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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Město Blatná na základě „Oznámení 
o schválení projektu k financování“, z Re-
gionálního operačního programu Jihozápad 
(ROP) sděluje, že byl projekt „Rekreační 
areál města Blatná“ schválen Výborem 
regionální rady regionu soudržnosti Jiho-
západ k poskytnutí dotace ve výši 60 mil. 
Kč. Vlastní finanční zdroje města Blatná 
budou činit dle rozpočtu cca 22 mil. Kč. 
Přesná částka potřebná na realizaci tohoto 
projektu bude známa po provedení výbě-
rového řízení na zhotovitele. Projekt bude 
financován z bankovního úvěru banky 
vybrané ve výběrovém řízení s tím, že 
dotace z ROP  je poskytována zpětně až po 
ukončení projektu.

Projekt se skládá z těchto stavebních 
objektů:
SO 01 Hrubé terénní úpravy
SO 02 Šatny, sprchy, WC, krytá terasa 

a klubovna
SO 03 Plavčík, technické zázemí, I. 

pomoc
SO 04 Venkovní víceúčelový nekrytý 

bazén a dětské brouzdaliště 
Nerezový nekrytý venkovní bazén 
dl. 25 m, š. 11 m – 2 plavecké drá-
hy, masážní lavice, trysky, perlič-
ka, skluzavka dl. 10 m.

Dvě dětská brouzdaliště 5x5 m s perlič-
kou, vodním zvonem atd.

SO 05 Vnitřní zpevněné plochy
SO 06 Komunikace a chodníky 

24 parkovacích míst (2 pro vozíč-
káře)

SO 07 Dětské hřiště  
Věž s houpačkami, lanovka, hou-
pačky, pískoviště, koš na streetbal, 
altán

SO 08 Zeleň
SO 09 Přípojky inženýrských sítí
SO 10 Prodloužení veřejného vodovodu

Tento projekt vznikl mimo jiné i na 
základě průzkumu, který od roku 1992 pro-
vádí katedra teorie kultury (kulturologie) 

Informace - bazén ve Steku
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, kdy na prvním místě již poněkoli-
káté byla realizace bazénu v Blatné. Projekt 
je v souladu se strategickým plánem města 
Blatná.

Dotace, která bude poskytnuta na projekt 
podléhá schválení zastupitelstva města 
(ZM), které ji bude schvalovat 12. 9. 2011 
s tím, že informace o projektu bude předmě-
tem na jednání ZM dne 22. 8. 2011. 

Na webových stránkách města www.
mesto-blatna.cz bude k tomuto projektu 
umístěna anketa.

Podrobnější informace o projektu zá-
jemcům podá odbor majetku, investic 
a rozvoje (OMIR) MěÚ Blatná (J. Blovský 
tel. 383416130)

Situace zastavění je k nahlédnutí na MěÚ 
Blatná, případně ke stažení na stránkách 
města www.mesto-blatna.cz.

Jaroslav Blovský 
vedoucí OMIR 

MěÚ Blatná
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 KTUALITYA

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@blatna.net

http://www.blatna.eu

Upozornění
na povinnosti podnikatelů, kteří zpro-
středkovávají, nabízejí nebo poskytují 

spotřebitelský úvěr, vyplývající ze 
zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění 

zákon o finančním arbitrovi

 Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 
180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 
Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Touto novou 
právní úpravou dochází k rozšíření působnosti 
finančního arbitra, který je specifickým státním 
orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu 
sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na 
oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povin-
ných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, 
byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, po-
skytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru. Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu 
s ustanovením § 19 citované novely zákona o fi-
nančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději 
ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou 
činnost, poskytnout své zákonem dané identifi-
kační údaje (jako je např. obchodní firma, název 
nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání 
aj.). Tuto informační povinnost mohou splnit i na 
formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn 
na internetových stránkách www.finarbitr.cz. Jak 
vyplývá z přechodných ustanovení k citované no-
vele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které 
dosud nebyly povinny splnit informační povinnost 
uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději 
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely záko-
na. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost 
splnit svou informační povinnost vůči finančnímu 
arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele 
vykonávající činnost nabízení, poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na 
základě živnostenského oprávnění pro živnost 
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, 
tak i na podnikatele podnikající dosud na základě 
živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost 
volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-
tenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47. 
„Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v rámci 
oboru činnosti č. 70. „Služby v oblasti adminis-
trativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy“. Uvedené podnikatelské subjekty jsou 
povinny předmětnou informační povinnost splnit 
nejpozději do 1.10.2011 a po tomto termínu vždy 
nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského 
oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost. 
Za nesplnění informační povinnosti může být dle 
ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi ulo-
žena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč, přičemž 
řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho 
roku ode dne nesplnění povinnosti. 

Živnostenský úřad Blatná

Poděkování Hance 
Vydrové a ZUŠ Blatná

Děkuji paní učitelce Haně Vydrové a potažmo 
celé Základní umělecké škole, Blatná za kvalitní 
práci. Naše dcera letos absolvovala výtvarný obor 
a v červnu si odnesla hezké vysvědčení. Letošní 
absolventský koncert 28. dubna 2011 byl pro 
mne uměleckým zážitkem. Na koncertu v sále 
ZUŠ Blatná vystoupili absolventi hudebního 
oboru. Obdivoval jsem kvalitní umělecké výkony 
mladých umělců z Blatné a okolí, o některých 
mladých lidech v budoucnu ještě jistě uslyšíme. 
V sále byla i vkusně vystavená a krásně naaran-
žovaná díla absolventů výtvarného oboru paní 
učitelky H. Vydrové a pana učitele J. Kováře. 
Z plného sálu si po koncertu řada lidí udělala čas 
a šla si prohlédnout díla mladých blatenských 
výtvarných talentů. Několik lidí i pan fotograf 
vysoce ocenili obrázky mé dcery Marie Drobní-
kové. Měl jsem z toho velkou radost.

Děkuji vedení ZUŠ Blatná za to, že dobře 
vybírá učitele odborných předmětů. Maruška se 
těší na další stupeň výtvarného oboru. Je složitá 
dušička a paní učitelka Vydrová si naši dceru 
získala svým vcítěním, nenásilným, ale jasným 
odborným vedením s postupným rozvojem tech-
nik a kompozice, kdy ponechává prostor i pro 
vlastní umělecké vyjádření dítěte. Díky ZUŠ si 
naše dcera vybrala střední školu, kde uplatní své 
výtvarné nadání. 

Přeji Hance Vydrové i ZUŠ Blatná hodně 
talentovaných mladých žáků, s nimiž je práce 
radostí

Aleš Drobník

PODĚKOVÁNÍ OD MĚSTSKÉ 
POLICIE BLATNÁ 

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 
paní  Drahoslavě Nové z Blatné za konzervy 
a pamlsky, které pravidelně věnuje našim pejskům 
v záchytných kotcích. Je milé, že se i v dnešní 
finančně náročné době najdou lidé, kterým ne-
jsou opuštění pejsci úplně lhostejní. Paní Nová, 
mockrát děkujeme. 

Velitel strážníků  
Městské policie Blatná 

Petr Vaněk 

Poděkování
Obyvatelé domu č. p. 465, B. Němco-
vé, by rádi poděkovali pokrývačské 

firmě Jaroslav Svojše za rychlou 
a bezproblémovou rekonstrukci 

střechy bytového domu.
I přes nepřízeň počasí byla práce 

odvedena profesionálně a kvalitně.

Jménem majitelů bytů
P. Bartůšek a B. Trávníček

Příchod „BLATENSKÉ POUTI“ každoročně 
nenápadně upozorňuje na  blížící se konec prázdnin. 
Ty letošní byly poněkud aprílové. Na pravé teplé letní 
dny jsme všichni jen trpělivě čekali.

V posledním předprázdninovém čísle jsem vám 
čtenářům Blatenských listů poněkud nejistě sdělovala 
jaké aktivity chystáme na letní sezónu. Tehdy jsme 
ještě přesně nevěděli, jak to všechno dopadne. Dnes 
již mohu přesvědčivě říci, že po mnoha nesnázích vše 
dopadlo docela dobře. Až na počasí! Bohužel nebo 
bohudík poručit mu stále nedovedeme.

Jak jste možná tedy zjistili, připravili jsme pro vás 
i blatenské letní hosty na dvoře blatenského muzea 
„malý řemeslný trh“, na kterém jsme stejně jako 
obvykle představovali zejména české a umělecké 
řemeslo, zčásti pak od blatenských tvůrců. Do ře-
meslného dvora jsme umístili stanoviště „půjčovny 
loděk“. Za pochopení a podporu, díky které se vše 
ve velmi krátkém čase podařilo zrealizovat, musím 
poděkovat panu starostovi Mgr. Bohuslavu Navráti-
lovi, Radě města Blatná a vedoucí odd. kultury paní 
Janě Špetové. Samozřejmě  jako první, který nám 
vyšel vstříc byl  Mgr. Karel Petrán, ředitel muzea 
a vedoucí knihovny paní Marie Pazderová, kteří 
souhlasili s pronájmem prostoru v areálu muzea.

Je mi opravdu velice líto, že totéž nemohu říci  
o majitelích blatenského zámku. Zároveň bych se 
chtěla omluvit rybářům a blatenským občanům, 
kterým jsme nechtěně díky našim aktivitám připravili 
řadu nesnází.

ŘEMESLNÝ DVŮR A PŮJČOVNA LODĚK
Pokud jste ještě náš „Řemeslný dvůr“ nenavštívili, 

určitě se přijďte podívat třeba zrovna tento víkend 
o Blatenské pouti až budete procházkou směřovat do 
zámeckého parku. Zde si také můžete půjčit pramičku 
a sledovat zákoutí parku z vodní hladiny.

PRODEJNA „U SVATÉ KATEŘINY“ BUDE 
I NADÁLE OTEVŘENA!

A protože se stále něco děje, mám pro naše příz-
nivce  jednu alespoň trochu příznivou zprávu. Obchod 
„U sv. Kateřiny“ zatím neopouštíme,  budete nás moci 
navštěvovat ještě nějaký čas. Tak tedy rok, nebo dva? 
To už záleží na majiteli domu.

V blízké budoucnosti, tzn. že v září, budeme i nadá-
le suplovat informační centrum o sobotách a nedělích. 
Doplníme dárkové i umělecké zboží o nějaké novinky 
a budeme čekat, že nás přijdete zkontrolovat.

I nadále vám můžeme jako doplněk nabídnout 
blatenské preclíčky, medové perníčky, mošt z českých 
jablíček, zdravý bylinný čaj z technického konopí, 
aromatické oleje aj. O tom zase až příště.
PO BARTOLOMĚJI STUDENÝ ROSY -  NE-
CHOĎTE RÁNO BOSI! (24.8.)
SVATÝ BARTOLOMĚJ OTEVÍRÁ PODZIM

Všem blatenským občanům přeji příznivé počasí 
alespoň tento víkend a pevně věřím, že nás letos čeká 
krásné babí léto…

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Čas utíká jako voda……..
Není to tak dávno, co jsme přáli našim předškoláčkům hodně štěstí 

u zápisu a je tu konec školního roku, prázdniny a pak ten očekávaný první 
den v opravdové škole.

Ohlédneme-li se zpět, prožili jsme s dětmi společně mnoho krásných 
chvil. Mezi ně určitě patřily oblíbené výlety ať už do Planetária v Českých 
Budějovicích, do Pohádkové země v Pičíně, tak i za zvířátky do ZOO 
v Plzni. Děti navštívily i výstavu drobného zvířectva u chovatelů v Blatné. 
Nechyběla ani návštěva blatenského zámku. Děti projevily sportovního ducha 
v májovém běhu pořádaném SOU Blatná a také ve sportovních hrách na 
letním stadionu, kde nám pomáhali s organizací žáci ZŠ TGM. Spolupráce 
s nimi se už stala tradicí, setkáváme se každoročně v naší MŠ na dětském 
karnevalu, při oslavě Dne dětí a naše děti rády zavítají mezi školáky na 
pořádané výstavy i do školních lavic. 

Oblibu u dětí si získaly besedy s městskou policií, Policií ČR a návštěva 
městské knihovny a muzea.

Děti byly velice úspěšné i ve výtvarných soutěžích  „Když neživé ožívá“, 
„Požární ochrana“, „Zahrádka v květech“.

Užily si pobyt ve školce také spolu  s rodiči, kdy s nimi malovaly vajíčka, 
zdobily perníčky a na zahradě MŠ hledaly Zajíčkovu Koledu. Rodiče si 
připravili i soutěžní odpoledne ke Dni dětí. 

Děti potěšily svými básničkami a písničkami ke Dni matek nejen svoje 
maminky, ale i babičky v Domově pro seniory v Blatné a v Besedě u zám-
ku. 

Hezkým zážitkem pro děti byla celá řada divadelních představení pořáda-
ných Kulturním oddělením města Blatné i divadelní představení v mateřské 

škole. Tím posledním byla pohádka „Mach a Šebestová“, kterou nám přišly 
zahrát děti z dramatického kroužku ZŠ JAK.

Teď už jen zbývá popřát našim dětem hezký zbytek prázdnin a předško-
láčkům úspěšné vykročení do 1. třídy ZŠ.

Kolektiv zaměstnanců 
MŠ Blatná, Vrchlického

Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, červen 2011

Jiří Kříž, Hvožďany, nar. 1945
Blažena Kudějová, Vahlovice, nar. 1927
Josef Pištec, Holušice, nar. 1939
Miluše Bláhová, Hradiště, nar. 1930
Josef Květoň, Blatná, nar. 1945
Ján Jánuš, Lom, nar. 1947
Josef Průcha, Mačkov, nar. 1947
plk. Ladislav Šíma, Bělčice, nar. 1929

Zemřelí, červenec 2011
Karel Vokurka, Záboří, nar. 1945
Jaroslav Šoun, Myštice, nar. 1924
Vlasta Prošková, Buzice, nar. 1951
Helena Kubátová, Hudčice, nar. 1935
Jiřina Volfová, Sousedovice, nar. 1924
Rudolf Křeček, Praha, nar. 1936
Stanislav Škácha, Uzeničky, nar. 1924
Ludmila Kellerová, Tchořovice, nar. 1936
Václav Kalous, Blatná, nar. 1931

Stavební činnost TS města Blatné
Technické služby města Blatné s. r. o. v měsíci červenci dokončily rekon-

strukci dvou částí chodníků Na Bílé husi (u restaurace Bowling), kde došlo 
k odstranění starých betonových povrchů a betonových obrub. Nově byla 
položena betonová zámková dlažba typu Klasiko a nové betonové silniční 
obruby. Současně došlo k posunutí části chodníku do zeleného pasu a vznik-
lá volná plocha byla upravena balenou asfaltovou směsí a tím také došlo 
k rozšíření parkovacích stání v této lokalitě. Chodníky byly rekonstruovány 
v celkové délce cca 121 bm a šíři 1,5 a 2 bm.

Dále v tomto měsíci byla pro zadavatele Město Blatná realizována nová 
dlažba u pískovišť v Mateřské škole Vrchlického, kdy byly nahrazeny 

staré betonové dlaždice novou zámkovou betonovou dlažbou rovněž typu 
Klasiko. Souběžně s touto akcí byla přeložena ve vjezdu do této školy stá-
vající dlažba kamenná. Celkově bylo položeno a přeloženo 98 m2 dlažby. 
Věříme, že touto činností jsme přispěli ke zlepšení herního prostředí dětí 
v této mateřské škole.

Na úseku separovaného sběru došlo v měsíci červenci ke stavebním úpra-
vám boxů na sklo, které se nacházejí v ulici Riegrova u sběrných surovin. 
Vzhledem k tomu, že byla nedostačující kapacita boxu na bílé sklo, byly 
provedeny stavební úpravy, které spočívaly v rozšíření o jeden box a dále 
došlo k opravě plochy boxů novým betonem.

Počátkem měsíce srpna byla zahájena oprava části chodníku v ulici Šilho-
va, kde starý asfaltový povrch bude nahrazen povrchem z betonové zámkové 
dlažby a staré obruby nahrazeny novými, rovněž betonovými. Rozsah opravy 
je v délce cca 170 bm a šíři cca 1,8 bm. Předpoklad dokončení této opravy 
je v druhé polovině měsíce srpna.

Níže přikládáme fotografie z některých výše popsaných stavebních 
akcí.

Do tohoto čísla se nevešly – a proto je najdete v některém z dalších 
čísel BL – články o Fr. Bílkovi a klášteru ve Lnářích, o blatenském 
designeru Petru Švecovi, o úspěších žáků ZUŠ, o děkanském kostele 
v Bělčicích, o prvním ročníku závodů pionýrů v Lažanech...
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Ve městě Blatná kompostujeme
Biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně a ze zahrádek 

(tráva, větve, listí apod.), které občané města Blatná uloží na sběrném dvoře, 
se již od roku 2006 kompostují na kompostárně pod skládkou komunálních 
odpadů v Hněvkově. Oboje provozují Technické služby města Blatné, 
s.r.o.. Blatenští občané mají dále možnost v sezóně ukládat posečenou 
trávu do kontejnerů umístěných v ulicích Na Blýskavkách, Rybářská, Nad 
Vdovečkem, Na Tržišti a dále větve do kontejnerů v ulicích Brigádnická 
a Rybářská. Občané mají dále možnost využívat rostlinné zbytky sami na 
vlastních pozemcích. 

Město Blatná podporuje již několik let domácí kompostování finančním 
příspěvkem na nákup kompostéru. Za roky 2006, 2007 a 2009 přispělo na 
nákup celkem 100 ks kompostérů pro občany, kteří projevili zájem o domácí 
kompostování. Kompostují i děti ze základních škol a mateřské školky. 
Další občané, kteří by měli zájem sami kompostovat rostlinné zbytky ze 
svých zahrádek a kuchyní, mohou v roce 2011 získat příspěvek od města 
Blatná. V rozpočtu města jsou vyčleněny prostředky na podporu domácího 
kompostování. Výše příspěvku na pořízení kompostéru se bude odvíjet od 
zájmu občanů. 

Kompostování je velmi jednoduchý proces, který přináší řadu výhod: 
vyrobíte si sami kvalitní hnojivo, díky kterému jsou do půdy navraceny 
všechny cenné živiny, bioodpad se zpracuje přímo u zdroje a odpadne 
další doprava a manipulace, váš koš s odpadky nebude vydávat nepříjemný 
zápach a navíc přispějete k naplnění cílů plánu odpadového hospodářství 
města Blatná, a to ke snížení množství biologicky rozložitelných odpadů 
ukládaných ve směsném komunálním odpadu na skládku.

Kompostování patří k nejstarším a nejpřirozenějším způsobům zlep-
šování vlastností půdy. Kompost výrazně přispívá k udržení zdravé půdy 
a k výživě rostlin. 



Vzpomínka na Jiřího France
Je tomu rok, co nám odešel vynikající člověk, fotograf a chemik Ing. Jiří 

Franc. Jirka byl skromný a přitom byl špičkový pracovník, pro kterého byly 
odborné problémy výzvou. Byl houževnatý, tvrdý k sobě, chtěl dobrou práci 
po ostatních, ale byl přitom na své okolí přívětivý, tolerantní a milý – člověk 
s velkým srdcem, jakých je na tomto světě málo. Častoval své okolí svým 
jemným šibalským humorem. Marně vzpomínám na situaci, kdy by se na 
někoho doopravdy zlobil nebo povyšoval.

Protože vím, že je Jirka v tuto chvíli duchem přítomen a že nemá rád 
nějaké velké smutky, tak si dovolím zveřejnit jednu z mnoha jeho drobných 
legrácek. Jednou asi v roce 1988 se Jirka poněkud ustaraný nad nějakou 

Zralý kompost lze použít pro různé účely:
– na jaře přidáváme k zelenině a ke květinám – podpoří se tím úrodnost 

půdy a rostliny jsou zásobovány potřebnými živinami,
– větší množství kompostu nahrneme k ovocným či okrasným stromům – 

vrstva kompostu má příznivý vliv na přijímání dešťové vody a kyprost 
půdy,

– při údržbě trávníků – častým sekáním přichází tráva o živiny – kompost 
rozhozený na jaře   a v létě (mulčování) umožní provzdušnění trávy, 
udržení vlhkosti a brání růstu plevele, 

– pro pěstování rostlin v květináčích smícháme kompost a půdu či písek 
v poměru 1:1.

Co lze kompostovat?   Co není vhodné ke kompostování?
tráva, listí, plevel   maso a kosti, tuky
zbytky ovoce a zeleniny  plasty, sklo, kovy
skořápky od vajec a ořechů  slupky z tropického ovoce
sedliny kávy, čajové sáčky  chemicky ošetřené materiály
papírové kapesníky, sáčky, noviny popel z uhlí
piliny, jemné nebo nadrcené větve laky, zbytky barev, léky, chemikálie
popel ze dřeva    pleny
hnůj z chovu hospodářských zvířat obaly od mléka, džusů...

Kompost obsahuje především humus, neocenitelnou surovinu, která 
v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. 
Humus zvyšuje kyprost, soudržnost  a optimalizuje počet i skladbu mikrobů 
v půdě. Tím značně snižuje riziko půdní eroze a zároveň stimuluje růst a po-
siluje zdraví rostlin pěstovaných na vaší zahrádce nebo v květináči.

Kdo může žádat o příspěvek na pořízení kompostéru:
– občan města Blatná, který má zájem o kompostování,
– který si  v uplynulých letech nepořídil kompostér za přispění města 

Blatná,
– který čitelně vyplní nezávaznou objednávku (viz níže),
– a doručí ji do 9. 9. 2011 na MěÚ Blatná, odbor životního prostředí.

V nabídce jsou kompostéry o objemu 400 l, 600 l nebo 900 l a kompostér 
(kompostovací silo) o objemu 905 l. Občané, kteří doručí na odbor život-
ního prostředí nezávaznou objednávku v daném termínu, budou zařazeni 
do seznamu zájemců o příspěvek na pořízení kompostéru. Následně budou 
obesláni se závaznou objednávkou s nabídkou typů a velikostí kompostérů 
(informace na tel. 383 416 233). Bližší informace o jednotlivých typech 
kompostérů, kompostování a nezávaznou objednávku naleznete také na 
internetových stránkách města Blatná (www.mesto-blatna.cz).

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí

zakázkou vrátil z laboratoře s křemíkovými deskami po několika techno-
logických operacích. Ještě než otevřel svůj pečlivě vedený pracovní sešit, 
oznámil jsem mu, že šéf řekl, že bude dost práce, křemík dostal zelenou. 
Jirka, který rychle zhodnotil, že z toho kouká další nálož práce, řekl na 
to svým šibalským úsměvem: „Tak z takovýchto dobrých zpráv mám tak 
akorát hrůzu.“

Dobře víme, že pozemský život je krátký. A je krásný díky okamžikům 
setkání s velkými a krásnými dušemi. Jirko, byla pro nás čest pracovat vedle 
Tebe. Máme Tě rádi a vzpomínáme na Tebe. 

Ing. Bariová a spolupracovnice, Standa Bárta, Milena Formánková, 
děvčata z fotorezistorů, Alois Kolář, Aleš Drobník a další bývalí kolegové 
z Tesly Blatná z oddělení optoelektroniky.                   Aleš Drobník

Kde bydlíte?   Ano, uvažuji o koupi kompostéru, jsem občanem města
– rodinný dům   Blatná a mám zájem o příspěvek na pořízení kompostéru.
– bytový dům   Jméno a příjmení:
– panelový dům   Bydliště:
Měl/a bych zájem o kompostér o objemu:  Datum:
400 l          600 l       900 l   Podpis:

905 l (kompostovací silo)
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Farmářské trhy Strakonice
Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s MAS LAG Strakonice, 

Městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví vás zve na farmářské trhy, které se 
budou konat v sobotu 27. 8. 2011 a poté každou druhou následující sobotu (10.9., 
24.9., 8.10.) na prvním nádvoří strakonického hradu v době od 8 do 12 hodin. 

Nakoupit budete moci kvalitní potraviny místních pěstitelů a chovatelů, výrobky 
řemeslníků a také přebytky ze dvora.

Farmáři a další zájemci o prodej na farmářských trzích se mohou hlásit zde:
jan.juras@knih-st.cz
380 422 721, 721 658 244

Zámek Lnáře – sportovní 
aktivity v zámeckém parku

Ukryty za přírodními ploty habrů zůstávaly krásné kurty, minigolfové 
dráhy a gril. Prohlídky zámku a parku byly omezeny na část krásně udržované 
zahrady  s Braunovými sochami z doby hraběte Šporka. V letošním roce byl 
v zámku uskutečněn sjezd mládeže novoapoštolské církve, který se konal 
v prvém týdnu měsíce července. Účastnilo se ho více než sto mladých lidí 
z Lince, Salzburgu, Zürichu a Čech. Mladí byli nadšeni, počasí se vydařilo 
a pro využití byly zdokonaleny kurty volejbalu, tenisu a minigolf. Největší 
zájem byl o volejbal a minigolf. Otázka zněla: „Můžeme hrát, ještě na to 
vidíme“ a hrálo se na všech minigolfových drahách až do úplné tmy. Po 
třech dnech bylo vidět, že se mládež nerada loučí! 

Současně otevíráme po této zahajovací zkušenosti minigolf, volejbal 
a tenis i naší mládeži z okolí a návštěvníkům zámku.

Z prvních her publikujeme fotografie minigolfistek – tří mladých slečen 
z Blatné a Sedlice, které si pochvalovaly vysoký faktor zábavnosti této 
hry, závodily mezi sebou, připisovaly si body a počítaly, která z nich je 
nejlepší.

Otevírací doba pro zájemce o uvedené sporty je od 14.00 hodin denně 
kromě neděle. Po dohodě možno i jinak.

Takže sportu zdar, minigolf je pro mladé i starší a těšíme se na Vás.

Další info – kontakt:
Ing. Anna Zralá  mob 720 572 051
Vyskočil Emil – mob. 725 808 260 – možnost hodin tenisu s trenérem

Víte, jak správně obsloužit 
hosta?

Děti z bývalé 4. A ZŠ TGM ano! V rámci 
rozloučení se školním rokem je totiž pozvali 
p. Mirka Nová a p. Jiří Říha na zábavné od-
poledne plné soutěží do známé Datel arény. 
Během soutěžení si děti kromě jiného vy-
zkoušely, jak správně natočit pivo, prohlédly 
si také kuchyni v nekuřácké restauraci 
Podatelna, kde se pak na chvíli proměnily 
na hosty a číšníky. Jedna skupina měla za 
úkol si z připraveného nápojového lístku 
správně objednat jídlo a pití, druhá skupina 
se pod vedením p. Mirky Nové postarala 
o bezchybnou obsluhu. Za správné chová-
ní v restauraci pak všechny děti obdržely 
krásný diplom. 

Za sebe i za své bývalé žáky děkuji p. 
Mirce Nové a p. Jiřímu Říhovi za spoustu 
výborné zábavy a poučení.

Mgr. Věra Vitáková

ZÁJEZD
Městská lidová knihovna v Blatné připravuje na říjen k Týdnu kniho-

ven literární zájezd.
Zájezd se uskuteční 4. října 2011.
Program: Písek - návštěva muzea a rodného domu Adolfa Heyduka,-

procházka s výkladem po zajímavých místech Písku. Návštěva Putimi 
a jiných míst Písecka.

Celou dobu nám bude dělat průvodce ředitel muzea v Písku pan Jiří 
Prášek.

Potřebujeme předběžné přihlášky na zájezd, abychom věděli, jak 
velký autobus máme objednat.

Cena bude ještě upřesněna.
Zájemci se hlaste na tel. čísle 383 422 019, nebo přímo v knihovně 

v oddělení pro dospělé.pondělí a čtvrtek 9-12 13-18 .

Zámek Lnáře
Sportovní aktivity v zámeckém parku

MINIGOLF, TENIS, VOLEJBAL
CENÍK:
MINIGOLF:	 studenti	 80	Kč	/	hra	(včetně zapůjčení hole a míčku)
	 Dospělí	 100	Kč	/	hra	(včetně zapůjčení hole a míčku)
TENIS:	 dvouhra	 120	Kč	/	hodina
	 S	trenérem	 300	Kč	/	hodinu
	 Čtyřhra	 150	Kč	/	hodina
VOLEJBAL:	 DRUŽSTVO	 120	Kč	/	hodina

Otevírací	doba:	pondělí	–	sobota	od	14.00	hodin
Samostatné	termíny	a	turnaje	po	domluvě	na	tel.	č.
Ing.	A.	Zralá	–	720	572	051,	p.	Vyskočil	–	725	808	260

Informace	v	pokladně	zámku
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Rozhovor 
o blatenské Tesle 

V Blatné je podprůměrná nezaměstnanost 
kolem 5%. Je to hlavně díky pracovním příleži-
tostem, které tu vytvářejí velké podniky. Jedním 
z velkých podniků v Blatné je akciová společnost 
TESLA BLATNÁ, a.s. Tesla byla založena v roce 
1958 a v roce 1996 byla privatizována. Vlastníky 
se stali její tři dlouhodobí zaměstnanci. Dodnes 
jsou všechny akcie v jejich držení, firma je tedy 
bez cizí finanční účasti. Již několik let jsme v na-
šich Blatenských listech neinformovali o dění 
v jedné z nejstarších blatenských firem TESLA. 
Požádal jsem tedy o rozhovor ředitele firmy pana 
Jana Kalouse.
B.L.: Čím se Tesla liší od ostatních velkých 
blatenských podniků?

J.K.: Tím, že je plně v našem vlastnictví, že za 
námi nestojí žádný cizí kapitál, žádná mateřská 
firma, která by nám řídila, co máme nebo nemáme 
vyrábět, jak a za kolik prodávat (rozhoduje oprav-
du trh), která by investovala do našeho rozvoje, 
jak je tomu u ostatních velkých podniků v Blatné. 
Tesla musí sama zabezpečit, aby o její produkty 
byl na trhu zájem. Je jen na ní, aby její výrobky 
byly na potřebné technické úrovni, certifikované 
podle platných norem, aby byly uváděny na trh 
inovované a nové výrobky a aby byly přitom 
vyráběny za náklady, které umožní prodej se 
ziskem. Musí sama investovat do potřebného 
výrobního zařízení, inovací, technologie, údržby 
budov atd. Musí taky sama hledat zákazníky pro 
svou produkci. Osvědčuje se nám pro to aktivní 
účast na zahraničních veletrzích. Musíme vytvářet 
„prodejní kanály“ , to je systém tuzemských i za-
hraničních obchodních zástupců. Většinu svých 
výrobků společnost exportuje, na tuzemský trh 
přijde necelá třetina produkce.

Tesla je tradiční blatenská firma, svázaná úzce 
s Blatnou, je její významnou součástí. Společnost 
dává dnes práci a možnost dobrého výdělku 380 
kmenovým zaměstnancům (a cca 40 dalším, 
zaměstnaných jinou formou). Tesla podporuje 
místní sportovní a kulturní akce, dbá o vzhled 
budov firmy uvnitř města – oprava budov, střech 
a fasády byla provedena z vlastních prostředků 
firmy, bez dotace.
B.L.: Jak si Tesla vede?

J.K.: Loňský objem výroby byl více než 
270 mil. Kč a zisk společnosti 10 mil. Kč před 
zdaněním. Společnost úspěšně překonala pokles 
krizových roků 2008 a 2009 a dosavadní výsledky 
ukazují, že výsledky v letošním roce budou ještě 
lepší než loni. Objem zakázek roste, včetně po-
žadavků zákazníků na nové produkty. Produkty 
a procesy jsou trvale zlepšovány, společnost a její 
produkty jsou certifikovány.
B.L.: Co vlastně společnost vyrábí?   

J.K.: Díly pro motorová vozidla tvoří 60% ob-
jemu naší výroby, elektronické moduly 14%, elek-
trosoučástky 12%, kooperační výroba představuje 
13%, strojní výroba dnes už pracuje většinou jen 
na zakázkách uvnitř firmy a zakázky pro zákazní-
ky představují dnes už jen zanedbatelné 1%. 

Samozřejmě se mění i sortiment – tradiční za-
palovací kabely jsou dnes doplněny zapalovacími 
cívkami, výroba „malých“ rezistorů sice skončila, 
ale drátové rezistory o výkonech několika kW 
jsou zejména na trzích EU žádaným zbožím 
a jsou využívány jako brzdné rezistory při řízení 
elektromotorů frekvenčními měniči. Vyráběné 
elektronické moduly jsou v naprosté většině mi-
kroprocesorové řídící moduly pro profesionální 
ruční nářadí a nabíječky akumulátorů, rovněž 
postavené na mikroprocesorových obvodech. 
Tradiční unikátní výroba optosoučástek narazila 
na legislativu EU, která zakazuje použití i stopo-
vého množství kadmia v napařovaných vrstvách, 
ale i v oboru tenkých vrstev připravujeme nové 
výrobky.
B.L.: Jak vůbec připravujete produkci nových 
výrobků?

J.K.: Myslím, že to je naprosto klíčové a že 
této věci věnujeme náležitou pozornost. Tesla si 
trvale udržuje vlastní vývojovou kapacitu a má 
dlouhodobě stanovený cíl uvádět na trh nové 
výrobky tak, aby na ně připadalo každoročně 
minimálně 10% tržeb. Přitom je důležité správně 
při zadání vývoje nových výrobků specifikovat 
technické i obchodní parametry a vyvinout 
technicky vyzrálý, spolehlivý produkt. Vedle 
vlastních vývojových kapacit využíváme ve stále 
větší míře spolupráci s akademickými pracovišti 
– univerzitami, výzkumnými ústavy a také pod-
niky, zaměřenými na vývoj nových výrobků nebo 
zkušebních a kontrolních zařízení. 
B.L.: Jaké projekty by se daly například uvést

J.K.: V oblasti elektronických modulů jsou 
to aplikace pro řízení asynchronních, komutáto-
rových a BLDC motorů, nové nabíječky Li-Ion 
akumulátorů s komunikací a ochranné obvody 
pro tyto akumulátory. Vývoj nových typů zapalo-
vacích kabelů a cívek, nových typů výkonových 
rezistorů včetně provedení s nuceným chlazením. 
V oblasti dlouhodobých projektů pak mohu jme-
novat projekt INTEX - senzory pro inteligentní 
textilie pro hasiče, sledování nemocných a detekci 
výbušných plynů, projekt MIKROTECH pro 
aplikaci mikrovlnných obvodů v dopravě a pro-
jekt vývoje řídících a výkonových obvodů pro 
systémy DPF a SCR pro snížení emisí dieselových 
motorů. Intenzivně pracujeme ve spolupráci s růz-
nými vysokými školami a výzkumnými ústavy 
na zapojení se do dalších evropských projektů 
v tomto oboru.
B.L.: Jak vývoj nových produktů financujete?

J.K.: V loňském roce jsme do vývoje vložili 
přibližně 30 milionů korun. Vývoj financujeme 
jednak z vlastních zdrojů a také se snažíme zejmé-
na pro perspektivní programy zabezpečit financo-
vání z veřejných zdrojů. Usilujeme, a myslím že 
úspěšně, o získání finanční podpory v řadě vypiso-
vaných programů. Jedná se o projekty na podporu 
vývoje vypisované MŠMT, MPO a TAČR, včetně 
programu s mezinárodní účastí
B.L.: Jaká je vlastně strategie firmy?

J.K.: Právě jsme formulovali cíle a strategii 
firmy pro roky 2011 - 2015. Společnost TESLA 
Blatná, a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu dílů 
pro automobilový a elektronický průmysl, jsme 
exportně orientovaná firma aktivně hledající 

nové trhy a nové příležitosti. Samozřejmě nás 
velmi zajímá vývoj kurzu koruny a vůbec cel-
kové dění v ekonomicko-bankovním sektoru 
celého světa – nakupujeme a prodáváme po 
celém světě. Své postavení na trhu společnost 
opírá o vysokou technickou úroveň výrobků, 
které vycházejí z vlastního vývoje podporované-
ho společnými projekty s obchodními partnery, 
vysokými školami a vybranými vědeckými 
pracovišti. Maximální spolehlivosti výrobků je 
dosahováno precizní a odpovědnou činností všech 
zaměstnanců společnosti. Vysoká vstřícnost vůči 
potřebám a námětům zákazníků je trvalou sou-
částí procesů v celé společnosti. Strategie firmy 
reflektuje aktuální potřeby zákazníků a snaží se 
je předvídat a aktivně ovlivňovat, jsme a chceme 
být vývojovými dodavateli.  
B.L.: Jak se staráte o zaměstnance?

J.K.: Společnost respektuje a motivuje své 
zaměstnance a aktivně rozvíjí jejich dovednosti 
a znalosti. Cílem je, aby každý zaměstnanec byl 
osobností ve svém oboru a svojí profesionalitou 
a aktivním přístupem zvyšoval kvalitu své práce 
a podporoval strategii firmy. Dbáme o zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců. Probíhá celá řada od-
borných a jazykových kurzů a školení. I pro tento 
účel se nám daří část nákladů uhradit z veřejných 
prostředků, jak pod gescí MPSV, tak Svazu au-
toprůmyslu.
B.L.: Jak je to s nabídkou práce – máte dost lidí, 
nebo je sháníte?

J.K.: V současné době máme víc než 300 
registrovaných zájemců o zaměstnání – to jistě 
svědčí o dobré „pověsti“ naší firmy. Ale i tak není 
snadné z nich vybrat ty vhodné ani pro místa, kde 
nepožadujeme kvalifikaci a uchazeče zaškolíme 
sami. Ještě větší problémem je najít kvalifikované 
mladé lidi, které potřebujeme pro nové programy. 
Tady se snažíme využít naše vztahy s Univerzita-
mi a vytipovat a získat budoucí zaměstnance ještě 
v průběhu jejich studia na vysoké škole
B.L.: Co říci na závěr:

J.K.: Tesla zůstává a zůstane zde v blatenském 
regionu jistě velmi zajímavým výrobním závo-
dem a zaměstnavatelem s trvale se zvyšujícím 
tlakem na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 
O tom, že to v Tesle děláme dobře, svědčí i zájem 
bank o eventuelní spolupráce. Veškerá záporná 
čísla, přetrvávající z minulosti, jsou vyrovnána. 
Zajímavý je jistě i počet zájemců o práci v naší 
továrně.

Jak již bylo zmíněno, na velmi slušné úrovni 
je spolupráce s mnohými společenskými složka-
mi a také samozřejmě s MÚ Blatná. Věřím, že 
Tesla zůstává i do budoucna zůstane (o prodeji 
úspěšné firmy se i přes zájem některých inves-
torů neuvažuje) výraznou a významnou součástí 
města Blatná. 

Přeji všem „blateňákům“ (a nejen jim) úsměv 
a pohodu a hodně věřím v zachování přízně fir-
mě TESLA BLATNÁ, a.s. Rád bych využil této 
příležitosti a poděkoval všem zaměstnancům naší 
firmy a ubezpečil všechny „blateňáky“, že TESLA 
bude existovat i nadále a to bez závislosti na pří-
kazech někoho jiného – držte nám palce.

Jan Kalous
Za BL kladl otázky ZM
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Návštěvníci Městského muzea v Blatné mají 
možnost až do 18. září shlédnout dvě zajímavé 
výstavy. První, s podtitulem Z historie Spolku 
blatenských divadelních ochotníků v letech 1851 
– 2011, dokumentuje již 160 let činnosti spolku 
Divadelních ochotníků (SDO) Blatná. Spolek byl 
založen v létě roku 1851 a stal se druhým nejstar-
ším ochotnickým spolkem v jižních Čechách. 

Na výstavě se můžeme začíst do tištěných 
i malovaných plakátů, které se vylepovaly na 
nárožích a lákaly k návštěvě divadelních před-
stavení. Atmosféru přiblíží i různé rekvizity 
z vystoupení. Prohlédnout si můžeme několikery 
historické kostýmy, mezi nimiž nechybí model 
kata ani šat dvorní dámy. Součástí expozice je 
i historický šicí stroj, protože většinu divadelních 
kostýmů si ochotníci museli vyrobit sami. 

Do minulosti spolku můžeme podrobněji na-
hlédnout též prostřednictvím velkého tabla, které 
zachycuje členy spolku ve 30. letech.  V průběhu 
doby měli diváci možnost na jevišti spatřit nejen 
stálé členy SDO, ale i množství komparzistů či 
naopak hvězd, chodících běžně po velkoměst-
ských divadelních prknech - hostovali tu například 
Eduard Kohout, Jindřich Mošna, Magdaléna 
Hynková nebo Růžena Lysenková.

Návštěvníci mají možnost zaznamenat do 
velké knihy zakončující výstavu své postřehy či 
vzkazy a mnohdy se mezi nimi najdou i bývalí 
ochotníci, kteří přišli zavzpomínat.  ,,Velmi krásná 
výstava, která mi připomněla krásné chvíle, které 
jsem také strávila na blatenském ochotnickém 
jevišti,“ zapsala sem například paní Písařová. 

Výstava Z depozitáře muzea, s podtitulem 
Výstava získaných a restaurovaných výtvarných 
děl ze sbírky blatenského muzea z posledních 
let, ukáže návštěvníkům to nejzajímavější, co za 
poslední léta přibylo do muzejního fondu. ,,Jedná 
se o fond regionálního charakteru, je zde převážně 
to, co je nějakým způsobem spjato s Blatenskem,“ 
vysvětluje kurátor výstavy a ředitel blatenského 
muzea Karel Petrán. Zahledět se tak můžeme 
do děl takových tvůrců, jakými jsou například 
Jan Hála, Jiří Karmazín, Josef Hodek, Přemysl 

Vanke, Jindřich Krátký, Alois Moravec nebo 
Václav Sedláček. 

Kresbami blatenských zákoutí ale přispěl 
i umělec známý spíše jako hudebník a spoluza-
kladatel Semaforu – Jiří Šlitr. Údajně je načrtl při 
návštěvě v Blatné za jediný večer přímo od stolu, 
a to v místní hospodě u Beránka. ,,Soubor se nám 
podařilo získat, když byla rozprodávána jedna 
osobní sbírka, ve které byly do té doby uloženy,“ 
vypráví Karel Petrán.

Část výstavy je ale věnována i staršímu umě-
ní, pocházejícímu z 18 - 19. století, které bylo 
v předchozích letech nově restaurováno. Na 
restaurátorských pracích se podíleli Jana a Tomáš 
Záhořovic či akademický malíř Jana Hála. Další 
restaurované předměty je možné navštívit též 
v expozici muzea.

Obě výstavy jsou otevřeny denně mimo pon-
dělí od 9 do12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Autor: Žaneta Pixová

Divadlo v Blatné a Z depozitáře muzea

Návštěvníci si prohlíží výstavu Z depozitáře muzea 
(Foto – Žaneta Pixová).

Kostým kněžny z představení Lucerna  
(Foto – Žaneta Pixová).

S Kapříkem na hřiště
V neděli 10. července  proběhlo opět prázdninové soutěžní odpoledne Mateřského centra Kapřík, 

tentokrát se zvířátkovou tématikou. Děti zaháněly ovečky, sbíraly med jako pilné včeličky, věšely 
prádlo jako pejsek  s kočičkou a užívaly 
si další zvířátkové disciplíny, za které 
byly odměněny. Také mohly vyhrát cenu 
v tombole nebo si zasoutěžit ve velké 
rodinné soutěži o dort. I přes velký „pařák“ 
se akce vydařila, děti byly spokojené a ro-
diče velmi stateční. Chtěli bychom  po-
děkovat všem aktiv- ním lidičkám, které 
naši akci navštívili a přispěli tak na pro-
voz mateřského cent- ra (celková částka 
vybraná na dobrovol- ném vstupném byla 
necelých 3.500,- Kč). Dále moc děkujeme 
rodině Zbíralových za zvukovou produkci 
a moderování a hlav- ně sponzorům akce: 
Městu Blatná,  TJ Blatná, Českomo-
ravské stavební spořitelně, České spořitelně,  BTF,  Masně Příbram, Cukrárně Alfrédo, firmě Nápoje 
Halgaš, Papírnictví-hračky Jelínková, Papírnictví- hračky Tomášková a Kadeřnictví Aneta.

Pozvánka na výstavu obrazů a dřevořezeb 
Josefa Synka a Mariny Bertoia

Místa a data konání:  Komorní galerie u Schelů, Č. Budějovice Od 10.00 do 
18.00 (v pondělí zavřeno, v sobotu jen do 13:00). Výstava potrvá do 20. 8. 2011.
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Chlumští podnikatelé a dobrovolní 
hasiči otevřeli dětem tradiční 

indiánský ráj
Chlum - Střelba ze vzduchovek, brokových opakovaček a luků, vrhání 

tomahavků a oštěpů, hod lasem na „bizoní hlavu“, hledání pokladu, chůze 
po laně - tyto a další ryze indiánské disciplíny čekaly na soutěživé děti 
v apačském táboře, vybudovaném chlumskými nadšenci pod vsí na obecním 

pozemku. Stejně jako v předchozích roč-
nících se tato dobrodružná akce setkala 
i tentokrát s velkým nadšením veřejnos-
ti. Táborem prošlo během slunečného 
sobotního odpoledne minimálně dvě stě 
padesát malých návštěvníků, převážně 
s rodičovským doprovodem. Hned 
u vstupní brány vítali hosty náčelník 
Vinnetou a jeho půvabná sestra Nšo-či. 
Oproti loňsku hvězdná dvojice změnila 
poněkud garderobu: „Nový úbor pro 
celou naši rodinu jsem koupil v Němec-
ku, kam dojíždím za prací,“ vysvětluje 
Vinnetou, občanským jménem Roman 
Šourek, „Tam se takové zboží hojně 

prodává, především pro účely karnevalů a dalších společenských zábav.“
Pro mimotáborové rozptýlení malých indiánů byl určen nafukovací hrad 

a jízda na dvou koních. Ty sem přivedl domorodec Václav Koblih: „Oba 
valachy, devítiletého Narcíka a pětiletého Javora, jsem koupil před třemi 
lety. Jsou určeni výhradně pro rekreační jízdy. Zemědělskou práci tak jako 
tak dnes obstarávají traktory,“ říká jejich majitel.

Pořadatelé indiánského dne zaznamenali jen kladné ohlasy. „O téhle akci 
jsme slyšeli už loni a chtěli jsme to vidět na vlastní oči,“poznamenávají man-
želé Zemanovi z nedaleké Blatné, „Jsme opravdu mile překvapeni. Udivuje 
nás, že v tak malé obci se koná víc soutěží než v našem městě!“ Přizvukuje 
jim i Roman Vít z Blatné, který sem zavítal s manželkou a dvěma dětmi / 
čtyři a sedm let /: „Četli jsme o indiánském dni v Chlumu někde v novinách 
a zaujalo nás to. Dne stráveného tady na táboře rozhodně nelitujeme- moc 
se nám tu líbí. Naše děti nějaké povědomí o indiánech mají, Vinnetoua 

viděli v kině i tele-
vizi. Pravda ale je, 
že je momentálně 
víc „berou“ Sim-
sonovi,“ směje se 
Roman Vít.

Jak moc mají 
pod kůží původní 
obyvatele Severní 
Ameriky ostatní 
soutěžící? „K in-
diánům mám moc 
blízko- přečetl jsem 
hodně mayovek,“ 

zdůrazňuje dvanáctiletý Jakub Štěpán z Hajan, „Nejvíc mně tady bavila 
střelba na plechové kachničky a vrhání tomahavků. V tomahavkách se mi 
dařilo nejlíp,“ soudí. Střelba ze vzduchovky na kachny byla alfou a omegou 
pro jedenáctiletého Samuela Slezáka z Blatné: „O indiánech toho moc nevím, 
zato sleduju pravidelně Simsonovy,“ uvádí.

Všichni malí účastníci dostávali od pořadatelů za absolvování každé 
disciplíny papírové dolárky „Made in Chlum“, které pak proměňovali 
u stánku za zboží.

Indiánskou romantickou atmosféru umocňovala dvě postavená týpí, velký 
totem a vůně pečeného masa.

Akce byla jako vždy skvěle připravena, a tak po zdárném průběhu dob-
rodružného odpoledne byla spokojenost na obou stranách.

Vladimír Šavrda 

120. výročí založení hasičského 
sboru ve Tchořovicích

Na oslavách 120. výročí založení hasičského sboru ve Tcho-
řovicích byla i někdejší velitelka ženské složky Marie Křivan-

cová /83 let/: „Pořadová cvičení jen po večerech!“
Tchořovice - Vystoupení blatenských mažoretek a následný pochod 

Tchořovicemi k pomníku občanů, padlých na bojištích 1. světové války, 
zahájily velkolepé oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
ve Tchořovicích. Přítomna byla i řada pamětníků a pamětnic, kteří měli ke 
starým zašlým časům nejvíce co říci.

Bývalá velitelka ženské části spolku Marie Křivancová / 83 let / má ulo-
ženu dosud v paměti příhodu, svázanou se slavnostním posvěcením stříkačky 
v roce 1936: „Byla jsem tenkrát jako osmiletá dívenka vybrána, abych před 
veřejným shromážděním přednesla básničku. Potíže nastaly ve chvíli, kdy se 

zjistilo, že jsem posta-
vou tak malá, že vůbec 
nebudu při přednesu 
vidět. Organizátoři mi 
nechali přinést stolič-
ku na pódium, ale ani 
to nepomohlo. A tak 
nakonec na kazatelně 
před kapličkou si mě 
jeden pantáta vysadil 
na ramena a já při slav-
nosti odříkala básničku 
tak, jak to mělo být 

- směrem k hasičskému činiteli se zlatou přilbou na hlavě,“ probírá se sym-
patická pamětnice mozaikou svého dětství jako klubkem vzácných nití.

V ženském tchořovickém družstvu bylo v oněch časech dvanáct členek. 
„Pravidelně jsme nastupovaly k legendárním „pořadovým cvičením“. Protože 
na tyhle aktivity nezbýval čas ve dne, cvičily jsme po večerech. Měly jsme 
jednotně šněrovací boty, takže když jsme pochodovaly po západu slunce 
vesnicí, připomínalo to podle zvuků rotu vojáků a nejednoho souseda či sou-
sedku jsme občas vyplašily,“ usmívá se při cestě do hasičské minulosti Marie 
Křivancová. Při jejich 
pořadových cvičeních 
jim prý málokdy přá-
lo počasí: „Skutečně 
jen zřídka bylo slušně, 
většinou naše společ-
né schůzky propršely. 
Ale to nás neodradilo,“ 
zdůrazňuje bývalá veli-
telka hasiček. Bývalá? 
„Ona by dnes velela 
zase, ale už nemá „armádu“ a jinak ji nikdo neposlouchá,“ dobírá si svou 
kamarádku vedle sedící pamětnice, tehdy také aktivní příslušnice sboru.

Ženská jednotka nezůstala jen u prevenční činnosti a výstupech na 
slavnostech a hasičských cvičeních v blízkém i vzdáleném okolí Tchořo-
vic. „V roce 1955 jsme společně s muži zasahovaly při požáru ve Lnářích 
„U Mašků“, připomíná Marie Křivancová.

Další pamětník - Karel Diviš /81 let/ - vstoupil do tchořovického Sboru 
dobrovolných hasičů ve svých šestnácti letech: „Nejhorší požár, na který si 
pamatuji a kde skutečně pomáhal hasit každý ze široké oblasti, kdo měl ruce 
a nohy, vypukl v kravíně v Chlumu. U nás doma ve vsi zase sedl „červený 

Dívky SDH Čejetice

Družstvo Chlumu a dívky z Hornosína

Společenské dění
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Uzeničtí hasiči na svých 120. 
narozeninách názorně ukázali, že 
„umí“. Na výsluní to ale nestačilo

Uzenice - S výročími sborů dobrovolných hasičů na Blatensku se letos 
doslova „roztrhl pytel“. V sobotu 9. července nastala „velká chvíle“ i pro 
chráněnce sv. Floriána z Uzenic - připomínali si své 120. narozeniny a při 
té příležitosti ve spolupráci s místním Obecním úřadem připravili pestrý 
odpolední program.

Slavnost byla zahájena představením 
nového praporu a následným průvodem po 
vsi. Příslušníci uzenického sboru položili 
věnec a stáli čestnou stráž nejen u pomní-
ku padlých spoluobčanů v 1. světové 
válce vedle čerstvě opravené kapličky, ale 
i u památníku prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka, který se nachá-
zí v parčíku uprostřed obce. Pamětní deska 
s portrétem „tatíčka“ Masaryka přežila 
bez úhony kupodivu i ta nejhorší období 
v novodobých dějinách našeho národa - 
protektorát a komunistickou totalitu.

Závody v požárním útoku se posléze 
odehrávaly na rozlehlé louce před vesnicí. 

Pozvání přijalo celkem jedenáct přespolních požárních jednotek - Chobot A, 
Myštice, Buková, Uzeničky, Bezdědovice A, Březnice A, Drahenický Mál-
kov, Březnice B, Bezdědovice B, Blatná, Chobot B. Vedle dvanácti mužských 
sestav se o poháry utkaly i ženy / Březnice, Uzenice, Bezdědovice, Chobot, 
Myštice a Drahenický Málkov / a veteráni / Chobot, Drahenický Málkov 
a Uzenice /. Diváci, kterých se na prostranství sešlo téměř dvě stě, tak mohli 
sledovat dohromady jedenadvacet požárních útoků a bylo věru na co se dívat. 
Dobrovolní hasiči a hasičky se ukázaly jako dokonale sehrané týmy, před 
kterými by v případě potřeby žádný požár neobstál. Rychlost, kterou při 
soutěži dokázaly vyvinout, se rovnala téměř rychlosti kosmické.

Smůla se nalepila na paty pouze třem partám - mužům z Uzeniček, Cho-
bota B a Bukové, kteří měli neplatný pokus a ze soutěže byli tudíž vyřazeni. 
Jednalo se ale skutečně jen o pořádnou kopu smůly, protože taková Buková 
před týdnem ve Tchořovicích ve stejné disciplíně a při stejně kvalitní kon-
kurenci zvítězila na plné čáře.

Výsledné časy byly vzácně vyrovnané. Medailové pozice čekaly ale 
pouze na devět sestav: Ženy - 1. Bezdědovice, 2. Březnice, 3. Drahenický 
Málkov, Veteráni - 1. Chobot, 2. Drahenický Málkov, 3. Uzenice, Muži - 1. 
Drahenický Málkov, 2. Bezdědovice B, 3. Chobot A.

„Je to prostě tak - letos nám to moc nejde,“ uznává Miroslav Kučera 
z uzenického mužstva, „Přípravu na dnešní soutěž jsme rozhodně nepodce-
nili, to určitě ne. Ze začátku se to vyvíjelo docela dobře, ale finální nástřik 
na terče trval moc dlouho. Samozřejmě nás to všechny mrzí, nicméně páté 
místo zase není tak špatné.“

kohout“ jednou na dvě stavení rázem. Také jsme zasahovali ve Vrbně, ale 
to už bylo po 2. světové válce. Nikdy jsem naštěstí nebyl popálen ani jinak 
zraněn,“ uvádí Karel Diviš.

Dobrovolní hasiči byli od nepaměti nositeli a šiřiteli kultury a osvěty. 
Nejinak tomu bylo i ve Tchořovicích: „Se zápalem jsme tady provozovali 
amatérské divadlo, jemuž u nás dával duši pan učitel.

Letos se „úderné jádro“ uzenického sboru zúčastnilo již sedmi pohá-
rových soutěží v okolí. K dnešnímu datu tvoří jeho členskou základnu 62 
nadšenců, z toho 41 mužů a 21 žen. Spolek vlastní jednu požární stříkačku 
PS12 a používá vozidlo Ford Transit, které díky hasičskému grantu získal 
v roce 2006.

Sbor dobrovolných hasičů v Uzenicích vznikl roku 1891. Na ustavu-
jící valné hromadě se do něho přihlásilo 86 zájemců, včetně devíti mužů 
z Chobota, kteří v něm setrvali až do roku 1928, kdy došlo k založení sboru 
i v Chobotě. Roku 1892 došlo k zakoupení ruční jednoproudé stříkačky od 
firmy Smekal, stejně tak byla pořízena výzbroj a nářadí. Roku 1928 byla 
tato stříkačka nahrazena novou motorovou od firmy inženýra Eberta v Praze, 
včetně veškerého příslušenství a 300 metrů hadic za obnos 46 400 korun. 
Na její pořízení přispěli členové sboru i obec Uzenice, mimoto byla vzata 
půjčka od Kampeličky v Černívsku.

Hasičský sbor v Uzenicích projevoval silnou aktivitu při zásazích u po-
žárů od samého vzniku. Údaje v kronice hovoří o devatenácti požárech 
v prvních patnácti letech 
jeho existence - 1896 v Uze-
nicích, ve 20. století dalších 
několik domácích požárů / 
1930 v lese u kapličky při 
cestě do Černívska, 1933 
obecní les, 1961 dům číslo 
30, 1977 dům číslo 33 /. 
Zasahoval i v jiných obcích 
- v Nevželicích, Myšticích, 
Hostišovicích, Vahlovicích 
a Střížovicích.

Nejstarším členem Sboru dobrovolných hasičů v Uzenicích a zároveň 
také nejstarším mužským obyvatelem obce je pan Bohumil Kučera / 82 let /. 
Ani on nemohl pochopitelně na oslavách 120. výročí založení sboru chybět: 
„Do domácího sboru jsem vstoupil roku 1946 a aktivně jsem v něm pracoval 
někdy do roku 1990. Dnes jsem jeho čestným členem a příspěvky platím 
stále. Moc rád vzpomínám na to, jak jsme za starých zlatých časů hrávali 
ochotnické divadlo na Křikavě a pořádali taneční zábavy a plesy - tenkrát 
byly v Uzenicích dokonce dvě hospody! Samozřejmě mě těší, že sbor stále 
existuje a vyvíjí tak bohatou činnost. Mladá krev tak navazuje na tradice, 
na kterých jsme tolik lpěli!“, říká uzenický pamětník.

Za ženské družstvo z Drahenického Malkova se k podanému výkonu 
vyjádřila Pavla Motyková: „Letos se nám moc nedaří, ani dneska to nebylo 
nic moc. Od založení našeho ženského týmu v roce 2009 je to nejsmůlo-
vatější období. Nicméně jsme pohár získali, i když jen za třetí místo, muži 
a veteráni taky a určitě to tady dneska oslavíme. Na trénincích se nám daří, 
na závodech už je to slabší. Dneska jsme měli levý nástřik delší o dvaadvacet 
vteřin než ten pravý,“ soudí mladá hasička.

Myštice „vyslaly na bitevní pole“ družstvo žen i mužů. Obě skončily 
unisonno na páté příčce.

Starosta SDH Myštice Evžen Vohryzka podotýká: „Je třeba jezdit a cvi-
čit, aby se ukázaly výsledky. My se vždycky scházíme v pátek odpoledne 
nebo v sobotu dopoledne. I včera večer jsme si dávali pěkně „do těla“! Co 
říci k našemu dnešnímu výsledku? Voda měla přijít dřív,“ dodává Evžen 
Vohryzka.

K dnešnímu datu čítá Sbor dobrovolných hasičů Myštice 64 členů. Vlastní 
motorovou stříkačku LIAZ a avii na převoz soutěžících. Tak jako ve všech 
jiných případech podporuje sbor Obecní úřad.

Celý den byla v prostorách uzenického Obecního úřadu k nahlédnutí 
výstava historických a současných fotografií z činnosti místního hasičského 
sboru.

Vladimír Šavrda

Družstvo Chlumu v akci

Družstvo Chobot.

SVĚT DĚTÍ A SPORTU
Navštivte náš nově otevřený obchod 

- kvalitní turistická a sportovní obuv
-  velký výběr značkového oblečení pro děti 

i dospělé 
-   potřeby pro miminka a mladé maminky

Tylova274, Blatná,  tel. 383 394 553
NAPROTI DOMOVU DŮCHODCŮ
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Na soutěži v požárním útoku 
v Chlumě byla k mání speciální 

cena v hodnotě 4500 korun
Chlum - Lidské mraveniště připomínalo travnaté prostranství před vjez-

dem do obce Chlum v sobotu 16. července odpoledne, kde se odehrávala 
soutěž v požárním útoku o pohár starosty obce. Sjelo a sešlo se zde čtyřia-
dvacet ženských a mužských zásahových složek. Každá měla dva pokusy, 
takže se celá akce protáhla až do večerních hodin. Spolu s diváky bylo na 
louce minimálně 300 nadšenců.

Ženy reprezentovaly tyto lokality - Hornosín, Chlum, Březnici, Sedlici, 
Čejetice, Drahenický Malkov, Tchořovice, Hajany, Chobot. Za muže starto-
valy tyto celky - Blatná, Chlum A, Hajany A, Chobot A, Březnice, Sedlice, 
Čejetice, Bezdědovice, Uzeničky, Drahenický Málkov, Tchořovice, Myštice, 
Chobot B, Chlum B, Hajany B.

Jako vůbec první předvedli své hasičské umění ti nejmenší - smíšená 
družstva hajanských a chlumských dětí / přípravka do šesti let, mladší žáci 
od šesti do deseti let, starší žáci od jedenácti do patnácti let /. Svými skvělý-
mi výkony dokázali, že v jejich srdcích klíčí zápal pro hasičské ideály a že 
k této šlechetné aktivitě skutečně přilnuli. Jejich dokonale sehraná ukázka si 
právem vysloužila bouřlivý potlesk všech přítomných. Posléze byly starostou 
vesnice odměněni sladkostmi a medailemi.

O založení dětského družstva v Hajanech bylo rozhodnuto usnesením 
na výroční schůzi SDH Hajany v únoru 2011. Za čtyři měsíce tvrdé práce 
děti pod vedením obětavých vedoucích Edity Zíkové a Jiřího Thorovského 
udělaly obrovský pokrok a perfektně zvládly celý nutný výcvik. „Až budu 
dospělý, chtěl bych se stát opravdovým hasičem,“ hoří nadšením desetiletý 
Matěj Zíka, který má při požárním útoku na starost rozdělovač nebo sací 
koš, „Moc mě to baví. Předtím jsem závodil i za Blatnou.“ Mladí požárníci 
teď budou mít spolu s tchořovickými „kolegy“ soustředění na Ostrém. „Pře-
jeme si, aby z nich vyrostl kvalitní tým, který půjde v našich stopách. My 
se snažíme se ženami jít jim příkladem- před třemi týdny se nám podařilo 
v Hornosíně vybojovat první a druhé místo,“ uvádí „nejvrchnější hasič“ 
z Hajan Pavel Vohryzka. Do dětského družstva z Hajan a Chlumu teď míří 
tři noví žáčci z Blatné.

Z devíti ženských formací se nakonec zástupkyně „něžného pohlaví“ 
z Hajan umístily jako předposlední, v kategorii mužů hajanští dopadli 
nachlup stejně. Vzali to sportovně: „Jeli jsme všichni v rámci možností na 
sto procent, dělali jsme, co se dalo. My se vždycky snažíme udělat dobrý 
výsledek a něco dokázat- to nám určitě stačí. Pochopitelně nechceme jezdit 
domů poslední, snažíme se udržet okolo toho zlatého středu. Tentokrát se nám 
to tedy nepovedlo. Ale je třeba si uvědomit, kolik kvalitních týmů tady dnes 
soutěžilo a také to, že jejich věkový průměr se pohybuje okolo dvaceti let, 
zatímco u nás je to okolo čtyřiceti let,“nechal se slyšet Pavel Vohryzka.

Úplně poprvé se v Chlumu objevili dobrovolní hasiči z Čejetic. A vedli si 
vzorně a disciplinovaně. „Naším zbožným přáním bylo především neskončit 
poslední,“ říká „tisková mluvčí“ čejetických děvčat Patricie Němcová, „O to 
jsme šťastnější, že se nám podařilo získat třetí pozici a pohár. Jsme velice 
spokojeny.“ Dodala ještě, že jejich družstvo pravidelně trénuje a snaží se 
účastnit maxima soutěží na Strakonicku.

Čejetičtí kluci sice na žádný pohár nedosáhli, ale šestá příčka byla také 
slušným výsledkem: „Myslím, že jsme si nevedli špatně. Pravda, trochu 
nás zlobila mašina, ale my jsme se určitě nedopustili žádných chyb a náš 
výkon bych neváhal označit za dokonalý. Trénujeme každou středu a pátek- 
nejstaršímu z nás je osmnáct, průměrný věk je šestnáct let. Líbilo se nám tu 
a uděláme vše pro to, abychom se mohli příští rok sem do Chlumu vrátit,“ 
uvádí Josef Havel.

Domácí měli zastoupené všechny kategorie, bohužel na svůj Olymp 
se nedostali. Ženy se musely spokojit se sedmým místem, muži z Chlumu 
A také se sedmým místem, sestava Chlumu B skončila devátá. „Je to sport 
a v něm může každá chyba udělat své. Samozřejmě jsme chtěli uspět a za 
zdar našeho nasazení jsme doslova potili krev, ale není každý den posvíce-
ní,“ hodnotí výsledek velitel místních hasičů Milan Hanzlík, „Jinde se to 
zase podařilo lépe- kupříkladu naše holky vyhrály letos v Blatné a my jsme 
se propracovali na soutěži v Drahenickém Málkově ke stříbru. Snažíme se 
objíždět co nejvíc soutěží v okolí, když to jde.“

Ve večerních hodinách všechny hasičské formace nastoupily a bylo při-
kročeno k vyhlášení výsledků. Pro bronz si přišly zástupkyně Čejetických 

dívek, pohár za druhé místo převzaly ženy z Březnice a vítězkami se staly 
dívky z Drahenického Málkova. V kategorii mužů excelovali Bezdědovičtí, 
stříbrný vítr i bronzový vánek zachytily celky z hasičské velmoci Chobota 
A a Chobota B.

To nejlepší přišlo na konec. Starosta Chlumu vylosoval výherce super-
speciální ceny v hodnotě 4 500 korun- obří láhve irské whisky o objemu 
více jak čtyři litry. A světe, div se!- štěstí se usmálo na mužskou sestavu 
Chlumu B! „Tak tohle je pořádná satisfakce za nevyhraný pohár,“ smál se 
Milan Hanzlík, zatímco jeho „podřízení“ s maxiláhví whisky tancovali jako 
pominutí, „Whisku pořádně vychladíme a pak „padne za vlast!“ I s námi!“, 
dodává Milan.

Celá akce se náramně vydařila, i co se počasí týče. Svatý Petr letos vůbec 
nad chlumskými drží ochrannou ruku. Asi se pořádně a pravidelně modlí!

Vladimír Šavrda

Lažanské pohostinství bude 
sousedit s dětským koutkem
Lažany- Takový malíř Josef Lada neopomněl nikdy ve svých ilustracích 

z prostředí českého venkova na idylickou hospůdku. Na tomto profilu vísek 
a vesnic se díkybohu většinou ani dnes nic nezměnilo. I v Lažanech mají 
svůj vlastní „pivní koutek“, kde se pospolu scházejí chalupáři s domorodci 
na kus řeči. A teď se dokonce chystá novinka- dětský koutek. „Rodiče si tak 
před hospůdku mohou přijít posedět a nechat své ratolesti na plácku vedle,“ 
rozvinuje plán starosta obce Jiří Myslík, „Budou je mít trvale pod dohledem. 
Na zmiňovaném pozemku budou nainstalovány skluzavky, houpačky, kolotoč 
a trampolína, aby se drobotina nenudila. Celý plácek obeženeme plotem 
a osadíme novými vraty. Celý projekt má svůj oficiální název- „Venkovní 
zázemí pro veřejnost a turisty“. Před objektem totiž navíc vyrostla nová 
pergola, kterou příští rok důkladně zastřešíme. Na nákup pozemku byla obci 
Lažany poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova- bohužel ne příliš 
velká,“ dodává Jiří Myslík.

Protože v přilehlých obcích Čekanice a Milčice „občerstvovací stanice“ 
chybí, nemůže si lažanská hospůdka na nedostatek konzumentů stěžovat. 
V její blízkosti se do budoucnosti budou také pálit čarodějnice a stavět 
májka.

Vladimír Šavrda

Velká událost v malé 
vesničce Řiště

Dne 25.6.2011 Řištští pozorovali oblohu a doufali, že nebude pršet. 
V malé vesničce na Blatensku se ten den konala veliká akce… Hasiči slavili 
75 let od založení sboru.

 Již po poledni se začali sjíždět účastníci soutěže. 
Celkově se soutěže zúčastnilo 13 družstev, včetně domácího mužstva – 10 

družstev mužů a 3 družstva žen. 
Setkání hasičských sborů bylo zahájeno slavnostním pochodem vesnicí ke 

kapličce, následovala hymna, proslov starosty hasičského sboru M. Melouna 
a starosty obce Předmíř pana Karlíka a vystoupení dudačky ze ZUŠ Blatná. 
Celému konání přihlíželi nejen diváci místní a z okolí, ale i rodáci z Řišť, 
kteří byli na tuto událost taktéž pozváni.

Poté proběhla soutěž všech sborů. Domácí družstvo s přehledem dosáhlo 
nejlepšího času. Ostatně není divu, s pilným tréninkem započali „již“ 2 týdny 
před samotnou soutěží. 

Odpoledne se vydařilo: počasí přálo, návštěvníci měli zpestřen program 
o tanec malých tanečníků, o výstavu historických fotografií z Řišť. K tanci 
a poslechu zahrála kapela Kudrnáči, kteří přispěli k znamenité zábavě, která 
končila až dlouho po půlnoci.

Pořadatelé děkují všem zúčastněným.

VÝSLEDKY:
 MUŽI  ŽENY
1. Řiště  Tchořovice
2. Předmíř  Hornosín 
3. Hornosín  Záhrobí



Ročník 22 (32) Blatná 19. srpna 2011 Číslo 13 / strana 11

Cizí jazyky rychle 
a dostupně

Rozhovor s jednatelkou 
jazykové školy jazz-com 

s paní Mgr. Michaelou 
Krausovou

Vaše škola učí cizí jazyky novou metodou 
3D e-learning. Proč tato metoda? – Jako jazy-
ková škola se vždy snažíme vyjít vstříc našim 
studentům. Naše bývalá studentka Gabriela za 
mnou přišla s prosbou o doučování cizích jazyků. 
Gabriela je třetím rokem na mateřské, bydlí na 
malé vesnici a manžel je pracovně velmi vytížený. 
Chtěla se vrátit zpět do svého původního zaměst-
nání, kde je zapotřebí aktivní znalost obchodní 
angličtiny a němčiny. Postěžovala si: „Vůbec si 
netroufám nastoupit zpět do práce, aniž bych si 
zopakovala oba jazyky.“ 

A jak jste to vyřešila? - Nabídla jsem jí jeden 
z našich klasických kurzů. Gabriela se ale neměla 
jak na hodiny dopravovat a neměla nikoho, kdo 
by se jí postaral o děti. Protože jsem krátce před 
tím byla na jazykovém vzdělávacím workshopu 
v Manheimu, kde mě zaujaly možnosti virtuální-
ho světa, rozhodla jsem se tuto metodu, tzv. 3D 
e-learning, s Gabrielou vyzkoušet.

K výuce používáte Second Life. Co si pod 
tím máme představit? – Pro výuku jsme si zvolili 
virtuální svět Second Life, což je svět stvořený po-
čítačem. Jde o simulaci reálného života. Nejedná 
se o hru, protože nejde o dosahování cílů (jako ve 
hře). V tomto světě se pohybujete prostřednictvím 
postavy zvané Avatar a v tomto světě působí již 
přes 600 vzdělávacích organizací.

V Second Life jsme vybudovali virtuální ško-
lu, kde se setkávají lektoři se studenty. K setkání je 
třeba počítač, internet a sluchátka s mikrofonem. 
Jak Vy tak lektor vystupujete jako Avatar a komu-
nikujete písemně a hlasem.

Jak konkrétně na to? – Nasadíte si sluchátka 
s mikrofonem a pomocí programu se přihlásíte 
do virtuální školy. Sejdete se s lektorem, který Vás 
vezme do tematického prostředí, které odpovídá 
náplni hodiny. Například téma Obchodní jedná-
ní - hodina probíhá v zasedací místnosti hotelu 
Pupp, kde se studenti učí komunikaci potřebnou 
v tomto prostředí.

Takže nabízíte obchodní kurzy? – Nabízíme 
nejen obchodní kurzy. Veřejnost si může vybrat 
semestrální čili dlouhodobější kurz, anebo nabí-
zíme tematicky zaměřené kurzy, např. Jedeme 
na dovolenou, Změnil jsem pracovní pozici, 
Vracím se z mateřské dovolené, Komunikace 
v restauraci a na letišti apod. Kompletní nabídku 
najdete na www.e-jazz.cz.

Jaké nese výhody 3D e-learning? – Snadno 
potkáte rodilého mluvčího, získáte nové zážitky, 
připojíte se odkudkoli, ušetří Vám to čas a peníze 
za dopravu.

Gabriela se takto úspěšně připravila na návrat 
do svého původního zaměstnání a nepřestala naši 
1. virtuální jazykovou školu navštěvovat ani po 
roce práce. Ve středu v 19h si zapne počítač, 
přihlásí se do naší virtuální školy, kde hovoří 
s naší on-line lektorkou a dalšími studenty její 
skupiny.

Takto probíhají kurzy u Gabriely a ostatně i ve 
firmách jako je Engel Strojírenská v Kaplici nebo 
Leifheit v Blatné.

Co byste vzkázala veřejnosti? – Přijďte si to 
vyzkoušet, zkušební hodiny jsou zdarma. Postup 
a program naleznete na www.e-jazz.cz.

Děkuji za rozhovor.
Redaktorka Sara Rentsch

Podzimní čaje U Datla
Rozpis akcí

21.8.2011 KŘEČOVÝ ŽÍLY od 18.hod dopouťovaná
24.8.2011 WILD STICKS  Bubenická show + host FUNKY PARLIAMENT OD  

    18.00 HOD
  4.9.2011 ŠUMÍCI + divadlo pro malé i velké + pečené prase od 14.hod
11.9.2011 Z VRŠKU od 15.00 hod
18.9.2011 BATTOLE od 15.00 hod.
25.9.2011 ANČA BAND od 13.00 hod. loučení s létem

MUZIKA SPOJENÁ S GRILOVAČKOU
Hospoda U Datla – při hezkém počasí na zahrádce

PŘIPRAVUJEME:
21.10.2011 JZLF (Jablko znetvořené lidským faktorem) + host Partyzáni a Bandaska  

  od 20.00 hod
26.11.2011 THE HOGS (Irl.) + Václav Koubek od 20.00 hod

Bubenická show – WILDSTICKS
(vhodná pro děti i dospělé)

Soubor bicích nástrojů ve svém vystoupení provede publikum světem rytmů.
Strhující Samba ve 

stylu slavného Brazil-
ského karnevalu v Riu, 
popové hity velikánů 
jako Michael Jackson či 
Jamiroqai, nebo jazzové 
standardy Blue Bossa, či 
Autumn Leaves, americ-
ké marsch a další rytmy 
nenechají v klidu snad 
žádného posluchače. 
Soubor využívá různé 
bicí nástroje, které ne-
jsou v našich zeměpis-
ných šířkách obvyklé. 
Jsou to například Surda-
latinsko americké oválné 
bubny, melodické bicí nástroje jako vibrafon, xylofon, zvonkohra, perkusivní nástroje (bonga, conga, 
djembe), různé tom tomy.

Soubor je také využíván jako součást slavností a historických kostýmovaných průvodů. Soubor 
hrál například na slavnostech Pětilisté růže v Českém Krumlově, nebo v rámci královského průvodu, 
či na happeningu k Velkému pátku na Můstku v Praze. 

ww.wildsticks.eu
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Nové projekty na ZŠ TGM 
Žákovský parlament na ZŠ TGM se v letošním roce dočkal 

mnoha změn. V březnu jsme se totiž zapojili do projektu Žákovské 
parlamenty S. O. S. Po úspěšném výběrovém řízení nás čekal 1. 
výjezdový seminář, na kterém jsme se dozvěděli, co nás v pro-
jektu čeká. Cílem je nastartování plně fungujícího žákovského 
parlamentu na naší škole, rozvíjení klíčových dovedností u žáků, 
kteří parlament tvoří, a prohloubení spolupráce mezi všemi učiteli 
a třídami na naší škole. Nabyté zkušenosti jsme se hned pokusili 
promítnout do praxe, a tak členové žákovského parlamentu (ŽP) od 
března do června prošli „testovacím obdobím“, kdy jsme se pustili 
do mapování školy, diskutovali jsme o tom, jak má vypadat ideální 
člen ŽP. Uspořádali jsme také vlastní sportovní turnaj a celý školní 
rok jsme pak zakončili společnou „parlamentní snídaní“, která 
kromě pohoštění 
nabídla nejen čle-
nům parlamentu, 
ale i paní ředitel-
ce shrnutí všech 
uspo řádaných 
akcí za celý rok. 

V ý s l e d k y 
z mapování školy 
jsme měli mož-
nost představit 
kolegům z ostat-
ních škol zapoje-
ných do projektu Žákovské parlamenty S. O. S. na 2. výjezdovém 
semináři, který se konal v Lukách nad Jihlavou počátkem června. 
Kromě burzy nápadů a zkušeností jsme se tentokrát zamysleli 
nad kritérii demokratičnosti školy a získali cenné zkušenosti 
k přípravě zářijových voleb do žákovského parlamentu. Další 
setkání všech zúčastněných škol se bude konat na konci srpna. 
V říjnu pak nás i členy ŽP čeká prožitkový kurz, kde si zkušenosti 

a rady budou moci vyměnit nejen 
učitelé, ale konečně i žáci, kteří se 
už určitě těší. 

Parlamentní snídaní se s prací 
v ŽP rozloučily i čtyři žákyně 
devátých ročníků (F. Slezáková, 
A. Bláhová, A. Kaprová a A. Ku-
drnová), které v našem žákovském 
parlamentu pracovaly několik let. 
Jako nejstarší členky ŽP měly na 
starosti charitativní sbírky, celo-
školní akce a částečně i organizaci 
a přípravu schůzek žákovského 

parlamentu. Doufám, že i jejich nástupci či nástupkyně budou 
v příštím roce překypovat stejným nadšením a množstvím zají-
mavých a netradičních nápadů. 

Mgr. Ludmila Růžičková

Mateřské centrum 
Kapřík připravuje

Mateřské centrum Kapřík Blatná zahájí svůj pravidelný provoz 
v pondělí 5. září. Pro malé „kapříky“ bude přichystán opět zajímavý 
program – pondělní dopoledne výtvarná dílnička, úterý bude vyhra-
zeno malým dětem do 1 roku, ve středu se na všechny bude těšit 
koordinátorka Irča s dobrovolnicemi, které připraví program plný 
pohybu, zpívání, pohádek, říkadel a tvoření. Ve čtvrtek dopoledne 
bude otevřená herna bez programu. 

Odpolední provoz centra bude zahájen až ke konci září. Termín 
bude ještě upřesněn.  Zájemci o kroužek Šikovné ploutvičky se 
mohou hlásit v centru u koordinátorky nebo mailem.

Více na www.mckaprikestranky.cz
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U příležitosti 20. výročí úmrtí 
cyklisty Christiana Battaglii

Vzpomínková jízda – Pocta Kristovi

Datum :   neděle 21. 8. 2011    v 10.00 hod.
Místo setkání :  náves Bratronice u Strakonic

Trasa jízdy : 
Bratronice –Záboří – Blatná – Mačkov – Čeka-

nice – Sedlice – Rojice – Radomyšl – Domanice 
– Strakonice (průjezd Šmidingerovou, Plánkovou, 
Dr. Fifky a Zvolenskou ul.) – Třebohostice – kři-
žovatka Nahošín – Bratronice.

Celkem 45 km

Trasa kratší :
bez zajížďky do Blatné. 
Bratronice – Záboří  - Čekanice – Sedlice 

(napojení na delší trasu a dále společná).

Upozornění na možnosti návštěvy volně voli-
telných zajímavých míst:

Bratronice zámek a pamětní busta Ch. Battaglii 
V Záboří hrob Blanky a Christiána. U rybníka 
Chvalov hrobka rodiny Battagliů, V Sedlici 
prodejna paličkovaných krajek. Rozhledna 
(telekomunikační věž) nad Zábořím směrem na 
Horažďovice. Nádherné výhledy a panoráma 
Šumavy v klesání nad Mečíchovem, Možnost 
koupání.

V oblasti kolem Bratronic, Záboří, Čečelovic, 
Mečíchova je množství perfektně vyasfaltovaných 
propojovacích a značených cyklotras, vesměs 
s výhledy na Šumavu

Autor a organizátor akce :
Jaroslav Plánička
Hlávkova 762/III, 339 01 Klatovy
tel. 371020445, 607929518, 728225273

DOŠLO PO UZÁVĚRCE

Zámek Žinkovy
10. - 11. 9. 2011 - Návraty klenotů (zámek 

Žinkovy) - v rámci EHD (Dnů Evropského dě-
dictví): rarity z původního zámeckého mobiliáře 
se vrátí na dva dny po více než půl století do 
zámecké kaple + pietní vzpomínka při 10. výročí 
teroristických útoků na USA. Čekat na Vás bude 
celá řada unikátních překvapení, např. velkofor-
mátové fotografie z 11. září s vysokou autentickou 
a emocionální výpovědí, které nebyly dosud nikde 
publikovány. Uvažuje se o vystavení artefaktů ze 
spáleniště Ground Zero. Budete mít jedinečnou 
možnost prohlédnout si běžně uzavřené repre-
zentativní místnosti zámku. Akce se zúčastní celá 
řada V.I.P. hostů. To vše za symbolické vstupné 20 
Kč. Otevřeno bude sobota-neděle v čase 10:00-
16:00 hod. Program bude postupně upřesňován na 
www.chateauzinkovy.com v sekci Novinky.

Teroristické útoky 11. září 2001, jejichž ka-
tastrofální obraz obletěl celý svět, měly rozsáhlé 
důsledky, a to v téměř každé oblasti lidského 
života, určily směřování dějin na další roky. Měly 
za následek 2993 lidských obětí. Většina z nich 
byli civilisté, pocházející celkem z 90 zemí. Zcela 
po právu je tak datum 11. 9. označováno za den, 
kdy se změnil svět.

Pořádá OBRAPA s.r.o. ve spolupráci s Americ-
kým centrem Plzeň a OS Pod Zelenou Horou

Partneři akce: MAS sv. Jana z Nepomuku, 
Centrum Bavaria Bohemia, Multimedia-Acti-
vity.

Sedlická PETICE
Výzva k učinění kroků k zahájení vý-

stavby silničního obchvatu……
Již několikrát bylo projednáváno zahájení 

výstavby silničního obchvatu mimo město Sedlice 
a okolní obce. Byl stanoven i pevný datum zahá-
jení výstavby. Bohužel, tento obchvat byl opět, 
jako již několikrát v minulosti, odložen. Jedná se 
o velice frekventovanou komunikaci, spojující 
České Budějovice – Plzeň.

V současné době je situace více než neúnosná. 
V souvislosti se zpoplatněním dálnic se množství 
projíždějících kamionů neustále zvyšuje.

Dovolujeme si vyjádřit své znepokojení a ne-
souhlas a žádáme o řešení této situace, která je pro 
občany bydlící na uvedené vysoce frekventované 
trase velice kritická.

Je ohroženo naše zdraví tím, že jsme nuceni 
dýchat exhalace výfukových plynů projíždějících 
kamionů a osobních automobilů, ale i nesnesitel-
ným hlukem a jinými dalšími škodlivými účinky 
nadměrného provozu dopravy. Nemůžeme ani 
větrat, protože tento stav  přetrvává 
i v noci. 

Komunikace v Sedlici je poměrně 
úzká a přecházení ulice nebo jízda na 
kole v běžném provozu je více než  
riskantní. 

Domy podél silnice vlivem velkých 
otřesů způsobených vozidly těžké 
nákladní dopravy   trpí a zdivo i okna 
praskají (můžeme doložit fotodoku-
mentací ).

Silnici od domů odděluje pouze chodník, který 
v některých místech nedosahuje šířky ani jednoho 
metru. Do místní ZŠ musí rodiče své děti vozit 
autem a nebo doprovázet, protože cesta je pro ně 
příliš nebezpečná.

Žádáme proto o obnovení jednání, vedoucího 
k realizaci výstavby obchvatu, který měl  být pod-
le plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončen 
již v roce 2012.  

Podle informací získaných měřením rychlosti 
projíždějících aut z radarů, umístěných na okraji 
města, projíždí  Sedlicí denně cca 8 000 až 10 000 
vozidel, z čehož minimálně 50% jsou vozidla 
těžké nákladní dopravy – kamiony. 

Doufáme, že po projednání naší petice Radou 
a Zastupitelstvem Jihočeského kraje bude situace 
negativního dopadu přetěžování komunikace 
a jeho následného vlivu na životní prostředí 
a zdraví občanů  konečně dořešena.

Děkujeme za pochopení a podporu naší zá-
ležitosti. 

Petice bude k podpisu v Knihkupectví u Po-
lánských

Převrácený kamion v zatáčce u Lihovaru v Blatné.
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina na srpen 2011

Pátek 19. srpna – pod sokolovnou 
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Anča Band

Sobota 20. srpna – sokolovna 19,00 hod.
SDO 
NAŠI FURIANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Sobota 20. –  neděle 21. srpna 
TRADIČNÍ BLATENSKÁ  
POUŤ

Zimní stadion
PIVNÍ SLAVNOSTI

Sobota zahájení v 10,00 hod. – hudba  
Z. Koubka

20,00 hod. TANEČNÍ  ZÁBAVA
 - hraje skupina Melodion

Neděle 10,00  - 12,00 hod. – kapela Z VRŠKU
       14,00  - 18,00 hod. – BUDVARKA
Občerstvení zajištěno

ZO ČSCH Blatná 
TRADIČNÍ POUŤOVÁ  
VÝSTAVA
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva 

spojená se sobotní expozicí morčat
Otevřeno: 
sobota  8,00 – 18,00 hod.
           10,00 – 18,00 hod. – Muzika p. Kováře 
z Oseka

neděle  8,00 – 17,00 hod. 
            9,00 – 17,00 hod. – Starošumavská 
pětka

Letní stadion:
Odbíjená, kopaná, plážový volejbal, …
a pouťové atrakce

Výstavy:       
Zámek Blatná

LADISLAV KVĚT 
Výstava obrazů
Otevřeno denně mimo pondělí  10 – 12,  13 

– 17 hod.
Výstava potrvá do 7. srpna 2011 

Zámek Blatná
Italská výtvarnice
CECILIA CHIAVISTELLI
- vystavuje  plastiky z různých druhů materiálů 

/papír maché, mramor,…/ 
Vernisáž výstavy se uskuteční 26. srpna od 

18,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 12,
13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011

Městské muzeum v Blatné
DIVADLO V BLATNÉ

 - z historie Spolku blatenských divadelních 
ochotníků v letech 1851 – 2011

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 14. září 2011

Městské muzeum v Blatné
Z DEPOZITÁŘE MUZEA
Výstava získaných a restaurovaných výtvar-

ných děl ze sbírky Městského muzea v Blatné za 
posledních 10 let

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011 

Zájezdové představení: 
Divadlo Broadway Praha
Předpremiéra muzikálu J. Ledeckého – úterý  

29. listopadu

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
 aneb 
„SLIBY SE MAJ PLNIT O 
VÁNOCÍCH“
Hrají: L. Rybová, M. Dejdar, M. Vašut, M. 

Plánková, K. Fialová, N. Konvalinková, P. Štěpá-
nek, M. Labuda, A. Háma, F. Antonio aj.

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny 
Tesly

Předpokládaná cena: 400,- Kč

Prosíme zájemce o urychlené přihlašování 
z důvodu nutné rezervace!

Oddělení kultury tel.:  383 422 849

PROGRAM SEZONY KPH NA ROK  
2011/12

11. října 2011
 MUSICA DOLCE  VITA
 Žofie Vokálková – flétna 
 Zbyňka Šolcová – harfa 
 Daniela Demuthová – mezzosoprán 

15. listopadu 2011
 SHAHAB  TOLOUIE
 Shahab Tolouie – kytara, zpěv
 Tomáš Vychytil – kytara 
 Tomáš Reindl – etnické a jazzové  
 perkuse, bubny 

13. prosince 2011
 Vánoční koncert - sokolovna
 MELODY  MAKERS
 Ondřej Havelka

Tento koncert není zahrnut v předplatném 
KPH  

17. ledna 2012
 JAPAN TRUMPET
 Yasuko Tanaka – trubka    
 Rie Michimura –  klavír

Pátek 19.8 ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný USA 2011, 137 minut, v 

českém znění 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA 
VLNÁCH PODIVNA 
/Falcon /
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 

divákům znovu představuje zábavu, dobrodruž-
nou atmosféru a humor, které byly hlavním 
důvodem obrovského úspěchu celé série – to 
vše navíc tentokráte v systému Disney Digital 
3D. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli 
kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí 
a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete 
tajemná Angelica, není si jistý, zda se zamiloval, 
nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, 
která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární 
Pramen mládí. 
Vstupné 75 Kč  Mládeži přístupno 

Středa 24.8 ve 20:00 hod.
Komedie USA 2011, 102 minut, s titulky 
PRINC A PRUďAS 
/Bontonfilm /
Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek 

a fantasy příběhů. Zatraceně vtipnou a povedenou 
urážkou. Vypráví příběh dvou královských bratrů, 
z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco 
tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří úder-
nou dvojku, která je pro záchranu krásné panny 

(snad) ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství, 
tedy pokud to nebude příliš bolet. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Pátek 26.8 ve 20:00 hod.

Thriller USA 2011, 87 minut, s titulky 
KAZATEL 
/Falcon /
Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo 

své nejděsivější nepřátele, hordy upírů. Poslední 
přežívající upíři byli přemístěni do izolovaných 
rezervací, zatímco lidstvo žije v opevněných měs-
tech, kterým vládne církev. Kazatelé, trénovaní 
jako nemilosrdní zabijáci v upírských válkách, 
nyní vykonávají podřadnou práci a žijí téměř 
odříznuti od okolního světa. Jsou označeni viditel-
ným tetováním a jejich sousedé se jich straní... 
Vstupné 70 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 

Středa 31.8 ve 20:00 hod.
Komedie USA 2011, 116 minut, s titulky 
ZKUS MĚ ROZESMÁT 
/Falcon /
Ve filmu Zkus mě rozesmát si plastický chirurg 

začne romanci s mnohem mladší učitelkou, vy-
užije svou loajální asistentku, aby předstírala, že 
je jeho nastávající ex-manželka, aby zamaskoval 
lehkomyslnou lež. Když toho selže mnohem víc, 
musí se do toho plánu zatáhnout i děti asistentky 
a všichni míří na víkend na Havaj, který změní 
životy všech zúčastněných. 
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno 
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 PORTS
Sedličtí zaplatili za 

vítězství ve fotbalovém 
memoriálu v Neradově 

vysokou cenu
Neradov - Kolektivní sporty jsou prostě 

rizikové a nevyzpytatelné. U fotbalu to platí 
dvojnásobně. Zatímco někdy mistrovské utkání 
proběhne bez větších problémů, obyčejný ven-
kovský memoriál se může zvrtnout v bolestivou 
epizodu.

Klasickým případem se stal v úterý 5. července 
fotbalový „Memoriál Míly Vaňáče a Jiřího Him-
la“, kterého se na zeleném trávníku v Neradově 
zúčastnila čtyři mužstva z Ostrova nad Ohří, Čes-
kých Budějovic / I. SK HKB Havlinda /, Sedlice 
a domácího TJ Sokol Lom. Finálový zápas mezi 
domácími a Sedlicí přinesl dvě ošklivá zranění 
hráčům hostujícího týmu. V prvním poločase 
musel být převezen do nemocnice a hned opero-

ván sedlický fotbalista s přetrženou achillovkou. 
Druhý poločas se pak stal osudný jeho kamarádo-
vi, který po zdrcujícím pádu zůstal ležet na hrací 
ploše s přeraženou rukou. I když sedličtí po tuhém 
a vyčerpávajícím boji nakonec porazili Lom 2:1, 
vítězství mělo tentokrát pelyňkovou příchuť. „Za 
takových okolností je radost z putovního poháru 
ani ne poloviční,“ vyjádřil se po jeho převzetí 
Vladimír Klíma, „Pravdou zůstává, že zranění na-
šich spoluhráčů nebyla způsobena fauly ze strany 
soupeřů, ale vlastní vinou v zajetí přílišné horli-
vosti.“ Finálový souboj prý byl velice vyrovnaný: 
„Hodně nás nastartovali lomští tím, že si hned 
v úvodu dali vlastní gól. Pořádně nám to nazdvihlo 
sebevědomí. Šlo sice jen o memoriál, ale fotbalisti 
nikdy neberou nic na lehkou váhu- vždycky je to 
z obou stran hecnutí a řevnivost.“ Závěrem dodal: 

„Rád bych zdejším pořadatelům moc poděkoval 
za skvěle zorganizovaný turnaj.“

Utkání o třetí a čtvrté místo mezi Ostrovem 
nad Ohří a Českými Budějovicemi bylo pro 
zástupce krajského města doslova „funusem“. 
Ostrováci jim naložili co proto 9:1. Nikdo to ale 
nepokládal za nějakou ostudu- každý může mít 
někdy svůj slabý den.

Jinak diváci, kterých se okolo hřiště během 
turnaje shromáždilo více než stovka, viděli dobrý 
a kvalitní fotbal, prošpekovaný dramatickými 
momenty a parádní technikou. Na vlnách adre-
nalinu poměrně často přilétly i šťavnaté slovní 
výrazy a jadrné nadávky, což je ovšem pro fotbal 
typické a přidalo to celé podívané na atraktivitě 
a peprnosti.

Při této příležitosti nebylo možné nezavzpo-
mínat na oba muže, jejichž světlé památce je 
sportovní akce v Neradově věnována: „Byl to 
právě Míla Vaňáč, který se zasloužil o vybudo-
vání našeho hřiště v roce 1975 a následné zřízení 
fotbalových kabin v letech 1975- 1980. On také 
stál za vznikem prvního lomského manšaftu,“ říká 
místní občan František Mařík. „On by za fotbal 
dýchal, byl neuvěřitelně zapálený a obětavý. 
Měli jsme ho všichni rádi i jako super kamaráda 
a hodného člověka,“ dodává Bohumil Štědroň-
ský. Miloslav Vaňáč zemřel v roce 1980 ve věku 
pouhých 48 let.

Druhá místní fotbalová osobnost- Jiří Himl 
- zemřel letos. „Dlouhá léta aktivně hrál fotbal, 
podílel se na organizaci turnajů, prostě pro tenhle 
sport udělal taky hodně,“ shodují se jeho známí 
i přátelé. Druhou vášní Jiřího Himla byl mariáš, 
který hrál i závodně.

Celé akci byl přítomen i syn Miloslava Vaňáče, 
který rovněž věnoval organizátorům sponzorský 
dar.

Dříve, než spatřil světlo světa nádherný fotba-
lový areál v Neradově, hrávalo se na provizorním 
plácku nad vsí pod kravínem.

Vladimír Šavrda

Mužstvo ženatých 
„vykleplo“ ve fotbalo-
vém turnaji v Chlumu 

svobodné
Manželství asi dává sílu a energii.
Chlum - Už řadu let si zpestřují místní občané 

pouť zábavným turnajem v malé kopané mezi 
ženatými a svobodnými muži. „Poslední dva roky 
se však tahle tradice nedodržela. Až letos znovu 
slovo dalo slovo a sešla se parta nadšenců, aby 
změřila svoje síly,“ prozrazuje aktivní účastník 
Jan Grešák.

Šest borců na každé straně se v určený čas do 
sebe „zakouslo“ jako smečka buldoků. „Boj to byl 
sice lítý, na druhé straně šlo především o pobavení 
aktérů a diváků. Ženatí tentokrát porazili svobod-
né. Ale těsně - 5:4,“ dodává Jan Grešák.

Být ženatý v Chlumu je přinejmenším užiteč-
né. Z fotbalového hlediska tedy určitě. Svobodní 
asi nemají kde čerpat „inspiraci“.

Vladimír Šavrda

Mužstvo Sedlice

Mužstvo Lom

Nohejbalový turnaj
Nohejbalový turnaj na buzickém dvoře 
byl především o švandě. Hráč přezdíva-
ný „Kazan“ hrál v dřevácích, Dan Málek 
skákal přes síť místo míče, v kádi s vo-
dou máčeli nohejbalisté jeden druhého 
jako nepoctivé pekaře ve středověku.

Buzice- Řada sportovních turnajů na Blaten-
sku je ocejchována jako „srandamač“. Opravdu 
si tuto nálepku ale zaslouží asi jen tradiční nohej-
balový turnaj na soukromém dvoře v Buzicích 
„U Čilejch“. Jeho aktéři nezklamali ani letošního 
23. července a předvedli desítkám přihlížejících 
poctivou „šterclovskou“ estrádu se vším všudy. 

Tentokrát se „U Čilejch“ sešlo osm sestav- 
Karlíci / Blatná- Vinice /, Blatná – Vinice, Starci 
/ dříve narození z Blatné /, buzická domobrana, 
Smíšená „Stars“ / Škvořetice+ Blatná /, tým „Bez 
motoru“ / Blatná /, „Rum team“ také z Blatné 
a konečně blatenská první klempířská rodinná- 
Vinterovi. Zatímco loni se hrálo ještě na blátivém 
povrchu, navíc za deště, letos už bíle lajnovaný 
koridor pokrývala tráva a počasí? To bylo přímo 
idylické!

V  t o m t o 
tradičním bu-
zickém turnaji 
opravdu od jis-
té doby nejde 
vůbec o nějaké 
senzační výko-
ny, ale o to se 
sejít a královsky 
pobavit v kama-
rádské atmosfé-
ře. Samozřejmě, 
že natrénované 
trojice hrály se 
vším nasazením 
a rozbalily to 

s plnou parádou. Na straně druhé jiné party sáze-
ly především „na vůli všemohoucího“ a hleděly 
se hlavně skvěle poveselit. Takový „Rum team“ 
z Blatné- už ten název dostatečně vypovídal 
o zaměření a prioritách jeho příslušníků. Jako 
grandi si neváhali nechat přinést na hrací plochu 
pro posilnění „panáky“, míč údajně viděli trojmo 
a hlavní „kápo“ Dan Málek při útoku na protivní-
ky skákal přes síť místo míče, což se opravdu vidí 
málokdy. Celkem logicky jim zůstalo vyhrazeno 
poslední místo.

Ani sestava jménem „Scholajzna“ nic nehodla-
la „lámat přes koleno“. Klempířští mistři z Blatné 
– rodinný klan Vinterů- pojali mač velkoryse. 
„Tohle se vážně nedá brát smrtelně vážně,“ mává 
rukou „náčelník“ party František Vinter st., „Ani 
ve snu by nás nenapadlo dohadovat se s rozhod-
čím, o výsledek nám nejde, jen o to se pobavit! 
My nohejbal stejně pravidelně nehrajeme, jako 
živnostníci na to nemáme čas. Ale když už hra-
jeme, musí nám pořadatel jako doprovod pustit 
dechovku, to považujeme za naše svaté právo. 
Fungujeme na ni stejně spolehlivě jako auto na 
benzín,“směje se. A snad právě ta dechovka jim 
dodala sílu vyšponovat se a porazit „Rum team“. 
Skončili tedy sedmí.

(pokrač. na str. 16)

Mužstvo starců se 
sudem piva
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Nohejbalový turnaj (pokr. ze str. 13)

Blatenský triatlon 
po páté

V sobotu 23. 7. se uskutečnil již pátý ročník 
akce známé jako BLATENSKÝ TRIATLON. 
Slunečné a trochu větrné počasí přitáhlo na start 
závodu 54 účastníků, což je o celého jednoho! 
více :-), než v minulém ročníku, kdy start závodu 
halily temné mraky a zkrápěl déšť.

Nicméně ve 13:00 se vydalo celé padesátič-
tyřčlenné pole na mírně upravenou trať pátého 
ročníku Blatenského triatlonu. Mírně upravenou 
z toho důvodu, že i když se voda v rybníku Pustý 
ihned po startu téměř „vařila“, teploměr hodinu 
před závodem ukázal 17,6˚ C. Což na koupání 
není mnoho. Jelikož ne všichni závodníci vlastnili 
speciální plavecký neopren a byli by tak vystaveni 
poměrně dlouhou dobu poměrně chladné vodě, 
zkrátili jsme plaveckou část na polovinu, tj. cca 
320 metrů. Již tato zkrácená část závodu napo-
věděla mnoho o jeho dalším vývoji. Z vody jako 
první vybíhal Jan Hradecký z E.on Tábor, který 
o cca 45 minut později protnul jako první i cílovou 
pásku. Jen pro zajímavost, vítěz se vedle velice 
kvalitního plavání a výtečného běhu (v obou 
disciplínách nejrychlejší) „svezl“ při prostřední 
cyklistické části ve skupině, jejíž nejrychlejší člen 
(Stanislav Cibulka – Ironstars Beroun) absolvoval 
dvacetikilometrovou trasu Blatná – Bělčice a zpět 
za 29 minut a 45 vteřin. Tzn. průměrná rychlost 
mírně převyšující 40 km/h.

Mezi ženami dominovala Šárka Grabmülle-
rová z týmu B+H České Budějovice. Opět pro 
zajímavost, Šárka Grabmüllerová je dlouholetou, 
velice úspěšnou reprezentantkou ČR v zimní va-
riantě triatlonu, který se skládá z běhu, jízdy na 
horském kole a běhu na lyžích volnou technikou. 

Medaile ze závodů světového poháru, z mistrov-
ství Evropy atd. :-) vozí neustále. Takřka pravidel-
ná účast takovýchto závodnic a závodníků s velice 
solidní výkonností je v budoucích letech poměrně 
slušným lákadlem pro toho, kdo by chtěl zjistit, 
jak se vlastně ten triatlon má pořádně dělat.

Avšak vedle jedinců provozujících tento sport 
na vysoké výkonnostní úrovni byla i letos takřka 
polovina účastníků z řad nadšenců jdoucích 
poměřit svou výkonnost především s tratí, než 
s ostatními soupeři. Jak už bylo zmíněno v úvo-
du textu, počet účastníků rok od roku stoupá :-) 
a tak se budou pořadatelé příští rok těšit jak na již 
několikanásobné účastníky Blatenského triatlonu, 
tak i na ty další, kteří by chtěli zkusit či vidět, jak 
se ten triatlon vlastně dělá…

Výsledky závodu jsou k nahlédnutí na www.
triatlon-jih.cz. Foto a ještě video z ročníku 2010 
k vidění na serverech youtube.com a facebook.
com po zadání „hesla“ Blatenský triatlon.

P. S. Náš organizační tým se rozhodl ku příležitosti blatenské pouti uspořádat akci, která bude 
alternativou jak k pouťovým atrakcím, tak i Blatenskému triatlonu, závodu určenému dospělým. 
Jedná se o triatlonový „závod“ určený pro děti od nejmladších, až po úplně velké :-). V sobotu 
20. 8. 2011 od 14:00 do 15:00 bude u rybníka Pustý připravena trať kombinující plavání, cyklistiku 
a běh trochu jiným, doufáme, že zábavným způsobem. Zde budou mít všichni zájemci, a výhradně 
děti, možnost seznámit se s triatlonem způsobem, jaký podle dostupných informací nemá ve světě 
obdoby. Pokud přijdete se svou ratolestí mezi 13. a 14. hodinou (abychom stihli všechny v klidu 
zaregistrovat a ve 14:00 odstartovat) na výše zmíněné místo s kolem, helmou, plavkami a botkami, 
uvidíte či vyzkoušíte atrakci, která za málo peněz (startovné je 0,- Kč) způsobí mnoho „muziky“. 
Více informací na telefonním čísle 777 325 930.

Na účast Vaši a Vašich dětí se těší „Blatenský triatlon“.

MEMORIÁL JANA PAPOUŠKA 30. 6. 
– 3. 7. 2011 Martinice (Příbram)

Nejdotovanější soutěž roku přilákala rekord-
ní účast 

Martinice – První prázdninový týden se na 
skokovém kolbišti jednoho z nejluxusnějších 
českých jezdeckých areálů Equitana v Martinicích 
u Příbrami sešla česká parkurová elita, aby se 
utkala o vítězství v nejdotovanější soutěži roku 
Memoriálu Jana Papouška. Ztížit situaci přijela 
českým reprezentantům zahraniční konkurence 
z Holandska, Rakouska a Slovenska.

Kromě ojedinělé finanční dotace 150 000 ko-
run se na závodech lámaly rekordy také v počtu 
přihlášených koní a jezdců. Pro čtyřnohé spor-
tovce pořadatelé připravili přes 160 mobilních 
plachtových boxů, celkem bylo přihlášeno do 
čtyřdenního programu přes 320 koní ze všech kou-
tů republiky, Holandska, Rakouska a Slovenska.
Petr Štěpánek alias docent Valšík dekoroval 
nejlepší 

Zatímco během čtvrtku a pátku proběhly nižší 
soutěže hlavně pro mladé koně a jezdce, o víkendu 
již šlo do tuhého. V sobotu se kromě vítězů tří 
soutěží s překážkami vysokými 120 – 130 – 140 
cm předávaly také ceny nejlepším koním plemene 
slovenský teplokrevník chovaný v České repub-
lice, přičemž u dekorování asistoval také herec 
Petr Štěpánek. Ten v rozhovoru podotkl, že koně 
mu vůbec nejsou cizí, ovšem dnešní jezdecký 
sport je samozřejmě zcela na jiné úrovni, než 
kterou pamatuje. 
Vítěz získal za šest minut rekordních 70 000 
korun!

Vrchol celých závodů proběhl v neděli 3. čer-
vence. Naštěstí se ve středočeských Martinicích 
nevyplnila předpověď počasí, která zrušila napří-
klad závody na opačné straně republiky, a chladné 
počasí pouze diváky a jezdce obléklo do teplejších 
bund. Koním navíc studenější počasí vyhovuje. 
V nejlepší formě se nakonec předvedl opavský 
jezdec Jiří Hruška, když se s oběma svými koňmi 
rozeskakoval o vítězství. To mu mohl vzít jedině 
další Severomoravan, Zdeněk Žíla. Ten však měl 
malý handicap – hřebce Cavalina nejezdí dlouho, 
vlastně s ním v Martinicích absolvoval teprve dru-
hé závody, a nevěděl tedy přesně, jak moc rychle 
s ním může závodit. Volil tak opatrnější tempo 
a skončil na druhém místě za rychlejším Jiřím 
Hruškou s Aristem Z. Hruška se svým druhým 
koněm Radkem (shodou okolností slavil v neděli 
svátek) skončil ještě třetí, a za své výkony na 
parkuru, které v součtu trvaly necelých šest minut, 
si odváží do Opavy 70 000 korun!
Zábava pro všechny kategorie

Monstrózní čtyřdenní akce každý den vr-
cholila také specialitou pro diváky, neboť mohli 
vyhrát hodnotné ceny. Stejná odměna je pro ně 
připravena na každých martinických závodech, 
které probíhají každý měsíc, samozřejmostí je 
příjemně strávený den ve společnosti krásných 
koní a elegantních jezdců. 

Buzičtí nohejbalisté si také nenechali ujít 
možnost se „blýsknout“. Jiří Zíka, přezdívaný 
„Kazan“, se veřejně zavázal sehrát alespoň jeden 
zápas v dřevácích a svůj slib také splnil. Určitě 
by to vydržel celou hru, ale nevydržel to jeden 
dřevák. Po dvou odkopech a pár krocích směrem 
k balónu se hořejšek pravého dřeváku odštípnul 
a bylo po podívané. „To je prostě výrobní vada,“ 
lamentoval „Kazan“ směrem k obecenstvu, „Oni 
holt sedláci nohejbal nepěstovali, to je vidět!“ 
Domácí nakonec / už v obyčejných kopačkách / 
uhájili pátou pozici.

Šestí byli kluci „Bez motoru“ a čtvrtí míšenci 
„Stars“.

Bronz vybojovali hráči z blatenské Vini-
ce. „My tedy trénujeme poctivě- scházíme se 
pravidelně každou neděli,“ uvádí mluvčí týmu 
Jindřich Pavel, „Počítali jsme s tím, že tady 

dneska vyhrajeme, ale není každý den posvícení. 
Sem do Buzic jezdíme moc rádi, je to tu skvěle 
zorganizované- objíždíme i další turnaje v okolí 
nebo přímo v Blatné.“

Kolegové z Vinice pod krycím názvem „Karlí-
ci“ byli přece jen o fous lepší a tak je hřálo na hru-
di stříbro. Na celé čáře zvítězili blatenští „Starci“, 
přesně podle přísloví „Co se v mládí naučíš, ke 
stáru jako když najdeš“: „Jsme dost překvapeni, že 
jsme dokázali porazit oba celky z Vinice, protože 
oni běžně poráží nás,“ přiznali vítězové, „Dříve 
jsme hráli nohejbal jako registrovaní, ale teď už 
kopeme jen rekreačně. Náš tým A z blatenské 
Tělovýchovné jednoty dnes také nastoupil, a sice 
na turnaji v Chobotě.“

Úplným závěrem došlo k ceremoniálu koupání 
v obří kádi. Zatímco za Karla IV. se takhle máčeli 
ve Vltavě nepoctiví pekaři, tady se to bralo stylem 
„hlava nehlava“.      

Vladimír Šavrda
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Cykloturistika a závodní 
cyklistika 

Cykloturistika
Na 27. ročník cyklistické dálkové jízdy do Plzně vyjely 27. června 2011 

od „Labutě“ dvě skupiny nadšenců. 
První  par ta 

(Karel Veselý, 
Ing .  Miros lav 
Vaňáč, Miloslav 
Mráz, Vladimír 
Šilhan (Bělčice) 
a František Šes-
ták) už v 6.00 
hod., jelikož je 
čekala delší trasa 
do Plzně, „zkrat-
kou“ přes Šuma-
vu a nejvyšší bod, 
1177 m. vysoká 

Huťská hora nad Zhůřím. Po náročném a nekonečném stoupání přes Svojše 
jim krásný výhled, který doporučujeme turistům při toulkách Šumavou 
nevynechat, pokazila dešťová přeháňka a velká zima.

Na trase Blatná – Sušice – Kvilda – Modrava – Srní – Sušice – Plánice 
– Nepomuk – Blovice – Plzeň – Starý Plzenec – Spálené Poříčí – Lnáře – 
Blatná ujeli celkem 253 km

Druhá, „něž-
nější“ skupina 
(Martina Křeč-
k o v á ,  I v a n a 
a Jaroslava Va-
ňáčová, Tomáš 
Vaňáč, Václav 
Soukup), kterou 
ještě doplnila 
Zdena Čižinská 
a Václav Kol-
lros ze Strako-
nic, František 
H a j d e k r  z e 
Sedlice, vyje-
la v 8,30 hod.  
Z Blatné a zpět jeli přes Lnáře, Spálené Poříčí, Starý Plzenec do Plzně a zpět, 
což pro blatenské bylo 125 km, Dvojice ze Strakonic měla k tomu dalších 
50 km, František Hajdekr + 20km do Sedlice.

Zvláštní pozornost zaslouží nejstarší účastník akce, pan Václav Radil 
z Kocelovic - 73 let. Jako v předcházejících ročnících, tak i letos si „vyrazil“ 
na samostatnou, sólovou jízdu oklikou do Plzně, při níž dle vlastního itineráře 
ujel úctyhodných 180 km.

Závodní cyklistika – úspěchy a velké perspektivy
Petr Soukup

V úspěšných výsledcích suverénně pokračuje v národních seriálech. Od 
počátku roku zatím ještě nechyběl na stupních vítězů.

Výsledky posledních závodů MTB :
1. místo  – Dobříš, Zadov, Horní Cerekev, Znovín, 
2. místo – Karlštejn

Martin Švec
10. místo na Mistrovství ČR v časovce jednotlivců
26. místo na Mistrovství Evropy v silničním závodě
Regionální závody na silnici :
2.místo  v Běšinech (3. nejlepší čas celkově ze všech kategorií)
4. místo  Kašperské Hory (5. místo absolutní)
2. místo  Brloh u Českého Krumlova (5. absolutní)
Martinovi se bohužel lepí smůla na paty. Naposledy musel pro defekt 

odstoupit z přední pozice v závěrečné části závodu Mistrovství ČR Masters 
na Moninci. 

Josef Etlík
3. místa v silničních závodech seriálu Šumavské amatérské ligy v Brlohu,  

Konstatinových Lázních, Mariánských Lázních a ve Lhůtě u Klatov mu zajiš-
ťují místo na stupních vítězů a odrážejí jeho stabilní výbornou výkonnost.

Bratři Stoškové stále lepší
Martin Stošek – člen reprezentačního družstva České republiky juniorů
4. místo a nepopulární bramborová medaile na Mistrovství republiky 

XC v Teplicích. O stupně vítězů přišel jako nejmladší závodník a nováček 
v kategorii až po velkém souboji.

Svým výkonem natolik přesvědčil, že byl nominován na reprezentačního 
družstva juniorů České republiky na Mistrovství Evropy v Dubňanech na 
Slovensku.

Tam v dresu ČR startoval 5. srpna 2011 a z 90 startujících se jako druhý 
nejlepší Čech umístil na 29. místě, čímž získal nominaci na Mistrovství světa 
XC do Chambery ve Švýcarsku !

Mezitím si „odskočil“ vyhrát silniční závod v Brlohu a Jihočesko-Ba-
vorský pohár MTB

Budeme držet palce a přát hodně sportovního štěstí i na SP XCO  v No-
vém Městě na Moravě

Viktor Stošek
Jako jeden z nejmladších v kategorii mužů statečně prohání konkurenci 

starších a zkušenějších závodníků. Potvrzují to výsledky:
4. místo v kategorii elite na Jihočesko-bavorském poháru,
1. místo v kategorii 19-29 let a 3. místo celkově na Šumavském mara-

tónu MTB je mimořádně hodnotný výsledek, jelikož za soupeře měl řadu 
úspěšných reprezentantů ČR,

3. místo v kategorii expert v Teplicích.

Viktor Stošek st.
4. místo na Jihočesko-bavorském poháru MTB potvrzuje přísloví, že 

jablka nepadají daleko od stromu. 
F. Šesták

Účastníci dlouhé trasy.

Skupina z kratší trasy v Plzni.
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V sobotu 6. 8. 2011 uspořádali Dřeváci TJ 
Sokol Blatná 5.ročník turnaje smíšených družstev 
Blatenské volejbalové prase. O letošní ročník byl 
mezi týmy opravdu zájem, a tak se v areálu pod 
sokolovnou sešlo 11 družstev. Oproti loňsku, kdy 
počasí sportování nepřálo, se letos po několika 
ranních kapkách proměnila obloha v příjemné 
polojasno s ideálními teplotami. 

Při úvodním zahájení byly týmy rozlosovány 
do dvou skupin, ve kterých hrály systémem každý 
s každým o dvě postupová místa do semifinále. 
V šestičlenné skupině A se sešlo hned několik 
favoritů a bylo jasné, že pro některé skončí turnaj 
již v základní skupině. Až do posledního zápasu se 
s napětím čekalo, kdo postoupí. Vítězem skupiny 

se nakonec stala Pomalá ruka Strakonice a jako 
druzí proklouzli šťastně do semifinále hráči Free-
way Rožmitál pod Třemšínem. Pětičlenná skupina 
B nebyla tak zamotaná, suverénně ji vyhráli Pa-
pataci Písek a z druhého místa postoupil X-team 
Litvínov. Bohužel ani jednomu z domácích týmů 
se nepodařilo výrazně potrápit soupeře ve skupi-
nách a umístily se až za svými konkurenty.

Semifinálové zápasy skýtaly napínavou podí-
vanou, ale přesto potvrdili papíroví favorité svoji 
kvalitu a postoupili do finále. Utkání o 3.místo 
i finále byly ještě napínavější a o jejich vítězi 
rozhodoval v obou případech až třetí set. Bronzo-

BLATENSKÉ VOLEJBALOVÉ PRASE 2011 vou příčku nakonec obsadili hráči X-teamu, kteří 
zdolali Papataci, a z prvenství se radovala Pomalá 
ruka, která porazila Freeway. Pro volejbalisty 
Strakonic to byl již třetí triumf v řadě a opět si 
tak odvezli putovní pohár.

Celodenní klání nabídlo volejbal vysoké 
úrovně, razantní smeče, pevné bloky, tvrdé podání 
a nespočet obětavých zákroků. Po vyčerpávajícím 
sportování se všichni rádi posilnili pečeným 
prasetem a nejedním vychlazeným pivem a již se 
zajisté těší, že se příští rok zase sejdou v Blatné 
pod vysokou sítí.

www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský

dovolujeme si Vás tímto pozvat na mistrovská utkání 
ve fotbale, která se konají o Blatenské pouti.

dorost st.
20.8.  9.30 hod.   Blatná : Loko Č.B.

dorost ml.
20.8.  11.15.00 hod.  Blatná : Loko Č.B.

muži „A“
20.8.  17.00 hod.  Blatná : Strunkovice

FOTBALOVÝ NÁBOR MLÁDEŽE 
(letní stadion)

Přípravka mladší (ročník 2003, 2004)
Po, st 16.00-17.00 hod.

Přípravka starší (ročník 2001, 2002
Út, čt 15.30-17.00 hod.

Žáci mladší (ročník 1999, 2000)
St, pá 15.30-17.00 hod.

Žáci starší (ročník 1997-1998)
St, pá 15.30-17.00 hod.

Hokejbal
„Blatenští hokejbalisté TJ Datels ani během letních prázdnin nezahálejí a přípravy 

na novou sezonu pokračují v plném proudu. Na přelomu měsíců července a srpna 
začal jako první s přípravou tým starších žáků,který čeká po třech letech absence 
v soutěžích obnovená premiera. Nově se tvořící tým povede trenérský triumvirát 
D.Málek,Z.Vinter,Z.Stahl a jelikož se tým stále tvoří a doplňuje, probíhá na trénincích 
průběžně nábor chlapců ročníků 1997,1998. Zájemci, a to nejen ve věkové kategorii 
starších žáků, naleznou na oficiálním klubovém webu /www.datelsblatna.cz/ veškeré 
bližší informace, rozpis tréninků a kontakty na vedoucí jednotlivých mužstev. Kromě 
starších žáků začala v polovině srpna příprava dalším dvěma týmům.Do mistrov-
ských soutěží sezony 2011/2012 vstoupí mužstva mladších žáků (trenéři R.Kareš, 
P.Kareš) a jeden tým mužů pod vedením dvojice D.Brož-P.Sedláček. Datels se navíc 
od září rozrostou o„hokejbalovou školku“- přípravku, která se bude připravovat pod 
hlavním vedením trenéra Romana Pojera a v září bude probíhat nábor dětí prvních 
a druhých tříd základních škol . Během letní pauzy se intenzivně pracovalo i na 
zázemí v domovském stánku na zimním stadionu. Výsledkem jsou zrekonstruované 
šatny hostů,starších žáků a skladová místnost. Realizaci projektu by nebylo možné 
provést bez podpory sponzorů, partnerů a v neposlední řadě brigádnických hodin 
členů hokejbalového klubu. Za vybavení,odborné práce a materiální pomoc patří dík 
firmám: JOSEF KOHOUT(zhotovení stojanu na hokejky), MICHAELA BOLLE-
NOVÁ-prodej podlahových krytin(linoleum do šaten), ROMAN POJER(zakoupení 
lekárniček),BORIS KAPR(zednické práce,barvy) ZDENĚK SLÁDEK-truhlářské 
práce(zhotovení dřevěnných polic) Závěrem si hokejbalový klub TJ Blatná Datels 
dovoluje pozvat širokou blatenskou veřejnost a fanoušky na 6. ročník mezinárodního 
hokejbalového turnaje Staropramen Cup 2011, který se uskuteční na sklonku léta na 
zimním stadionu v Blatné. Jeden z největších podniků svého druhu nabídne během 
tří dnů 26.-28. srpna maratón 31 utkání celkem deseti týmů z celé ČR a Slovenska. 
Během třídenního sportovního zápolení si přijde na své každý,kdo se rozhodne 
navštívit blatenskou hokejbalovou arenu. Na sobotní večer je připraven kromě 
dovednostní soutěže i kulturním program se živou hudbou a tancem. Celý turnaj 
pak vyvrcholí v neděli od 16 hodin finálovým zápasem a následným slavnostním 
vyhlášením výsledků“
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Nohejbalisté z Jihlavy 
v Lažanech stoprocentně uspěli

Lažany- Sedm bojovně naladěných trojic se utkalo na lažanském hřišti 
18. června v tradičním turnaji v nohejbale. I když se jako vždycky předtím 
jednalo jen o klasický „přátelák“, hráči dali do zápasů všechno, co mohli 
a připravili tak divákům napínavou podívanou. Vítězem se mohla stát jen 
jedna trojice- tentokrát to byli hosté z Jihlavy pod krycím názvem „Jirka, s. 
r. o.“. Domácí kanonýři „Brudři“ se umístili hned za nimi. Pomyslný bronz 
získali místní chalupáři z Prahy alias „Lamy Praha“.

Obecní úřad stejně jako vždycky věnoval organizátorům turnaje finanční 
příspěvek.

Lažanský turnaj v malé kopané 
postrádal letos putovní pohár
Lažany- Červencový turnaj v malé kopané na ploše lažanského sportov-

ního areálu se letos hrál už poosmnácté. Poprvé však bez putovního poháru 
starosty obce. „Loňští vítězi- „Kouďáci“ z Blatné- se letos nedostavili a pohár 
přes daný slib neposlali,“vysvětluje starosta Jiří Myslík, „Chtěl bych na ně 
touto cestou apelovat, aby tak učinili dodatečně a my mohli trofej předat 
vítěznému manšaftu.“

Králi letošního turnaje v malé kopané se staly hostující „Malvazinky 
Praha“. Druhá příčka ve výsledkovém žebříčku zůstala po vyrovnaném mači 
vyhrazena klukům z Mečíchova. Medailovou sérii uzavřel domácí manšaft- 
Lažany A. Hned za nimi „zakotvilo“ mužstvo Lažany B. S černým Petrem 
tentokrát odešli fotbalisté z Doubravice.

Jako nejlepší střelec se šesti vstřelenými góly na kontě byl vyhlášen do-
mácí Vesecký z týmu Lažany A. Brankářský „palec nahoru“ dostal Martišek 
z Malvazinek Praha.

V Čečelovicích oslavili pouť u sítě
Čečelovice- Na pouťový turnaj v nohejbalu a volejbale 2. července 

dorazili do Čečelovic obvyklí rivalové ze Svéradic a Horažďovic. Tady 
se také „Družba- nedružba“ pustili do křížku u sítě s plným nasazením do 
zdejší „domobrany“.

Horažďovičtí mohli být plně spokojeni- po tuhém boji ve volejbalovém 
turnaji na celé čáře vyhráli. Smíšené družstvo mužů a žen z Čečelovic si 
dokázalo podržet stříbrnou příčku. Svéradičtí se tentokrát museli spokojit 
s pozicí bronzovou, nicméně poslední.

Nohejbalová utkání byla plně v režii domácích, žádný hostující tým tady 
na „bitevní pole“ nevkročil. Domácí, rozdělení na mladé a se vší úctou na 
ty staré, prokázali aktuálnost hesla „Mládí vpřed!“. Vavříny prostě ozdobi-
ly ty „později narozené“. Smíšené trio domácích a chalupářů zůstalo „ na 
chvostu“.

Po vyčerpávajících sportovních výkonech a odčerpání adrenalinu ná-
sledovala jako o každé správné pouti taneční zábava a přátelské posezení 
v místní malebné hospůdce.

V Zahorčicích pokračoval dalším 
dějstvím nekonečný seriál 

o nohejbalové rivalitě „domácí 
versus Karlovy Vary“

Zahorčice- Stejně jako v Zahorčicích na podzim žloutne listí a v zimě sně-
ží, tak se železnou pravidelností domácí nohejbalisté při letním turnaji měří 
síly s věčnými rivaly z Karlových Varů. „Naši čestní protivníci nohejbal fakt 
umí. A umí ho velice dobře,“ nešetří uznáním na adresu kluků od minerálních 
pramenů ředitel turnaje Karel Brož, „Brácha jednoho z členů týmu dokonce 
hraje v národní soutěži. U nás ale hrají jen ryzí amatéři, takže bychom ho tu 
mohli uvítat jen jako hosta a diváka,“ dodává jedním dechem.

Sportovní gentlemani z Karlových Varů samozřejmě nechyběli ani na 
letošním 16. ročníku. Spolu s nimi bylo přítomno šest dalších trojic. „Na to, 
že je tak bídné počasí, není účast zase tak nízká,“ poznamenal Karel Brož 
na začátku turnaje.

Turnaj se po všech stránkách vydařil. „Byla to perfektní hra na vysoké 
úrovni, kluci podali fantastické výkony a předvedli se v tom nejlepším svět-
le,“ liboval si ředitel turnaje před slavnostním ceremoniálem, „Důležité je, 
že také perfektně fungovala „občerstvovací stanice“. Takové zázemí hned 
přidá na elánu a bojovnosti,“ směje se Karel Brož.

Domácí elitní tým „Žluťáci“ tentokrát exeloval a odkázal karlovarské 
hráče do stříbrných mezí. „Příští rok budeme mít co oplácet,“ nechal se 
slyšet jeden z členů týmu. Na bronzovém stupni stanuli nohejbalisté Blatná- 
Vinice A, v těsném závěsu ponechali další domácí sestavu „Jako vždycky“ 
a následně opět zahorčickou partu bez přezdívky. Předposlední skončili 
hráči Blatné- Vinice B, do hořkého jablka se tentokrát zakouslo smíšené trio 
„Nevím“ z Předmíře a Lnář.                Vladimír Šavrda

Prázdninový koktejl 
sportovního dění na Blatensku
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V příštím čísle Blatenských listů se můžete těšit na rozpis utkání 
blatenských fotbalistů pro podzim 2011 a výroční zprávu oddílu ko-
pané za rok 2010.                                                  Michal
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Sdružení Výuky Jazyků
výuka cizích jazyků – ANGLICKÉHO, německého, ruského, francouzského 

GENERALI 












   T.G.Masaryka 276, Blatná   
 tel.: 383 422 668, 777 782 835 

www.generaliblatna.cz 

Pronajmu byt 
1.kategorie, 

2+1 (80 m2), v 
centru města 
Blatná. Bližší 
informace na 

tel.č.
724 056 224. 
K nastěhová-

ní IHNED.

Pronajmu zaří-
zený byt 1 + 1 
- od října 2011 

- zrekonstruova-
né jádro, nová 

okna 
- 3.patro bez 

výtahu, Šilhova 
ul. 

- tel. 606 476 903

Máte rádi bleší trhy?
Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici /před vjezdem je velký 

poutač/ máte možnost si prohlédnout velké množství různého zboží 
a zajímavostí. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, neděle zavřeno. 

Můžete nabídnout i věci do prodeje. Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc a nechcete platit drahé firmy?
Zavolejte služby na mobil 721 911 320!

Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě, 
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích, 

mytí aut aj.
Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní 
doba neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.
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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 

Prodám zahradu - stavební parcelu v Blatné
Prodám oplocenou zahradu 2.000 m2 se zahradní chatou a kolnou 

v Blatné v lokalitě na Hajanské za Svazarmem. Podle územního plánu 
vhodné k výstavbě rodinného domku nebo rekreačního objektu. Elektři-
na 380 V, kopaná studna, vzrostlý ovocný sad, v blízkosti kanalizace.

Cena: 775,- Kč m2

Telefon: 603 516 830

Pronajmeme nebytové prostory
cca 86 m², nám. Míru 202, Blatná. 

K dispozici od 1. září 2011.

Při jmeme
zaměstnance na CNS soustruh.

Veškeré info na tel. č.
724 225 619, 724 225 620
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 

Na adrese: T.G. Masaryka 274, Blatná
Tel./fax: 383 392 758
Mobil: 608 266 435
NEJLEPŠÍ OD NÁS!
Provozní doba:
Pondělí  8.00-11.30 12.15-17.00
Úterý  zavřeno
Středa  8.00-11.30 12.15-17.00
Čtvrtek  8.00-11.30 12.15-16.00
Pátek  8.00-11.30 12.15-15.00
Mimo provoz. dobu otevřeno po tel. dohodě

Tel. 841 444 555 – klientská linka  www.cpp.cz
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
osobní automobil do 1000 cm3 včetně  od   883,- Kč
nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně  od 1081,- Kč
nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně  od 1298,- Kč
nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně  od 1564,- Kč
nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně  od 1915,- Kč
nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně  od 2380,- Kč
nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně  od 2814,- Kč
nad 2500 cm3     od 3553,- Kč
motocykl do 50 cm3 včetně   od   107,- Kč
nad 50 cm3 do 350 cm3   od   211,- Kč
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně   od   519,- Kč
nad 500 cm3     od   748,- Kč
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně od 2948,- Kč
od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně od 4469,- Kč
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)  od   388,- Kč
starší vozidla – do roku výroby 1975  od     46,- Kč

*Produkt SPOROPOV s maximálně možným dosaženým bonusem 
50% zohledňuje region, stáří vozidla, věk pojistníka a volbu ročního 
pojistného období. Platnost sazeb je pro smlouvy s počátkem období od 
1. 1. 2011.

Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku + odpovědnosti s 30% 
slevou, pojištění Vašeho podnikání, finanční způsobilosti dopravců, 
nákladů na veterinární léčbu psů, úrazové pojistky i výhodná životní 
pojištění.
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Rozmry 6 x 3,2 cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody, 
ploty,pergoly,vrata atd. 

tel: 721 310 480 
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net 

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   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

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 

 

 

 

PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1v 
nové zástavbě na sídlišti Nad Lomni-
cí, 2. patro s výtahem, balkon, sklep

Tel.: 383 421 239
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