Ročník 22 (32)

Blatná 6. května 2011

Číslo 8 / strana 1

Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

PREZIOSO Sokol Blatná úspěšně otevírá sezónu 2011
Soutěžní sezóna teprve začala, ale PREZIOSO již několikrát
bodovalo!
V dubnu převzaly mažoretky tohoto úspěšného souboru velký
pohár – za své vynikající výsledky v roce 2010 byly oceněny Jihočeskou župou jako „Nejlepší sportovní kolektiv roku v Jihočeském
kraji“.
Zároveň sóloformace posbíraly své první medaile na celostátní
soutěži „O pohár ze zámku“ v Kolíně a také na prvních kvaliﬁkačních kolech. Ta nejdůležitější kvaliﬁkace však PREZIOSO ještě
čeká, koná se jako každoročně ve Vimperku a děvčata zde představí
své skupinové choreograﬁe. Pokud se mažoretkám zadaří, postoupí
do semiﬁnálového kola, které se poprvé v historii bude konat u nás
doma v Blatné. Tímto Vás zároveň srdečně zveme na tuto krásnou
akci, která se bude konat 21. května na letním a zimním stadionu.
PREZIOSO mělo také tu čest zúčastnit se ocenění dárců kostní
dřeně v Obecním domě v Praze. Nádhernou událost pořádala Nadace pro transplantaci kostní dřeně, jejímiž patrony jsou Ing. Livie
Klausová, kardinál Mons. PhDr. Miloslav Vlk a herečka Jiřina
Jirásková. Byly to opravdu okamžiky, na které se nezapomíná
a PREZIOSO je vděčné, že se mohlo takto krásné akce zúčastnit!
(Další foto na str. 4).
V. L. a H. N.

Naši furianti
Naše furianty budeme reprízovat v neděli 8. května, poté ve čtvrtek
2. června a ve čtvrtek 23. června. Ve hře je ještě jeden květnový termín, ale
ten zatím není znám.
(foto Jan Vágner)
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A KTUALITY

čaj, přidává se také do studeného mléka. Meduňka
spolu s mátou a heřmánkem (1:1:1) je blahodárný
čaj pro zklidnění zažívacího ústrojí (vhodný proti
žaludeční neuróze)

Čarodějnická škola
ZŠ TGM Blatná
Třídu 1.A celý týden provázely úkoly, které pro
nás připravila naše třídní čarodějka Školastika. Ta
na nás celý rok dohlíží, pomáhá, ale občas nám
provede nějakou neplechu. Je to velká čtenářka,
ve školní knihovně tráví spoustu nocí. Období
před pálením čarodějnic přichází její čas, kdy
nás zkouší ze všeho, co už bychom měli mít
v hlavičkách uložené. Všechny záludné úkoly
jsme hravě zvládli a tak nás v pátek čekal den
plný překvapení.

V pátek ráno jsme začali den jako obvykle,
ale ne na dlouho. Po chvilce nám někdo mohutně
zabušil na dveře. Jaké překvapení bylo za dveřmi?
Koš zahalený v pavučinách a v černém hávu.
Opatrně jsme do něj nahlédli.... FUJ, BLEEE,
JUUU.... Takové byly první reakce. V koši bylo
totiž plno brouků, hadů, ještěrek, žab a jiné
havěti. To ale nebylo vše. Pod tím vším byly
ukryté čarodějnické lektvary jako byl Žabí sliz,
Pavoučí krev, Elixír mládí ( info pro případné
zájemce- NEZBYLO!), Čarodějnický sen a různé
jedy a přísady do lektvarů. Ochutnali jsme vše!
Některé slabší povahy se hroutily už po prvním
doušku, ale zvědavost byla silnější a nakonec si
trouﬂi i na nevábně vonící Žabí sliz. Přežili jsme
všichni!:)
Chtěli jsme poděkovat naší Školastice za ten
koš plný ,,dobrot‘‘ a tak jsme se i my pustili do
přípravy čarodějnických lektvarů. Myslím, že
byla s naší prací spokojená. Jen jsme teď trochu
smutní, protože se nám Školastika ztratila. Zřejmě
se ještě nevrátila ze sobotního čarodějnického
reje. Máme ale naději, miluje sladká jídla, tak
doufáme, že ve středu ji nalákáme na buchtičky
s krémem...
Krásně jsme si to užili a těšíme se, že nám
Školastika připraví ještě další překvapení!.)
Nejstarší čarodějka Mgr. Zdenka Voříšková

TJ Sokol, ZŠ a MLK za ﬁnanční
podpory OÚ Bělčice
pořádá

DĚTSKÝ DEN
dne 4. června 2011

na hřišti u bytovek od 13.00 hod.
Podrobný program a informace o dalších
akcích v Bělčicích přineseme
v příštím čísle BL.
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MÁJ – OTEVÍRÁ RÁJ
OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI
O velikonočním víkendu jsme zahájili sezónní
prodej 2011 a jak už jsme se v minulých číslech
zmínili, tak v letošním roce budeme mít otevřeno
o sobotách a nedělích. Zkušební víkend se vcelku vydařil, také počasí jarním svátkům přálo.
Obzvláště v pondělí mnozí návštěvníci Blatné
uvítali, že k nám mohou alespoň nahlédnout,
protože téměř všechny obchody v Blatné byly
zavřené (včetně marketů).
V současné době jsme upravili prodejní
dobu:
Stále zůstává úterý jako zavírací den. Pondělí
– pátek 10.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 16.00,
neděle 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00 hod.
V červenci a srpnu potom bude otevřeno celý
týden, včetně úterý.
VŮNĚ BYLINEK ANEB KULINÁŘSKÉ
UMĚNÍ NAŠICH BABIČEK
KAŽDÁ DOBRÁ HOSPODYŇKA MÁ
SVOU BYLINKOVOU ZAHRÁDKU
Touto rubrikou bychom vám chtěli připomenout, že k tomu, abychom pokrmům, které pro
své blízké připravujeme, dodali neobvyklé chuti,
není třeba žádné exotické druhy koření a těžko
dostupné přísady. Většinu kořenových rostlin
„tzv. zelené koření“ si můžeme všichni snadno
vypěstovat sami, ať již na zahrádkách nebo doma
na oknech v květináči.
Kromě nezvyklé chuti má tradiční „zelené
koření“ používané našimi předky i tu přednost,
že je šetrnější k našemu trávicímu ústrojí.
Známé i méně známé bylinky bychom vám
postupně chtěli představit a některé z nich vám
zároveň nabídneme i v našem obchodě. (zelené
nebo sušené, eventuelně nějaký výrobek s daným
kořením)
Koření, které naše babičky a prababičky užívaly např. bazalka, bedrník, brutnák, dobromysl,
hořčice, kerblík, jeřáb, kopr, kopřiva, libeček,
máta, majoránka, mateřídouška, rozmarýn, řeřicha…a je jich celá dlouhá řada, je některé téměř
zapomenuto. Pokusíme se je znovu oživit.
Dnes začneme s poměrně známou meduňkou
a mátou.
MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ (melissa ofﬁcinalis L.) Vytrvalá bylina s hustě olistěnou lodyhou.
Všechny části rostliny mají příjemnou citrónovou
vůni i chuť. Lístky přidáváme až do hotových pokrmů čerstvé. Sklízí se před květem a lze ji i sušit.
Hodí se velmi dobře do vychlazených nápojů,
salátů z čerstvé zeleniny. Přidává se do omelet,
omáček, také do polévek. Oblíbený je meduňkový

MÁTA PEPRNÁ (mentha piperita L.) Vytrvalá rostlina, mnoho druhů, vysoká 30 -60 cm. Jako
koření slouží především listy. Suší se celá nať před
květem. Kořeníme jí zeleninu, hrách, fazole, čočku, ovocné saláty, nápoje a pudinky. Nejoblíbenější je v létě, menthol chladí a osvěžuje. K úpravě
mas, zejména skopových se přidává čerstvá máta
5-15 min. před dokončením dušení.
Obě bylinky využijete k doplnění letních nápojů, také když zamrazíte jejich lístky do kostek
ledu. Je to nejen dobré, voňavé, ale i efektní. Pokud je doma ještě nemáte, můžete je nyní získat
za nepatrnou cenu v našem obchodě. (sadbu)
TIP NA KVĚTEN-LÁSKY ČAS: Keramické
hrnečky s červenými srdíčky
www.lidove-remeslo.cz - internetový obchod
a stránky.
Všechny naše příznivce upozorňujeme, že
jsme konečně zprovoznili naše internetové
stránky, které jsme již dlouho připravovali. Získáte zde přehled přes všechny námi
nabízené výrobky, které zde můžete zároveň
objednat. Součástí budou také naše příspěvky do Blatenských listů a další zajímavosti
a novinky.
JABLEČNÝ MOŠT OPĚT V NABÍDCE
Všem, kteří před Velikonocemi odcházeli zklamaní, že si neodnášeli lahodný zlatý mok z českých jablíček, sdělujeme, že je opět v prodeji.
MÁJ ZDRAVÝM SKÝTÁ ŽIVOTA MNOHÉ SLASTI A NEMOCNÝM NA NEDUHY
LÉKY A MASTI
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Oznámení
MěÚ Blatná oddělení ﬁnanční upozorňuje
občany, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je nejpozději do 31. 5. 2011.
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poplatek, odběratel nám také nic neplatí. V loňském roce bylo odvezeno
51,54 tun dřeva, v letošním roce byly odvezeny již 4 kontejnery, ve kterých
bylo 19,9 tun dřevního odpadu.

Pohřební služba města Blatná
Zemřelí, duben 2011
Hálek František, Blatná, nar. 1921
Klečková Blanka, Blatná, nar. 1926
Vaňáčová Marie, Lom, nar. 1934
Himl Jiří, Lom, nar. 1949
Pangrácová Marie, Mačkov, nar. 1943
Ráž Karel, Chlum, nar. 1940

Rozebírání nábytku na
sběrném dvoře
Mezi často přivážený odpad
na sběrný dvůr patří nábytek. Jde
o poměrně objemný odpad, který
na skládce v Hněvkově, kam se
odváží odpad, který nelze dál
využít nebo recyklovat, zabírá
velké množství místa. Právě proto
se snažíme nábytek co nejvíce
rozebírat, a dřevěné části, zbavené
plastových, kovových a dalších
součástí nábytku, předáváme
k recyklaci. Dřevo odváží ﬁrma
Kronospan Jihlava, dřevní odpad se drtí a vznikají z něj nové
dřevotřískové desky a další výrobky. Za předání tohoto odpadu
nemusíme odběrateli platit žádný

Novinky z tanečního oboru
ZUŠ Blatná
Taneční obor při Základní umělecké škole v Blatné tento rok připravil
hned několik vystoupení a všechna se setkala s velkým potleskem na mnoha
kulturních a společenských událostech.
Jednou z posledních akcí byla okresní přehlídka tanečních oborů „Putování za tancem“, která se konala v kulturním domě ve Strakonicích. Za
ZUŠ Blatná se úspěšně představili žáci 3. ročníku se skladbou „Samba
WAKA WAKA“. Byl to nádherný den a cennou zkušeností bylo také zhlédnutí
ostatních tanečníků ze Strakonicka.

Rekonstrukce veřejného
osvětlení
V ulicích Šilhova a Werichova bude vyměněno celkem 15 ks svítidel
veřejného osvětlení.
Svítidla ITINERA budou osazena 13 ks sodíkových výbojek 150W
s poklesem výkonu a 2 ks halogenidových výbojek 250W.
Sodíkové výbojky jsou vybaveny
„stmívačemi“,které
budou v nočních
hodinách v době od
22hodiny do 4 hodiny ranní regulovat
svítivost.
Dojde tím
k úspoře elektrické energie kolem
30%.
Halogenidové
výbojky budou pro
svou větší svítivost
umístěny nad přechody (u polikliniky
a u věžáku).

Všechna oddělení také vystoupila na Velikonočním koncertě pořádaném
ZUŠ Blatná za krásného počasí na náměstí u ZŠ J. A. K. V neposlední řadě
lze zmínit úspěch tanečního oboru spolu s dudáckou muzikou a jejich vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze.
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Zahrada MŠ Vrchlického
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost,
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo
dne 19.4.2011 poskytnutí dotace městu Blatná
z grantového programu „Opravy a rekonstrukce
mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení
pro děti do tří let věku – opatření č. 3 Rekonstrukce venkovních ploch mateřských škol, jejich
školních zahrad, včetně vybavení (investičního
charakteru)“ na projekt „Zahrada MŠ Vrchlického“.Projekt řeší rekonstrukci dlážděné zahradní
cesty a instalaci nových herních prvků a laviček
na hřiště v areálu mateřské školy. Původní rozpočet projektu byl 410.208 Kč. Původně požadovaná
dotace ve výši 246.120 Kč byla z důvodu velkého
převisu žádostí Jihočeským krajem snížena na
150.000 Kč a bude v této výši vyplacena až po
ukončení a vyhodnocení projektu. Z důvodu
snížení dotace a omezených ﬁnančních možností
města bude původní projekt redukován na nejpotřebnější vybavení a rekonstrukci. O ukončení
realizace projektu a jeho skutečných nákladech
budeme veřejnost včas informovat.
V Blatné dne 21.4.2011
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ J. A. Komenského
v Blatné

Další foto z akce ocenění dárců kostní dřeně
v Obecním domě v Praze

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost,
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo
dne 19.4.2011 poskytnutí dotace městu Blatná
z grantového programu „Rekonstrukce stávajících
sportovišť – opatření č. 1 Rekonstrukce sportovišť“ na projekt „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J.
A. Komenského v Blatné“.
Projekt řeší rekonstrukci oken a mříží tělocvičny, instalaci nové vzduchotechniky a s tím
spojené stavební úpravy. Po realizaci projektu
vyhoví způsob větrání hygienickým předpisům a
zároveň dojde k značné úspoře energie na vytápění tělocvičny z důvodu lepších tepelně izolačních
vlastností nových oken. Veškeré úpravy budou
provedeny v souladu s požadavky stavebního
úřadu i orgánu státní památkové péče, neboť jde
o památkově chráněný objekt
Celkový rozpočet projektu je 909.500 Kč,
dotace Jihočeského kraje, která bude v celé výši
vyplacena až po ukončení a vyhodnocení projektu,
činí 500.000 Kč. O ukončení realizace projektu
a jeho skutečných nákladech budeme veřejnost
včas informovat.
V Blatné dne 21.4.2011
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR
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Naši furianti
Co se ti na Blatné tak líbí, zeptal se mě bývalý
spolužák z mého rodiště Turnova. Zalíbila se mi
Tesla, byt, SOŠ Blatná, blatenský zámek, blatenský a paštický kostel, manželka, noví přátelé,
krásná příroda kolem, nádherný park plný energie
a… nádherní blatenští ochotníci plní energie.
A ti nyní, jako vždy trochu jinak, po svém
a skvěle, ztvárnili drama Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“. Na prknech blatenské sokolovny rozehráli koncert, který je krásné si užít.
Wikipedie uvádí, že při premiéře hry v r. 1887
v Národním divadle hru diváci přijali s rozpaky,
neboť očekávali idealizované vyobrazení venkova, jak byli z her J. K. Tyla zvyklí. L. Stroupežnický šel jinou cestou, na scénu postavil skutečné
postavy, skutečné mezilidské vztahy, opravdové
emoce. Na jejich kontrastu postavil zápletky
působící humorně i určené k zamyšlení.
V průběhu hry jsem napjatě očekával, zda
se vynikající režiséři František Šatava a Václav
Cheníček rozhodnou tnout do současné situace
a více posunou hru do dnešní České republiky.

Nakonec jsem si uvědomil, že by už toho bylo
moc. Je trefa do černého ponechat klasické pojetí hry, ponechat původní drobné intriky, které
se dodnes na úrovni státní i obecní politiky ve
velkém hrají, avšak intriky zobrazené ve hře
působí půvabně v kontrastu s dneškem. A nechat
vyniknout herce samotné.
Tak nastala paradoxní situace. Zatímco v dobách uvedení hry na konci 19. století hra diváky
šokovala svojí syrovostí, tak v dnešní době přes
různé emoce, křik a humor na scéně, přes intriky
a ovlivňování obecního výboru, kdo nastoupí na
tehdy lukrativní místo ponocného, hra působí
spíše příjemným a uvolňujícím dojmem.
Řada čtenářů a budoucích diváků zná hru
Naši furianti v provedení předních divadelních
scén a v podání nejlepších českých herců. Obraz
hry nebude nikdy úplný, pokud nespatříte hru
v podání blatenských ochotníků.
Rád vyzdvihuji Františka Šatavu, coby prvního radního Jakuba Buška, a Jiřího Mikeše jako

starostu Filipa Dubského. Tito nehráli svou roli
podle toho či onoho českého herce. Ale hrají
tak, jako přední čeští herci: hráli své role sami
za sebe, dali do role sebe samotné. Pan Šatava
a pan Mikeš nehrají, oni jsou. Jsou, jací jsou,
nestydí se za sebe, umějí si udělat legraci sami
ze sebe před všemi v hledišti. To je umění, které
by měl zvládnout každý z nás, osvobodí nás to od
pokřivených masek. A tím, že oni jsou, jsou sami
sebou i všichni krásní lidé na jevišti. A můžeme
si dovolit být sami sebou i my v hledišti. Tím se
rozehrává staré české drama se všemi skvělými
herci z Blatné a okolí do naprosto jedinečné
podoby.
Hru mile prozařuje moudrost starého muže Petra Dubského, tatínka starosty, kterého nádherně
hraje pan Karel Suchý. Napadlo mne, jak si naši
předkové vážili a domorodé kmeny si dodnes váží
názorů starších i se podle nich rozhodují. Poskočili jsme k domnělé svobodě dělat si každý co chce,
rozumějme: co chce ego bez ohledu na zájem
celku prosazovaný moudrostí. Jak to skončilo?
Stačí se rozhlédnout kolem sebe…
Hru mile prozařuje láska
Verunky Buškové, dcery
prvního radního, kterou
krásně procítila Marcelka Filausová, a Václava
Dubského, syna starosty
– v roli se mi velmi líbil
ostřílený mladý ochotník
Jiří Vonášek.
Nádherný koncert hráli
i další: V obecním výboru
Karel Boček, Vojta Kovář,
Josef Kohout i Filip Řezáč, který věrohodně zahrál
roli mladého uhlazeného
učitele ze starých dobrých
časů. David Flandera v roli
vysloužilého vojáka Valentina Bláhy jako by
opravdu přišel z doby před více než 120 lety:
archetyp rovného ostříleného čestného chlapa,
který se díval smrti do tváře, ví, co je důležité.
Dalšího rovného chlapa, díky jehož postoji se
nepravost narovná, ševce Habršperka, věrohodně
zahrál Jakub Čadek. V roli krejčího Fialy, který
musí zabezpečit svoji velkou rodinu, se výborně
prosadil pan Václav Cheníček. Ráznou ženu Marii
Šumbalovou krásně hraje Kateřina Malečková.
Ve hře není malých rolí, osobně jsem byl
potěšen absolventy i současnými studenty SOŠ
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Blatná, ale nelze všechny herce a realizační tým jmenovat,
jistě si je všechny přečtete na
plakátech. Jen podotknu, že
dobovost a krásu hry podtrhávají umělecké kulisy Františka Hajdekra i živá dechová
hudba.
Verunka Bušková a Marie
Dubská, žena starosty, kterou
hraje vně i uvnitř krásná Alenka Vlčková, to jsou ženy, které
umějí pojmenovat věci pravými jmény a které rozhodnou,
jak hra skončí.
Přitom mne napadlo, jak
do světa plného mužských
energií, principů, nesmiřitelnosti a furiantství
zasahuje zanedbávaný ženský element, který
zastupuje pravdu, lásku, usmíření a odpuštění. Nikoliv žena politička či manažerka v mužské roli,
ale důrazný sebevědomý ženský princip, který
má vyvážit princip mužský, je to, bez čeho by hra
nemohla skončit dobře, a je to, co chybí i na scéně
tohoto světa, který se stal kotlem egoismu a válek
a ocitl se na okraji propasti. Všichni máme v srdci
ideál rytířství, kdy silný rytíř pomáhá slabším. To
je pravý důvod, proč jsou na světě rozdíly mezi
lidmi. Celý svět by měl být velká rodina, kde silnější pomáhá slabšímu, maminka malému dítěti,
tatínek dědečkovi, silný stát pomáhá slabšímu,
úspěšnější člověk podporuje méně úspěšného.
Namísto toho jsme svědky (i když jsou světlé
výjimky a zaplať Bůh za ně), jak silnější státy
se chtějí dostat na kobylku slabším, jak diktátor
zneužívá chudé, jak mocný politik z vládní či opoziční strany, mocný zastupitel nebo úředník chce
ještě větší moc, více peněz, výhodnější zakázku
pro spřízněnou ﬁrmu, jak vlastník ﬁrmy odírá své

podřízené z kůže, jak nadřízený psychicky deptá
své podřízené. Není to dobré, a jako takové to
nebude mít dlouhého trvání a vymizí s těmi, kdo
tak činí. Naše znechucení nad negativitami okolo
nás v krátké době přivede k nejtěžšímu, k největší
revoluci: ke změně sebe samého, ke změně svého
furiantství, ke změně svého egoismu a neústupnosti, neboť v těchto dobách není jiné cesty, má-li
to se scénou tohoto světa dopadnout dobře.
Ladislav Stroupežnický byl moudrý muž. Hra
nese mnohá další poselství. Přijďte si objevit to
své.
Aleš Drobník
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Když kněz není jen knězem
Lnáře si v letošním roce připomínají významné výročí, a to 155 let od narození P. Aloise
Václava Majera, převora zdejšího kláštera bosých
augustiniánů a neobyčejně zajímavé, byť opomíjené kulturní osobnosti.
Syn Václav přišel
na svět 12. září 1856
ve Vodňanech v rodině
vlastenecky smýšlejícího kloboučnického
mistra a člena městského zastupitelstva Karla
Majera. Po studiích na
nově otevřeném gymnáziu Jana Valeriána
Alois Václav Majer (foto- Jirsíka v Českých Buarchiv Městského muzea dějovicích absolvoval
jednoroční dobrovolv Blatné.)
nický kurz zakončený
důstojnickou zkouškou. Následně se však rozhodl
pro duchovní dráhu a roku 1881 vstoupil do noviciátu ve lnářském klášteře bosých augustiniánů.
Zde přijal řeholní jméno Alois od sv. Benedikta
a zahájil teologická studia. Do duchovní správy
nastoupil roku 1893 jako kaplan při klášterním
(současně i farním) kostele Nejsvětější Trojice
a již roku 1894 byl poprvé zvolen převorem konventu a ustanoven řádným duchovním správcem
lnářské farnosti.
P. Alois Václav Majer byl v prvé řadě církevním hodnostářem. Ve funkci převora setrval do roku 1911, poté zastával jisté hodnosti v řádu jako
takovém, načež byl v letech 1925–1928 opět převorem. Kromě dohledu nad každodenním chodem
kláštera, životem řádových spolubratří a dalšími
souvisejícími záležitostmi, pečoval o duchovní
správu při kostelech Nejsvětější Trojice, sv. Mikuláše ve Lnářích a sv. Bartoloměje v Kocelovicích,
které všechny nechal zrenovovat. Náboženský
život farnosti se snažil rozvíjet nejen běžným
konáním bohoslužeb a udílením svátostí, nýbrž
i vedením mariánské družiny pro laické věřící
při klášteře, prací s mládeží a šířením náboženské
a morálně naučné literatury, jejímž byl nezřídka
autorem. První světová válka a následný vznik
samostatného Československa ovšem klášteru
po stránce duchovní značně uškodily. Věřící, pro
něž byla katolická církev jedním z neochvějných
pilířů zhroutivší se rakousko – uherské monarchie,
se od ní začali stále více odklánět ve prospěch
nově vzniklé Církve československé husitské,
která lépe odpovídala celkové euforii české
veřejnosti z nabytí samostatnosti. Jistě bylo pro
P. Majera těžkým sledovat, jak stejný trend nastal
i v jeho farnosti, nota bene když obec Církve
československé ve Lnářích založil jeho někdejší
spolubratr P. Adolf Arnošt, který na svou stranu
získal takřa polovinu lnářských občanů a nechal
obsadit kostel sv. Mikuláše, jenž se až po třech
letech trapných soudních tahanic opět vrátil do
vlastnictví a užívání katolické církve.
Působení P. Aloise Václava Majera ovšem
mělo celou řadu podob a zdaleka přesáhlo jeho
duchovní činnost. Jako kněz, ale také správce
klášterního hospodářství, přicházel každodenně
do styku se svými farníky, obecní reprezentací,
zámeckým panstvem i velkostatkovými úředníky.
S rodinou barona Karla z Lilgenau udržoval úzké
styky (klášter byl ostatně částečně zabezpečován

naturáliemi i ﬁnancemi ze strany vlastníků velkostatku jakožto fundátorů). Zájem o rybářství, ale
i společné rodiště a studia na stejném gymnáziu
ho zase pojily s vrchním lesním radou a administrátorem velkostatku Ing. Theodorem Mokrým
(1857–1945). Během svého prvního priorátu zasedal v obecním zastupitelstvu, které ho pověřilo
sepsáním historického úvodu do nově založené
kroniky obce. S veřejným působením P. Majera
pak úzce souvisela i jeho spolková činnost. Sám
stál u zrodu a v čele několika lnářských spolků
a veřejně prospěšných institucí jako například
Vesnické spořitelny či místního odboru Národní
jednoty pošumavské. Přirozeně byl též činný
v katolické tělovýchovné jednotě Orel. A staří
pamětníci by jistě mohli mnohé vyprávět, jak pan
převor navštěvoval lnářská restaurační zařízení,
kde diskutoval s místní honorací i farníky o všem,
co zaměstnávalo jejich mysl, a věnoval se karetním hrám, i když se to k jeho úřadu a důstojnosti
příliš nehodilo.
Povahové vlastnosti P. Majera ovšem mnohdy
budily i rozpaky. Byl sice mužem pevných zásad
a stál si za svými názory, obtížně však snášel
názory rozdílné. Tak jako každý měl ve Lnářích

Alois Václav Majer (vpravo) s Antonínem Bláhou
(uprostřed) a Metodějem Modrem při lití mezistěn
úlu (poskytlo Městské muzeum v Blatné).

i své odpůrce. Přesto se však těšil všeobecné
vážnosti.
P. Alois Václav Majer ještě patřil ke generaci
duchovních, kteří byli ovlivněni závěrečnou
fází národního obrození a za jednu z nejvyšších
hodnot považovali vlastenectví. Současně jakoby
cítili povinnosti využít své vzdělání ku prospěchu
co nejširších vrstev a tudíž byli mnohdy velice
literárně plodní. Nejinak tomu bylo i v případě
P. Majera, který se věnoval historii, překladatelství, básnické a dramatické tvorbě, psal odborné
články především z oboru včelařství (viz dále),
ale i rybářství a ovocnářství, přispíval dokonce
i do amerického časopisu Katolík, a to pod pseudonymem A. V. Máj.
Mezi Majerovými historickými díly dominují
dosud nepřekonané Dějiny osady lnářské (1923),
v nichž shrnul historii obce, šlechtického panství,
duchovní správy, přirozeně i kláštera, a připojil
něco i o okolních obcích Řišti, Kocelovicích,
Zahorčicích a Tchořovicích. Tato kniha dříve
nechyběla takřka v žádné lnářské domácnosti
a ve své době byla vysoce ceněna i odbornými
kritiky.
Z Majerova pera vzešla celá řada básní s náboženskou i světskou tematikou a také několik
divadelních her, které vesměs publikoval pod
pseudonymem Alois Klášterský.
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Zvláštní pozornost si ovšem zaslouží činnost
P. Majera v oblasti včelařství, kde navázal na
úsilí svých předchůdců a starších současníků ve
lnářském klášteře, především P. Petra Třísky
a Frā Ignáce Blechy. Byl významným propagátorem nových metod a technologických postupů
ve včelařství, což vedle vlastní praxe v klášterním
„včelínu“ činil zejména odbornými přednáškami
na včelařských sjezdech, osobními konzultacemi
a publikační činností. Dlouhá léta řídil jednu
z rubrik časopisu Včelař. Včelařskou tematiku
dokonce promítal i do svých básní, kterými mimo
jiné obohacoval programy setkání včelařů sdružených ve spolku pro blatenský okres (ustaven
1880), kde sám zastával funkci místopředsedy
a nakonec i předsedy. Za svůj celoživotní přínos
v oboru obdržel celou řadu diplomů a byl též oceněn čestným členstvím v Ústředním včelařském
spolku pro Království české.
V době působení P. Majera byl samotný
lnářský klášter místem, kde se setkávali různí
významní představitelé českého výtvarného
umění a literatury. Zajížděli sem básníci Otakar
Mokrý, bratr lesního rady lnářského velkostatku
Ing. Theodora Mokrého a tudíž Majerův vodňanský spolurodák, Otokar Březina či Julius
Zeyer. Klid a útěchu zde nalézal začínající sochař
František Bílek, který pro P. Majera zhotovil roku
1899 řezbu hlavy Krista Trpitele (dodnes k vidění
v klášterním kostele Nejsvětější Trojice). O vstup
do lnářského kláštera se zajímal představitel moravské katolické literární moderny Jakub Deml.
Se všemi uvedenými udržoval P. Majer rovněž
čilou korespondenci.
Pozemský svět opustil P. Majer v šestasedmdesátém roce svého života dne 27. prosince
1932. Pohřben byl na řeholním hřbitově v areálu
kláštera. Requiescat in pace!
P. Alois Václav Majer rozhodně nebyl jen
knězem, ale mužem celé řady zájmů a širokého
působení, které by nemělo upadnout v zapomnění,
i když dnešní hektická doba, v níž jsou preferovány materiální a individuální zájmy člověka,
odsouvá hodnoty vytvářené generacemi našich
předchůdců spíše na okraj pozornosti.
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře připravila na
květen a červen tohoto roku pro všechny zájemce o osobnost a dobu P. Aloise Václava Majera
výstavu pod názvem „Milé osadě lnářské“. Její
název nebyl vybrán náhodně. Takové věnování
totiž P. Majer učinil čtenářům své nejznámější
knihy Dějiny osady lnářské. Výstava, která probíhá za podpory Konventu bosých augustiniánů
Lnáře a Obce Lnáře, bude zahájena vernisáží
dne 6. 5. 2011 od 18:00. Úvodní slovo pronese
p. Stanislava Mašková, starostka obce Lnáře
a RNDr. František Skřivánek, statutární zástupce
lnářského konventu. Hudební doprovod zajistí
učitelé a žáci ZUŠ Jakuba Jana Ryby v Rožmitále
pod Třemšínem.
Srdečně zve a na Vaši návštěvu se těší
Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

Lnářský klášter v době Aloise Václava Majera (foto
poskytl Ivo Nosek, Trunkovice n. V.).
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v letošním roce připomínají 600 let od první písemné zmínky
o obci. Do Skaličan se dostanete po silnici II. třídy, označované číslem 175.
Silnice byla dokončena 20. září 1921 a byla vedena jako okresní silnice Blatná – Skaličany - Vahlovice – Myštice, k Drtině. V katastru obce Skaličany
dosáhly tehdy náklady výše 141.123 korun a 96 haléřů. Stavba byla zahájena
v březnu roku 1915 a pokračovala i v roce 1916, ale v důsledku I. světové
války byla přerušena. Délka celé trasy tehdejší komunikace činila 8.268
metrů. Stavbu po dlouhých devadesát let připomínal vytesaný nápis s letopočtem 1915 - 21 na kameni u silničního propustku po levé straně silnice
směrem do Blatné, před křížkem, o který se s precizností sobě vlastní stará
Vasil Moysuk ze Skaličan. Patrně v dubnu letošního roku byl tento pamětní
kámen bezostyšně ukraden. Podivná doba, ve které materiálno převládá
nad hodnotou duchovní a leckomu není nic svaté, nemluvě o historických
a kulturních hodnotách.
Kromě hlavní dopravní tepny procházející obcí, se v okolí Skaličan
nachází celá řada dalších komunikací, které nabízejí příjemné procházky
a cyklovýlety. Na druhou stranu již nenajdeme někdejší staré funkční cesty, které zanikly v důsledku kolektivizace zemědělství a zcelování polí do
velkých půdních bloků a lánů.
Tímto třináctým dílem seriálu o Skaličanech, zveřejňovaným v Blatenských listech, uzavírám malou sondu do historie této vesničky. Osadní výbor
Skaličany a několik málo dalších nadšenců připravil program připomínky
výročí první písemné zmínky o obci. Akce související s tímto výročím se
uskuteční o skaličanské pouti ve dnech 21. a 22. května 2011. V této době
by již měla být k dispozici i publikace o obci.
Václav Cheníček

Na veselce u Vachudů – svatba Karla Štolby a Ludmily Vachudové v roce 1946
(fotoarchiv rodiny Švejdových)
Mateské centrum Kapík Blatná poádá
v rámci celorepublikové kampan Sít
mateských center
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Dubnové projekty v ZŠ TGM Blatná
ve třídě 2.B
Projektové učení je pro děti velmi zajímavé a především naučné. Aniž by
tušily, získávají díky němu spoustu nových znalostí. Děti pracují převážně ve
skupinách a tím se učí i sociálním dovednostem. Na přelomu března a dubna
byl pro děti připraven projekt, jehož hlavním tématem bylo přicházející jaro.
Z tohoto projektu děti nejvíce zaujalo jarní pozorování při vycházce, kde se
staly malými pozorovateli a zkoumaly první jarní květiny. Všechny činnosti
byly přípravou k napsání dopisu pro jaro. Hotové dopisy jsme vystavili před
naší třídou. Spousta rodičů i návštěvníků školy se zde zastavila a někteří
dokonce nevěřícně kroutili hlavami, jak je možné, že druhák dokáže něco
tak pěkného napsat. Není v tom nic jiného než práce a trénink.
Dalším projektem byl projekt 1. stupně „České loutkové divadlo“. Díky němu jsme
zavítali do Prahy do Divadla
Spejbla a Hurvínka a druhý den
jsme tvořili loutky (marionety)
z bambulí, tzv. bambuláky. Nejen ty si už můžete prohlédnout
v hale naší školy.
Tři dny před Velikonocemi
proběhl ve třídě projekt „Velikonoce“. Každý den přišly děti do školy oblečeny ve smluvené barvě.
V pondělí se z nich stali modrásci, v úterý zářily do žlutočervena a ve
středu nám ve třídě vyrostla „tráva“. Děti se učily, skládaly a přepisovaly
velikonoční říkanky, počítaly velikonoční příklady a slovní úlohy, tvořily
velikonoční výzdobu a povídaly si o tom, že Velikonoce nejsou jen svátky
jara. Po prázdninách pomocí dotazníku mezi sebou zjišťovaly, které zvyky
dodržovaly. Výrobou plakátu si shrnuly, jaké informace o těchto svátcích
během projektu získaly.
Od středy 27.4. probíhal projekt „Čarodějnice“. Děti byly seznámeny
s historií a tradicí pálení čarodějnic. V českém jazyce doplňovaly slova a i/y
do básniček, četly pohádku O obrovi, psaly své čarodějnické vizitky a vymýšlely zaklínadlo. V matematice pomocí výsledků vybarvovaly čarodějnické
obrázky, v TV musely dokázat, že umí létat na koštěti, vylézt na perníkovou
chaloupku, prolézt hadrovým pytlem. V pátek se třída proměnila v Ještěří
doupě, paní učitelka v čarodějnici Skřehuli a děti v čarodějnice a čaroděje.
Přinesly si své kouzelné lektvary jako např. Nápoj lásky, Lektvar proti upálení, Čaromed kyselý a jiné, samozřejmě nesměla chybět jejich ochutnávka.
V čarodějnickém kruhu poznávaly různé druhy koření, žížaly a jiné dobroty.
Z těchto ingrediencí jsme namíchali Lektvar proti křičení a každý se ho musel
povinně napít. Jestli funguje, přijďte se podívat k nám do školy.
Mgr. Pavla Fousová

Mateské centrum Kapík vyhlašuje pro
dti ve vku 2 – 7 let
výtvarnou soutž s názvem




Pátek 13. 5. 2011
14.30 – 16.30 hod.

Den otevených dveí MC Kapík
aneb „Pijte všichni pobejt“

- Od 15.00 hod. – Medvd a víly - pohádka žák ZŠ J.A.Komenského
- malé pohoštní, tvoeníko pro dti
- V MC Kapík (na Vinici v areálu ZŠ Holekova ul.)

Sobota 14.5. 2011
14:00 – 17:00 hod.

oslava Dne rodiny v blatenské sokolovn

- 14:00– 15:00 - tvoení pro celou rodinu, hlasování pro nejhezí výkres,
rodinné fotografování za super cenu, malé oberstvení z domácí kuchyn
našich maminek v. recept
- 15:00 – 15:45 - pohádka „O kaence“ v podání divadla LUK z eských
Budjovic
- 16:00 – 17:00 rodinné soutže za odmny

Výtvory dtí odevzdávejte ve svých mateských školách
nebo pímo v Mateském centru Kapík do 6. 5. 2011
(uvete prosím jméno, píjmení a vk dítte)
Všechny výkresy budou vystaveny a ty nejzajímavjší
budou ocenny v blatenské sokolovn v rámci Dne
rodiny v sobotu 14.5.2011.
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Blatenská traktoriáda

ZPRÁVY Z REGIONU
Náves v Chlumu zkrášlil
párek velikonočních
maxi- zajíců
Chlum - Neobvyklou podívanou nabízí ve
svém středu obec Chlum u Blatné. Místní občan
Roman Šourek zde druhý rok po sobě za pomoci
techniky vystavěl dva obří, velikonoční zajíce.
„Pantáta“ zajíc měřil 4, 5 metru, jeho „synátor“
metry 3. „Jako stavební materiál byly použity
balíky sena, které nám věnovali domácí. Obě
velikonoční dominanty byly navíc parádně oblečeny a „architekt“ použil i další okrašlovací
prvky,“ sděluje starosta Chlumu Jiří Bláha.
Celou akci ﬁnancoval ze svého rozpočtu místní
Obecní úřad.
Letos snad svoji „čestnou stráž“ přečkají oba
ušáci bez úhony. Loni rozzlobil obyvatele vsi
vandalský čin, při kterém byla poškozena velká
mrkev jednoho z nich. „Někdo si s tím dá tolik
práce a pak přijde nějaký budižkničemu, který
neumí nic jiného než ničit,“ dává průchod svému spravedlivému rozhořčení jedna ze zdejších
obyvatelek.
Chlumští velikonoční zajíci se stali miláčky
široké veřejnosti a atrakcí pro rekreanty z Prahy
i jiných větších měst. „Lidé je velice obdivují.
Cyklisté i motoristé se u nich zastavují a fotografují je jako diví,“ usmívá se spokojeně starosta
Jiří Bláha.

Chlumští tímto krokem znovu dokázali, že
u nich nikdy není o dobré nápady a píli nouze.
Vladimír Šavrda

Buzický mariáš
„Jako kluci jsme mastili mariáš o cigára“, nechala se na 3. ročníku velikonočního turnaje v Buzicích slyšet legenda
českého mariáše Václav Hanzlík ze
Tchořovic
Buzice - Bylo to letos poprvé, co Petr Samec
- ředitel domácího mariášového turnaje a memoriálu svého otce Vladimíra zároveň - usedl za
hráčský stůl. Osazenstvo 3. ročníku velikonoční
kolekce „drobného hazardu v mezích zákona“
/jak by řekl moderátor Jan Rosák/ tak bylo kompletní a úderem půl jedné se rozjel čtyřhodinový
hráčský maratón.
Ve společenské místnosti v Buzicích se té neděle sešlo celkem dvacet čtyři karbaníků z Čížové,
Lomu, Sedlice, Bezdědovic, Tchořovic, Nepo-
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Nejúspěšnější mariášníci - vítěz uprostřed.

muka, Blatné, Mirotic, Pacelic, Myštic, Kadova
a Míšova. Pověst domácí vísky hájili dva zástupci
- vedle Petra Samce ještě Josef Šouník.
Klouby na rukou si zde dobrovolně otloukala
i legenda českého mariáše- Václav Hanzlík ze
Tchořovic / 59 let /: „Mám vlastně výročí- letos
je to rovné půlstoletí, co jsem se tuhle karetní hru
naučil. Mariáš jsme ponejprv mastili jako kluci
při pasení dobytka. Peníze jsme neměli a tak se
hrálo o cigára,“ vzpomíná s úsměvem Václav
Hanzlík. O tom, jak moc má mariáš rád, svědčí
fakt, že za svůj život sehrál stovky turnajů na
řadě míst republiky. „Jak mi to šlo? Inu, tak jak
to v životě chodí- jednou jsi dole, jednou nahoře,“
poznamenává vousatý karbaník.
I u nich doma ve Tchořovicích se v hostinci
„Na kopečku“ v minulosti pořádaly mariášové
turnaje: „Karbanilo se tam nejmíň dvacetkrát, co
pamatuju. Jeden rok se tam dokonce hrály hned
tři turnaje.“ V současnosti je ve Tchořovicích ale
mariáš uložen „k ledu“.
Premiéru si letos na 3. ročníku „Memoriálu
Vladimíra Samce“ v Buzicích odbyl Roman Říha
z Lomu: „U nás v obci jsme měli partu karbaníků,
kdy jsme hráli vcelku pravidelně. Mariáš mě naučili kamarádi už před řadou let. Já po turnajích
nejezdím, hraju jen tak pro potěšení. Tahle dnešní
akce v Buzicích je jednou z mála výjimek.“ Na
dotaz, jestli mu dlouhé sezení u stolu „nebrnká
na nervy“ nebo nepůsobí „dřevěnění končetin“,
reaguje pobaveně: „Já můžu sedět u stolu třeba
celý den- tohle mi fakt problémy nedělá.“
Účastníci velikonočního mariášového turnaje
v Buzicích zde strávili velmi příjemné odpoledne. Po chutném obědě se bez okolků přistoupilo
k vyhlášení výsledků. Vítězem se stal Miloslav
Mlíčko z Myštic. Druhé místo patřilo Václavu
Kučerovi z Mirotic. Hvězdnou trojku uzavřel
Pavel Vestfál z Bezdědovic. Domácí Petr Samec
a Josef Šouník se museli spokojit s dvanáctou
a dvaadvacátou pozicí. Ceny byly hodnotné a co
je důležité- nikdo neodešel s prázdnou.
Všeobecně příjemnou atmosféru kalil jen fakt,
že týden před turnajem náhle zemřel věrný člen
hráčské obce a kamarád Jiří Himl z Neradova. Ještě loni tu seděl s ostatními. Čest jeho památce!
Vladimír Šavrda

Jubilejnímu ročníku blatenské traktoriády byla přítomna dynastie Králů
Blatná - Asfaltové prostranství v areálu
blatenského SOU bylo ve středu 20. dubna už
podesáté dějištěm jízdy zručnosti traktoru s vlekem. Jako obyčejně byly vyhlášeny dvě kategorie:
Utkalo se 31 žáků ze zemědělských učilišť a deset
zástupců zemědělské veřejnosti.
Specialitou jubilejní traktoriády se stal sraz
dynastie Králů z nedaleké Řečice, kde vlastní
rozlehlý statek. Tři soukromě hospodařící zemědělci tří generací- to bylo věru něco originálního.
„Vždycky, když mám možnost, se sem s pýchou
jedu podívat na syna a vnuka,“ říká nestor „Královského“ rodu, dědeček Jan Král /86 let/, „Já
jsem na naší usedlosti dřel dlouhá desetiletí.
Přesto to byla nejkrásnější léta mého života.
Nejhorší bylo, když se k moci dostali komunisti.
Musel jsem vstoupit pod nátlakem do JZD, abych
dědictví uchoval pro své následovníky.“ Těší ho,
že i vnuk Petr se obětavě věnuje domácímu hospodářství a bude pokračovat v selských šlépějích.
„Má pro to ohromný cit a lásku- pro statek, půdu
i zvířectvo. Na traktor poprvé usedl ve svých
deseti letech. Je ohromně šikovný, všechno si
udělá a zařídí sám, všemu rozumí. Pro naše hospodářství je pravým požehnáním,“ chválí mladíka
vrásčitý pamětník, který se už dnes musí spokojit
s rolí pasivního diváka.

Petr Král ml. osvědčil svou zručnost a bohatou
praxi i na 10. ročníku blatenské traktoriády. V kategorii „Zemědělská veřejnost“ s přehledem zvítězil. Viditelně ho to zahřálo u srdce: „Přiznávám, že
jsem byl dost nervózní. Když jsem soutěžil ještě
za naše učiliště, musel jsem se spokojit s šestým
a patnáctým místem. Z dnešního úspěchu mám
určitě velkou radost, je to paráda!“ Petr v současnosti studuje v Písku a všechen volný čas
věnuje práci na domácí farmě. Výměra polností
činí 120 hektarů. „Náš statek založil praděda před
nějakými sto lety,“ uvádí na doplněnou nadějný
mladík, „Já mám za sebou patnáct let sedlačení.
Po maturitě chci vystudovat vysokou školu v Českých Budějovicích a potom se stát soukromým
zemědělcem jako je táta a jako byl děda.“
V téže skupině stanul na stupních vítězů i Petr
Král st. Jako druhý. „Byl to dost těsný výsledek,
ale jsem rád, že vyhrál syn. Vždyť mládí má přece
zelenou!,“ směje se stříbrný Král, kterého pořadatelé zvou na dubnovou jízdu zručnosti osobně už
automaticky. Bronz v této kategorii získal Václav
Moudrý z Agrozet a. s. České Budějovice.
Mezi žáky exceloval Josef Křivanec z Lažánek, který letos startoval poprvé: „Jsem mile
překvapený - počítal jsem tak maximálně s pátým
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způsobem: Stonehenge – nejznámější prehistorické kultovní místo britských ostrovů, lázeňské
město Bath, královské venkovské sídlo Windsor,
Salisbury s úchvatnou gotickou katedrálou a samozřejmě ještě Londýn – Buckinghamský palác,
budovy parlamentu a Big Ben, museum Madame
Tussauds s novou expozicí, Trafalgar Square
s památníkem admirála Nelsona, bohémská čtvrť
Soho...to vše na vlastní oči.
O zážitky opravdu nebyla nouze. Ubytováni
jsme byli v anglických rodinách, takže jsme
trošičku nahlédli do jejich způsobu života a konverzovali anglicky ostošest (pro „svoji“ rodinu
jsme dostávali otázky, museli si je přeložit do angličtiny, zjistit a zaznamenat odpovědi, které se pak
vzájemně porovnávaly).Dokonce i při přejezdech
autobusem jsme se vzdělávali – anglické pověsti,
hádanky, ﬁlm o královně Alžbětě I., tři anglické
písničky ( dvě z nich s poměrně složitou slovní
zásobou), na odpočinek prostě nebyl čas.

Číslo 8 / strana 9
A co nás nejvíc překvapilo?
1/ Ani jeden den jsme nezmokli, přestože se
říká, že v Anglii často prší.
2/ Většina Angličanů, u kterých jsme bydleli,
nepije čaj, ale kávu s mlékem.
3/ Všude je spousta zeleně.
4/ Angličané jsou mnohem otužilejší než my.
Zatímco my se halili do svetrů a šál, oni si vystačili s tričkem s krátkým rukávem a krátkými
kalhotami.
5/ Někteří z nás viděli po bohoslužbě u chrámu sv. Pavla princeznu Annu, sestru současné
královny.
Vrátili jsme se domů nabiti dojmy a s přáním
se do Anglie zase brzy podívat.
Hana Solarová – 2.D
Ondřej Vazač – 2.D

místem. Po ukončení školy nebudu soukromě
hospodařit - na to máme v Lažánkách příliš malé
hospodářství. Chci se nechat zaměstnat u nějakého podniku nebo družstva,“ prozrazuje své
plány Josef Křivanec. Za sebou nechal v závěsu
Pavla Přídu ze SZŠ Písek a Petra Magočiho také
ze SOU Blatná.
„Nedošlo k žádné škodě ani zranění, a to je to
hlavní,“ okomentoval akci závěrem ing. Stanislav
Janota- zástupce ředitele SOU Blatná, „Myslím,
že se naše jízda zručnosti dnes vydařila po všech
stránkách.“
Vladimír Šavrda

SOŠ
v Anglii
O tom, že se Anglie může
pyšnit staletou kulturou, nádhernými stavbami a zajímavými tradicemi, jsme se
přesvědčili na studijním zájezdě, kterého jsme
se zúčastnili na přelomu března a dubna pod
vedením paní . učitelky Žihlové. Z naší školy nás
jelo šestnáct, autobus se však postupně zaplňoval
i studenty z jiných středních škol. Společně jsme
pak cestovali s našimi vrstevníky z Volyně, Plzně,
Mostu a Děčína.
Cesta přes Německo a Francii nám rychle ubíhala,všichni se totiž těšili na průjezd eurotunelem
pod kanálem La Manche .
Po dvaadvaceti hodinách jsme se konečně
nadýchli londýnského vzduchu. Bylo šest hodin
ráno, město se teprve probouzelo a my se pustili
do prvního seznamování s anglickým hlavním
městem.Ten den jsme nachodili víc jak šestnáct
kilometrů, ale nelitovali jsme – viděli jsme pevnost Tower, proslulý Tower Bridge v její blízkosti,
vyšplhali 535 schodů do kopule chrámu sv. Pavla
a kochali se pohledem na velkoměsto z výšky...
Druhý den jsme se přemístili do Stratfordu nad
Avonou, rodiště Williama Shakespeara, prohlédli
si jeho rodný dům a kostel, kde byl pokřtěn i pohřben, strávili slunné odpoledne na největším středověkém hradě v Anglii – Warwicku a vpodvečer
jsme se prošli po univerzitním městě Oxford.
V dalších dnech byl program nabitý obdobným

Na letošním Blatenském festu zahrají
punkoví klasici Visací zámek
Není tradičnějšího hudebního festivalu na
Blatensku než je Blatenský fest. Letos už se koná
18. ročník a uskuteční se 17. a 18. června na
zimním stadionu v Blatné. Festival trvá dva dny
a kapely hrají na třech scénách. Na velké scéně
vystoupí hlavní hvězdy festivalu punkoví klasici
Visací zámek, ale také jedna z nejoblíbenějších
českých ska kapel Fast Food Orchestra, česko-američtí punk rockeři se skotkými dudami Pints
and Pipes, slovenská punková legenda Konﬂikt,
dále například N.V.Ú., Záviš, Němci Apron ,
Slovinci Killing Option, Locomotive, Poletíme?,
Hentai Corporation, Mushroom, A bude hůř,
B.A.S., Uniﬁction, Johny Said The Number, Nihil,
Colp, Dech Dechtu, Funkce šroubu, Dech dechtu,
Anča band, Babiččin poševní sekret, Kokrhell
Band, Kúrovec a další. Nebude chybět ani bohatý
doprovodný program: výstava fotograﬁí, loutkové
divadlo, fotbálek, volejbal a další.

Kompletní informace o festu naleznete na
www.blatensky-fest.cz nebo na Facebooku Blatenského festu.
Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit od
začátku května v Hospodě U Datla a v Restauraci
Sokolovna. Vstupné na celý festival 300 Kč, na
místě pak 400 Kč.
Martina Žáková
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Tradice Velikonoc
v ZŠ Holečkova
Každý rok jsou našim žákům připomínány lidové
zvyky, které se váží k svátkům jara. Nejinak tomu
bylo také v letošním roce. Pedagogičtí pracovníci školy zvolili nejlepší způsob vytváření kladného vztahu
k uvedeným činnostem. Pod jejich pečlivým vedením
měli všichni možnost vyzkoušet si vlastnoručně výrobu různých velikonočních dekorací a motivů.
K tradičním námětům patří jistě zdobení vajíček
různými technikami a barvami. Kromě jiného si mohli
žáci vyzkoušet zajímavý způsob jejich zdobení plstěním z ovčího rouna. Krásně vyvedená vajíčka mohli
umisťovat do nádob, ve kterých si předtím vyseli jarní
obilí. Dalšími vajíčky dozdobili pletené dekorativní
košíčky. Ty byly zajímavé tím, že k jejich zhotovení
bylo místo proutí použito papírových ruliček. Vrbové
proutky ovšem také dostaly svůj prostor. Zájemci si
mohli vyzkoušet záludnosti pletení pomlázek. Pak už
jen stačilo dozdobit si je barevnými stuhami a poslední
den před velikonočními prázdninami si je každý mohl
hrdě odnášet domů.
Také prostory školy byly vyzdobeny
výrobky, na jejichž
zhotovení se značnou
měrou žáci podíleli.
Pomáhali nadšeně při
šití a plnění velikonočních zajíců a slepic a také při výrobě
oveček z balónků polepených vrstveným novinovým
papírem s vlnou z vaty. Další možností realizace byly
papírové vystřihovánky drobných velikonočních
motivů a jejich pečlivé prostříhávání.
Došlo i na využití prostředí školní cvičné kuchyně. Z jejích prostor se linula úžasná vůně při pečení
beránků z třeného těsta a velikonočního lineckého
pečiva. Hotové výtvory byly nejen krásné, ale měly
i výtečnou chuť. Nezapomnělo se samozřejmě ani na
velikonoční koledy a čtení a vyprávění velikonočních
příběhů.
Zkrátka na škole nebylo žáka, který by nevěděl
o blížící se sváteční atmosféře. Nejdůležitější však byl
způsob, jakým se žáci zapojili do všech předkládaných
činností. Při sledování jejich zaujetí a maximální
snahy o pečlivé dotvoření výrobků mohli mít všichni
velkou radost z toho, že tradice Velikonoc zůstávají
zachovány. Při vyučovacích hodinách i při činnosti
v rámci školní družiny byli všichni zaujatí svojí prací
a zpětně odměňovali ty, kteří vynaložili značné úsilí
na přípravu a realizaci zajímavého získávání nových
zručností a dovedností.
Mgr. Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova
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„Vidím to jako dobrý
začátek dobré věci“,
zhodnotil krajský protidrogový koordinátor Marek Nerud
otevření nízkoprahového centra pro mládež „STATION 17“
v Blatné
Blatná - Jako když kdysi dávno rabín Löw oživil legendárního golema
vetknutím šému do jeho čela, tak nynější blatenský starosta Mgr. Bohuslav
Navrátil slavnostním přestřižením pásky dal oﬁciálně zelenou nízkoprahovému centru pro mládež „STATION 17“ v Blatné. Celému aktu bylo
přítomno na čtyřicet hostů, mezi nimi i místostarosta Pavel Ounický, bývalý
první muž Blatné Josef Hosperger, krajský protidrogový koordinátor Marek
Nerud a nemohl chybět Michal Němec, předseda občanského sdružení
Prevent, které je provozovatelem zařízení. Následovala prohlídka vnitřních
prostor celého zařízení, promítání videa z rekonstrukce prostor a malé
občerstvení, které připravili pracovníci nízkoprahového centra.
Co je posláním „STATION 17 NZDM Prevent“? „Poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých z Blatenského
regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích spojených s dospíváním
nebo jsou ohroženi sociálně
nežádoucími jevy,“ říká tisková zpráva, „Potřeba služby
vychází z faktu, že ve městě je
střední škola, odborné učiliště
a dvě základní školy, tedy
relativně velký počet mladých a dospívajících. Do této
chvíle neexistovala ve městě
Blatná žádná služba, pracující
s touto cílovou populací. Ve
městě Blatná a okolí je velmi
rozšířené zneužívání marihuany a tvrdých drog. Trend
ve zneužívání drog se v posledních letech nezastavuje
a zasahuje stále nové mladé
lidi na Blatensku.“ Všechny
služby jako je poradenství, Starosta města Blatné při slavnostním přestřižení pásky.
volnočasové aktivity, pomoc
při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí jsou klientům poskytovány bezplatně, bez předchozího objednání a doporučení odborníka
v rámci provozní doby. Je zachovávána anonymita klientů.
Krajský protidrogový koordinátor Marek Nerud se k drogové problematice vyjadřuje následovně: „Tento negativní jev je rozšířen po celém
Jihočeském kraji, žádné lokality ho nejsou ušetřeny. Blatná patří z mého
pohledu k těm nejrizikovějším místům, ale důležité je, že místní správa
problém vnímá a chce ho řešit. Nejlepším důkazem toho je přítomnost
zástupců města dnes na této akci. Většinu potřebných náležitostí vyřizovalo
Občanské sdružení „Prevent“, Krajský úřad se na projektu podílel ﬁnančně
jako prostředník při rozdělení prostředků z fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.“ Závěrem
Marek Nerud, který se věnuje problému drog od roku 1998 a na krajské
úrovni působí od roku 2006, podotkl, že otevření nízkoprahového centra
„STATION 17“ v Blatné vnímá jako „dobrý začátek dobré věci“.
Místostarosta města Blatné Pavel Ounický na tohle téma řekl: „Jsem
velice vděčný za to, že u nás takové centrum vzniklo. Město vyšlo projektu maximálně vstříc, nabídlo zřizovatelům možnost libovolného výběru
z volných prostor se symbolickým nájmem jedné koruny za rok. Pokoušeli
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jsme se získat dotaci, kdy by město spoluﬁnancovalo provoz zařízení. Zatím
to bohužel nevyšlo, ale my rozhodně nechceme složit zbraně. Občanské
sdružení „Prevent“ jsme tedy zatím podpořili ze svých zdrojů, a to částkou
20 000 korun.“
Znatelnou úlevu a naději bylo možno vidět ve tváři velitele blatenské
městské policie Petra Vaňka: „Pro nás znamená „STATION 17“ velkou
podporu a pomoc při naší práci. Doufám, že ho budou navštěvovat mladí
v hojném počtu a vynechají tak cigarety, alkohol, sprejerství a jiné nežádoucí činnosti.“ Městská policie v Blatné je, co se týče prevence, velmi
aktivní. „Na školách a v zařízeních předškolního typu pořádáme besedy
a přednášky na téma doprava, drogy aj. Děti nás pak samy upozorňují
kupříkladu na nálezy injekčních stříkaček místních narkomanů, což je
dobré,“ dodává Petr Vaněk.
STATION 17 disponuje těmito místnostmi- ateliérem + učebnou, kanceláří, společenskou místností, hudební zkušebnou a kuchyňským koutkem.
Buduje se zde nealko bar, v plánu je pořízení dalšího počítače. Náklady na
roční provoz byly vyčísleny na cca 1 000 000 korun.
Jak bude nízkoprahové zařízení pro mládež v Blatné v budoucnosti
fungovat, ukáže čas. Ale dosavadní výsledky zkušebního provozu jsou více
než uspokojivé. Každopádně jde o krok správným směrem.
Vladimír Šavrda

Neváhejte a zavítejte na burzy exotického
ptactva v Blatné !

Blatná - Blatenští chovatelé pořádají od začátku roku 2011 každou čtvrtou
sobotu ve své hale burzu exotického ptactva. Vždy od osmi do jedenácti
hodin. Další se tedy uskuteční 28. května. Jde o velice atraktivní a pestrou
akci, která se pravidelně setkává se značným zájmem veřejnosti. Neváhejte
a přijďte také koupit, prodat či se alespoň podívat! Srdečně zvou pořadatelé!
Kontakt: 607 625 280
Vladimír Šavrda





















Jezdecká společnost EQUITANA, Martinice
Tisková zpráva 3/2011
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Jezdecká společnost EQUITANA Martinice si Vám dovoluje předložit několik informací o průběhu
našich posledních jezdeckých závodů v parkurovém skákání Česká pojišťovna Velká cena Martinic
v termínu 22. – 24.2011.
Za celý víkend od pátku 7.30 do neděle 18.00 se nám podařilo úspěšně zrealizovat celkem 849 startů
jezdeckých dvojic, což je jistě velmi vysoké číslo. Na téměř 350 koních startovalo téměř 200 jezdců
všech kategorií. Vše proběhlo i díky příznivému počasí zdárně a podle pravidel. Divácká účast byla
celkově přes 3000 diváků, kteří za krásného počasí využili nejen možnost shlédnout velmi zajímavé
jezdecké závody v parkurovém skákání, ale i doprovodný program.

Jezdecká
Jezdeckáspolečnost
společnost EEQUITANA,
QUITANA, MMartinice
artinice

V sobotu před finální soutěží dne pTisková
roTbiěshklo
o vtaákzpráva
ézp
lorsá
ov
váaní33/2011
p/r2
vn0í1
ch1deseti šťastných diváků, kteří si
odnesli hodnotné věcné ceny. Tato soutěž bude probíhat každou závodní sobotu a neděli s tím, že
ne 18.9.2011 pEQUITANA
ři našich letošnícMartinice
h posledních si
závVám
odech dovoluje
proběhne vepředložit
lké finále téněkolik
to soutěžeinformací
– výherce o průběhu
Jezdeckádspolečnost
obdrží kujezdeckých
chyňské spotřebzávodů
iče značkyvWparkurovém
HIRLPOOL v celkoskákání
vé hodnotČeská
ě více nežpojišťovna
50.000,- Kč. Velká cena Martinic
našich posledních
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice si Vám dovoluje předložit několik informací o průběhu
v termínu 22.
em
elelkd2011.
éníccehnjyezMdaerctkin
e svtpalaJrikřuí Lrouvžéam
naskáoknái nLíaČnedsRkeábpeoljSišťzoevsntaájV
eeSlckhánceeindaerM
, naartdinriuchém
nVaítš-ěicz24.
h
poVs4.
ýcich2z0á1v1odsů
Za celý víkend
849 startů
kod
oun2č2ipátku
l. J–iř2í H
ristneděle
em Z z JK18.00
Opava Kse
atenám
řinky podařilo
a třetí místoúspěšně
obsadil vezrealizovat
lmi těsně Jiří Skcelkem
řivan
vmtíestrěmsín
4.r2u7.30
0š1k1a.s Ado
s Callistoucož
ze Stje
áje jistě
Manonvelmi
. Všichnvysoké
i 3 krásně číslo.
oslavili sNa
vůj stéměř
vátek, kt350
erý přkoních
ipadl právstartovalo
ě na tento detéměř
n.
jezdeckých dvojic,
200 jezdců
Za celý víkend od pátku 7.30 do neděle 18.00 se nám podařilo úspěšně zrealizovat celkem 849 startů
všech kategorií.
Vše
proběhlo
i díky zpříznivému
počasí zdárně a podlealeopravidel.
Divácká účast byla
ukjtée čdíaslloší. iNnafotrémmaěcře3o5j0ezkdoencíckhýcshtazrátvoovd
chté. měř 200 jezdců
jNeazdneacškeým
chwdevboujicw, w
cowž .jeeqjuisitěanvae.lcm
isvleydso
celkově přesvš3000
diváků,
kteří
za
krásného
počasí
využili
nejen
možnost
shlédnout
ech kategorií. Vše proběhlo i díky příznivému počasí zdárně a podle pravidel. Divácká účast bylavelmi zajímavé
jezdecké závody
celkověvpparkurovém
řes 3000 diváků, skákání,
kteří za krásale
néhoi pdoprovodný
očasí využili nejeprogram.
n možnost shlédnout velmi zajímavé
zdeckéﬁnální
závody vsoutěží
parkurovédne
m skproběhlo
ákání, ale i dotaké
provolosování
dný program
.
V sobotujepřed
prvních
deseti šťastných diváků, kteří si

odnesli hodnotné
věcné ceny. Tato soutěž bude probíhat každou závodní sobotu a neděli s tím, že dne
V sobotu před finální soutěží dne proběhlo také losování prvních deseti šťastných diváků, kteří si
18. 9. 2011 při
odnnašich
esli hodnletošních
otné věcné posledních
ceny. Tato soutzávodech
ěž bude probproběhne
íhat každou velké
závodníﬁnále
sobotu této
a nedsoutěže
ěli s tím, ž-e výherce obdrží
n.P
kuchyňské spotřebiče
dMnaert1i8
9.e2c0k1a1značky
při našichWHIRLPOOL
letošních poslednícv
h zcelkové
ávodech prhodnotě
oběhne velvíce
ké finánež
le tét50.000,o soutěže –Kč.
výherce
bdrží kuceny
chyňskéMartinic
spotřebiče 2011
značky se
WHstal
IRLPOJiří
OL v Luža
celkovéna
hodkoni
notě víLand
ce než 5Rebel
0.000,- KSč. ze stáje Schneider, na
Vítězem oMVelké
artinice dne 26.4.2011.
druhé místě Vskončil
ítězem VeJiří
lké ceHruška
ny Martinisc 2Aristem
011 se stalZ
JiřízLuJK
ža nOpava
a koni LanKateřinky
d Rebel S ze sa
tájtřetí
e Schnmísto
eider, naobsadil
druhém velmi těsně
Případné dotazy na reditel@equitana.cz nebo na telefonu 721 106 006.
Jiří Skřivan m
s ísCallistou
právě na
tě skončil Jiřze
í HrStáje
uška s AManon.
ristem Z z JVšichni
K Opava Ka3tekrásně
řinky a třeoslavili
tí místo obsvůj
sadil vsvátek,
elmi těsněkterý
Jiří Skřpřipadl
ivan
tento den. s Callistou ze Stáje Manon. Všichni 3 krásně oslavili svůj svátek, který připadl právě na tento den.
Na našemNawebu
www.equitana.cz sledujte další informace o jezdeckých závodech.
našem webu www.equitana.cz sledujte další informace o jezdeckých závodech.
Martin Pecka
Martinice dne 26. 4. 2011

WWW.EQUITANA.CZ

Případné dotazy na reditel@equitana.cz nebo na telefonu 721 106 006.
Martin Pecka
Martinice dne 26.4.2011.
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Program na květen 2011
Pravidelný program

WWW.EQUITANA.CZ
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
9.5. - Obličeje
11.5.- Moje rodina
16.5.- Fotorámeček
18.5.- Jarní včelka
23.5.- Zvířátka z obalů od vajec
25.5.- Jarní kvítí
30.5.- Veselá želvička

Pátek 13.5.2011 – Den otevřených dveří v MC Kapřík – od 14.30 hod.
do 16.30 hod.
15.00 hod – pohádka Medvěd a víly, tvořeníčko pro děti
Sobota 14. 5.2011 od 14.00 do 17.00 – Den rodiny – v blatenské
sokolovně – zábavné odpoledne pro celé rodiny, od 15.00 hod pohádka
O Kačence, soutěže, rodinné tvoření, výstava a vyhodnocení dětské
výtvarné soutěže

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Pokud jste nebyli na Velké ceně Martinic
o Velikonocích, nemusíte zoufat. Další akce,
tentokrát Jarní cena hotelu Equitana se koná příští
víkend, tedy 14. a 15. května. Pokud máte rádi
koně a příjemné prostředí pro celou rodinu, neměli byste si nechat ujít tuto příležitost a navštívit
Martinice. Je to kousek od Březnice. Bude se vám
tam určitě líbit.
Zdeněk Malina
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 6. května – tř. J.P. Koubka 9,30 hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH
VOZIDEL
4. obrněná divize
Pátek 6. května – Kalinovo nám. 15,00 hod.

POLOŽENÍ VĚNCŮ
dou

u příležitosti osvobození americkou armá-

Sobota 7. května – J. A. Komenského /parkoviště/ 10,00 hod.

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ
Pátek 13. května – zámek Blatná /nádvoří/
20,00 hod.

KONCERT ROCKOVÉ
SKUPINY B. A. S.
Sobota 14. května – zámek Blatná 14,00 hod.

OSLAVY K ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZONY
Dospělí i děti se mohou těšit na šerm (Markýz
ze Strakonic) dětskou diskotéku, hry a soutěže
pro děti, na pravou mučírnu a slavnostní zahájení
výstavy Strašidel ve sklepení zámku.
Sobota 14. května – tělocvičný sál sokolovna
14,00 hod.
MC Kapřík pořádá v rámci kampaně Sítě
mateřských center

DEN RODINY
- zábavné odpoledne pro celé rodiny, od
15,00 hod. bude pohádka „O Kačence“ (divadlo
LUK), soutěže, rodinné tvoření, výstava a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže
Sobota 21. – neděle 22. května – Skaličany

600 LET OBCE SKALIČANY
- po oba dva dny bude probíhat kulturní program / 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 skupiny ANČA BAND a hostujících kapel /Zvlášný
škola, Batole, …/

Zájezdové představení:
Sobota 14. května – Hudební divadlo Karlín

PRODUCENTI
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Program kina na
květen 2011

Pátek 6.5 ve 20:00 hod.
Drama ČR 2011, 102 minut,

Nickyho rodina

Obsazeno ! ! !

Výstavy:
Městské muzeum

JAN TRAMPOTA - obrazy

Vernisáž výstavy 3. května od 17,00 hod.
Výstava potrvá do 10. 7. 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Městské muzeum

PŘÍRODA BLATENSKA

Když neživé, ožívá
Výstava potrvá do 30. června 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
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
Připravujeme na červen:
Akademie JAK
Akademie TGM
Rybářské slavnosti
Blatenský fest
Koncert žáků ZUŠ
Blatenská růže – výstava fotograﬁí
Naši furianti

/Bontonﬁlm /
Nový ﬁlm o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná
fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.
Vstupné 60 Kč Mládeži přístupno

Středa 11.5 v 17:30 hod.
Animovaný USA 2011, 0 minut, v českém
znění

Máma mezi marany
/Falcon /
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc
potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“
pro své vlastní potomky.
Vstupné 75 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 13.5 ve 20:00 hod.
Drama ČR 2010, 97 minut,

Odcházení
/Bontonﬁlm /
Filmová adaptace úspěšné divadelní hry Odcházení od Václava Havla z roku 2007
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Středa 18.5 v 19:00 hod.
Thriller USA 2011, 0 minut, s titulky

Jsem číslo čtyři
/Falcon /
Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? D.J.
Caruso předvádí thriller plný akčních scén o výjimečném teenagerovi Johnu Smithovi , který je
uprchlíkem a utíká před nemilosrdným nepřítelem, který ho chce zničit.
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

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 nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama
Shakespeara další rozměr.
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupno

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
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Tři turnaje

Takový byl duben pro blatenské judisty
V sobotu 9. dubna se v městské hale v Týně
nad Vltavou konal mezinárodní turnaj Týn Cup.
Letos se konal již 19. ročník tohoto tradičního
turnaje, který se svým významem řadí mezi
soutěže na republikové úrovni. I když letos pořadatelé nezařadili turnaj do seriálu kvaliﬁkačních
turnajů na mistrovství republiky, deklarovali
mezinárodní účast a účast týmů ze všech koutů
České republiky.
Turnaj probíhal v kategoriích mladší a starší
žáci a žákyně. Za Blatnou se turnaje účastnili
borci pouze v kategorii mladší žáci.
Ve váze do 42 kg bojoval Miloš Franc. První
dva zápasy předvedl téměř bezchybný výkon,
který mu vynesl zaslouženě dvě vítězství. Bohužel
zápasy byly fyzicky velmi náročné a sebraly mnoho sil, což se projevilo hned v dalším utkání. Tento
souboj totiž trval celý časový limit a skončil bez
bodu, rozhodčí se však na konci utkání rozhodl
dát bod rozhodčího soupeři. Nakonec se ukázalo,
že tato prohra stála Miloše místo na bedně. Další
dvě utkání totiž prohrál a musel skousnout zisk
nepopulární bramborové medaile.

Miloš Franc.

Ve váze do 55 kg se ukázal Adam Žihla. Tento
borec i na tomto turnaji předvedl, že se dostal do
velké formy. Všechny zápasy, ke kterým nastoupil, vyhrál. Nezastavil ho ani závodník z Dačic
ani z pražského USK. Zaslouženě se tak mohl
postavit na stupínek nejvyšší a radovat se nejen
z medaile, diplomu, ale i z hodnotné věcné ceny
za 1. místo.

Zleva Lukáš Kocourek, Jan Tvrdý a Ladislav
Podlešák.

Nepomuku. Tento rok probíhal již 5. ročník
tohoto turnaje, na kterém probíhají boje ve všech
věkových kategoriích mužů i žen.
V kategorii mláďata se v hmotnostní kategorii do 35 kg sešli hned dva borci z Blatné. Jan
Podlešák a Andrej Haštava. Oba předvedli
dobré výkony, které byly ohodnoceny cenným
kovem. Jan Podlešák – 1. místo, Andrej Haštava
– 3. místo.
V kategorii mladší žáci, ve váhové kategorii
do 42 kg, předvedl, co umí Miloš Franc. Jak už
u Miloše bývá pravidlem, začátek turnaje a první zápasy zvládl, ale postupně mu síly ubývaly
a začal fyzicky ztrácet. Nakonec to vyvrcholilo
zápasem, který rozhodoval, jestli se umístí na
stupních vítězů. Znovu hrozilo, že už nebudou
síly a šance na bednu proteče mezi prsty. Miloš ale
ukázal, že je bojovník a nádherným hodem poslal
soupeře na záda. Obsadil tak 2. místo.
Ve váze do 55 kg ukázal, v jaké formě se letos
nachází Adam Žihla. Adam i na tomto turnaji
totiž dokázal vyhrát a obsadit 1. místo. Se soupeři si poradil svojí klasikou: nátlakem hned od
úvodních vteřin dokáže dostat soupeře do téměř
neřešitelné situace. Svoji šanci poté využije
a soupeře přišpendlí k zemi.
V kategorii dorostenci, ve váze do 66 kg,
zápasil Jan Tvrdý. Tento závodník zpočátku
procházel souboji bez ztráty bodů. Pak však přišlo
utkání, které sice Honza vyhrál, ale stálo mnoho
sil, které pak chyběly v dalším utkání. V tom se
totiž postavil proti borci z Českých Budějovic.
Tento judista si po boji připsal skalp našeho závodníka, a proto Honza obsadil 2. místo.
V kategorii junioři, ve váze nad 100 kg, soutěžil Pavel Šeda. Turnaj v Nepomuku znamenal
pro tohoto judistu návrat na soutěžní tatami po
zranění. Návrat to byl vydařený. Našel se totiž
pouze jeden soupeř, který Pavla porazil. Což
v celkovém hodnocení znamenalo 2. místo.
V kategorii muži, ve váze do 90 kg, se představil Ladislav Podlešák. Blatenský judista i přes
dobrý výkon našel dvakrát svého přemožitele.
Proto obsadil celkově 3. místo.

*******************************
Adam Žihla - 1. místo.

******************************
Hned týden po turnaji v Týně nad Vltavou
(16. dubna) jsme se vydali v mnohem větším
počtu závodníků na Jarní turnaj do nedalekého

Nabitý měsíc duben však ještě neskončil,
neboť nejstarší judisté vyrazili 23. dubna na
turnaj do Písku. Zde probíhal turnaj dorostenců,
juniorů a mužů. Nejspíše Velikonoce a krásné
počasí zapříčinilo, že tento turnaj nebyl v kategorii mužů tolik obsazen, přesto se závodníci
dostatečně poprali.
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V kategorii dorostenců, ve váze do 66 kg,
zápasil Jan Tvrdý. Znovu ukázal kvalitní výkon,
hodný úřadujícího mistra Jihočeského kraje.
Tento závodník postupně porazil borce ze Sušice,
Písku, z Českých Budějovic a nakonec si poradil
se druhým zástupcem oddílu juda ze Sušice.
Zaslouženě proto vystoupal na bedně na nejvyšší
stupeň – 1. místo.
V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve
dvou váhových kategoriích. V této kategorii,
aby se závodníci co nejvíce poprali, pořadatelé
pospojovali vždy několik skupin hmotnostních
kategorií.
Ve váze do 66 kg bojoval Lukáš Kocourek. Váha 66 kg byla ještě zařazena do tabulky
s polovinou váhy do 73 kg. Celkově absolvoval
4 zápasy, ve kterých si vedl střídavě dobře:
2 výhry 2 prohry. I přesto se ve své váze radoval
z 1. místa.
Ve váze do 90 kg zápasil Ladislav Podlešák.
Tato váha byla spojena s hmotnostní kategorií do
81 kg, takže závodníci o soupeře neměli nouzi.
Láďa absolvoval celkem 5 zápasů, ve kterých si
připsal čtyři výhry. Jediná prohra však znamenala
obsazení až 2. místa na stupních vítězů. Blatenský
judista zde však ukázal, oproti turnaji v Nepomuku, zvyšující se formu.
Celkově tedy závodníci oddílu juda Blatná
během měsíce dubna obohatili své sbírky o 11
medailí, ze kterých bylo 5 zlatých medailí, 4
stříbrné medaile a 2 bronzové medaile.
Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Pozvánka
Oddíl Juda Blatná Vás srdečně zve
v sobotu 21. května na Velkou cenu
města Blatná. Tato soutěž se bude konat v prostorách Střední odborné školy
v Blatné. Turnaj bude obsazen věkovými
kategoriemi mláďata, mladší a starší žáci
a dorostenci. Soutěž se koná za podpory
TJ Sokol Blatná, DDM Blatná a města
Blatná. Začátek bojů je plánován na
10:00 hodin, občerstvení zajištěno.
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V okresním kole „hokejbalu proti drogám“
v Blatné padaly góly „za minutu dvanáct“
Blatná - To tu ještě nebylo! Okresní
kolo „hokejbalu proti drogám“, které
se uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna na
ploše blatenského zimního stadiónu za
účasti třinácti týmů, zažilo hned několik
zdánlivě beznadějných situací, kdy méně
úspěšné družstvo vstřelilo do soupeřovy
brány vítězný či vyrovnávací gól pouhých
několik vteřin před koncem! Mimoto ve
všech třech kategoriích putoval vítězný
pohár na adresu domácích týmů.
V silně napjaté atmosféře prorazili po
tuhém boji na vrchol kategorie 1.- 4. ročník Středních škol hráči Střední odborné
školy Blatná. „Finálový zápas s kluky
z TRIVISU Vodňany byl daleko náročnější, než
jsme očekávali. Dali nám pěkně do těla,“ nešetří
chválou vůči konkurentům kapitán vítězné sestavy David Chvosta ze Strakonic, „Díkybohu
štěstěna, která se k nám v průběhu klíčového
utkání obracela zády, pak přišla v podobě gólu
patnáct vteřin před odpískáním zápasu.“
Jan Říha, který se tentokrát pro zranění ruky
nemohl aktivně zapojit do hry a převzal tedy

funkci rozhodčího, přijal příznivý výsledek se
značným zadostiučiněním: „Byl jsem tedy po
celou dobu hodně nervózní. Čekal jsem, že to
půjde poměrně snadno a nastalý dramatický vývoj zápasu s TRIVISEM mně pořádně zaskočil,“
přiznává talentovaný mladík, který se věnuje
hokejbalu sedm let a sám sebe si dobírá, že je
„trenérem, kterého nikdo neposlouchá“.
Jako třetí skončili hráči ze Středního odborného učiliště Blatná.
V kategorii 4.- 5. třídy Základních škol triumfovali borci ze Základní školy J. A. Komenského.
Měli sami k sobě pevnou důvěru, jak uvádí
kapitán Jiří Říha ml.: „Nastaly sice okamžiky,
kdy se zdálo, že je s námi zle, ale jako sehraný
a pevně semknutý tým jsme všechno ustáli. Já
osobně jsem měl trochu problémy s namoženým
tříslem,“přiznává Jiří Říha ml. Družstvo prý mělo
před turnajem tři tréninky.
Stříbrný pohár ve výše uvedené kategorii
vybojovali rovněž blatenští, a sice žáci ZŠ TGM
Blatná. Bronz získal sedlický tým, v závěsu zůstali kluci z Radomyšle a Bělčic.
Tady byli odděleně oceněni i jednotlivci. Jako
nejlepší bojovník nebo spíš bojovnice byla vyhodnocena Iveta Mazalová z bělčické sestavy. Do
školy J. A. Komenského putovaly tituly nejlepší
brankář / Jiří Říha / a nejlepší střelec / Martin
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Termín 3. ročníku turnaje
v malé kopané „Kuřátko
Cup“ už je na obzoru

Lnáře - Na 30. července je naplánován v pořadí 3. ročník turnaje v malé kopané „Kuřátko
Cup“, který se bude konat ve fotbalovém areálu ve Lnářích. Zájemci o registraci týmů a bližší informace mohou využít těchto kontaktů:
e- mailová adresa- kuratkocup@seznam.cz, mobil - 777 196 383 /Petr Tužarský/, 723 511 922
/Václav Krejčí/, 723 535 683 /Pavel Novosad/.
Web: kuratkocup.freepage.cz
Vladimír Šavrda

Pojer /. Z blatenské školy TGM exeloval Lukáš
Pavel jako nejlepší obránce.
V kategorii 6.- 7. třídy Základních škol pršelo
zlato také na sestavu z J. A. Komenského Blatná.
Stříbro si užívali hokejbalisté z Bělčic. „Měli nad
námi zkrátka převahu. Moc nás mrzí, že nám
vítězství uniklo,“ říká kapitán bělčických Patrik
Průcha, „Také jsme před turnajem trénovali jen
dvakrát u nás v sokolovně.“ Bronz byl souzen
klukům ze Sedlice. Ředitel ZŠ Sedlice Marek
Charvát, který své svěřence do Blatné doprovázel, přílišné nadšení neprojevoval: „Mohlo to být
lepší. V obou žákovských kategoriích jsme prospali úvodní zápasy a pak už jsme se vezli,“uvádí
Marek Charvát. Část sedlického družstva tvoří
fotbalisté, zbytek trénuje hokejbal v Blatné. Čtvrtá
se umístila sestava z TGM Blatná, s pátou pozicí
se musela spokojit Radomyšl.
19. května bude zimní stadión v Blatné opět
dějištěm hokejbalového turnaje proti drogám.
Tentokrát půjde o kolo regionální a tudíž i o ještě
napínavější podívanou. Celý blatenský fanklub
drží pěsti svým „zlatým hochům“ a věří, že se
v silnější konkurenci neztratí.

MUŽI „A“
Vacov - Blatná
MUŽI „B“
Blatná - Dražejov
DOROST starší
FK Tábor - Blatná
DOROST mladší
FK Tábor - Blatná

2:0
1:2
6 :0
8:2

HOKEJBALOVÁ POZVÁNKA
TJ BLATNÁ DATELS-HBC ZLIV
ČTVRTFINÁLE OHbL 2. ZÁPAS - SOBOTA
7. KVĚTNA 2011 15:00 HODIN- ZIMNÍ
STADION V BLATNÉ. STAV SERIE: 1:0

Výsledek 1. utkání 30.4.2011

HBC ZLIV-TJ BLATNÁ DATELS 2:4
(1:0) (1:3) (0:1)

Blatenští hokejbalisté vstoupili výborně do
čtvrtﬁnálové serie play-off Oblastní hokejbalové
ligy. Jednoho z favoritů soutěže zaskočili na jeho
hřišti a v serii hrané na dva vítězné zápasy vedou
překvapivě 1:0. 2. zápas se hraje v sobotu v Blatné
a pokud Blatná zvítězí,postupuje do semiﬁnále!
Pro diváky je připraven tradiční doprovodný
program a občerstvení.

Vladimír Šavrda

Dan Málek - TJ Blatná Datels

Krajský přebor II mužů ve volejbalu:
Dřeváci TJ Sokol Blatná zvou všechny sportovní příznivce na utkání
jarní části krajského přeboru mužů II ve volejbalu.
26.5. TJ Sokol Blatná „Dřeváci“ – SK Vodňany
6.6. TJ Sokol Blatná „Dřeváci“ – TJ Jiskra Týn nad Vltavou
Začátky zápasů v 17:30, hřiště pod sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v sokolovně.
Přijďte povzbudit blatenský tým a podívat se na pěkný volejbal.

TJ SOKOL BLATNÁ - Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou sportovní i laickou
veřejnost na tradiční blatenský sportovní svátek

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO 2011
který se koná v sobotu 14. května 2011 na letním stadiónu v Blatné. Závod je určen pro registrované i neregistrované běžce z řad dětí i dospělých, zkrátka pro všechny, kteří chtějí strávit krásné
dopoledne v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného letního stadiónu či zámeckého parku.

Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial
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30. ročník Klatovské 15
(silniční běh 15 km) 17. 4. 2011
Muži nad 60 let
1. Balcar Bohuslav - 1943 - SC Marathon Plzeň - 1:03:16
2. Kortus František - 1940 - Kašperské Hory - 1:13:03
3. Scheinherr Jiří - 1951 - Blatná - 1:25:23
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

20 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1, 2+1 – Blatná, Vrbno, Lnáře,
chata – Lažánky, penzion s restaurací – Blatná, nový RD
– Sedlice, RD po rek. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, Bělčice,
Závišín, Újezd u Chan., chalupy – Chloumek u Kasej., Pozdyně, Metly, Slivonice, Černívsko,
domek – Kasejovice, pozemky na RD – Lnáře, Blatná, Bezdědovice, výrobní areál Mirovice, dům s obchodem - Kasejovice. Penzion – Kubova Huť, pronájem neb. prostor v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz . SLEVY!
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní,

     

směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Svatba

originální kreativní fotografie
individuální přístup
profesionální úroveň

www.kamilaberndorffova.cz

mobil: 606 646 914

�������
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������� �� ������������

Blatenská ryba s.r.o.

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

AKCE
Od 6.5.2011 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
Country směs zeleniny 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg

24,00/kg
34,00/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
30,-/kg

KOŘENÍ:
Koření citronový pepř
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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

387 42 Lná e .p. 71, t el: 383 495 425, t el & f ax 383 495 293
IO: 25170538, DI: CZ25170538, íslo út u: 4192290257/ 0100
Int er net : ht t p:/ / w w w .lnar e.cz/ r ybar st vi, E-mail:r ybar st vi@lnar e.cz

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.
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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



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

AIM je anglicky cíl!

Co třeba cíl naučit se nebo
zdokonalit se v angličtině?!
Nabízím kurzy šité na míru pro děti,
studenty i dospělé - všechny úrovně.
Kontakt: 602

105 434,

e-mail: pavlinariska@seznam.cz,
www.riskapavlina.estranky.cz

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry
oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:

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

Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373

u ubytovny Tesla Blatná

��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:

Hajany 15

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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