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Blatenská plovárna v provozu
V prvé polovině června byl zahájen provoz sportovně-rekreačního areálu 

Blatná, jehož základní částí je dlouho plánovaný a mnohokráte diskutovaný 
bazén. Můžeme kriticky hodnotit jeho velikost, rozsah staveb i to, že je 
to bazén nekrytý - tedy pouze sezónní, ale pokud se kdokoliv z občanů 
bude zajímat o podrobnosti tak zjistí, že existuje řada předpisů, omezení 
a v neposlední řadě hrají důležitou roli finanční možnosti města a dotace.

Je naprosto jasné, že takovéto zařízení je závislé především na počasí. 
A  to  nám přálo. Ode  dne  zahájení  se  nám obloha  vyjasnila,  a  teploty 
v odpoledních hodinách překračují třicítku. Teplota vody v bazénu dosa-
huje s mírným přihříváním 25 - 27 stupňů, což je pro naprostou většinu 
návštěvníků plně postačující. Velice kladně je hodnocena cena vstupného, 
která je jedna z nejnižších v kraji i mimo něj.

Kritika za uplynulých několik dnů provozu je minimální. Týkala  se 
především chybějících slunečníků, které by využívaly především maminky 
s malými dětmi. Toto i další drobnosti se řeší.

Provozovatel, kterým jsou Technické služby města jsou rádi za každý 
rozumný podnět  nebo připomínku vedoucí  ke  zlepšení  služeb  a  děkují 
návštěvníkům za ukázněnost a dodržování provozního řádu. Pouze někteří 
návštěvníci  velice  těžko  chápou  určitá mezení  daná  hygienikem nebo 
bezpečnostními  předpisy. Např.  do  čisté  zóny bazénů  (zádlažba kolem 
bazénů) je zakázáno vnášet jídlo a pití, nelze tam rozkládat osušky a deky 
a vstup do této zóny je pouze bosou nohou přes brouzdaliště. Do dětských 
bazénků nesmí děti bez plaveček nebo spodních kalhotek.

Všechny drobné problémy se postupně vyřeší a my všichni si můžeme 
přát jen více takových krásných letních dnů.

( nov )

Foto -  Václav Machovec.

Vážení spoluobčané,
i  v  tomto  čísle  Blatenských  listů  bych  vás  chtěl  informovat  o  tom,  jak  se  naše  měs-

to  v  minulých  dnech  zapojilo  do  odstraňování  následků  letošních  povodní.  Pro  obec  
Putim  bylo  z  prostředků Technických  služeb města  Blatná  vyčleněno  5000 Kč.  Za  tuto  část-
ku  byly  nakoupeny  především  čistící  a  úklidové  prostředky:  košťata,  hadry,  lopaty,  rukavice,  
dezinfekce, jar. Technické služby zapůjčily obci ještě čerpadlo.
Z humanitární sbírky byla větší část věnována městu Netolice, menší část obdrželo město Beroun. 

Obě města dostala především pytle, rukavice, košťata a v době povodní tolik žádanou balenou pitnou 
vodu. Zastupitelé zmiňovaných obcí poděkovali našemu městu za včasnou a účinnou pomoc.

Pavel Ounický 
místostarosta města Blatná
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  Aktual ity 
Den otevřených 
dveří v blatenském 
bazénu

V pátek 7. června 2013 se občané Blatné 
i okolí mohli poprvé projít po rekreačním are-
álu města Blatná. Konal se zde den otevřených 
dveří za účasti hlavních představitelů města.  

Po několika projevech byla slavnostně pře-
střižena páska a umožněn vstup do areálu všem, 
kteří se přišli podívat. K vidění toho bylo oprav-
du dost. Nejenom bazén s plaveckými dráhami 
o délce 25 m s masážními  lavicemi a vodními 
chrliči, ale i dětské brouzdaliště s různými vod-
ními  atrakcemi,  dětské  hřiště  a  zázemí  všech 
budov, kde se nacházejí šatny, sociální zařízení 
apod. Vstup byl umožněn i do prostor s technic-
kým zázemím areálu.

Celkově je areál povedený a určitě si najde 
své  pravidelné  návštěvníky. Další  informace 
najdete  na  jeho  oficiálních  stránkách:  plave-
cakblatna.cz. Tento web by si podle mého názoru 
zasloužil lepší provedení a také dodání dalších 
důležitých informací jako je např. aktuální počet 
návštěvníků,  aktuální  počasí  v Blatné,  teplota 
vody  atd.,  prostě  data,  která  budou  lidé  chtít 
vědět předtím, než se rozhodnou do bazénu jít. 
Snad se časem všeho dočkáme. 

V  sobotu  15.  6.  2013  proběhlo  slavnostní 
otevření tohoto rekreačního areálu. Na tento den 
si sdružení Duhové ještěrky připravilo zábavný 
program pro děti  a  jejich doprovod. Otevírací 
dobu i ceník najdete na již zmíněných interne-
tových stránkách. 

Počasí na den otevřených dveří i na den slav-
nostního otevření vyšlo krásně, a tak nezbývá než 
doufat, že i další dny budou takové, abychom si 
nový bazén mohli užívat minimálně celé léto.

Budova, ve které jsou kanceláře, klubovna s krytou 
terasou, šatny, sprchy a WC.

Pohled na hlavní bazén se skluzavkou.

Lucie Braunová 
www.blatensko.com 

facebook.com/blatensko

V této budově je zázemí pro plavčíka a také se tam 
nachází technické zařízení areálu.

ČAS PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH 
LETOŠNÍ ROZMARNÉ LÉTO

Opět je tu vytoužený čas letních toulek, od-
počinku a pohody. Po každodenním shonu se té 
„své“ dovolené už určitě nemůžete dočkat, ať se 
již chystáte „za hranice všedních dnů“ nebo si 
plánujete ji jen tak strávit na chalupě uprostřed 
rozkvetlých luk a hlubokých lesů s knihou v ruce, 
či košíkem plných hub a lesních plodů.

Nám však nastává hlavní    sezóna. Také 
v  letošním  roce  se budeme  snažit  vítat  ná-
vštěvníky Blatenska  přívětivě  a  s  ochotou 
jim poskytovat veškeré služby a  informace, 
tak jak jsme schopní a jak to ostatně děláme 
již  celých patnáct  let  i  když naše prodejní 
prostory i možnosti jsou rok od roku skrom-
nější, aby měli pocit,  že  tento kraj  je nejen 
výjímečně malebný    a  krásný,  ale  žijí  zde 
i výjímečně usměvaví, ochotní, milí a přívě-
tiví lidé. A nejen to, lidé s tvůrčím nadáním 
a laskavou duší, kterou částečně zanechávají 
i ve svých výrobcích. Právě tyto výrobky jim 
vždy připomenou kraj kam se mají v příštích 
letech vracet.

LIDOVÉ ŘEMESLO, PŮJČOVNA LO-
DĚK, INFORMAČNÍ CENTRUM

V době prázdnin se budeme snažit mít ote-
vřeno každý den mimo pondělí, i když výjím-
ky budou. Z existenčních důvodů se účastníme 
různých řemeslných akcí po Čechách, a tak 
se může stát,  že bude některý den zavřeno. 
Stejně tak to bude i s PŮJČOVNOU LODĚK. 
Stanoviště zůstává proti KAPLANCE, provo-
zovat ji budeme spíše na telefon, a to zejména 
v odpoledních hodinách od 13.00 – 17.00 hod. 

Lze ale domluvit jakýkoliv termín. Současně 
prosíme o trpělivost a pochopení.

Protože se na stránkách Blatenských listů 
setkáme až před Blatenskou poutí, nezapo-
meňte, že jsme tu pro vás, vaše příbuzné i letní 
hosty po celé prázdniny, budeme doplňovat 
zboží  o  originální  novinky  a  zajímavosti 
a k dárečkům přidáme i pověst o blatenském 
zámku.

Kontakt:  info@lidove-remeslo.cz     www.
lidove-remeslo.cz (e-shop)

Mob. 736 765 747 ( E. Fučíková)

Vám všem přejeme krásné léto plné  
nezapomenutelných zážitků.

ČERVENEC – Z PAREN, DEŠŤŮ, BOUŘEK 
A POTU SPLETENEC.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
OČIMA MATKY

V sobotu 22.6.2013 proběhly v našem městě 
dvě akce. Rybářské slavnosti a Blatenský fest. 
Ti,  co  si  zakoupili  lístek  na  fest, měli  vstup 
na slavnosti zdarma. Již při čtení plakátu jsem 
se divila, že se bude vybírat vstupné již od 13.30. 
Ale vzhledem k tomu, že v Blatné dlouho žádná 
akce nebyla, rozhodli jsme se jít a zaplatit. Těšili 
jsme se na rybí pochoutky. Na blatenské pivo, 
které tam měl představovat pivovar ze Strako-
nic  a  samozřejmě na  hudební  produkci. Ceny 
rybích specialit nebyly nijak lidové, ale vždyť 
je to jednou za rok, tak proč ne. Muzika hrála 
pěkně, počasí také nádherné, tak kde jinde trávit 
sobotu. Dopoledne bylo vyhlášeno, že si ti, co 
tam jsou, chystají se odejít a odpoledne znovu 
vrátit, mohou zakoupit lístek za polovinu. Děti, 
senioři a ZTP že mají vstup zdarma. Tak proč mě 
nikdo neinformoval, že děti ano, ale pouze do 12 
let! Toto nemilé překvapení mě čekalo u vstupu 
při našem návratu. Děti chtěly také slyšet Ivana 
Mládka. A  za  jeho vystoupení,  které  netrvalo 
ani  dvě  hodiny  zaplatily  každý  stovku  vstup. 
Kdybych tušila, že zůstat  tam  a dojít si domů 
až poté, že za kluky platit nebudu (jako většina 
těch, kteří setrvali), tak bychom tam vydrželi. 

Rybářské  slavnosti  za  dvoumetrovým plo-
tem, u každého vstupu dva pracovníci ostrahy, 
vstupné již odpoledne a za děti? A na můj dotaz, 
proč nám byly podávány nedostatečné informa-
ce a kdo to vymyslel, mi bylo sděleno, že paní 
ředitelka kulturního střediska. Občas se jedeme 
podívat do různých měst na různé slavnosti, ale 
s tímto jsme se ještě nesetkali. Jediné, co se mi 
opravdu líbilo, byla hudební produkce. Věřím, že 
nejsem jediná matka, kterou rybářské slavnosti 
opravdu  překvapily. Doufám,  že  si  příští  rok 
vzpomenu a radši koupím dětem lístky na bla-
tenskou plovárnu.

Zdena Braunová
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Letní jezdecké závody v Martinicích
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice Vás srdečně zve na jezdecké závody v parkurovém skákání. V termínu od 18. 7. – 21. 7. 2013, proběhne 

již třetí Martinický šampionát mladých koní – TOUR MAGDALÉNY HRABÁNKOVÉ. Celá soutěž dostala podtitul Tour Magdalény Hrabánkové 
v loňském roce. Tímto chceme připomenout významnou osobu českého zemědělství, agrární politiky našeho státu a dále pak patronku jezdeckého sportu, 
která se podílela na myšlence uspořádat šam- pionát mladých koní. Prof.  Ing. Magdaléna 
Hrabánková, CSc.  byla  velikou  patronkou  jezdeckého  sportu  a  dobrou  duší  Jezdecké 
společnosti Equitana. 

Všechny soutěže jsou rozděleny do věko- vých kategorií, 4- letí až 8- letí hřebci, klisny 
a valaši. První kvalifikační kola proběhnou  ve čtvrtek 18. 7., předpokládaný start první 
soutěže je v 8:30 hod. V pátek v témže čase  budou  zahájena  druhá  kvalifikační  kola. 
Sobotní přestávku mezi závody bude od 12.00  hodin  vyplňovat  doprovodný  zábavný 
program,  který  nabídne  i  v  letošním  roce  zajímavou podívanou. V nedělním finále se 
pak představí v každé soutěži 30 nejlepších  kvalifikovaných  koní,  které  svými  výkony 
budou chtít získat titul nejlepšího. A že je o co  bojovat? Celková dotace těchto závodů činí 
více než 1 milion Kč.

Další významné závody, na které bychom  Vás chtěli pozvat je mistrovství  České re-
publiky dětí a juniorů v parkurovém skákání,  které se bude konat začátkem srpna v termínu 
od 8. 8. – 11. 8. 2013. O mistrovské kovy se  bude bojovat ve třech kategoriích. Kategorii 
děti dále pak junioři a třetí kategorie je soutěž určena pro oblastní družstva.

Touto pozvánkou Vás všechny zveme k nám do Martinic. Čekají zde na Vás napínavé sportovní zážitky a příjemně strávený volný čas. Náš areál 
pamatuje i na nejmenší diváky, pro které máme vždy připravené dětské hřiště a velkou trampolínu.

Jezdecká společnost Equitana Martinice.

Uzavírání nových nájemních smluv -  starý hřbitov
V souladu s ustanoveními §25 odst. 8 zákona o pohřebnictví si vás tímto 

dovolujeme upozornit, že  v roce 2013 bude končit sjednaná doba nájmu 
hrobových míst na hřbitově v Blatné.

Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před 
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů 
taktéž provést nové zaměření hrobového místa.

K vyřízení těchto nájemních smluv jsou vyhrazeny  středy od 6,00 
do 16,00 hodin. 

Uzavírání nových nájemních smluv – nový hřbitov
Na tomto hřbitově uzavíráme nové nájemní smlouvy každý den 

od 6,00 do 14,00 hodin (po telefonické dohodě je možno vyřídit uzavření 
nájemní smlouvy i o víkendech).

Bližší informace vám rádi poskytneme v kanceláři krematoria, na te-
lefonním čísle 383 422 581,  777 158 285 nebo přes e-mail krematorium.
blatna@tiscali.cz.

Údžba komunikací
Na úseku údržby komunikací probíhala oprava komunikací také v měsí-

ci červnu. Tentokrát se nejednalo o provádění oprav drobných výtluků, které 
lze provádět i v méně příznivých povětrnostních podmínkách s drobnou 
technikou, ale došlo na opravu větších poškození místních komunikací. 
Tyto opravy byly prováděny v různých lokalitách města, a to za použití 
těžší techniky. V těchto případech již na opravy byla použitá teplá obalo-
vaná asfaltová směs.

Níže přikládáme fotografie z provádění oprav komunikací.
Svoz komunálního odpadu v Blatné

Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o., by Vás touto cestou chtěly požá-

dat o vstřícnost v rámci svozu komunálního odpadu v Blatné, a to zejména 
v letních měsících, kdy jsou vyšší denní teploty a svozový vůz s osádkou 
tak vyráží do ulic Blatné i dříve (např. v 5 hodin ráno, ale v některých 
případech  ještě dřív). Proto bychom Vás  tímto chtěli požádat o včasné 
připravení popelnic s odpadem k provedení svozu. Neradi bychom, aby se 
stávalo, že pak některé popelnice zbytečně vyvezeny nejsou.

Věříme,  že  tuto  naši  žádost  pochopíte  a  zároveň Vám  děkujeme 
za vstřícnost a spolupráci.

Stavební činnost TS Blatná
V současné době probíhá na úseku stavební činnosti Technických slu-

žeb města Blatné s. r. o. dokončování výstavby parkovacích stání v ulici 
Na Bílé husi u provozovny Bowling Centra. O této výstavbě jste již byli 
průběžně informováni. Pro informaci jen připomeneme, že zde vznikne 
36 parkovacích stání včetně 2 stání pro tělesně postižené. V závěrečném 
červnovém týdnu probíhají finální úpravy komunikace na parkovišti, které 
jsou prováděny z teplé obalované asfaltové směsi. Po těchto pracech bude 
osazeno dopravní značení a veřejné osvětlení. Poté bude požádáno o řádnou 
kolaudaci stavby a následně bude parkoviště uvedeno do běžného provozu.

Další současnou stavební akcí je oprava části chodníku v ulici Na Bílé 
husi, a  to směrem od budovy „Kostky“ k provozovně Bowling Centra. 
V rámci opravy chodníku budou opraveny i vstupy do jednotlivých by-
tových domů, které  jsou ve vlastnictví společenství vlastníků bytových 
jednotek. O dokončení  této  stavby,  včetně  fotografií  z  jejího  průběhu, 
budete blíže informování v příštím vydání Blatenských listů.

Níže přikládáme fotografie z provádění finálních úprav stavby parko-
viště.
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Dobrovolní hasiči z Lomu se ctí a zásluhami završili magickou hranici sto let 
existence svého sboru

Lom  -  Samosprávný  celek  obce Lomu  a  přilehlých  osad Neradov 
a Míreč nemá dohromady více než sto patnáct obyvatel. Přesto zde zdatně 
pulsuje sportovní život, zejména zásluhou krásného  fotbalového areálu 
v Neradově  a  úspěšného manšaftu TJ  Sokol Lom. Nádherná  příroda, 
umocněná rekreačním střediskem a dětským táborem v Mírči zase vypovídá 
o bohaté stránce cestovního ruchu. Želbohu v této oblasti došlo k uzavření 
dvou hostinců, takže běžné společenské dění doznalo trochu „na úbytě“.

Lomští si to však v sobotu 8. června bohatě vynahradili při oslavách 100. 
výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Už tak půvabná a zu-
šlechtěná obec se oděla do slavnostního roucha a stala se středem pozornosti 
širokého okolí. Náves se již od třinácti hodin hemžila modrými uniformami, 
kam oko dohlédlo. Nezbytnou kulisu tvořily zářivě červené avie, kterými 
do Lomu přijely pogratulovat svým kolegům členové hostujících sborů 
z Cerhonic, Pamětic, Škvořetic, Sedlice, Myštic, Buzic, Hajan a Skaličan. 
Asi  tím nejobdivovanějším hasičským „klenotem“ se na  této akci  stala 
zrenovovaná  ruční  stříkačka  sedlických  „chráněnců  svatého Floriána“ 
z roku 1908, pro větší parádu převážená na voze, taženým párem koňů.

Sami dobrovolní hasiči z Lomu také vlastní ruční stříkačku, pořízenou 
hned roku 1913 při založení sboru v obci. Avšak ta prozatím není schopná 
provozu, takže zůstala tentokrát skryta zrakům veřejnosti. „Určitě ji chceme 
vrátit ztracenou krásu a dát ji do pořádku,“ říká starosta obce Václav Kafka, 
„Ale to není laciná záležitost a my jsme v poslední době měli dost výdajů. 
Pevně věřím, že při příští hasičské slavnosti ji už budeme moci představit,“ 
dodává. Mimoto sbor používá dvě plně funkční motorové „mašiny“.

K současnému datu tvoří lomský Sbor dobrovolných hasičů třicet čtyři 
členů. Funkci velitele zastává Jiří Říha, břímě starosty spolku na svá bedra 
dobrovolně naložil Milan Batysta. Sbor za sebou nechal kus tvrdé a poctivé 
práce- dvakrát se zúčastnil hledání pohřešované osoby, pomáhal likvidovat 
požár v osadě Míreč, roku 2002 se zapojil do odstraňování následků po-
vodně v obci Buzice, v Mírči příslušníci lomského sboru také odčerpávali 
vodu ze studní při hrozbě otravy zeazinem. Dobrovolní hasiči pravidelně 
chodí na obecní brigády a angažují se také v oblasti kultury- pořádají dětské 
maškarní bály, mikulášské nadílky aj.

Za jakých podmínek se vlastně v Lomu před sto lety rodil Sbor dob-
rovolných hasičů? O  tom podrobně pojednávají  zažloutlé  stránky  staré 
kroniky. Stojí v nich doslova: „Dne 28. září 1911 svolal starosta občany 
a  zároveň pozval pana Blažeje z Blatné a  Jana Šafaříka z Buzic. Bylo 
usneseno ve  zdejší obci  zřídit  sbor hasičů. Za členy  se přihlásili  bratři 
Vaňáčové, Jan Zeman, Josef Solar,  Jan Lískovec, Václav Baloun a Jan 
Čabrádek z Lomu. Dále Josef Pobuda, Josef Himl a Josef Šilha z Nerado-
va, potom Josef Voldán, Filip Šembera a Josef Havlan z Mírče. Dne 14. 
července 1912 schválil obecní výbor stanovy sboru, jež pak zaslány C. K. 
místodržitelství, kdež 12. srpna 1912 potvrzeny.

31.  ledna  1913  zakoupila  obec  čtyřkolovou  stříkačku  od Ústřední 
prodejny na pražském Smíchově za 1358 korun. 6. února 1913 konána 
ustavující schůze sboru, kam ještě přistoupili Jan Barza a Josef Brousil 

z Mírče, Vojtěch Lexa  z Neradova,  Josef Maroušek,  František Kilián 
a Matěj Šilha z Lomu.

26. března započato se stavbou skladiště na pahorku. Cihly, tašky a ob-
nos sto korun obdržel sbor od barona Hildprandta. Krov dodali rolníci. 
Dovoz materiálu a nádenické práce byly zdarma. V květnu započato cvičení 
za vedení Josefa Šafaříka z Buzic. 17. června se zúčastnil sbor prvního 
požáru v Kožlí. František Slepička, kaplan z Mirotic, 13. července na ve-
řejném cvičení sloužil polní mši na vkusně upraveném oltáři u hasičského 
skladiště a vykonal obřad svěcení stříkačky.“ Tolik citace z kroniky.

Slavnost u příležitosti 100. narozenin hasičského sboru v Lomu zapo-
čala ve čtrnáct hodin nástupem všech sborů před zbrojnicí na návsi, jejich 
veřejným uvítáním a  projevy domácích  činitelů. Následovalo  odhalení 
pamětní desky příslušníkům hasičstva na fasádě zbrojnice a zavěšení věnce 
s trikolórou bývalým starostou Lomu Jaroslavem Batystou / Pamětní desku 
zhotovila písecká firma za cenu 6500 korun  /. Poté před nastoupenými 
sbory převzali z rukou starosty SDH Lom Milana Batysty ocenění v podobě 
plakety „Za věrnost“ dva nejstarší členové sboru- František Týma / 88 let 
/ z Mírče a Josef Maroušek / 81 let / z Lomu.

V obou vrásčitých tvářích se při ceremoniálu předávání ocenění zračilo 
dojetí a vděk. Pánové Maroušek i Týma se vzápětí vrátili ve vzpomínkách 
do dob hasičské historie, kterou už možná pamatují jen oni. „V roce 1946 
jsem jako patnáctiletý kluk absolvoval velké hasičské cvičení ve Škvoře-
ticích,“ skládá střípky mozaiky dohromady zvolna Josef Maroušek, „Měli 
jsme tam samostatné vystoupení v naprosto totožných stejnokrojích- stejné 
lodičky, košile, trenýrky,“ zasnívá se s podivným leskem v očích, „Bylo nás 
tenkrát dvanáct a pořadová cvičení nás naučil strejda Mařík, námi velmi 
oblíbený  a  uznávaný.“  Josef Maroušek  se  tak  stal  příslušníkem vůbec 
prvního hasičského dorostu v Lomu a když přišel  čas, přestoupil mezi 
dospělé. „Z nás dorostenců jsem už naživu jen já a jeden kamarád, žijící 
v Písku,“povzdychne si vzápětí zasloužilý ochránce obce před červeným 
kohoutem,  který  navíc  zastával  plných  čtyřicet  let  funkci  pokladníka. 
„Se stříkačkou jsem zasahoval jen jednou. To chytla „U Svojšů“ v Lomu 
od pařáku střecha,“ dodává Josef Maroušek.

František Týma z Mírče se hlásí k dobrovolným hasičům úctyhodných 
64 let! „Ale bylo nás tu tenkrát jen „jako do mariáše“, vzpomíná nejstarší 
příslušník sboru, „Představte si, že tady v Mírči fungovali jen tři hasiči, 
včetně mně. Opravdu! Nemohli jsme tedy obsadit ani stříkačku, takže ta 
motorová putovala později do Lomu.“ Když byl pan František Týma ještě 
chlapec, byla situace zdaleka jiná: „Pamatuji si, že se v Mírči dokonce ko-
nalo velkolepé hasičské cvičení za účasti mnoha sborů. A můj tatínek? To 
byl hasič tělem i duší, sloužil věrně těmhle ideálům celý život až do chvíle, 
kdy se roznemohl a už nemohl zvládnout náročné poslání hasičské. To 
mně nezbylo na památku po té vší hasičině vůbec nic- ani uniforma nebo 
fotografie, zhola nic!“, lituje František Týma. A také hořce lituje toho, jak 

Členové SDH Lom.

Členové SDH Pamětice v dobových krojích..JPG
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Ve Skaličanech se lidé hodně modlí, proto si na pouťovou veselici vždycky 
zajistili pěkné počasí

Skaličany - Už potřetí v řadě se tradiční pouťový víkend ve Skaličanech, 
připadající na svátek svatého Jana Nepomuckého, těšil přízni „nebeského 
ministra počasí“. „To bude asi tím, že se skaličanští osadníci hodně modlí 
a tak nám to z klimatického hlediska stále vychází,“ usmívá se klíčový 
organizátor pouťových veselic ing. Václav Cheníček. Navíc mají v obci 
krásnou kapli, o kterou se vzorně starají,  takže  to mají „nahoře dobré“ 
minimálně na dalších sto padesát poutí.

Letos, pravda, zaznamenala skaličanská pouť o něco menší návštěvnost 
než v předchozích dvou letech, kdy přišlo na dvě stě lidí. „Letos šlo asi 
o sto padesát hostů, ale to bylo do jisté míry způsobeno tím, že přes naši 
osadu vedla trasa Českého poháru v silniční cyklistice. Byla tak omeze-
na dopravní dostupnost  vozidlům. Ale  to  je  naprosto v pořádku. Tahle 
sportovní megaakce výrazně obohatila společenské dění v obci a byla pro 
všechny přítomné vítaným zpestřením. Peloton o počtu osmdesáti závod-
níků se prohnal Skaličany celkem jedenáctkrát a poskytl divákům vskutku 
neopakovatelný zážitek,“pronáší s uznáním v hlase ing. Václav Cheníček.

Letos byl doprovodný program pouťového víkendu o něco skromnější. 
„Vždycky se všechno nedá zajistit na sto procent. Měli jsme sice připra-
veno na sobotní odpoledne pěkné překvapení, ale ani to nevyšlo. Nicméně 
k tanci a poslechu hrály návštěvníkům poutě celý víkend K- Band pana 
Klímy  a  hudba pana Koubka. Peklo  se  tradičně prase  a  servírovaly  se 
oblíbené skaličanské pouťové koláče, kterých se napekla více než stovka. 
Jejich výrobu má na starosti domácí gurmán a labužník Radek Jaroš, co 

nad nimi jistě strávil řadu bezesných nocí,“ uvádí „hybná páka“ kulturního 
života v obci.

Velice vítáni byli na skaličanské pouti tradiční návštěvníci z Bezdědovic 
a Paštik v čele s podnikatelem Radkem Šimsou. „Díky nim pravidelně při 
této příležitosti výrazně stoupá konzumace pokrmů i nápojů,“ směje se 
předseda osadního výboru ing. Václav Cheníček.

Opravdovým „klenotem“ pouťového víkendu se stala hodnotná výstava 
historických pohlednic z celého regionu. „Zapůjčila nám je pětice sběratelů. 
Veřejnost mohla shlédnout jak originály, tak reprodukce. Výstava zazna-
menala obrovský ohlas,“ upozorňuje ing. Václav Cheníček.

Akci podpořili tito sponzoři: Městský úřad Blatná, Obaly Blatná s. r. 
o., Bohemia Konstrukt Strakonice, Zákup Skaličany / sdružení vlastníků 
nových parcel  /,  hostinec  „U Čiláka“ Buzice.  „Buzický hostinský nás 
jako obvykle skvěle pobavil sérií excelentních tanečních kreací,“ dodává 
ing. Václav Cheníček.

Za dodávku potřebného vybavení a technickou pomoc skaličanští děkují 
obci Nezdřev, Sboru dobrovolných hasičů Skaličany, firmě „Víno Žíla“ 
Blatná, truhlářství Vylita ze Skaličan, Jaroslavu Fořtovi- zednické práce ze 
Skaličan, Oldřichu Jarošovi- Drůbež a lahůdky Blatná a Václavu Zoubkovi.

Grilování se ujal Karel Dlabač se svými kamarády, vedenými panem 
Doubravou.

Osada Skaličany o sobě dala zase jednou pořádně vědět a dokázala, 
že i v malé vísce se mohou dít velké věci.                      Vladimír Šavrda

Míreč přišla o vzácnou ruční stříkačku nedozírné historické hodnoty: „To 
byla, pane, samá mosaz! Tam nemohlo nic zrezivět! Bohužel ji tehdy někdo 
nezodpovědně vystrčil na plácek za vsí a nechal ji svému osudu- může 
tomu být nějakých čtyřicet let, kdy ještě v obci fungoval obchodní mlýn. 
A právě stárek z toho mlýna ji prostě sebral, naložil a odvezl do Mirotic- 
a nikdo už ji nikdy neviděl! Nejspíš ji prodal nějakému sběrateli. Z téhož 
plácku zmizely i krásné saně za koně,“ konstatuje smutně František Týma.

Po ocenění zasloužilých členů sboru se všechny sbory seřadily a prů-
vodem se vydaly na nedaleké hřiště v Neradově, kde pokračoval sváteční 
program a bylo zajištěno občerstvení. Za účasti minimálně dvou set diváků 
se kombinovala kulturní vystoupení / Taneční soubor ze Sedlice v lidových 
krojích, kankán aj. / s vystoupeními ryze hasičskými / požární útok dětí 
z Hajan a Pamětic, ukázka práce s ruční stříkačkou aj. /. Všem bez rozdílu 
se připravený program, který trval takřka do osmnácti hodin, velice líbil 
a byl odměněn bouřlivými potlesky. Zvláštní odměny se dočkal hasičský 
„potěr“, který předvedl vskutku báječné výkony. Všem dětem bez rozdílu 
zavěsil velitel lomského sboru Jiří Říha na krk obří medaili, pro obě druž-
stva byly připraveny dva luxusní dorty.

Hosté z SDH Cerhonice měli možnost ukázat přítomným čerstvé vyba-
vení sboru- nové proudnice, nový sací koš a hlavně novou Avii. To všechno 
si mohli dovolit díky dotacím z fondu kraje a příspěvku Obecního úřadu. 
„Loni jsme si pořídili i plovoucí čerpadlo,“ doplňuje výčet starosta sboru 
David Vašín, „Mašinu na hašení máme z roku 1972.“

Hoši z Cerhonic  jsou věrní  tradicím až do morku kostí. „My prostě 
na okrskové soutěži v Miroticích hadice rozhazujeme, jak se to vždycky 
dělalo,  jako  to  dělali  naši  tátové  a  dědové,“  upozorňuje David Vašín, 
„Máme tak oproti ostatním dvojnásobný čas a stalo se ustáleným obyče-
jem, že dostaneme „jen“ cenu „fair play“. My prostě tímhle staročeským 
způsobem lepšího času nedosáhneme a nikam nepostoupíme, ale my jsme 
spokojeni!,“ zdůrazňuje starosta sboru.

Sborové heslo cerhonických zní: „Je nás málo, ale samí dobří!“ A tahle 
jednadvacítka  hasičů  je  vskutku  zatraceně dobrá,  když  jde  do  tuhého. 
Likvidovali následky ničivých záplav v roce 2002 v Miroticích i Písku, 
zasahovali při požárech mirotického pole a lučkovického statku.

Členové SDH Pamětice se od ostatních „švestkově modrých“ kolegů 
odlišovali bílými  stejnokroji v historickém duchu.  „Ale  to bohužel ne-

jsou  originály,  byly 
jen  ušité  podle  ori-
ginálů,“  uvádí  věc 
na  pravou míru  Jiří 
Bláha,  „Totéž  platí 
o  našich  „rádoby“ 
rakousko-uherských 
přilbách.  Jsou  to 
repliky  s  výjimkou 
jedné  stříbrné,  která 
je  skutečným  uni-
kátem  z  roku  1896. 
Ostatně  roku  1896 
byl  u  nás  také  sbor 
dobrovolných hasičů 
založen,“  připomí-
ná  „tiskový mluvčí“ 
sestavy  Jiří  Bláha. 
První motorové stří-
kačky se spolek v Pa-
měticích dočkal roku 
1927. „Za komunistů 
ale zmizela a do obce 
se  vrátila  jako  totální 
vrak. Dalo hodně práce dát ji zase do figury,“ uvádí Jiří Bláha.

Pamětičtí hasiči mají i sedm malých hasičů, kteří nasávají zkušenosti 
od  dospělých  a  požární  útok  zvládají  „levou  zadní.“  Sbor  vychovává 
svůj „potěr“ průběžně už dvanáct let. Díru po těch, co odrostou školácké 
proudnici, pohotově doplňují rezervami.

Sbor jako celek objíždí spíše hasičské slavnosti a účastní se okrskové 
soutěže.

Jeden  z  nejslavnějších dnů  lomské historie  -  sobota 8.  června 2013 
uzavřela taneční zábava na přírodním parketu. A všichni si na jeho konci 
svorně řekli: „Stálo to za to!“

Vladimír Šavrda

Ocenění členové sboru - zleva František Týma z Mírče 
a Josef Maroušek z Lomu.
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Předseda senátu Milan Štěch přivezl do Blatné dobrou 
náladu a pohodu

Nestává  se  často,  aby Blatnou  navštívila 
významná postava politické  scény. Proto bylo 
vítanou změnou, když  tak v  rámci  svého pra-
covního  dne  na  Strakonicku  učinil  současný 
předseda Senátu Milan Štěch.

N e j p r v e 
strávil asi ho-
dinu na zdejší 
radnici,  kde 
s představiteli 
města  staros-
tou Mgr. Bo-
h u s l a v e m 
Navrátilem, 
místostaros-
tou  Pavlem 
O u n i c k ým 
a  radním  Jo-
se f em  Ho-
s p e r g e r em 
h o v o ř i l i 

na téma rozvoj 
a problematika 
Blatné.   Poté 

vkročil  za  doprovodu  svých  spolupracovníků 
do vnitřních prostor místního Domova pro seni-
ory, aby pozdravil jeho klienty a zaměstnance, 
pobesedoval s nimi a konečně si zevrubně pro-
hlédl  celé  zařízení. Všude,  kde  se  objevil,  ho 
obklopovala srdečnost a upřímnost. Přítomným 
seniorům a personálu se svěřil, že on sám má ma-
minku úctyhodného věku 86 let. „Vaše zařízení je 
neskutečně krásné, navíc moderní a na špičkové 
úrovni  po  všech  stránkách,“  netajil  se Milan 
Štěch uznáním a obdivem, „A to je vaše město 
poměrně malé!  Senátor  za město  Pelhřimov, 
který čítá 18 000 obyvatel, se zasloužil o vybu-
dování srovnatelného Domova pro seniory před 
dvěma lety a jeho kapacita není o mnoho větší 
než  u  vás. Může  nabídnout  ubytování  stovce 
dříve narozených občanů,“ dodal.

Před odchodem ještě tváří v tvář dvacítce kli-
entů poznamenal: „Už prezident Masaryk říkal, 
že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak 
se dokáže postarat o staré a nemocné.“

Závěrem  předseda  senátu Milan  Štěch 
poskytl  Blatenským  listům  krátký  rozhovor 
na  příznačné  téma  „život  seniorů  v  současné 
české společnosti“:
„Pane předsedo, nechvalně proslulý projekt S- 
karet, který se měl necitelně dotknout především 
seniorů, nelze označit jinak než jako legislativní 
paskvil. Jak mohl podle vašeho mínění takový 
projekt vůbec vzniknout a měl by být někdo po-
hnán k zodpovědnosti za škody, které způsobil?“

„Je  to  projev  arogance  a  víry  těch,  co  zde 
v posledních třech letech vládnou, že tady budou 
vládnout i nadále. A tedy mohou prosadit něco, 
co nebude přínosem pro občany, co bude  jimi 
spontánně odmítáno, ale že to nakonec veřejnost 

překousne  a  ti,  kteří  na  tom mají  profitovat, 
z  toho  skutečně budou mít prospěch.  Jinak  to 
chápat  nemůžu.  Skutečnost,  že  takhle  špatný 
projekt, který jde na ruku jediné finanční insti-
tuci, mohl vládní koalicí vůbec projít, o lecčems 
vypovídá.  Já  nemám nic  proti  elektronizaci, 
v budoucnosti se ji stejně asi nevyhneme, ale ta-
kový návrh nutně musí být projednán se zástupci 
těch, kterých se to bezprostředně týká- například 
Národní radou tělesně postižených a pokud se 
to bude týkat i vyplácení pojistných dávek, tak 
samozřejmě i s Radou seniorů České republiky. 
Obrázkem nesmyslnosti projektu S- karet je i to, 
jak  ho vláda  násilně  protlačila  parlamentem  - 
v Senátu jsme ho zamítli - a dnes sám předseda 
vlády usiluje o jeho zrušení.“
„Vy jste se v téhle záležitosti obrátili i na Ústav-
ní soud….“

„Ano.  Rozhodnuto  by mělo  být  do  dvou 
měsíců.“
„Teď bych se rád zaměřil na otázku nerovnosti 
důchodů, která je velice bolestivá a pokládám 
ji za políček spravedlnosti. Jak to, že kupříkla-
du dozorci z komunistických koncentračních 
táborů padesátých let, kteří páchali zločiny 
proti lidskosti, byli místo potrestání odměněni 
pohádkovými důchody a lidé, kteří celý život 
poctivě pracovali, třou v důchodu leckdy bídu 
s nouzí? Vysoké důchody mají i bývalí komu-
nističtí funkcionáři, estébáci a placení udavači, 
nehledě na tučné výsluhy a jiné prebendy- čest-
ným lidem nedostupné? V některých postko-
munistických zemích bývalým prominentům 
nadstandartní důchody už zákonnou formou 
odebrali- proč se tak nestalo dosud u nás?“

„Tak ono existuje něco jako nezpochybnitel-
nost právní kontinuity. Jestliže těmto jedincům 
vznikl v minulosti nárok na základě důchodo-
vého zabezpečení a pojištění na takové hmotné 
zabezpečení,  nebyli  za  své  činy  pravomocně 
odsouzeni,  nebyl  jim  zabaven majetek,  těžko 
můžete  zpochybnit,  že  se  chovali  v  rozporu 
s právním řádem. Tehdy tak prostě byly nasta-
veny podmínky. Vždyť i dnes máme lidi, kteří 
pracují pro Bezpečnostní informační službu nebo 
zpravodajské služby. Samozřejmě pokud někdo 
porušuje  zákony  a  zneužívá  své  pravomoci, 
měl by za  to být potrestán- o  tom není  sporu. 
Nějaké rozsudky v tomhle ohledu padly, zejména 
v  souvislosti  s  událostmi  okolo  17.  listopadu 
1989, další soudní řízení ještě probíhají. Těžko 
na  někoho  dnes  ukázat  prstem  a  říci:  „Ty  jsi 
pracoval  u Státní  bezpečnosti,  automaticky  ti 
propadá nárok na uznaný důchod!“ Myslím, že 
by tito lidé s případnou stížností u Mezinárod-
ního soudu pro lidská práva jednoznačně uspěli. 
Z tohoto pohledu je taková retroaktivita ze záko-
na nepřípustná. To není názor můj, takhle soudí 
ústavní  právníci. Do  budoucnosti  by  se  také 
mohl vytvořit nebezpečný precedens, že i dnešní 

nároky určitých osob někdo zpochybní a řekne 
třeba: „Vy jste tehdy a tehdy byl starostou, my 
to neuznáváme.“ Spíš bychom si v uvozovkách 
neměli  současné důchody  závidět,  dbát  na  to, 
aby se pravidelně valorizovaly a nesnižovala se 
životní úroveň občanů.“

„Neustále přibývá hrubých útoků na seniory, 
situace je v tomto ohledu alarmující. Vedle 
systematického podvádění a okrádání dříve 
narozených spoluobčanů na nejrůznějších 
předváděcích akcích lavinovitě narostl počet 
trestných činů násilné povahy. Neuvažovala by 
Česká strana sociálně demokratická, potažmo 
konkrétně Senát, o zpřísnění trestů za takové 
delikty?“

„Především bych  chtěl  zdůraznit,  že  jsem 
zásadně proti  interpretacím  typu  senioři  a  oni 
další lidé, senioři, kteří prý žijí na úkor mladých 
z  jejich  peněz  a  jsou  jakoby  na  obtíž. Tohle 
pokládám za velice nebezpečné. Jestliže se doká-
zaly předchozí generace v horších ekonomických 
podmínkách postarat o staré a nemocné, dnešní 
společnost má pro  takovou morální povinnost 
mnohem více sil a prostředků. 

Co se týká vámi zmíněných reklamních a pro-
dejních akcí podezřelého charakteru,  tak tohle 
už  se  začíná 
řešit,  hovoří 
se  o  nutnos-
t i   u d ě l e n í 
z v l á š t n í h o 
povolení  pro 
takový  druh 
byznysu. Ur-
čitě  je  mož-
né  začleni t 
do  trestního 
řádu  zpřís-
nění  postihu 
osob, které se 
dopustí  zlo-
činu  vůči  je-
dincům, kteří 
mají minimál-
ní možnost se 
bránit- jedincům s handicapem a v pokročilém 
věku. Ovšem čím více specifik se do trestního 
řádu zahrne, tím více může být pro soudy obtíž-
nější je správně aplikovat.“

Předseda senátu Milan Štěch závěrem zmínil, 
že má k městu Blatná osobní vztah - zejména 
z devadesátých let, kdy sem jezdil a Tesla vstu-
povala  do  obtížného  období  privatizace:  „Je 
dobré, že zde vzniklo tolik nových podniků, které 
poskytují občanům pracovní příležitosti. Potěšilo 
mě i skvělé sportovní zázemí pro aktivní občany. 
Přeji  blateňákům  jen  všechno  dobré  a  rád  se 
sem znovu podívám,“ rozloučil se těmito slovy 
s Blatnou Milan Štěch.

Vladimír Šavrda 

Předseda senátu Milan Štěch při 
zápisu do Návštěvní knihy v domo-

vě seniorů.

Milan Štěch při setkání s klientem 
domova seniorů Rudolfem Baťkem.
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Okrsková soutěž v Chlumu - hasiči ze Skaličan po dvacetileté 
pauze ohlásili svůj velký návrat na scénu

Chlum  - Plných dvacet  let nepotrápili  svoje „tělesné  schránky“ ani 
na cvičišti, ani na bojišti. Řeč je o Sboru dobrovolných hasičů ze Skaličan. 
Proto když se teď jeho členové objevili na okrskové soutěži v obci Chlum 
v „plné polní“, sklidili za svůj návrat na scénu požárního sportu velké ovace 
a byli přivítáni více než srdečně. „Pravda je, že náš spolek existoval stále, že 
nikdy nedošlo k jeho zrušení,“ říká „dobrá duše“ a manažer skaličanských 
„chráněnců svatého Floriána“ ing. Václav Cheníček, „Jenže se nejezdilo 
na závody, generace zestárla, chyběl zdravý lidský materiál. V posledních 
dvou letech jsme ale přijali řadu nových členů. Ti přímo překypují zápalem 
a nadšením k hasičskému programu a ideám. Jsme hrdi na to, že se naše 
úderné jádro sestává ze samých domorodců,“ dodává předseda osadního 
výboru Skaličany. Do budoucnosti skaličanští uvažují i o sestavení vete-
ránského a ženského týmu.

Pomocnou ruku podali svým kolegům dobrovolní hasiči z Drahenického 
Málkova, kteří jim poskytli k tréninkům nejen vlastní cvičiště, ale navíc 
i dobrou radu a pomocnou ruku: „Jejich zásluhou jsme byli schopni vstřebat 
celé praktické i  teoretické schéma požárního útoku,“ uvádí  ing. Václav 
Cheníček, „Tady v Chlumu nás ale zaskočila štafeta jednotlivců, na kterou 
jsme nebyli připraveni. Její nácvik teď budeme muset u nás zavést.“

Sbor dobrovolných hasičů ze Skaličan disponuje stříkačkou z roku 1971, 
která prošla před pěti lety důkladnou renovací. Nutná výbava se postupně 
dává dohromady za štědré sponzorské podpory blatenské radnice, pod jejíž 
působnost osada spadá. Sbor sestává ze dvaceti šesti členů, z nichž rekordní 
příslušnost ke spolku drží Miloslav Kopáček /64 let/ a Karel Dlabač /61 let/.

Skaličanští hasiči nakonec skončili na okrsku v Chlumu poslední, ale 
nikterak se tím netrápili. „Přijeli jsme sem bez jakýchkoliv ambicí. Na to, 
že šlo po dvaceti letech o náš první požární útok, jsme si, myslím, vedli so-
lidně,“ bilancuje nový začátek kolektivu ing. Václav Cheníček, „Sami jsme 
mezi svými konkurenty roztrubovali, že z nás nemusí „mít vítr“, že nejsme 
žádnou „hrozbou!“, smějí se i ostatní příslušníci dobré, hasičské party.

Vedle mužských týmů z Chlumu, Blatné, Skaličan, Bezdědovic, Drahe-
nického Málkova a Hajan změřily své síly a šikovnost i hasičky z Chlumu 
a Hajan. Domácí ženy využily výhody domácího prostředí a své rivalky 
ze sousední obce „potřely“. „Byl v tom ale minimální časový rozdíl a pak- 
ony měly zase lepší štafetu než my,“ shodují se chlumské bojovnice Ivana 
Doubková a Jana Fousová, „Rozhodně se jednalo o těžké a kvalitní soupeř-
ky. Máme z našeho výkonu radost už proto, že jsme soutěžily na domácí 
půdě a oproti jedinému tréninku, který jsme před dneškem podnikly jsme 
zaznamenaly pronikavé zlepšení.“

Ještě předtím, než se v Chlumu jelo naostro, shlédli přítomní se zájmem 
požární  útok  v  podání  hajanského  „potěru“. Zdařil  se  náramně.  „Čas 
dvacet pět sekund je fantastický. A to na přeboru ve Strakonicích dosáhly 
dokonce  ještě o čtyři sekundy lepšího výsledku,“ okomentovali zdařilý 
zásah dětí rozhodčí.

Nakonec  se  v  okrskové  soutěži  v Chlumu  vyhoupli  na  pomyslný 
„Olymp“  s  jasnou  převahou  bezdědovičtí  borci.  Stříbro  si  vybojovali 
blatenští muži,  bronzovou proudnici  „vyrobili“  hasiči  z Drahenického 
Málkova. Tu neoblíbenou bramborovou medaili museli strávit soutěžící 
z domácí vesnice. Pátá příčka byla souzena hajanským nadšencům, skali-
čanští zůstali na posledním schůdku výsledkové tabulky.

Zlatý hřeb sobotního odpoledne představovala zábavná soutěž o maxi 
láhev fernetu, kterou „do placu“ věnoval starosta Chlumu Milan Bláha. 
Dostihová štafeta se dílem chodila a dílem skákala ve dvojicích, kdy oba 
parťáci měli k sobě přivázané nohy a museli co nejpružněji zdolat trasu 
v podobě slalomu. Všichni se div nepřetrhli při vidině „laku na rakve“. 
Nakonec ale láhev zůstala v držení domácích.

„A takhle je to jedině správné,“ utrousil poznámku jeden z přihlížejících.
Vladimír Šavrda

Dobrovolní hasiči ze Skaličan.

TANENÍ 2013
Kurz společenského tance bude zahájen v sobotu 
14.září 2013
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na
 www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu
tanecni.blatna@centrum.cz
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Otevření blatenského koupaliště
Otevření  blatenského koupaliště  očekávala  veřejnost  s  velkým zájmem. V hojném počtu 

navštívila Den otevřených dveří, kde se zajímali všichni i o technické zázemí. Nad očekávání se 
přidalo počasí a tropická vedra prověřují koupaliště od samého otevření. Je vidět, jak smysluplné 
bylo rozhodnutí města a vydaná investice dělá radost všem, kteří koupaliště navštíví. 

Petr Vích

Blatenská sokolovna slaví letos 80. narozeniny (pokračování)
S panem architektem Průšou byly dohodnuty 

některé  změny  v  projektu  a  pan  architekt  se 
nabídl vypracovat definitivní plány a rozpočty 
úplně zdarma, pouze za náhradu přímých výdajů.

V červenci a srpnu 1930 prováděla jednota 
ve vlastní režii bourání tzv. Veselých stodol a bý-
valého hřebčince, čímž získala jednak finanční 
hotovost, jednak množství potřebného kamene. 
Dále získala jednota další peníze z darů a odkazů 
i část pozemku od města. Na konci roku 1930 
měla již jednota přes 600 000Kč na stavbu.

V roce 1931 bylo rozhodnuto na valné hroma-
dě, že vypracování definitivních plánů a rozpočtů 
bude svěřeno br. Průšovi z Volyně, že budova 
bude  patrová  se  dvěma  sály  nad  sebou,  že  se 
provedou svépomocí všechny přípravné zemní 
práce tak, aby se hrubá stavba uskutečnila v roce 
1932 a sokolovna byla dohotovena v roce 1933.

Na  členské  schůzi  bylo  rozhodnuto  o  pra-
covní povinnosti 40 hodin pro bratry a 20 hodin 
pro  sestry,  k  čemuž  se  dobrovolně  přihlásili 
i dorostenci a dorostenky.

Rok 1932 byl  rokem 100.  výročí  narození 
br. Dr. Miroslava Tyrše, jednoho ze zakladatelů 
Sokola,  proto  blatenští  sokolové  velice  stáli 
o  to,  aby  se  se  stavbou  sokolovny  pokročilo. 
Po dodání plánů a seznámení se s rozpočty sta-
vebních firem nastalo ovšem zklamání, protože 
financí  se  nedostávalo  a  jednota  se  nechtěla 
zadlužit. Následovala mnohá  jednání  s  cílem 
učinit  stavbu  uskutečnitelnou. Byly  i  návrhy 
na odložení stavby o 1 – 3 roky, ale nakonec bylo 
velkou většinou odhlasováno  začít  se  stavbou 
hned  s  tím,  že  cena nepřekročí  1  200 000Kč. 
Bylo rozhodnuto změnit projekt tak, že střecha 
bude rovná, sníží se stropy sálů a vedla se velká 
diskuse o tom, má-li být v sokolovně restaurace. 
Někteří hájili názor, že hospoda do sokolovny 
nepatří, jiní argumentovali očekávaným stálým 
příjmem. (Ještě že vyhráli ti druzí, že?)

Dne 18. 5. podepsal br. Jan Komanec smlou-
vu, v níž se zavázal k bezplatnému řízení stavby 
sokolovny  až  do  jejího  ukončení  a  zapůjčení 
stavebních strojů a pomůcek úplně zdarma. Br. 

Chlupsa  sdělil,  že  se mu  s  br. Dr. Wünschem 
podařilo domluvit  se spořitelním výborem vý-
hodný hypotekární úvěr 300 000Kč při 5%. Br. 
Hildprandt nabídl  ze Škvořetic cihly za velmi 
dobrou  cenu,  písek  z  parku,  dřevo  v  hodnotě 
5 000Kč a část pozemku z parku na  rozšíření 
cvičiště.

V  květnu  bylo  uděleno  stavební  povolení 
(byl odpuštěn poplatek) a 18. června se zahájilo 
kopání základů.

Podle Pamětní  knihy  „získali  si  největších 
zásluh tito bratři“: br. Arch. František Průcha , 
arch. Jan Komanec, František Komanec, Karel 
Nepodal,  Jan Duspiva, Matěj Koch, František 
Levý  a Karel Hanzlík,  kteří  všichni  působili 
aktivně přímo při stavbě.

Práce díky úsilí dalších bratrů a sester i naja-
tých dělníků pokračovaly rychle a 5. listopadu 
se slavila „glajcha“.

Turistický klub BLAMIŠ 
zve všechny milovníky přírody a zdra-
vé chůze na znovuobnovený dálkový 

pochod 

Zemí zamyšlenou
Vy, co jste pamětníci, pojďte zavzpomí-
nat a pomoci nám tuto krásnou turistic-

kou akci vzkřísit
a vy, co jste mladší, pojďte se přesvědčit, 

jak krásná příroda je kolem Blatné.

KDY?: 13. července 2013
START: od 8.00 do 9.30 U UBYTOVNY 

TESLY - STÁNEK OBČERSTVENÍ- 
Blatná, kde každý účastník obdrží bližší 

pokyny
TRASA: Blatná – Paštiky – Ženatý dub – 
Újezd u Skaličan – Chobot – Černívsko 

– Bělčice - Bezdědovice – Blatná
(cca 22 km) 

Noční prohlídka
zámku Lnáře
29. června

2013

od: 21:00

vstupné: 50,-

Nové pivo BLATEŇÁK
Na Rybářských  slavnostech  v  Blatné, 

které se uskutečnily v sobotu 22. 6. 2013 bylo 
představeno nové pivo „Blateňák“, které bude 
vařeno ve Strakonickém pivovaru speciálně 
pro Blatnou. Při  této příležitosti  vystoupila 
se  zdravicí  i  paní  sládková  z Měšťanského 
pivovaru Strakonice.

Zdravím vážené občany města Blatná, pivaře 
i Vás děti. Jmenuji se Dagmar Vlková a jsem 
sládkem. Musím dodat, že šťastným sládkem, 
protože vařím pivo v pivovaře, kde se ještě pou-
žívá jen slad a chmel. Pivovarskou výrobu dělám 
už přes 20 let a tak vím, že láska, náklonnost 
a vlídné přijetí se nedá vynutit, to se musí cítit 
v srdci. Jsem tu pro Vás, abych udělala první 
krok a představila Vám dvě speciálně uvařená 
piva, pro Vás, občany Blatné, které jsme Vám 
přivezli. Při sestavování receptury jsem vychá-
zela z historických zdrojů, protože Vaše pivo 
patřilo mezi velmi žádané. Prvním z nich je světlé 
výčepní pivo se stupňovitostí 10,5 % , druhé je 
světlý ležák o stupňovitosti 12,5 %. Obě piva 
jsou uvařena ze sladu,  žateckých chmelů s hus-
tou krémovou pěnou a plnou chutí. Je na Vás, 
abyste ochutnali a vybrali to, které Vám bude 
nejvíce chutnat. Máte zde spoustu spolků. Ráda 
Vás uvítám u nás v pivovaře, abychom společně 
nad mázkem strakonického piva a troškou popo-
vídání, dotvořili charakter Vašeho blatenského 
piva. Bude mi skutečně ctí pro Vás vařit Vaše 
pivo, stejně tak,  jako je tomu s městy Vimperk 
a Volyně, s kterými máme nadstandardní vztahy. 

Mate dnes své slavnosti, proto Vám přeji 
příjemnou zábavu a moc bych si přála, aby dnes 
nám ženám chodily od našich mužů esmesky 
se slovy: „moje zlato, za 20 minut jsem doma, 
dopíjím poslední blatenské pivo .. pokud nebudu 
přečti si tuto zprávu znovu“. A my ženy, jsme 
se nad tím jen pousmály. Rozloučím se s Vámi 
s pivovarským: „Dej bůh štěstí, hodně zdraví 
a veselou mysl“.                                                 JCH
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PREZIOSO Sokol Blatná míří na mistrovství světa!
Máme za  sebou veleúspěšně finálová  kola  v mažoretkovém  sportu. 

Finále POM-POMS (třásně) se konalo ve Vimperku a za nás startovaly 
sólistky a miniformace. Ve všech disciplínách, ve kterých jsme startovaly, 
jsme získaly 1. místa a postupy na MS. Celkem jsme tedy dovezly 5 zlatých 
medailí. Velkým zážitkem byla miniformace seniorek „Žolík a jeho karty“, 
která sklidila velký ohlas u diváků i uznání od rozhodčích. 

Finále BATON (hůlka) se konala po celé dva dny v daleké Karviné. 
V sobotu startovaly sóloformace, kde jsme taktéž dosáhly velkého úspě-
chu. Získaly jsme 6 zlatých medailí a 1 bronzovou, samozřejmě s postupy 
na MS. Zajímavá a opravdu napínavá byla podívaná na tzv. „královskou 
kategorii“ seniorky - sólo. V této kategoii (15 let a výše) bylo letos poprvé 
využito dvoukolové finále. V této prestižní kategorii soutěžilo ve finále 28 
výborných sólistek. Po základním kole prvních dvanáct předvedlo svůj 
výkon znova ve druhém kole, a teprve potom porota vybrala šest nejlep-
ších. A přesto, kvůli velmi vyrovnaným výkonům, nechala porota na MS 
postoupit větší počet sólistek. Za nás zde zazářily sólistky Monika Lapková 
a Petra Bláhová, kterým se podařilo získat v takovéto konkurenci medaile!

V neděli pokračovala soutěž skupin. Za PREZIOSO startovaly tyto velké 
formace: mini kadetky – 2. místo, kadetky – Mistryně ČR a postup na MS 
(již po páté za sebou), juniorky – Mistryně ČR a postup na MS (juniorky 
soutěžily ve své věkové kategorii úplně poprvé). 

Na obou finále byla konkurence velmi vysoká (např. ve skupině kadetek 
startovalo 20 skupin, v juniorkách 15). V letošním roce se všechny skupiny 
opět zlepšily, jak v práci s náčiním, tak i v pohybové technice, akrobacii, 
gymnastice, k vidění byly více propracované a  tematické choreografie, 
modernější hudba i kostýmy. O to větší je naše radost, že i přesto se doká-
žeme stále udržet na vrcholu a stále se zlepšovat. Za to patří velké DÍKY 
našim trenérkám – Janině a Míše Augustinovým, Verče Loukotové a Hanče 
Novotné, dále také trenérkám mini kadetek Monče Lapkové a Natce Duš-

kové.  Samozřejmě 
děkujeme  také  ro-
dičům,  že  nás  pod-
porují  a  umožňují 
nám věnovat se tak 
krásnému sportu.

Mistrovství  svě-
ta  v mažoretkovém 
sportu se letos koná 
úplně  poprvé.  Sou-
těž pořádá mezinárodní federace mažoretek IFMS sdružující mažoretky 
z celého světa. Mezinárodní klání proběhne 30. 8. – 1. 9. v Eden Aréně 
v Praze. Už se moc těšíme, určitě to bude krásný zážitek!

Vaše PREZIOSO
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Projektové dny na ZŠ TGM 
Jednou z možností, jak se přiblížit přírodě, je chovat 

živočichy v  zoologických zahradách,  tam  je pozorovat, 
případně množit. Pražská ZOO byla založena 28. 9. 1931. 
Při projektovém dnu jsme ji navštívili 9. 5. 2013. Rozdě-

lili jsme se na 3 skupiny a prohlédli si ji nejprve s průvodkyní a potom 
sami. Jejím „erbovním zvířetem“ je kůň Przewalskeho, kterého tu chovají 
a úspěšně množí. V současné době probíhá to, co člověk od zoologických 
zahrad původně nečekal, tedy reintrodukce tohoto koně do Asie, do stepí, 
kde původně žil. Jak jsme se dověděli, ne vždy je reintrodukce možná. 
Například gaviála indického nejde vrátit do indických řek, protože jsou tak 
silně znečištěné, že by tam gaviál nepřežil.  Zoologická zahrada v Praze nás 
okouzlila nejen mláďaty žiraf, antilop, goril, slonů, ale i novými pavilony 
pro hrochy a velkorysým výběhem pro slony. Oba objekty jsou horkou 
novinkou otevřenou letos v březnu. Někdo se svezl na staré lanovce, jiní 
vylezli  na novou  rozhlednu. Připomněli  jsme  si,  jak  tuto ZOO zasáhla 
povodeň 13. srpna 2002. 

Nejlepší možností  pro  přežití  živočichů  v  dnešní  době  je  zachovat 
pro ně  jejich přírodní prostředí a tam je pozorovat. O tom se přesvědčila 
skupina žáků, která zůstala ve čtvrtek 9. 5. v Blatné a díky ornitologovi 
RNDr.  Petru  Pavlíkovi  „cestovali“  po  národních  parcích Skandinávie 
a dověděli se spoustu zajímavostí o volně žijících zvířatech.

V pátek 10. 5. byli žáci rozděleni do osmi skupin. Všechny skupiny 
zpracovávaly své výstupy ve formě modelů zvířat z kartonů, mapy ZOO 
s pavilony, brožury obrázků zvířat, rekordů zvířat, historie ZOO, záložek 
s  fotografiemi  zvířat.  Práce  se  jim  zdařila,  projekt  se  líbil. Myslím  si, 
že si děti odnesly spoustu nových zážitků, a kdo se chtěl něco dovědět, 
i vědomostí. 

Marie Špatná, koordinátorka projektových dnů

Jen pár týdnů po našich projektových dnech přišla povodeň. Všichni 
jsme vzpomínali na krásný projektový den v ZOO Praha, přátelské prostředí 
a spokojená zvířata. To vše bylo po povodni minulostí. Prostory dolní části 
zahrady, kde jsme se procházeli, byly celé pod vodou. A tak jsme se ve škole 
rozhodli uskutečnit sbírku, kterou bychom přispěli na opravy. Dne 9. 6. 
2013 v 8:00 jsme se usadili do haly školy s „pokladničkou“, do které jsme 
vybírali peníze. Celkový výtěžek byl 2857,-. Jsme rádi, že jsme udělali 
dobrý skutek, a doufáme, že jsme tím ZOO pomohli. Potěšil nás i zájem 
rodičů a návštěvníků školy, kteří neváhali a po celý den přispívali do naší 
„pokladničky“. Děkujeme všem, kteří přispěli.  

za organizátory sbírky Kateřina Rážová,  
místopředsedkyně ŽP

Pasování na čtenáře v 1. A na ZŠ TGM 
Prvňáčkům celý rok utekl jako voda. Děti za celý školní rok udělaly 

veliké pokroky. Umí počítat, psát a hlavně číst! To je veliká věc v životě 
lidském! Městská knihovna v Blatné proto pro nás připravila ,,Pasování 
na čtenáře“. Děti musely přesvědčit paní knihovnici, že si to opravdu za-
slouží. Na čtenáře je pasoval sám pan král z Království dětských knížek. 
Děti dostaly Pasovací listinu a dokonce dárek- knížku od Ivony Březinové- 
Medvědí pohádka. Nejen děti byly obdarovány, ale i paní učitelka dostala 
dáreček- květinu a hlavně poděkování za celoroční práci se začínajícími 
čtenáři, za což velice děkuji! Doufám, že děti najdou ve čtení knih svého 
koníčka a že je dobrá kniha bude provázet celým životem. Chtěla bych po-
děkovat celému týmu v městské knihovně za práci, kterou dělají pro děti. Je 
vidět, že jsou to lidé na svém místě. Přeji jim spoustu spokojených čtenářů!

Mgr. Zdenka Voříšková

Hurá na bazén
V pátek  7.  6.  2013  se  konalo 

slavnostní  předání  Rekreačního 
areálu v Blatné. Měli jsme možnost 
nahlédnout  na  taková místa  jako 

např. technické míst-
nosti,  do  kterých  se 
za normálního chodu 
bazénu  nedostane-
te. O  týden  později 
v sobotu 15. 6. 2013 
proběhlo  slavnostní 
otevření bazénu. Náš 
Žákovský  parlament 
byl pozván, abychom 
osobně přestřihli pás-
ku a zahájili plavec-

kou  sezónu  na  koupališti  v  Blatné. Duhové 
ještěrky měly  přichystaný  program  na  celé 

dopoledne v  podobě  různých  soutěží. Někteří 
z nás si šli samozřejmě i zaplavat. 

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Blat-
ná, že nám umožnilo se do této akce alespoň tro-
chu zapojit. Už se všichni těšíme, až se budeme 
moci  celé  prázdniny  chodit  koupat.  Pro  členy 
ŽP to byla opět další z nových zkušeností, které 
se jim za tenhle školní rok podařilo nasbírat. ☺

za ŽP ZŠ TGM Milada Stulíková 

Exkurze na ZŠ Pečky
V projektu  Žákovské  parlamenty  SOS  je 

zapojených mnoho  škol  a  s  některými máme 
možnost se i setkat. My jsme tuto možnost měli 
se školou z Peček a z Přerova. Zatímco Přerov 
navštívil v květnu nás, my jsme se 16. června 
vydali  za  druhými  parlamenťáky  do  Peček.  
Jeli jsme dlouhé 4 hodiny vlakem, ale i přesto 
jsme byli plní očekávání.  Na vlakovém nádraží 
v  Pečkách  nás  přivítali  někteří  parlamenťáci 
a cestou do školy jsme měli možnost se zastavit 
v Tescu.  Po krátkém seznamování jsme se vydali 

na  prohlídku  školy,  pak  jsme  si  opékali  buřty 
a  následoval  volný  program.   Zahráli  jsme  si 
fotbal, vybíjenou a další míčové hry a ještě lépe 
jsme se seznámili. Druhý den po snídani jsme 
se rozloučili s druhou školou a vydali jsme se 
zpátky vlakem do Prahy. Tam nás čekal krátký 
rozchod  na Václavském  náměstí  a  pak  hurá 
domů. Jsem ráda, že jsem se exkurze zúčastnila 
a doufám, že jsem se s parlamenťáky neviděla 
naposledy.

Kateřina Rážová, místopředsedkyně ŽP 

Sbor dobrovolných hasičů Bezdědovice 
a obec Bezdědovice

si Vás dovoluje pozvat na soutěž družstev
v požárním útoku

„O pohár starostky obce Bezdědovice“

3. srpna 2013 od 13 hodin
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Základní škola T. G. Masaryka se stejně 
jako většina škol v republice zapojila do ope-
račního programu Vzdělání pro konkurence-
schopnost (EU peníze školám). Podmínkou 
získání dotace byla tvorba digitálních učeb-
ních materiálů, do které se zapojila většina 
pedagogů. Na materiálech  jsme  pracovali 
dva  školní  roky  a  využíváme  je  při  výuce 
pro zpestření hodin nebo k testování znalostí 
žáků. Učitelé vytvořili celkem 600 materiálů 
a jednalo se o pracovní listy, prezentace a in-
teraktivní materiály.

Získané peníze byly využity na nákup in-
teraktivní tabule, učebnic, pomůcek a přede-
vším na vybavení dvou počítačových učeben.

Eva Wachtlová, ZŠ TGM Blatná

Dvě zlaté a jedno stříbro…aneb další 
úspěšné pokračování 

Dne 7.4.2013 se Bělčické mažoretky na soutěži „Děti v akci“  umístily na medailových pozi-
cích, a tím si tak zajistily postup na Mezinárodní finále „Děti fitness aneb sportem proti drogám“, 
které  se  konalo  26.5.2013  v  Praze. Účast  soutěžících 
byla  opravdu  velká  a  at- mosféra  nezapomenutelná. 
Díky těmto soutěžím nabrala  děvčata  společně  s  jedním 
malým chlapíkem další nové  zkušenosti  a  všichni  jsme 
tak získali motivaci na další  roky.  Bělčické mažoretky 
předvedly  veškerou  prá- ci  a  dřinu,  kterou  obnáší 
pravidelné  tréninky.  Skupi- ny Sluníčka  a Světlušky  se 
umístily  na  1. místě  a  nej- starší mažoretky Slunečnice 
vybojovaly krásné 2. místo!  Rády  bychom  našim  děv-
čatům  a malému Kubíkovi  chtěly poděkovat.  Je  to  pro 
nás a věříme, že i pro děvčata a rodiče velkou odměnou. Naše velké poděkování patří Obecnímu 
úřadu Bělčice, ZŠ a MŠ Bělčice, Lence a Petrovi Hroníkovým za foto a video dokumentaci, rodičům 
našich mažoretek za jejich trpělivost, čas a psychickou podporu, Sokolu Bělčice a Obecnímu úřadu 
Hvožďany za poskytnutý prostor k tréninkům a p. Karlu Baumrukovi za autodopravu.

Trenérky Bělčických mažoretek

Blatenské infocentrum  
a cestovní kancelář Ciao…  aktuálně: 

 
Konečně se nám přiblížila tolik očekávaná doba 
prázdnin a dovolených. Než se rozběhnete na prázdniny, 
zastavte se v městském infocentru a cestovní kanceláři 
Ciao… pod věží pro cestovatelské novinky. Na Vaše 
toulky Vás navíc vybavíme třeba knižním průvodcem či 

mapou, díky níž se dostanete ke svým turistickým cílům bez bloudění.  
  
Výlet do Chanovic 
Zajeďte se podívat do malebné vesničky jihozápadních Čech, do Chanovic. Je 
vzdálená jen 16 km západně od Blatné. Navštívit můžete rozhlednu, která během 
svého poměrně krátkého provozu (otevřena byla v srpnu 2010) přivítala již více jak 18 
000 návštěvníků. Poté, co zdoláte 136 schodů, otevře se Vám celé Prácheňsko jako 
na dlani.  Rozhledna je v období červen – srpen otevřena každý den od 10:00 do 
16:00 hodin. Neméně zajímavá je návštěva skanzenu lidové architektury, který je ve 
vlastnictví Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Za zmínku stojí i zámecký 
areál, který skrývá mnoho zajímavého – Expozici lidových řemesel Pošumaví, Galerii 
Nositelů tradice lidových řemesel a nakouknout můžete i do samotného zámku. 
Milovníci přírody a pěší turistiky mohou vyrazit na procházku po Naučné stezce s 
názvem Příroda a lesy Pošumaví, o délce 2,2 km s devíti zastaveními.  
V infocentru a cestovní kanceláři Ciao… v Blatné pro Vás máme nově vydanou 
knihu „Vodní svět Chanovicka“. Kniha popisuje historii a současnost rybníkářství, 
včetně historických fotografií a zajímavostí o zaniklých nádržích a dalších vodních 
dílech v obci. Ale především ukazuje padesát rybníků na území chanovické obce, 
včetně živočichů a vodních rostlin. Aktuálně probíhá v Chanovicích výstava 
tématicky související právě s touto novou knihou.  
Doporučujeme navštívit Chanovice první prázdninovou sobotu 6. července. Již po 
jedenácté se zde bude konat  „Den řemesel“.  
 
Setkání přátel aneb STODOLA MICHALA TUČNÉHO 2013  
23. - 25. 8. 2013 se v Hošticích u Volyně uskuteční již 16. ročník tohoto multižánrového 
festivalu. Dle zatím dostupných informací na letošní „stodole“ vystoupí např.: Žlutý 
pes, Spirituál kvintet, Mandrage, Banjo band Ivana Mládka, Jaroslav Uhlíř, Ivan Hlas a 
další.  
 
Pro vstupenky na Stodolu Michala Tučného si můžete přijít do informačního centra a 
cestovní kanceláře Ciao… pod blatenskou věž.  V době letních festivalů a koncertů 
totiž pamatujte i na to, že jsme Vaším nejbližším prodejním místem vstupenek, které 
jsou v předprodeji v sítích Ticket Art, Ticketportal, Ticketstream a Eventim. Předprodej 
vstupenek zajišťujeme celoročně na kulturní, společenské a sportovní akce, které se 
v uvedených sítích nabízejí. Samozřejmě u nás zakoupíte také vstupenky na 
blatenské kulturní akce.  
Máme pro Vás opět jízdní řády „zelených autobusů“ na Šumavě.  Přijďte si pro 
ně. Těšíme se na Vaši návštěvu!  
 
Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

Chcete mít veselejší prázdniny? 
MC Kapřík zve všechny děti a rodiče
na zábavné odpoledne

S Kapříkem do časů
starých pověstí
Kdy?   21.7. od 14 hod
Kde?  zimní stadion Blatná
Co vás čeká?
  8 soutěžních disciplín s tématikou  
  starých pověstí českých
  Plyšáková tombola

Občerstvení zajištěno!! 
Vstupné dobrovolné!!

Program na červenec a srpen
O prázdninách bude pro vás MC 
otevřeno 2 dny v týdnu – v pondělí a ve 
středu 9:00-12:00!!!!
Pondělí: volná herna bez programu
Středa:   herna s programem
Program na středy
3.7. -   Koníček s bílou hřívou
10.7. - Meloun
17.7. - Barevní pávi
24.7. - Voňavá duha
31.7. - Sluníčko
7.8. -   Myšky v obilí
14.8. - Piškotová zvířátka
21.8. - Loďka ve slaném moři
28.8. - Maňásci z kelímku
21.7. 14:00 – 17:00 na zimním stadionu
  S Kapříkem do časů starých pověstí
- zábavné odpoledne pro celou rodinu tentokrát na 
téma: Staré pověsti české  - tombola, hry, zábava…

1.6. – 30.9. vždy 9:00 – 17:00
  Co ještě nevíš o Blatné?
- naučná procházka pro děti i dospělé v rámci kampaně 
Sítě MC „S očima navrch hlavy“
 - 3.7.2013 od 10:00 společná vycházka s ostat-
ními mateřskými centry  (start od muzea) – nutné 
předem nahlásit účast na mckaprik@seznam.cz

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman 

hnědý, Tetra hnědá a  Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky 
pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-18. týdnů - cena 149 – 170 Kč / ks –v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve středu 17. července 2013
Blatná – u rest. Na myslivně – ve 12.30 hod.

Případné bližší informace tel: 728605840     728165166     415740719

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 15 - 22 Kč/ks 

80 let blatenské 
sokolovny

Dne  13.  srpna  1933,  ve  dnech  pouťových 
oslav, byla v Blatné  slavnostně otevřena nově 
postavená budova  sokolovny –  dodnes  domi-
nantního  kulturního  a  tělocvičného  střediska 
našeho města. Sokolské národnostní myšlenky 
bratrství a rovnosti, sdružovaly velkou část ob-
čanů, a proto stavba nového sokolského stánku 
byla prováděna z velké části prací členů Sokola 
zdarma a též blatenské firmy převážně účtovaly 
pouze použitý stavební materiál…

Zhruba už tři pokolení občanů našeho města 
užívala plnými doušky otevřené náruče moderně 
a prakticky postaveného stánku zábavy a vyžití  
-  sálu pro divadlo a kino v přízemí a velkého 
a malého sálu v prvním a druhém poschodí pro 
tělesná  cvičení,  hry,  hromadná  setkání  nebo 
taneční zábavy…

Pro podrobný popis  všech  akcí  a  vystižení 
atmosféry v tehdejších dobách, přináším výpisy 
z kroniky města Blatné  v měsíci srpnu 1933:

– Dne 1.8.: Otevřena v Sokolovně    restau-
race, již pronajal za ročních 15.000 Kč Oldřich 
Jehlička z Berouna a sokolníkem stal se kovář 
Jan Cheníček. Proti  původnímu projektu  pro-
vedena  byla  ještě  nástavba  II.  patra  v  průčelí 
budovy, čímž zlepšen byl  její vzhled  a město 
za finanční pomoci spořitelny provedlo snížení 
prostranství před sokolovnou a domem čp. 386 
téměř  o  70 cm  a  výdlažbu Kalinova  náměstí 
žulovými kostkami.

– Dne  13.8.: Byla  slavnost  otevření  soko-
lovny, k níž vyšel tiskem památník. V předve-
čer  bylo  poprvé  v  divadelním  sále  sokolovny 
slavnostní představení Jiráskovy „Lucerny“, již 
sehrál Spolek divadelních ochotníků. Přesto, že  
12.  srpna  po  celý  den  bylo  krajně  nepříznivé 
počasí a ještě večer silně pršelo, bylo následující 
den velmi pěkné počasí. Od 6. hodiny ranní byl 
budíček 30členného hudebního odboru  sokola 
píseckého, pak byly zkoušky na odpolední veřej-
né vystoupení a v půl 11 hod. se konalo vlastní 
slavnost otevření  sokolovny na  letním cvičišti 
za veliké účasti  sokolstva ze župy Jeronýmovy. 
Při zahájení přednesli trubači sokola píseckého 
fanfáry z Libuše  a zpěvácký spolek „Úslavan“ 
zapěl  slavnostní  sbor,  věnovaný  sbormistrem 
Jar. Průchou k otevření sokolovny. Slavnostními 
řečníky byli: Místostarosta ČOS Josef Truhlář, 
okresní  hejtman Antonín Čubr,  starosta města 
Ing. Prokop Ptáček, býv. poslanec a děkan Bla-
hovec z Volyně, za blatenské rodáky Hrdlička 
z Prahy  a  starosta  jednoty František Chlupsa. 
Kromě těchto promluvil také hudební skladatel 
Řehoř,  který  věnoval  jednotě  pochod  blaten-
ského Sokola. Odpoledne bylo konáno veřejné 
sokolské  cvičení  za  účasti  vojska  a  ohromné 
návštěvy občanstva nejen z kraje, nýbrž  i celých 
jižních Čech, takže se vyrovnalo velkému župní-
mu sletu. V průvodu, který vyšel od školní budo-
vy přes město k sokolovně, šlo 180 krojovaných 
členů se 3 prapory, 20 dorostenců, 120 žáků, 80 
žákyň, 26 dorostenek a 80 členek,  četa ruských 

skautů ze  Lnář, 30 členů Národní střelecké jed-
noty Blatná-venkov, 17 členů  blatenské selské 
jízdy  s  vlajkou  a  17  jezdců  písecké  sokolské 
jízdy s vlastním čtyřčlenným sborem trubačským 
a četa pěšího pluku 11. „Fr. Palackého“ z Písku. 
Ku konci cvičení předvedlo 154 osob z místní 
jednoty krásnou sletovou scénu, již k tomu úče-
lu napsal  Josef Klán z Příbramě. Večer konán 
poprvé v tělocvičném sále sokolovny za velké 
návštěvy věneček.

– Dne 14.8.: Na počest rodáků blatenských  
uspořádán koncert zpěváckého spolku „Úslavan“ 
pod  vedením  sbormistra  Jar.  Průchy.  Poprvé 
konán byl v divadelním sále nové sokolovny.

Program zpestřil  hudební  odbor  tělocvičné 
jednoty Sokol,  jehož  předsedou  jest  odb.  uč. 
Josef Šilha a dirigentem rovněž Jar. Průcha.

– Dne 15. 8.: Sokolovnu navštívil v doprovo-
du sokolů sušických Jindra Vaníček, zasloužilý 
dlouholetý náčelník Čsl. Obce  Sokolské. Toho 

dne  skončena  velice  pěkná  a  zdařilá  výstava 
růží vlastního pěstění, kterou ve svém výstavišti 
uspořádal zdejší významný pěstitel Jan Böhm, 
rada patentního soudu, jež  byla otevřena již 13. 
srpna. Výtěžek  této  výstavy  činící  28.000 Kč 
věnoval  vystavovatel  Jan Böhm ve  prospěch 
stavby  sokolovny,  čímž nejvíce  přispěno bylo 
ke zdaru všech sokolských slavností konaných 
při  otevření  sokolovny. Téhož  dne  konala  se 
v  sokolovně první pouťová zábava. Ochotníci 
sehráli odpoledne v zámeckém parku hru Bo-
ženy Rajské-Smolíkové „Děvče od Čerchova“ 
za režie Josefa Pelikána.

Tolik zhruba k otevření  blatenské sokolovny 
před 80 lety tak, jak je popsal kronikář. Snad jeho 
vidění a popis dějů, nám nejlépe  tehdejší dobu 
v našem  městě přiblížily…

F.K.

Popiska k fotu Výbor TJ sokol
Sedící od leva: Frant. Vinter, Václav Černý, Jan Slavíček, Jan Duspiva, Josef Libý, Josef Horálek 

(pokladník), Marie Blažejová, Frant. Chlupsa (starosta), Bož. Soukupová (náčelnice), Fr. Suchý, 
MUDr. Frant. Wünsch, Jan Rádr (jednatel), Frant. Tvrdý.

Stojící od leva: Jan Kopanec (stavitel sokolovny), Robert Sladký, Rudolf Hejl (náčelník), Karel 
Marek, Jarosl. Římsa, Václav Hošek, Karel Nepodal, Josef Šilha, Frant. Komanec (stavitel soko-
lovny), Boh. Růt.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol v roce otevření sokolovny.
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  Sport 
Karatisté školou povinní 
úspěšně složili svou 
první zkoušku

Sedlice  - Tělocvična Základní  školy T. G. 
Masaryka  v Sedlici  byla  v  sobotu  15.  června 
zaplněna k prasknutí. Tatínkové, maminky, strýč-
kové, tetičky, sourozenci, kamarádi- ti všichni se 
dopoledne přišli podívat, jak jejich favoriti v bí-
lých kimonech školou povinní budou skládat své 
premiérové zkoušky z bojového sportu karate.

„Př ípravný 
dě t ský   odd í l 
karate  zde  fun-
guje  od  ř í jna 
roku 2012,“ vy-
světluje  cvičitel 
Marek Pohanka 
/ 21 let /- od roku 
2009 člen  státní 
reprezentace, vi-
cemistr  Evropy 
a  desetinásobný 
mistr  republiky, 
„A od září 2013 

se  stane  oficiální  složkou  Jihočeského  svazu 
karate. Hned na začátku mně i mého otce, který 
mi velice při práci s mládeží pomáhá, překvapil 
značný zájem rodičů i jejich ratolestí o tento bo-
jový sport. V současnosti máme v oddíle dvacet 
tři žáků, z toho osm děvčat. Zpočátku ke mně 
docházely jen dvě děvčata na dvacet hochů. Sem 
tam někdo z našeho oddílu odpadl, ale většina 
vydržela doposud. Často ani ve velkém městě 
není tak široká mládežnická základna jako tady 
v Sedlici,“ říká uznale zkušený karatista, který 
studuje vysokou školu.

Jeho  začínající  nástupci  se  na  své  první 
zkoušky v karate velice těšily a nedaly na sobě 
znát ani stín nějaké trémy či dokonce nejistoty. 
„Já si stoprocentně věřím,“ nechal se slyšet šes-
tiletý Honzík Šuba ze Sedlice, „I když karate je 
dost těžké. Ale až se všechno pořádně naučím, 
tak se ubráním každému a to je super.“ Dodal 
ještě,  že mimo 
karate se aktivně 
věnuje i fotbalu.

O s m i l e -
tý  Adam  Štok 
z  Mužetic  byl 
rovněž  „v  po-
hodě“:  „Zatím 
to  karate  není 
taková  zátěž, 
ale  je mi  jasné, 
že  to  postupem 
času  bude  těžší 
a  náročnější. Ale  toho  se  nebojím. Alespoň  si 
poradím  i  s  fyzicky  silnějšími  soupeři.“  Jako 
svou  další mimoškolní  aktivitu  jmenoval  hru 
na kytaru.

Rovněž osmiletý Filip Augustin ze Sedlice 
vidí  jako další mimořádnou výhodu karate  to, 
že  ho  naučí  soustředěnosti:  „Těším  se,  až  to 
dotáhnu až na černý pásek. Pak bych chtěl jako 
dospělý taky vyučovat děti tomuhle sportu,“ dává 
si mužně předsevzetí.

Celé zkoušky začaly uvítacím ceremoniálem 
a rozcvičkou na prohřátí svalů. Pak si už Marek 
Pohanka  volal  na  cvičební  prostor  čtveřice 
mladých karatistů a karatistek podle věku. Nej-
prve všichni podstoupili praktickou část / útok 
a obranu ve dvojicích, bojová cvičení v řadě /, 
potom následovala  teorie.  I  když  chybička  se 

občas vloudila, nakonec všichni chlapci i dívky 
ve zkoušce obstály, třebaže někdy s „odřenýma 
ušima“- jak trefně poznamenal vedoucí oddílu. 
„S  věkem  jde  jasně  úroveň  výkonů  nahoru. 
U těch malých se hodnotí hlavně snaha- moc se 
mi líbí jejich zápal a odhodlání. A rozhodně si ne-
vedli výrazně hůř než ti starší,“ uvedl po předání 
certifikátů jednotlivým aktérům Marek Pohanka.

Zřejmě  v  únoru  příštího  roku  čeká  členy 
sedlického oddílu karate zkouška na další vý-
konnostní stupeň- žlutý pásek.

Vladimír Šavrda

Mistrovství České Republiky ve volejbalu na antuce
Jak  již bylo zmíněno, ve dnech 20.7-21. 7. 

2013  proběhne  pod  záštitou TJ  Sokol Blatná 
na kurtech pod sokolovnou Mistrovství České 
republiky  ve  volejbalu  na  antuce mužů.  Jde 
o  nejvyšší  organizovanou  soutěž  ve  volejbalu 
na antuce u nás, a jelikož volejbal na antuce je 
česká specialita, tak i na světě.

Této akce se pravidelně účastní česká volej-
balová špička, tj. hráči českých i zahraničních 
nejvyšších  soutěží,  současní  i  bývalí  repre-
zentanti. Budeme  tak mít naprosto  jedinečnou 
možnost setkat se v Blatné s našimi nejlepšími 
volejbalisty. Je opravdu velmi těžké vybrat jen 
několik osobností, ale pokusím se zde představit 
ty  největší  osobnosti,  které  budete moci  letos 
v červenci vidět na kurtech pod sokolovnou. 

Peter Pláteník 
Jedna  z  nejvýraznějších  osobností  českého 

volejbalu  posledních  let,  který  je  považován 
za nejlepšího našeho smečaře poslední dekády.  
Prošel mnoha  špičkovými  evropskými  týmy 
a zavítal i do ruské nejvyšší soutěže.

Kariéra: Aero Odolena voda, Noliko Maa-
seik (Bel.), Panathinaikos Atény (Řec.), Cuneo, 
Milano, Padova, Cuneo (vše It.), Ziraat Bankasi 
Ankara (Tur.), Dynamo Krasnodar (Rus.), Hal-
bank Ankara (Tur.), Jihostroj České Budějovice.

Reprezentace:  4. místo  světová  liga 2003, 
3x účast na MS, 4x na ME, nejlepší přihrávající 
smečař MS 2010.

Jakub Novotný
Velmi výrazná osobnost českého volejbalu, 

patří  do  stejné  generace  jako  Peter  Pláteník 
a jako on patří k té naprosté špičce našeho vo-
lejbalu. Svou kariéru strávil Kuba zvaný Pátek 
na  postu  univerzála,  kde  skvěle  uplatnil  svůj 
zabijácký instinkt a neskutečnou ránu v jeho levé 
ruce. No a nyní stručně jeho volejbalová cesta:

Kariéra: Mistr ČR, 2. místo Francie, 2x mistr 
Polska, 3. Místo liga mistrů

Kluby: Ústí nad Labem, Nice, Tourcoingu, 
Poitiers, Panathinaikos Atény, Perugia, Miláno, 
ZAKSA Kedzierdzyn (Pol.), SKRA Belchatov 
(Pol.), Jihostroj České Budějovice  

Reprezentace: od roku 2000, 4. místo ME, 
4. místo světová liga, 1. místo evropská liga.

Jaroslav Škach
Po velkých  ranařích  jsem vybral  další  vý-

raznou osobnost, tentokrát nastupující na postu 

nahrávače,  který  s  ledovým klidem  řídí  celou 
hru a ani ti největší ranaři se bez něj neobejdou. 
Tou osobností je Jarda Škach, hráč disponující 
naprosto  přesnými  nahrávkami  a  ledovým 
klidem. Naprostý profesionál, který však pravi-
delně nastupuje v týmu Humrů na antukových 
kurtech. Byl dlouholetou oporou naší reprezen-
tace, ve které odehrál přes 60 zápasů. Devět let 
odehrál v dresu  špičkového německého klubu 
Berlín Volley se kterým se několikrát probojoval 
do finále a 2x slavil mistrovský titul. V letošním 
toce přestoupil do francouzské nejvyšší soutěže, 
kde hájí barvy BOUC Volley.     

Na  obzoru  je  další  obrovská  bomba,  a  to 
v podobě možné účasti v současné době našeho 
nejlepšího hráče, který se řadí i mezi naprostou 
světovou elitu. Tím hráčem není nikdo jiný než 
Jan Štokr.

Honza nastupuje na pozici univerzála a pa-
tří  k nejlepším na  světě. Svoji  kariéru  začínal 
v Odoleně Vodě,  odkud  zamířil  do  nejvyšší 
italské soutěže, která je považována za nejlepší 
na světě, a to konkrétně do týmu Modeny. Odtud 
ho osud zavál do Gagliari dále pak do Perugie 
a v posledních letech nastupoval za nejlepší klub 
na světě, Trentino Volley. V tomto klubu nasbí-
ral největší úspěch své bohaté kariéry, která, jak 
všichni doufáme, bude ještě dlouhá.

Úspěchy: Vítěz ligy mistrů, 3. místo v lize 
mistrů,  2x1.místo  na mistrovství  světa  klubů, 
2xmistr  Itálie,  vítěz  evropského poháru,  vítěz 
italského super poháru.

V letošním roce se Honzovi a jeho spoluhrá-
čům z Trentina podařilo získat mistrovský titul 
v itaské sérii A. A pokud to opravdu vyjde, tak 
kromě všech ostatních špičkových hráčů budete 
moci vidět v současné době i našeho nejlepšího 
volejbalistu…

Jen pro zajímavost uvádím parametry světo-
vého univerzála:

Výška:     209 cm
Váha:      110 kg
Smečařský dosah:  360 cm
(to je výška z jaké smečuje hráč míč)

Vážení  blatenští  spoluobčané, máme  jedi-
nečnou možnost vidět sport na takovéto úrovni 
v  podání  těch  nejlepších  hráčů. Všichni  hráči 
jsou profesionály, a tak jistě odehrají své zápasy, 
i když v ochozech nikdo nebude. Já však dou-
fám, že společně ukážeme, že v Blatné sportu 
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
Pro léto 2013

29. června
BUZICKÝ BEJK - 19. ročník v malé 
kopané (přihlášky týmů do 20.6.2013)
koná se na hřišti za vsí, večer posezení u 
přírodního parketu s kapelou

30. června
POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou pana 
Koubka - začátek ve 13.00 hodin

13. července
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ O NEJLEPŠÍ 
GULÁŠ (přihlášky do 10.7.2013)
k tanci a poslechu hrají opět populární 
Šumíci.
Začátek soutěže ve 14.00 hodin, taneční 
zábava od 20.30 hodin

27. července
10. ROČNÍK TURNAJE
V NOHEJBALE

3. SRPNA
RYBÍ HODY (ochutnávka a prodej rybích 
specialit, dětské rybářské soutěže, živá 
hudba)
Začátek ve 14.00 hodin

31. srpna
ČILÁKOVSKÉ ROZLOUČENÍ
S LÉTEM - odpolední a večerní posezení 
„Jak jinak než opět se Šumíky“

KE VŠEM AKCÍM BUDE K MÁNÍ 
UZENÉ Z KOMÍNA
STUDENÉ PIVO

Srdečně zve a těší se na Vás rodinný ko-
lektiv z hospody U ČILÁKA v Buzicích.

rozumíme,  umíme  se  u  něj  bavit  a  dokážeme 
ocenit  špičkové  výkony.  Proto  doufám,  že  se 
všichni společně sejdeme ve dnech 20.7 a 21. 
7. 2013 a vytvoříme atmosféru, kterou si takoví 
borci zaslouží.

Po   oba   dny 
budou  probíhat 
soutěže  pro  děti 
i dospělé, bude za-
jištěno občerstve-
ní, v sobotu večer 
zahraje  kapela B. 
A.S.  a  celá  akce 
vyvrcholí v neděli 
zápasem  o  první 
místo,  ze  které-
ho  vzejde  nový 
MISTR  ČESKÉ 
REPUBLIKY (zápas začne cca. ve 14:00).

Na viděnou v  areálu  pod  sokolovnou 20.7 
– 21. 7. 2013, my uděláme vše pro vaši spoko-
jenost a společně vytvoříme perfektní atmosféru 
hodnou této akce!

Za organizátory Josef Etlík ml., 
TJ Sokol Blatná

Tabulka soutěže ŽENY-OP-2012/2013 volejbal
  1.  TJ Fezko „C“ Strak.  33  32  1  64    :   11  65
  2.  TJ Fezko „S“ Strak.  33  27  6  58    :   14  60
  3.  S.Radomyšl  33  27  6  57    :   19  60
  4.  TJ S.Blatná „A“  33  24  9  54    :   25  57
  5.  S.Volyně  33  23  10  51    :   28  56
  6.  Záboří Žížaly  33  16  17  39    :   37  49
  7.  SK Řepice  33  12  21  31    :   47  45
  8.  TJ ČZ „B“  33  12  21  28    :   46  45
  9.  TJ ČZ  „A“ Strak.  33  9  24  20    :   52  42
10.  TJ S:Blatná „D“  33  8  25  19    :   55  41
11.  TJ S.Katovice  33  4  29  14    :   59  37
12.  TJ Borga Horažďovice  33  4  29  18    :   60  36

Shrnutí činnosti oddílu juda za první polovinu roku 2013
Škola  pomalu  končí  a  prázdniny  klepou 

na  dveře.  Ideální  čas  k  tomu  lehce  zhodnotit 
působení oddílu juda a úspěchy jeho závodníků 
na turnajích v první polovině roku 2013. 

V době od března do června jsme se zúčastnili 
celkem 10 turnajů. Z těchto turnajů dovezli naši 
závodníci dohromady 36 medailí, konkrétně to 
bylo 14 zlatých medailí za 1. místa, 8 stříbrných 
medailí za 2. místa a 14 bronzových za 3. místa. 

Dvakrát  jsme  se  zúčastnili  i  kvalifikačních 
turnajů  na Mistrovství České  republiky,  tedy 
turnajů Českého  poháru  (Jablonec  nad Nisou 
a Chomutov).  I když naši závodníci na  těchto 
největších  turnajích  sbírali  hlavně  zkušenosti, 
získali jsme i cenné úspěchy. Dvakrát naši zá-
vodníci skončili těsně bez medaile na 5. místě 
a  jednou  se  podařilo  vystoupat  i  na  „bednu“ 
(na 3. místo). Výborné výsledky na těchto tur-
najích závodníkům zajistily místa na předních 
příčkách celorepublikového žebříčku.

Také již proběhla část Přeboru Jihočeského 
kraje (pouze kategorie dorostenců a mužů). Zde 
náš  závodník  vybojoval  titul  Přeborník  Jiho-
českého  kraje  v  kategorii  dorostenců  ve  váze 
do 81 kg. 

Pokud  jde  o ostatní  věci  (nezávodnické)… 
Trenéři oddílu se zúčastnili dvou seminářů pro 
trenéry. Jeden, který byl pořádaný Jihočeským 
svazem juda, se týkal rozšíření kvalifikace a dru-
hý, pořádaný Českým svazem juda, byl věnován 
změnám  pravidel,  které  vstoupily  v  platnost 
začátkem letošního roku.

V neposlední řadě také musím zmínit úspěšné 
pořadatelství  již  3.  ročníku Velké  ceny města 
Blatná,  za účasti 23 oddílů z blízkého  i vzdá-
lenějšího okolí. Tento turnaj byl totiž pozitivně 
hodnocen nejen rozhodčími a delegáty turnaje, 
ale i samotnými trenéry zúčastněných oddílů.

Co  se  týká  prázdninového  programu,  tak 
se  někteří  závodníci  na  konci  srpna  zúčastní 
soustředění pod patronací oddílu juda Příbram 
u Sobenského rybníka. Čeká nás také dokončení 
zkoušek na vyšší  technický  stupeň  (na  zelený 
pás) u starších členů oddílu.

Na závěr už zbývá jen přání, aby všem členům 
oddílu vydržel elán a chuť do tréninku i v dalších 
měsících a letech

Lukáš Kocourek
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Rodák z Blatenska Michal Reissinger „upsal duši“ thajskému 
boxu. V šestadvaceti letech ho zdobí titul amatérského mistra 
republiky za rok 2011

Zdá se, že Bla-
tensko je vylože-
ně  líhní  talentů 
na silové a bojo-
vé  sporty.  Další 
živý důkaz před-
stavuje šestadva-

cetiletý Michal Reissinger, který dnes sice žije 
a pracuje v Praze, ale narodil se v Písku, posléze 
čtyři roky žil s rodiči ve Strakonicích a dalších 
třináct  let  strávil  v  půvabné obci Doubravice. 
„Jako kluk jsem hrál až do šestnácti let fotbal,“ 
začíná  své  vyprávění Michal,  „S  ním  jsem 
ale po úrazu na motorce musel potom přestat. 
O bojové sporty jsem začal jevit zájem až v ně-
jakých osmnácti letech, do té doby mně nikterak 
nepřitahovaly. Na začátku byla spíš zvědavost 
a pobídka ze strany mých kamarádů. To už jsem 
se odstěhoval do Prahy, kde se v tomhle ohledu 
nabízely větší možnosti než v Blatné. Nejdřív 
jsem to bral jako spíš rekreační záležitost. Te-
prve po čtyřech letech jsem se rozhodl věnovat 
intenzivně a důrazně thajskému boxu. Další rok 
trvalo, než jsem se dostal k opravdovému zápasu. 
Čili pět let přípravy, ale ona také byla období, 
kdy  jsem  trénoval  a  pak  zase  netrénoval,  než 
jsem uzrál k tomu, co vlastně chci v thajském 
boxu dokázat.“

Tvrdá  škola  se  pro Michala  Reissingera 
začala  utvářet,  když  se  přihlásil  k Petru Ond-
rušovi-  jednomu  z  nejúspěšnějších  zápasníků 
v  oblasti  thajského  boxu,  kickboxu  a MMI, 
několikanásobnému mistru  Evropy  i  světa. 
Po jeho odchodu prázdné působiště zaplnil sou-
časný Michalův trenér Petr Macháček se svým 
klubem „MANMANGIN PRAHA“, který si drží 
v České republice čelní postavení co do velikosti, 
úspěšnosti a „produkce“ špičkových zápasníků. 
„Tam jsem zaevidován dodnes a mohu jen vy- 
jádřit plnou spokojenost s podmínkami, které mi 
klub poskytuje,“ neskrblí uznáním další borec 
z Blatenska, co udělal tzv.„díru do světa“.

Nemohlo  zůstat  opomenuto  velice  žhavé 
a  aktuální  téma  -  sponzoři.  Jak  nahlíží  spon-
zorské subjekty na  thajský box a další bojové 
sporty? „Já osobně mám čtyři mecenáše, všechny 
jsem si sehnal sám a jsou to lidé, ke kterým mám 
nějaký osobní vztah. Kupříkladu trénuji s naším 
nejlepším thajboxerem Ondrou Hutníkem a i on 
říká, že v dnešní době si zajistit zázemí a mít tzv. 
„krytá  záda“  není  nic  jednoduchého,  protože 
thajský box není příliš sledovanou záležitostí,“ 
uvádí Michal  Reissinger,  „Bohužel  i MMI, 
který se hlavně v USA dere do popředí a už je 
na úrovni amerického baseballu, je u nás velkou 
neznámou. Ví o něm tady všehovšudy pět tisíc 
lidí  a  žádnému  subjektu  se  nechce  investovat 
peníze do tak málo viditelného odvětví. Snad se 
to do budoucnosti zlepší,“ doufá mladá naděje 
thajského boxu.

Jaké plány a sny provází Michala na jeho ces-
tě světem thajského boxu? „Toužil jsem po tom, 
abych  se  stal  profesionálním  thajboxerem. To 
se mi splnilo,“ svěřuje se urostlý borec, „Letos 
jsem absolvoval pět profi zápasů - želbohu není 
to za takové peníze, aby se tím člověk mohl živit. 
Já bych rád dosáhl toho zabezpečit se thajským 
boxem a nemuset mít  jiné zaměstnání. V roce 
2011 jsem získal po sérii neprohraných zápasů 
titul amatérského mistra republiky. Rád bych šel 
ještě dál a propracoval se k titulu mistra světa. 
Profesionálního, podotýkám, protože těch ama-
térských jsou stovky nebo dokonce tisíce. Tohle 
je můj vytčený cíl!“

Protože Michal  pracuje  jako  člen  ostrahy 
nočních  podniků  v  Praze, může  se  přes  den 
soustředit na fyzickou přípravu pro život v ringu: 
„Trénuji  dvakrát  denně,  od  pondělí  do  pátku, 
a  sice  od  deseti  do  dvanácti  a  od  devatenácti 
do jedenadvaceti hodin. Ranní „tortura“ je jen 
s trenérem, ta večerní pak skupinová. Nesmím 
zapomenout  zmínit  další  tréninkové  doplňky, 
jako  je  běh,  posilovna,  plavání  aj.  Speciální 
výživu moc nemusím, protože se mám rád a rád 
se taky dobře najím / smích /. Koneckonců ji ani 
nepotřebuji, protože zápasím v supertěžké váze 
a nemusím se tedy nijak zvlášť hlídat!“

Michalova dosavadní zápasnická bilance je 
velmi příznivá a velmi příznivá  je  tedy  i  jeho 
prognóza do budoucnosti. „Na amatérské úrovni 
mám za sebou osm duelů, z toho sedm vyhraných 
a jeden ztracený. V profi branži jsem podstoupil 
duelů  pět  -  ve  třech  jsem  zvítězil,  Slovensko 
a Německo mi štěstí nepřinesly.“

Michal Reissinger je prý utrpěnou porážkou 
v  ringu motivován  ještě  k  tvrdšímu  tréninku, 
odhalování slabin ve svém způsobu boje a od-
straňování  chyb:  „Asi  nejbolestivější  byla má 
první porážka po řadě osmi vítězství, kdy jsem 
se cítil jako mistr světa a byl přesvědčen o vlastní 
dokonalosti.“

Dostal se Michal někdy do situace, kdy by 
byl v civilním prostředí nucen užít bojové umě-
ní na svou obranu? „Ano, při mém zaměstnání 
nastaly krizové momenty, kdy jsem musel řešit 
vypjatou  situaci,“  říká mladý  thajboxer,  „Ale 
učinil jsem tak s rozvahou a chladnou hlavou, 
žádná ošklivá rvačka nenastala. Stalo se i to, že 
na nás rozzuřený host vytáhl nabitou pistoli- a to 
vám jsou pak veškeré znalosti bojových umění 
k  ničemu. Víte,  jako  profesionální  zápasník 
získáte během kariéry silné sebevědomí a to je 
za  takových okolností k nezaplacení,“ zdůraz-
ňuje Michal.

Jakou má „Van Damme“ z Doubravice coby 
bojovník podporu rodiny a příbuzných? „Vím, že 
mamince se moje nasazení v ringu nelíbí dodnes, 
ale  jinak  se  těším vesměs  popularitě  u mých 
nejbližších- vlastně je to můj nejmilejší fanklub,“ 
usmívá  se  sympatický  zápasník,  „A  taková 
esemeska od babičky, že jsem si vedl v zápasu 

výborně a že jsem třída- ta vážně naleje energii 
a optimismus do žil.“

Každý sport sebou nese větší či menší riziko. 
Samozřejmě to platí i o bojovém umění. Jak tím-
to úskalím nebezpečí proplouvá ve své kariéře 
Michal Reissinger? „Musím konstatovat, že za-
tím jsem žádné citelnější zranění neutrpěl,“ klepe 
kotníky prstů na desku stolu Michal, „Horší to 
bylo, když jsme se s bráchou motali jako kluci 
okolo fotbalu a hokeje. Tam se něco stalo každou 
chvíli. Bojové  sporty mně  zatím  „vytrestaly“ 
zlomenou  rukou,  zlomeným nosem,  nějakým 
tím výronem a protrženým bubínkem. To už ale 
do  ringu patří,  s  tím se nic dělat nedá. V  tom 
čtverci mezi  provazy  je  to  podle mně  značně 
férovější  než  na  ledě  nebo  zeleném  trávníku, 
nemůže dojít k zákeřnému šlapáku a podobným 
excesům, typickým pro zmíněné národní sporty.“

Michal  se  už 
dva  roky  chystá 
na  cestu  do Ho-
landska,  která  je 
prý  „Mekkou“ 
kickboxu  a  kde 
figurují  nejlepší 
zápasníci  a  nej-
v ě t š í   b o j o v é 
asociace:  „Moc 
rád  bych  se  sa-
mozřejmě  vydal 
do  samotného 
Thajska  a  pobyl 
tam alespoň měsíc nebo dva , aby to mělo smysl. 
Na to ale teď chybí finance. A v Japonsku bych 
si chtěl zazápasit - tam jsou bojová umění ne-
skutečně populární, asi jako u nás doma fotbal.“

Michala  teď  čekají  dva měsíce  volna  čili 
odpočinkové  léto. Ale  samozřejmě  se  chce 
udržovat v kondici a být do ringu „vždy připra-
ven“. Sezóna začíná koncem srpna: „Uvidíme, 
jaké dostanu nabídky. Moc se těším na největší 
kickboxový  turnaj  v Česku  „Souboj  titánů“, 
který se bude koncem roku konat v Plzni. Tam 
jde jak o prestiž, tak o velice zajímavé finanční 
ohodnocení bojovníků.“

Mladý bojovník z jihočeské Doubravice má 
veškeré  „ulovené“  trofeje  z  ringu  vystavené 
u své přítelkyně. „Ona má dva malé kluky, kteří 
se  na  ně moc  rádi  dívají,  nechal  jsem  je  tedy 
tam.“ Doma  v  bytě  uchovává Michal  pouze 
jeden pohár.

Michal Kreissinger,  jak  sám  říká,  vyrostl 
na americkém akčním hrdinovi Rockym a jeho 
vzorem je novozélandský zápasník Marek Hant, 
který  vyhrál  celou  soutěž K1-  nejprestižnější 
celosvětový turnaj v kickboxu. Před lety se vydal 
v jejich stopách. Už nyní je neobyčejně proslulý 
a  uznávaný  bojovník. A  aby  se  svým  idolům 
vyrovnal, bude třeba potit krev.

Vladimír Šavrda
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Firma KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na pozici

                       výrobního dělníka.
Požadujeme:   praxe v oboru
        znalost technické dokumentace
        aktivní přístup k práci

Nabízíme:     Odpovídající finanční ohodnocení

Kontakt:       Petr Slavíček         tel.: 723 337 095
        e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz

        Kamila Škyrtová    tel.: 775 165 971
        e-mail: skyrtova@kovokasejovice.cz

Blatenská ryba, s.r.o.

AKCE 
Ryby mražené: 
Pstruh mražený,vak.baleno- 2 ks –
500 g  59,50 Kč/bal.
Makrela, bal. 1,2 kg  75,- Kč/kg
 Makrela na gril , bal. 1,2 kg   79,50 Kč/kg

Ryby uzené: 
Losos  25,- Kč/10 dkg
Makrela  12,50 Kč/10 dkg
Kapr   21,50 Kč/10 dkg
Pstruh   21,- Kč/10 dkg

Drůbež:
Kuřecí prsa ( balení 2kg)  99,50 Kč/kg
Kuřecí čtvrtě, bal 10 kg   48,- Kč/kg
Kuře na gril , bal.  cca 10 kg   48,- Kč /kg

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg  49,50 Kč/kg
Lesní směs – balení 2,5 kg  59,50 Kč/kg
Polévková zelenina 350 g   9,90 Kč/bal
Zelenina s kukuřicí 350 g   10,90 Kč/bal

Ostatní: 
Listové těsto – 400g  12,50 Kč/ks
Hranolky - balení 2,5kg  22,50 Kč/kg
Citrónový pepř 100 g  35,- Kč/kus

Uvedené ceny s DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.
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Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

  INZERCE 

telefon: 724 130 630


 

 

 

 



 

 

 

 


 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               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 

 Příjem 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
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Pronajmu obchod na třídě J.P.Koubka. Nyní 
KUCHYŇKA - TESCOMA.

Od 1.7.2013
Tel: 775 166 740

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602366662 

nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli

     
 

    Veronika Divišová 
             nehtová modeláž, manikúra,  
    gel lak, P-shine, peeling,  
    parafínové zábaly. 
 
            Krátká 1175  

388 01 Blatná 
724 109 670 

Př i j m e m e

obchodníka
pro pojišťovací 

kancelář v Blatné.
Vhodné pro absolven-

ty i pro důchodce.

Bližší informace na tel. 

733 654 595.
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous
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Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

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

1430

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

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

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

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

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
•••••

Nektar  10°, 11°, 12°
Pardálovo  bezové 
0,5l  od 20 ks    10,40

•••••
Moravská švestka
 Jelínek 1l    239,90
Gin Beefeater 1l 359,90

•••••
Vína stáčená i láhv.
Nová vína roč. 2012

Vinotéka se 400 víny
•••••

Bomby PB 2 a 10 KG
za vynikající ceny 


