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PREZIOSO Sokol Blatná slaví první zlato!
PREZIOSO již v březnu zahájilo svoji novou
soutěžní sezónu. V sobotu 29. 3. se konalo regionální kolo populární soutěže Taneční skupina
roku v Jindřichově Hradci. Velká formace děvčat
soutěžila v nejprestižnější dospělé kategorii, v disciplíně Art - show dance s choreografií „Cesta do
Země Nezemě“. Tato skladba, která diváky zavedla
do kouzelného světa Petra Pana, Wendy, víly Zvonilky a kapitána Hooka, se setkala s ohlasem a od
poroty byla oceněna prvním místem a postupem na

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhne opět i na
Blatensku, a to v sobotu 26. dubna 2014, sraz
bude tentokrát v 8:45 v RADOMYŠLI na parkovišti před hospodou Na Křenovce (Blatenská
ulice, kousek nad kostelem). Pro ranní ptáčata
lze doporučit příchod na místo srazu již v 6:45,
mohou se pak již od počátku účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících
ptáků. Vycházka povede k mokřinám poblíž
Radomyšle a k rybníku Malduchy. Bude možné
vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při
ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. S velkou pravděpodobností lze
slyšet a vidět rákosníky proužkované, cvrčilky
zelené, slavíky modráčky, bramborníčky hnědé
a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů
kachen, roháče, chřástaly vodní (povede se odchyt

Mistrovství Čech, které se bude konat v Chrudimi.
V tomto kole bude PREZIOSO bojovat o další
postup, a to na finále Mistrovství ČR, které každý
rok vysílá Česká televize.
MČR v mažoretkovém sportu započne první
květnovou sobotu kvalifikací skupin i sóloformací,
která se bude konat v Blatné.
Tímto Vás všechny srdečně zveme v sobotu 3. 5.
do blatenské sokolovny.

a okroužkování?), možná i chřástala malého,
slípky zelenonohé a lysky, husy velké, volavky
popelavé a možná i bílé, motáky pochopy a další
druhy. Hlasy zajímavých druhů, které ještě ne-

uslyšíme naživo, budou reprodukovány z nahrávek. Vhodná je obuv do mírného vlhka
a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový
dalekohled. Budou rozdány informační materiály o ptácích a časopisy o přírodě, vycházka je

vhodná i pro děti, pro které budou připraveny
jednoduché soutěže. Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společnosti
ornitologické a Jihočeského ornitologického
klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody
20/04 Blatná. Bližší informace najdete na webu
www.csop.cz/blatna, na kterém najdete i odkaz
na znovu obnovený přímý internetový přenos
z hnízda poštolek z balkónu domova mládeže
SOŠ Blatná (odkaz i z webu školy www.blek.
cz). Na webu ZO ČSOP Blatná nejdete i informace o tradičně zimujícím blatenském čapím
páru a odkaz na loňský televizní pořad Chcete
mě?, který byl o nich natočen. Čápy bílé i čápy
černé bychom letos měli sledovat ještě podrobněji než jindy, protože byli vyhlášeni „ptáky
roku“, doporučujeme sledovat speciální čapí web
cap.birdlife.cz
Krásné chvíle v jarní přírodě všem přejí blatenští ochránci přírody ze ZO ČSOP Blatná.
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U Aktuality

a pohoda, tak jak to má být. Akce se vydařila,
byla jako vždy vzorně připravena. Stala se tak
velkým povzbuzením pro naší další činnost.
TIP NA KVĚTEN: POMNĚKOVÁ KERAMIKA

Oznámení

MěÚ Blatná oddělení finanční upozorňuje
občany, že splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů je nejpozději

do 31. 5. 2014.

Poděkování
Chceme poděkovat paní učitelce Haně
Kolínské ze ZŠ J. A. Komenského Blatná
za profesionální a hlavně lidský přístup k
našemu synovi Tomášovi.
Moc Vám děkujeme.
Pavel a Václava Škáchovi

Pravicový klub
Ve středu 23. 4. (to je středa po Velikonocích) v 18.30 pořádáme již tradičně
v Kaplance další pravicový klub. Naším hostem bude tentokrát pan Miroslav Sládek, bývalý starosta města Písku.
Pan Sládek je nominován Oblastním sdružením ODS Písek jako kandidát do senátních
voleb v našem volebním obvodu, který
zahrnuje okresy Strakonice, Písek a část
okresu Prachatice. Věříme, že beseda s ním
bude zajímavá - přijďte si popovídat, třeba
u skleničky vína.
Srdečně Vás zveme.
Zdeněk Malina, předseda MS ODS Blatná
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JARNÍ ČAS A BYLINY
S příchodem jara a probouzející se přírodou
musíme pamatovat na sběr léčivých bylin, které
mají v tuto dobu největší sílu. Některé z nich si
sami můžeme vypěstovat na zahrádkách nebo
v truhlících.
PŘIJDE-LI PŘED JIŘÍM BOUŘE, BUDE
DLOUHO ZA KAMNY DOBŘE
Jarní svátky už jsou tu, příroda rozkvétá
a voní. Čeká nás nádherný čas. Blíží se máj. Jarní
bouřku máme za sebou, tak uvidíme jak „velké
teplo“ nás nemine! Všem přejeme hlavně hodně
slunce a dobré pohody.
PŘIJDE JARO PŘIJDE
Blíží se závěr naší jarní prodejní akce,
opět jsme pro vás připravili několik novinek.
Jednou z nich jsou např. keramické šperky.
Po Velikonocích nás v průjezdu mezi
INFORMAČNÍM CENTREM a prodejnou
TEXTILU najdete opět každou sobotu dopoledne od 9.00 – 13.00 hodin. Pokud bude
příznivé počasí, každé sobotní odpoledne
a v neděli pak budeme u půjčovny loděk.(proti
KAPLANCE)

MEDVĚDÍ ČESNEK
Počátkem měsíce jsme jako novinku prodávali sadbu medvědího česneku, o který byl
veliký zájem a na řadu z vás se již nedostalo.
Z tohoto důvodu pro vás připravujeme podzimní sadbu, která by se měla prodávat pravděpodobně v září. Prosíme všechny zájemce
ať v průběhu léta u nás učiní předběžnou
objednávku. Další podrobnější informace
vám podáme v listech před blatenskou poutí.
HEZKY-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ,
S PRACÍ NA POLI RYCHLE ZAČNI!
Eva Fučíková - lidové řemeslo

VELIKONOČNÍ JARMARK V ROŽMITÁLE
V sobotu 12. dubna jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku, který již několik let pořádá
muzeum v Rožmitále. Naše nabídka měla veliký
ohlas. Prostory nově upraveného muzea jsou
moc hezké, návštěvníci byli milí, usměvaví, se
zájmem o naše výrobky. Všude vládla radost

Velká cena Martinic 2014 – Český
skokový pohár počtvrté
V termínu 24. – 27. 4. 2014 proběhne v Martinicích u Březnice zahajovací
kolo Českého skokového poháru. Letošní 13. ročník již tradičně zahajuje právě
v Martinicích a letošní program závodů
opět nabízí i seriály Czech Junior Cup
a Equiservis Amateur Tour.
Český skokový pohár je elitním
jezdeckým seriálem v parkurovém skákání a jako vždy přivítáme kompletní
českou jezdeckou špičku. V rámci
Czech Junior Cupu soutěží mladé naděje jezdeckého sportu, z nichž řada již pravidelně vyjíždí i na zahraniční závody. Vrcholem celých
závodů budou jistě nedělní finále a Velká cena Martinic. Ta začne ve 14.00 hodin a přihlášeni jsou
již i koně ze zahraničí.
Pro diváky je připraven kompletní servis, občerstvení, krytá tribuna a další. Pamatujeme samozřejmě i na děti, takže jim bude k dispozici dětské hřiště, skákací trampolína a další atrakce.
Těšíme se na viděnou v Martinicích o víkendu 26. a 27.dubna.

TANEČNÍ 2014
Kurz společenského tance
bude zahájen v sobotu 13.září
2014
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

UPOZORNĚNÍ
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
BLATENSKÝCH LISTŮ
BUDE V PÁTEK

25. 4. 2014
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Zprávy

TS Blatná
Zemřelí – březen
Švec Emil, Lety, nar. 1947, úmrtí 13. 3. 2014
Štěpánek Josef, Kasejovice, nar. 1929, úmrtí 26. 3. 2014
Živný Josef, Sedlice, nar. 1943, úmrtí 30. 3. 2014

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
Technické služby města Blatné, s. r. o. zvou občany města a zástupce
podniků i organizací na školení týkající se nového občanského zákoníku, které se bude konat:
dne 15. 5. 2014 od 14,00 hodin v přednáškovém sále SOŠ Blatná
(Jezárky).
Školení bude zaměřeno na nejdůležitější změny, které novelizace OZ
přináší v majetkoprávních vztazích – nemovitosti, dědictví, smlouvy,
dohody apod.
Přednášet a na případné dotazy odpovídat bude bývalý ředitel KÚ
Č. Budějovice JUDr. Luboš Průša.
Své dotazy můžete v předstihu zaslat na e-mail adresu:
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Rozšíření veřejného osvětlení
– lokalita u kostela
Na úseku údržby a rekonstrukce veřejného osvětlení pokračovaly, po
březnové rekonstrukci osvětlení v ulici Nádražní, práce i počátkem měsíce
dubna. Na základě vzájemné dohody mezi místní farností a Městem Blatná dochází k rozšíření veřejného osvětlení u blatenského kostela. Budou
zde nově osazeny dva sloupy, a to ve stejném provedení jako nedávno
nově vybudované osvětlení ve stejné lokalitě v rámci výstavby chodníku
(viz přiložený ilustrační snímek).
Realizace této akce zajisté přispěje k lepšímu pohybu občanů navštěvujících blatenský kostel.
Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

NOZBLATNA@seznam.cz
Na tuto adresu, nebo na tel. číslo 383422541 je také možno zaslat předběžnou přihlášku k účasti na tomto školení. Kapacita sálu je omezena.
Školení bude probíhat v režii TS Blatná, a pro všechny účastníky je
z d a r m a.
Přijďte si poslechnout zajímavé a potřebné informace.
Srdečně zve vedení TS Blatná
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Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k výrazně příznivému počasí a krátké zimě (spíše by se dalo
říci téměř žádné zimě), se v březnu a počátkem dubna naplno rozeběhly
veškeré práce prováděné na úseku údržby veřejné zeleně. Sami pracovníci
na tomto úseku zhodnotili situaci slovy „jsme o tři týdny s prací napřed“.
Proto i z tohoto důvodu je město z hlediska veřejné zeleně dobře připraveno
na nadcházející sezónu. Druhý dubnový týden už dokonce vyhnal do terénu
techniku na sečení trávy.
Zároveň bychom Vám touto cestou chtěli poděkovat za Vaši spolupráci
při ukládání zahradního odpadu do kontejnerů dle na nich umístěných
označení, pro jaký odpad jsou určeny.
Níže přikládáme fotografii z prováděných prací v rámci údržby veřejné
zeleně

  Y KRGLQ
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Conquering Lion pocházejí z Tetova v Makedonii, hrají reggae*dub*new
roots*crossover a jsou jednou z nejaktivnějších makedonských kapel. Od svého
vzniku v roce 2007 projeli křížem krážem celý Balkán, na pódiu se potkali např.
s Manu Chao, Gentleman nebo Ras Zachari a vydali tři alba, z nichž to poslední,
„Revelation“ vyšlo začátkem tohoto roku. Na něj navazuje jejich současné turné
a koncert U Datla je jejich první zastávkou v ČR.
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Jak skrze pokárání získat kamarády

Tož z minulé řeči o aoristu jste si jistě udělali o mně obrázek, že řeč naši
mateřskou prostě obdivuji a miluji. A ono je co. Kolik my máme synonym,
majících přesně stejný smysl, ale jsou i taková s jemným, téměř nepatrným
odlišením, připomenutím, že věci se také mohou dít jinak. A kolik máme
tvarů, které zajímavě umožňují vyjádřit děj. A kolik jich, bohužel, zaniká
- ale co hůře - kéž by raději zaniklo a zůstalo v Klimešově Slovníku, jak
jsem minule uváděla při řeči o aoristu. Protože neumět a používat při tom
nesprávného tvaru je hřích proti češtině.
Už se mi stalo, že jsem upozorněním a poctivě přiznáno - i vynadáním získala v životě dva kamarády, se kterými si ráda mailuji - a jedním z nich je
Miroslav Zajíc, známý fotograf Mladého světa, který dnes píše vzpomínání
na rodnou Vísku a setkávání se zajímavými lidmi při fotografování a ten
svůj článek ověnčí právě takovými vzpomínkovými fotografiemi. Moc
pěkné, jenže je - nebo tedy byl - právě takovým uživatelem přechodníků,
aniž by je uměl. No tak, jsem takový čtenář, že se ozvu, když mne něco
v novinách namíchne, a tak jsem na to pana fotografa upozornila. Je to
slušný, přátelský člověk, tak poděkoval - ale hrůza! za pár čísel to tu bylo
zas. On, muž, použil přechodníku pro rod ženský. A zase mu nadávat? Tak
jsem napsala pohádku pro Miroslava, kde ho ty nesprávné přechodníky
přišly trápit a mořit, až podlehl a naučil se je a používal správně. A přiložila
jsem vzor, jak správně vypadají. Ono vážně je lepší tu větu formulovat
jinak, než špatně použít tak krásný tvar, jako přechodníky jsou a bohužel
už skoro zanikají a hodně lidí se spíš snaží jimi prokázat svou „vzdělanost“
- a napíší je špatně.
No a vida, Zajíce to pobavilo, můj vzor si vyvěsil v pracovně a dokonce
mi občas v článku naznačí, že na mé pokárání pamatuje a mailujeme si
přátelské řeči o jeho článcích - s pocitem, že jsme našli milého kamaráda.
Venca

Kde máte tašku do nemocnice?
Maminka Jiřiny Jiráskové říkávala - chodit nemůžu, hluchá jsem, ale
jsem zdravá. - tak tohle je můj vzor! Už jsem psala, že sice chodím, i když
s chodítkem, opravdu neslyším, anebo alespoň nijak moc, v telefonu už
vůbec ne, ale jinak se honosím svým zdravím „jako řípa“. A všude jsem
protivná propagací sprchování studenou vodou a ranním Actimelem. No
tak „každej sme ňákej“, k stáru se něčím člověk udržet v jistotě musí. Jenže
ono to jednoho někdy pěkně nepříjemně dohoní. Tuhle jsem přišla z milé
schůzky v dobrém rozmaru, chtělo se mi vypnout na balkonku vyprané
šňůry, abych mohla druhý den vyprat velké prádlo a sušit konečně s jarem
na sluníčku a pak si říkám, ale kdepak, nejprve si udělám kafe a do práce
se dám až pak.
A tak jsem si ho udělala, když vtom koukám, kuchyňská linka je plná
nějaké divné tmavé vody - najednou mi došlo, že se mi z nosu valí proudem
krev a hlava se mi točí jako o Matějské pouti. No tak pokusila jsem se to
zastavit známou metodou - mokrý studený ručník pod krk a klid naznak.
Uběhlo přes patnáct minut a ono nic, krapet jsem zpanikařila, proč to
poctivě nepřiznat - zkusila jsem s nosem obloženým papírovinou sehnat
sousedky, nejbližší nebyly doma a ta vzdálenější byla vlastně vyplašená víc
než já, tož jsem mobilovala - dcera v práci, odkud prostě odejít nemůže,
tak jsem zkusila rychlou pomoc. Sanita přijela opravdu rychle, masivní
krvácení zastavili nějakým účinným práškem, co rychleji sráží tlak - on byl
potvora na 240, tak není divu, že si tělo pomohlo a „pustilo žilou“! A že
s tím musím do nemocnice! Šklíbila jsem se, to že ne, ale pan doktor byl
velice milý a komunikativní, nakonec mne umluvil a tak jsem podlehla,
že tedy pojedu.
A sestra mne zaskočila pro ni samozřejmým dotazem - máte připravenou tašku do nemocnice? V životě mne něco takového nenapadlo - copak
vůbec počítám s nemocí? Ale ukázalo se, že jsem nakonec vzpomněla jen
na mobil s nabíječkou a na občanku - neměla jsem v tom rozčilení ani
hřebínek, mýdlo, ručník, kousek nutného prádla na převlečení - no prostě
nic. A všechna pýcha stranou, pro člověka hezký kus za osmdesátkou je
to asi moudré tu zabalenou tašku mít. Dnes jsem zase doma a už mi visí
v předsíňce - a jasně, doufám, že ji potřebovat nebudu - ale co kdyby.
Mimochodem, nikdy není člověk tak starý, aby se nedozvěděl něco
nového. V polovině cesty na silnici sanitka zastavila a přeložili mne do
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jiné, která jim mezi tím přijela ze Strakonic naproti. V té druhé mi pak
sestra vysvětlila, že je to proto, aby sanitka, která má na starosti Blatnou
s okolím, byla k rychlé dispozici dalšímu nutnému případu a tahle „strakonická“ zase drží rychlou pohotovost pro svou oblast.
Je to jistě z hlediska rychlého zásahu moudré rozhodnutí, ale tak mi
napadlo - my jsme jeli za slunného dne, co kdyby lilo jako z konce? No,
snad by přeze mne aspoň přehodili igelit.
Venca
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Bezdědovický guláš 2014
1. ročník
V pátek 14. 3. 2014 proběhla v Bezdědovicích v Obecním hostinci soutěž o nejlepší doma
uvařený guláš.
Soutěžilo celkem 9 „kuchařů“. Vaření vyhodnocovala 3členná nezávislá komise.
Ke zpěvu hráli Blatenští pardálové.
Na prvních dvou místech se umístili:
OLÉÉÉ a Ota Svojše.

Program na duben 2014
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 , ale i všichni ostatní
odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní
Vydrové - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00 Angličtina
s Kapříkem – kroužek angličtiny pro děti od 3 let
ÚT 17:00 – 19:30 STOB –
kurz snižování nadváhy
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na
zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání
pro děti od 3 let
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo
mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
23. 4. - divadlo Povídání o pejskovi a kočičce
28. 4. - Panenka nebo pejsek na zavěšení
30. 4. - Lampion
Květen 2014
5. 5. – Výroba kytiček
7. 5. – Papírové houby
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Květen
Tradiční prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ speciální
21. 5. - 30. 5., ŠK, vstupní hala.

O slepičce
Úterý 20. 5., 14:00, ŠK, společenský sál.
Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ a MŠ speciální.
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Měl megalit
u Čertova náramku
astronomický
význam?
O menhirech a megalitech na Blatensku
vyšly v Blatenských listech v poslední době
2 články (v č. 19/2013 a 22/2013). Příležitost
ověřit správnost závěrů, uvedených v článcích,
se naskytla 20. 3. 2014 v 17:58, kdy u nás nastala
astronomická jarní rovnodennost - čas ideální
pro fotografování zapadajícího slunce, které ten
den krásně svítilo.
Ověřit, zda slunce zapadá ve směru rýhy
v horní části Čertova kamene nebylo možné pro
jeho zastavěnost. Zato dobře to šlo v případě
plochého kamene u Velkého čertova náramku
u Slatiny, na němž je rýha s šipkou k východu.
Přiložený snímek byl pořízen v 17:55. Přesnost,
s jakou Keltové na našem území v době před
cca 3000 let určili správný směr západu slunce
v době rovnodennosti, a tento vyryli do kamene,
je obdivuhodná. Dá se proto předpokládat, že
plochý balvan s šipkou vedle Čertova náramku
mohl být pro Kelty kamenem s astronomickým
významem.
Jan Kurz
P. S. Pokud ovšem rýhu s šipkou v západo-východním směru nevytesal podle kompasu jen tak
pro zábavu, nějaký kameník v poslední době. :-)

DRUMCIRCLE – bubnování pro všechny
Středa 7. 5., 16:00 a 18:00, ŠK, 3. hradní nádvoří.
K dispozici budou africké bubny djembe a další
perkusivní nástroje. Počet účastníků je omezen,
proto je nutné účast předem potvrdit! Účastnický
poplatek 35,- pro děti a 50,- Kč pro dospělé uhraďte
nejpozději do 2. 5. osobně v hudebním oddělení.
Více info na hudebni@knih-st.cz. Akce se uskuteční
na 3. hradním nádvoří, při nepřízni počasí ve společenském sále ŠK. Bubnování pro děti od 16:00 hod a
pro dospělé od 18:00 hod.

Kurzy počítačové gramotnosti
Úterý 13. 5., Pro začátečníky – Základy práce s
internetem. 13:00–14:30, ŠK, studovna.
Pro pokročilé – Zálohování a komprese dat.
15:30-17:00, ŠK, studovna.
Kurzy jsou přednostně pro čtenáře ŠK. Zájemci se
musí na kurz přihlašovat osobně, proti vratné kauci
100,- Kč.

Beseda s PhDr. Zdenkou Heřmanovou
Středa 28. 5., 17:00, ŠK, společenský sál.
Srdečně zveme na výjimečné setkání s významnou
českou sinoložkou, překladatelkou a propagátorkou
čínské literatury, dlouholetou vědeckou pracovnicí
Orientálního ústavu Akademie věd ČR, která žije ve
Strakonicích.
O svém bohatém životě vám povypráví v rámci
cyklu Akademie volného času.

Tvořivá dílnička pro děti – modelujeme
zvířátka
Čtvrtek 29. 5., 8:00 - 11:00, ŠK, oddělení pro děti.

Čtení sluší každému - knihy, které frčí
Čtvrtek 29. 5., 15:00 – 17:00, ŠK, studovna.
Nemůžete si vybrat, co číst? Přijďte se inspirovat
a poslechnout si ukázky ze zajímavých knižních
novinek.
Můžete se podělit o úryvky i z vašich oblíbených
knih.

Jarní rovnodennost je sice už pryč, ale tento
zajímavý článek a foto Ing. Jana Kurze se do
minulých novin, bohužel, „nevešel.“
Byla by ovšem škoda, abyste ho neviděli,
případně si neověřili (ovšem až při příští rovnodennosti), že rýha v kameni opravdu odpovídá
dráze slunečních paprsků.
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M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA

Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Příběh k zamyšlení
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zve na přednášku

Mgr. Ireny Novotné,
etnografky Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Před týdnem mi od kamaráda přišel mailík, u kterého bylo připsáno, že
je určený pro řidiče a abych si tento příběh přečetl až do konce. Následně
jsem si uvědomil, že jsem nad jeho obsahem zamyšlený a že by nebylo
vhodné stisknout pouze DELETE.
„Tomáš se podíval ještě jednou na tachometr právě ve chvíli kdy ho
zachytil radar.
Nestihl už zpomalit. 78 km/h přes obec. Bylo to už potřetí, co ho tento
rok chytili.
„CO TU ZASE K ČERTU DĚLAJ.“
Policajt, který ho zastavil, vystoupil z auta a s blokem v ruce pomalu
přicházel k Tomášovu autu.
„Je to Karel, nebo není?“ Uniforma ho trochu změnila, ale opravdu to
byl Karel.
Tomáš se vtiskl hlouběji do své sedačky. Bylo to horší než obvykle.
Známý policajt chytil známého.
„Ahoj Karle. To je sranda, že se zase vidíme.“
„Ahoj Tomáši.“ Karel se neusmál.
„Vidím, že si mě zase chytil, když jsem pospíchal domů, aby jsem viděl
svou ženu a děti.“
Policajt Karel se nezdál být svůj.
„Poslední dny jsem odcházel z kanceláře a už jsem byl v myšlenkách na
zítřejším rodinném výletě, proto jsem tak pospíchal. Kolik si mi naměřil?“.
„Sedmdesát“.
„Ale Karle, počkej chvíli. Když jsem Tě uviděl hned jsem se podíval na
tachometr. Myslím že jsem jel jen 60 km/h.“
Tomáš se snažil při každé další pokutě víc a víc smlouvat. Celý nervózní
se díval na svou přístrojovou desku.
Karel psal něco usilovně do bloku. Proč nechce vidět řidičák a papíry od
auta, tak jako vždycky, pomyslel si Tomáš.
Nedočkavě povídal dál: „Pořád je to na Tvém rozhodnutí Karle. Určitě
jsem porušil dopravní předpisy, ale nemohl by si pro tentokrát přivřít očko?“
Karel psal dál, potom vytrhl papír z bloku a dal ho Tomášovi.
„Děkuji“,sarkasticky poznamenal Tomáš, nedokázal skrýt ve svém hlase
zklamání.
Bez jediného slova se Karel otočil a vracel se zpátky ke svému služebnímu
vozu. Tomáš čekal a pozoroval ho ve zpětném zrcátku. Potom otevřel složený
kus papíru a byl zvědavý kolik ho ten přestupek bude stát.
To je vtip? Nebyl to žádný pokutový blok. A potom začal Tomáš číst:“
Milý Tomáši, měl jsem malou dceru. Když jí bylo pět, zemřela při dopravní
nehodě. Jednoduše řečeno, ten chlap, který ji srazil byl zkušený řidič ale jel
moc rychle. Dostal pokutu, měl soud a potom tři měsíce v lochu a potom byl
ten muž zase volný. VOLNÝ, aby mohl obejmout své dvě dcery, které měl.
Já jsem měl jen jednu. Budu muset čekat až ji budu moci znovu obejmout
v nebi. Tisíckrát jsem se pokoušel tomu muži odpustit. Možná, že jsem to
i dokázal, ale na NI musím myslet stále, dokud budu naživu. I teď. Dávej si
prosím za volantem pozor, POSPÍCHEJ POMALU, Tomáši. Můj syn je to
jediné co mi ještě zbylo. zdravím Tě, Karel.“
Tomáš se otočil a viděl Karla odcházet. Ten se znovu vracel k policejnímu
autu, nastartoval a odjel. Tomáš se na něho upřeně díval, dokud mu nezmizel
z očí. Až po několika minutách se pomalu rozjel směrem domů. Cestou poctivě
dodržoval předepsanou rychlost, byl ostražitější a na přechodech pro chodce
poctivě pouštěl chodce. Uvědomil si, že najednou dělá věci, na které nebyl
zvyklý. V duchu se modlil a prosil o odpuštění a když přišel domů objal svojí
překvapenou ženu i obě dcery pevným stiskem.
ŽIVOT JE VELMI CENNÝ. ZACHÁZEJME S NÍM SVĚDOMITĚ
A OPATRNĚ.
NIKDY NEZAPOMEŇ, ŽE AUTO SE DÁ KOUPIT VŽDYCKY, ALE
LIDSKÝ ŽIVOT NE.
Vaněk Petr

ROK

V LIDOVÝCH TRADICÍCH
čtvrtek

24. dubna

2014 od

17:00

Blatná, projekční sál prodejny MAKO
Vstupné 50,- Kč, členové Klubu přátel Blatenska zdarma
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Obrázky dětí ze ZŠ Holečkova - soutěž „O nejkrásnější maminku"

HUDBA PRAHA
V HOSPODĚ NA VINICI – 10. 5. 2014

Dříve skupina JASNÁ PÁKA vznikla v roce 1981 kolem kytaristy MICHALA
AMBROŽE a VLADIMÍRA „DÁDY“ ALBRECHTA.
Ovšem v roce 1983 byla činnost kapely tehdejším režimem zakázána, což její
popularitě pouze přidalo. V pozměněné sestavě se vrátila o rok později pod
jménem HUDBA PRAHA. Loni kapela oslavila 30 let činnosti.

Koncert se uskuteční 10. 5. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI

společně se slovenskou kapelou DILEMMA.
Předprodej lístků začne v pátek 11. 4. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI.

H.N.V.

Ještě k článku
„Něco o Velikonocích“
Z min. čísla, bohužel, vypadlo jméno pana
faráře Martina Piaseckého, který Vás ještě
jednou zve na Velikonoční bohoslužby
• památka umučení Páně – pátek 18. dubna
v 18 hod.; pak adorace u Božího hrobu do
20 hod.
• žehnání velikonočních pokrmů – sobota
19. dubna v 10 hod.; pak adorace u Božího
hrobu a možnost zpovědi do 12 hod.
• Velikonoční vigilie – sobota 19. dubna ve
20 hod.
Na Boží hod 20. dubna jsou mše: v Blatné
v 8.15, v Sedlici v 9.45, v Černívsku v 11. 30. Na
velikonoční pondělí 21. dubna: v Blatné v 8.15,
v Kadově v 9.45, v Záboří v 11. 30.

Ročník
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U Kulturní kalendář
Akce

18. 4. PÁTEK

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK

14:00 – 16:00
OTEVŘENÍ AMBITU S KŘÍŽOVOU
CESTOU U KAPLE SV. MICHALA V
BLÍZKOSTI KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16:00
PROCHÁZKA PRVOREPUBLIKOVOU
ARCHITEKTUROU S Mgr. JIŘÍM SEKEROU
Procházka s výkladem Mgr. Jiřího Sekery, autora řady publikací spojených
s Blatnou a její historií, po trase, která
zahrnuje budovy postavené přibližně
v meziválečném období. Některé z
nich jsou již v současné době památkové chráněny.
Sraz účastníků bude v 16:00 u kašny na
třídě J. P. Koubka. Trasa povede od budovy bývalé městské spořitelny, kolem
Tesly k penzionu u rybníka Pustý, odtud
po hrázi rybníka do Husových sadů a k
budově ZŠ T. G. Masaryka, poté k sokolovně a Böhmově vile. Krátce nahlédneme i do Fügnerovy ulice.

18. 4. PÁTEK | 19:00 |
OKTET

Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH
Desetičlenná vokální skupina působící v Praze od roku 2005. Zpívají vše,
co je zaujme, bez ohledu na to, o jaký
jde žánr, nicméně převahu drží úpravy
populárních písní. Natočili již dvě CD a
na svém kontě mají vystoupení nejen
v mnoha českých městech ale i v Belgii a Švédsku. Těšte se na veselou hru
osmi hlasů při příležitosti Mezinárodního dne památek.

19. 4. SOBOTA | 20:00 |
JAMCHESTRA

Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

19. 4. SOBOTA | 20:00 |
CONQUERING LION

Koncert (MK)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

20. 4. NEDĚLE | 15:00 |

SLEPIČÍ POHÁDKA
Zámek Blatná, Starý palác
NÁNA divadélko
Jarní příběh slepiček a zlobivé kozy.

20. 4. NEDĚLE | 20:00 |

MILOŠ DODO DOLEŽAL, B.A.S.

Koncert
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

24. 4. ČTVRTEK | 17:00 |

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Blatná

26. 4. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!

Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí
Předprodej vstupenek v infocentru
na třídě J. P. Koubka Cena vstupenky
60,- Kč
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nosti? Rádi byste poznali blatenské
okolí? Nemáte s kým chodit na procházku? Potřebujete shodit pár zimních kilogramů? Vydejte se s námi na
100 jarních kilometrů. Zdolejme společně K100!
Kdo se může zúčastnit? Kdokoliv má
chuť.
Co s sebou? Dobrou náladu, pohodlné
oblečení a obuv, pití a svačinu dle potřeby, případně trekingové hůlky.
Sraz ve 13h u fontány na náměstí v
Blatné.
Každé DRUHÉ nedělní odpoledne jiná
místa, jiný okruh na různé světové
strany.
Účastníci K100 vždy dostanou mapu
trasy.
Maximální delka trasy je 20km
V případě deštivého počasí se okruh
odkládá na další neděli.

27. 4. NEDĚLE | 19:00 |
420PEOPLE

Jeden z nejlepších českých tanečních
souborů v Blatné

26. 4. SOBOTA | 20:00 |

ONI & REZATÝ RAKETY
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 4. SOBOTA | 20:00 |

ROCK POP MILOŠE ZEMENA
Zábava
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

27. 4. NEDĚLE |9:00 - 17:00 |
BLATNÁ TANČÍ

TANEČNÍ KURZY VE FITNESS ONE
9:00 - 10:30 Lidový tanec | Alice
Janotová
10:45 - 12:00 Klasický tanec | Nataša
Novotná
12:15 - 13:30 Cunningham | Monika
Rebcová
13:45 - 15:15 Afro dance | Lamine
Diaa
15:30 - 17:00 Kathak | Ivana Hessová
Přihlašovat se můžete přímo ve Fitness ONE
Účastníci lekcí mají při předložení
dokladu o zaplacení kurzovného 10%
slevu na vystoupení 420PEOPLE

27. 4. NEDĚLE | 13:00 |

100 JARNÍCH KILOMETRŮ
Chcete prověřit Vaše fyzické schop-

Choreograﬁe: Sacrebleu
Small Hour
Golden Crock
Po představení diskuze s diváky
TĚŠTE SE!

Kino

18. 4. PÁTEK | 20:00 |

12 LET V ŘETĚZECH

Drama/Životopisný/Historický v
původním znění s titulky | USA/Velká
Británie 2013 | 134 min | Režie: Steve
McQueen | 90,- Kč | Mládeži přístupný

23. 4. STŘEDA | 19:00 |
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POJEDEME K MOŘI
Komedie v českém znění | ČR 2014 |
90 min | Režie: Jiří Mádl | 130,- Kč |
Mládeži přístupný

25. 4. PÁTEK | 20:00 |

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA

Blatná 18. dubna 2014

vzkříšení Ježíše Krista. V našem příběhu se musíme vrátit o 3000 let zpátky
pravděpodobně do doby Ramesse II.,
který se v židovské historii proslavil v
negativním slova smyslu. Přes všechny
výzvy proroka Mojžíše nechtěl propustit Židy z otroctví, a proto na něj Bůh
seslal deset ran.

Akční/Dobrodružný/Sci-Fi v českém
znění | USA 2014 | 136 min | Režie:
Anthony Russo, Joe Russo | 120,- Kč |
Mládeži do 12 let nevhodný

30. 4. STŘEDA | 19:00 |
FAIR PLAY

Drama v českém znění | Česko/Slovensko/Německo 2014 | 100 min |
Režie: Andrea Sedláčková | 80,- Kč |
Mládeži do 12 let nevhodný

Knihovna
JAZYKOVÉ KONVERZACE
KDY/WHEN/WENN/CUANDO...
PO DOBU REVITALIZACE V PROSTORÁCH BADATELNY MĚSTSKÉHO MUZEA
Pondělí 18:00 NĚMČINA
Úterý
prozatím volno
Středa
18:00 ANGLIČTINA
19:00 ŠPANĚLŠTINA
Čtvrtek prozatím volno
(v plánu 18:00 ČEŠTINA)
Pátek
prozatím volno

Výstavy

15. 4. - 25. 5. ÚT - NE

| 9:00 - 18:00 |
KVĚTY, PLODY, KMENY ANEB
CO NÁM STROMY POSKYTUJÍ

11. ročník cyklu Příroda Blatenska
Městské muzeum Blatná, I. patro
Pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s Městským muzeem Blatná

Ze sbírek Městského muzea
FORMA NA PEČENÍ BERÁNKA
Velikonoce máme často spojeny s
kraslicemi, pečeným beránkem, čokoládami a hlavně pomlázkou, kterou chlapci prohánějí děvčata, aby
si zasloužili barevnou stužku. Často
však nedokážeme vysvětlit, odkud se
k nám tyto atributy Velikonoc dostaly a co měly symbolizovat. Právě ono
pečení beránka má starší kořeny, než
samotné křesťanství,, které oslavuje
j

Nás ovšem zajímá pouze ta poslední,
kdy do města poslal anděla smrti, aby
povraždil všechny prvorozené. Před
tímto večerem musela každá židovská rodina obětovat beránka, symbol
čistoty a života, a jeho krví potřít rám
dveří, aby se ochránila. Odtud také
pochází název židovského svátku pesach (uchránění, ušetření, přejití), během něhož oslavují boha Spasitele.
Beránek přešel dále do křesťanské
kultury jako symbol čistoty, příp. jako
metafora Ježíše Krista, avšak ne každá
rodina si mohla dovolit obětovat mladé dobytče, které by ještě dlouhá léta
poskytovalo důležitou vlnu, a proto jej
nahrazovala buchtou či marcipánem
ve tvaru beránka.

Informace o(d) nás
M*E*Š 388 01
Zážitkový víkend potřetí
Na konci března proběhl již třetí ročník
zážitkového víkendu pro dospělé.
V rámci letošního tématu se účastníci
stali součástí vojenské nemocnice inspirované známým americkým seriálem. Vznikla tak jednotka M*E*Š 388
01- jejíž název naznačuje, odkud většina přihlášených „vojínů“ pochází. A co
vede zájemce, ale i organizátory k takové akci? Především nové netradiční
zážitky se svými více či méně známými vrstevníky. Na první pohled se toto
přání jeví jako nijak zvlášť neobvyklé,
avšak zasvěcení již vědí, že během
zážitkového kurzu se může odehrát
cokoli, opravdu cokoli. Posuďte sami,
jak často objevíte ve své schránce povolávací rozkaz k nástupu do vojen-
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ské nemocnice? Takový začátek čekal
na 24 odvážných „vojínů“, kteří byli v
plné polní povoláni k mobilizaci. Vojíni rozdělení do čet prokazovali své
schopnosti přímo v terénu, kdy za
pomoci mapy a buzoly směřovali na
utajovanou základnu vzdálenou několik kilometrů. Cestu jim ztěžovaly
nejen úkoly, které měly prověřit jejich
všestrannost, ale i tmavá noc, chlad ,
zašifrované údaje a mnohým i samotný orientační smysl. Nakonec však
všichni úspěšně dorazili na základnu,
jejíž lokace se nacházela opět v oblíbené osadě Kadov. Zde celá jednotka
složila slavnostní vojenskou přísahu.
V následujících hodinách však vojíni
rychle poznali, že válka není žádný
med. Poplach ve čtyři hodiny ráno,
vojenský budíček za zvuku trumpety,
rozcvička, zajetí nepřáteli, záchranná
akce - to vše ztěžovalo pobyt na základně. I přesto vojíni zvládali vykonávat práci lékařů, při níž si prověřovali
své znalosti první pomoci a nasazovali
životy jeden pro druhého. Naštěstí to
vše byl pouze ﬁktivní boj, který ale
prověřil psychické i fyzické síly každého z nás. Na druhou stranu společné
nasazení, zápal ve hře, vtipné i těžší
chvíle přinesly nespočet vzpomínek,
které propojily kolektiv nejen blatenských účastníků. Jsme rádi, že tato
akce umožnila vzniknout novým zážitkům, u kterých se nejednou ještě
zasmějeme.
Tým M*E*Š 388 01

Těšte se

8. 5. ČTVRTEK| 14:30 - 19:00 |
JAZZ DAY

Zámek Blatná, nádvoří
14:30 | Slavnostní připomenutí konce
II. světové války, Kalinovo náměstí
15:00 | H Band ZUŠ Blatná
15:30 | Big band konzervatoře Plzeň
16:30 | Harlemania - poslechněte si
naživo divoký swing, skladby Duka
Elingtona, Caba Calowaye a dalších
legend newyorského jazzu 30. a 40.
let!
18:00 | Electro swing - zatančete si na
swing v moderním hávu!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
23 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Ne 20. 4. 2014

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná od 960.000.-Kč, RD – Bělčice, Sedlice, Míreč,
Závišín, Blatná, Kbelnice, Hutě pod Třemš.,
chalupy – Jindřichovice, Lnáře, Drah. Málkov, komerční obj. – Blatná, Kasejovice,
Tchořovice, Mirovice, stav. pozemky – Chobot, Lnáře, Buzice, Bezdědovice. Všechny
nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy…
Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné.
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působící realitní
kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL, B.A.S.

So 26. 4. 2014
ROCK POP MILOŠE ZEMENA

So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)

So 24. 5. 2014
PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, CONOPED

So 7. 6. 2014
JABLKO ZNETVOŘENÉ LIDSKÝM
FAKTOREM, PARTYZÁNI, FUNUS
BAND

ZOFI
AUTOCENTRUM BLATNÁ NABÍZÍ:
DXWRVHUYLVRSUDY\YąHFK]QDËHNDXWRPRELOčYËHWQ×GLDJQRVWLN\
SQHXVHUYLVSURGHMGLVNčDSQHXNRPSOHWQ¯VHUYLV
P×ÿHQ¯JHRPHWULHQDQHMPRGHUQ×Mą¯'JHRPHWULL+817(5
NOLPDWL]DFHNRQWURODSOQ×Q¯R]RQRY£GH]LQIHNFH
UHQRYDFHSODVWRY¿FKVY×WORPHWč
Y\ÿ¯]HQ¯7.DHPLV¯YËHWQ×Sÿ¯SUDY\YR]LGOD
RVREQ¯DQ£NODGQ¯GRSUDYDGRW

AKCE JARO 2014
P×ÿHQ¯JHRPHWULH
='$50$SÿLQ£NXSX
NVSQHX

0% VOHYD

-50 % SÿLQ£NXSX
NVSQHX

pouze

MDUQ¯SURKO¯GND

364.Ë YËP×ÿHQ¯JHRPHWULH

MHQ]D64.Ë

AUTOCENTRUM ZOFI - Václav Stejskal
V Jezárkách 1397, Blatná 388 01
602 447 808 / 383 422 819
@
]RʼEODWQD#WLVFDOLF]

Prodám dřevěnou chatu na pozemk. parcele
/4 roky stará/ cca 7 km od Blatné.
Celková velikost zahrady je 750 m2.
Nutno vidět. Chata je zařízena k okamžitému užívání.
Cena dohodou. Voda, elktř. zavedena.

Inf. na tel. č. 606 392 962.
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sport
POZVÁNKA

na Velkou cenu města Blatná v judu
Oddíl Juda v Blatné Vás srdečně zve v sobotu
26. dubna na Velkou cenu města Blatná v judu.
Soutěž se koná v prostorách Střední odborné
školy v Blatné a je pořádána za podpory TJ Sokol
Blatná, DDM Blatná a města Blatná. Začátek
bojů je plánován na 10:00 hodin, občerstvení
zajištěno.
Přijďte povzbudit blatenské závodníky!

Blatná 18. dubna 2014
Radomyšlští s úmyslem vyhrát: „ To je tak
samozřejmě vždycky. A jsme moc rádi, že nám
to vyšlo. Oni fináloví soupeři ze Zahorčic nám
dali pořádně zabrat. První set byl hodně vyrovnaný, až v tom druhém jsme je zlomili a pak už
se vezli.“
Bronzem zachránili svou čest nohejbalisté
z Chobota A, nepopulární bramborová medaile
spadla od sítě k nohám klukům z Barvínkova
/Strakonice/.

Číslo 7 / strana 11
A jaké ceny se rozdělovaly při závěrečném
ceremoniálu? „ Hlavní cenou byl pětilitrový
soudek piva. Jinak jsme tu měli víno, šampaňské,
sekanou, salámy- prostě asi ty nejvděčnější „
exponáty“, které nikoho neurazí a nezasmuší,“
uvedl na závěr ředitel turnaje Miloš Kadlec
z Chobota, který je sám velice úspěšným nohejbalovým hráčem.
Vladimír Šavrda

Hostující Radomyšl na
nohejbalovém turnaji v Záboří
vytáhla všechny trumfy
Záboří - Vynikající zázemí pro míčové sporty
v období, které jejich pěstování pod širým nebem
zrovna nesvědčí, mají v obci Záboří. Je jím tělocvičná hala v sousedství zdejší Základní školy.
Dvakrát v roce ji s radostí pro pořádání turnajů
využívají i nohejbalisté.
A znovu ji pro tento účel využili nohejbalisté
i v sobotu 5. dubna. Rozdat si to mezi sebou
u sítě přijelo těchto deset manšaftů: Blatná,
Lažany, Škvořetice, Barvínkov / Strakonice /,
Písek A, Písek B, Chobot A, Chobot B, Radomyšl
a Zahorčice.
Desítky diváků byly svědky excelentních
výměn, „ hodinářských“ výpočtů na středu hracího pole i tvrdých přestřelek. Stáli tu proti sobě
soupeři vysokých kvalit, kteří – skromně řečenoo tomhle sportu pro pravé chlapy „něco vědí“.
Poprvé předvedli své nohejbalové umění
v této tělocvičné hale hosté z Radomyšle.
A ze svého repertoáru doslova „ vymačkali“
to nejlepší z nejlepšího, aby svůj koncert korunovali vítězstvím. „ Víte, u nás v Radomyšli
je nohejbal jeden z nejpopulárnějších sportů.
Dalo by se říct, že jde o sport obecní,“ utírá si
hřbetem ruky bohatě se řinoucí pot z čela Milan
Koubovský / 42 let /, „ Přes deset let hrajeme
okresní soutěž i okresní přebor. Radomyšl reprezentují hned čtyři týmy.“ Velmi dobrý pocit
měli hosté z Radomyšle z toho, že se v Záboří
znali takřka se všemi soupeři. „ Většinou hrají
okresní soutěže s námi. Tedy lépe řečeno proti
nám,“ směje se Milan Koubovský, „ Určitě se
tady dneska odkopal a odhlavičkoval moc pěkný
turnaj a my bychom se rádi do budoucnosti stali
součástí dalších navazujících turnajů v Záboří.
Ročně navštívíme asi deset takových, převážně
na Blatensku, ať už se jedná o Chobot, Blatnou,
Zahorčice a další.“ Do Záboří samozřejmě jeli

Odemykat studánky přijelo do Buzic téměř sto cyklistů. Největší
půvab dodaly cykloturistické akci historické kostitřasy
Buzice - Jedenáct historických velocipédů
s majiteli v dobových oblecích,včetně tří legendárních vysokých kol. Téměř kompletní tým
„Chlastana“ z Blatné, vyznačující se světle modrými cyklistickými dresy podle vzoru kazašské
profesionální stáje „Astana“ a z větší části také
„pivními mozoly“ / pivo dělá hezká těla /. A ještě
dalších skoro šedesát vyznavačů pohodové cyklistiky z Blatenska- cca více než devadesát „duší“
v plné svěžesti a dobré kondici. Ti všichni se
nechali přilákat v neděli 6. dubna odpoledne na
nádvoří staročeské hospůdky „U Čiláka“ v Buzicích, odkud startoval historicky první ročník
„Odemykání cyklistických studánek“. Určená

trasa vedla z Buzic na Skaličany-Vahlovice-Střižovice- Chobot-Paštiky-Skaličany a zpět a byla
dlouhá přibližně osmnáct kilometrů.
Pořadatele sportovní akce z SCV Blatná
a již zmíněné hospůdky vysoký počet účastníků
příjemně překvapil. „Vůbec jsme tolik cyklistů
nečekali. Zvlášť, když to chvílemi vypadalo na
déšť,“ řekl majitel hostince a jeden ze sponzorů
projížďky Petr Samec, „Ale jak to tak vypadá,
„tam nahoře“ nás mají přece jen rádi. Počasí se
nakonec také umoudřilo a bylo fakt ideální.“
Zaslouženou pozornost k sobě poutala především historická kola. Jako první zástupci „raného
období cyklistiky“ se svými „miláčky“ překro-
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Pro milovníky historických kol byla přítomnost
vysokých strojů pastvou pro oči.

čili pomyslný práh nádvoří s téměř hodinovým
předstihem Jana Doulová /50 let/ ze Zdíkovce na
Šumavě a její kamarád Zdeněk Novotný /61 let/
ze Zdíkova. Zdeněk Novotný hned po příchodu
do šenku viditelně zjihnul při pohledu na krásně
zachovalá klenutí: „Mne to hrozně fascinuje,
protože sám ve Zdíkově provozuji hostinec,
kde to mám podobně vyšperkované. Když jsem
hospůdku u nás zařizoval, někteří jedinci mi
radili, abych vnitřní klenutí zboural. Pak přišel
statik a ten po jeho prozkoumání pravil: „Pane,
to byste byl blázen! Vždyť tohle dílo nespadne
ani za dvě stě let!“ A všechno zůstalo, jak bylo,“
prozradil se zasněným pohledem obdivovatel
veškeré staré nádhery, který přebudovanou prodejnu smíšeného zboží z období totality otevřel
v roce 2000.
Jeho vkusu a zápalu odpovídal i „šlapací
stroj“, na kterém později absolvoval místní
okruh: „Tak tohle kolo značky BSA pochází
z Anglie z roku 1945 a v Africe na tomhle vojenském bicyklu drandili britští pěšáci,“ představuje
zrenovovaný „kostitřas“ Zdeněk Novotný, „Já si
ho přivezl z Německa spolu s dámským kolem,
které má dokonce na předním blatníku ještě
říšskou orlici.“ Podle svého dalšího vyjádření
jezdí s historickým kolem po republice asi čtyři
roky a dosud má najeto 1500 kilometrů.
Jeho průvodkyně paní Jana Doulová se vyjádřila o svém bicyklu jako o „zrekonstruovaném
starém šrotu“. „Mám ho v držení také přibližně
čtyři roky. Natrefili jsme na něj na jednom trhu
v Německu a doma se muselo kompletně celé
předělat,“ uvedla šumavská cyklistka, „Těší
nás, když jsme kdykoliv pozváni na nějakou
společenskou „trachtaci“ nebo cyklistickou
vyjížďku. Hodně „pečeme“ s jistebnickým
spolkem SPSVD /Spolek pro sport všeho druhu/,
kde se účastníme „Jarního huštění“, společného
výletu a „Podzimního huštění“. Ve Strakonicích
jsme nemohli chybět u slavnostního „Otevírání
otavské cyklostezky“. Jinak se pouštíme na
cyklovýlety po Jižních Čechách, už jsme také
v sedlech urazili pěknou štreku z Moravy do
Jistebnice. Kdekoliv se objevíme s partou stejně
orientovaných cyklistických staromilců, vzbuzujeme nemalý ohlas a pozornost. Navíc sebou
vozíme i heligonku, takže o zábavu na každé
takové sešlosti je určitě postaráno.“
Na dotaz, kde shání se svým průvodcem
vhodnou garderobu na historická kola, odvětí
Jana Doulová: „Něco dostaneme darem, něco
objevíme v Second handech.“ V letošním roce
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se Jana Doulová i Zdeněk Novotný chystají na
Mistrovství světa historických kol do Maďarska:
„Hlavní závod na sto šedesát kilometrů - to samozřejmě není nic pro nás! Ale bude tam řada
doprovodných soutěží, které si nechceme nechat
ujít,“ těší se oba už dopředu.
Při svým způsobem dobrodružných výjezdech není nouze o nevšední zážitky. O dva
takové se podělila i Jana Doulová: „V našem
spolku je zaregistrován i pán, jezdící na vysokém
kole s buřinkou na hlavě. Jednou jsme takhle
přicestovali do penziónu u Třeboně. A tenhle
náš společník tam díky té své buřince vystupoval
jako pohádkový pan Tau. Navlékl to tak šikovně,
že tam pro něho přítomné děti sepisovaly na
papírky svá přání. Aby té parády nebylo málo,
náš harmonikář tam zase vystupoval s cylindrem.
Jindy jsme se zase zastavili na Hluboké nad
Vltavou, kde zrovna nějaký dobrodinec oslavoval šedesáté narozeniny. Bohužel se na oslavu

V Buzicích se sešla téměř kompletní sestava
blatenské Chlastany.

dostavili jen rodinní příslušníci, ostatní hosté
chyběli a čerstvému šedesátníkovi to přišlo líto.
Chlapeček Tomáš, kterému byly v té době pouhé
čtyři roky a přesto už s námi zdatně šlapal do
pedálů, mu tenkrát zazpíval a my ho doprovodili
na harmoniku. Oslavence jsme dojali tenkrát až
k slzám a ještě dlouho nás hřálo u srdce, že jsme
mohli udělat dobrý skutek.“
Malý Tomáš Rybařík z Písku - teď už pětiletý- dorazil i do Buzic na „Odemykání cyklistických studánek“. „Jezdím už od tří let. Tatínek
mi koupil kolo sice rozbité, ale pak ho pěkně
opravil a k tomu mi pořídil i starodávný obleček,“ rozpovídal se sympatický klučina, „Když
jsem byl ještě docela malý /! /, na cyklistických
závodech jsem skoro vždycky vyhrál, jen občas
jsem skončil druhý.“ A co si malý nadšenec,
který vedle „parádní“ cyklistiky provozuje ještě
karate, přeje u svého hlavního hobby dosáhnout
v dospělosti? „Jezdit na vysokém kole jako tady
strejdové,“ rozhlíží se Tomáš okolo sebe.
Hrdinkou dne se tentokrát stala teprve dvouletá Veronika Vokurková z Blatné, která srdnatě
absolvovala celý okruh. Včetně dvou náročných
serpentýn nad Skaličany a Chobotem. „A to
ještě peskovala tátu, že jede pomalu,“ smál se
po dojezdu její dědeček, který se rovněž počítá
mezi vášnivé cykloturisty a ani tentokrát se
nenechal zahanbit.
I když celý sportovní podnik byl koncipován
jako podnik nezávodního charakteru, přesto
organizátoři určili pět kategorií, ve kterých
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ocenili tři nejzdatnější jezdce nebo jezdkyně.
Odměnou jim byly cyklistické lahve a knihy
s cyklistickou tématikou. V dětské kategorii si
nejlépe vedl benjamínek blatenské „Chlastany“
Václav Brož nejml. ze slavného cechu kominického, v závěsu ponechal syna majitele buzické
hospůdky Lukáše Samce, na bronzovou příčku
prorazil František Outlý z Blatné. Mezi ženami
zazářila Petra Voborníková ze Skaličan, vítr
z plachet sebrala Žanetě Vondráčkové z Blatné
a Lence Matouškové rovněž z Blatné. Stěžejní
kategorie muži přinesla prvenství Karlu Haštavovi z Blatné, na záda mu ve finále dýchal Zdeněk
Voborník ze Skaličan, pomyslný bronz uchvátil
Anton Murárik ml. ze Škvořetic. Ve veteránech
zalícil na zlato a trefil Josef Etlík z Blatné, na
stříbrnou pozici si posvítil Karel Veselý také
z Blatné, třetí místo vybojoval Václav Soukup
/aby se to nepletlo/ rovněž z hlavního města Blatenska. Speciální kategorie historických kol přála
Hynku Chromému z Hluboké nad Vltavou /ten
dorazil na akci po vlastní ose v sedle vysokého
kola/, druhý přejel cílovou čáru František Šesták
z Blatné a do třetice vystoupil na bednu Zdeněk
Novotný ze Zdíkova.
Pro všechny účastníky bylo připraveno bezplatné pohoštění v podobě báječné knedlíčkové
polévky paní domácí a neméně báječných klobás.
Aby svůj díl dostala i kultura, vystoupil pro obveselení a povyražení přítomných Taneční klub
z Čížové. Nejbouřlivější ovace sklidil kankán,
jenž způsobil, že každý omládl rázem o dvacet
let /ti malí jen o rok/.
„Zvolená trasa mi perfektně sedla. Kopce?
Žádný problém! Moc toho nenašlapu, ale tak
3000 kilometrů za rok to dá. Letos jsem zatím
„zlámal vaz“ 400 kilometrům,“ nechal se slyšet
král hlavní kategorie Karel Haštava /37 let/
z Blatné.
„Rekreačně se toulám na kole s tátou už od
dětství,“ pronesla v cíli vítězka dámské kategorie
Petra Voborníková /25 let/ ze Skaličan, „Okruh
se mi moc líbil, nejnáročnější bylo stoupání
do Vahlovic. Šetřila jsem si prozřetelně síly na
finiš, kde jsem „utrhla“ soupeřku, která se mi
nebezpečně lepila na paty celou cestu.“
Zábava
pokračovala
až do pozdního večera, všichni
si „božskou
neděli“ užívali plnými doušky.
A snad se
zase všichni na dvoře
buzické hosKatogorie veteráni na stupních
pody „U Čivítězů.
láka“ sjedou
na podzim při „Cyklistickém loučení s létem“.
A snad i na podzim „nebeský ministr počasí“
ukáže cyklistům v Buzicích přívětivou tvář.
Vladimír Šavrda
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BLATENSKÝ DŘEVÁK 2014
V sobotu 12. 4. uspořádali Dřeváci TJ Sokol
Blatná 9. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. O putovní pohár bojovalo pět
zúčastněných družstev systémem každý s každým na dva vítězné sety.
Již první zápasy naznačily, že turnaj bude
velmi vyrovnaný. Týmy se přetahovaly o každý
míč a sety končily těmi nejtěsnějšími rozdíly.
Až do posledního zápasu nebylo jasné pořadí
na jednotlivých místech. Nakonec zaslouženě
zvítězilo družstvo Křídlo netopýra z Plzně, které
prošlo celým turnajem bez porážky a obhájilo
tak loňské vítězství. Na výborné druhé příčce se
umístili domácí Dřeváci a třetí skončili rovněž
domácí, hráči místního Sokola. Čtvrté a páté
místo obsadily tým z Radomyšle a Mirovic.
Všichni účastníci turnaje obdrželi věcné
ceny a vítězové opět putovní pohár. Věřme, že
příští rok se volejbaloví nadšenci zase sejdou
pod vysokou sítí při jubilejním 10. ročníku
Blatenského dřeváka.
Za sponzorské dary patří poděkování Blatenské rybě.
www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský
Konečné pořadí:
1. Křídlo netopýra Plzeň
2. Dřeváci TJ Sokol Blatná
3. TJ Sokol Blatná
4. Harém spol, s. r. o. Radomyšl
5. TJ Sokol Mirovice

Výsledky soutěže ŽENY-OP-2013/2014
8. kolo
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

TJ S.Blatná "A"
TJ S.Blatná "A"
Záboří Žížaly
Záboří Žížaly
Záboří Žížaly
TJ S.Blatná "A"
Záboří Žížaly
TJ Fezko "C" Strak.
TJ Fezko "S" Strak.
TJ ČZ "A" Strak.
TJ Fezko "C" Strak.
TJ Fezko "S" Strak.
TJ ČZ "B"
TJ Fezko "C" Strak.
S.Radomyšl
S.Radomyšl
S.Volyně
S.Volyně
S.Volyně
S.Radomyšl
S.Radomyšl

-

TJ S:Blatná "D"
TJ S.Katovice
TJ S:Blatná "D"
TJ S.Katovice
TJ S:Blatná "D"
TJ S.Katovice
TJ S.Katovice
TJ ČZ "A" Strak.
TJ ČZ "B"
TJ ČZ "B"
TJ Fezko "S" Strak.
TJ ČZ "A" Strak.
TJ Fezko "C" Strak.
TJ Fezko "S" Strak.
SK Řepice
TJ Borga Horažďovice
SK Řepice
TJ Borga Horažďovice
SK Řepice
TJ Borga Horažďovice
S.Volyně

2
2
2
2
2
2
2
1
2
0
2
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2

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

0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

(14, 16)
(11, 15)
(15, 13)
(15, 23)
(22, 18)
(19, 19)
(-23, 10, 12)
(-16, 18, -10)
(-17, 24, 8)
(-22, -22)
(15, 19)
(19, -17, -12)
(-12, -19)
(23, 11)
(11, 12)
(14, 3)
(15, 13)
(23, 15)
(20, 18)
(11, 14)
(21, 13)

Tabulka soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

28
28
28
27
28
26
28
28
28
28
28
27

24
23
22
19
15
15
13
12
10
5
4
4

4
5
6
8
13
11
15
16
18
23
24
23

51
48
47
41
33
34
30
27
25
11
12
15

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

13
15
14
18
29
28
35
37
38
50
50
47

52
51
50
46
43
41
41
40
38
33
32
31
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U INZERCE
StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná

Nabízíme provedení tČchto prací:
xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ
PĜíjem 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

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

758+/ě679ª
720$1


 kuchyňské linky
(možnost vizualizace)
 schodiště, zábradlí
 vestavěné skříně, dveře ...
 velký výběr foliovaných
dvířek
Na objednávku: palubky,
OSB desky, dřevěné terasy
Real DECK...

ZZZWRPDQWUXKODUVWYLF] 
blatnatoman@seznam.cz
Vrbenská 186, Blatná
Domácí staročeské
buchty, záviny, rohlíčky,
koláče - bezlepkové, sladké
i slané pečivo dle přání
a Vašich požadavků pro
oslavy i pro všední den
Objednávejte na tel.:

606 933 362 Blatná

Číslo
Ročník
7 / strana
25 (35)
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno: čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Hajany 15
Tel.: 383 420 053,
mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz
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BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

DUBEN 2014

Finanční společnost
s dlouholetou tradicí
hledá

obchodní zástupce
Tel: 774 420 560
email:
lubos.divacky@jetmoney.cz



Ryby mražené:
Pstruh mražený
(bal. 2ks -500g
59,50 Kč/ks
MAHI MAHI cca 1kg
139,- Kč/kg
Makrela kuchaná s hl. 1,2kg 69,50 Kč/kg
Ryby uzené:
Makrela
Tolstolobik
Losos
Drůbež mražená:
Husa s droby – 3,4kg
Farmářské kuře cca 2,5kg
Kuřecí čtvrtě, bal 10kg
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2kg)

10,90 Kč/100g
13,50 Kč/100g
23,50 Kč/100g
89,50 Kč/kg
85,- Kč/ kg
39,90 Kč/kg
79,50 Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
49,50 Kč/kg
Zelenina s kukuřicí 350g
12,90 Kč/ks
Zelenina pod svíčkovou 350g 9,90 Kč/ks
Polévková zelenina 350g
12,90Kč/ks
Ostatní:
Listové těsto – 400g
Americké brambory –
bal. 2,5kg
Brambor.hranolky –
balení 2,5kg
Sýr eidam 30%, cca 2kg

12,50 Kč/ ks
24,50 Kč/ kg
22,50 Kč/ kg
139,- Kč/ kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

PRONAJMU

BYT 2+1 v Blatné,

s.r.o.
s.r.o.
o
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)

ËËMjÁWjËaËÏy^ÊÔ
Ô
~ËË?ËaËyå^Ê
Ô
~ËË¬?ÁjÍßËaË|yå^Ê
~ËËaMÁ@Ë¬@a?Ë´ËaMÁkË¬Á?ajÄÍÜ

nájem 5000,-Kč
plus energie cca
2500,-. Volný
ihned. tel.

775 166 740

~

Skladem více než 500 000 m2

KOUPÍM
V BLATNÉ BYT
2+1
NA STARÉM
SÍDLIŠTI
TEL.

E-mail: migersro@tiscali.cz

730 686 704
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Číslo
7 /25
strana
(35) 16

Blatná 18. dubna 2014

Číslo
Ročník
7 / strana
25 (35)
16

STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Jarní slevy uhlí BÍLINA
kostka
ořech
ořech II
brikety-Německo

363,- Kč
334,- Kč
299,- Kč
472,- Kč

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy

S T A VE B N I N Y
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

$/1$8<Ì1/
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