivit
a zlepšení její fyzické kondice a odvedení od
nežádoucí (patologické) činnosti. Letošní zima
zatím nedovolila využívat možnosti, která tato
dvě pěkná hřiště nabízejí. Nástupem jara, na které se již všichni těšíme, vyzývá město všechny
„mladé“ (bez rozdílu data narození), aby využili
v co největší míře obě hřiště a protáhli si svá těla,
shodili pár kil v zimě nabytých a udělali něco pro
své zdraví. Zatímco pro malou kopanou a street
basketbal jsou hřiště plně vybavena, pro volejbal
či nohejbal je možné si přinést vlastní síť nebo využít možnosti zapůjčení od městské policie, která
sídlí nedaleko hřišť v Zahradnické ulici a která
bude spolu s terénním pracovníkem OS Prevent
vykonávat občasný dozor nad řádným užíváním
sportoviště. Doufáme, že mládež ocení nabídnuté
možnosti sportovního vyžití, bude používat hřiště
v co největší míře a tak, aby dlouhodobě sloužilo
svému účelu.
V Blatné dne 24.3.2010.
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR
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Kam s nebezpečným
odpadem?
Vážení spoluobčané,
v prvních řádcích našeho příspěvku bychom Vám rádi poděkovali. Díky
Vám se město Blatná (v kategorii obcí od 2 000 do 6 999 obyvatel) umístilo
na druhé příčce v celokrajské soutěži o nejlepší obec ve třídění odpadů
s názvem „My třídit umíme“. V rámci soutěže bylo hodnoceno množství
vytříděných kilogramů plastů, bílého a barevného skla, jestli je obec zapojena
do sběru nápojových kartonů a zda je zajištěn zpětný odběr baterií.
Ano, vytřídit využitelné složky z komunálního odpadu, zdá se, již zvládáme. V našich domácnostech se ale vyskytují i předměty, prostředky a různé
výrobky, které se po ukončení svojí životnosti mohou stát nebezpečným
odpadem. Pak vzniká otázka: „Kam s ním?“ Občané Blatné a osad Blatenka,
Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Skaličany
a Řečice, dále pak občané obcí Uzeničky, Bratronice a Bezdědovice mohou
bezplatně ukládat nebezpečné odpady na sběrný dvůr (Čechova ulice 90),
kde jsou uskladněny v kontejnerech a v jiných vhodných obalech do doby,
než jsou odvezeny k následnému využití nebo odstranění v zařízeních k tomu
určených. Jedná se o tyto nebezpečné odpady: odpadní barvy a laky, rozpouštědla, lepidla, brzdové kapaliny, olověné akumulátory, fotochemikálie,
obaly a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky a jiné výrobky
obsahující rtuť, motorové, převodové a mazací oleje, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení (zejména historická elektrozařízení uvedená na trh
před srpnem 2005).
Provozní doba sběrného dvora od 1. 11 do 30. 4 je v pracovní dny
9:00 – 10:00 a pak 15:00 – 16:00. V sobotu od 8:00 – 10:00 hodin. Provozní doba od 1. 5. do 30. 10. je v pracovní dny 9:00 – 10:00, dále 15:00
– 17:00. V sobotu opět 8:00 – 10:00 hodin. Odpady přebírá osobně obsluha
sběrného dvora.
Některé použité výrobky mohou občané uplatnit v režimu tzv. zpětného
odběru. Výrobci a dovozci musí zajistit zpětný odběr vybraných použitých
výrobků: baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky a minerální oleje. Navíc také zářivky a výbojky. Na zpětném odběru se
podílejí poslední prodejci, kteří svoje zákazníky musí informovat o možnosti
zpětného odběru výrobků v jejich prodejně. Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů,
hodin, budíků, zvonků, mobilních tel. apod.) můžete v Blatné bezplatně
odevzdat na těchto místech do sběrných boxů (www.ecobat.cz):
Prodejna TIP
J. P. Koubka 43
FOTO-ART
T. G. Masarykova 270
Prodejna Klenoty
J. P. Koubka 7
Sběrný dvůr
Čechova 90
Elektro Jankovský
nám. Míru 204
Budova Městského úřadu
T.G.Masarykova 1520
Penny Market
Vorlíčkova 1 271
Sběrný box před radnicí
T. G. Masarykova 322
Bi Esse s.r.o.
Vrbenská 1 356
Vyhozením léků s prošlou expirační lhůtou a nepoužitých léků (vitamíny,
antibiotika, sedativa, sirupy, mastičky) do popelnice hrozí vedle negativního
dopadu na životní prostředí i zneužití léků narkomany či dětmi. Tato farmaka je nutné odevzdat v lékárně do speciální nádoby s výměnnou plastovou
vložkou, která je po naplnění uzavřena, zvážena a odvezena oprávněnou
osobu do spalovny nebezpečných odpadů.
Nyní bychom Vás dále informovali, jak rozumně naložit
s prázdnými tiskovými kazetami
z laserových či inkoustových
tiskáren. Prázdné tiskové kazety
nevhazujte mezi odpadky! Ročně
se v ČR na skládkách, ačkoli lze
s nimi naložit lépe, ocitne až 3 400
tun takovéhoto odpadu. Naše město
se zapojilo do ekologicko-charitativně zaměřeného projektu, kdy
sbíráním prázdných tiskových kazet,
určených k renovaci, zajistíme my
všichni peníze pro ústav mentálně postižených v našem kraji.
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Máte-li doma prázdné tonery, přineste je do sběrného boxu, který je
umístěn v průjezdu, jakmile vstoupíte do budovy Městského úřadu Blatná, č.
p. 1 520 (budova sousedící se ZŠ Masarykova). Před uložením do sběrného
boxu, prosíme, vložte prázdné tiskové kazety zpět do igelitového původního
obalu a krabice nebo jakéhokoli podobného obalu, aby nebyly skladováním
poničeny. Takto vybrané tonery budou odvezeny do vykupující ﬁrmy, kde
následuje třídění a renovace. Za hodnotu odebraných tiskových kazet bude
poskytnut peněžitý dar na vybraný ústav mentálně postižených v našem kraji.
Účastí nás všech POMŮŽEME ústavu Domov PETRA Mačkov – ústav
sociální péče pro mentálně postižené. Zapojíte-li se, děkujeme! Pomůžete
lidem s mentálním postižením z našeho blízkého okolí, chráníte životní
prostředí, ve kterém žijeme!
Právě na každém z nás záleží, jak bude s odpadem nakládáno – buď
umožníme jeho další zpracování a recyklaci, nebo zapříčiníme, že bude
pouze odstraněn (odvezen na skládku).
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Mate�ské centrum Kap�ík Blatná zve srde�n� všechny d�ti,
maminky, tatínky, babi�ky i d�de�ky, tety, strý�ky, prababi�ky…
na oslavu svých 1. narozenin
Kdy: 18. 4. 2010 od 15 do 17 hodin
Kde: v sále blatenské sokolovny
Program:

Slavnostní p�ivítání
Vystoupení kouzelníka Waldiniho
Sout�že pro d�ti
Tombola pro celou rodinu
Diskotéka pro nejmenší

Ob�erstvení zajišt�no
Vstupné dobrovolné
P�i p�íležitosti oslav se uskute�ní prodej nového d�tského oble�ení (vel. 0 – 176)
za rozumné ceny!!

Návštěvní doba na zámku
Blatná pro rok 2010
duben - květen 3. 4. - 16. 5.
květen - červen 17.5. - 30. 6.
červenec - srpen
1.7. - 31. 8.
září
1.9. - 12. 9.
září
- říjen 14.9. - 31.10.

so, ne
út - ne
út - ne
út - ne
so, ne

10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 17.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

Uzavírací den: pondělí
Rozšířená prohlídka:
Základní prohlídka zámku + prohlídka „Zelené světnice“ ve věži
s nástěnnými malbami z konce 15. století – příplatek ke každé
vstupence
duben – červen, září – říjen so, ne ve 14.00 hodin
červenec – srpen
út – ne ve 14.00 hodin
Zámek Blatná, Na Příkopech 320, 388 01 Blatná
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Unikátní výstava kytar na starém zámku v Hořovicích!

Výstava bude zahájena za účasti
autora výstavy Jiřího Janků a mnoha
významných osobností a představitelů města Hořovice.
Vernisáž tříměsíční výstavy bude
zahájena 3. června v 16,00 hod ve
Starém zámku v Hořovicích a expozice bude přístupná veřejnosti do 3.
září 2010. Výstavu doplňují fotograﬁe a textová publikace pojednávající o historii českých kytar.
Na vernisáži výstavy se uskuteční světová premiéra, kdy se
veřejnosti po mnoha letech odmlky
představí nová atraktivní česká
elektronická kytara. Novinka roku
Starostové a zástupci českých měst na výstavě „Česká kytara“
2010 bude trvale kytaristům připov Blatné u Strakonic. Foto: archiv autora
mínat svým unikátním vzhledem
i jménem „Brussell“, slavnou hisSvětově unikátní největší sbírka exponátů
torii z roku 1958.
českých elektrických kytar na světě zavítá na
Za účasti pamětníků, přátel, rodiny a ponávštěvu do města Hořovic u Berouna, které je
zvaných osobností bude Jiří Janků oslavovat
rodištěm mnoha českých kytar značky Jolana,
narozeniny kytary, která bude na výstavách rekteré jsou součásti výstavní expozice. Po návštěvě
prezentovat kvalitní českou práci. Na vernisáži
výstavy „Česká kytara“ v Blatné v roce 2009 se
výstavy bude „pokřtěna“ jeho nová atraktivní
Rada města Hořovice rozhodla na podnět nadšehořovická milenka - kytara nové generace, kterou
ného místostarosty Ing. Jiřího Auterského pozvat
sběratel Janků, jako otec myšlenky přivedl na svět
vystavovatele do města a uspořádat na podporu
na počest pana Ladislava Kořána. Profesionální
cestovního ruchu pro své občany města výstavu,
nástroj, pojmenovaný „Brussell“, byl přiveden
která by připomněla historii, dobrou práci a výna svět za účasti předních českých odborníků,
znamné osobnosti města Hořovice.
vývojářů a konstruktérů kytar.
Málokdo ví, že na tehdejší jihočeské elekUnikátní tvar nástroji navrhl na žádost Jiřího
tronické kytary hrála celá armáda evropských
Janků přední pražský Akad. architekt David Váhudebníků a světových umělců jako je George
vra, který byl přizván do pětičlenného tvůrčího
Harrison z Beatles, Jimmy Page, Eric Clapton,
teamu ve složení: Ing. Petr Vykydal, Jaroslav SojAlber Lee.. Na celosvětové výstavě EXPO 58
ka, Milan Melichar a Jiří Janků. Nástroj se zrodil
v Bruselu dokonce obdržela kolekce tří českých
začátkem února 2010 ve vynikající středočeské
hudebních nástrojů značky Resonet, které vyrotovárně NBE Corp. v Hořovicích, u předního
bilo výrobní družstvo Dřevokov z Blatné, zlatou
výrobce elektrických kytar. „Zlaté české ručičky“
medaili a stalo se nositelem vysokého státního
uznávaných hořovických odborníků, konstruktérů
vyznamenání.
z vývojového střediska výrobní továrny podnikaObsáhlou sbírku shromáždil královéhradecký
tele Ing. Petra Vykydala pánové Milan Melichar
hudebník, restaurátor a sběratel českých kytar pan
a Jaroslav Sojka zvládli vývoj a výrobu nástroje
Jiří Janků. Výstavu – Česká kytara prezentuje od
na profesionální úrovni!
roku 2007 v českých městech, ve kterých tyto
Hořovický podnikatel Ing. Petr Vykydal
nástroje vznikaly. Atraktivní unikátní expozici
a majitel továrny NBE Corp., je v současné době
již shlédly stovky spokojených návštěvníků,
největším evropským výrobcem elektrických
hudebníků a škol z celé republiky. O unikátní
kytar a svoje kvalitní výrobky exportuje do celéojedinělé výstavě a slavné historii českých kytar
ho světa. Moderně vybavená hořovická továrna
se publikují články v Austrálii, Kanadě a mnoha
zaměstnává celou řadu šikovných a zručných
státech USA.
odborníků. Převzala štafetu a navázala na tradici
hořovické výroby a prvního legendárního výrobce
el. hudebních nástrojů pana Ladislava Kořána.
Přední český výrobce kytar se rozhodl podpořit
myšlenku autora projektu pokračovat na vývoji
dalších výrobků jako je baskytara, basa, housle,
ve stejném stylu designu uznávaného českého
architekta. Novou kytaru přijede na pozvání Jiřího
Janků pokřtít až z druhé půlky planety, z dalekého
Tichomoří z ostrova Saipan, který je vzdálen
2500 km od Japonska, legendární osobnost „praotec českých kytar“ pan Ladislav Jan Kořán, (85).
Autor výstavy Jiří Janků – Česká kytara u svých
milenek. Foto: Sedmička/ Tomáš Kubelka.
V minulém století po druhé světové válce v roce
1948 ve své jihočeské blatenské továrně ResoV Hořovicích bylo vyrobeno mnoho modelů
net úspěšně dokončil vývoj a společně zahájil
kytar populární značky Jolana, které jsou ve sbírce
se svým švagrem Vladimírem Vlčkem výrobu
také zastoupeny.
prvního elektromagnetického snímače zvuku pro

hudební nástroje, který se stal základním pilířem
pro výrobu českých elektrofonických kytar. Kytaru na vernisáži pokřtí celá řada významných
kmotrů. Pozvánku na vernisáž výstavy obdržel,
starosta města Josef Hosperger a ředitel Karel
Petrán z Městského muzea v Blatné, prokurista
Josef Hodonický a Vratislav Zelenka z akciové
společnosti DŘEVOKOV Blatná.

Jiří Janků, Akad. arch. David Vávra, Milan Melichar, Jaroslav Sojka, Ing. Petr Vykydal.

„Květinový dobrý večer...“
(pokr. ze str. 1)

V závěru večera bylo možno získat autogram
do některé z autorových publikací, které byly na
místě ke koupi.
Úterní večer s RNDr. Václavem Větvičkou
ve Lnářích proběhl za účasti 70 lidí a úsměvy
na tvářích publika dávaly tušit, že své návštěvy
u nás nelitovali. Doufejme, že i další program
Tvrze Lnáře připravený pro tento rok se bude
těšit stejnému zájmu a stejně hojné účasti. V nejbližší době připravuje Tvrz Lnáře přednášku
o kontroverzním generálovi Ruské osvobozenecké armády A. A. Vlasovovi, který pobýval na
zámku ve Lnářích a posléze byl v blízkosti Lnář
zajat Rudou armádou (2. 5.). Za návštěvu bude
stát jistě i výstava věnovaná zámeckým parkům
Blatenska, která proběhne na Tvrzi ve Lnářích
od 12. 4. do 31. 5.
Vladimír Červenka
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
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Návštěva záchytných kotců v Blatné
V pátek 12. března navštívili zástupci školního parlamentu ZŠ TGM záchytné kotce pro psy
v Blatné za doprovodu velitele městské policie
Blatná p. Petra Vaňka. Naše návštěva nebyla
náhodná. Rozhodli jsme se věnovat psí granule,
které jsme nakoupili z peněz získaných sběrem
plastových víček. Tohoto sběru se před rokem
účastnila celá škola. Dlouho jsme přemýšleli, kam
vydělané peníze „dobře investovat“. Po páteční
návštěvě víme, že jsme se rozhodli správně.
P. Vaněk byl nejen příjemným průvodcem, ale
také výborným vypravěčem. Dozvěděli jsme se
o tom, jak záchytné kotce v Blatné vznikaly, kolik
psů prošlo jejich psími boudami, ale i spoustu
dalších zajímavých informací, např. jakým způsobem se potulní psi odchytávají, jak se o „ psích
návštěvnících“ vede dokumentace apod. V době
naší návštěvy byly kotce útočištěm dvěma pejskům, Kasperovi a Adolfovi. Kasper byl sice naší

návštěvou zaskočen, nicméně se nechal přemluvit
k několika společným fotograﬁím.
Jsme rádi, že jsme se dozvěděli více o této
činnosti městské policie i o tom, jak zodpovědně
se o psy starají zaměstnanci ČOV Blatná, v jejichž
areálu se záchytné kotce pro psy nachází. Děkujeme našemu průvodci a doufáme, že naše návštěva
nebude poslední, i letos jsme se totiž pustili do
sběru plastových víček. Blíží se Den Země, a tak
jsme rádi, že tímto způsobem můžeme přispět
nejen ke třídění a recyklaci odpadů, ale zároveň
pomoci opuštěným pejskům.
Pokud vás náš článek zaujal, vězte, že obyvatelé záchytných kotců rádi ocení i váš dar či
návštěvu. Více informací o nich můžete najít
na internetové stránce http://www.kotce-blatna.
estranky.cz/.
Mgr. L. Růžičková a zástupci školního parlamentu A.
Bláhová, A. Kudrnová a O. Lukáš

Pavel Srb,TSM Blatná s.r.o.

Mateřská škola Blatná, Vrchlického
pořádá pro Vás i Vaše děti

22.4.2010

od 9,00 do 11,30 hodin

za jeho vyčerpávající informace k mému

Den otevřených dveří

dotazu a připomínkám, uveřejněných

Přijďte se podívat jak se u nás v mateřské škole máme.

v článku Motivace k třídění odpadu
v městě Blatná v BL č. 5 z 19.3.2010.
Radek Janota

Dozvěděla jsem se o plánované akci Mateřského centra v Blatné s názvem
Velikonoční dílna.
Nápad scházet se po tři středeční večery
s maminkami, odpočinout si od běžných
starostí, popovídat si a při té příležitosti si
i něco hezkého vyrobit, to mě nadchlo. Přihlásila jsem se. Paní Hanka Pavlíková si pro
nás připravila náměty a nakoupila potřebný
materiál. Pro nás ostatní zbylo jen poslouchat
pokyny a rady k vytvoření velikonočních
zajíců, panáčků z květníků a věnců z vajec
a co nejvíce se snažit.
Děkuji mamkám za báječně prožité večery
a už se těším na nějakou další společnou akci
s Kapříky!
Šárka Zbíralová

V průběhu měsíců duben - květen dojde
v obřadní síni k výměně oken a vstupních dveří
a následné instalaci klimatizace.
Žádame pozůstalé a smuteční hosty o toleranci po dobu rekontrukce.
Vzhledem k náročnosti oprav může dojít výjímečně k přesunutí obřadů mimo určené dny.
Cílem investice je zlepšení prostředí a důstojné rozloučení s blízkými.
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ

Chci poděkovat panu Petru Novotnému

Jarní svátky vždy s radostí očekávám, po letošní dlouhé zimě
ještě intenzivněji

Technické služby
města Blatné s.r.o.
oznamují:

Na všechny se těší děti a učitelky MŠ
Blatná, Vrchlického a odloučeného pracoviště Husovy sady.

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
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Sedmnáctý ročník Blatenské festu představuje hvězdy

Letošní sedmnáctý ročník již klasického Blatenského festu se uskuteční 25. - 27. června tohoto roku.
Ačkoliv program není zatím kompletní, tak odhalená
jména zaručují, že se ani tento rok nudit nebudeme.
Nejvřeleji přivítanou kapelou bude zajisté pardubická
Vypsaná ﬁxa, která není na festu nováčkem. Vystupovala zde již v letech 2002 a 2004 a do Blatné přiveze
svou zatím poslední řadovou desku, která nese název
Klenot. Vypsaná ﬁxa nahrávala toto album v Anglii
a do nahrávání vrazila milión korun. Zda je album
opravdu vypilovaným klenotem se pokusí v Blatné
dokázat. Dalším zajímavým jménem a tahákem je
bezesporu formace Atari Terror. Tato pražská skupina,
která má na kontě dvě alba, předskakování metalové
legendě Korn, či koncertování na Ukrajině a v Německu přiveze kombinaci nu-metalu, hard rocku a
crossoveru. Kapela používá dva zpěváky a mezi své
hudební vzory řadí škálu umělců počínaje Johnny
Cashem a Peterem Gabrielem, Sepulturou a Panterou
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konče. Ostatně kdo by pochyboval o jejich kvalitách,
nechť si stáhne desku Part 2: Attention!, která je volně
ke stažení na hudebním portále t-music. Výčet kapel
nekončí a následují X – Core, kteří také předskakovali
jedné z metalových legend – Sepultuře. V současné
době připravují novou desku a je tedy možné, že do
Blatné přivezou i nové skladby, které zajisté doplní
předloňským albem In Hell, které sklidilo od hudebních publicistů velmi přívětivou kritiku. Další jména,
která fest přinese jsou většinou „staří známí“ účastnící.
Těšit se proto můžete na Anča Band, Funkci šroubu,
Timudej, Mordors gang či snad nezařaditelné Jesus
Om, pro které se hodí škatulky jako crossover, hardcore s prvky etno, funky či jazz. Oznámených kapel
je samozřejmě mnohem více a kompletní program
festu najdete na webových stránkách blatensky-fest.
cz. Pokud nedojde k výrazným změnám v programu,
tak tento ročník bude svým line-upem více než

povedený. A to je jedině dobře.

Pravidelný program
PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kapříkova ﬂétnička
ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 – 12 měsíců (cvičení
pro mimi 10:00 - 10:30 )
14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 - 17:00 volná herna (pro děti do
6 let)
ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 - 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 - 17:30 Angličtina pro opravdové i
falešné začátečníky
Předběžný program na pondělí a středy
7.4. - Závěsný zvířátkový mobil
12.4. - Barevní motýlci z prstových barev
14.4. - Závodíme na autodráze
19.4. - Berušky z barevných papírů
21.4. - Přiletěli motýlci
22.4. - Návštěva MŠ Vrchlického, herna
otevřena bez programu
26.4. - Rámeček pro maminku
28.4. - Přiletí k nám čarodějnice
Neděle 18.4. od 15.00 do 17.00 hod.
oslava 1. narozenin MC Kapřík
v blatenské sokolovně
Úterý 6.4. od 16.00 hod – Kurz líčení
Tvořivá dílna maminek – ve středu 7.4.2010
od 20.00 hod.
- zdobení perníčků na oslavu narozenin MC
Máte doma nevyužité, ale funkční a zachovalé hračky?
Věnujte je, prosím, dětem do MC Kapřík
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Po pochoutkách z vepřového masa
se v hajanské hospodě jen zaprášilo

Hajany - Vepřovým hodům žádný správný
Čech neodolá. Tato velice příjemná venkovská
tradice zaplnila v sobotu 27. března i prostornou
hospodu v Hajanech na Blatensku. Na osmdesát
labužníků si v závětří kulturně- společenského
zařízení pochutnávalo, až se jim dělaly boule za
ušima. „Zájem byl tak velký, že se masové pokrmy musely ještě přidělávat,“podotýká starostka
obce Dana Vohryzková.
Sama veřejná zabijačka venku za hospodou
na rozdíl od loňska nepřitáhla mnoho pozornosti.
Na vině bylo ošklivé počasí v podobě deště se
sněhem, které případné diváky odradilo.
Aby vepřové hody doprovázela veselá atmosféra, o to se celé odpoledne a večer starala dechová kapela. „Příští rok vepřové hody plánujeme
znovu, ovšem tentokrát bez veřejné zabijačky. Na
tohle téma jsme si vyslechli různé kritiky“, dodává
hajanská starostka Dana Vohryzková.
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jsme se stali součástí světa seniorů, který je tak
inspirativní, až nám z toho často jde hlava kolem“
dokončil Vojvodík.
Početnou skupinu otevřených seniorů najdete
na www.sedesatka.cz.
Kontakt:
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
774 765 880
redakce@sedesatka.cz

Manažer
příspěvkové
a neziskové
organizace
Otevíráme pro Vás
nový rekvaliﬁkační kurz
Rozsah kurzu: 120 hodin

Vladimír Šavrda

















CO VÁM KURZ PŘINESE?
• komplexní přehled v oblasti řízení
organizace
• zlepšení manažerských schopností
a dovedností
• efektivnější vedení a řízení organizace
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o rekvaliﬁkaci
CO VÁS NAUČÍME?
• strategicky řídit organizaci
• projektové a ﬁnanční řízení
• legislativu
• efektivně komunikovat
• vést lidi
• marketing a PR
Účastnický poplatek činí 24 600 Kč. Cena
kurzu zahrnuje 120 výukových hodin, pracovní
materiály a občerstvení.
Podrobnosti o rekvaliﬁkačních kurzech včetně programu
jednotlivých termínů a závazné přihlášky jsou k dispozici
na www.neziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekvaliﬁkace.
Závaznou přihlášku odešlete na adresu
vzdelavani@neziskovky.cz
Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648
e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz,
www.neziskovky.cz








KDYŽ SENIOŘI INTERNETU FANDÍ

Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes 75 000 návštěv,
především z řad seniorů. Ti spolu na internetu
nejen komunikují, ale vzájemně se seznamují
a realizují společné aktivity i mimo web.
„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé
České republiky i ze zahraničí zaregistrovalo
a velmi aktivně se účastní každodenního života
na webu. Senioři na www.sedesatka.cz dokonce
vytvořili partu, která se společně setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy,
navzájem si fandí a podporují se“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu, občansjkého
sdružení CENTRED.
Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci
diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství
z jednotlivých regionů České republiky, uve-

řejňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi,
věnuje se aktuálním tématům. Občanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty, spojené s www.sedesatka.cz, např. projekt sbírající
vzpomínky obyvatel jednotlivých českých krajů
nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. Ve
spolupráci s dalšími partnery připravuje rovněž
vydání knihy příběhů z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz.
„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se
jako na skupinu, která je vůči pracovně aktivní
generaci v nevýhodě a spíše ji omezuje. Jde přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých
osobností, které by mohly společnosti pomáhat
v orientaci, aby si zachovala vyváženost a zdravý
selský rozum. Měli jsme na počátku obavy, že
senioři budou uzavření ve svých světech a ulitách,
přitom je to naopak. Díky projektu Šedesátka.cz

Ve středu 24. května zahrály děti z dramatického kroužku ZŠ JAK v MC Kapřík pohádku Sůl nad zlato. Venku bylo nádherné
jarní počasí, přesto si našlo čas a přišlo se
na pohádku podívat 25 malých i velkých
diváků. Děj pohádky děti doslova pohltil.
Asi ani herci nepočítali s tím, že budou mít
tak pozorné publikum.
Děkujeme všem „malým“ hercům, p. vychovatelce M. Kulhové a p. Surému (za
dopravu dětí). MC Kapřík Blatná
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MC Kapřík pořádá v úterý 6. dubna 2010 od 16.00 hod.

Kurz líčení

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost, že
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne
16.3.2010 poskytnutí grantu městu Blatná na
projekt „Jabloňový remízek – Výsadba a údržba
starých ovocných dřevin podél bývalé cesty ze
Skaličan do Blatné“. Záměrem projektu je zvýšit
biodiverzitu a celkovou stabilitu a harmonizaci
krajiny výsadbou starých ovocných dřevin podél původní cesty ze Skaličan do Blatné, která
je v současné době v krajině jen nepatrně znát.
Lemuje ji jen několik nesouvislých křovisek
a starých hrušní. Životaschopné stávající dřeviny
budou odborně ošetřeny a zároveň budou vysazeny staré odrůdy ovocných dřevin. Projekt tak
nepřímo navazuje na předchozí dvouetapovou
liniovou výsadby na Kátlperku a předpokládáme,
že bude součástí další výsadby, která se plánuje
tak, aby se jednotlivé cesty v okolí Blatné propojily a vznikly tak zajímavé krajinotvorné prvky,
které budou sloužit k ochraně drobné zvěře i jako
cíl procházek místních občanů i návštěvníků
regionu. Že o takovéto projekty je zájem, svědčí
skutečnost, že ke vzniku tohoto projektu dali
impuls sami občané osady Skaličany. Celkové
náklady projektu činí 106.700 Kč a pokud město
dodrží krajem stanovené podmínky, bude grant ve
výši 96.000 Kč městu poskytnut koncem tohoto
roku. O ukončení realizace projektu podpořeného
Jihočeským krajem v rámci grantového programu
„Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba
krajiny a podpora biodiverzity“ budeme veřejnost
včas informovat.
V Blatné dne 31.3.2010
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

- kurz povedou kosmetické poradkyně ﬁrmy Mary Kay
- cena kurzu 180,- Kč
objednávejte se, prosím, přímo v MC nebo prostřednictvím mailu – nejpozději do 5. 4. (kapacita
omezena)

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Kone�n� jsme se do�kali, jaro je tu! Velikonoce,
sn�ženky a hlavn� slunce! Netrp�liv� jsme �ekali, kdy už
to kone�n� p�ijde. Teplé po�así vytáhlo ven cyklisty, rádi
po dlouhé zim� vyrážíme na procházku, na výlet. Pokud
už máte prochozené a proježd�né Blatensko k�ížem
krážem a hledáte n�jakou další oblast pro své
cestování, tak v�zte, že pro Vás i tentokrát máme
inspiraci. Nejedná se sice o konkrétní trasu, ale o
publikace, ve kterých naleznete mnoho turistických cíl�.
Užite�ný je pro turisty �asopis Tim. Nyní za�al vycházet v dvoum�sí�ním vydání. Je napln�n spoustou
�lánk� o zajímavých místech, nechybí fotografie a také informace o turistických akcích. Je velice
zajímavý i tím, že z jedné strany se �te �esky, což není nic neobvyklého, ale z druhé strany je psán
v angli�tin�. Takže m�žete p�íjemnou formou pilovat své jazykové znalosti. Tim Je ZDARMA k dostání
v informa�ním centru a cestovní kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží. Sou�asn� s ním si od nás m�žete
odnést další p�kný �asopis, kterým je Vítaný host. Tento �asopis vychází �tvrtletn� a je rozd�len na dva
podtituly: 1) na Šumav� a v �eském lese, 2) Plze�ský kraj. Vítaný host je plný zajímavých �lánk� nejen o
cestování, p�írod�, ale i o architektu�e a atraktivní formou se s ním vracíme i do historie. Troufám si �íci, že
je zcela originální, nevšední a opravdu povedený. Je u nás k dostání za 45,- K�. Šéfredaktorka �asopisu
Vítaný host paní Hana Vod�rová se též podílela spole�n� s Pavlem Nedv�dem na vydání knihy
Vzpomínky na Šumavu – na �asy, kdy práce von�la lesem. �tením této knihy se rázem ocitnete v dob�,
kdy les byl zdrojem obživy a nabízel práci pro více lidí, než je tomu dodnes. Mnoho
profesí se díky mechanizaci zrušilo �i kv�li nepot�ebnosti dané profese n�která �innost
vymizela úpln�. Do�tete se tak nap�íklad o d�eva�ích, uhlí�ích, smola�ích, �ezbá�ích, o
plavení d�íví. Dozvíte se také, k �emu se která d�evina používala a mnoho dalších
zajímavostí a povídání Vás �eká na 160 stránkách. Kniha je obohacena o spoustu
historických a sou�asných fotografií. Nabízí zajímavé �tení a skv�le poslouží i jako dárek.
Máme za sebou op�t vyda�ený výlet do termálních lázní Bad Füssing. Na další se s námi
m�žete vypravit 24. 4. 2010. P�ij�te si k nám pro bližší informace.
T�šíme se na Vaši návšt�vu a p�ejeme krásné jaro!
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

KŘEČOVÝ ŽÍLY
(KŘŽ)

U DATLA
3. 4. 2010 OD 20.00 HOD.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
· 14h Blatná /tržnice u školy/

Prodej 26.4.2010
Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

Nabízím pokrývačské práce
á střechy klasické i ploché
á veškeré klempířské práce
á drobnější opravy krovů
á montáž stř. oken (Velux)
á v oblastech západní a jižní Čechy
Firma Klaubr František
Klempířské a pokrývačské práce
Na tržišti 135
38801 Blatná

tel. 603 483 937

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60- 80,-Kč
60- 80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

Prodej 11.6.2010 při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
cena:
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
Husy /bílé/
1-3týd.
Husy /landeské/
1-3týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.

130-150,-Kč
60- 80,-Kč
60- 80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

Prodej 2.9.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd.

cena:

130-150,-Kč

Prodej 19.10.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd.

cena:

130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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MASÁŽE POHODA Jana Drobníková
sídlišt� Nad Lomnicí 1102, Blatná
p�ízemí panelového domu u ulice Buzická

��ba�kování, Reiki terapie, certifikát EAV
��energetická diagnostika organizmu
elektroakupunkturním p�ístrojem EAV,
testování optimálního bioinforma�ního
p�ípravku na bázi �ínské medicíny
��b�hem dubna akce: ZDARMA ochutnávka
speciálního lé�ebného nápoje z �ady
zelených potravin
��ceník http://masaze-reiki-blatna.wz.cz

Tel.: 383 423 654 (p�ed 8 h a po 19 h)
Mobil: 732 957 008, provozní doba:
Pond�lí až pátek
Odpoledne a sobota

9 - 12 hodin
kdykoli na objednání

Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se
může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání.
Chcete li se zbavit tohoto předsudku, přijďte na
kurz i pro úplné začátečníky:

Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou

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

Určeno dospělým a dětem od 12 ti let: - vhodné i jako příprava
na talentové zkoušky
Informace o kurzu a fotogalerie: www.kalova.cz
Přihlášky:
tel.: 728 770 692, 383422134
emai-l:ddmblatna@iol.cz

Hledáme řidiče-operátora pro přibližování dřeva
lesním traktorem John Deere 6230 jako zaměstnance na
plný úvazek pro lesy v okolí Blatné. Kontakt: G.T.S. CZ,
s.r.o., Ing. Vokurka, tel. 737851467.“

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:
 prodej stavebního řeziva
 zakázkové krovy
 hranoly, latě, prkna, plaňky
 paletové přířezy
 impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.
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PRODÁM BYT 1+1 v Blatné po
rekonstrukci
32m2, s balkonem, v klidném cihlovém domě poblíž centra města.
Plovoucí podlaha, nová dlažba, parkety, nová kuch. linka, horkovzdušná
trouba, lednička, koupelna po rekonstrukci se sprch. koutem, vybaveno
pračkou.
K bytu je k dispozici sklep.

Tel.: 607 955 150
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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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.
Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.4.2010 můžete v naší
podnikové prodejně nakoupit
mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu).
Například :
RYBY:
Mahi mahi ﬁlet mražený cca 1kg125,-/kg
Candát mražený
165,-/kg
Pangasius mražený 1kg
67,-/kg
Pangasius mražený 5kg
65,-/kg
Pstruh mražený cca 300g
99,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg
155,-/kg
Kapr bez kostí ﬁlet
196,-/kg
UZENÉ:
Kapr uzený
Tuňák uzený

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

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

99,50/kg
110,-/kg
67,-/kg
72,-/kg
74,-/kg
38,-/kg
81,50/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát listový 2.5kg
31,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 2,5kg 19,80/kg
Hranolky 2.5kg
18,-/kg
Americké brambory 2,5kg
26,50/kg
Zelenina do polévky 350g
10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg
24,-/kg
Jahody mražené 2.5kg
39,-/kg
Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.

Akce platná do konce května 2010
nebo do vyprodání zásob.

Hledám přivýdělek!
Pomůžu při pracech
na zahradě, v lese, na
stavbě – bourací práce,
zednické práce, sádrokartony, střechy,
obklady atd….

Tel: 604 650 157
Koupím byt 1+1 nebo
garsonku v Blatná.
Nabídněte.
Kontakt na

723 112 501
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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��

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

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

Otevřeno:

Hajany 15

KRMIVA MAŠEK

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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

INTERNET

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

Koupím byt 1+1 nebo
garsonku
v Blatné. Nabídněte.
Kontakt na

723 112 501

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
Neděle 4.dubna – sokolovna 19,00 hod.
Spolek divadelních ochotníků

MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI

Komedie o třech obrazech se odehrává
v Americe
Představení se koná pro NADACI KAPKA
NADĚJE
Doprovodný program: Bigband
Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Čtvrtek 22. dubna – sokolovna – 19,00 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové

DEZERTÉR Z VOLŠAN

„Chceš poznat pravdu? Umři!“
Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře
a bohéma E. A. Pittermanna – Longena
Nenapravitelný ﬂamendr, hlídaný na příkaz
manželky sluhou, to přežene s koňakem…
V hlavní roli O. Navrátil, dále K. Špráchalová, D. Čárová, P. Oliva, L. Jeník aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury od
22. března 2010
Středa 28. dubna 10,00 hod. a čtvrtek
29. dubna 17,00 hod. – zámek

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ

spojený s výstavou prací absolventů výtvarného oboru
Úterý 27. dubna – zámek – 19,00 hod.
Koncert KPH

BELADONA QUARTET

Pátek 30 dubna – zámek 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON

a jeho host
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Připravujeme na květen
Jarní Blatenské hudební slavnosti 7.5. 2010
1.5. Průjezd historických vozidel 17–18 hod.
2.5. Průjezd historických vozidel 16–17 hod.
15. 5. koncert - Anča Band, Battole
28.5. koncert - The Beatles revival – předprodej vstupenek 19.4. na odd. kultury
Výstavy – zámek, muzeum

Program kina – duben 2010

Pátek 2. 4. v 20:00 hod.
Komedie ČR, 2009, 102 minut,

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
/Falcon/
premiéra
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou
manželkou a její matkou. Již na samém začátku
příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence
jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje
rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro
svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru
vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře,
zámožného, úspěšného a váženého....
Vstupné 75,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 7. 4. v 19:00 hod.
Fantasy ﬁlm USA, 2009, 96 minut, v českém
znění

VÁNOČNÍ KOLEDA
/Falcon
Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha. Je Štědrý den
roku 1840 a zachmuřený londýnský obchodník
Ebenezer Scrooge, který nemiluje nic jiného
kromě peněz, právě pohřbil svého dlouholetého
kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl, podobně jako
Scrooge, lakomý a schopný vyždímat z lidí i poslední minci....
L. Kopsová – housle
M. Pospíchalová – housle
K. Hegerová – viola
P. Jahodová – violoncello
Beladona Quartet je stylové dámské smyčcové
kvarteto z Brna, v jehož podání uslyšíme mnoho
známých klasických melodií - / W.A. Mozart
– Malá noční hudba 1. věta, J. Brahms – Uherský
tanec č. 5 / přes populární operetní melodie, jazzové skladby, šansony i současné ﬁlmové hity - / L.
Bernstein – America z muzikálu West Side Story,
G. Gershwin – Rapsodie v modrém, Nino Rota
– ústřední melodie z ﬁlmu Kmotr …….. /.
Pro předplatitele platí permanentky pro rok
2009/010

Vstupné 50,- Kč

Mládeži přístupno

Čtvrtek 8. 4. v 20:00 hod.
Psychologický USA, 2008, 110 minut, s titulky

NÁŠ VŮDCE

/SPI/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky.
Praktická výuka přerostla v živelné hnutí.
Středoškolský učitel chce objasnit studentům
život v diktátorském režimu. Zorganizuje velmi
neobvyklý pokus, který se vyvine překvapivým
směrem. Inspirováno skutečným sociologickým
experimentem střední školy v Palo Alto v Kalifornii.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 9. 4. v 20:00 hod.
Drama/horor Švédsko, 2008, 106 minut,
s titulky

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ

/Cinemart/
Netradiční upírský horor se odehrává na ponurém švédském sídlišti. Tady žije outsiderský
hrdina Oskar a sem se přistěhuje nový soused
s dcerou Eli. Dvě zvláštní děti se sblíží a Oskar
zjistí, že jeho kamarádka je upírka. Oskar se těžko
rozhoduje, jestli se s podivnou dívkou dál přátelit
– něco ho k ní ale stále osudově táhne... Film byl
natočen podle bestselleru Johna Ajvida Lindqvista
a blízký je například potemnělým snímkům Roye
Anderssona.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Tane�ní kurzy 2010
tane�ní sezona zá�í – prosinec 2010

�� Základní tane�ní kurz pro mládež od 15-ti let
�� Tane�ní pro dosp�lé – základní kurz
�� Lady kurz – Lady latin dance pro ženy
P�ihlášky do všech kurz� p�ijímáme od 1. dubna 2010
Podrobn�jší informace o jednotlivých kurzech v�etn� p�ihlášek najdete na

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt tel.: 383 423 838

e-mail: tanecni.blatna@centrum.cz
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Legendární cyklistický závod

S PORT
BLATENSKÝ DŘEVÁK 2010
V sobotu 27.3.2010 uspořádal volejbalový oddíl TJ Sokol Dřeváci Blatná
již popáté turnaj smíšených družstev Blatenský Dřevák. Od půl deváté ráno
začal celodenní souboj šesti zúčastněných týmů o putovní pohár. Utkání hraná
na dva vítězné sety systémem každý s každým nabídla kvalitní volejbal plný
pohledných výměn a obětavých zákroků.
Z velmi vyrovnaného průběhu turnaje vzešel nakonec vítězně tým Hvožďaň, který převzal putovní pohár od malíře a graﬁka Josefa Synka. Druhé
místo obsadilo družstvo Jagasú složené z hráček Radomyšle a hráčů TJ
Blatná. Třetí skončili Dřeváci, kteří díky lepší vzájemné bilanci předstihli
čtvrté Mirovice a páté Záboří. Druhý domácí tým byl šestý.
Všichni účastníci turnaje obdrželi věcné ceny a strávili příjemný
volejbalový den. Poděkování patří sponzorům – Blatenské rybě a Restauraci
Sokolovna.
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvožďany
Jagasú
Dřeváci
Mirovice
Záboří
5+1 zdarma
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Ondřej Kočovský

Legendární cyklistický závod z roku 1951 znovu na scéně
- na startu nechyběli ani jeho tehdejší aktéři
Sedlice - V posledních dvou desítkách let se v celé republice s nejrůznějšími cyklistickými akcemi u příležitosti vítání jara a zahájení nové
sportovní sezóny doslova roztrhl pytel. Ovšem není zahájení jako zahájení.
To v Sedlici na Blatensku, které se koná vždy poslední březnovou sobotu,
má hlubší smysl. Je to zároveň memoriál tří zasloužilých průkopníků cyklistiky na sedlické půdě- Christiana Battaglii, Miroslava Krejčího a Stanislava
Říhy. Mimoto jde o kopii legendárního cyklistického závodu z roku 1951,
samozřejmě v moderním pojetí. Jeho trasa, měřící 23 kilometrů, zůstala
celá zachována.
Letos byla účast na sedlickém zahajování sezóny opravdu hojná. Na
startu před budovou místní Základní školy se sjelo sedmdesát vyznavačů
tohoto ekologického sportu. A zdaleka nešlo jen o místní. Objevili se tu
kolaři ze Strakonic, Písku, Protivína, Horní Cerekve, Českých Budějovic
aj. Nechyběli ani aktéři 59 let starého slavného přeboru, dnes už pánové
v pokročilém věku- Karel Veselý z Blatné, Jan Veselý ze Sedlice a Ladislav
Žák z Dobřívi. „Je to druhá největší účast na tomhle podniku v jeho „oprášené“ jedenadvacetileté historii po roce 1989“, netají se upřímnou radostí
místostarosta Sedlice ing. Jiří Rod , „Víc cyklistů tu bylo jen před osmi lety,
kdy sluníčko a teplota okolo třiadvaceti stupňů přilákala skoro sto dvacet
kolařů, včetně dětí.“
Byl to již zmíněný Karel Veselý z Blatné, který této nádherné tradici před
jedenadvaceti lety „vdechl život“. Začátky ovšem byly dosti skromné: „To
nás taky jelo třeba jen deset a většinou jsme měli špatné počasí- sníh, protivítr, déšť“, ohlíží se přes rameno do minulosti „duchovní otec“ sportovního
podniku, který se postupem času rozrostl do masivních rozměrů.
Karel Veselý absolvoval závod roku 1951 jako mladší žák: „To bylo
tenkrát tak- čerstvě založený cyklistický oddíl TJ Sokol Sedlice obdržel tři
poukazy na kola favorit. To bylo tenkrát naprosto nedostatkové zboží, a tak
každý z nás hořel touhou ho získat. Aby to bylo spravedlivé, uspořádal se
právě proto cyklistický přebor, kde byly poukazy jako hlavní tři ceny. Ten
přebor se vůbec nedá srovnat s nynějšími cyklistickými závody- šlapali
jsme na obyčejných cestovních kolech, Láďa Žák dokonce na umouněném
kostitřasu, na kterém jako kominický mistr jezdil vymetat komíny“, směje

Dřeváci v akci
s diplomem za 3. místo.

Vítěz Lukáš Smola z Písku - uprostřed, Martin Stošek z Blatné - vpravo, Viktor
Stošek z Blatné - vlevo.

se při vzpomínce na tuhle epizodu Karel Veselý. Favority si tenkrát museli
vyzvednout šťastní výherci až v Plzni.
Při každém zahajování cyklistické sezóny v Sedlici se celkem logicky
dávají k lepšímu veselé historky, týkající se tří zemřelých průkopníků
cyklistiky na Blatensku, na jejichž počest se březnová projížďka koná.
Jednoznačně v tomhle ohledu vede bratronický baron Christian Battaglia,
o kterém psal ve svých knihách Ota Pavel a důkazem jehož popularity je
i pomník v rodných Bratronicích, odhalený jeho fanklubem v roce 2003:
„Ať jsme byli v kterékoliv hospodě nebo na nějaké oslavě, Krista vždycky
pečlivě sbíral párátka a cukry a pobízel i nás se slovy: „Dělejte, volové,
přece to tu nenecháme!“, vybírá z mozaiky nezapomenutelných příběhů
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a nechyběl ani na této vzpomínkové jízdě. Pochvalně se vyjádřil k fyzické
kondici přítomných cyklistů: „Nikdy tady tak rychlí a houževnatí jezdci
nebyli! To myslím smrtelně vážně! Jsem příjemně překvapen!“ On sám už
dnes jezdí podstatně méně: „Jezdím tak, jak mám chuť a čas, nesleduju, kolik
kilometrů mám v nohou. Ještě loni jsem závodil poměrně dost, letos plánuju
tak tři přebory a šumavský maratón. Už není tolik času co bývalo.“
Každý účastník po občerstvení obdržel jako výraz uznání velkou zlatou
pamětní plaketu. Nejlepší jedinci převzali z rukou starosty Františka Kopáčka
malé pohárky s mramorovým podstavcem, nejpočetněji zastoupený tým
z Horní Cerekve dárkový balíček.
Ještě před oﬁciálním ukončením akce sedlický starosta pozval všechny
přítomné na „Cyklistické loučení s létem“, které je plánováno na první
říjnovou sobotu. Tentokrát se pojede na horských a trekingových kolech
a nikoliv po silnici, nýbrž po cyklostezkách.
Vladimír Šavrda

Halová sezona blatenské
atletiky

Veteránská trojka - zleva František Hejtmánek z Tažovic, Karel Veselý z Blatné,
Josef Etlík z Blatné.

Karel Veselý a pokračuje: „Často jsem ho navštěvoval na jejich rodinném
sídle v Bratronicích. Na zámku panovala vždycky ukrutná zima, nedalo se
to tam vytopit. Krista to řešil tak, že si řemínky od klipsen na kole stahoval
dole nohavice od manšestrových kalhot, aby mu do nich nefoukalo. Krista
byl fajn chlap a kamarád, originál a samorost každým coulem!“
Scénář letošního cyklistického memoriálu se nikterak nelišil od minulých ročníků. Přesně úderem čtrnácté hodiny odtartoval starosta František
Kopáček „spanilou jízdu“ a barevný peloton vyrazil rychlostí blesku za
doprovodu policejního auta přímo za nosem. Pohled to byl fascinující až strhující. Do pelotonu se zařadil i šestašedesátiletý Karel Veselý, který má stále
obdivuhodnou formu, ačkoliv má málo času na tréninky. Je o něm známo,
že už několikrát na nosiči kola vyvezl do ostrých kopců pytel cementu a že
pro něho není problém udržet tempo s mnohem mladšími spolujezdci. Jan
Veselý a Ladislav Žák se spokojili s rolí diváků: „Dřív jsme se taky aktivně
zapojovali, ale teď už několik let vynecháváme. Léta přibývají a zdraví
neslouží jako dřív“, vysvětlují.
V sále místní hasičské zbrojnice bylo pro cyklisty připraveno občerstvení
ve formě obložených chlebíčků, zákusků, kávy, čaje a minerálních vod. Jako
první se z tzv. „malého okruhu“ dostal do cíle písecký jezdec Jan Douděra
/čas 20 minut/, následován rovněž cyklistou z Písku Karlem Šulcem /20
minut 10 sekund/ a sedlickým borcem- veteránem Františkem Barcalem
/22 minut/. Vítězem hlavního závodu se časem 31 minut 45 sekund stal
Lukáš Smola z Písku a reprezentant stáje CK WINDORS Příbram. „Moc
jsem si přál to tady vyhrát, ale kdyby to bývalo nevyšlo, nic bych si z toho
nedělal, protože ještě ráno jsem absolvoval tvrdý trénink“, svěřuje se po
dojezdu vycházející osmnáctiletá cyklistická hvězda, „Ten povrch silnice
je tedy zrychtovaný jak zákon káže, ale dalo se to zvládnout. Příjemně mě
překvapilo počasí- na to, co předpovídali, bylo dost pěkně.“ Lukáš závodí
už sedm let a kupříkladu za rok 2009 najel 19 500 kilometrů. Před letošní
sedlickou akcí už stihl soustředění v Chorvatsku, kde také nějaké té tisícovce kilometrů „zlomil vaz“ a v jeho trénincích v domácím prostředí ho
nezastavila ani zimní nadílka.
Pomyslné stříbro v hlavním závodě vybojoval Martin Stošek z Blatné
/čas 32 minut/ a v závěsu ponechal bratra Viktora /čas 32 minut 30 vteřin/.
Oba v minulosti jezdili v barvách klubu SCV Blatná, který sedlické zahájení
sezóny pořádá spolu s Městským úřadem Sedlice. Dnes patří do prestižního
závodního týmu České spořitelny.
Luděk Ambruž, který vyrůstal v Sedlici a úspěšně závodil v přeborech
Jihočeské amatérské ligy a Šumavské unie amatérských cyklistů, dnes žije
v Praze, kde pracuje na Policejním prezídiu. Domů se vždycky rád vrací

Členové atletického oddílu TJ Blatná se i v letošním roce zúčastnili několika halových závodů. Tradičně se účastníme halových závodů v Českých
Budějovicích, které jsou určené i pro neregistrované závodníky. Nejvíce
úspěchů zde posbírali Lukáš Beneš (skok daleký) a Petr Louda (skok daleký,
sprint 50 m). Oba jmenovaní se zúčastnili i krajského přeboru žactva, který
se konal v Praze na Strahově. Zatímco Lukáš Beneš spíše sbíral zkušenosti
v kategorii starších žáků, Petr Louda v kategorii mladších žáků obsadil
cenné 4. místo v běhu na 50 m překážek a zvítězil ve ﬁnále B v běhu na 50
m. Petrovy výsledky jsou o to cennější, že většina jeho soupeřů byla o rok
starší, Petr patří ještě do kategorie přípravky. Přípravka měla také svůj
krajský přebor v Nové Včelnici. V početné konkurenci se naše výprava neztratila, zúčastnila se kromě Petra i děvčata: Kateřina Lehečková, Gabriela
Hanzalová, Tereza Michálková. Titul přeborníka kraje vybojoval Petr Louda
v běhu na 50 m a přidal ještě 2. místo ve skoku dalekém. Dívky zůstaly za
medailovými úspěchy, na krajském přeboru závodily poprvé.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že v našem oddíle nemáme jen
závodníky. Naše tréninky navštěvují děti zhruba od čtyř let. Většina členů
oddílu je ve věku deseti let, ovšem mezi nás přijímáme kohokoli, kdo má
chuť trénovat, na věku a kondici nezáleží. Trénujeme na letním stadionu,
v úterý a ve čtvrtek od 17. 00.
Petr Louda a Jaroslava Mlsová

POZVÁNKA NA HOKEJBAL
TJ BLATNÁ DATELS - SK SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
- neděle 4. dubna 2010

14:00 zimní stadion v Blatné

Hokejbalový klub TJ BLATNÁ DATELS zve všechny příznivce na
17.kolo II.NHbL,ve kterém hostí na domácím stadionu první mužstvo tabulky a jednoho z aspirantů na titul SK SUCHDOL n/LUŽNICÍ! Blatenští
hokejbalisté bojují o postup do play-off – soupeř o první místo v tabulce.
Očekává se dramatický a kvalitní souboj. Utkání bude, jak je již tradicí,
hudebně ozvučeno, pro diváky je připraveno bohaté občerstvení a soutěž
o ceny. Více informací na webu www.datelsblatna.cz.

PŘIJĎTE NA VELIKONOČNÍ HOKEJBAL PODPOŘIT
BLATENSKÉ HOKEJBALISTY
Poslední výsledky:
TJ Blatná Datels-Pedagog ČB 3:2 (1:2)(0:0)(2:0) Bláha, Suchý, Samec
TJ Vltava ČB-TJ Blatná Datels 6:1 (2:1)(2:0)(2:0) Diviš
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