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Cena 7,- Kč

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná vzaly útokem první ﬁnálové kolo
První červnový víkend se za slunného počasí v krásných Valticích u Brna konalo ﬁnále v mažoretkovém sportu 2011. O nominace na ME, které
se letos koná v Chorvatsku, bojovaly sóloformace s náčiním baton i pom-poms. To, že konkurence neustále roste, dokazuje počet startujících: 326
mažoretek předvedlo svojí celoroční práci ve dvou soutěžních dnech.
Mezi favority jistě patřilo i PREZIOSO. V minulém roce posbíraly tyto
mažoretky mnoho titulů Mistryň ČR
i Evropy. S přáním podat co nejlepší
výkon a s vědomím, že obhajovat svou
pozici je vždy ještě těžší, to „Preziosky“ všem pořádně ukázaly. I když
to může znít již jako klišé, překonaly
opět samy sebe! S celkovým počtem
dvanácti medailí, z toho šesti zlatých,
se staly v sóloformacích jednoznačně
nejúspěšnějším souborem z celé České
republiky. Potvrdily tak svou pozici
na vrcholu, kterou, podle dosavadních
úspěchů, nehodlají jen tak opustit.
Samozřejmě, že děvčata pilně trénují, ale jak ony samy říkají: bojovat
se musí SRDCEM! Bez toho to totiž
Medaili za sólové vystoupení si
zatím z každého ročníku soutěže
nejde. To je nejspíš ten tajemný recept
odvezla úspěšná Evelyne Augierová.
jejich úspěchu.
Těšme se společně s nimi na další ﬁnálová kola, tentokrát velkých
formací, které budou probíhat ve Vyškově a Jaroměři.

V seniorské kategorii je největší konkurence. Skvělý výkon podalo také duo
K. Duškové a M. Duspivové.

Postup na Mistrovství Evropy si vybojovaly i nejmladší mažoretky - Rock n rollové trio (Pecharová, Šuhajová, Vydrová).

Blatenské mažoretky Sokol Blatná úspěšně
reprezentovaly
město Blatná na mistrovství ČR v sóloformacích, které se uskutečnilo
dne 4.6.2011 ve Valticích.

Ivanka Kortusová
(vlevo) se umístila v kategorii sólo juniorek na
7. místě v ČR.

V kategorii duo trio
získaly Nikol Andrlíková a Barbora Žáková
(vpravo) titul první vicemistryně ČR a stříbrnou medaili s postupem
na Mistrovství Evropy
v Chorvatsku.
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A KTUALITY
Modernizace osvětlení
v Blatné, Na Vinici

Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

10.7. S Kapříkem na hřiště se zvířátkovou tématikou 14 – 17 hod
- zábavné odpoledne plné zvířátkových her a
soutěží
- více na www.mckaprik.estranky.cz a plakátech
13.7. + 10.8. Prázdninové setkání maminek 9:30
– 11:30
- v herně MC nebo na novém dětském hřišti Na
Vinici
- diskuse o dětech, budoucím programu MC
apod., káva zajištěna
14.7. Party barev v 17 hodin v herně MC
- čas prázdnin, dovolených a oddechu - je třeba se
začít hýčkat!! J
- letní líčení a péče o pleť s kosmetikou Mary Kay
- přijďte si vyzkoušet malou proměnu
- možnost i formou individuálního poradenství
(více info v MC)
Pokud budete mít návrh na zajímavý hromadný výlet,
přijďte svůj nápad prodiskutovat J
Prosíme všechny, kteří nají doma přebytek plyšáků
a pěkných hraček, abyste je eventuálně darovali
našemu MC. Předem děkujeme.

VZPOMÍNKA

Dnes, 17. června 2011, už tomu bude
rok,
co nás náhle navždy opustil pan

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych alespoň touto cestou vyjádřila
své upřímné poděkování přátelům, kamarádům a všem ostatním, jenž se podíleli na páteční beneﬁční akci, která proběhla v Myšticích
ke cti KARLA ŠTĚPÁNKA.
Moje vřelé díky náleží všem, kteří tuto
velkou podporu uskutečnili a která pomůže
mně a mým synům v této životní situaci.
Iveta Štěpánková

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost, že
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne
31.5.2011 poskytnutí dotace městu Blatná z grantového programu „Zlepšení veřejného osvětlení
v obcích“ na projekt „Modernizace osvětlení
v Blatné, Na Vinici“. Projekt řeší výměnu dosavadních málo účinných a energeticky náročných
svítidel v ul. Holečkova a Nad Vdovečkem za
účinnější a energeticky výhodná svítidla LED
technologie. Cílem projektu je zejména zvýšení
bezpečnosti chodců včetně dětí na pozemních
komunikacích a bezpečnosti provozu na nich
a dále i snížení provozních nákladů na veřejné
osvětlení.
Celkový předpokládaný rozpočet projektu je
233.280 Kč, dotace Jihočeského kraje, která bude
v celé výši vyplacena až po ukončení a vyhodnocení projektu, činí 100.000 Kč. O ukončení
realizace projektu a jeho skutečných nákladech
budeme veřejnost včas informovat.
V Blatné dne 9.6.2011

Program na červenec a srpen
2011

Poděkování partnerům beneﬁční akce:
Dura, Anča Band, Funkce šroubu, Vohryzka - autobus, SDH Uzenice, SDH Myštice,
obec Myštice,starosta Maštic - Tomáš Koželuh, obec Kožlí, hospodský Vlasta Lukeš,
Láďa Dráb, Blatenská tiskárna, s.r.o.

Rybářské slavnosti
Blatná 2011
Rybářské závody pro děti - Naděje
11.6.2011
Pořadatelé: MO ČRS Blatná a DDM
Blatná
Výsledková listina
Nejmladší kat. 1. David Fiřt
101 cm
Mladší kat.
1. Ondřej Holub
MO ČRSBlatná
102 cm
2. Adam Holub
69 cm
3. Marek Blažek
46 cm
Starší kat.

1. Tereza Ovsíková
MO ČRS Březnice
506 cm
19 ks
2. Martin Kareš - MO ČRS
Blatná
377 cm
3. Jan Faja - MO ČRS Blatná
187 cm
4. Tomáš Hlinka - MO ČRS
Blatná
104 cm
5. Martin Landa - MO ČRS
Rožmitál
99 cm
Nachytáno celkem 20m 42cm ryb
Uloven také sumec 56 cm - lovec Ondřej Holub, sumec 48cm - lovec Tomáš Hlinka
Největší kapři - 2 - míra - 46 cm
Celkem uloveno ks: 65
Závodů se zůčastnilo 26 závodníků

Sbor dobrovolných hasi Bezddovice
a obec Bezddovice

Jan Pikl.

Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
za rodinu
Tomáš Pikl - syn
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si Vás dovoluje pozvat na soutž družstev v požárním útoku, která se koná
pi píležitosti oslav 75 let od založení sboru a 825 let založení obce
dne 2. ervence 2011 od 11:30 hodin

Po ukonení soutže zane tanení zábava.

LÉTO SE KVAPEM BLÍŽÍ – ČERVEN
VLÁHU ŠÍŘÍ
- NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI,
PŘIJDE JAK ZAČNEM KOSITI
- PŘED SV. JANEM (24. 6.) MODLI SE
O DÉŠŤ, PO SV. JANU PŘIJDE I BEZ MODLENÍ
- SVATOJÁNSKÉ DEŠTĚ MÁLOKTERÝ
ROK NEVYPRŠUJÍ
- KOLEM SV. JANA, JE ČASTÁ POVODŇOVÁ RÁNA
Nezapomeňte, že magická moc léčivých bylin
končí dnem 24. června - SV. JAN KŘTITEL a že
ČERNÝ BEZ NAD DOKTORA JEST.
VŮNĚ BYLINEK ANEB KULINÁŘSKÉ
UMĚNÍ NAŠICH BABIČEK
KAŽDÁ DOBRÁ HOSPODYŇKA MÁ
SVOU BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
Tentokrát trochu netradičně z okrasné zahrádky:
LICHOŘEŘIŠNICE – jednoletá plazivá
rostlina, kvete žlutě, oranžově až červeně, má svůj
původ v tropických oblastech Jižní Ameriky. Odtud byla postupně rozšiřována do Evropy. U nás ji
známe jako okrasnou rostlinu oken a zahrádek.
Je přírodním antibiotikem, přímo likviduje
bakterie v našem těle. Užívají se listy, květy i semena, a to jak čerstvé, tak sušené. Přidává se do
salátů, chuť připomíná lehce křen nebo řeřichu.
Nasekané listy i květy na chléb s máslem je přímo
pochoutkou! Jíst se dají také semena, mladá naložená v octě se užívají jako náhražka KAPARY.
Vhodná jako prevence i léčba zánětů močových cest a ledvin, zánětů dýchacích cest, také
proti vypadávání vlasů a lupům.
NÁŠ TIP NA ČERVEN: opět v nabídce pomněnková keramika, voňavé bylinkové směsi,
dřevěné rozkládací židličky s orig. potahem
ČLOVĚK MÍNÍ, PÁN BŮH MĚNÍ
Všem našim příznivcům musíme bohužel
oznámit, že jsme v poměrně velmi krátké době po
sobě ztratili oba naše prodejní prostory. O zámku
již z Blatenských listů víte, obchod na náměstí
Míru U SV. KATEŘINY je také v likvidaci.
Zde nás najdete pravděpodobně pouze do konce
letošního srpna. Co vám však nyní můžeme
slíbit? Naše příspěvky budete i nadále nacházet
na stránkách listů a kontakt s námi neztratíte na
nově zřízených stránkách s internetovým obchodem – www.lidove-remeslo.cz, pokud nás již
v kamenném obchodě nezastihnete. V současné
době hledáme náhradní řešení. O každé změně
vás budeme informovat.
Další kontakty: fucikova.eva @email.cz
tel. 736 765 747
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Balkony
Výstavba chodníků v Blatné
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v měsíci dubnu a květnu
výstavbu nového chodníku v ulici Böhmova a rekonstrukci chodníku na
náměstí J. A. Komenského.
V případě chodníku v ulici Böhmova
se jednalo o novou výstavbu levé části
chodníku směrem od Sokolovny ke vstupu do zámeckého parku. Při zhotovení
tohoto chodníku v délce cca 150 bm a šíři
1,5 bm došlo k novému přeložení obrub
a vydláždění kamennou dlažbou, která
byla dodána Průmyslem kamene Příbram
– lom Slatina.
Chodník na náměstí J. A. Komenského
byl nově zrekonstruován, a to tak, že byla
odstraněna stará, již značně opotřebovaná,
betonová dlažba. Byly položeny nové
kamenné obruby a vydláždění bylo provedeno kamennými žulovými deskami,
které dodal Jihokámen Písek. Chodník byl rekonstruován v délce cca 40
bm a šíři 2 bm.
V současné době probíhá rekonstrukce chodníku v ulici Zahradnická, a to
od křižovatky s ulicí Boženy Němcové směrem k lékárně Arnika.
Věříme, že i těmito provedenými pracemi bude
zlepšen nejen vzhled města
Blatná, ale i pohyb chodců
po našem městě.
Níže přikládáme foto g r a ﬁ e dokončených
chodníků. O další stavební činnosti Technických
služeb města Blatné s. r. o.
budete i nadále průběžně
informováni.

V měsíci květnu tohoto roku jste mohli vidět na domech č.p. 1255 a 1256
lešení. Po jeho sundání jste si jistě všimli, že na balkónech je nové zábradlí
a že zimní zahrady z ulice Pivovarská svítí novotou. V těchto popisných
číslech došlo k rekonstrukci, která stála bezmála milion korun. Mnozí
nájemníci se nad touto rekonstrukcí podivovali, ale stav zahrad i balkónů
byl ve špatném technickém stavu. Balkóny dostaly místo dlažby pozinkový
příkrov, a v těchto dnech se postupně instalují dřevěné rošty. Tyto rošty se
umístí také na balkóny v č.p. 1107 a 1108 ulice Nad Lomnicí. Dle připomínek a přání nájemců budou části zábradlí na balkónech v č.p. 1255 a 1256
neprůhledné, z vnitřku se zasadí deska mléčné barvy.
Toto je pouze část, kterou se snaží Správa bytů zlepšit a zpříjemnit našim
nájemcům bydlení, rekonstrukce koupelnových jader na „Starém Sídlišti“
zdárně pokračuje.
Luboš Kallmünzer
Správa bytů, Technické služby města Blatné, s. r. o.

Balkóny a zimní zahrady z ulice
Pivovarská.

Balkóny z ulice Nad Lomnicí.

Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, květen 2011
Šlajsová Gertruda, Výšice, nar. 1941
Štěpánová Anna, Volenice, nar. 1945
Pazdera František, Blatná, nar. 1945
Stará Lidmila, Hvožďany, nar. 1929
Nusshartová Jiřina, Blatná, nar. 1940
Smíšková Jiřina, Čečelovice, nar. 1924

„Bavili jsme se společně
a bylo to fajn“
Dne 3.6.2011 proběhl na zimním stadionu 4. ročník akce „Bavíme se
společně“, kterou pořádalo Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J.A.Komenského v Blatné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří naši akci podpořili,
především žákům a pedagogům základní školy, dále děvčatům z DDM

a milým hostům žákům ze ZŠ Holečkova v Blatné. Připravovaná vystoupení
byla vypilována do posledního detailu a bylo opravdu těžké vybrat vítěze
odpoledne. Po sečtení hlasovacích lístků na pomyslné bedně vítězů stanuli
žáci 6.A, kteří nám přiblížili taneční soutěž Star-dance. Pro dort za druhé
místo si přiběhl na podium houf Pipi-dlouhých punčoch a námořníků z 3.
A a B. První místo obsadili za bouřlivého potlesku žáci 9.B. Šoumenům
z devítek se podařilo roztančit celý stadion a navodit atmosféru, kterou by
nám pořadatelé diskoték mohli závidět.
Nesmíme zapomenout poděkovat TJ Blatná za pronájem zimního stadionu, Technickým službám Blatná, panu Havlovi za zajištění občerstvení,
Martinu Drábovi za ozvučení a samozřejmě vám všem, kteří jste nás podpořili. Finanční prostředky z dobrovolného vstupného budou použity na
mimoškolní aktivity žáků ZŠ.
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Společenské dění
Oslavy 100. výročí založení
hasičského sboru v Mačkově
- poplašení koně skoro zvrhli vůz s historickou stříkačkou
a zásahovou posádkou
Mačkov - Sobota 4. června byla v Mačkově ve znamení důstojné
připomínky 100. „narozenin“ místního sboru dobrovolných hasičů. Ten
k dnešnímu datu čítá 34 členů, včetně pěti žen. Už krátce po poledni se náves
s kapličkou hemžila modrými stejnokroji. „Bohužel účast je velmi slabá,“
poznamenal před nástupem sborů velitel SDH Mačkov Leoš Peroutka, „Ona
dnes totiž také probíhá hasičská soutěž v Hlupíně, kam si to namířila většina
námi pozvaných družstev.“ V Mačkově se
tak sjely vedle domácích jen tři hasičské
celky z Lažan, Čekanic a Milčic. Skutečnou „třešničkou na
dortu“ se stal příjezd
koňského spřežení se
zrenovovanou ruční
hasičskou stříkačkou,
na které se vezli čtyři „staří pardálové“
v zapůjčených historických uniformách. Nechyběl mezi nimi ani starosta
obce Josef Zach. Ne každý ví, že hasičský skvost z roku 1911 měl namále.
Za totality byl odklizen do třídírny brambor a ponechán svému osudu a vnějším vlivům. Později se dokonce hlasovalo o jejím odprodeji. Tomu však
místní občané zabránili a tak příběh této „červené krasavice“ měl šťastný
konec. Totéž se nedá říci o totožné vzácnosti z Lažan. „Za komunistů se
naše stříkačka odložila do kopřiv za vsí, kde doslova „hnila“ patnáct let.
Nepodařilo se nám ji zachránit- zůstaly z ní jen žalostné, zrezivělé plechy,“
lituje nenahraditelné ztráty starosta Lažan Jiří Myslík.
Po úvodních projevech a přivítání všech hostů byl za zvuků státní hymny
položen věnec u pomníku padlých z 1. světové války. Následně byli pamětní
plaketou oceněni zasloužilí členové sboru. Mezi nimi i Miroslav Šmíd, který
se hlásí k „chráněncům svatého Floriána“ už padesát let: „Jako kluci jsme
cvičili skoro pořád. A hasičské ideály mi zůstaly vlastní doposud.“ Jaký
nejhorší požár za svého působení u sboru zažil? „Když hořel v Chlumu
kravín,“ odpovídá bez váhání mačkovský pamětník, „Tam se podávala voda
až z bezdědovického potoka! Tenkrát tam bylo tolik mužstev z tolika obcí,
že jsem nebyl s to zapamatovat si jejich počet. Samozřejmě, že samotná
likvidace požáru byla vyčerpávající a náročná. Jenže když si sedne někam
ohnivý kohout, tak ta práce jde tak nějak sama, každý chce pomoci a vydá
ze sebe všechno. Jestli jsem měl strach? Upřímně- neměl! V takové situaci
prostě není na strach čas,“ říká Miroslav Šmíd. Ocenění samozřejmě obdržel
i nejstarší příslušník SDH Mačkov - Zdeněk Pangrác / 68 let /.
Hned po předání pamětních
plaket se utvořil průvod, který za
doprovodu živé muziky dorazil
na louku za vsí. Tady už bylo
všechno připraveno k praktickým ukázkám hasičských zásahů. Ke slovu se nejprve dostala
mačkovská ruční stříkačka a její
„mírně pokročilá“ obsluha v bílých stejnokrojích. Vlastně se
málem ke slovu nedostala, protože při příjezdu na stanoviště
se koňské spřežení splašilo a nechybělo moc k tomu, aby celý
náklad převrhlo. „Už jsem chtěl
vyskočit. Vypadalo to s námi
bledě!“, prohlásil později starosta Josef Zach. Naštěstí všechno
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dobře dopadlo. Posádka na
určeném místě vyskočila
a jala se pumpovat stejně divoce jako zamlada.
Během chvilky hořící cíl
v podobě dřevěných palet
a kartonů uhasila. Tímto činem dokázali zdejší
veteráni, že ještě dlouho
nebudou patřit do „starého
železa“. „Ono to těžké
není, ale musí se jaksepatří
kmitat. A to už pro nás není- však jsem se taky pořádně zadýchal,“ utíral
si pot z čela Václav Křišťan, „Určitě jsme ale podali stoprocentní výkon!“
„Když v dřívějších časech vypukl požár a mohla hasit jen ruční stříkačka,
pochopitelně se u ní dvojice střídaly. Protože to třeba trvala likvidace ohně
taky dvě hodiny,“ dodává další z „úderného jádra“ Zdeněk Pangrác.
Po vysvěcení nového praporu hasičského sboru z Mačkova předvedli
svou zručnost malí hasiči a hasičky ze Tchořovic ve věku 6-7 let a 9- 10 let.
První vlna těch starších zvládla útok bezchybně a v perfektním čase. Mladší
museli imaginární požár dohašovat ještě podruhé, ale i oni si vysloužili
uznalý potlesk diváků. Chybička se prostě někdy vloudí.
„S mladou krví jsme začali pracovat před šesti lety. Jedno družstvo nám
už odrostlo,“ uvádí velitel tchořovických nadějí Jaroslav Čadek, „Začínali
jsme se starou Ávií, později nám starosta pořídil tranzita. Naše stříkačka je
stará přesně 44 let- před dvěma roky jsem ji kompletně přestavěl!“ První dva
roky aktivní činnosti je prý provázely problémy s technikou. K současnému
datu má jejich družstvo 25 členů. „Doposud jsme stříkali jen na plechovky
nebo na terče. Dnes poprvé si tady děti zkusily skutečné hašení ohně,“
dodává Jaroslav Čadek.
Nakonec předvedli ještě blatenští profesionální hasiči - záchranáři vystříhávání zraněných osob z havarovaného auta. Jejich rychlost a obratnost
všechny přítomné fascinovala.
Okolo sedmnácté hodiny se už zvolna schylovalo k volné zábavě pod
širým nebem. Mačkovská ruční stříkačka zůstala na prostranství hlavně pro
pobavení dětí, které na sebe stříkaly vodu dle libosti.
„Škoda, že už se nedožijeme dvousetletého výročí sboru. Ale těch sto
padesát bychom snad ještě zvládli,“ korunoval krásné, sváteční odpoledne
s lišáckým úsměvem ve tváři starosta Mačkova Josef Zach.
Vladimír Šavrda

Drahenický Málkov –
hasičské soutěže
V Drahenickém Malkově byla při dvou hasičských soutěžích poprvé
použita digitální časomíra
Drahenický Malkov - 28. května mělo dobrovolné hasičstvo v Drahenickém Malkově „pré“. Byly tu pro ně připraveny hned dvě soutěže – okrsková
a soutěž o pohár starosty. „Premiérově byla u nás použita digitální časomíra,
kde nelze žádný výsledný čas zpochybnit. Je naprosto přesná,“ uvádí člen
domácího mužstva Martin Beneš.
Ačkoliv hasičské mužstvo z Drahenického Malkova dopředu trénovalo
jen párkrát, v obou soutěžích zvítězilo. V řadách domácích vypukla obrovská
radost a euforie. „K dobrému času nám pomohl i perfektní stav naší stříkačky- nedávno se kupoval nový motor a podrobila se důkladné renovaci,“
podotýká Martin Beneš.
Stříbrnou proudnici si vystříkalo mužstvo z Chlumu, bronz si vybojovaly
Bezdědovičtí. V soutěži o pohár starosty se hned za domácími umístila parta
z Blatné, trojka byla souzena klukům z Chobota. V kategorii žen vyhrály
Bezdědovice, na stříbro dosáhlo „něžné pohlaví“ z Chobota, bronz čekalo
družstvo ze Záhrobí. Drahenický Malkov zde zaznamenal neplatný pokus.
Veteránské sestavy byly jen dvě: vítězství si tady připsal na své konto Chobot, domácí byli druzí.
Pro kluky z Drahenického Malkova to byl slavný den- dvojité vítězství
v hlavních složkách je náramně nadchlo. „Hlavně, že jsme porazili Blatnou.
To je náš odvěký rival,“ prozrazuje Martin Beneš.
Pozvání do Drahenického Malkova přijaly i celky z Hajan, Buzic, Mirovic, Uzenic, Uzeniček a Závišína.
Vladimír Šavrda
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110. výročí SDH Škvořetice
V požárním útoku ve Škvořeticích zůstali domácí „ na chvostu“. Rozhodly
ale jen tři setiny sekundy
Škvořetice - V letošním roce si Sbor dobrovolných hasičů ve Škvořeticích
připomíná 110. výročí svého založení. „Rozvrhli jsme si oslavy na etapy,“
říká starosta sboru František Vošahlík, „Při příležitosti těchto „kulatin“ jsme
instalovali výstavu o historii škvořeticko- pacelického hasičstva, uspořádali
Dětský den a především okrskovou soutěž v požárním útoku. Od nějakých
bombastických podívaných jsme upustili. Ty byly na pořadu, když měl sbor
100. výročí.“
Zmiňovaná okrsková soutěž
v požárním útoku proběhla v sobotu
28. května na louce za vsí. Utkala
se jen tři mužstva- domácí, Sedlice
a Lom. „V současnosti máme 35 členů,“ hovoří o lomském hasičském
spolku jeho velitel Jiří Říha, „ Ve
vlastnictví sboru se nachází ruční
stříkačka z roku 1913, dále motorová z roku 1953, ten nejnovější typ
jsme vyhráli v roce 1972 a slouží
nám dodnes.“ SDH Lom v roce 2002
pomáhal při likvidaci následků ničivých záplav v Buzicích, pomáhal
likvidovat požár stodoly v Mírči.
Na otázku, zda se hasičské mužstvo
z Lomu připravovalo na okrskovou
soutěž ve Škvořeticích, odpovídá: „Jen krátce před akcí. Ono na pravidelné
tréninky zbývá málo času.“ Nakonec Jiří Říha připomněl, že za dva roky
v roce 2013 bude jejich sboru 100 let.
Hasiči dali ve Škvořeticích do požárních útoků všechno, jakoby skutečně
hořelo. A názorně dokázali, že jsou stále ve skvělé formě. Podle očekávání
byla nejlepší sedlická zásahová jednotka. Mezi lomskými a škvořetickými
rozhodly pouhé tři setiny sekundy. Zatímco Lom zvládl útok za 30, 47,
u škvořetických to bylo 30, 50.
Asi na hodinu přerušil hasičské klání hustý liják. Naštěstí se potom svatý
Petr vyplakal a soutěž mohla být dokončena. Po slavnostním vyhlášení následovala ještě disciplína v porážení kuželek hozenou hadicí. Tady to bylo
poměrně těžké, protože se hadice chovala více než nevyzpytatelně.
Škvořetický tým byl složen převážně z pacelických hasičů. Sešla se tady
stará parta, která ještě jako družstvo mladých požárníků dosahovala v požárním a branném sportu významných výsledků. Kromě toho se věnovala
v bohaté míře kulturní a osvětové
činnosti. Později je vítr rozvál do
různých světových stran, aby se
do rodné domoviny vraceli jen
poskrovnu.
Družstvo mladých požárníků
bylo založeno roku 1972. Prvním,
kdo řídil jeho výcvik, byl Karel
Holub, později Josef Novotný z Pacelic a pak Pavel Šavrda z Pacelic.
Současným velitelem je Pavel Lexa
z Pacelic.
První motorovou stříkačku získal Sbor dobrovolných hasičů ve
Škvořeticích roku 1935 za 24 250
korun. V roce 1983 bylo započato
se stavbou nové požární zbrojnice.
K jejímu slavnostnímu otevření došlo v prosinci 1984. V roce 1986 likvidovali škvořetičtí hasiči požár stodoly pana Josefa Fouse ve své obci, o tři
roky později pak bojovali s „červeným kohoutem“ na kolně Josefa Řediny.
Ke sloučení škvořetických a pacelických hasičů došlo roku 1975 a už v roce
1978 společnými silami bojovali s ohněm v kravíně v Holušicích.
Sbor dobrovolných hasičů Škvořetice má za sebou pestrou historii a jistě
neméně pestrou budoucnost. Jeho zásluhy jsou nezpochybnitelné a nesmí
se na ně zapomenout.
Vladimír Šavrda

Vítězné družstvo ze Sedlice.

5. ročník chlumského „Fichtl Cupu“vítězný stroj vyměnil majitel za basu piva
Chlum- Počasí v sobotu 21. května účastníkům 5. ročníku chlumského
„Fichtl Cupu“ více než přálo. Sluníčko příjemně hřálo a protože se v minulých dnech nepřehnala nad obcí žádná z avizovaných bouřek, byla závodní
trať pěkně suchá a tedy i docela bezpečná.
Na louce za vsí se sjelo tentokrát devatenáct klasiků / pionýrů / a sedm
speciálů. Mezi nimi i šestnáctiletý Jiří Stojanovič z Roupova u Přeštic, který
svého „plechového miláčka“ prý získal výměnou za basu piva: „Není to můj
první pionýr- nejprve jsem jezdil na sériovém typu. Tohohle „krasavce“ jsem
získal až později. Dali jsme ho s tátou do pořádku a dokonce se mi na něm
podařilo už vyhrát několik závodů.“ Jirka objíždí „Fichtl Cupy“ už tři roky:
„Pořádá se jich hodně, dokonce bych řekl, že se s nimi roztrhl v poslední době
pytel. Nejčastěji startuji na Strakonicku, Plzeňsku, když to čas dovolí, tak i
na Berounsku. Loni jsem závodil dvacetkrát, letos už jsem stihl sedmdesát
osm přeborů,“ uvádí mladý borec. Jak už to tak bývá, tenhle druh sportu
s sebou nese i jistá rizika. Jirka měl prozatím velké štěstí, až na jednu výjimku: „Nedávno jsem zažil takový horší pád- v dubnu hned v prvním kole
přeboru jsem přeletěl gumy a jel jsem tělem po asfaltu. Protože jsem si ale
tenkrát jako z udělání vzal vůbec poprvé chrániče, obešlo se to bez zranění.“
K závodní trati v Chlumu podotýká: „Je úzká, nedá se na ní moc předjíždět,
ale o to se na ní svádí zajímavější souboje. Jinak jsem tu byl poprvé v zimě
2009, teď jedu podruhé.“
Kategorii středního věku tu mimo jiných zastupoval čtyřicetiletý Luboš
Lis z nedalekých Hajan. Tenhle závod byl jeho premiérou, předtím tu prý
vystupoval jen v roli diváka: „To moje „žihadlo“ z roku 1980 není žádná
sláva, ale poskládal jsem si to alespoň tak, aby drželo pohromadě,“ směje
se Luboš Lis. Žádné ambice si nepřipouštěl: „Chci jen dojet. Některé úseky
trasy jsou dost náročné. Otázka tedy je, jestli pionýr vůbec vydrží!“ Nakonec vydržel.
Na přítomných zhruba šedesát diváků čekala stejně jako v minulých
ročnících napínavá a nevšední podívaná. Všichni si to do poslední vteřiny
náramně užívali.
Vítězem v kategorii „klasiky“se nakonec stal Jiří Stojanovič z Roupova u
Přeštic. Za ním se umístil další favorizovaný jezdec Václav Starý z Tedražic,
hvězdnou trojku doplnil Josef Sneberger z Tezderazet.
Kategorii „Speciály“ opanoval Jiří Oves ml. ze Švihova. Stříbro už podruhé v jednom dni získal Václav Starý z Tedražic , bronzový věnec pověsili
pořadatelé kolem krku Jiřímu Ovesovi ze Kbel u Švihova.
Milovníci motorových strojů si mohou změřit síly v Chlumu opět v zimě,
kdy proběhne další zimní „Fichtl Cup“. Bude to bezpochyby znovu nezapomenutelný zážitek jak pro závodníky, tak pro obecenstvo.
Vladimír Šavrda

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA Blatná
pracovníky na pozice:
• provozní elektrotechnik, údržba a oprava stroj
- hlavní pracovní pomr,
- praxe v oboru,
- vyhláška 50/78 Sb.,
- idiský prkaz B,
- NJ nebo AJ výhodou;
•

pijmeme též dlníky do výroby kondenzátor.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spolenosti, firemní benefity a
odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na
Zdena.Erbenova@Vishay.com.

Číslo 11 / strana 6

Blatná 17. června 2011

Postřehy z nové
maturity na SOŠ Blatná
Letošní maturitní zkoušky probíhaly trochu odlišně než
v minulých letech. Studenti SOŠ Blatná z nich měli obavu,
jako má každý člověk z neznámého. Což bylo dobře, neboť skoro všichni se
od ledna tvrdě připravovali na praktickou maturitní zkoušku, na ústní část,
která byla v proﬁlové (odborné) části stejná jako v minulosti, i na didaktické
testy a písemné práce společné státní části maturitní zkoušky.
Jako přípravu k maturitě studenti čtvrtých ročníků ve dnech 13. až
16. prosince 2010 obhajovali žákovské projekty. Studenti odevzdávali
normalizovaný dokument v tištěné podobě (něco jako „malou diplomku“).
Na obhajobu si připravili prezentaci v Power Pointu nebo html souborech.
U oboru Obchodní akademie (OA) bylo předmětem práce vyhodnocení dat
z podniků a organizací, kde studenti byli několik týdnů na praxi. Šlo o rozbory v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu. U oboru Informatika
v ekonomice (IE) k tomuto přibyla témata z graﬁky, webových stránek aj.
U oboru Elektronické počítačové systémy (EPS) jde o zhotovení elektrotechnického výrobku včetně oživení, zapouzdření a technické dokumentace.
Veřejná obhajoba žákovských projektů vede studenty k samostatnému
zpracování zvoleného odborného tématu, včetně členění dokumentu a citací,
i k tomu, že se učí vystupovat před veřejností.
Proﬁlovou praktickou maturitní zkoušku prováděli studenti oborů OA
a IE dne 26. dubna kompletně na počítači. V obou oborech jde o zkoušku ze
všech následujících oblastí: účtování v účetním software, statistické zpracování dat a obchodní korespondence na počítači. U oboru OA dále výpočet
ekonomických ukazatelů, ekonomická angličtina nebo němčina. U oboru IE
instalace počítače, získání dat z databáze a počítačová graﬁka. Na oboru EPS
si studenti 27. dubna losovali jedno z témat: Konﬁgurace Windows server,
Windows a Linuxu; Programování jednočipového procesoru; Programování databáze na SQL serveru; Návrh a zpracování elektronického obvodu;
Elektrotechnická měření. Praktická maturitní zkouška je velmi náročná.
Studenti se scházeli po výuce v učebnách sami nebo s učiteli ke společnému
doučování, někteří se společně učili doma. Letošní studenti byli svědomití
a velká většina praktickou maturitní zkoušku zvládla.
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Ústní maturitní zkoušku letos zvládla většina studentů. U společné části
povinných zkoušek z češtiny, angličtiny a němčiny se jednalo dokonce
o všechny studenty, což svědčí o dobré přípravě, ale ještě je čekaly testy
a písemky.
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
se konaly od 30. 5. do 7. 6. 2011. Povinné byly český jazyk a literatura
a buď jeden z cizích jazyků, anebo matematika. Někteří studenti si volili
i nepovinné zkoušky. Ve chvíli psaní článku studenti neznají výsledky
písemných prací a didaktických testů státní části zkoušek. Ale jak jsem
se studenty hovořil, po didaktických testech porovnávali navzájem své
odpovědi a většina byla se svým výkonem spokojená. Společná státní část
maturity je pro školu a učitele organizačně i administrativně náročná, ale
pro studenty to takový problém nebyl. Nepříjemné je pro ně to, že celkový
výsledek se dozvědí až 20. června. Tento den odpoledne bude studentům
slavnostně předáno maturitní vysvědčení v reprezentativních prostorách
blatenského zámku.
Věřím, že zkoušku dospělosti na SOŠ Blatná zvládlo podobné vysoké
procento studentů, jako v minulých letech. Jako učitelé děláme vše pro to,
aby studenti byli řádně připraveni ve své profesi. Asi polovina absolventů
SOŠ Blatná pokračuje ve studiu na vysokých školách v oborech ekonomika, informatika, elektrotechnika, pedagogika aj. Někteří při studiu na VŠ
využívají středoškolské znalosti ke kvaliﬁkované práci na částečný úvazek.
Několik jednotlivců se každoročně dostane i na prestižní školy, jako ČVUT
Praha, VUT Brno, VŠE Praha, právnické fakulty, aj. a většina z nich tyto
školy dokončí. Již více než desítka absolventů SOŠ Blatná studuje nebo
zakončila studia na univerzitách ve Skotsku. Část absolventů pokračuje ve
studiu na VOŠ. Část po maturitě zahajuje svoji pracovní kariéru, většinou
v oblasti, kterou vystudovali. Pokud se absolventi SOŠ Blatná účastní
různých konkurzů na pracovní místa spolu s absolventy jiných škol, tak dle
opakovaných zkušeností prokazují většinou lepší odborné znalosti.
SOŠ Blatná je školou s atraktivními obory v příjemném prostředí v blízkosti zámeckého parku s vlastním sportovním areálem a domovem mládeže.
Je ještě několik volných míst na obory Obchodní akademie, Informatika
v ekonomice i Elektronické počítače. Informace ze školních akcí a přijímacího řízení a kontakty k získání dalších informací jsou na http://www.
blek.cz/
Aleš Drobník

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Blatné – stavební vývoj
a zařízení

Ústní maturitní zkouška od 16. do 20. května měla společnou státní
část. U všech oborů je to český jazyk a literatura. Ti, kteří si zvolili cizí
jazyk, si vybírali mezi anglickým a německým jazykem v základní či vyšší
úrovni. Proﬁlová část byla stejná jako v minulých letech, ale u každého
oboru jiná:
Na oboru Elektronické počítačové systémy byly povinné proﬁlové
zkoušky z programového vybavení a elektronických počítačů. Dále si
studenti nepovinně mohli zvolit jednu ze zkoušek: matematika, ekonomika
a elektronika.
Na oboru Informatika v ekonomice byly povinné odborné zkoušky
z ekonomiky a jednoho z „informatických“ předmětů – letos si zvolili buď
graﬁku na PC, anebo z počítačové systémy. Dále si studenti nepovinně
volili účetnictví.
Na oboru Obchodní akademie byly povinné proﬁlové zkoušky z ekonomiky a účetnictví. Dále si studenti nepovinně zvolili matematiku, nebo
právo.

Ačkoli kostel v Blatné patří z architektonického
hlediska k cenným stavbám (je především zajímavou
ukázkou dvoulodního kostela charakteristického pro
jihočeské prostředí), jeho stavební vývoj je stále do
značné míry otevřeným badatelským problémem. Nejnovější dílčí poznatky, vycházející z důkladné analýzy
vlastní stavby, reinterpretace některých starších omylů
v literatuře a studia písemných pramenů, umožňují
podat následující obrázek stavebního vývoje kostela.
Za nejstarší část, respektive původní svatyni, je
právem
pokládána dnešní sakristie při severní straně
Erb zakladatelů kostela Bavorů ze Stra- presbytáře, a to tak, jak stojí, tzn. včetně masivních
konic, foto NOPÚ. opěrných pilířů a štíhlého mírně hrotitého okna
s vepsaným trojlistem v severní stěně. Uvnitř je sakristie sklenuta jedním
polem křížové klenby na hruškovcových žebrech
se svorníkem ve tvaru znakového štítku. „Presbytář“, oddělený od „lodi“ elipsovitě vyklenutým
obloukem je sklenut konchou. Vpravo od „triumfálního oblouku“ je pak zazděn hrotitý nakloněný
štít se znamením střely, ukazujícím na stavebníky
kostela, příslušníky rodu Bavoroviců. Prolínání
románských a gotických prvků posouvá podle
názoru moderních badatelů vznik této části kostela
již do první poloviny 13. století.
Nejspíše v souvislosti s populačním rozmachem Blatné byla v poslední třetině 14. století, Nejstarší část kostela,
foto NPÚ.
za Baška z Blatné, nejpozději za Zdeňka z Rož-
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mitálu, poručníka jeho syna Břeňka, postavena současná prostornější loď,
avšak tehdy bez vnějších opěráků a plochostropá. Uvedené dataci odpovídá
podle odborníků ústupkový jižní portál proﬁlovaný hruškovcem. Co však
neznáme je podoba kněžiště nového kostela.
Nejspíše již v první polovině 15. století, poté, co patronát nad kostelem
získali páni z Rožmitálu, musela být u kostela postavena zvonice, patrně
dřevěná. Podle neověřené zprávy nesl nejstarší zvon jméno sv. Josef a byl
vyroben již roku 1430. V každém případě další zvon dal ulít roku 1481 blatenský měšťan Jan Jeklík, následně byla neznámým dobrodincem pořízena
sv. Barbora (1500), z roku 1531 pocházel zvon sv. Václav a roku 1539 pořídil
Adam Lev z Rožmitálu největší blatenský zvon nazývaný Matka Boží.
Zásadní charakter měla pozdně gotická
přestavba provedená nejspíše ve dvou fázích
za Zdeňka Lva z Rožmitálu, který chtěl kostelu
vtisknout reprezentativní charakter korespondující s významem Blatné jako hlavního venkovského sídla nejmocnějšího muže v zemi.
Kolem roku 1494 (podle reinterpretovaného
data nad triumfálním obloukem, později zamalovaného) získalo kněžiště svou podlouhlou
dispozici s pětibokým závěrem a síťovou klenbou milevského typu. Na severní straně vznikla
panská oratoř, ovšem poněkud stísněná, nicméně s poprsní bohatě zdobenou tesanými kružbami a přístupná z přízemí sedlovým portálkem.
Detail klenby lodi, foto NPÚ. Podobný portálek orámoval vchod do sakristie,
nad kterou snad byla plánována ještě přístavba
patra k uložení cenného bohoslužebného náčiní, které stavebník do kostela
pořídil. S přestavbou kněžiště patrně souvisí také odpustkové privilegium,
které pan Zdeněk Lev pro kostel roku 1494 vymohl.
V prvním destiletí 16. věku bylo přikročeno k přestavbě lodi. Ta získala
po obvodu stávající opěráky, do západní zdi lodi byl vložen hrotitý portál
a byla přistavěna jižní předsíň se dvěma vchody a malbou Madony na
fasádě. Interiér lodi byl sklenut relativně mělkou (narozdíl od nedalekých
Bělčic) sklípkovou klenbou, svedenou na tři válcové pilíře, vykazující již
znaky nastupující renesance. Při západní straně byla zbudována empora
na půdorysu písmene U podklenutá sklípkovou klenbou stejně jako loď.
Západně od kostela pak byla ještě postavena kaple sv. Michaela obdélného
půdorysu s trojbokým závěrem, hrotitými okny s původními kamennými
kružbami a sklípkovou klenbou v interiéru.
Uvedenou přestavbu časově přibližuje datum 8. 9. 1515, kdy došlo k vysvěcení kostela a novostavby kaple sv. Michaela biskupem Martinem Opavským z Pohoře. Ke stejnému roku a k roku předešlému jsou rovněž datována
dvě další odpustková privilegia, které Zdeněk Lev pro kostel získal.
Další úpravy kostela a jeho okolí měly povětšinou spíše jen dílčí charakter.
Za hrabat z Rozdražova (po roce 1577) byla pod kostelem zbudována jejich
rodová hrobka a nad ní panská lavice s kamennou „ohrádkou“, zdobenou
erby Rozdražovských a Lobkoviců, což datuje její vznik nejpozději do roku
1603, kdy zemřela Anna Marie Eusebie z Lobkovic, manželka Václava
z Rozdražova.
Za Serényiů, kteří vykonávali patronát nad kostelem v letech 1695–1798
byla roku 1723 postavena Giaccomem Spinettim barokní kamenná zvonice
na současném místě. Větší rozsah pak měly úpravy interiéru i exteriéru
kostela, prováděné Annou Marií Alžbětou Františkou Serényiovou z Waldsteinu asi v letech 1743–1764. Kostel byl nabílen, vybaven čtrnácti novými
oltáři od Johanna Hoffmanna a Ferdinanda Ublackera, varhanami a dalším
zařízením. Roku 1764 pak byla opravena kaple sv.
Michaela a přistavěn k ní ambit se šesti arkádami
na pilířích, s průčelím členěným lizénovými rámci
a s kruhovými okny.
Výraznější stavební úpravy se v pozdějších stoletích dotkly již pouze zvonice, která byla po požáru
města přestavěna v letech 1835–1836 do současné
neogotické podoby.
Stávající zařízení je jen zlomkem bohaté a cenné výbavy, která se v kostele v minulých staletích
nacházela. Z původně čtrnácti oltářů, zhotovených
Původní dveře do sak- asi v letech 1743–1747 Johannem Hoffmannem
ristie z roku 1518.
a Ferdinandem Ublackerem se dochovaly pouze
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tři, zatímco ostatní byly počínaje josefínskými
reformami postupně odstraněny.
Panelový hlavní oltář nese obraz Nanebevzetí Panny Marie signovaný Johannem
Hoffmannem a je zdoben sochami sv. Josefa
a Alžběty, křestních patronů pořizovatelky
oltáře hraběnky Anny Marie Alžběty Františky
z Waldsteinu a jejího zemřelého manžela hraběte Josefa Serényiho; nad vstupy do prostoru za
oltářem se nachází obvyklé sochy sv. Václava
a sv. Ludmily. Ve skříňce nad tabernáklem je
umístěna pozdně gotická socha Madony z počátku 16. století.
Protějškové boční oltáře jsou zasvěceny
Pohled na síťovou klenbu
milevského typu v presbytá- sv. Josefu a sv. Barboře. Při oltáři sv. Josefa
ři, foto NPÚ.
fungovalo Růžencové bratrstvo, a proto je
zdoben reliéfy zobrazujícími růžencová tajemství a sochami sv. Dominika
a Kateřiny Sienské, propagátorů růžencové modlitby. Dále se na oltáři nachází trojice obrazů, nad tabernáklem je zachycen archanděl Rafael, hlavní
obraz samozřejmě představuje sv. Josefa a v nástavci je scéna Korunovace
Panny Marie.
Oltář sv. Barbory má novější obraz světice, doprovázené sv. Apollonií
a sv. Voršilou, od Josefa Mathausera z roku 1897. V nástavci se nachází
původní obraz archanděla Michaela. Dále je oltář zdoben sochami sv. Judy
Tadeáše a sv. Ondřeje.
Bohatou výzdobu má rovněž kazatelna, zhotovená zřejmě podle návrhu
Johanna Hoffmanna. Na řečništi vidíme reliéf církevních otců, na baldachýnu
sochy čtyř evangelistů a sochu Boha Otce.
Zajímavou součást zařízení představují bohatě vyřezávané dveře do lodi
ve vstupu z jižní předsíně, na jejichž vnitřní straně je vyryt letopočet 1676.
Z téže doby nejspíše pochází část lavic s bohatou ornamentální výzdobou.
Ještě starší jsou pak kované dveře s trojitým zámkem do sakristie. Pochází
z roku 1518 a byly sem nainstalovány poté, co se téhož roku do kostela
vloupali zloději a odcizili mnoho bohoslužebných předmětů.
V jižní předsíni se pak nachází pozdně gotická kamenná polygonální
křitelnice; v lodi je místo ní umístěna rokoková ve tvaru vázy s víkem,
zdobená řezbami.
Gotického původu je rovněž sanktuář v severní zdi presbytáře, opatřený
v 18. století rokokovým rámcem s řezbářskou výzdobou.
Varhany z roku 1747 jsou dílem prozatím neznámého varhanáře, řezbářská výzdoba pochází pravděpodobně od Johanna Hoffmanna, nebo byla
přinejmenším provedena podle jeho návrhu. Nejstarší
Blatenské varhany při tom nechal pořídit kolem roku
1500 Zdeněk Lev z Rožmitálu a údajně byly po celé
zemi vyhlášené svým zvukem. Asi roku 1604 je hrabě
Václav z Rozdražova nechal nahradit renesančním
nástrojem, jehož pozůstatky se v kostele nacházely
ještě koncem 18. století.
V kostele se dochovalo také několik zajímavých
sepulchrálních památek. Za zmínku stojí především
náhrobníky Jaroslava Lva z Rožmitálu († 1487), vůdce
známého poselstva Jiříka z Poděbrad po západní Evropě, a jeho manželky Elišky Bezdružické z Kolovrat
(† 1489), zasazené druhotně v severní zdi presbytáře.
Vyjmout je z podlahy a opatřit plechovými tabulkami Náhrobník Josefa
Serényiho (†1742),
s přepisy náhrobních nápisů dal roku 1926 děkan Jan foro autor článku.
Pavel Hille. Na protější straně kněžiště je rovněž druhotně zasazena krycí deska serényiovské krypty, nacházející se pod hlavním
oltářem. Jsou na ní vyobrazeni manželé Josef hrabě Serényi a Anna Marie
Alžběta Františka hraběnka z Waldsteinu modlící se před křížem a pod nimi
alianční znak serényiovsko – waldsteinský. Mramorový umělecky hodnotný ﬁgurální epitaf Josefa
Serényiho († 1742) je však zasazen ve zdi lodi vedle
oltáře jeho křestního patrona sv. Josefa. V jižní zdi
lodi jsou pak sekundárně umístěny dvě bronzové
destičky s erbem a nápisem, přenesené z žulového
náhrobníku Jana Haugvice z Biskupic († 1516)
v podlaze kostela, později odstraněného.
Poslední součástí zařízení, kterou zde zmíníme, je
mramorová deska s textem odpustkového privilegia
Odpustková deska v z roku 1747, připevněná na jižní straně kněžiště.
presbytáři, foto NPÜ.

Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
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V Závišíně nad jezerem sedí
vodník před večerem...

a tak tam sedí již osmý rok a každoročně slavíme jeho výročí. Koná se vždy koncem července
nebo začátkem srpna.
Prvně před osmi roky jsme ho slavnostně
usadili na místo a slíbili jsme mu, že každý rok
ho oslavíme.
Neznám, bohužel, jméno autora, ale vodník
je celý vyřezaný motorovou pilou a potom doladěn dláty. Na březnicku je několik děl od tohoto
umělce a všechna jsou pozoruhodná.
Patří poděkování starostovi obce Bělčice
p. Zemanovi, který nám tuto atraktivitu pomohl
uskutečnit.
Všechno se odehrává pod záštitou dobrovolného hasičského sboru v Závišíně. Snažíme se, aby
se lidé sešli, pohovořili spolu, pobavili se, zvána
je vždy celá vesnice.
Dnes je na vsích jako je Závišín kulturního
dění minimálně, dříve jsme pořádali různé zájezdy, jezdíval s námi pan Koubík, který nám
vše dojednal, zařídil a zájezd vedl. Vždy to mělo
úroveň. Dnes, bohužel, toto možné není. Autobusy
jsou drahé a vstupy na zámky také.
Tak se snažíme alespoň trochu, aby nám vesnice neusnula.
Oslava vodníka sestává z toho, že rožníme
prasátko (šéfkuchař Karel Sochor), a to tak, aby
zhruba na patnáctou hodinu byly připraveny
první ochutnávky. Když se lidé sejdou, jsou připraveni muzikanti, které nebudu jmenovat, jsou
to Ing. Pepa Čech – harmonika, autobusák Jar.
Ladman – harmonika, hostinský Lad. Mach – vozembouch. Dovedou pozvednout náladu skvěle.
Popijeme, pozpíváme a pak všichni za doprovodu
hudby jdeme k vodníkovi. Poděkujeme mu, že
nás dobře strážil, že nikoho neutopil. Zahrajeme
a zazpíváme mu pár písniček a jdeme zpátky do
hostince. Mnohdy se to u vodníka neobejde bez
různých taškařic, jako je koupání, buď dobrovolné
nebo nucené. Členové obnaží svá chrabrá těla
a vrhnou se do jezera. Zkrátka o překvapení není
nouze, jednou se ve vodě octly i ženy a bylo to
zajímavé. Potom se v hostinci pokračuje v zábavě
dokud je něco na kosti a je co pít.
Druhý den se jde uklízet a je ještě „dodělná“.
Tak to je v kostce o dění kolem vodníka
v Závišíně vše.
Za SDH Závišín Petr Bursa, starosta
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Taneční obor ZUŠ Blatná: Ohlédnutí
za školním rokem

Jsme u konce školního roku 2010/2011, pojďme se tedy na chvíli zamyslet, co nového tento rok
přinesl tanečníkům.
V září jsme přivítali nové žáčky,
taneční obor se rozrostl hned o dvě oddělení přípravných ročníků. Probíhalo
první seznamování se základy tance,
neboť ZUŠ Blatná přijímá děti již od pěti
let. Možná, že začátky nejsou vždy lehké, ale díky své píli a snaze předvedli ti
nejmenší svá vystoupení hned v prosinci
na Vánočním koncertě ZUŠ.
Starší žáci ve své výuce navázali již
na získané znalosti, a tak vznikly krásné
sestavy tanga, waltzu nebo samby. Díky
spolupráci s dudáckou kapelou ZUŠ
Blatná si děti připomněly jihočeské
tradice a zatančily si několik lidových
Ukázka z hodiny - standartní tance.
tanců. To, že náš folklór se stále setkává
se zájmem diváků, jsme si mohli ověřit
například při Velikonočním koncertě na Staroměstském náměstí v Praze.
Tento rok přinesl hned několik krásných vystoupení. Žáci absolvovali celkem patnáct předtančení,
při kterých mohli ukázat svůj um a obohatili tak společenské události nejen v Blatné. Společenské tance
starších žáků byly úspěšné na plesích, mladší žáčci zase předvedli své choreograﬁe na maškarních bálech
a dalších dětských akcích. Za
zmínku stojí účast na okresní
přehlídce ve Strakonicích, kde
jsme měli možnost zhlédnout
také taneční ukázky z jiných
základních uměleckých škol.
Školní rok 2010/2011 si
dovolím zhodnotit jako velmi zdařilý a nezbývá mi než
poděkovat všem tanečníkům
a tanečnicím za reprezentaci
školy při vystoupeních i snahu
v hodinách. Přeji vám hezké
prázdniny a dalších rok plný
tanečních kroků.
Veronika Loukotová

Skladba „Tři oříšky pro popelku“.
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Pohádka o zlém řezníkovi
Za starých časů žil v jednom království řezník. Byl bohatý, ale již po
předcích zdědil zlomyslnost, závist, chamtivost a bezohlednost. Proto mezi
lidmi nebyl oblíben.
Ten řezník měl dceru. Ačkoliv sotva procházela základní školou,
bohatství otce řezníka jí umožnilo dokonce i vystudovat vysokou školu.
V obci, kde řezník přebýval, žil i ve své stařičké chaloupce důchodce. Do
chaloupky se odstěhoval z města, aby měl pokoj od takových lidí, jako je
na příklad onen řezník. Žil si tam spokojeně sám a v klidu. Aby mu nebylo
smutno, zachránil z útulku psíka ovčáčka, aby měl kamaráda. Ovčáček
byl k lidem hodný, protože s ním důchodce vlídně zacházel, ale z útulku
si přinesl nedůvěru k ostatním psům, kterou projevoval tak, že je napadal
a pral se s nimi. Důchodce ho to odnaučoval, dokonce s ním proto chodil
do psího klubu. Psík se hodně zlepšil, ale úplně spolehlivý stále nebyl. Tak
chodívali na procházky s košíkem a vodítkem. V lese, nebo v místech, kde
jiní psi nebyli, mohl běhat, poslušný byl, přiběhl hned na zavolání, ale košík
stále měl.
Ale co čert nechtěl, jednou časně z rána, když důchodce s psíkem odjížděli, ačkoliv více jak čtyřicet let nikdo takto brzy ráno kolem důchodcovy
chaloupky nešel, šla kolem se svým psíkem jakási osoba . Důchodce nakládal
do svého stařičkého auta věci k odjezdu a ovčáček běhal kolem.
Náhle se za důchodcovým autem ozval strašlivý jekot. Záhy vyběhl
jakýsi vyděšený psík a běžel pryč. Nato vyběhla ona osoba a pokud jí její
fyzická kondice umožňovala, pelášila pryč. Důchodce ihned uhodl, co se
asi stalo a zavolal na svého ovčáčka, který okamžitě poslechl a odběhl
domů. Volal na běžící osobu, aby se zastavila, aby zjistil, co se přihodilo.
Psík i osoba ale běželi dále. Důchodce chodil po vsi, aby zjistil, odkud
osoba je, ale nikdo tam v tu dobu nebyl, takže důchodce nic nezjistil.
Asi za dva dny přijel řezník ve svém přepychovém voze a kromě toho, že
chtěl potvrzení o očkování psa, sdělil, že ona osoba byla jeho dcera, kterou

nechal odvézt do nemocnice, že je potrhaná a že ji museli v nemocnici šít.
Důchodce se velice omlouval a řekl řezníkovi, že je pojištěn a že vyřídí
pojistku. Řezník jednal až podezřele vlídně a přátelsky, což u nich nebýávalo zvykem
Náhle se však objevili biřici a oznámili důchodci, že byl udán a že bude
povolán před soud. Udivený důchodce se ptal řezníka, co to znamená a ten
odpověděl, že udání podali lékaři z nemocnice.
Pak se ale důchodce dozvěděl, že řezník lhal, že dcera nebyla v nemocnici,
ale u lékařky na poliklinice, že se nejednalo o potrhání, nýbrž malou ranku
na noze. Pro tuto ranku si pobyla řezníkova dcera několik týdnů doma, takže
byl důchodce odsouzen za ublížení na zdraví.
Královská žalobkyně uvedla, že se řezníkově dceři pes zakousl do nohy.
Zřejmě nikdy neviděla, jak vypadá rána po zakousnutí se ovčákem.
I podivili se důchodcovi známí lékaři, právníci, přátelé, podivili se
nad tím, že vůbec někdo jde pro takové zranění na nemocenskou, nad
délkou nemocenské i nad rozsudkem, i nad tím, jak si může vysokoškolsky
vzdělaný člověk dovolit být tak dlouho na nemocenské, zvláště, když při
zaměstnání sedí.
Divili se i nad dobrozdáním lékařů, kteří určili 2 – 3 týdny nemocenské. Řezníkova dcera však byla přesto doma podstatně déle.
Tak si stařičký důchodce podumal o lidské spravedlnosti a poctivosti.
Přátelé mu nadávali, že mohl říci, že tam jeho pes vůbec nebyl, protože
tam nebyl žádný svědek. Kamarád právník mu zase radil zpochybnit
i událost, protože kousnutím nemohl pes takovou ranku způsobit, že
neměl důchodce věřit, jak událost proběhla, protože ji sám neviděl.
Udivili se i nad rozsudkem, který byl vynesen přes mnoho pochybností.
Důchodce jim odpověděl, že se nesníží ke křivostem, které používal řezník,
protože by byl stejný jako on. To raději přijme byť pochybný, ale rozsudek..
Ale otevřely se mu oči, že přestože celý život poctivě pracoval, byl stále chudý. Zjistil, že staré přísloví o poctivosti, se kterou nejdál dojdeš, nefunguje,
že se peníze dají snadno a rychle vydělat, jenom mít ten řezníkův žaludek.

BISTRO „mls“ V BLATNÉ
„VÝROBA A ROZVOZ teplých HOTOVÝCH JÍDEL“
Ryze eská firma s moderním velkokapacitním kuchyským zaízením, od roku 1994 se sídlem v Pedoticích.
Nov s pobokou v Blatné…….hned vedle erpací stanice Robin Oil.

Nabízíme výrobu a bezplatný rozvoz hotových jídel domácí eské kuchyn.
Zajišujeme firemní, závodní a domácí stravování.

Rozvoz do firem, podnik, družstev, institucí a domácností v oblasti okres Písek, Tábor a Strakonice.
Píprava i rozvoz probíhá za písných hygienických podmínek, pi dodržování všech platných norem a zásad systému HACCP,
bez použití konzervaních pípravk, instantních písad a barviv.
Jídla jsou dodávána v pracovní dny v dob od 10,15 do 14 hodin v jídlonosiích, pepravních boxech, várnicích nebo termoportech
k tomu urených.
as i zpsob dodání je vždy pedem dojednán s ohledem na pání zákazníka a možností samotného rozvozu.
VÝHODY - PODMÍNKY
- jídla dovážíme v jídlonosiích na místo Vámi urené v pedem dohodnutý as /tzv. za první dvee/-není poteba vlastního nákupu
- jídla dovážíme ve várnicích nebo termoportech na místo Vámi urené v pedem dohodnutý as a postaráme se o jeho jednotlivý výdej
- jídla dovážíme teplá /bezprostedn po uvaení - urená k okamžité konzumaci/, nebo zchlazená /bezprostedn po uvaení šokov
zchlazená s trvanlivostí 96 hodin/
- vtším odbratelm zdarma zapjíme: mikrovlnku, stoly, židle, ubrusy, nádobí, lednice, popípad vybavíme celou jídelnu
- vratné várnice, jídlonosie, termoporty a nádobí není poteba umývat
- pijímáme všechny druhy platných stravenek a platba pevodem je samozejmostí
- denní výbr ze 3 - 4 druh jídel + 1 druhu polévky
- rozvoz o víkendech a o svátcích je možný po dohod
- jídelní lístek minimáln 1 týden pedem /tištný - mailem - telefonicky / po dohod
- objednávka staí den pedem(do 16 hodin)
-jídlo je možno zmnit,porce snížit/zvýšit i v den závozu
- minimální denní odbr pro jedno odbrné místo:
1 porce /menu/ - pokud se odbrné místo nachází pímo na trase našich dodávek
3 porce /menu/ - pokud se odbrné místo nachází v blízkosti trasy našich dodávek
10 porcí /menu/ - pokud se odbrné místo nachází mimo trasu našich dodávek
Cena menu /1 hlavní jídlo + polévka/ ve vratných jídlonosiích:

75 K vetn dopravy!

od 55 K/ bez dopravy a výdeje
od 60 K/ vetn dopravy - bez výdeje
/ve várnicích a termoportech: od 65 K/ vetn dopravy - s výdejem
/ve várnicích a termoportech:
/ve várnicích a termoportech:

/závislé na vzdálenosti od výrobny, množství a pravidelnosti odebíraných jídel apod./

V pípad zájmu pište na/ info@centrum-oslav.cz
www.centrum-oslav.cz
nebo volejte: 382 273 463 a 723 659 908 /denn 9 - 21 hodin/
MIMO OBD ZAJIŠUJEME TAKÉ
- firemní snídan bufetovým zpsobem
- svainy /teplé i studené/
- studené balené a teplé veee
- catering a služby s tím spojené
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Jak jsme byli pomáhat
V květnu pořádala naše škola „májový běh“ na letním
stadionu v Blatné. Protože se přihlásilo hodně malých
závodníků a nechtěli jsme, aby se při čekání na běh nudili,
vymysleli jsme si společně s našimi ubytovanými žáky
tzv. doprovodné soutěže. Kluci si vše připravovali sami
a myslím si, že si onu akci i užili. Závodily i „holky“
z Domova PETRA Mačkov, a podívat se přišli i obyvatelé místního Domu pro seniory. Všem se líbilo, jak
se kluci chovali nejen k malým dětem, ale i k ostatním
soutěžícím. Byl to hezký den. Poté nás oslovila Ing. Radka Vokrojová ze Sdružení obcí Blatenska a požádala
o spolupráci dne 2.6.2011, kdy se v areálu Domova pro
seniory konalo dětské odpoledne. Tentokrát jsme nic nepřipravovali, vše již měli nachystané. Kluci dostali pouze
jediný úkol. Rozdělit se do dvojic a pomáhat dětičkám na
různých stanovištích se splněním úkolů. Pro všechny to
bylo určitě příjemně strávené odpoledne. Naši starší spoluobčané měli možnost pozorovat ten cvrkot z balkónů
domova a cvrkot to opravdu byl. V dnešní době není jednoduché vychovávat a myslím si, že nelze „házet všechnu
mládež do jednoho pytle“. Myslím si, že stojí za to jim
neustále opakovat jak se mají chovat ve společnosti, jak
se chovat ke starším a nemocným lidem. A že odměnou
za dobře odvedenou práci nemusí být vždy jen peníze.
Ale to už určitě pochopili sami. Věříme, že budeme mít
příležitost ukázat i v příštích školních letech, co v nás je
a co umíme.
Z. Braunová
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HAILANDER aneb DUDY v Řepici

V sobotu 18. června od 15:00 hod v „Bejčárně“ v hospodářském dvoře OÚ.
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Zářivky a výbojky odevzdáváme
k recyklaci! Jak a proč?
Vysloužilé trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky (úsporky)
a výbojky (tzv. světelné zdroje) nepatří do popelnice nebo kontejneru
na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné
látky. Zářivky obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí.
Vysloužilé zářivky patří na místa zpětného odběru, kde je může každý
– občan, právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání bezplatně
odevzdat. Takovým místem zpětného odběru je i sběrný dvůr v Čechově
ulici v Blatné, kde jsou zářivky shromažďovány ve speciálních nádobách, které je chrání před rozbitím na cestě k recyklaci. Maximální počet
kusů použitých světelných zdrojů při jednom převzetí do místa zpětného
odběru je 30 ks od každého druhu. Zpětný odběr zářivek pro město
Blatná zajišťuje na základě dohody kolektivní systém EKOLAMP,
který náš sběrný dvůr vybavil sběrnými nádobami na zářivky a plně
hradí náklady na přepravu a recyklaci zpětně odebraných použitých
zářivek. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
její bezplatné odevzdání v obchodě při nákupu té nové. Prodejce je
ovšem povinen odebrat pouze takové množství vysloužilých zářivek,
kolik nových si u něho koupíte. Poslední prodejci pak mohou odebrané
zářivky odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Ze sběrných míst sváží EKOLAMP zářivky, úsporky a výbojky
do specializovaných recyklačních ﬁrem, kde jsou z nich získávány
především kovy (hliník, mosaz a další), plasty, sklo a rtuť. Recyklací
získané kovy se mohou dále použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce
a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo může
být opět použito pro výrobu nových zářivek. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Důležité je odevzdávat na místa zpětného odběru nepoškozené
světelné zdroje. Bude-li zářivka či výbojka rozbita, bude se již jednat
o nebezpečný odpad, za jehož likvidaci musí město zaplatit.
Nyní již víme, jak správně naložit s vysloužilou zářivkou či výbojkou. Poradíte tedy chlapečkovi na obrázku, kam má odnést již nefunkční
úspornou zářivku? Věříme, že cesta od vás z domova ke sběrnému
dvoru není tak klikatá…






MěÚ Blatná, odbor životního prostředí














zábavné bludiště (kam se zářivkou) - www.ekolamp.cz
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Program Blatenského festu 2011
Pátek 17. 6.
HLAVNÍ SCÉNA
15:00 - 15:40
16:00 - 16,40
17:00 - 17:40
18:00 - 18:45
19:05 - 19:50
20:10 - 20:50
21:10 - 22:10
22:35 - 23:45
00:10 - 01:00
01:20 - ?

The Average
Colp
Johny Said the Number
Apron (DE)
Hentai Corporation
Bambini má bratra + Zouváci boží
Konﬂikt (SK)
Visací Zámek
Cirkus mrodry ublues
Anča Band

17:30 - 18:05
18:25 - 19:15
19:35 - 20:25
20:45 - 21:30
21:50 - 22:35
22:55 - 23:40
00:00 - 00:45
01:05 - 02:00

Babiččin Poševní Sekret
Tenkej led
Kokrhell band
Kúrovec
Nihil
Permon Balet Superstar
Oversight
Blatenská Alkoholová Skupina

ALTERNATIVNÍ SCÉNA

TECHNO SCÉNA

O hudební produkci na této scéně se bude starat MUSHROOM

Sobota 18. 6.
HLAVNÍ SCÉNA
12:00 - 12:35
12:55 - 13:35
13:55 - 14,35
14:55 - 15:35
15:55 - 16:45
17:05 - 17:55
18:15 - 19:05
19:25 - 20:15
20:35 - 21:30

21:50 - 23:00
23:20 - 00:35
00:55 - 01:45
02:05- ?

Pipes and Pints
FastFood Orchestra
Funkce Šroubu
Parallen

16:30 - 17:30
17:55 - 18:40
19:00 - 19:45
20:05 - 20:50
21:10 - 22:00
22:10 - 22:55
23:20 - 00:10
00:30 - 01:30

Divadlo Arte Della Tlampač – hodina skečů a humoru
Mrazák
Shogun Tokugawa
The Shower
Dech Dechtu
Záviš
Zutro
Bonus feat. Plugnplay

ALTERNATIVNÍ SCÉNA

TECHNO SCÉNA

O hudební produkci na této scéně se bude starat MUSHROOM

Neděle 19. 6.

Tradiční nedělní dofestivalování v Hospodě u Datla cca od 12-14 hod.

Doprovodný program:

Možnost pronájmu: beach volejbalový kurt tel. 723 622 763, nohejbal tel.
605 178 066, tenis tel. 724 739 180. Slovem festival doprovodí Vojta Kovář, Béda
a Ritch. Soutěže o výrobky Leifheit, CD a trika. Stan se stolními fotbálky, výstava
fotek z minulých ročníků atd. V případě špatného počasí bude areál téměř zcela
zastřešen 6 -7 stany (10x4 m)!Zpětný odkup pivních kelímků. Za 100 kelímků 1
pivo zdarma. Výkup kelímků je u vchodu. V prodeji budou i originální trička
Blatenského festu 2011!

Ceny vstupenek:

Kaosquad
12% BagPipers
A bude hůř
Bajadera Joy
Killing Option (SLO)
N.V.Ú.
Poletíme?
Locomotive
Uniﬁction
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Předprodej na celý festival – 300 Kč (do 16.6.)
Na místě celofestivalová vstupenka – 400 Kč
Na místě jednodenní vstupenka – 250 Kč
Děti do 12 let zdarma.Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají vstup zdarma.
Blatenský fest také zdarma přivítá 20 klientů Domova osob se zdravotním postižením v Mačkově.
Zákaz vnášení do areálu vlastních nápojů! Vstup psům a jiným mazlíčkům
zakázán! Přespolní návštěvníci mají k dispozici stanové městečko s hygienickým
zázemím.
PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!!!!!
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 17. a sobota 18. června – zimní stadion
15,00 hod.
18. ročník

BLATENSKÝ FEST

Hrají skupiny KONFLIKT, N.V.Ú., LOCOMOTIVE, 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

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

   
V pátek a v sobotu 24. a 25. června
2011
se v Chlumu uskuteční indiánský den.
V pátek večer opékání vuřtů, v sobotu od
13 hod. indiánské hry pro děti.
Připraveny jsou hodnotné odměny.
Srdečně zvou pořadatelé.

- výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů
Vernisáž výstavy 18. června v 10,30 hod.
Otevřeno o víkendech 10 – 12, 13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2011

BARVY PRALESA

Kresby a fotograﬁe Jana a Radany Dungelových z jihoamerických pralesů.
Výstava potrvá v blatenském zámku do poloviny července
Městské muzeum Blatná

PŘÍRODA BLATENSKA

Když neživé, ožívá
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 26. června 2011

JAN TRAMPOTA – obrazy,
kresby

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 10. července 2011
Oddělení kultury oznamuje, že je ještě k
dispozici několik volnýlch míst na:
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ do
DIVADLA HYBERNIA na předpremiéru
muzikálu

QUASIMODO
zvoník z katedrály Notre Dame
* romantický muzikál z Paříže *

Velkolepá katedrála Matky Boží se tyčí
nad osudy lidí v pařížských ulicích. Bdí nad
každodenními příběhy plnými lidské touhy
po štěstí a lásce již několik století. Jaké ale
byly tyto příběhy v době, kdy víra v lásku
bylo to jediné, co člověk měl? V době, kdy
se pro lásku umíralo? Muzikálová podívaná
v Divadle Hybernia, plná působivých choreograﬁí a emotivních obrazů Vás do těchto časů
romantické Paříže 15. století zavede...
Hrají : Jiří Korn, Marián Vojtko, T.Trapl,
David Kraus, Ondřej Ruml, Zdenka Trvalcová...

ÚTERÝ 8. LISTOPADU 2011
Předpokládaná cena: 400,- Kč
Přihlášky přijímá oddělení kultury do 20. 6.
2011.
Prosíme o rychlou rezervaci na tel.
383 422 849

Program kina na červen 2011
Pátek 17. 6. ve 20:00 hod.
Komedie USA 2010, 107 minut, s titulky

Hezké vstávání

/Bontonﬁlm /
Becky Fullerová je mladá, krásná, ambiciózní
a právě získala vysněnou práci. Přesto se její život
řítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh McKenna
lehce oprášila vlastní úspěšný model z komedie
Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma
souboje „Panny s Netvorem“. Zaměstnání televizní produkční je ideální pro workoholiky, kterým
to stejně rychle mluví jako myslí a kteří nemají
problém zařídit na počkání nemožné. Tedy i pro
Becky, která má zachránit vadnoucí ranní televizní
show jménem Rozbřesk ....
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 22. 6. v 17:30 hod.
Pohádka ČR 2010, 101 minut

Čertova nevěsta

/Bontonﬁlm /
Klasická komediální pohádka
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 24. 6. ve 20:00 hod.
Thriller USA 2011, 106 minut, s titulky

Správci osudu

/Bontonﬁlm /
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je
to všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí
někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se
stane, když mu je, byť nevědomky, překazíme?
Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky
Philipa K. Dicka naznačuje, že svět může být
místem, kde pro náhodu není místo a s osudy lidí
si pohrávají pánové v klobouku.
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 29. 6. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka USA 2011, 60 minut,
v českém znění

Medvídek Pú
/Falcon /
S ﬁlmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do
Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních
krátkých ﬁlmů. Přichází zábava ve společnosti
„přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra,
Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a
pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek.
Vstupné 75 Kč

Mládeži přístupno

Ročník 22 (32)

S PORT
Cyklistické závody v režii
závodníků z Blatné
Petr Soukup
1. místo v prestižním maratónu
horských kol „Král
Šumavy“ 28. května
2011. V Klatovech se
ukázal jako skutečný
král. V absolutním
hodnocení skončil
na 2. místě. když za
soupeře měl více než
tisíc závodníků.
l. místo v Prachaticích 21. 5. 2011 v rámci
seriál závodů GALAXY horských kol.
V domácí konkurenci si Petr získal zasloužený
respekt soupeřú, zdravou sebedůvěru a poctivým
treninkem se vypracoval do takových kvalit,
že umístění horší než na 3. místě považuje za
neúspěch.
V tomto trendu Petr pokračoval i v dalších
dvou závodech seriálu „Kolo pro život České
spořitelny“
1. místo v Úpici 4.6.
2. místo na Orlíku 11.6. O vítězství ho připravil nepříjemný pád na vedoucí pozici. Projevem
silné vůle a odolnosti bylo to, že závod po nepříjemném zranění vůbec dokončil.
Martin Stošek a Viktor Stošek starší
„Král Šumavy“ Klatovy
Nehoráznou smůlu, které ke sportu bohužel
také patří, měl Martin. Po defektu 6 km před
cílem musel z výborného 4. místa odstoupit ze
závodu.
Viktor Stošek starší si zvolil nejdelší a nejnáročnější trasu 100 km. Na rozmoklém terénu byl
vítězem každý, kdo dojel do cíle. Viktor skončil
v konkurenci 721 elitních závodníků na 92. místě
v čase 5 hod.30 min.
Další výsledky, kromě již zveřejněných v č.
10 BL :
3.místo Martin Stošek v národním závodě XC
(cross country) v Plzni 11.6.
6. místo Viktor Stošek Orlík – závod seriálu
České spořitelny 11.6.
Ondřej Hulač
V barvách SVC Blatná na 70 km dlouhé trati
„Krále Šumavy“ potvrdil skvělým 23. místem
svou výbornou výkonnost a úspěšné vystoupení blatenských cyklistů v Klatovech.
Slíbil jsem zveřejnit výsledky dalších závodníků:
Martin Švec – startuje za tým Cyklosport
Soukup Blatná
Nejvíce závodů absolvuje v seriálech silničních kol v rámci Šumavské unie amatérských
cyklistů (ŠUAC) a Jihočeské amatérské ligy
(JAL) v kategorii nad 40 let. Slovo amatérské je
poněkud zavádějící, jelikož v seznamu závodníků
jsou vedeni bývalí vrcholoví jezdci a reprezentanti. Proto přehled jeho dosavadních výsledků má
velkou sportovní hodnotu :
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2. místo časovka jednotlivců ve Švihově
17. 4.
3. místo silniční závod Velká cena Kramolína
30. 4.
1. místo časovka jednotlivců Velká cena ﬁrmy
Leko (Příbram)
1. místo silniční závod v okolí Klatov
Josef Etlík – startuje již řadu let v dresu
RICOH IMPROMAT Tábor
Známá osobnost cyklistiky a všech vytrvalostních sportů. Závodí v kategorii nad 60 let
silničních závodů ŠUAC. Má těžkou úlohu čelit
těžké konkurenci veteránů, kteří si nic nedarují.
Jeho výkony patří k těm nejstabilnějším a velmi
dobrým.
6. místo časovka jednotlivců ve Švihově
7. 4.
3. místo v Kramolíně 30.4.
5. místo Velká cena Cyklo-Macner Strakonice
14.5.
4. místo V okolí Klatov 22. 5.
6. místo Mistrovský závod v Sušici
Dodatek cykloturistům :
Slíbil jsem také typy na výlet. Doporučuji
využít nabídku k poznání Brd, zveřejňovanou
pravidelně v BL.
Zároveň zvu na cykloturistikou jízdu do Plzně
25. června 2011 (více v jiném článku).
Vhodným obohacením sezóny je účast na
některé z cykloturistických akcí, které pořádá
každoročně v různých částech Jihočeského kraje
Nadace Jihočeské cyklostezky (www.jihoceske-cyklostezky.cz ), většinou v součinnosti se
Svazky obcí regionu.
Velmi oblíbená cykloturistická akce s názvem
„Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne“
bude už 25. června v Ražicích. Více na www.
zlatyvrch.cz.
Jinak neváhejte, sedejte na kola a využívejte
každou chvílí k poznávání přírody, památek
a krásného okolí Blatné. I tady pokaždé objevíte
něco nového, co vás překvapí a udělá radost.
A nemusíte jezdit ani daleko, to mi věřte.
František Šesták

Pozvánka na cyklovýlet do
Plzně
Sobota 25. června 2011
Letošní, jubilejní 20. ročník této cyklistické
akce, začne opět jako každoročně u Obchodního
domu Labuť v Blatné
Na cestu do Plzně je možné vydat se po dvou
trasách :
1) Na delší trasu, která je určena pro zdatnější
a trénované cyklisty, bude odjezd v 6.00 hodin
Povede okruhem přes Horažďovice – Sušici
- Kvildu – zpět do Sušice – Kolinec – Nepomuk
– Plzeň
2) Na kratší trasu, určenou pro turistickou, pohodlnou jízdu, bude start v 8,30 hod.
Pojede se směr Lnáře – Spálené Poříčí – Plzeň.
Všichni účastníci obdrží v cíli drobné suvenýry,
diplomy a fotograﬁe
Dokažte si, že to dokážete !!!
Karel Veselý
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Absolutní triumf
blatenských potápěčů
Jako každý rok pořádali v polovině května blatenští potápěči první závod Mistroviství republiky
v lovu ryb harpunou v zatopeném lomu v Trhové
Kamenici neboli Blatenský pohár. Závodů se
zúčastnilo 34 závodníků z celé České republiky
(celkem 12 družstev).
Díky pomoci
pardubických potápěčů se všichni
závodníci mohli
pod vodou těšit
z výborné viditelnosti, která
dosahovala až 12
metrů.
V závodě jednotlivců patřily
stupně vítězů pouze potápěčům z Blatné. Především díky vynikajícímu výkonu v sobotní části závodu vyhrál
Karel Říha st. (11 kusů, 16.938 bodů), za ním se
na druhém místě umístil Karel Říha ml. (8 kusů,
14.160 bodů), oba z družstva Blatná I., následováni třetím Petrem Sedláčkem z družstva Blatná
II. (7 kusů, 12.815 bodů).
Tým Blatná I. nenašel v posledních letech
přemožitele, kdy vyhrál Mistrovství České
republiky družstev v letech 2008, 2009 a 2010
vždy před týmem Blatná II. I letošní rok mají
tyto týmy výbornou pozici v obhajobě prvních
příček v celkovém hodnocení Mistrovství ČR,
protože tým Blatná I. ve složení Karel Říha st.,
Karel Říha ml. a Stanislav Říha ovládl závod
s celkovým počtem 20 ryb (33.608 bodů) před
druhou Blatnou II. ve složení Petr Sedláček, Josef Kostka a Petr Pechr s počtem 16 ryb (26.479
bodů), následováni družstvem Hradec Králové II
(12 ks, 21,.946 bodů).
Velké poděkování patří ﬁrmě Leifheit Blatná
s.r.o., která byla hlavním sponzorem tohoto závodu a dlouhodobě podporuje úspěchy blatenských
potápěčů.
EK
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Závod o pohár starosty
města Blatné
V hlavním závodě cyklistického kritéria v Blatné odchovanec
místní stáje Viktor Stošek obdivuhodně přemohl únavu, jeho
bratr Martin neměl v M4 konkurenci
Blatná - Na počest populárního cyklistického bohatýra Christiana
Battaglii z Bratronic se před sedmi lety zrodil silniční cyklistický závod
o pohár starosty města Blatné. Letos uplynulo rovných dvacet let od smutného dne, kdy tento velký sportovec a člověk zemřel v sedle svého kola
u lesa Tisovíku za Strakonicemi. Proto měl 7. ročník memoriálu zvláštní
nádech a pietnější průběh.
Doprovodný program před odstartováním první kategorie vyplnilo
nádherné vystoupení blatenských mažoretek a spanilá jízda Erika Pirošuka
z Českých Budějovic na historickém kole. Jezdec na tomto obřím šlapacím
stroji pro zpestření pak doprovázel veškeré dětské účastníky.
Záštitu nad touto sportovní akcí letos převzal europoslanec Edvard Kožušnik, který sám je nejen vášnivým cyklistou, ale všestranným sportovcem
vůbec. Velkou popularitu mu přinesla jeho cyklistická jízda z Prahy do
Štrasburku, konkrétně do sídla Evropského parlamentu. „Já chci být vašemu
podniku nejen přítomen, ale rád bych i závodil,“ nechal se Edvard Kožušnik
slyšet měsíc před memoriálem. Bohužel pracovní povinnosti nakonec zavinily, že se do Blatné vůbec nedostal. Věnoval pořadatelům z SCV Blatná
tedy alespoň věcný sponzorský dar.
Na startovní čáře se vystřídalo tentokrát šedesát závodníků a závodnic.
Jako vždycky se jednalo o atraktivní podívanou, která přilákala desítky
diváků. Díkybohu nedošlo k žádnému úrazu, což byl při šílené rychlosti
„duhového hada“ skoro zázrak.
Blatenské kritérium si nenechal ujít bývalý redaktor cyklistického měsíčníku „Peloton“ a dnes už také bývalý reprezentant cyklistického útvaru
„Slavia Praha“ / Vedení Slávie totiž nedávno jízdní klub rozpustilo /- osmatřicetiletý Karel Kopr: „Čekal jsem , že se vepředu utvoří silná skupina. Bohužel
tu pravou chvíli jsem propásl, navíc mi jednou spadl řetěz,“ říká Karel Kopr,
který závodí už 21 let a před třemi roky kritérium v Blatné vyhrál. Přesto
i tentokrát ve své kategorii B / 30- 39 let / dokázal být tím nejlepším.
K radosti všech přihlížejících blateňáků v závodě kategorie M4 / do 18
let / na třiceti kilometrových okruzích vytřel zrak všem soupeřům odchovanec SCV Blatná Martin Stošek, který v současnosti studuje na sportovním
gymnáziu ve Vimperku a jezdí v týmu „České spořitelny“. „Tenhle závod
se mi moc líbí a mám ho moc rád,“ svěřil se Martin po krátkém odpočinku,
„Dneska to bylo náročnější, než jsem čekal, ale naštěstí to nakonec dobře
dopadlo.“ Mladý borec má teď namířeno na Světový pohár do Německa.
Jeho největším úspěchem roku 2011 bylo zatím druhé místo na Českém
poháru v Aši.
Jeho bratr Viktor také zazářil - v hlavním závodě kategorie A / 18- 29
let / skončil na stříbrném stupni. I on si blatenský silniční závod oblíbil
a prý ho jezdí čím dál radši: „Obával jsem se únavy, protože jsem včera
absolvoval jiný závod, ale nakonec mi to perfektně sedlo.“ Jeho letošním
hlavním úspěchem bylo vítězství v drastickém maratónu horských kol okolo
Českých Budějovic. Galaxy série v Tálíně mu vynesla celkové druhé místo
a zlatou palmu v kategorii.
Výsledková listina: nábor / děvčata do 6 let /- 1. Adéla Kudějová z Písku,
nábor / chlapci do 6 let /- 1. Marek Pechouš z Cyklo Olympia Hrdějovice,
Z1 / děvčata 6- 9 let /- 1. Kristýna Smolová z Blatné, 2. Daniela Kurdějová
z Písku, M1 / chlapci 6- 9 let /- 1. Karel Artl z Cyklo team Soběslav, 2.
Martin Tuháček z Plzně, 3. Richard Jehně z BSP Planá nad Lužnicí, Z2 /
děvčata 10- 12 let /- 1. Denisa Minářiková z Cyklo team Soběslav,2. Veronika Widnerová z Českých Budějovic, M2 / chlapci 10- 12 let /- 1. Jakub
Prajs z Blatné, 2. Tomáš Kortus z Blatné, M4 / junioři /- 1. Martin Stošek
z Blatné, 2. Šimon Matějů z CT Tábor, 3. Adam Ťoupalík z CT Tábor, A /
18- 29 let /- 1. Oldřich Novotný z Cyklo Velešín, 2. Viktor Stošek z Blatné,
3. Petr Ziknud z HT Cyklo Tábor, B / 30- 39 let /- 1. Karel Kopr z KC
Slavia Praha, 2. Filip Ptáčník z CICLI Eman Porto viro, 3. Lukáš Poříz
z BOHEMIA CYCLING TEAM, C / 40- 49 let /- 1. Zdeněk Šlehofer ml.,
2. David Korčák z Cyklo Jiřička, 3. Miroslav Pechouš z Cyklo Olympia
Hrdějovice, D / 50- 59 let /- 1. Tomáš Rous z Rotor Bike Plzeň, 2. Miloslav
Šach z Galaxy Cyklo Švec, 3. Jiří Kotrba ze Stavmal Klatovy, E / 60- 69 let
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/- 1. Zdeněk Šlehofer st. z DIABLO SPORT Český Krumlov, Z / ženy /- 1.
Marie Kočová z DIABLO SPORT Český Krumlov.
Blatenský cyklistický závod byl uspořádán klubem SCV Blatná a městem
Blatná pod hlavičkou Jihočeské amatérské ligy.
Vladimír Šavrda

MISTŘI

foto J. Petráš
Horní řada zleva: motivátor Šourek J., místostarosta Ounický P., trenér
Habada R., zástupce OFS Krejčí V., vedoucí mužstva Švec P., asistent trenéra
Mašek M. a předseda fotbalového oddílu Vanduch M.
Prostřední řada zleva:Štědronský M., Sedláček O., Poskočil M., Lehečka
M., Paukner M., Šourek J. a Outlý F.
Spodní řada zleva: Říha V., Pícha Š., Fous A., Filaus D., Habada V.,
Vonášek J. a Potůček J.
Ležící: Souček D.
Druhá červnová neděle na letním stadionu byla ve znamení oslav. Za
účasti zástupců města Blatná, Okresního fotbalového svazu, blatenské
TJ a předsedy fotbalového oddílu se předávaly medaile a pohár mladší
přípravce, která už před závěrečným utkáním měla jistotu prvního místa
v okresním přeboru. Těhle patnáct kluků ve věku 8 – 9 let prošlo celou soutěží bez většího zaváhání a nechali za sebou omladinu ze Sedlice, Vodňan
a dokonce i fotbalový potěr z okresního města. V 16. soutěžních zápasech
nasázeli svým soupeřům necelé dvě stovky gólů, což je úctyhodný výkon.
Zakončili tak úspěšnou sezonu v kategorii mladší přípravky proloženou turnaji v zimním období. Vedle 4. místa na silně obsazeném turnaji v Milevsku
musím vyzdvihnout 3. místo z dvouměsíčního turnaje v nedalekém Oseku,
kde kluci sváděli vyrovnané bitvy s ambiciozním týmem Mirotic a „krajskými“ Strakonicemi. Nemohu opomenout vítězství na turnaji v Záboří za
účasti Sušice, píseckého Hradiště a dvou týmů ze Sedlice resp. Doubravice.
Nejvýše však stavím vítězství na turnaji mladších přípravek, pořádaný
Okresním fotbalovým svazem. Turnaje se zúčastnily téměř všechny týmy
ze soutěže okresního přeboru. Naši kluci dokázali v rozhodujícím zápase
s „krajskými“ Strakonicemi vydřít těsné vítězství a získat tak, až překvapivě,
velký pohár určený pro …

foto J.Petráš
Ano, porazit „strakoňáky“ to nás „blateňáky“ hnalo vždy a jsem rád, že
to funguje i dnes.
Kluci, díky.
Habada Radek
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muži A

Strakonice B – Blatná
Blatná – ZVVZ B

3:3
4:1

muži B

Blatná B – Sedlice B
Hoštice – Blatná B

5:0
4:0

dorost st.

Rudolfov – Blatná
Blatná – Ml.Vožice

2:1
2:0

dorost ml.

Rudolfov – Blatná
Blatná – Ml.Vožice

3:6
1:3

žáci st.

SKP ČB – Blatná
Sez.Ústí B – Blatná

4:2
0:5

žáci ml.

SKP ČB – Blatná
Sez.Ústí B – Blatná

4:0
12:1

přípravka st.

Katovice – Blatná
Blatná – Bělčice

0:12
4:2

přípravka ml.

Štěkeň – Blatná
Blatná – Chelčice

6:10
14:2

VOLEJBAL
Dne 3. 6. 2011 sehráli Dřeváci TJ Sokol Blatná na domácí půdě další
volejbalový zápas s mužstvem TJ Jiskra Týn nad Vltavou.
Krátce úvodem k zápasu. Podle diváků, kterých se sešlo přes 30, i podle slov trenéra hostujícího mužstva, hrajeme dobrý volejbal a vzhledem
k tréninkovým možnostem i zajímavý a pohledný volejbal. Dle vyjádření
„skalních“ diváků došlo v poslední době ke značnému zlepšení našeho
mužstva. Trenér hostí se k průběhu zápasu vyjádřil dost jasně. Řekl: „Po
druhém setu, kdy jste začali hrát dobrý volejbal, jsem si myslel, že už nás
máte na lopatě. Pak jste to ale nějak nezvládli.“
K samotnému zápasu:
1. set: začali jsme dobře až do stavu 5:1, pak jako kdyby už bylo vše
jasné, jsme začali dělat osobní chyby. Míče končily po smečích za lajnou,
přihrávky i příjem míčů vázl. Stav to ukázal jasně – 9:9, 9:15, 14:20. Bojovnost se ztrácela, zrovna tak, jako secvičené varianty u sítě. Set skončil
stavem 19:25.
2. set: 5:1, 5:5, 7:9, 10:12, 18:17 – jako na houpačce a hrál se vskutku
výborný volejbal, který se líbil. Hlavní devizou byla bojovnost a secvičené
herní prvky. Set skončil 26:24.
3. set: průběh byl 9:5, 12:12, 17:13, 23:16, 24:20, 25:27. V tomto setu
se skutečně dařilo. Úžasná bojovnost, a hlavně bylo vše hráno na smeče
a soupeř byl doopravdy „na lopatě“. Pak přišel
výpadek zapříčiněný přechodem
na hru s velkými
osobními chybami hráčů a jasně
vedený set k vítězství skončil
zbytečnou prohrou 25:27.
4. set: - to
byl herní kolaps.
TJ Sokol Blatná Dřeváci TJ Jiskra Týn nad Vltavou. Důvody musíme
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najít na tréninku. Já se domnívám, že „PROČ?“ najdeme. Set měl jednoznačný průběh – 5:4, 7:7, 8:15, 11:25.
Celkově tedy prohra 1:3. I tak lze konstatovat velké herní zlepšení celého
mužstva, které bude určitě dále gradovat, protože tréninková morálka i úsilí
hráčů je příkladná a bez výjimky všichni hráči jsou ochotni a schopni vstřebat
tréninkové dávky i učit se novým herním prvkům.
Zápas rozhodoval bez problémů pan Škarvada ze Sedlice.
Ing. Stanislav Frühauf

Volejbal
Po 24 utkáních každého týmu skončila soutěž OP mužů ve volejbalu
(podzim 2010 a jaro 2011), ve které zvítězilo mužstvo TJ Blatná „A“ ve
složení M. Slováček, H. Slováček, P. Karban st., P. Karban ml, J. Hubka a
M. Šeri.
Tabulka soutěže MUŽI-OP--2010-2011
1. TJ Blatná „A“
6.
2. TJ ČZ Strak. „B“
7.
3. TJ Fezko OL.D.Str.
8.
4. Záboří Žížaly
9.
5. SK Řepice

TJ Blatná „B“
TJ ČZ Strak. „C“
TJ S.Blatná „D“
Sokol Katovice

Tabulka soutěže ŽENY-OP-2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Fezko „C“ Strak.
S.Radomyšl
S.Volyně
TJ Fezko „S“ Strak.
TJ S.Blatná „A“
Záboří Žížaly
TJ ČZ „A“ Strak.
TJ Borga Horažďovice
SK Řepice
TJ S.Katovice
TJ S:Blatná „D“
TJ ČZ „B“

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

28
27
26
25
24
16
14
13
10
6
5
4

5
6
7
8
9
17
19
20
23
27
28
29

58
55
57
52
50
36
34
31
32
18
15
14

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

16
18
19
22
21
42
46
44
49
57
60
58

61
60
59
58
57
49
47
46
43
39
38
37
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Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407
Pronajmu byt 1.kategorie, 2+1
(80 m2), v centru města Blatná. Bližší

Blatenská ryba s.r.o.

informace na tel.č. 724 056 224.

AKCE

K nastěhování IHNED.

Od 3.6.2011 můžete v naší podnikové prodejně
nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80%
Pstruh mražený cca 400g
Kapr bez kostí – jde to
Kapr mražený půlený
Rybí prsty obalené 250g
Makrela na grill česnek mraž.
Makrela mražená kuchaná VAC
UZENÉ:
Pstruh lososovitý uzený
Maréna uzená

69,-/kg
118,-/kg
195,-/kg
119,-/kg
15,-/ks
85,-/kg
79,-/kg
19,50/10dkg
18,00/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
Vepřová krkovice cca 2kg
Hovězí dršťky mražené 1kg

37,-/kg
39,-/kg
84,-/kg
55,50/kg
89,50/kg
66,-/kg

ZELENINA A OVOCE:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg

24,00/kg
45,00/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
33,-/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 června 2011 nebo do
vyprodání zásob.

Kuchyňka u ,,Beránka“

nabízí od 1.6.2011--do 30,6,2011 Akci- starý za nový!!
Vy přinesete jakýkoliv starý hrnec a mi Vám odečteme
30% z ceny nového hrnce -řady vision od TESCOMY!!
V mesíci červnu další akční zboží !!
poradíme a ochotně obsloužíme !!

tel 773605204

Prodám

Stavební parcelu

v obci Tchořovice
u Blatné. V klidném
a slunném prostředí mimo zátopovou
oblast 750m2 vlastní
studna, el., plyn + vodovod cena 450.000,Info: 737

889 249
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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

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

V červenci pro Vás nově otevíráme
Restauraci U Bílého Lva
Polední MENU
Speciality na grilu
Česká kuchyně
Oslavy, svatební hostiny
více informací a aktuality na
www.bilylev.estranky.cz

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
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
osobní automobil do 1000 cm3 včetně
nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně
nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně
nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně
nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně
nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně
nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně
nad 2500 cm3
motocykl do 50 cm3 včetně
nad 50 cm3 do 350 cm3
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně
nad 500 cm3
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně
od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)
starší vozidla – do roku výroby 1975

www.cpp.cz
od 883,- Kč
od 1081,- Kč
od 1298,- Kč
od 1564,- Kč
od 1915,- Kč
od 2380,- Kč
od 2814,- Kč
od 3553,- Kč
od 107,- Kč
od 211,- Kč
od 519,- Kč
od 748,- Kč
od 2948,- Kč
od 4469,- Kč
od 388,- Kč
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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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná

INTERNET





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

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM



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

u ubytovny Tesla Blatná

Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

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
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