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Cena 7,- Kč

„Mažoretky doma“
První červnový víkend se v Blatné odehrálo Finále MČR sóloformací v mažoretkovém sportu.
Během dvou dnů navštívilo třídu J. P. Koubka mnoho diváků, kteří obdivovali výkony nejlepších
mažoretek z České republiky a mohli tak vidět, jakou velkou změnou prošel tento sport za poslední
dobu – nejen, že mažoretky vystupovaly na moderní hudbu, ale svou práci s náčiním ještě obohatily
o skvělé, taneční výkony, nápadité choreografie a moderní kostýmy.
Domácí mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se nenechaly zastrašit rostoucí konkurencí. Představily se jak s náčiním baton, tak pom-poms a za dva dny získaly celkem 10 zlatých, 5 stříbrných
a 3 bronzové medaile, což je zase o něco lepší výsledek než v loňském roce na Finále ve Valticích
u Brna. Již teď mají postup na Mistrovství Evropy v Polsku jistý a nezbývá, než jim popřát hodně
štěstí i tam.

Mažoretky Prezioso
Sokol Blatná byly nejen
úspěšnými medailistkami, ale i pořadatelkami
Mistrovství ČR v Blatné
a k tomu patřil i závěrečný
úklid pódia.
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A KTUALITY
Informace o přerušení
provozu registru
silničních vozidel
Odbor dopravy Městského úřadu Blatná upozorňuje, že z důvodu celorepublikové odstávky
elektronického registru silničních vozidel,nebude ve dnech 2. – 4. července možné vyřizovat
žádosti na úseku evidence vozidel.
S ohledem na předpokládaný zvýšený počet
žadatelů po znovuzahájení provozu registru
vozidel, tj. dne 9. července, žádáme občany,
aby v případě žádostí, které nejsou neodkladné,
naplánovali svoji návštěvu odboru dopravy
raději až o několik dní později a vyhnuli se tak
možnému dlouhému čekání.
Děkujeme za pochopení
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Poděkování
MUDr. Václavu Bartošovi
Motto: „Bojovníci nejsou ti, o kterých
si myslíte, že bojovníci jsou. Bojovník není
někdo, kdo bojuje. Bojovník je ten, kdo se
obětuje pro dobro druhých. Jeho úkolem je
postarat se o staré a bezbranné a ty, kteří se
o sebe nedokážou postarat,“ řekl Sedící Býk,
náčelník indiánského kmene Siouxů, který
vedl kmeny ve slavné bitvě u Little Bighornu.
Pro mne je MUDr. Václav Bartoš člověkem,
který usilovně pracoval pro dobro druhých.
Svědomitý, poctivý, naplňoval své poslání. Pro
mne je pan doktor nenápadným bojovníkem
za to, aby tento svět byl příjemné místo k životu.
Jeho humor překrýval nepříjemné pocity, které
má většina lidí, včetně mne, v ordinaci zubního
lékaře. Svým slovem a humorem dovedl člověka
rozptýlit. Výborná byla i jeho spolupráce se
sestřičkou Marií Převrátilovou. Též jí patří
poděkování za skvělou práci.
Měl jsem tu čest slyšet, jak pan MUDr. Bartoš
hezky hraje na kytaru vlastní písničky.
A pamětníci rádi vzpomínají na jeho působení
v řadách blatenských divadelních ochotníků.
Se „svým“ panem doktorem se rád někdy
setkám a popovídám. A rád veřejně vyslovuji
to, co většina bývalých klientů máme v srdci:
„Děkujeme, pane doktore, za to, jaký jste!“
Aleš Drobník

Oznámení
týkající se veřejné hudební produkce
ve městě Blatná
Oznamujeme Vám, že od 11. 6. 2012 byla
veškerá činnost týkající se veřejné hudební
produkce (dále VHP) dle vyhlášky předána ze
sekretariátu Městského úřadu Blatná zaměstnancům Centra kultury a vzdělávání Blatná (nám.
Míru 212).
Dále byl s účinností od 1. 6. 2012 zrušen 10%
poplatek ze vstupného.
Pracovník pověřený činností VHP na Centru
kultury a vzdělávání je Bc. Firichová, č. tel.:
383 311 251
Městský úřad Blatná
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Děkuji
Slovo tak jednoduché na vyslovení, stále
však méně znějící našim uším, ale přitom tak
potěšující a motivující pro náš další život, proto
Děkuji vedení a organizátorům akademií
obou základních škol, že umožnili našim děvčatům předvést své taneční umění a prezentovat tak
svoji školu svým vrstevníkům i širší veřejnosti
Děkuji vychovatelce Anně Pekárkové za její
trpělivou, nápaditou, kreativní a skvělou práci
s našimi děvčaty, kdy při své již tak náročné
každodenní práci s dětmi ještě dokázala nacvičit
okouzlující a půvabné taneční vystoupení a připravila nám tím nádherný až mrazivý zážitek
Děkuji i našim děvčatům za úžasně milé
vystoupení, za jejich pilný přístup k trénování
a zvládnutí těžkých tanečních variací, za důležitou prezentaci naší školy a jejich odzbrojující
úsměv při každém tanečním kroku
A ještě jednou
Děkuji Mgr. Luďku Šejvarovi a Miloslavě
Hrubé za vždy originální a perfektní přípravu
a organizaci školy v přírodě, kdy se 24 hodin
denně a týden nepřetržitě věnovali všem zúčastněným dětem s plným nasazením, kdy s milým
přístupem dokázali vykouzlit pro naše vybrané
žáky nezapomenutelný týden plný soutěží, nových her, překvapení a nevšedních zážitků
Mgr. Radka Kocúrová, ZŠ Blatná, Holečkova

PŘICHÁZÍ LETNÍ SLUNOVRAT
Podle starého kalendáře přicházel letní slunovrat právě na dnešní den - 15. červen
NA SV. VÍTA, HLAVA JEŠTĚ SPÍ A U NOHOU UŽ SVÍTÁ
NA SV. VÍTA KONEC VESELÉHO LÉTA
SLAVÍČEK JEN DO SV. VÍTA ZPÍVÁ
(nejkrásnější a nejintenzivnější zpěv ptáků je
v období vytváření párů a hnízdění)
PRŠÍ-LI O SV. VÍTU, UŠKODÍ TO ŽITU
(žito se opyluje větrem)
SV. VÍT PŘICHÁZÍ MLÍKO PÍT ( v letním
období se snižuje dojivost)
V dnešní době slavíme SLUNOVRAT
21. června a jak již jsme se v minulém čísle
zmínili, za magickou noc je považovaná noc
na Sv. Jana - 24. června:

POZVÁNKA NA
CYKLOVÝLET do PLZNĚ
Zveme příznivce cyklistiky na již 28. ročník oblíbené turistické poznávací jízdy do Plzně, která se
uskuteční
23. června 2012
Vyjíždí se v 8,30 hodin od obchodního domu
Labuť Blatná. Zastavíme se mimo jiné na zámku
v Žinkovech a čekají nás cestou další překvapení.
Délka trasy je libovolně volitelná. Pojedou dvě
skupiny podle výkonnosti. Kdo nechce s námi až

do Plzně, může se odtud vrátit zpět. Další možností je návrat z Plzně vlakem atd.
Těšíme se na vaši účast a hezké zážitky.
F.Š. a K.V.

NA SV. JÁNA OTVÍRÁ SE LÉTU BRÁNA
JE-LI V NOCI NA SV. JÁNA MNOHO
HVĚZD, POROSTE HODNĚ HŘIBŮ
V NOCI NA SV. JÁNA SE ŘEŽE VIDLIČKA NA HLEDÁNÍ VODNÍCH PRAMENŮ
A RUDNÝCH ŽIL
DO SV. JÁNA SE DNY PRODLUŽUJÍ,
PO SV. JÁNU SE KRÁTÍ
NA SV. JÁNA, NOC NENÍ ŽÁDNÁ
O SV. JANU KŘTITELI NOC SE NA PRAHU PROSEDÍ
LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ A PŮJČOVNA LODĚK NA DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA
OPĚT PŘIPOMÍNÁME – OD 18. DUBNA
MÁME NOVÉ PRODEJNÍ MÍSTO!
Navštěvujete sobotní BLATENSKÉ TRHY?
Najdete nás přímo v jejich samém centru. (Vstup
vlevo od Kaplanky) Dosud máme otevřeno pouze o víkendech pokud nejsou příliš deštivé. Část
naší nabídky je umístěna v suterénních prostorách muzea – bývalé věznici. V období letních
prázdnin upravíme prodejní dobu. Otevřeno bude
celý týden pravděpodobně s výjimkou pondělí.
Pokud máte nějaké přání během týdne, neváhejte
a volejte tel. 736765747!
NÁŠ TIP NA TOTO OBDOBÍ: slaměné
ošatky a pomněnková keramika
www.lidove-remeslo.cz
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zemřelí – květen 2012
Válek Josef, Holušice, nar. 1932, úmrtí 6. 5. 2012
Kučerová Marie, Mirotice, nar. 1922, úmrtí 7. 5. 2012
Viktora Václav, Volenice, nar. 1937, úmrtí 7. 5. 2012
Plechatý František, Milčice, nar. 1929, úmrtí 8. 5. 2012
Karlíková Marie, Zámlyní, nar. 1924, úmrtí 12. 5. 2012
Benešová Anna, Předmíř, nar.1925, úmrtí 14. 5. 2012
Rakovan Stanislav, Blatná, nar.1947, úmrtí 17. 5. 2012
Radilová Květoslava, Leletice, nar. 1938, úmrtí 19. 5. 2012
Jeníček Václav, Bělčice, nar.1928, úmrtí 22. 5. 2012
Drechslerová Anna, Hutě pod Třemšínem, nar. 1928, úmrtí 27. 5. 2012
Fridrich Jaroslav, Chlumy u Nepomuka, nar. 1940, úmrtí 31. 5. 2012

Svoz odpadu v Blatné –
rok 2013
Vážení občané.
Jistě jste se již dozvěděli o legislativních změnách vtazhujících
se ke svozu odpadů, které vejdou v platnost od 1. 1. 2013. Jedná se
zejména o navýšení takvzaného základního poplatku
za uložení 1 tuny
odpadu na skládku,
a to ze stávajících
500,- Kč (bez DPH)
na 1 000,- Kč (bez
DPH). Je pravděpodobné, že některá
města a obce budou
toto navýšení řešit
zvýšením poplatku občanů za svoz
a uložení odpadu na skládku. Město Blatná však pro rok 2013 žádné
zvýšení poplatku neprovede, zůstane tedy ve stávající výši, tj. 420,- Kč
za rok a občana města.

Kulturní informovanost
v Blatné
Již je tomu půl roku, kdy představitelé města
Blatné rozhodli zřídit novou kulturní organizaci.
Nerad kritizuji nové věci, protože vím z vlastní
zkušenosti, že začátky na novém pracovišti jsou
nelehké. Ale, tak banální věc, jako je včasné doručení kulturního kalendáře občanům, by nemělo
být zásadním problémem. Jak je vidno, pro tým
několika odborníků to problémem je. Kalendáře,
které mají informovat o tom co bude, informují
o tom, co již z části proběhlo. Problémem je i informace o místě konání akce a jejího času, což jsou
vyloženě školácké nedostatky. Neměli by se, nejen
pracovníci kultury, zamyslet nad svou prací ?
Fr. Drábek
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Město Blatná tak chce i tímto způsobem poděkovat všem občanům
za třídění odpadů a využívání rozmístěných kontejnerů na separovaný sběr
a také sběrného dvora v ulici Čechova. O dobrém třídění odpadů v Blatné
vypovídá i skutečnost, že město Blatná je každoročně v rámci Jihočeského
kraje na předních příčkách v množství vytříděného odpadu.

Oprava a výstavba chodníků
ve městě
Technické služby města Blatné s. r. o.
i v měsící květnu pokračovaly ve výstavbě
a opravách chodníků ve městě. Po dokončení
opravy povrchu chodníku v ulici Riegrova
(u sběrných surovin) byly v této ulici započaty práce na výstavbě, respektive dostavbě
nového chodníku, který tak volně navázal
na již vybudovanou část chodníku zpřístuňující
chodcům ulici Chlumská. Touto dostavbou byl
vybudován chodník v délce cca 120 bm. Stavba
spočívala v umístění nových betonových obrub a samotný povrch chodníku byl proveden
z betonové dlažby typu Klasiko. Realizací této stavby došlo k dokončení
plné obslužnosti pro obyvatele ulice Chlumská.
Dále byla realizována oprava chodníku v Husových sadech, jehož povrch byl již v havarijním stavu a pohyb po tomto chodníku, zejména pro
rodiče vodící děti do mateřských škol, byl již nebezpečný. Zde byla oprava
provedena v délce cca 77 bm a spočívala v položení nových betonových
obrub a dlažby rovněž typu Klasiko.
Počátkem měsíce června byla zahájena oprava další části chodníku v ulici
Šilhova, která bude realizována v délce cca 180 bm. V rámci této akce budou
nově opraveny všechny vchody do přilehlých bytových domů a současně
vyřešeno odvodnění vchodů. O dalších stavebních činnostech Technických
služeb budete
i nadále průběžně
informováni.
Fotografie
z výstavby chodníku v ulici Riegrova a opravy
chodníku v Husových sadech.
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Fotofestival
Dne 27.5.2012 se náš fotoklub Kamfo vydal na výlet do Plzně. Konal
se zde již druhý ročník fotofestivalu OFF STATION, jehož tématem bylo
„Město - město na sto způsobů.“ A nebylo to jen téma č inspirace, ale také
jedna z vystavujících, která nás do této západočeské metropole přilákaly.
Organizátoři akce totiž oslovili úspěšnou blatenskou fotografku Kamilu
Berndorffovou. A protože ten den výstava končila a bylo potřeba vystavené
fotografie dopravit zpět do Blatné, neváhali jsme a spojili příjemné s užitečným: tedy zajímavý kulturní zážitek s dopravou fotografií zpět k autorce.
Ale zpátky k výstavě. Zde si dovolím citaci: „OFF Station je nádraží
naplněné fotografiemi od suterénu po střechu. Uvidíte průřez fotografickou
tvorbou od klasických snímků po současnou fotografii a různé alternativní
počiny, videa, instalace. Festival vychází z možnosti inspirace atmosférou
chátrajícího nádraží, instalace fotografií tento prostor mění a posouvá jeho
funkci na výstavní galerii. Součástí programu bude audiovizuální projekce
výběru fotografií z několika ročníků českobudějovického festivalu FOTOJATKA. Promítány budou tvůrčí a dokumentární fotografie významných
světových autorů na téma město.“

Zážitek to byl vskutku nevšední. Prostory nepoužívaného nádraží v nás
svou patinou vzbuzovaly všelijaké pocity. Občas se nám dokonce stalo,
že nás prostor samotný zaujal více, než vystavené fotografie a instalace.
Tím nechci hodnotit kvalitu souborů či jednotlivých fotografií, jen prostě
nebylo jednoduché vstřebat dojmy a vjemy z tohoto objektu, množství
přístupů a tematického zpracování fotografických obrazů.
A ještě jeden důvod měla naše cesta. V září nás totiž čeká BLATENSKÝ
FOTOFESTIVAL. Jako jeho organizátoři jsme byli zvědaví, jak se svého
úkolu zhostili plzeňští kolegové. A nutno podotknout, že to bylo s velkou
chutí a že se jim celá akce opravdu vydařila. Nám tak nezbývá, než hozenou rukavici zvednout a připravit pro všechny milovníky fotografie stejně
intenzivní zážitek. Tímto bychom chtěli v dostatečném časovém předstihu
pozvat hlavně vás, Blateňáky. A to v termínu od 28. do 30. září. Už teď se
těšíme na Vaši hojnou účast. Takže v září na viděnou.
Michal Dvořák, Kamfo
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Výstava fotografií
Blatenská růže 2012

zámek Blatná
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DEN OTCŮ s MC KAPŘÍK
2. květnovou neděli mají svátek všechny maminky, ale nezapomíná se trochu na tatínky? Víte vůbec, kdy mají tatínkové svátek?
V České republice upozornila na možnost vzniku Dne otců Síť mateřských center a Liga otevřených mužů kampaní
„Táta dneska frčí“ v roce 2007. V roce 2008 společně
prosadily, aby Rada vlády pro rovné příležitosti přijala
usnesení, ve kterém doporučuje vládě iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena
jako Den otců – významný den České republiky. Zatím
se návrh nepodařilo na vládě prosadit, návrh Dne otců
je stále přijímán s jistým zlehčením. Kampaň „Táta
dneska frčí“ našla v mateřských centrech odezvu, a tak není třeba čekat
na schválení Dne otců. Kdo chce, může ho slavit i letos 3. neděli v červnu.
Mateřské centrum Kapřík se již poněkolikáté rozhodlo podpořit kampaň „Táta
dneska frčí“, jejíž cíl směřuje k aktivaci otců
a posílení role otce v rodině i ve společnosti.
Třetí červnovou neděli - 17. června 2012
oslavíme společně Den otců. Sraz tatínků
a maminek s dětmi (vítáni jsou i dědečkové
a babičky) je v 15.00 hod na hasičárně, kde
budou pro děti i dospělé připravené soutěže
či skákací hrad. Doma nezapomeňte dobrou
náladu, chuť si hrát a také špekáčky nebo něco dobrého na opékání.

Výstava otevřena od 10.00 do 18.00 hod. ve dnech:
16.6., 17.6., 23.6., 24.6, 30.6. a 1.7.2012
Slavnostní zahájení v sobotu 16. 6. 2012 v 10.30 hod.
Pořádá: Fotoklub KAMFO Blatná a MÚ Blatná, odd. kultury

Kdo si hraje nezlobí
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DUHOVÉ JEŠTERKY strávilo příjemné
odpoledne s dětmi na pouti ve Skaličanech. Odpoledne bylo plné her
a zábavy a děti se s námi rozhodně nenudily. Skládali se puzzle, navlékali
obří korálky, hrála se špagetovka a strefovačka. Děti si mohly vyzkoušet
chůzi na obřích lyžích, projít si slalom na mini chůdách, ale naprosto největší úspěch sklidilo pinkání kuliček. Děkujeme pořadatelům za pozvání
a těšíme se na další setkání sdětmi.
Vaše DUHOVÉ JEŠTĚRKY.

K ZAPJENÍ

Úžasnépřekvapení na malé rodinné
oslavy!!!
max. zátěž 125 kg, vel.: 255x355 cm
Po-Pá 500,- Kč/den So-Ne 700,- Kč/den
Bližší informace a objednávky na

tel.: 724 773 949, Blatná
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Mažoretky PREZIOSO
na Sokolském sletu
Úspěšné mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se dne 9.6. účastnily
Sokolského sletu v Českých Budějovicích při příležitosti oslav 150 let
Sokola. Celá akce se konala na náměstí a letním stadionu a přenášela ji
Česká televize. Mažoretky pochodovaly v čele slavnostního průvodu a poté
vystoupily i s pódiovou choreografií. Oslavy 150 let Sokola vyvrcholí 3.7.
událostí „Sokol GALA“ v pražské Tip sport aréně, kde se mažoretky PREZIOSO představí jako nejúspěšnější mažoretkový soubor z celé republiky.

PŘIBÝVÁNÍ – PETR OLEJNÍK A PAVLÍNA BERANOVÁ

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 30.6. – 15.30 V KAPLANCE

Úvodní slovo: Doc. MUDr. Dimitrij Slonin
Hudba: Karolína Fruhbauerová, studentka
Státní konzervatoře Plzeň přednese na kytaru
skladby J.S. Bacha

Pavlína: Rozhodla jsem se pro studium
Střední odborné školy v Blatné obor obchodní
akademie, zároveň dokončuji 2. stupeň výtvarného oboru v ZUŠ Blatná. Mám radost z účasti

Rozhovor s mladými výtvarníky, rodáky
z Blatné:
Co nebo kdo vás přivedly k malování?
Petr: Vyrůstal jsem v rodině výtvarníků, mezi
obrazy svého otce Jana Olejníka, babičky Radmily Hálové či pradědečka Jan Hály. Výtvarná
činnost pro mne vždy byla zcela přirozenou
aktivitou.
Pavlína: Maluji od 9 let, kdy jsem začala
navštěvovat výtvarný obor v ZUŠ Blatná. Moji
tvorbu ovlivnila paní učitelka Hana Vydrová.
Ovlivnil váš zájem o výtvarné umění i volbu
studijního oboru?
Petr: Ano. Absolvoval jsem Střední soukromou výtvarnou školu v Písku obor propagační
grafika. S obdivem vzpomínám na akademického malíře Dalibora Říhánka, pod jehož vedením
jsem se věnoval aktivnímu studiu umění. Vážím
si jeho schopností interpretovat výtvarná díla,
vést žáka k procítění umění, vytvářet prostor pro
vlastní vývoj studentovy výtvarné osobnosti.
Významně mě ovlivnil také profesor předmětu
navrhování akademický malíř Petr Štojdl.
V současné době studuji obor výtvarné umění
na Pedagogické fakultě v Praze a plánuji přihlásit
se na VŠCHT obor restaurátorství a na AVU.

ve výtvarných soutěžích, např. Příroda Blatenska,
cením si čestného uznání získaného v soutěži
Lidická růže, nejvíce se těším z bronzové medaile
z mezinárodní soutěže v Makedonii. V budoucnu
se chci věnovat studiu výtvarného umění.

Co inspiruje vaši výtvarnou tvorbu a jaký způsob
výtvarného vyjádření preferujete?
Petr: Inspiruje mne krajina, poezie, která
přináší pocity. Hudba, její rytmus, tóny klavíru,
houslí, violoncella.
Inspiruje mne ruch pražských kaváren, kde
se mezi přáteli výtvarníky, herci, baletkami,
hudebními skladateli hovoří o umění a rodí se
avantgardní nápady. Inspiruje mne jižní Francie,
kterou pravidelně navštěvuji.
Při své tvorbě se snažím dosáhnout realismu
a věřím, že v budoucnu se odkloním směrem
k abstraktnímu vyjadřování. Jsem přesvědčen
o tom, že dokud člověk nedosáhne stupně určitého realismu, nemůže okolní svět dekódovat
do abstraktnějších řešení.
Pavlína: I mne inspiruje hudba, poezie,
příroda. Na svých obrazech chci zachycovat
atmosféru okamžiku, pocit. Vyjadřuji se čistě
realisticky, k abstrakci momentálně nesměřuji.
Malíř je jistě významně obdařen schopností pozorovat svět v jeho detailech i celistvosti, vnímat
principy dění. Jak vnímáte svět kolem sebe?
Petr: Mám svůj citát: „Když už svět neví
kudy kam, umění se navrací k původním hodnotám.“
Pavlína: Inspiruje mne citát: „Umělec nemaluje to, co vidí, ale vidí to, co maluje…“
Děkuji vám oběma za rozhovor.
Marie Krejčová, Trhy Blatná
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TRHY BLATNÁ A KAPLANKA
ZVOU:

Soutěž hasičů o Pohár
starosty města Blatná

23.6. 10 h vystoupení dudácké muziky ZUŠ Blatná

V sobotu dne 9. 10. 2012 proběhl 3. ročník Poháru starosty města
Blatná v požárním útoku družstev. Celé toto klání začalo nástupem všech
zúčastněných družstev, které přivítal starosta SDH Blatná Václav TVRDÝ
a starosta města Blatná Mgr. Bohuslav NAVRÁTIL. Po vylosování startovního pořadí provedl SDH Chlum ukázku hašení požáru historickou ruční
pákovou hasičskou stříkačkou taženou koňmi. Po skončení této ukázky se
připravili ke své ukázce dovednosti v požárním útoku mladí hasiči SDH
Blatná, kterou provedli velmi pěkně a od publika sklidili silný potlesk.

29.6. 20 h koncert bluesového dua Luboš Beňa a Peter Radvanci,
rezofonické kytary (dobro)
30.6. 15:30 h vernisáž výstavy obrazů Petra Olejníka a Pavlíny
Beranové

PODĚKOVÁNÍ
Dne 8.6.2011 proběhl na zimním stadionu již 5. 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, rodičům za přípravu
nádherných kostýmů a milým hostům žákům ze ZŠ Holečkova v Blatné
a z tanečních kroužků paní Strnadové a Loukotové. Připravovaná vystoupení byla vypilována do posledního detailu a bylo opravdu těžké vybrat
vítěze odpoledne. Zimní stadion viděl vystoupení, která by mohla být bez
diskuse vysílána v hlavním televizním vysílání, např. Labutí jezero v podání
žáků 7.C „nemělo chybu“.
Nesmíme zapomenout poděkovat TJ Blatná za pronájem zimního stadionu a vstřícnost pana Kareše při organizování samotné akce, za ochotu
pana Tvrdého ze Sboru dobrovolných hasičů za zapůjčení laviček, Jirkovi
„Datlovi“ Říhovi a jeho zaměstnancům za zajištění občerstvení, Martinu
Drábovi za ozvučení a samozřejmě vám všem, kteří jste nás podpořili.
Vaše hojná účast nám dává jasné znamení, že akce, které pořádáme, mají
své příznivce. Slibujeme, že o sobě naše sdružení dá opět brzy vědět.
Kateřina Malečková

Po těchto ukázkách nastoupila k zahájení soutěže družstva žen v tomto
pořadí: SDH Drahenický Málkov, Chlum, Myštice, Chobot, Sedlice a Bezdědovice. Po ženách nastoupili ke své části soutěže muži v tomto pořadí:
SDH Myštice, Drahenický Málkov veteráni, Bezdědovice B, Chlum, Chobot B, Mirovice, Sedlice, Bezdědovice A, Drahenický Málkov, Chobot A,
Čejetice, Boudy, Blatná, Hajany a Mirotice. Celá soutěž proběhla ve velmi
přátelském duchu, který byl vidět hlavně při startu jednotlivých družstev,
kdy ostatní členové soupeřících družstev tleskáním a voláním povzbuzovali své soupeře k dobrým výkonům. Soutěž byla zakončena slavnostním
předáním pohárů a cen jednotlivým soutěžním družstvům. V družstvech
žen skončilo na prvním místě družstvo SDH Chobot s časem 37,84 vteřiny,
jako druhé se umístilo družstvo SDH Drahenický Málkov s časem 40,72
vteřiny a na třetím místě se umístilo družstvo SDH Bezdědovice s časem
45,53 vteřiny. V družstvech mužů si vybojovalo první místo časem 27,06
vteřiny družstvo SDH Bezdědovice B, jako druhé se umístilo družstvo
SDH Sedlice s časem 27,34 vteřiny a jako třetí se umístilo družstvo SDH
Drahenický Málkov s časem 28,44 vteřiny. Putovní pohár starosty města
Blatná převzalo z rukou starosty Mgr. Bohuslava Navrátila družstvo SDH
Bezdědovice B.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za perfektní sportovní výkon, který předvedli na třídě J.P.Koubka v Blatné.
Pavel Mašek, SDH Blatná
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Spoleenské dní
Cvičení hasičských jednotek
„Minimální trénink před soutěží rovná se velký úspěch na bojišti,“
zazněl matematický recept bezdědovických hasiček na manévrech
v Hajanech
Hajany - Sbory dobrovolných hasičů na Blatensku o sobě daly zase
jednou vědět. Na louce za obcí Hajany si v sobotu 26. května dalo sraz
celkem sedmnáct požárních jednotek- sedm ženských a deset mužských,
aby porovnaly svou zručnost a rychlost v požárním útoku. Konal se zde
druhý ročník hasičské soutěže o pohár starostky obce Hajany.
Ženské celky se rekrutovaly z obcí Drahenický Málkov, Bezdědovice,
Chobot, Chlum, Uzenice, Tchořovice a samozřejmě nechyběly domácí.
Mužská družstva sestávala z borců Bezdědovic, Drahenického Málkova,
Blatné, Chobota, Uzeniček, Chlumu, Uzenic, tchořovičtí dali dohromady
dokonce dvě party, zahanbit se nenechali muži z pořádajících Hajan.
Všichni měli na realizaci požárního útoku z důvodů časové tísně
pouze jeden pokus, a tak do něho investovali veškerý fyzický potenciál.
Jednotlivé ukázky hasičského umění v akci uchvátily diváky, kterých se
na prosluněném prostranství sešly desítky, dokonalou souhrou svalů, nervů a technických dovedností chráněnců a chráněnkyň svatého Floriána.
Nádhernou podívanou umocňovala přátelská, plně pozitivní atmosféra,
která vládla všude kolem.

Malá vesnička obklopená lesy má padesát devět členů sboru, na závody
jich jezdí jedenadvacet.
Ženy z Bezdědovic uplatňují na požárních soutěžích zajímavý matematický vzorec. „Minimální trénink před soutěží rovná se velký úspěch na bojišti,“ smějí se kolektivně. A tady v Hajanech se ukázalo, že tato poučka
má možná něco do sebe. Hasičky z Bezdědovic se mohly radovat ze zisku
bronzové medaile. „Jsme moc spokojeny. Na to, že jsme de facto běžely
po roce, je ten výsledek ohromný. Držíme se zásady zachovat si slušný
čas a hlavně se nezmrzačit! Řekly bychom, že my ženské hasičské party
tady na Blatensku jsme docela vyrovnané a hodně tedy záleží na štěstí,“
podotýkají. Loni se bezdědovické hasičky zúčastnily pěti přeborů a třikrát
z toho přivezly pohár. Fungují od roku 2006.
Nejlepší požární útok v Hajanech v kategorii „něžného pohlaví“ předvedly hasičky z Chobota. Na paty jim šlapaly konkurentky z Drahenického
Málkova, třetí pozici zaujaly právě ženy z Bezdědovic.
Mezi muži dobyli pomyslný Olymp muži z Bezdědovic. Stříbro si
i tady odvezli hasiči z Drahenického Málkova, bronz byl losem osudu
určen blatenským.
Zároveň se soutěží v požárním útoku o pohár starostky Hajan proběhl
i okrskový přebor. Tady zazářili borci z Drahenického Málkova, v závěsu
zůstaly Bezdědovice a Chlum.
Vladimír Šavrda

Velitel Sboru dobrovolných hasičů Hajany Václav Vaníček byl s průběhem akce plně spokojen: „Všechny výkony, které účastníci soutěže dnes
předvedli, hodnotím na výbornou. Těší mě, že se tu hostujícím kolegům
líbilo a především jsem rád, že nedošlo k žádnému úrazu.“ Na adresu domácích soutěžících pronesl: „Časově se pořád zlepšují. Zatím ale zůstáváme
stále uprostřed pole, a to i přes intenzivní tréninky.“ Hajanský sbor čítá
k dnešnímu datu šedesát členů včetně dětí, což je u vesnice se sto dvaceti
obyvateli více než úctyhodné. „U nás panuje pevná soudržnost samosprávy s hasiči,“ říká hajanská starostka a členka spolku Dana Vohryzková,
„Obecní úřad financuje dopravu na závody, zakoupil stříkačku i kompletní
vybavení pro sbor. Letos nám Krajský úřad „odklepl“ grant na pořízení
nové káry za hasičské auto.“ Loni se hajanští hasiči a hasičky zúčastnili
osmi požárních soutěží a vždy a všude obstáli se ctí.
Obvyklí favorité- kluci z Chobota- letos v Hajanech na medaili nedosáhli. Jejich kádr „nahlodala“ hotová smršť nejrůznějších zranění - celkem
odpadlo šest schopných jedinců. „Letos tak místo dvou mužských celků
máme jenom jeden,“ konstatuje nevesele Tomáš Češka, „ Dneska se to tady
pro nás vyvíjelo slibně - na jednom proudu jsme dokonce utvořili rekord !
Jenže nám vybouchl druhý proud a tím se to všechno pokazilo. Nicméně
naše kluky to nijak hrozně nemrzí, takový je život a rozhodně se předvedli
v tom nejlepším světle.“
Sbor dobrovolných hasičů z Chobota je tvrdým oříškem. Před dvěma
lety se jeho členové dostali dokonce až na krajský přebor, kde vybojovali
hezké čtvrté místo. Loni na okresní soutěži získali bronzovou trofej,
celkem absolvovali jedenáct soutěží. Tehdy také Chobot reprezentovaly
dokonce čtyři sestavy - vedle žen a dvou mužských part také veteráni.

Nejstarší účastník rodáckého
srazu v Chlumu měl téměř
deset křížků na krku
Chlum - V pořadí šestý ročník slavnostního setkání rodáků a přátel obce
Chlum zaznamenal významný rekord. Kompletní sváteční program v sobotu 2. června tady shlédl i skutečný věkový rekordman Josef Klosar z Plzně,
který v prosinci oslaví úctyhodné 98. narozeniny. Den ve své domovině
strávil šťastně a zároveň s hlubokým
pohnutím a nostalgií, když znovu
procházel důvěrně známá místa
svého dětství a mládí a podával si
ruku s minulostí, která se tak výrazně lišila od dnešních dnů. Spolu
s ním ty samé pocity prožíval další
pamětník Josef Thorovský, který je
mladší o pouhých šest let a shodou
okolností také podzim života tráví
v Plzni: „ Do Plzně jsem se odstěhoval v roce 1947, ale už v letech 1943
– 1945 jsem tam byl ve Škodovce
totálně nasazený. Zažil jsem tam
v tom období mnoho náletů a často
jsme měli strach o holé životy,“
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vypráví Josef Thorovský, profesí
kovář. Vitální starý pán kromě
celoživotní práce se železem
rád dodnes houbaří a v rozumné
míře konzumuje becherovku. Má
dvě dcery, jednu vnučku a dvě
pravnučky.
Obecní úřad v Chlumu pořádá rodácké srazy vždy po pěti
letech. „Na ten letošní jsme
rozeslali dvě stě pozvánek,“
poznamenal starosta Jiří Bláha,
„Tuto společenskou akci jsme
připravovali půl roku, logicky
poslední měsíc byl nejintenzivnější. Při této příležitosti
jeden z místních občanů opatřil
čerstvým nátěrem i kapličku
Dětem z Clumu se kulturní program
na návsi. Ta by potřebovala roznáramně povedl.
sáhlejší úpravy, hlavně výměnu
krovu a střešní krytiny. Na to bohužel obec zatím nemá prostředky, snad
uspějeme se žádostí o dotaci,“ doufá. Chlumská kaple spatřila světlo světa
roku 1781. Původně na jejím místě stávala zvonice na dřevěném sloupu,
krytém stříškou.
Při sobotním odpoledním programu byl boží stánek otevřen pro veřejnost
a v jeho sousedství sloužil mši svatou novokněz Vojtěch Vagai z Benešova.
Tu sledoval zpovzdálí ze své lavičky před domem i Josef Koblih / 82 let /:
„Žiju v Chlumu od narození a vždycky jsem se tu cítil nádherně. Za každého politického režimu tady spolu lidé vycházeli dobře. Nikdo se nikdy
nepropůjčil k udavačství, v 50. letech nebyl vystěhován ze vsi ani jeden
sedlák. Později nám, pravda, nezbylo nic jiného než vstoupit do JZD, ale
veškeré změny proběhly klidně a nenásilně. Naše rodina sama hospodařila
na téměř dvaceti hektarech. Ve vsi bylo jedenáct párů koní, vlastnili jsme
je i my,“ vzpomíná Josef Koblih, který s ostatními domorodci a hosty
do společenského sálu po ukončení mše svaté neodešel. „Špatně chodím
a tam je moc schodů,“ dodal na vysvětlenou.
Stejně starý Miroslav Ráž chodil s Josefem Koblihem do jedné třídy.
Vyučený elektrotechnik, který se donedávna živil profesionálně muzikou
v orchestru Miroslava Hybše, má trvalé bydliště v Praze. „Ale v Chlumu
jsem pečený vařený- jezdím sem týden co týden, přes léto jsem tu natrvalo,“ říká věrný rodák, „Některé obrazy mám stále před očima, jako bych
je viděl včera. Třeba když tu v roce 1945 ve stavení „U Jeníčků“ němečtí
esesáci zastřelili českého civilistu. Tenkrát jsem se taky odstěhoval. Bývala
tu venkovská dechovka, která hrála na velice solidní úrovni.“
Na plácku před objektem Obecního úřadu se početný průvod ještě zastavil, aby se pokochal pohledem na vystoupení blatenských mažoretek.
Pak už se během necelé čtvrthodiny naplnil sál v patře kulturního domu.
U vchodu každá žena a dívka obdržela jako pozornost květinu, všichni pak
krásné letecké snímky rodné obce. A zatímco uvnitř se část přítomných
věnovala prohlídce výstavy fotografií, zbytek upnul pozornost na kulturní představení dětí a mládeže, které se svými svěřenci nacvičily Ivana
Doubková a Pavla Fousová. Kulturní program sestával z recitace básniček, zpěvu písní, scének, ukázky bojového umění a tanečního vystoupení
smíšených párů chlapců a děvčat pod vedením Dany Strnadové z Blatné.
Děti zvládly dlouhé a poměrně náročné pásmo více než výborně a právem
sklidily bouřlivý potlesk.
Ještě před rozprouděním volné zábavy pod kulisou hudby tělesa pana
Jančara přišla na řadu přednáška o historii Chlumu, které se zhostil bravurně historik a ředitel městského muzea v Blatné Mgr. Vladimír Červenka.
Posluchače zajímavou a poučnou přednáškou doslova „přibil“ k židlím.
Paní Anna Rupertová, rozená Leváková / 74 let / odešla z Chlumu
ve svých patnácti letech. V Plzni vystudovala, stala se učitelkou, v Plzni
se také vdala. „Pokud na něco hodně intenzivně vzpomínám, je to válečná
a poválečná éra,“ svěřuje se sympatická paní, která zanedlouho oslaví se
svým manželem padesát let společné cesty životem- zlatou svatbu, „Poslední rok války mi bylo šest let a navštěvovala jsem první třídu. No- žádná
třída vlastně tenkrát nebyla. Učili jsme se po restauracích nebo v budově
spořitelny.“ Pro ni jako malé děvče byly hodně stresující hospodářské
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kontroly, co za protektorátu dělaly razie po staveních. „Brali si nás děti
schválně stranou a tam z nás tahali rozumy. My jsme samozřejmě věděly,
že nesmíme prozradit nic o černých zabijačkách a toho jsme se poctivě
držely, ale mělo to neblahý vliv na naši psychiku. Vzpomínám si, jak se
jednou za hluboké tmy pašovala mouka z blatenského mlýna pro hladové
horníky z Příbrami,“ skládá mozaiku střípků vzpomínek paní Rupertová.
Naštěstí všechno pro její rodinu dobře dopadlo a přišel květen 1945 a s ním
američtí osvoboditelé. „Měli jsme
z nich velkou radost. Jezdili k nám
do obce a my děvčata jsme pro ně
trhaly na lukách kytičky.“
Paní Anna se vrací do rodného
Chlumu často. „Mám tady bratra
a synovce s rodinou. Vesnice
je pořád moc krásná a to určitě
proto, že ji spravují občané, kteří
ji upřímně milují a jsou obětaví.
S radostí kvituji, že se tu narodilo
mnoho dětí a že se obec rozrůstá.
Na rodáckém srazu jsem ještě ani
jednou nechyběla. A ten dnešní je
obzvlášť podařený a hezky zorganizovaný,“ dodává rodačka.
Obec Chlum dnes čítá 198
Rodina Thorovských. Druhý zleva
obyvatel. Postavilo se tady dvacet
F. Thorovský, 92 let.
nových rodinných domků.
Vladimír Šavrda

Program na červen 2012
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 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata
odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 – 17:00 - Odpolední herna pro děti do 6 let
ST: 14:45 – 15:45 - Angličtina pro nejmenší (od 2 let)
16:00 – 17:00 – Cvičení pro těhotné –účast je nutné předem nahlásit!!!
ČT: 17:00 – 19:30 – Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
18.6. - Zvířátka z kamínků
20.6. - Včelka v květináčku
25.6. - Jedeme k moři
27.6. - Pohyblivý pštros
Neděle 17.června – oslava Dne otců – od 15.00 hod na hasičárně
Připravujeme: 15. července - S Kapříkem na hřiště!!!
Více na www.mckaprik.estranky.cz

SDH Bezděkov pořádá
v sobotu 14.7.2012 od 14,00 hod.
tradiční VEPŘOVÉ HODY
K tanci a poslechu hraje
populární jihočeská dechovka

DOUBRAVANKA
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Stříkačka hasičského sboru v Kocelovicích Dětský den ve
z roku 1947 se nedochovala
Skaličanech
„Byla nasazena do boje proti mandelince bramborové. Na rozdíl od amerického
brouka nepřežila,“ zaznělo v projevu při oslavách 120. výročí založení sboru.
Kocelovice- Každé narozeniny je třeba oslavit. Při „kulatinách“ tohle pravidlo platí dvojnásobně. A tak si i kocelovičtí dobrovolní hasiči
plným právem veřejně připomněli v sobotu 2.
června 120 let trvání svého spolku. Učinili tak se
vší důstojností, nicméně nebyla nouze o veselé
chvilky, žerty a dobrou zábavu.
Sbor dobrovolných hasičů v Kocelovicích
byl založen 29. června 1892. U jeho zrodu stálo
těleso osmadvaceti občanů. 28. srpna 1892
převzal spolek do svého užívání první ruční
stříkačku, která je dodnes mimochodem plně
funkční. Dílem osudu hned dva dny po převzetí
stříkačky kocelovickými hasiči zasáhl obec
poměrně rozsáhlý požár, který těžce poškodil
hned tři stavení.
Další stříkačku - dvoukolovou - získal sbor
roku 1902. Motorové stříkačky se kocelovičtí
dočkali v roce 1947, nicméně dlouho se z ní neradovali. V 50. letech, kdy se rozpoutal na polích
„třídní boj“ proti „imperialistickému brouku“
mandelince bramborové, byl tento stroj nasazen
na její likvidaci. „Na rozdíl od mandelinky naše
stříkačka nepřežila,“ zdůraznil ve svém projevu
při oslavách 120. výročí založení sboru jeho
současný starosta Václav Čadek. Roku 1964 se
technická výbava spolku „chráněnců svatého
Floriána“ rozrostla o mašinu „Praga RN“, která
sloužila až do roku 1995. Téhož roku došlo
k zakoupení starší cisterny CAS 25.
„Dnes máme třiatřicet činných členů,“ říká
starosta sboru Václav Čadek k současné situaci,
„Z toho počtu jsou čtyři ženy. Dále evidujeme
dvacet čtyři přispívajících, z toho sedm žen.
Naším prvořadým úkolem je starat se o provozuschopnost požární techniky. V roce 2010
k nám přistoupilo osm mladších jedinců, kteří se
otrkávají a sbírají potřebné zkušenosti. Žádných
opravdových soutěží se neúčastníme, ale děsně
rádi objíždíme okolní vesnice při příležitosti
různých výročí. Co se týče naší „civilní“ činnosti, tak každoročně pořádáme hasičský bál,
oslavy MDŽ a sběr železa, velkoobjemového
i nebezpečného odpadu. Naprosto bezvadná
je spolupráce hasičského sboru a obce- vedení
Kocelovic nás finančně podporuje při pořizování techniky a další výstroje, my jsme si vzali
na starost údržbu veřejných prostranství, včetně
kropení fotbalového trávníku, instalaci a užívání
posypových nádob a samozřejmě brigádnickou
výpomoc. O soudržnosti Obecního úřadu a hasičského sboru nejlépe vypovídá fakt, že se starosta obce, ačkoliv není naším členem, zapojuje
do všech našich aktivit!“
Kocelovický sbor dobrovolných hasičů výrazně pomáhal po ničivých povodních v roce
2002 v obcích Tchořovice a Lnáře na likvidaci
způsobených škod. Účastnil se také zásahů proti
ohni – v roce 2003 při požáru lesa v Podruhlí,

jeho nejvýraznějším zásahem bylo hašení seníku
ZD Lnáře roku 2006.
Samotný program oslav 120 let trvání kocelovického sboru sestával ze společného fotografování před místní hasičskou zbrojnicí, průvodu
s hostujícími hasičskými výpravami a položení
věnců k pomníku padlých z 1. světové války.
Následovaly proslovy starostů a vystoupení mažoretek z Bělčic. Samozřejmě se nezapomnělo
ani na veřejné ocenění zasloužilých členů sboru
čestnými plaketami, uznání bylo vysloveno
a květinami vyjádřeno i ženským příslušnicím.
„Čekali jsme i na příjezd hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimoly, který byl dopředu avizován. Bohužel se nakonec pan hejtman musel
omluvit,“ dodává Václav Čadek.
Zlatým hřebem slavnostního sobotního odpoledne nemohlo být nic jiného než soutěž v požárním útoku. Své zkušenosti a fyzickou přípravu
zde zúročili příslušníci deseti mužských sestav
a příslušnice pěti ženských jednotek. Muži přijeli
z Říšť, Závišína, Radošic, Hajan, Záhrobí, Lnář,
Metel, Předmíře, dvě party vyslali na „bitevní
pole“ kocelovičtí. Ženy reprezentovaly Předmíř,
Hajany, Hornosín, Tchořovice a Záhrobí. Zastoupení tu měly i děti- hajanskou a tchořovickou
složku, které podaly skvělý výkon a zaslouženě
sklidily za maximální nasazení potlesk všech
přítomných.
Znamenitě si vedli i dospělí. Ovšem leckdy
zaúřadovala prachobyčejná smůla a ta stačila
dokonale zamíchat pořadím. To na vlastní kůži
poznali právě domácí, kteří tak skončili s jedním
týmem na šesté pozici a s druhým v postavení
„mimo hru“, jak by se vyjádřil fotbalista. „Selhala technika a to se prostě může stát komukoliv,“
konstatoval starosta sboru Václav Čadek, „Když
jsme už nanečisto podnikli druhý pokus, měli
jsme lepší čas než vítězný Hornosín,“ doplnil.
Ostatně smůla se nenalepila na paty jen jim. Hasiči z Předmíře se museli smířit s diskvalifikací,
když se jim požární útok „rozsypal pod rukama“.
V mužských jednotkách tedy tentokrát
vybojovali prvenství Hornosínští, za nimi se
umístila parta ze Tchořovic a bronz si domů
odvezli muži ze Závišína. Také v čele ženského
žebříčku kraloval Hornosín, tchořovičtí si znovu podrželi stříbro a na třetím místě vystřídalo
Závišín Záhrobí.
Na samotný závěr kocelovičtí hasiči v historických uniformách se svojí ruční stříkačkou
hasili zapálenou maketu baráčku z papíru.
Nakonec jim kolegové z Radošic s obdobnou
pratechnikou přispěchali na pomoc a společnými
silami ohnivého mužíčka zadusili.
Jaká by to byla hasičská oslava, kdyby si
příslušníci jednotlivých sborů nezapěli tu jejich
„ Co jste hasiči….“ A při dobrém jídle, dobře
vychlazeném moku se zpívalo dál až do ranního
kuropění.
Vladimír Šavrda

Dětskému dni ve Skaličanech dominovala „Opičí dráha“. S gustem si ji
otestovali i dospělí.
Skaličany - Pracovat pro radost a zábavu
dětí patří mezi nejušlechtilejší činy. V tom jsou
bezesporu zajedno všichni činovníci všech obcí
na Blatensku. Důkazem toho jsou všudypřítomné
oslavy Mezinárodního dne dětí, které mají možná
trochu odlišné náplně, ale jeden cíl - vykouzlit
ohníčky nadšení v očích těch nejmladších.
Ve Skaličanech - obci se 125 obyvateli, kde
žije minimálně třicet dětí, v tomto ohledu rozhodně nezůstávají stranou. Právě naopak - svátek
chlapců a děvčátek zde „modelují“ ve velkém
stylu. I letošní třetí ročník rozvířili organizátoři
velkolepě.
Dominantou letošního „Dětského dne“
ve Skaličanech byla
tzv. „Opičí dráha“.
„Skládá se z podlézání tyčky, běhu přes
pneumatiky, orientace
v bludišti a slalomu,“
představila atrakci
hned v úvodu pořadatelka Michaela
Slezáková, „Na dráhu
navazuje směs tří drobných soutěží, tzv. „diplom
dovedností“- hod penízků do vody, hod míčkem
na plechovky a vrhání kroužků na kužele. „Třešničku na dortu“ představuje skákání v pytlích.
Připravili jsme i doplňkové disciplíny - srážení
kuželek a lov plastových rybiček na háček,“
doplňuje výčet radovánek Michaela Slezáková.
Do soutěží se přihlásilo celkem sedmnáct dětí
a všechny je braly smrtelně vážně. Počínaly si
vesměs velice obratně a za své výkony sklízely
ohromný potlesk přihlížejících. Snad jen dva či
tři malí „budulínci“ se neobešli bez asistence
tatínků, ale to nic nezměnilo na tom, že i oni
byli ohromní a také mohli počítat se shovívavostí rozhodčích. „Kdyby se dnes v Blatné
nekonaly „Rybářské
slavnosti“, mohla
být účast ještě větší,“
konstatoval předseda
zdejšího osadního výboru ing. Václav Cheníček ml., „Počasí je
přímo ideální, stejně
jako loni i předloni,
kdy pršelo jen před
a po akci. Před rokem
jsme tu měli dětí pětadvacet a nechyběli ani přespolní.“
Albert Kopecký / 9 let /, který žije s rodiči
v Praze a do Skaličan jezdí jen na chalupu,
se pochlubil dárkovým balíčkem, který si
„vysloužil“ ještě před zprovozněním „Opičí
dráhy“: „Moc se mi tady líbí a z toho balíčku
mám ohromnou radost. „Opičí dráha“ se mi,
myslím, dost vyvedla. Naopak skákání v pytli
mě připravilo o body,“ přiznává.
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Hotovým „sběračem trofejí“ se stal ve Skaličanech domácí Dominik Dufek / 5 let /.
Na „Opičí dráze“ si doběhl pro stříbro, mezi
svými byl nejlepší ve skákání v pytli a také
triumfoval v „Diplomu dovednosti“. Už letos se
těšil na příští „Oslavy dne dětí“ a dušoval se, že
tady určitě nebude chybět: „Házení mincí jsem
pokazil- to jsem se trefil jen jednou na konec.
Všichni jsme se zasmáli tomu, když jsem v běhu
přes pneumatiky zakopl a udělal kotrmelec,“
uculuje se sympatický klučina.
Po dětech „ došlo“ i na jejich rodiče. Švandu
nezkazilo hned třináct dospělých, kteří se pustili
do soutěžení s nevšední chutí. Jako první se
na „Opičí dráhu“ vrhl předseda osadního výboru
a na „posilněnou“ si sebou nesl půllitr s pivem.
Známý recesista si následně hodil na záda jednu
z pneumatik a jako Bivoj s kancem si po výběhu
z bludiště ještě dočepoval Staropramen, načež
vlažně za bujarého jásotu publika dokončil
závod.
Hned po něm vystartoval Tomáš Lehečka,
který všechny překvapil podletem pod páskou,
kdy byla k vidění jen černá čára pohybující se
rychlostí kulového blesku. „Jednalo se o něco
mezi šipkou a para stylem,“ vysvětlil později
mladý řidič autobusu, „Dalo by se to zvládnout
ještě rychleji, já „jel“ tak na půl plynu, ale tam
šlo hlavně o legraci.“ Zbytek dráhy Tomáš
Slezák absolvoval stejně jako Václav Cheníček
ml. s pneumatikou na zádech. Ostatní tatínkové
a maminky už si tenhle kousek raději odpustili.
Ještě před vyhlášením výsledků se dětský
řetěz a řetěz dospělých přetahovali lanem. Pochopitelně vyhrály děti.
Následně se už vystupovalo na stupně vítězů
a předávaly se odměny. Na „Opičí dráze“ si v kategorii mladších dětí nejlépe vedl Jakub Slezák,
následovaný Dominikem Dufkem a Lindou Lehečkovou. Kategorii starších dětí ovládla Radka
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Panfilová, druhé místo vybojoval David Slezák,
třetí Albert Kopecký. „Diplom dovednosti“- tady
mezi mladšími dětmi exeloval Dominik Dufek,
na záda mu dýchala Nela Hanzlíčková a jí zase
Linda Lehečková. Ze starších dětí si nejlépe vedl
Albert Kopecký, za ním skončili David Slezák
a Dominik Filaus. Skákání v pytlích- kategorie
malých představila vítěze jménem Dominik
Dufek, druhým nejzdatnějším „klokanem“ se
stal Jakub Slezák, první trojku doplnila Nela
Hanzlíčková. Starší kategorii vévodila Michaela
Fořtová, za sebou ponechala Davida Slezáka
a Radku Panfilovou.
Nejúspěšnější ženou „Opičí dráhy“ se stala
Michaela Slezáková, v závěsu zůstaly Radka
Kopecká a Lucie Trendlová. „Tarzanem“ ústřední disciplíny byl Bohumil Kvarda, následován
Davidem Slezákem a Tomášem Lehečkou.
V pytlích si mezi ženami doskočila pro zlato
Natálie Panfilová, o stupeň níž zůstala Radka
Kopecká a bronz se usmál na Michaelu Slezákovou. Mezi muži nenašel přemožitele Bohumil
Kvarda, na druhé pozici se umístil Jakub Darda
a na třetí David Slezák.
Obrovskou zásluhu na přípravě soutěží pro
děti přičetli zástupci obce ženám- Michaele
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Slezákové, Radce Kvardové, Jitce Fořtové,
Aleně Šípkové a Haně „Bari“ Kořínkové, která
pro plnění mateřských povinností nemohla sice
být akci fyzicky přítomna, ale pro tuto příležitost
vytvořila krásné diplomy. „Poděkování ale patří
bez rozdílu všem dobrovolníkům z obce, kteří
přiložili ruku ke společnému dílu,“ zdůraznil
ing. Václav Cheníček ml., který má sám na zdárném průběhu „Dětského dne“ ve Skaličanech
lví podíl.
Skaličany vůbec žijí poslední tři roky bohatým společenským životem. Mají za sebou pestré
oslavy výročí 600 let od první písemné zmínky
o obci, obnovila se po patnáctileté odmlce tradice
stavění máje, dala se dohromady velmi aktivní
parta dobrovolných hasičů, konají se tu hojně
navštěvované poutě a pouťové zábavy, sezóna
pěkného počasí se zakončuje buďto „Loučením
s létem“ nebo „Vítáním podzimu“, kde bývá
hodně veselo a živo.
„Škoda jen, že stále postrádáme prostornější
místnost, kde by se mohlo sejít a posedět větší
množství lidí,“ posteskl si závěrem ing. Václav
Cheníček ml.
Vladimír Šavrda
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borovou medaili si vybojovali hráči Třemešné,
s černým Petrem tentokrát putovali domů hokejbalisté Plzně Litice.
Vladimír Šavrda

Blatenští DATLÍCI
Souboj blatenských „datlíků“ o hokejbalový
bronz proměnil ochozy zimního stadiónu
v malé Nagano.
Hokejbal má v Blatné po řadě úspěchů postavení takřka posvátné. Spolu s fotbalem patří
k nejoblíbenějším sportům, který jako magnet
přitahuje nové a nové kluky. A právě starším
žákům patřil květnový turnaj pěti týmů, kdy se
na ploše místního zimního stadiónu rozhodovalo o postupu na semifinále Mistrovství České
republiky.
Podívaná to byla vskutku fantastická
a od první do poslední vteřiny napínavá. Všechny
celky bez výjimky podaly vyčerpávající výkony,
do jednotlivých zápasů šly v duchu zásady „pot,
slzy a krev“ a na hracím koridoru skoro nechaly
duši. Logicky se na diváckých ochozech sešlo
nejvíc Blateňáků a tak domácí vedle výhody
domácího prostředí byli posíleni také psychickymohutnou hlasovou podporou svého fanklubu.
Nervy blatenského obecenstva, včetně trenéra
a dalších představitelů klubu TJ Datels Blatná
praskaly doslova ve švech, když domácí sehrávali utkání o třetí místo a tudíž i o postup do již
zmiňovaného semifinále Mistrovství České
republiky. A protože se zápas vyvinul jako vzácně vyrovnaný a krutě dramatický do poslední
chvilky, fanoušci se div nepominuli na zdravém
rozumu. Okolí hrací plochy ne náhodou připomínalo v těch chvílích malé Nagano. A když
se blatenským „datlíkům“ na nájezdy podařilo
soupeře těsně porazit a zajistit si tak postup, vlna
nadšení neznala hranic. „Hoši, děkujem! Hoši,
děkujem!“, ozývalo se ze všech stran stejně jako
v roce 1998, kdy davy lidí vítaly reprezentační
výpravu českých hokejistů.
Kapitán blatenského týmu Daniel Michálek
/15 let/okomentoval zisk bronzu následovně:
„Když mám být upřímný, tak se třetím místem
jsme počítali. Původně. Ale je taky fakt, že když
protivníci srovnali skóre na tři ku třem, viděl
jsem to černě. Na úspěch v nájezdech jsem
nevěřil. Ale ono to nakonec vyšlo!“, radoval se
upřímně Dan. Nasazení svého týmu ohodnotil
na výbornou: „Kluci makali na 150%, dali
do toho všechno. Rád bych se také vyjádřil
k původně zle vypadajícímu zranění našeho
hráče, kdy se muselo utkání přerušit a on byl
odnesen z hrací plochy. Nakonec to díkybohu
nebylo nic vážného a on si za něj mohl de facto
sám- upadl a byl kopnut do hlavy. Fauly? Nic
mimořádného, hrálo se skoro pořád fair play,
nějaký ten strkanec nebo šťouchanec se objevil
na obou stranách. Rozhodčí byli spravedliví
a všímaví, zažili jsme s nimi horší chvíle,“ uvádí
kapitán „datlíků“. Od rána se prý blatenským
dařilo dobře: „Porazili jsme na začátku Plzeň
Letice, což bych charakterizoval jako takovou
„povinnou výhru“. Byl to asi „nejslabší článek
řetězu“. Vyvíjelo se to slibně. Dost mě mrzí, že
v našem klíčovém utkání se mi nepodařilo dát
gól,“ dodává Dan Michálek.
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Blatenští „datlíci“ dokázali, že
v hokejbalu něco znamenají

Vítězství na turnaji starších žáků v Blatné
si tentokrát na své konto připsala sestava TJ
Snack Dobřany. Jejich kapitán Lukáš Kaňak /15
let/k tomu řekl: „Nám stačilo uhrát dva body
a k těm jsme se propracovali hned v úvodu, kdy
jsme vyhráli. Ve druhém zápase nás „převálcovali“ plzenští, ale to už nás nemohlo ohrozit, natož
zlomit. Uznávám, že z naší strany se objevily naprosto zbytečné fauly. Co ještě dodat? Maximální
spokojenost a těšíme se na semifinále!“ Trenér
týmu Libor Oplt ho doplnil: „Jsem moc rád, že
naši kluci takhle drží při sobě. I sami blatenští
fanoušci říkají, že jsme dobrá parta.“
K nespornému úspěchu blatenských starších
žáků se vyjádřil i trenér Daniel Málek: „Boj
o bronz byl hodně emotivní, ale také korektní.
Našim klukům jsem věřil a prožíval jsem to
s nimi. Tuhle medaili si naše bezva parta určitě
zasloužila, protože si ji doslova „vydřela“! Jsme
vděčni za podporu našemu fanklubu, který
sestává z rodičů hráčů. Ti s námi celou sezónu
jezdí na zápasy i mimo Blatnou. Někteří z nich
to berou vskutku citelně!“
Na závěrečné vyhlášení výsledků se dostavil
i starosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, z jehož
rukou přebírali zástupci jednotlivých týmů ceny.
Zlato si odváželi hráči TJ Snack Dobřany, stříbro
plzenští hokejbalisté, bronz zůstal doma. Bram-

Město Blatná může být na své hokejbalisty
pyšná. A jeho představitelé jsou si toho dobře
vědomi. „V závěrečném semifinále Mistrovství
České republiky starší žáci sice nepostoupili
do pražského finále, když obsadili čtvrté místo,
ale blatenskému hokejbalu rozhodně ostudu
neudělali,“ uvádí jejich trenér Daniel Málek,
„Je vynikajícím úspěchem, že se náš tým stal
nejlepším v Jihočeském kraji a stanul na celkové
deváté pozici v rámci republiky.“
Sezóna 2012 byla pro blatenské „datlíky“
cenným přínosem jejich kariéry a zúročila se
tvrdá a poctivá práce v trénincích jedné senzační
party.
Výborně si vedli i hokejbalisté z řad mladších
žáků, co v globálním celorepublikovém žebříčku
zaujali deváté pořadí z 33 vrstevnických týmů.
„Bohužel závěr sezóny poznamenalo zúžení
našeho kádru v důsledku úrazů a nemocí,“
poznamenává trenér Radek Kareš, který s hokejbalovým „potěrem“ pracuje dva roky. Tato
skupina funguje už čtyři roky.
Vladimír Šavrda

Kapitán vítězného týmu Snack Dobřany
Lukáš Kaňak.
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Cyklistický memoriál
Na cyklistickém memoriálu v Blatné „kroužil“ okolo nádraží i patron akce senátor Miroslav Krejča. Historický velociped posloužil
však jen k manifestační jízdě.
Blatná - V neděli 27. května patřilo blatenské nádraží s nejbližším
okolím jen a jen cyklistům. Odehrával se zde totiž 8. ročník cyklistického
závodu/kritéria/pod názvem „Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty města Blatné“, konaný letos pod záštitou senátora Miroslava Krejči,
který ho finančně podpořil. Stejně jako v uplynulých letech ho pořádala
místní sportovní stáj SCV Blatná pod hlavičkou Jihočeské amatérské ligy
ve spolupráci s Technickými službami Blatné a městskou policií.
Kdo byl vlastně Christian Battaglia, na jehož počest se tento přebor
koná? Jednalo se o fenomenálního cyklistického závodníka z nedalekých
Bratronic, který za svůj život „zlomil vaz“ bezmála miliónu kilometrů.
Během svého života absolvoval nejnáročnější národní cyklomaratón Praha
- Karlovy Vary - Praha celkem pětadvacetkrát, což nedokázal nikdo před

ním ani po něm! Původem baron z jihočeské větve staré italské vojenské
šlechty byl se svými nejbližšími šikanován nacistickým i komunistickým
režimem. Proslavil se svými sportovními „husarskými kousky“, které
zvěčnil ve svých dílech spisovatel Ota Pavel. Pro svoji čestnou a přímou
povahu si ho oblíbil nespočet lidí. Christian Battaglia zemřel, jak mu bylo
prorokováno přáteli, v sedle svého kola. Stalo se tak 24. srpna 1991 u lesíka
„Tisovíku“ za Strakonicemi na srdeční kolaps. Roku 2002 mu jeho fanklub
postavil a slavnostně odhalil na návsi v rodných Bratronicích pomník.
Tentokrát si blatenské kritérium nenechalo ujít 73 cyklistů všech
věkových kategorií- počínaje předškolními dětmi a konče veterány nad
šedesát let.
Doprovodný program, který měl závodníky „naladit“ na tu správnou
vlnu, sestával z vystoupení mažoretek, temperamentní exhibice Petra
Beneše z Blatné na jednokolce a manifestačního „srandazávodu“ jezdců
na historických kostitřasech po třech okruzích /délka jednoho okruhu - 850
m/. Tuto zábavnou vložku si nenechal ujít ani přítomný senátor Miroslav
Krejča, který se jako jediný komunální politik ujal čestné povinnosti předávat ceny nejlepším závodníkům této blatenské akce. S velkou ochotou
mu svoji prvorepublikovou „garderobu“ i s velocipédem - pamětníkem
zapůjčil jeden z vyznavačů této nádherné tradice. Po dojetí se senátor
svěřil: „Ty tři okruhy mi docela stačily!“
Na stupně vítězů se v této mimosoutěžní kategorii postavily samé
ženy v tomto pořadí - Hana Konigsmarková, Marta Zborníková a Dagmar
Bartošová /všechny z Písku/. „Vždyť jsme gentlemani,“ uvedl po straně
předseda klubu velocipedistů Písek Vojtěch Košičár.
Vyhlášení výsledků proběhlo okolo čtrnácté hodiny a výsledný žebříček
byl následující:
Chlapci do 6 let - nábor: 1. Vojtěch Bulka z Blatné, 2. Prokop Říha
z Blatné. Děvčata do 6 let- nábor: 1. Ema Mlsová z Blatné, 2. Michaela
Hejnochová z Blatné. Chlapci 7- 9 let: 1. Karel Artl ze Švec cykloteam

Historická kola.

Soběslav, 2. Jakub Opava z Blatné, 3. Marek Pechouš z Cyklo Olympia.
Děvčata 7- 9 let: 1. Adéla Kudějová z Písku. Chlapci 10 – 12 let: 1. Ondřej
Přibyl ze Švec cykloteam Soběslav, 2. Michal Sedláček z Blatné. Děvčata
10 - 12 let: 1. Denisa Švecová ze Švec cykloteam Soběslav, 2. Veronika
Widnerová z GO Nutrixion, 3. Daniela Kudějová z Písku. Chlapci 13- 15
let: 1. Šimon Mašek /SCV Blatná/, 2. Jakub Preis z Blatné, 3. Tomáš Kortus z Blatné. Junioři : 1. Patrik Widner z Madeta Fitnes Spezialized. Muži
A /18 - 29 let/: 1. Lukáš Smola z Focus Znojmo /bývalý závodník SCV
Blatná/, 2. Martin Stošek z ČS Spezialized /bývalý závodník SCV Blatná/,
3. Stanislav Bambula z ČEZ cykloteam Tábor. Muži B /30 - 39 let/: 1.
Oldřich Mika z Galaxy Cyklo Švec, 2. Martin Kříž z Cykloteam WEBER,
3. Karel Kopr z KC Slavia Praha. Muži C /40 - 49 let/: 1. David Korčák
z Cyklo Jiřička České Budějovice, 2. Martin Švec z Cyklo sport Soukup
Blatná, 3. Radek Nehez z TOYOTA Dolák MTB. Muži D /50 - 59 let/: 1.
Tomáš Rous z ROTY, 2. Jiří Kotrba z Cyklo Jiřička České Budějovice, 3.
Jiří Růžička z CYKLO Velešín. Muži E /nad 60 let/: 1. Zdeněk Šlehofer st.
z SCK ŠLAUF – REFAGLASS, 2. Evžen Kamenár z OMV, 3. Jan Kalina
z Galaxy Cyklo Švec. Ženy - 1. Marie Kočová z DIABLO SPORT Český
Krumlov, 2. Jana Matlásková z Galaxy Cyklo Švec.
Vladimír Šavrda

Nejlepší závodníci kategorie A.

SDH Buzice a obec Buzice
Vás srdečně zvou
na 18. ročník

TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

BUZICKÝ BEJK
který se koná 23.6. 2012
Začítek v 8.00 hod.
Místo konání - hřiště za vsí
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Poctivě vydřené vítězství
Paralla -tým Blateňáků
Pražská Stromovka 18.-19.května 2012
Letošní ročník závodu 24 hodin na koloběžce by se dal s trochou nadsázky charakterizovat jako dumasovské drama o 24 dějstvích. Už pouhé
rozdělení rolí dává tušit napínavou podívanou:
 Nudle s mákem (Athos) - loňský i předloňský vítěz, usiluje o udržení
svého postavení na stupni nejvyšším
 Yedoo (Porthos) - předloni si poprvé zkusili, co závod obnáší, vloni
získali bronz a míří ještě výš
 Grassel (d‘Artagnan) - na první pohled nováček, ve skutečnosti mladý a velmi dravý soupeř
 Parallo (Aramis) - šedá eminence, dlouholetý matador, vždy v první
pětici, avšak nikdy první. Letošní účastníci: Jakub Mikolášek, Filip
Bílek, Filip Nový, Káťa Dušková, Míra Janota, Adam, Martin a Jiří
Scheinherr ml. a st., Jana Burjanová
v dalších rolích početný kompars :-))))
Drsný souboj
Tak urputný boj o první příčky tento závod ještě nepamatuje. Do vcelku
očekávané bitvy mezi Nudlemi, Parallem a Yedoo hned od začátku nečekaně a velmi ostře vstoupil Grassel, a s neuvěřitelně malým počtem jezdců
(převážně 2-5) na větší část závodu pořádně otřásl sebevědomím ostatních.
Nudlím z toho napětí popraskaly dokonce i dráty ve výpletu zadního kola,
naštěstí je stejně jako vloni zachránily půjčené náhradní díly od Yedoo. Jen
Parallo si jako vždycky jezdilo a jezdilo... až si poprvé v historii dojelo
pro putovní kuželku za první místo (sám jsem tomu nechtěl věřit, když
jsem si ji před vyhlášením výsledků prohlížel, ale je to tak - ačkoliv stáj
s názvem Parallo se závodu účastní již dvacet let, její jméno až do letoška
na kuželce chybělo).Družstvo borců z Blatné. Najeto 542,4 km, to je 226
kol, průměrná rychlost 22,6 km / hod.
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NOVÍ MLADÍ VOLEJBALISTÉ
Dne 1.5.2012 uspořádal oddíl Dřeváci TJ Sokol Blatná nábor
nových volejbalových talentů. Celkem se sešlo bezmála 20 kluků
a holek ve věku od 10 do 20 let. Všichni začali trénovat pod dohledem školených trenérů základní volejbalové dovednosti a sportovní
průpravu. Tréninky probíhají každé úterý od 16 do 18 h na hřišti pod
sokolovnou. Zveme i další mladé lidi se zájmen o tento sport, aby
se přišli podívat na trénink nebo přímo aktivně zapojit. Tréninky
budou probíhat i o prázdninách. Těšíme se na vás!
Za trenéry Ondřej Kočovský
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KURTY POD SOKOLOVNOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
Nohejbal, volejbal, basketbal, tenis atd.
Sportovní náčiní (síť, míče, aj.) k vypůjčení u správce sokolovny.
Kurt u řeky je volně přístupný, na centrkurt je vstup možný pouze po pohodě s oddílem
volejbalu, viz

www.tjsokolblatna.cz.

Děkujeme všem sponzorů.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ patří těmto lidem: Hana Hosnedlová, Pavlína Kaprová, Radek Jaroš, Josef Novotný, Marián
Gajan, rodina Klaubrova.
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Červenec 2012
Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou dospělé i
děti:
Neděle 15. 7. - přírodovědný výlet na Vodňansko (cca 10 km pěšky, lze změnit).
Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak na Pražák u Vodňan (s přesedáním v Číčenicích).
Odtud se vydáme na židovský hřbitov u této obce. Projdeme přírodní rezervaci Záhorský rybník a
další zajímavá místa Vodňanské rybniční soustavy. Během výletu bude možnost koupání a
občerstvení. Provede nás Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně.
Zpět jede vlak např. v 16:08.
Pokračují výstavky (Paměť strakonických stromů, fotografie, kvetoucí rostliny, ukázky z knih).
Podle možností budou případně pořádány kratší přírodovědné procházky. Informace získáte
prostřednictvím knihovny a na www.csop-strakonice.net. Je možné přicházet i s vlastními návrhy.
Stejně jako příspěvky do tradiční Burzy námětů na cestování je lze odevzdávat u výpůjčního pultu
na pobočce v Husově ulici č. 380, hodit do poštovní schránky nebo poslat mailem na
hrdlickova@knih-st.cz. Otevírací doba o prázdninách viz www.knih-st.cz, tel. 380 422 720, 383 323
021, 383 322 219.
Koupím nemovitost, byt, dm,
pozemek v této lokalit a okolí.
Nabídnte, spchá, ne RK.
Volejte na 721 808 945.

Pronajmu garáž v Blatné na Topiči.
Možnost dlouhodobého pronájmu.
Tel: 607616567.
PRODÁM zděný BYT 2+1 V BLATNÉ
v osobním vlastnictví
tel.:

776 704 667

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:

- prodej stavebního řeziva
- zakázkové krovy
- hranoly, latě, prkna, plaňky
- paletové přířezy
- impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.
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TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
k vestavné skříni od 2 m
4 ks výsuvný koš ZDARMA
formátování LTD desek
olepování ABS hran do tl. 2 mm
tel.776 11 88 15
Jsem student, nabízím sekání travních ploch (nízký trávník, louka..)
nebo drobné údržbářské práce
(nátěr plotu a podobné..)

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
tel.: 721 310 480

Prodám byt 4+1 v Blatné. Volný
k nastěhování ihned.
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

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

x95 cm

ZIE

ZIE

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

30 m

Kadeřnictví IVETA
Nově:
Prodlužování a zahušťování řas
a
ošetření vlasů Brazilským keratinem

Střední odborné učiliště

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

300 m

Nad Lomnicí 1109, Blatná
tel: 602 763 419
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NABÍZÍ:
 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

TISK:
 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
katalogů, kalendářů

 DTP studio

Fax: 383 420 590
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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