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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

V sobotu 7.5.2011 Blatenské mažoretky úspěšně zahájily soutěžní 
sezonu ve Vimperku.

V sóloformacích získaly zlatou, stříbrné a bronzové medaile a vybojo-
valy si tak postup do celorepublikového finále.

V pódiové sestavě s hůlkou získaly ve Vimperku stříbrnou medaili 

Blatenské mažoretky TJ Sokol Blatnáúspěšně zahájily soutěžní sezónu 
s postupem do semifinále ve Stochově, kde v neděli z bronzového místa
postoupily do celorepublikového finále v Jaroměři.

V pódiové sestavě s pompony si stříbrnou medailí zajistily postup do 
semifinálového kola, které se koná u nás v Blatné v sobotu 21. 5. 2011. 
Přijďte se podívat a podpořit nás!                                 Blatenské mažoretky

Projev starosty města Mgr. Bohuslava Navrátila:
Vážení občané, vážení hosté, dámy a pánové,
Vítám Vás zde na Kalinovo náměstí při příležitosti 66. výročí ukončení 2. 

světové války a osvobození našeho města vojáky americké armády. Zvláště 
chci mezi námi přivítat zástupce ambasády  Spojených států amerických 
pana Majora Josepha Hesse.

Pan Major Hess v současné době pracuje na rozvoji spolupráce mezi 
českou a americkou armádou. Z jeho předchozí bohaté vojenské kariéry 
stojí za zmínku práce poradce při bojích v Iráku.

Před 66 lety skončila 2. světová válka. Od té doby se již nevyskytl ve 
světě tak rozsáhlý konflikt.  Přesto se ale stále na různých místech naší pla-
nety některé menší vyskytují. Tady je třeba si uvědomit, že vždy přinášejí 

Oslavy 66. výročí osvobození
utrpení, žal, bolest, hmotné škody. To přinesla i 2. světová válka a dotklo 
se to i občanů našeho města.  Za námi je na budově Sokolovny pamětní 
deska s několika jmény obětí. Říká se mi to zvlášť těžce, protože je mezi 
nimi i jméno Karla Pelikána – dědečka mojí manželky, který přišel o život 
v koncentračním táboře Terezín.

O to více se musíme snažit, aby již podobné utrpení nenastalo. Jsme proto 
vděčni za vše, co pro naši svobodu hoši americké armády udělali. Vaší zemi 
a armádě pane Majore vděčíme za naši svobodu, mír a klid ve kterém může-
me žít, pracovat a rozvíjet naše město. Ještě jednou Vám děkuji za všechny 
naše občany a myslím, že mohu říci, vždy si toho budeme velice vážit.

Děkujeme Vám.

Tradiční průjezd 
vojenských 
historických vozidel 
Blatnou.

Z ceremoniálu položení 
věnců a květin 

u pamětní desky 
americké armádě na 

sokolovně.
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 KTUALITYA
Informace Policie ČR, Obvodní-

ho oddělení Blatná
Dovolujeme si sdělit občanům bydlícím v ob-

vodu obce s rozšířenou působností Blatná, že ke 
dni 4. května 2011 bylo zrušeno pracoviště inte-
grovaného operačního střediska v budově Policie 
ČR, Územního odboru Strakonice v ul. Plánkova 
ve Strakonicích a bylo sloučeno s obdobným 
pracovištěm integrovaného operačního střediska 
v Písku. Z tohoto důvodu bude veškeré činnosti 
v souvislosti s voláním na tísňovou linku 158 
zajišťovat pouze pracoviště integrovaného ope-
račního střediska Policie ČR, Územního odboru 
v Písku. Proto se v telefonu při zavolání na uve-
denou tísňovou linku ozve policista operačního 
střediska Písek, nikoliv Strakonice, byť se bude 
volající nacházet na území okresu Strakonice.

npor. Bc. Bohuslav Hřebeček 
vedoucí oddělení

Vítání občánků na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
 
Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 26. dubna 2011 v obřadní síni blatenského 

zámku.
S recitací a písničkou vystoupily dětí z Mateřské školy Blatná, Vrchlického. Za přítomnosti 

pana starosty Mgr. Bohuslava Navrátila a místostarosty Pavla Ounického bylo přivítáno 18 ob-
čánků Blatné: 

Tomáš Novotný   nar. 04.08.2010  Jan Fous   nar. 14.01.2011
David  Obleser    nar. 03.11.2010  Jakub Mitlehner  nar. 19.01.2011
Ondřej Podsklan  nar. 06.11.2010  Jakub  Kolář   nar. 27.01.2011
Nikola Zíková    nar. 11.11.2010  Sofie Baťková   nar. 30.01.2011
Robert Mázdra   nar. 13.12.2010  Šimon Mach   nar. 01.02.2011
Kristýna Mašková   nar. 14.12.2010  Nikola Machová  nar. 11.02.2011
Jiří Týc   nar. 06.01.2011  Dominik Viktora  nar. 12.02.2011
Matyáš Koblih   nar. 10.01.2011  Tadeáš Drábek  nar. 15.02.2011
Marek Převrátil   nar. 11.01.2011
Jan Seifert   nar. 11.01.2011

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro 
výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč, v případě neúčasti na vítání občánků poukázky byly ma-
minkám předány na správním odboru MěÚ Blatná. 

Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen narozeným dětem od roku 2008. Nárok na příspěvek 

má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po 
dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná.

Vítání občánků, ke kterému budou pozvány děti narozené v březnu až červenci 2011, se opě-
tovně uskuteční koncem září. Žádáme rodiče, kterým se v tomto období narodilo či narodí děťátko, 
a neobdrží pozvánku do poloviny září, aby kontaktovali pracovnice správního odboru osobně nebo 
telefonicky – 383 416 202, 205.

Hana Valachová, vedoucí  odboru správního

Tisková oprava - článek 
„Hokejbal proti drogám“

V minulém čísle Blatenských listů byl 
v článku o hokejbalovém turnaji proti drogám 
zveřejněn chybný údaj. V kategorii žáků 4.- 
5. tříd Základních škol nezvítězila blatenská 
škola J. A. Komenského Blatná, ale blatenská 
škola T. G. Masaryka. Škola J. a. Komenské-
ho skončila na druhém místě. Za chybu se 
omlouvám.

Vladimír Šavrda

Oznámení
MěÚ Blatná oddělení finanční upo-
zorňuje občany, že splatnost míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů je nejpozději 
do 31. 5. 2011

MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, DEJŽ NÁM HO PÁN-
BÍČEK, ABY SE VYDAŘIL NA POLI CHLE-
BÍČEK

Májová vláha je pro celoroční úrodu velmi důležitá. 
Kromě pěstovaných rostlin a trávy, však vyrůstá celá 
řada plevelů.

- ŠPATNÝ HOSPODÁŘ, JE VŽDY PLEVE-
LÁŘ.

- BEJLÍ NA POLI Z PECNU ODKROJÍ.
- Z PLEVELE SE NEMELE.
- KDE ROSTOU NA POLI METLICE, NEUŽIVÍ 

SE SEDLÁK ANI SLEPICE.
- JE-LI NA POLI  CHRPA A MÁK, BUDE CHLE-

BA JEN TAK TAK TAK.
- KDYŽ KVETE CHRPA, ZA ČTYŘI NEDĚLE 

CHOP SE SRPA.
- MÁLO PLEVELE JMÉNEM ZNÁTI, PLEVEL 

MUSÍŠ VYTRHATI.

VŮNĚ BYLINEK ANEB KULINÁŘSKÉ UMĚ-
NÍ NAŠICH BABIČEK
KAŽDÁ DOBRÁ HOSPPODYŇKA  MÁ SVOU 
BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
Bazalka pravá (ocimum basilicum L.)

Někdy chlupatá, většinou však lysá příjemně von-
ná. Hustě větvená, vyrůstá výšky 10-45 cm, květenství 
je přerušovaný lichoklas. Sklízí se list, suší před roz-
květem. Používá se zejména čerstvá, ale i sušená do 
salátů, masových směsí, omáček,  polévek. Pro snadné 
využití se přidává do octa – bazalkový ocet nebo oleje 
– bazalkový olej. Koupíte ji v každém zahradnictví, 
občas i v marketech (bývá i drobná, nejen zelená, 
ale i vínová)

Přírodní plátky, ale i smažené řízky na bazalkovém 
oleji, získají okamžitě výraznější  velmi dobrou chuť. 
Stejně tak jsou dobrá i masa dušená,  vnitřnosti, např. 
ledvinky na bazalce jsou velmi chutné.

Pokud bazalku v kuchyni ještě nepoužíváte, určitě 
ji vyzkoušejte, nebudete litovat, všechna vaše oblíbená 
jídla dostanou okamžitě novou originální chuť. (Baza-
lkový ocet vhodný do zdravých letních zeleninových 
salátů, bude k dostání také v naší prodejně)
TURISTICKÁ SEZÓNA ZAHÁJENA

Od 17. května t. r. jsou brány blatenského zámku 
pro veřejnost otevřeny po celý týden, kromě pondělí.
Začíná tak každoročně plná turistická sezóna. O ví-
kendech je také již v provozu oblíbená HOSPŮDKA 
U BRYNDŮ.

Jak již víte, tak naše prodejna lidového řemesla 
na náměstí Míru 209, je od Velikonoc otevřena 
mimo úterý celý týden. Letošní novinkou je provoz 
o víkendech. 

Otazník stále trvá nad naší PŮJČOVNOU LODÍ. 
Pravděpodobně letos bude její stanoviště proti 
KAPLANCE, o něco blíže k náměstí, než tomu bylo 
v loňském roce.

NÁŠ TIP NA JARO - velký výběr šperků indián-
ských kmenů JIŽNÍ AMERIKY ( korále, náhrdelníky, 
náramky, náušnice a pásky)

MÁJE MĚSÍCE JESTLI HŘMÍ, VĚTRY VELIKÉ, 
HOJNOST OBILÍ A SVORNOST MEZI LIDMI TO 
ZNAMENÁ (Jan Jiří Středovský, 1698)

Eva Fučíková, lidové řemeslo 
www.lidove-remeslo.cz
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Zprovoznění kašny
V sobotu 7. května byla zprovozněna kašna na třídě J. P. Koubka. Před-

cházela tomu údržba strojovny, kdy musely být vyčištěny filtry, doplněny
desinfekční prostředky pro udržení čisté vody.

Zaměstnanci Technických služeb také nově vyspárovali celou kašnu 
a spáry ještě přetmelili proti úniku vody.

Objem cirkulující vody je 15 kubických metrů. Vodu se daří udržet díky 
desinfekci a filtrům čistou. Bohužel řada nezodpovědných občanů odha-
zuje do kašny různé odpadky a tím dochází k ucpávání filtrů a rychlému
„kažení“ vody.

Odpad u kontejnerů 
a Sběrného dvora

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a využívají kontejnery roz-
místěné po městě.  Ale občany, kteří místa, kde jsou kontejnery umístěny, 
využívají k odložení ostatního odpadu žádáme, aby odpad vhazovali do svých 
popelnic. Odpad, který se do popelnice nevejde (např. koberec ), nebo který 
tam nepatří (např. úsporná žárovka), přivezte na Sběrný dvůr. Sběrný dvůr 
naleznete na adrese Čechova 90 (u kotelny).

Připomínáme provozní dobu Sběrného dvora od 1. 5. do 31. 10: pondělí-
-pátek 9 - 10 a 15 – 17 hodin, v období od 1. 11. do 30. 4. je Sběrný dvůr 
zavírán v 16 hodin, jinak je provozní doba stejná. V sobotu je otevřeno ce-
loročně od 9 do 11 hodin. Také v okolí Sběrného dvora nalézáme odložený 
odpad, který hyzdí naše město, a přidělává práci našim zaměstnancům. 

Tak tedy žádáme občany Blatné, aby využívaly kontejnery na tříděný 
odpad a Sběrný dvůr, díky tomu bude v popelnicích pouze odpad, který 
nelze využít dál a bude uložen na skládce. Ale nevyužívejte okolí kontejnerů 
a Sběrného dvora k odkládání odpadu.  

Oslavy 66. výročí osvobození
Projev majora Josepha Hesse:

Vážený pane starosto, vážení veteráni, dámy a pánové, přátelé

jménem amerického velvyslanectvi v Praze a občanů spojených států, 
vám děkuji za pozvání k účasti na vzpomínkové slavnosti událostí, které se 
staly v Blatné v roce 1945.

Dnes slavíme osvobození Blatné a západních Čech.
Tímto ctíme nejen Američany, ale všechny, kdo bojovali ve druhé svě-

tové válce.
Vítáme zde americké i české veterány, a znovu opakujeme: „děkujeme 

za dobře odvedenou práci“. Také vzpomínáme na ty, kteří položili životy, 
abychom my mohli žít v lepším světě.

Pamětní oslavy, které jste na dnešek připravili, jsou důležité pro nás 
pro všechny bez ohledu na věk. připomínají nám velké oběti, které přinesli 
Češi i Američané. Připomínají nám trvalé přátelství mezi našimi národy 
a  připomínají jak vzácné jsou naše základní lidské hodnoty. připomínají, 
že za svobodu je třeba zaplatit, a že každá generace, která chce žít svo-
bodně, musí přinést své vlastní oběti. Znovu se chceme ujistit, že obě naše 
země - a celá Evropa - jsou chráněny proti budoucím hrozbám a v duchu 
oboustranného úsilí chceme bránit naše společné hodnoty a těšit se na další 
spolupráci.

Děkuji za tyto oslavy, které připomínají hrdinské činy amerických vojáků, 
kteří bojovali v Československu během druhé světové války. Věříme, že 
připomínáním si a poučením se z minulosti zabráníme tomu, aby se podobné 
události již nikdy nemohly opakovat. Také vám děkuji, že jste mi umožnili 
být tu dnes s vámi.

Blanka Malinová, starostka TJ Sokol Blatná, ve svém krátkém vystoupení 
připomněla 60. výročí zahájení českého vysílání Hlasu Ameriky, které umož-
ňovalo občanům tehdejšího Československa získávat informace nezkreslené 
komunistickou ideologií, zdůraznila nutnost aktivně bránit svobodu, což již 
ve svém projevu zmínil zástupce amerického velvyslanectví pan major Hess. 
Rovněž mezi přítomnými přivítala paní Jiřinu Hallovou, manželku jednoho 
z příslušníků americké armády, kteří v květnu 1945 osvobozovali naši vlast. 
Pan Malcolm Hall v květnu 1990 odhaloval na sokolovně pamětní desku, ke 
které se od té doby pokládají květiny a věnce.                                      B.M.

Děti pomáhaly řídit dopravu v době 
průjezdu historických vozidel.
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Opět nezklamali
Kulturní a společenský život našeho města 

se v průběhu mnoha minulých let soustřeďoval 
zejména kolem několika spolků, z nichž nejstar-
ším byl a je Spolek divadelních ochotníků. České 
divadlo se v Blatné hrálo už před rokem 1848, 
a to v dřevěném divadle, vystavěném v zámec-
kém parku už před rokem 1808, kde se dávaly 
především Klicperovy hry. 

Mimořádný význam pro rozvoj kulturního 
života města měl příchod Josefa Martinovského 
do Blatné. V roce 1851 nastoupil místo řídícího 
učitele a ředitele kůru. Svérázný vlastenec a vše-
stranný hudebník stál ještě v témže roce u zrodu 
ochotnického spolku.

V repertoáru ochotnického divadla převládaly 
Tylovy dramatické báchorky a hry soudobých 
českých autorů, jako F. Šamberka, bratří Mrš-
tíků, Fr. Šubrta a L. Stroupežnického. Vnímavé 
blatenské publikum s povděkem přijímalo každou 
inscenaci.

Během let se na blatenských jevištích vystří-
dalo mnoho mimořádných hereckých osobností 
z řad blatenských občanů. Bez ohledu na čas, 
bez nároku na odměnu se všichni snažili přinést 
svým vděčným divákům chvíle pohody, veselí 
a uvolnění. Tato tradice pokračuje bez přerušení 
dodnes.

Už 160 let své existence připomněli členové 
Spolku blatenských ochotníků inscenací hry L. 
Stroupežnického Naši furianti. Přestože hra vznik-
la před mnoha lety, je stále aktuální svou ideou, 
která v mnohém připomíná současnost. Vzhledem 
k tomu, že naši ochotníci ještě nikdy nezklamali, 
není se čemu divit, že premiérové představení 
bylo rychle vyprodáno. Úvodní slovo J. Mikeše 
a B. Hermannové vhodně zahájilo celou hru. Už 
první pohled na scénu upoutala krásná výprava, 
o kterou se zasloužil F. Hajdekr. Skupina hudební-
ků skvěle oživila děj. Poděkování nás diváků patří 
nejen představitelům hlavních rolí F. Šatavovi a J. 
Mikešovi, ale celému hereckému souboru. Svými 
výkony se rovnali profesionálům. Obdivujeme je, 
s jakým osobním nasazením se zhostili svých rolí. 

Slova chvály patří všem, kteří svým dílem přispěli 
k celkové výborné úrovni představení.

Přejeme všem členům ochotnického spolku, 
aby jim jejich elán vydržel i do budoucna a my 
se s nimi setkávali v dalších zajímavých insce-
nacích.

Pane Martinovský, tradice, na jejímž začátku 
jste stál, nezanikla, ale žije dál. 

Děkujeme 
Mgr.  Z. Gutwirthová

Mladí muzikanti ze Základní umělecké školy 
z Blatné jsou již tradičně zváni na Velikonoční 
trhy, spojené s vítáním jara do Prahy na Staro-
městské náměstí. K této příležitosti se sjíždějí 
z celé republiky ty nejlepší soubory, orchestry 
a jednotlivci, kteří na jarně vyzdobeném náměstí 
vytváří atmosféru dobré pohody. Střídají se zde 
soubory různých hudebních žánrů. Příjemné 
zážitky z jarní pohody jsou oboustranné jak pro 
účinkující, tak posluchače.

Čtyřicet žáků z hudebního a tanečního oboru 
z Blatné se představilo v dvouhodinovém progra-
mu s odlišnými hudebními styly od lidové až po 
moderní muziku. 

Sólově zde vystoupila s velkým úspěchem 
i dudačka Zuzana Plechatá s moderním pojetím 
skladeb s doprovodem Miroslava Kotmela na 
klarinet.  Skladby pro tyto účinkující vytvořil 

Žáci Základní umělecké školy z Blatné 
vystoupili v Praze 

ředitel Martin Škanta. Svůj program na akordeon 
předvedl i Ondřej Šimsa, který po svém vítězství 
v okresním a krajském kole postoupil do ústřed-
ního kola národní soutěže ve hře na akordeon, 
které se bude konat v Havířově. 

Dále vystoupily soubory zobcových a příčných 
fléten, které zaujaly precizností a provedením
skladeb od různých autorů nazvané „Projdeme 
se světovými státy“. 

Vystoupení souboru Samhain, ve kterém hrají 
učitelé a bývalí žáci školy, vzbuzuje vždy velkou 
pozornost posluchačů s oceněním provedených 
skladeb.

To, že jsme z Jižních Čech – jihočeské Blatné, 
dokazovali svými písněmi Blatenští dudáci, do-
plněni taneční skupinou. Jejich vystoupení bylo 
na zaplněném Staroměstském náměstí oceněno 
velkým aplausem.

Závěrem dvouhodino-
vého vystoupení zahrála 
pop-rocková kapela Epide-
mie několik písniček, které 
měly též velký ohlas. Našlo 
se i několik dobrovolných 
tanečnic a tanečníků, kteří 
si s chutí na jejich hudbu 
zatančili. Tímto končilo vy-
stoupení žáků ZUŠ a vítání 
jara v Praze, spojené s ve-
likonočními trhy. Příjemné 
zážitky si odváželi do svých 
domovů nejen posluchači, 
ale i účinkující.

Vystoupení žáků ZUŠ 
v Praze předcházel den 
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předtím absolventský koncert žáků hudebního 
oboru spojený s výstavou závěrečných prací 
absolventů výtvarného oboru. Tentokrát se vše 
uskutečnilo v koncertním sále ZUŠ. 

Absolventi I. a II. stupně si připravili dvě 
skladby. Jednu zahráli pro své spolužáky ze 
základní školy při dopoledním koncertě, druhou 
pro veřejnost a rodiče. Výkony absolventů byly 
hodnoceny všemi posluchači velmi pozitivně. 
Kladem zůstává, že většina z nich bude dále po-
kračovat ve studiu II. stupně nebo zůstává hráčem 
v některém ze souborů. 

Absolventský koncert byl ukončen slavnost-
ním předáním pamětních listů, keramických 
dárků a květin, které též obdrželi pedagogové 
od svých žáků. 

Společná fotografie učitelů a absolventů bude
zajisté jednou krásnou vzpomínkou na léta strá-
vená v ZUŠ v Blatné. 

J. Š.

Dům dětí a mládeže Blatná, 
Palackého 652

Vás zve na výstavu prací členů 
zájmových kroužků 2011


 
Keramika, kresby, drátování, palič-

kování, patchwork, hedvábná batika, 
korálkování, Fotografie

        

V DDM Blatná       7.6. – 11. 6. 2011
Vernisáž výstavy  7.6. 2011  v 17.00

Mimořádné prohlídky
25. - 26. 6. 2011 (zámek Žinkovy). Zcela 

mimořádné prohlídky s výkladem do běžně 
nepřístupného zámku, doplněné řadou 

překvapení, které byste si rozhodně neměli 
nechat ujít.

Výjimečná příležitost k prohlídce běžně ne-
přístupného romantického zámku Žinkovy před 
plánovanou rekonstrukcí, PODRUHÉ V JEHO 
NOVODOBÉ HISTORII po roce 1993. Tematická 
DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ v bývalém divadel-
ním sále, zámecká kaple i ŠKODOVY APART-
MÁNY včetně kdysi luxusní ložnice a koupelny 
paní baronky. Dobový TRH A ŘEMESLA na 
nádvoří a řada dalších překvapení. Nejen pro 
všechny bývalé i současné Škodováky a Škodo-
vandy. Na mimořádném otevření zámku Žinkovy 
v sezóně 2011 prostě NESMÍTE CHYBĚT!

Prohlídky od 10:00 do 16:30 hod. každou půl 
hodinu. Prohlídka zámku cca 45 minut (jedna 
skupina - max. 50 návštěvníků). Volné prohlíd-
ky nádvoří, parku a bývalých zámeckých stájí 
v době od 9:30 do 18:00 hod. Bohaté občerstvení 
zajištěno.

Vstupné na nádvoří (účast na prohlídce s vý-
kladem neovlivňuje výši vstupného): dospělí 
60,-Kč, děti 6-15 let 20,-Kč.

Partneři akce: MAS sv. Jana z Nepomuku, 
Multimedia-Activity.

Pořádá OBRAPA, s.r.o. ve spolupráci s OS 
Pod Zelenou Horou.

WWW.CHATEAUZINKOVY.COM

Pozvánka
Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vás pozvali na letošní kulturní a sportovní léto do Bělčic.

Nejvýznamnější letošní akcí jistě bude oslava stého založení tělocvičné jednoty Sokol Bělčice.Tato vzpomínková 
akce je na programu 24. – 26. června t.r. Zahájena bude dne 24.6. v podvečer otevřením výstavy „Sto let Sokola Bělčice“ 
na bělčické  radnici. K vidění budou autentické materiály od založení jednoty po dnešní dny. Bude uspořádána do několika 
bloků např. vybudování sokolovny, otevření bia Victoria, všesokolské slety v r. 20, 38, 48., výchova sokolské mládeže, 
činnost za protektorátu a v době nesvobody. Zalistovat si bude možno též sokolskou kronikou z let 1911 – 38.

Sobota 25.6 se ponese především ve sportovním duchu.  Hřiště u bytovek bude celý den patřit Rodinnému fotbál-
ku od společnosti EON. Odpoledne se na fotbalovém hřišti postupně představí všechny věkové kategorie bělčických 
fotbalistů v zápasech s pozvanými týmy. Vrcholem pak bude zápas bělčického A-týmu s ligovým výběrem vedeným 
kapitánem R. Vonáškem.

Neděle 26.6. začne volejbalovým turnajem na hřišti u bytovek. Zároveň bude dopoledne na bělčickém náměs-
tí  probíhat ukázkový turnaj s názvem „ Šipky pro všechny“ kdy soutěžícími se stanou především příchozí. Odpoledne 
se uskuteční  na náměstí promenádní koncert při kterém zazní mimo jiné i slavné sokolské písně. Součástí odpoledne 
bude i krátký slavnostní ceremoniál vyhrazený významným hostům a předání pamětních listů. Pak již nastane čas  pro 
neformální setkání a  dobrou pohodu .

Také o týden později se vyplatí vypravit se do Bělčic. Při příležitosti bělčické pouti se uskuteční v sobotu 2.7. 
tradiční jezdecké závody. Večer při „Posezení pod lipami“ přivítáme zpěvačku Heidy Janků. V neděli se v kostele 
sv.Petra a sv. Pavla uskuteční slavnostní pouťová bohoslužba. Po celý víkend si budou moci děti zaskotačit na pouťo-
vých atrakcích.

V sobotu 23.7. pořádá zdejší SDH soutěž v požárním sportu „ O pohár starosty obce“. Očekávána je, jako každoročně, 
hojná účast okolních sborů dobrovolných hasičů. 
V Bělčicích se ještě pořádá

28.5.2011 Bělčická Višňovka                              17.9.2011 Bělčická Višňovka
Těšíme se s Vámi  v Bělčicích na shledanou.
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Společenské dění
„Druhý ročník našich Rybářských slavností 

bude vlastně opět zkušební. Veřejnost se každopád-
ně může těšit na atraktivní a bohatý program,“ 
říká o chystané společenské akci ředitel a jednatel 
„Blatenské ryby, s.r.o.“ MVDr. Václav Špeta.

Blatná - Rok se sešel s rokem a firma „Blatenská
ryba,s. r. o.“ stojí na prahu druhého ročníku „Rybář-
ských slavností“- události, která loni pořádně „za-
hýbala“ celým městem a dost dobře možná zastínila 
veškeré ostatní dění v Blatné. Do jejich slavnostního 
zahájení chybí slabý měsíc. „Loňský premiérový 
ročník- na tom jsme se vlastně učili,“ vrací se do léta 
2010 ředitel a jednatel blatenské firmy MVDr. Václav
Špeta, „Obsahoval jistě různé nedostatky- ono i mistr 
tesař se utne! Zaznamenali jsme odezvy kladné i zá-
porné. Bohužel dvoudenní akce skončila značným 
prodělkem- udělali jsme si reklamu za příliš velké 
peníze! Obávám se, že i letos to může tak dopadnout,“ 
podotýká MVDr. Václav Špeta.

I letošní „Rybářské slavnosti“, jejichž doba konání 
byla zkrácena na jeden den, a sice sobotu 11. června, 
budou prý zkušební. „Bude chybět řada doplňků, 
které bychom v budoucnosti rádi do programu slav-
ností začlenili- průvod městem, který by korunovalo 
provolání krále Karla IV. k českým stavům na pod-
poru rozvoje rybníkářství nebo vysazení ryb do řeky 
Lomnice,“ uvádí ředitel firmy „Blatenská ryba,s. r.
o.“, „Já jsem si utvořil takovou krásnou vizi- zapojit 
do slavností i blatenský zámek s přilehlým parkem 
a vodní plochou. Vory na hladině, živá hudba, večerní 
a noční osvětlení s případným ohňostrojem- to by byla 
romantika a poezie,“ zasnívá se MVDr. Václav Špeta. 
Hovoří i o okružní „kapří“ stezce, kde by cykloturisté 
i turisté měli zabezpečen pestrý doprovodný program. 
„Do celého projektu bychom chtěli zapojit i blatenské 
restaurace, aby zpracovávali a podávali českého kapra. 
Zatím jsme takhle „ulovili“ tři,“dodává.

Hezká tradice však může také skončit tak rychle, 
jak začala. Důvod? Samozřejmě finance. „Pokud
nebude pokračovat dotační podpora z Ministerstva 
pro místní rozvoj, budeme muset vyklidit blatenskou 

scénu nebo slavnosti předělat na výdělečný podnik,“ 
poodhaluje realitu ředitel rybářské firmy.

Pozvání na druhý ročník „Rybářských slavností“ 
v Blatné přijali doposud vedle představitelů města 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, ředitel Czech 
turismu ing. Rostislav Vondruška a ministr pro místní 
rozvoj ing. Kamil Jankovský.

Mamutí akce v Blatné nabídne domácím i přespol-
ním návštěvníkům bohatý program: jarmark s ukázka-
mi tradičních řemesel, soutěže pro děti s rybářským 
zaměřením, kuchařské čarování s Petrem Stupkou, 
vystoupení mažoretek, dudáků a žáků ZUŠBlatná, 
ukázku zásahu záchranářů a mladých hasičů, přehlídku 
a závody historických velocipedů aj. Vyvrcholením 
dne bude koncert skupiny Queenie na pódiu třídy J. 
P. Koubka.

„Rádi bychom, aby se nám splnil společný sen- od-
lišit naše slavnosti od ostatních „Rybářských slavností“ 
na území České republiky. Inspirovat se můžeme 
mimo jiné i v sousedním Německu- rybářském ráji. 
Už máme zpracovanou i určitou koncepci,“ uzavírá 
dialog MVDr. Václav Špeta.

Poznámka: Jak bylo zjištěno, Blatensko 
nemělo v minulosti nikdy svůj vlastní rybářský 
cech. Je to jistě velká škoda.

Vladimír Šavrda
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Obanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Mstským úadem 
Blatná a  Sborem dobrovolných hasi Blatná

VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U
 Letního a zimního obleení /dámské, pánské,dtské/ 
 Lžkovin, prostradel, runík, utrek, záclon,  
 Látky (minimáln 1m2, prosíme, nedávejte nám odezky a zbytky látek) 
 Domácí poteby-nádobí bílé i erné, skleniky-vše nepoškozené 
 Peí, péových a vatovaných pikrývek, polštá a dek 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 

VCI, KTERÉ VZÍT NEMŽEME:
ledniky, televize, poítae a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických dvod
nábytek, jízdní kola a dtské koárky - ty se transportem znehodnotí 
zneištný a vlhký textil, obnošené svetry a boty 

Sbírka se uskutení : 

dne:       3.6.2011(pátek)            as: 13,00 – 18,00 hod. 
          4.6.2011(sobota)              8,00 – 12,00 hod.
místo:   Areál bývalého Steka Blatná (vchod z ulice Na Tržišti)

Vci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Dkujeme za Vaši pomoc. 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potebným 

obanm a dává práci lidem, kteí jsou tžko umístitelní  na trhu práce. 

Více na www:diakoniebroumov.org 
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Projekt přibližující moderní komunikační 
technologii seniorům připravili studenti VŠE 
v Praze.

Výukový modul www.jaknafacebook.eu 
umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy 
z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Face-
book příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často 
a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné 
komunikační funkce, které právě senioři mohou 
s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby 
mezi Facebookem a seniory stála bariéra před-
sudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům 
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvi-
kové prostředí“  vysvětlil Antonín Hráský, člen 
studentského projektového týmu.

Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a se-
niorům jej představili prostřednictvím komunit-
ního webu www.sedesatka.cz, určeného právě 
seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce 
dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových komunikač-
ních technologií seniorské populaci je často ome-
zena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. 
Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro 
kterého je internet médiem stejně samozřejmým, 
jako třeba televize. Senioři  však na internetové 

Studentský projekt pomáhá seniorům na Facebook

Achivní snímek pochází z roku 1965, když se 
na blatenském zámku natáčel film Bílá paní.

Na snímku je zachycen blatenský občan Josef 
Jančar ve společnosti herečky Jiřiny Bohdalové, 
která v uvedeném filmu ztvátnila jednu z hlav-
ních rolí.

informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, 
zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním 
pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor 
www.sedesatka.cz

Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou 
z možností, jak  předcházet budoucímu sociální-
mu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k in-
ternetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno 
do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy 
neumožňují každodenní sociální kontakt.

Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz

Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc.
Gleich Viktor, Bc.
Janíčková Kristýna, Bc.
Krejčí Václav, Bc.
Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc.
Tomko Marián, Bc.
Vávra Ondřej, Bc.
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ROZHOVORY
Rozhovor o Anča Bandu

Ahoj, moc se to mezi lidma neví, kdy a jak ANČA 
BAND vznikl. Jak to tedy vlastně bylo?

Myslel jsem si, že je to mezi fanoušky známá 
věc, ale vzhledem k tomu, že někteří pamětníci 
našeho vzniku už zemřeli, nebo si nepamatují 
ani svůj vlastní životopis, tak se pokusíme jejich 
paměti oživit. Žel Bohu, je to přesně 20 let. Takže 
Kdy? Už je jasný. Začali jsme hrát po hospodách 
takový ty štanda, srazy tříd, svatby, dokonce i ně-
jakej ten pohřeb. Všechno to začali Strakapoud, 
Mlha, Pinda, Anča Čadková a Prase. Datel se 
přidal později. 

Máte za sebou 3 vydaná alba, která ? A kdy 
vyjde další ?

První bylo Svině v kině z roku 1997, Apríl 
z roku 1999, Cajmrsk z roku 2006. Ale abych 
nezapomněl, tak někdy v roce 1993 jsme ve sklepě 
jedný nejmenovaný univerzity v Blatný natočili 
demo snímek Anča je vůl. No a kdy vyjde další? 
Chtěli jsme to zvládnout do 20. výročí, ale nepo-
dařilo se to, takže teď už zase máme času dost. 
Písniček i ostatního materiálu máme habaděj.

Je nějaká kapela, s kterou by jste si chtěli za-
hrát?

Datel: Mně se například líbila hudební skupina 
z jednoho dílu seriálu Okresní přebor. Ale nevím, 
jak se jmenuje. Ono tedy spíš záleží na tom, kdo 

by chtěl hrát s námi. Mezi námi pár troufalců už 
to zkusilo.

Strakapoud: Já si chci zahrát s kompletními 
Beatles na pouťovce na valníku pod Sokolov-
nou

Datel: tak, Strakapoud alespoň už ví, jak se 
ta kutálka jmenuje a kde s ní bude hrát. Pohled 
do kulturního věstníku Města Blatná napoví 
i datum konání.

Kolik jste od svého vzniku odehráli přibližně 
akcí?

Datel:Moc
Strakapoud: Hmm. Taknějak.
Datel: No já myslím, že přibližně ještě víc.

Kde hrajete nejraději?
Strakapoud: i Datel unisono: V hospodách 

a pro lidi ve stejných stavech, jako jsme momen-
tálně  my sami.

Jakou muziku posloucháte nejraději? Které 
kapely vás ovlivňují?

Datel: muziku živou a na ovlivňování už 
v mém věku nejsem ten správný objekt.

Strakapoud: Rádio. Některé kapely tam-
vodcaď mě ovlivňujou negativně a ty vostatní 
sakranegativně.
Jakou hudbu nemusíte a proč?

Strakapoud: Rádio
Datel: Rádio, resp. Některý rádia, který dělají 

z tajrtlíků český popmjúzik z 80. let kultovní 
záležitosti.
Kolik písniček máte aktuálně v repertoáru? 

Datel:Moc
Strakapoud: Hmm. Taknějak.
Datel: No já myslím, že přibližně ještě víc.
Nabíjí vás publikum?
Jo, asi jo, vobčas mi někdo řekne „Nabiječ“

Hrajete raději venku nebo uvnitř v sále?
Podle toho, kde mají výčep

Kde máte internetové stránky?
Vokoun říkal, že někde na internetu.

Co plánujete do nejbližšího budoucna?
V nejbližší? No tak já dopiju tendleten, a pak 

si dám další lívanec.
Jaký vliv měla vaše hudba na dopadení Usáma 
bin Ládina?

Ještě za diktatury staršího Jirky Buše jsme měli 
z pozice pověsti populární teroristické skupiny 
jisté obavy i ze svého hromadného zatčení. Ale 

po nástupu kladného hrdiny Obamy tyto obavy 
opadly. Tím, že se uvolňuje mezinárodní napětí, 
a díky možnosti šíření hudby po internetu má 
možnost i jinak od kvalitní kultury odříznutý arab-
ský svět poslouchat naši hudbu, došlo k situaci, že 

se i Sám Usáma bin Ládin tak uvolnil, přestal se 
koncentrovat a naprosto zbrkle se odhalil. My ale 
zatím čekáme, a doufám, že ne marně, na nějakej 
ten děkovnej vzkaz od doktora Obamy za naše 
helfnutí při dopadání podobných syčáků.

No a jaký bude program oslavy 20. výročí?
Oslovili jsme veškerý bejvalý spoluhráče 

i protihráče, účast přislíbila většina z nich, někteří 
ovšem až po použití přiměřených a donucovacích 
prostředků. Na pódiu se vystřídá cirka 8 – 15 
různejch podob ANČA BANDU, z protihráčů 
přijali účast kluci ze Zvlášňý školy, Patheroye 
Roye, Hrc Prc a B.A.S.

A tenhleten guláš by měl bejt smíchanej 28. 
května 2011 od asi 4 vodpoledne na zimáku 
v Blatný.

Co by jste vzkázali našim čtenářům?
Aby si alespoň tohle přečetli. A zkusili přijít.

Pane Řího, tak už je to tady zase, pořádáte prý 
zase Blatenský fest, je to pravda?

Ano, je to bohužel pravda.

Kdy a kde?
17. a 18. června 2011 na zimáku v Blatný.

Jaké čekají na nás návštěvníky novinky v porov-
nání s minulými 17 ročníky?

Novinkou číslo 1 je, že oproti loňsku, i jiným 
ročníkům, budou 3 pódia. 3. pódium bude vylo-
ženě taneční.

Headlineři, čili největší hvězdy na festivalu 
pro návštěvníky budou:

Visací zámek, Pipes and Pints, Fastfood, Lo-
comotive, slovenský Konflikt, Killing Option ze
Slovinska, Apron z Německa.
A pro Vás, pane Říha?

No pro mě je to všech 45 kapel, jinak bych 
je sem nezval.

Na loňském ročníku jsem byl velmi mile pře-
kvapen latino big bandem, hlavně tempo jejich 
hraní připomínalo Pink Floyd. Čeká nás letos opět 
nějaká žánrová novinka?

Pokud pominu taneční stage, tak bych chtěl 
upozornit na sqwělý 35ti členný pěvecký sbor 
Bambini má bratra aneb Truhláři z Marsu, kteří 
vystoupí společně se skupinou Zouváci Boží, 
Blateňákům tak dobře známým. Ti vystoupí v pá-
tek v podvečer a kdo se chce pořádně zařechtat, 
neměl by chybět.
Co navíc můžete nabídnout? Vždycky jste se 
snažil o pestrou nabídku doprovodných pro-
gramů:
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Mimo sportovního vyžití, tzn. Dohoda o pro-
nájmu beachvolleyballového hřiště, tenisových 
a nohejbalových kurtů, by měla opět proběhnou 
výstava fotek z minulýho ročníku, nějaký to 
divadýlko, stan se stolními fotbálky, atd. No 
a úplnou specialitkou je připravejch 6 ober super 
mega stanů. Kdyby začalo chcát, tak je postavíme 
a budeme v nich tancovat. 
V Blatné se po volbách vyměnil starosta, bude 
moci hrát konečně kapela BPS bez obav z ná-
sledného perzekuování Vaší osoby? Ještě loni 
mi přišli chlapci takoví zapšklí, jakoby se báli 
odvázat? Dočkáme se letos konečně něčeho 
pořádně ostrého?

Politiku bych do muziky vůbec netahal, stačí 
když se tím živí jiný patolízalové a ližprdelkové. 
A co se týče historek se závadností názvu skupiny 
Babičin Poševní Sekret, potažmo v minulosti 
závadnosti nechutných textů písničkářů Záviše 
a Namrouse, mně tyto kauzy připadají podobné 
kauzám z doby před semišovou revolucí. A to 
jsem chtěl na letošní ročník ještě pozvat sku-
pinu Píča, kde frontmanem kapely není nikdo 
jiný, než Jirkla Popel, překladatel slavných The 
Simpsons a autor několika filmových scénářů, 
tedy žádnej blbec. Tím chci samozřejmě říct, že 
není dobrý hodnotit kapely jenom podle toho, 
jak se jmenujou.
Vyzývat návštěvníky nejprve k tomu aby přišli, 
a pak je prudit ohledně jejich chování se zdá 
být v Blatné docela zbytečný luxus, všechno jde 
poměrně hladce. Pořadatelská služba složená 
z profesionálních zabijáků docela zabrala, zdá 
se. O co tedy požádáte návštěvníky Vašeho mul-
tižánrového festivalu?

No já hlavně každýmu přeju, aby si z našeho 
programu vybral to, co má rád a aby se klidně 
chovali stejně, jako v miunulých ročnících. 
Nepamatuju si totiž, že by někdy došlo k ně-
jakýmu významnýmu českýmu konfliktu nebo 
rozsáhlejšímu ničení majetku. Sousedy v okolí 
zimáku chci touto cestou požádat o pochopení 
a schovívavost.

Ptal se Ladislav Řanda

V příštím čísle BL přineseme rozhovor s Antonínem Panenkou,
pořízený při jeho návštěvě v Buzicích 29. 4. 2011.

DOŠLO PO UZÁVĚRCE

S hokejbalem do Prahy
17. 5. 2011 proběhlo v Blatné krajské kolo tur-

naje Hokejbal proti drogám II. kategorie 4., 5. tříd 
a III. kategorie 6., 7. tříd. 
Žáci ZŠ J. A. Komenské-
ho si probojovali postup 
do tohoto krajského kola 
a to v obou kategoriích. 
Postavit se proti týmům 
ze základních škol Vim-
perk, Jindřichův Hradec, 
Bělčice a T. G. M. Blatná 
bylo těžké, přesto jsme 
si odnášeli ta nejlepší 
ocenění. Pohár za 2. místo 
si vybojovali žáci 4. a 5. 
tříd.  Zlato s postupem 
do republikového kola 
získali chlapci 6. a 7. tříd.   
8. června 2011 budou re-

prezentovat naši školu v Praze tito žáci: K. Kareš, 
P. Voborník, L. Peroutka, O. Míka, M. Braun, 
P. Maňaska, M. Kůst, O. Tkadlec, D. Pinc, B. 
Kvarda, M. Sedláček a J. Kopáček.

Pavla Voborníková, ZŠ J. A. Komenského Blatná
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Dtský den
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POZVÁNKA NA 

PIRÁTSKÝ A NÁMONICKÝ 
DTSKÝ DEN 

  

V SOBOTU 28. KVTNA 2011  
NA HIŠTI VE VRBN OD 14 HODIN 

PROGRAM: 
14:00 VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO 

14-16:00  PIRÁTSKÉ SOUTŽE PRO DTI  
14-16:00  VYJÍŽKY NA KONÍCH, SKÁKACÍ HRAD 

16:00   PEDSTAVENÍ  DRAMATICKÉHO KROUŽKU ZŠ JAK 
Dti v námonickém i pirátském obzvlášt vítány 

OBERSTVENÍ I HUDBA 
SRDEN VÁS ZVOU POADATELÉ – RODIE VRBNO, SENIOR CLUB VRBNO, SDH VRBNO

DDM Blatná a MO RS Blatná poádá 

Soustední rybáských kroužk v Lukovicích 
19.5.2011 –22.5.2011 

Zájemci, pihlašte se v DDM do konce dubna 2011. 

                        Rybáské závody pro dti  -  Lomnice 2011 
                           Místo konání: Nový mlýn – Míreský jez – RZ Lukovice 

                                                   Pátek   20.5.2011   
                                           
                                              Pihlášky a informace v DDM.  

Program na červen 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

odpoledne:
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) 
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky 
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16:00 – 17:00 – Cvičení pro těhotné

Program na pondělky a středy
  1.6. -  Oslava Dne dětí
  6.6. -  Kelímky na drobnosti z pet lahví
  8.6. -  Kapřík šupináček
13.6. -  Dravá rybka
15.6. -  Veselá zvířátka z prst. barev
20.6. -  Ozdobné měchačky
22.6. -  Malování na chodník
27.6. -  Muchlané ovoce
29.6. -  Těšíme se na prázdniny

Druhou červnovou neděli slaví tatínkové svůj Den otců!
Po celý červen mají tatínkové jako dárek ke svému svátku vstupné do 
herny zdarma!!!
Těšíme se na návštěvu

-více na  www.mckaprik.estranky.cz

              
                       
 


   
   

 
    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

erven 2011 

• 2. 6. - Básník Ondej Fibich uvádí editele židovského muzea v Praze, bývalého 
velvyslance R v Izraeli a spisovatele, Dr. Leo Pavláta, jenž bude hovoit o knize i o 
Knize, o Izraeli a také o tom, jak máme pistupovat k židovským památkám. 

      ŠK, spoleenský sál, 18:00 hod 
• 3. 6. – Den dtí s knihovnou. Odpoledne plné her a soutží. Spolupoádá jazyková 

škola Helen Doron a hudební škola Yamaha.
Tetí hradní nádvoí, 15:00 – 18:00 hod. 

• 6. 6., 7. 6., 8. 6. – Slavnostní Pasování prvák na tenáe, které provede Rytí
krásného slova. Každý pasovaný tená získá medaili, diplom a knihovnickou 
legitimaci na rok zdarma. Souástí Pasování bude v úterý 7. 6. pedání knih z projektu 
Knížka pro prváka.
Spoleenský sál, 8:30, 9:30. 

• 14. 6. - Školení poítaové gramotnosti. ………….. Z dvodu omezené kapacity 
žádáme zájemce, aby se na vybrané termíny (dopolední i odpolední kurz) pihlašovali 
– osobn, na telefonu 380 422 700 nebo mailem knihovna@knih-st.cz. Dkujeme za 
váš zájem a víme, že osobní pístup zvýší kvalitu kurz. ŠK, studovna, 9:30, 15:30

• 14. 6. - Výlet na Domažlicko. Vydáme se po stopách Jindicha Šimona Baara do 
Klení pod erchovem, na Kozinv statek do Újezda, do Domažlic a do Muzea 
techniky a emesel v Kolovi. Zájezd je pednostn pro úastníky AV, poplatek iní 
100,- K. Odjezd autobusem v 7:00 od vlakového nádraží, v 7:05 od autobusové 
zastávky Pod Hvzdou. Závazn se hlašte u Aleny Hrdlikové, tel. 380 422 720, e-
mail: hrdlickova@knih-st.cz. Více informací v knihovn.

• 18. 5. – 27. 6. – Skvosty pírody. Výstava prací žák p. u. Jarmily Lískovcové, 
       z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice. ŠK, vstupní hala 
• 21. 6. - Jsem z toho venku? Diskusní odpoledne s drogovou tématikou poádané u 

píležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám. Souástí bude beseda s klientkou 
Centra následné pée Prevent eské Budjovice - bývalou uživatelkou drog a 
pedstavení Kontaktního centra Prevent Strakonice 
ŠK, spoleenský sál, 17:00 hod 

• 23. 6. - Kompostuj! Odpoledne na téma kompostování, bioodpady, vermikompostéry. 
Vaše dotazy zodpoví Jan Šarapatka ze spolenosti Ekodomov a Jan Šimáek. 
Chystáme pro vás i praktické ukázky. 
Poboka ŠK Za Parkem, 17:00 hod. 

Červen 2011
2. 6. - Básník Ondřej Fibich uvádí ředitele židovského muzea v Praze, 

bývalého velvyslance ČR v Izraeli a spisovatele, Dr. Leo Pavláta, jenž bude 
hovořit o knize i o Knize, o Izraeli a také o tom, jak máme přistupovat k 
židovským památkám. ŠK, společenský sál, 18:00 hod

3. 6. – Den dětí s knihovnou. Odpoledne plné her a soutěží. Spolupořádá 
jazyková škola Helen Doron a hudební škola Yamaha. Třetí hradní nádvoří, 
15:00 – 18:00 hod.

6. 6., 7. 6., 8. 6. – Slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře, které 
provede Rytíř krásného slova. Každý pasovaný čtenář získá medaili, di-
plom a knihovnickou legitimaci na rok zdarma. Součástí Pasování bude 
v úterý 7. 6. předání knih z projektu Knížka pro prvňáčka. Společenský 
sál, 8:30, 9:30.

14. 6. - Školení počítačové gramotnosti - Základy práce s internetem.
Z důvodu omezené kapacity žádáme zájemce, aby se na vybrané termíny 

(dopolední či odpolední kurz) přihlašovali – osobně, na telefonu 380 422 
700 nebo mailem knihovna@knih-st.cz. Děkujeme za váš zájem a věříme, 
že osobní přístup zvýší kvalitu kurzů. ŠK, studovna, 9:30, 15:30

14. 6. - Výlet na Domažlicko. Vydáme se po stopách Jindřicha Šimona 
Baara do Klenčí pod Čerchovem, na Kozinův statek do Újezda, do Domažlic 
a do Muzea techniky a řemesel v Kolovči. Zájezd je přednostně pro účastníky 
AVČ, poplatek činí 100,- Kč. Odjezd autobusem v 7:00 od vlakového nádraží, 
v 7:05 od autobusové zastávky Pod Hvězdou. Závazně se hlašte u Aleny 
Hrdličkové, tel. 380 422 720, e-mail: hrdlickova@knih-st.cz

Více informací v knihovně.
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Čarodějnický den v ZŠ 
Holečkova

Ve čtvrtek 28. dubna byl připraven na ZŠ Holečkova čarodějnický den. 
Starší žáci se podíleli na organizaci různých dopoledních soutěží pro své 
mladší spolužáky. Vyučující převlečení do slušivých kostýmů připravili 
celkem 6 záludných stanovišť. Žáci, též zdařile maskovaní, se rozdělili do 
6 skupin a rozprchli se s cílem získat všechna razítka potřebná k úspěšnému 
ukončení celé akce. 

Na prvním stanovišti na ně otvírala svá široká ústa drzá čarodějnice. Bylo 
potřeba je ucpat a to pomocí míčků. Jen se trefit! Potom následoval úkol
převézt na malém kolečku velké balvany. Naštěstí byly kouzlem přeměněny 
na plné míče, a proto byli soutěžící úspěšní. Došlo i na čarodějnické koště. 
Letos se na něm nelétalo, ale posloužilo jako lopata u pece. Po připravené 
překážkové dráze ale nemusely děti přenášet Jeníčka, nýbrž pouze jed-
notlivé kosti. Další překážky čekaly u čtvrtého stanoviště. Nejdříve ale 
bylo potřeba vylovit z vody žabí oko a bezpečně ho v hrnečku dopravit na 
určené místo. 

Poslední 2 úkoly byly vpravdě děsivě čarodějnické. Představte si skle-
něnou nádobu plnou hlemýžďů přilepených po všech stěnách a střežících 
bedlivě hrstku malých lidských kůstek. Úkol zněl jasně – ponořit ruku do 
nádoby a kůstky vylovit. Někteří váhali se splněním, ale touha získat páté ra-
zítko přece jen zvítězila. Nakonec bylo připraveno záhadné bludiště. Projít ho 
úspěšně nebyla vůbec žádná hračka. Cestou bylo ještě třeba sebrat některou 
z roztroušených hub. A když už se někdo z bludiště úspěšně vymotal, musel 
ještě z nevábného čarodějnického roztoku vylovit kluzké a slizké myšky 
a ty dokonce sníst! Těžkou situaci ještě násobila neskrývaná radost dvou 
zlomyslných čarodějnic, které dávaly hlučně najevo obrovskou škodolibou 
radost při každém sebemenším problému s plněním úkolů. 

Přes všechna úskalí dovednostních soutěží se všichni úspěšně přenesli 
a přišla pro některé očekávaná část dne. K podpálení již byla připravena hra-
nice a na ní odsouzená čarodějnice. Všichni jistě přemýšleli, co si na hranici 
opečou, protože při plnění úkolů dostali opravdový hlad a chuť na něco moc 
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dobrého. Ještě že v noci na čtvrtek zapršelo a na stromu buřtovníku vyrostl 
dostatek vhodné potravy. Jenže lákavé plody visely příliš vysoko a zatřást 
s kouzelným stromem byl velký problém. Naštěstí se poblíž stromu náhodou 
našly dostatečně dlouhé tyče s háčkem na svém konci a ty posloužily svému 
účelu. Každý, kdo si chtěl pochutnat, ulovil si svého buřta. Ale pozor, ne 
všechny byly k snědku a přitom vypadaly jeden jako druhý. Nakonec byl 
lov úspěšný a přistoupilo se k zapálení hranice. 

Čarodějnice brzy zmizela v oblacích a teď se mohlo připravit chutné 
občerstvení. Jak si všichni mlaskali! Připravená akce se přiblížila ke svému 
konci. Lze říci, že se opět zdařila. Ale měla ještě své pokračování. Během 
následujícího týdne žáci urputně kreslili své představy o čarodějnicích 
a neúprosná porota vybrala ze zdařilých výkresů dva nejpovedenější. Po 
spravedlivém hlasování si dvě marcipánové čarodějnice od slavnostního 
vyhlášení odnesly Mařenka a Soňa. A to už byl opravdový konec. Těšíme 
se společně na čarodějnický rej v roce 2012!

Mgr. Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova, Blatná
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Sobota 21. – neděle 22. května – Skaličany 

600 LET OBCE SKALIČANY
- po oba dva dny bude probíhat kulturní pro-

gram / odhalení pamětního kamene, koncerty, 
výstava fotografií,…/ – bližší informace na
plakátech

Středa 25. května – sál ZUŠ 10,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT  
žáků ZUŠ
- pro školy

Čtvrtek 26. května – sál ZUŠ 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků 
ZUŠ
- pro veřejnost

Sobota 28. května – pod sokolovnou 16,00 hod.
20 LET ANČA BANDU
- vystoupení současných a bývalých členů sku-

piny ANČA  BAND a hostujících kapel /Zvlášný 
škola, Batole, …/

Sport:
Sobota 21. května – letní stadion 9,45 hod. 
a zimní stadion 14,00 hod.

MISTROVSTVÍ ČR 
V  MAŽORETKOVÉM SPORTU 
Semifinále POM-POMS
Pořádá TJ Sokol Blatná spolu s Městem 

Blatná

Sobota 21. května – tělocvična SOŠ Blatná 
10,00 hod.

CELOREPUBLIKOVÝ  
TURNAJ V JUDU
Pořádá TJ Sokol Blatná a DDM Blatná

Neděle 22. května – u nádraží /restaurace 
Jubileum/

MEMORIÁL CH. BATTAGLII 
o pohár starosty města
7. ročník
Prezentace: 8 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
V doprovodném programu vystoupí od 9,00 

– 9,30 hod. Blatenské mažoretky

ČERVEN
Středa 1. června – sokolovna 16,30 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ JAK

Čtvrtek 2. června – sokolovna 19,00 hod.
SDO
NAŠI FURIANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Čtvrtek 9. června – sokolovna 17,00 hod.
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ  
TGM

Program kina na 
květen 2011

Pátek 20.5 v 17:30 hod.
Animovaný USA 2011, 84 minut, v českém 

znění 
Gnomeo a Julie 
/HCE /
Nový animovaný komediálně-dobrodružný 

snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nej-
slavnějšímu příběhu lásky na světě Williama 
Shakespeara další rozměr.
 Vstupné 80 Kč  Mládeži přístupno 

Středa 25.5 v 19:00 hod.
Animovaná pohádka ČR 2010, 75 minut, 
Autopohádky 
/Bioscop /
V současné době jsou automobily absolutně 

běžnou součástí našeho života, spotřební „zbo-
ží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými 
služebníky, jenom obyčejným prostředkem na 
překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta 
uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim 
však vznešenost a půvab, kterými se vyznačovala 
v dobách pro nás již pohádkových... 
Vstupné 80 Kč  Mládeži přístupno 

Sobota 11. června – tř. J.P.Koubka 9,00 hod.
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
V programu vystoupí žáci ZUŠ, mažoretky, 

hasiči, kuchař Petr Stupka, kapely Z Vršku, 
Š-umíci, Epidemie, Samhain

Doprovodný program: rybářské soutěže pro 
děti, turistické putování po rybnících, aj...

Od 19,00 hod. hraje kapela Melodion, skupina 
Michala Šindeláře a revival Queenie

Moderuje DJ František Mareš
Občerstvení zajištěno
Vstup zdarma

Středa 15. června – sál ZUŠ 10,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
 pro školy

Čtvrtek 16. června – sál ZUŠ 17,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Pátek 17. a sobota 18. června – zimní stadion 
15,00 hod.

18. ročník
BLATENSKÝ FEST
Hrají skupiny KONFLIKT, N.V.Ú., LOCO-

MOTIVE, ZÁVIŠ, ANČA BAND, VISACÍ 
ZÁMEK, FAST FOOD a mnoho dalších!

Vstupenky v předprodeji  300,- Kč
Na místě oba dny 400,- a na jeden den 250,- Kč 

Čtvrtek 23. června – sokolovna 19,00 hod.
SDO
NAŠI FURIANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví 

Výstavy:
Zámek Blatná

Mapový okruh BLATENSKÁ  
RŮŽE
- výstava fotografií z celostátní soutěže fo-

toklubů
Vernisáž výstavy 18. června v 10,30 hod.
Otevřeno o víkendech 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2011

Městské muzeum Blatná
PŘÍRODA BLATENSKA
Když neživé, ožívá
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 26. června 2011 

    Tanení kurz 2011
  Základní tanení kurz pro mládež od 15-ti let 

                   záí – prosinec 2011 
   Pihlášky pijímáme od 1. dubna 2011  
  Podrobnjší informace vetn pihlášky najdete na 

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt: Dana Strnadová, tel.: 607 870 323 

e-mail:   tanecni.blatna@centrum.cz 

JAN  TRAMPOTA – obrazy, 
kresby
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 10. července 2011

Připravujeme na červenec: 
koncert  Mendrage, Rybičky 48,…
Blatník fest 
Výstavy 
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 PORTS
VOLEJBAL

Dne 5.5.2011 se uskutečnil v domácím prostředí v rámci soutěže krajský 
přebor II zápas mezi volejbalisty TJ Sokol Blatná „Dřeváci“ a volejbalisty 
TJ Sokol Písek „B“. Domácí prostředí a i počasí zápasu přálo a viděli jsme 
zajímavé a poutavé utkání. Domácí „Dřeváci“ sice zápas prohráli 0:3, ale 
na výsledku se podepsalo zranění dvou hráčů základní sestavy, a tak se 
muselo improvizovat.

První set ovládli svou hrou hosté z Písku a poměrně rychle jej vítězně 
ukončili. Domácí jako by v tomto setu ještě „nenastartovali“. Druhý set byl 
velmi zajímavý, střídaly se krásné volejbalové akce na obou stranách a di-
vákům se průběh setu líbil. Ve třetím setu měli domácí k vítězství nejblíže, 
vedli již 17:9, ale zkušenost hostů a narůstající únava udělala své. I tak 
domácí ukázali, že jejich nejsilnější zbraní je dobrý servis, kde prakticky 
nechybovali. Vůbec nejlepší byli na blocích, kdy 70 % získaných bodů bylo 
z bloku. Nejvíce chyb dělali domácí na smeči a v nahrávce. To se ale dá 
secvičit při tréninku.

Celkově měl zápas dobrou úroveň a divácky byl zajímavý. Zápasu 
přihlíželo více jak 40 diváků, což je na „malý sport“ velice dobré a svědčí 
o tom, že Blateňáci mají sportování rádi. Zápas rozhodoval pan Škarvada ze 
Sedlice velmi dobře. Obě mužstva byla s rozhodčím spokojena.

V současné době již naplno trénují i dorostenky a úsilí, které tréninku 
věnují je příkladné. Herní výsledky i radost ze hry by se měly dostavit. 

Přijďte se podívat nebo zahrát na pravidelný trénink vždy v úterý od 19:30, 
v pátek od 18:30 a v neděli od 12:30 – dorostenky a od 14:30 – muži.

Ing. Stanislav Frühauf

Dne 12.5.2011 proběhl na domácí půdě další zápas krajského přeboru 
II ve volejbale mezi domácími „Dřeváky“ TJ Sokol Blatná a volejbalisty 
TJ Budoclub Písek.

Oproti minulému zápasu došlo k dalšímu zlepšení domácích, zejména 
na blocích a v útočné činnosti. Domácí družstvo sice prohrálo 0:3, ale zápas 
byl zajímavý, měl dobré tempo a dobré volejbalové situace se střídaly na 
obou stranách sítě. Poměr získaných bodů v jednotlivých setech (14:25, 
15:25, 28:30) sice ukazuje, že to velký boj nebyl, ale to se jeví jen na první 
pohled.

Kladem bylo, že do zápasu vstoupili velmi dobře zejména mladší, herně 
méně zkušení hráči a vnesli do zápasu to, co se v tréninku secvičovalo. To 
se ukázalo jako dobrý počinek do dalšího působení oddílu. V tréninku jsme 
se hodně věnovali útoku na síti, a to bylo jedno ze zlepšení herní činnosti. 
Velkým kladem je poctivý přístup k trénování a zlepšení docházky na tré-
nink, což je pro náš oddíl zásadní. Bez hráčů se volejbal hrát nedá a uvítali 
bychom příchod dalších, třeba i začínajících, mladíků.

Na celkovém průběhu zápasu se negativně projevila nepřízeň počasí. 
První dva sety byly odehrány na venkovním kurtu za deště a nízká teplota 
ovzduší měla za následek drobná zranění a časté střídání hráčů v poli. Třetí 
set musel být odehrán v sokolovně, kam zahnal obě mužstva prudký déšť. Za 
zmínku stojí i příkladný přístup hráčů k údržbě a vylepšování hracích ploch. 
Zápas řídil pan Buzín ze Strakonic ke spokojenosti obou mužstev.

Zlepšit musíme ještě komunikaci mezi jednotlivými hráči při hře, větší 
vliv nahrávačů na tvorbu hry a hlavně se musíme zbavit zbytečné ukvapenosti 
a netrpělivosti při přípravě útoku. Všichni se domníváme, že další zápas, 
který proběhne 26.5.2011 za sokolovnou, přinese další zlepšení, dobrý 
sportovní zážitek a nějaké vítězné sety.

Ing. Stanislav Frühauf

V Blatné bude otevřeno nové 
společensko - sportovní centrum

Konečně se tak zaplní vakuum v pěstování tělesné kultury 
pod střechou.

Blatná - Ještě nedávno v sousedství základní školy J. A. Komenského 
a objektu Sdružených služeb manželů Hořejšových hyzdily prostranství 
u silnice nevábné trosky a sutiny. Byla to velice nehezká vizitka, doslova 
nádor na tváři jinak upraveného a líbezného města.

Dnes už je všechno jinak. Trosky dávno zmizely, na jejich místě stojí 
zbrusu nová, patrová budova. K čemu nebo komu bude sloužit? „Kul-
turnímu a především sportovnímu vyžití veřejnosti,“ říká majitel Michal 
Pojer z Blatné, „Je to víceúčelový komplex, který našemu městu vyloženě 
chyběl. Nahoře jsme zřídili prostorný sál, vhodný k pořádání výstav, besed, 
přednášek. Především však bude využíván ke všem formám aerobního cvi-
čení. Sál s plochou 180 čtverečních metrů je vybaven zrcadlovou stěnou,“ 
zdůrazňuje Michal.

Stěžejním prvkem přízemních prostor je posilovna. „Jsme první profe-
sionální fitcentrum v Blatné. Naším cílem je vytvořit klientům přátelskou
atmosféru v příjemném, moderním a svěžím prostředí, kde je možno se 
psychicky vybít, ale i si psychicky odpočinout. O klienty bude pečovat 
tým odborně školených lektorů, tréninkové plány a návrh jídelníčků budou 
samozřejmostí,“ pronáší Michal Pojer. Další sál v přízemí byl zbudován 
jako centrum spinningu. „Sál je k hodinám spinningu specializován jak 
výbavou, tak osvětlením a ozvučením,“ vysvětluje mladý majitel komplexu, 
„Na klienty zde čeká deset moderních modelů firmy Star Trac – Spinner
NXT uspokojí i ty nejnáročnější cyklisty. Pořizovací cena jednoho modelu 
činila 60 000 korun.“ Samozřejmostí jsou nová sociální zařízení se sprchou 
a prostorné šatny. V recepci bude klientům k dispozici bar s posezením, 
nabízejíci bohatý sortiment nápojů a pokrmů.

Co z odborného hlediska ještě podotknout? „Posilovna je vybavena profe-
sionálními stroji od firmy Grunsport. Nejnovější řada strojů je dimenzována
tak, aby byla vhodná pro začátečníky, ale stejně i pro pokročilé. Spinning 
je vhodná aktivita pro ty, kteří nechtějí trénovat individuálně a mají za cíl 
zlepšovat svou fyzickou kondici, formovat postavu, popřípadě redukovat 
tělesnou hmotnost. Jde i o vhodný doplněk pro profesionální cyklistiku,“ 
dodává mladý podnikatel.

V sobotu 28. května od čtrnácti hodin odpoledne se uskuteční v novém 
fitcentru „Den otevřených dveří“. Návštěvníci budou mít možnost prohléd-
nout si celé centrum na ploše 500 čtverečních metrů a ochutnat a otestovat 
produkty švýcarské bylinné kosmetiky včetně potravinových doplňků. Po 
celou dobu budou přítomni vyškolení instruktoři, kteří mají připravené 
ukázky svých lekcí.

Původně měl být objekt vyhrazen pro jiné podnikatelské účely. „Rozhod-
nutí zřídit zde sportovní komplex přišlo až na podzim 2010. Stavba započala 
už v létě,“ dodává Michal Pojer.                                        Vladimír Šavrda
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Na podzim loňského roku rozjeli naši malí 
„datlíci“ opět soutěž MČR mladších žáků. Zpočát-
ku to nevypadalo nijak dobře. Nastoupili noví hrá-
či, nový trenér, všichni se učili společné hře. Ale 
všechny začátky bývají těžké. Dokázali nám, že 
když chtějí něčeho  dosáhnout, musí bojovat. A oni 
všichni bojovali. Během dvou sezón se několikrát 
utkali  se všemi pěti týmy z Jihočeského kraje. Na 
podzim to nebylo nic moc, ale chtěli vyhrávat. 
Vydrželi trénovat celou zimu, za každého počasí.
Trénink většinou začínal s hrablem v ruce, museli 
vyházet z hřiště sníh, aby měli kde hrát. Vše se jim 

CESTA MALÝCH DATLŮ K POHÁRU
vyplatilo. Na jaře se rozjeli a vybojovali druhé 
místo v Jihočeském kraji. Mají další krásný pohár 
do sbírky. Chtěla bych za nás, za rodiče všem 
poděkovat. Nejen dětem, ale také trenérům, kteří 
to s nimi mnohdy neměli jednoduché. A s námi 
určitě také ne. Ještě ale nic nekončí. Datlíci se 
o víkendu 14.-15.5.2011 utkají v Plzni s pěti týmy 
z republiky o postup do finálové části. A ať to
dopadne jak to dopadne, pro nás už vyhráli. Tak 
ještě jednou DÍKY DATLÍCI.

Zdena Braunová

Dubné - Jihočeský 
pohár v duatlonu
J. Pudil /SCV Blatná/ v kategorii 1. místo a jhč 

pohár v triatlonu v Prachaticích J. Pudil /SCV 
Blatná/ 1. místo v kategorii/.

muži „A“ Blatná : Zliv 1:0
 Katovice : Blatná 2:1

muži „B“  Chelčice : Blatná  6:1
 Blatná : Lom  0:0

dorost  starší Blatná : Písek „B“ 1:1
 Břidlice : Blatná 2:0

dorost  mladší Blatná : Písek „B“ 3:3
 Břidlice : Blatná 4:2

žáci starší Vodňany : Blatná  3:1
 Blatná : Strakonice 3:3

žáci mladší Vodňany : Blatná  0:5
 Blatná : Strakonice 4:1

přípravka st. Vodňany : Blatná 4:1
 Blatná : Chelčice 4:1

přípravka ml. Vodňany : Blatná 1:14
 Blatná : Draželov 10:0

Ženy Blatná : Příkosice 3:3
 Holoubkov : Blatná 2:2

Pořadatele ping- pongového 
turnaje v Kadově zaskočila 

nízká účast
Kadov - „Počítal jsem, že nás tu bude tak 

třicet,“ vyjádřil se hluboce zklamaný Bohuslav 
Valach z Pole, pořadatel posledního turnaje ve 
stolním tenise v Kadově, po jeho skončení. „Ale-
spoň dřív to tak běžně bývalo, nechyběly tady 
ani zástupkyně něžného pohlaví,“ dodává jedním 
dechem. Teď se za zelené stoly postavilo s pálkou 
v ruce pouhých třináct sportovců, a to většinou 
věkově starší kategorie.

Po tvrdém boji si nakonec první místo vybojo-
val Zdeněk Maršík z Chobota. V závěsu ponechal 
Pavla Tomana z Pole, třetím nejlepším hráčem 
dne se stal Tomáš Kapr ze Tchořovic. Dobře si 
vedl nejmladší účastník – teprve desetiletý Ma-
touš Flaks z Tábora. „Od silvestrovského turnaje 
velmi zkvalitnil svou hru,“ pochválil ho pořadatel 
Bohuslav Valach.

Sám ředitel turnaje skončil šestý. „Moc mi 
to nesedlo, nedostal jsem se ani do semifinále,“
nešetří Bohuslav Valach sebekritikou.

Závěrem se Bohuslav Valach vyjádřil, že už 
další turnaje pořádat nehodlá: „Ten dnešek mě 
psychicky dost rozhodil. Myslím, že to nemá 
cenu v tom pokračovat. Mladí prostě ztratili 
zájem.“ Ping- pongové turnaje v Kadově však 
nezaniknou. Štafetový kolík přebírá Pavel Toman, 
taktéž z Pole.

Vladimír Šavrda

Blatnou čeká parádní 
cyklistický závod!
Blatná - Již 7. ročník silničního cyklistického 

závodu „Memoriál Christiana Battaglii o pohár 
starosty města“ se uskuteční v Blatné v neděli 
22. května. Nad letošním ročníkem převzal pa-
tronát poslanec Evropského parlamentu Edvard 
Kožušnik, který se stal velice populárním svou 
povolební cestou na kole z Prahy do Štrasburku, 
kde ho doprovázel cyklocestovatel František 
Šesták z Blatné. „Ten závod si osobně zajedu! 
Nechci tam v Blatné jen nečinně postávat a dívat 
se,“vyjádřil se Edvard Kožušnik před časem. 
Nakonec to ovšem dopadlo tak, že kvůli pracov-
nímu zaneprázdnění v evropském parlamentu 
vůbec nebude moci do Blatné přijet. Věnoval tedy 
alespoň pořadatelům ze sportovního klubu SCV 
Blatná věcné ceny.

V minulosti startovali na blatenském kritériu 
významní profesionální jezdci- paralympionici 
Jiří Ježek a Jiří Bouška, dokonce i kompletní 
tým závodníků Slavia Praha. Letos bude zřejmě 
obsazení skromnější.

Ještě před zahájením závodu v půl desáté 
u hostince „Jubileum“ na blatenském nádraží 
připravili pořadatelé od devíti hodin doprovodný 
program, kde budou moci diváci a závodníci 
shlédnout vystoupení blatenských mažoretek 
a jízdu na historickém kole.

První závodní kategorií bude nábor, tj. děti 
do šesti let.

Sportovní akci pořádá SCV Blatná ve spolu-
práci s Městským úřadem Blatná pod hlavičkou 
Jihočeské amatérské ligy.

Prezentace proběhne od osmi hodin ráno do 
čtvrt na deset. Každý závodník obdrží při zápisu 
malý dárek. Startovné činí sto korun pro dospělé, 
padesát korun pro mládež a juniory. Závodníci 
SCV Blatná a děti do šesti let neplatí startovné 
vůbec.                                         Vladimír Šavrda
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Jezdci stáje AV Racing Blatná už na to 
„šlápli!“

Blatná - Sezóna 2011 se již rozběhla a jezdci týmu AV Racing mají za 
sebou několik závodů. Než se zmíním o jednotlivých přeborech a výsledcích, 
tak chci čtenáře informovat o vstupu nových jezdců do sestavy. Jsou jimi 
Robin Vetešník, Miroslav Pýcha a Roman Tintěra ve třídě MX2, Tomáš 
Srb ve třídě MX1 a David Mikolášek, který jako jediný hájí barvy týmu 
ve třídě čtyřkolek.

Rád bych dnes napsal o již zmi-
ňovaném jezdci Robinu Vetešníkovi. 
Tento mladý, dravý závodník se na-
rodil v Kanadě, kde získal své první 
zkušenosti s motokrosem, tam také 
navštěvoval motokrosovou školu, 
která mu dala mnoho rad o správné 
technice jízdy, praktických zkušenos-
tí, vytrvalosti. Své nemalé zkušenosti 
dnes zúročuje na místních závodech 
AMAcupu a Šumavském poháru.

Teď k samotným závodům. První 
se jel v Okrouhlé Radouni za Jindři-
chovým Hradcem, kde Robin získal 
7. místo. Při závodu si vedl výtečně, 

umístění na bedně bylo na spadnutí, ale v poslední zatáčce před cílem do 
Robina najel jezdec, který s ním soupeřil o prvenství, srazil ho a než se Robin 
zvedl a nastartoval stroj, tak ho to stálo šest míst. Musím zmínit i skvělý 
výkon Miroslava Pýchy, který skončil na krásném šestém místě. 

Následující týden se konal závod v nedalekých Horažďovicích. V tomto 
přeboru se opět hodně zviditelnil Robin Vetešník, který na své Yamaze YZF 
250 a startovním číslem 109 bezkonkurenčně zvítězil, a to i přesto, že jel 
druhou rozjížďku bez brýlí, které ho zradily patnáct sekund před startem.

Dalším závodem v pořadí, na který se přihlásili závodníci AV Racing 
týmu, byl přebor v Žáru u Vacova. Jednalo se o první závod, patřící do seriálu 
„Šumavského poháru“. V Žáru zazářil opět Robin a přestože se tam sešlo 
mnoho jedinečných závodníků jedoucí i vyšší soutěže, zde Robin obsadil 
bronzovou pozici.

Zatím poslední závod se jel opět v Horažďovicích- znovu seriál „Šu-
mavského poháru“. Tam se nejvíc zadařilo jezdci Michalu Sýbkovi na 
motocyklu ČZ 380, který suverénně vyhrál. Další pěkné umístění měl opět 
Robin Vetešník ve třídě MX2 a David Mikolášek ve třídě čtyřkolek - oba 
čtvrté místo.

Poháry z těchto závodů, patřící Robinu Vetešníkovi, je možno vidět ve 
výloze obchodu AV Racing. Gratulujeme jezdcům, přejeme mnoho dalších 
úspěchů a motokrosu zdar!

Adolf Voračka

Vynikající výsledky 
blatenských cyklistů

O vynikajících výsledcích blatenských cyklistů, kterých už několik let 
dosahují na vrcholových celostátních a regionálních soutěžích, ví jen úzký 
okruh jejich rodinných příslušníků, známých, nebo těch, kteří se o cyklistiku 
v Blatné zajímají. Ve sportovních zprávách v BL o nich zatím v podstatě 
žádné zprávy zaznamenány nebyly, což považuji za velikou škodu.  Jako 
bývalý cyklistický závodník a vyznavač cyklistiky v jakékoliv její podobě, 
jsem se rozhodl v pravidelných příspěvcích zveřejňovat výsledky jednotli-
vých závodů i celoročních seriálů a být hrdý na to, že současná cyklistika 
na Blatensku úspěšně navazuje na tradice minulých let. 

Stručná rekapitulace dosavadních výsledků v r. 2011 :
Petr Soukup – startuje za družstvo NISSAN Dolák v kategorii nad 40 let 
v závodech na horských kolech (MTB).

Navazuje na jedinečné výsledky předcházejících roků, v nichž si získal 
respekt i mezi nejlepšími závodníky ČR.

l. místo v kategorii na MTB GALAXY maratónu Tálín
2. místo celostátního seriálu „Kolo pro život“ České spořitelny v Br-

dech
3. místo v dalším závodě „Kolo pro život“ České spořitelny v Mladé 

Boleslavi.
Pozn.: tento celostátní seriál MTB je nejvýše hodnoceným seriálem v ČR 

a je prestižním i pro závodníky reprezantace ČR

Martin Stošek – roč. 1994, juniorský talent roku 2010. velká naděje 
české cyklistiky.

Student sportovního gymnázia ve Vimperku s velkými úspěchy startuje 
v dresu týmu České spořitelny – Specialized junior MTB Vimperk.

5. místo v závodě Českého poháru cross-country (XC) v Boskovicích
1. místo v kategorii na MTB GALAXY  maratónu Tálín
1. místo v kategorii a 30. místo v celkovém hodnocení v závodě celostát-

ního MTB seriálu „Kolo pro život“ České spořitelny v Letech u Prahy
2. místo v kategorii  Českého poháru XC v Aši
1. místo v kategorii   mezinárodního závodu v rámci Jihočesko-bavorské 

ligy ve Waldkirchenu

Viktor Stošek – starší bratr Martina, vynikající závodník, student VŠ.
V současné době už startuje v kategorii dospělých.
1. místo v kategorii na MTB maratónu „Okolo Českých Budějovic“
7. místo v závodě Českého poháru XC c Boskovicích
2. místo na MTB GALAXY maratónu v Tálíně
4. místo v kategorii OPEN v rámci Jihočesko-bavorské ligy ve Wald-

kirchenu
V příští příspěvek doplním aktuálními informacemi z posledních závodů, 

včetně souhrných výsledků dalších výborných závodníků -  Martina Švece 
a Josefa Etlíka.

Pro cykloturisty připravím několik zajímavých typů na nejbližší cyklotu-
ristické akce v blízkém i vzdálenějším okolí.                                          F.Š.

Poznámka redakce: Děkujeme Františku Šestákovi za tyto zajímavé 
zprávy o blatenských cyklistech a těšíme se na další.

Jezdíme po Brdech - 
pojeďte s námi 
Cykloturistický klub  DDM Blatná“

Každých 14 dnů  ujedeme v neděli  od 30  -  50 km/dle výkon-
nosti účastníků/.  Jedeme:  29.5. a 12.6.

Naše cíle:  Míšov – Padrťské rybníky – Nepomuk – Strašice –  
Dobřív – Vodní nádrže v Brdech – Láz -  Obecnice – vrch Praha 

– Třemšín – Trokavec – Skořice  hrady Valdek, Dršťka – a mnoho 
dalších zajímavých míst po pěkných cestách.

Informace o termínech a trasách na č. tel.  723 235 058
Pěkné asfaltové cesty, příjemné stoupání a klesání, 

krásná příroda.
Občerstvení vždy jen na Míšově – proto vezměte dostatek jídla 

a pití vždy sebou.
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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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PŘIJMEME KUCHAŘE 
Do nově otevírané Restaurace U Bílého Lva  

Nástup od poloviny června 

Více informací na www.bilylev.estranky.cz 

Životopisy zasílejte na restauraceubileholva@seznam.cz 
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                 Provozovna: Pila Nový Dvr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330, 
                                                                                        mobil 739020171      
                                                                                                 

              Nabízí tyto služby: 
- prodej stavebního eziva 
- zakázkové krovy 
- hranoly, lat, prkna, plaky 
- paletové píezy 
- impregnace 

                 Zakázky zhotovíme do 10ti dn nebo podle dohody. 

387 42 Lnáe .p. 71, tel: 383 495 425, tel & fax 383 495 293
IO: 25170538, DI: CZ25170538, íslo útu: 4192290257/ 0100
Internet : ht tp:/ / www.lnare.cz/ rybarstvi, E-mail:rybarstvi@lnare.cz

 Blatenská ryba s.r.o.

AKCE
Od 6.5.2011 můžete v naší podnikové prodej-
ně nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina 
sortimentu). Například :

RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g 118,-/kg
Kapr bez kostí – jde to 195,-/kg
Kapr mražený půlený 119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g 15,-/ks
Makrela na grill česnek mraž. 85,-/kg
Makrela mražená kuchaná VAC 79,-/kg

UZENÉ:
Pstruh lososovitý uzený 19,50/10dkg
Maréna  uzená 18,00/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě  mr. 10kg 37,-/kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg  39,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton 55,50/kg
Vepřová krkovice cca 2kg 89,50/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 66,-/kg

ZELENINA A OVOCE:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg 24,00/kg
Country směs zeleniny 2,5kg 34,00/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené  400g 12,90/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg
Švestky půlené 2.5kg 30,-/kg

KOŘENÍ:
Koření citronový pepř 38,-/100g

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za     nejnižší možné 
ceny.
Akce platná do konce května 2011 nebo do 

vyprodání zásob

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 vý-

stavbě rodinného domku nebo rekreač-
ního objektu. Elektřina 380 V, kopaná 

studna, vzrostlý ovocný sad, v blízkosti 
kanalizace.

Cena: 775,- Kč m2

Telefon: 603 516 830
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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 

TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná 

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 

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7
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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

Prodám byt 2 +1 družstev-
ní 62 m2 klidná lokalita, 
částečná rekonstrukce 

- plastová okna
tel.608 939373 

Prodám byt 3+1 s balko-
nem v osobním vlastnictví 
lokalita U čertova kamen-

ne, po rekonstrukci:
tel.: 608 939373
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