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130 let TJ Sokol Blatná
Letošní akademie TJ Sokol Blatná přinesla kromě obvyklého představení ukázek 
cvičení jednotlivých oddílů také jedno zajímavé překvapení.
Pro příležitost otevření sokolovny v roce 1933 složil Josef Řehoř „Pochod Blatenského 
Sokola“, jehož nahrávku podle originálu notového záznamu pro TJ Sokol Blatná 
pořídil ředitel ZUŠ Blatná pan Martin Škanta. Tuto nahrávku slyšeli poprvé účastníci 
akademie a cvičenci si při ní i zapochodovali. Bylo to moc hezké.

Na akademii se předvedly samozřejmě oba oddíly mažoretek, judisté, byla ukázka 
tai-chi a badmintonisté nabídli možnost zahrát si každému, kdo měl chuť.

Cvičence i hosty pozdravila starostka města, paní Bc. Kateřina Malečková.
Blanka Malinová
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Aktual ity��

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou paní starostce 

města Blatné Bc. Kateřině Malečkové, 
místostarostovi Pavlu Ounickému, zástup-
cům TJ Blatná Janu Pouzarovi, Ing. M. 
Řískému, Ing. Josefu Maškovi, Františku 
Krejčímu a Michalu Vanduchovi, jedna-
teli ČS OP Blatná RNDr. Petru Pavlíkovi, 
zástupcům Blatenské ryby Ing. A. Rážovi 
a Ing. K. Nuslovi a další dlouhé řadě gra-
tulantů za projevené osobní blahopřání 
a věcné dary při příležitosti dožití mých 
90 roků dne 19. 3. 2015.

Josef Jančar

JAK DLOUHO ŽÁBA PŘED SVATÝM JIŘÍM 
KŘIČÍ, TAK DLOUHO PO NĚM MLČÍ

Velké oteplení, které přišlo v týdnu po jar-
ních svátcích určitě nebude mít dlouhého tr-
vání. Pupeny na dřevinách jsou ale připrave-
ny rozkvést, a tak nás jako každoročně trápí 
myšlenka, aby je nějaký případný opožděný 
mrazík nespálil.

O první léčivé bylině - medvědím čes-
neku, blahodárném pro lidský organismus 
jsme si již říkali, v  současné době pomalu 
vyrážejí i další rostlinky. Nejvýraznější z nich, 
která nám po zimě prospěje a pročistí orga-
nismus, je kopřiva dvojdomá. Pravidelným 
pitím odvaru alespoň po dobu 14 dní od-
straníme ze svého těla škodliviny, které se 
nám konzumací nevhodných potravin v těle 
po celý rok usazují. Prospěšné však je také 
mladé výhonky zařadit přímo do našeho 
jídelníčku. Kopřivu tak můžeme nasekat 
do zeleninových polévek, salátů, přidat pod 
dušené maso, do nádivek i pomazánek nebo 
z ní uvařit špenát, který je od jiného téměř 
k nerozeznání. Jako doplněk stravy je vhodný 
také květ sedmikrásky, listy pampelišky, 
jitrocele aj.

Pokud vám čaj z  kopřivy nezachutnal, 
používají se k pročištění organismu také listy 
z břízy bělokoré.

V naší nabídce se opět objevuje ŽEN-
ŠEN PĚTILISTÝ (sadba za 50 Kč), který 
si po celý rok můžete pěstovat v květináči 

a jeho listy obohacovat také svůj jídelní-
ček. Je stejně jako výše uvedené bylinky 
užitečný pro naše zdraví a na pěstování 
nenáročný.

LIDOVÉ ŘEMESLO - PRODEJ V MĚSÍCI 
DUBNU POD BLATENSKOU VĚŽÍ
České umělecké řemeslo si na našem trhu 

stále velmi těžko hledá své místo. I když 
neustále přibývá lidí, kteří k němu nachází 
svoji cestu. Po celou dobu šestnácti let se 
snažíme blatenským občanům i přijíždějícím 
návštěvníkům nabízet poměrně široký výběr 
z výrobků českého uměleckého řemesla, a to 
i přímo výrobků lidového uměleckého řemes-
la, které má jen velmi málo obdivovatelů.

Také v letošním roce - turistické sezóně, 
opět doplníme naši nabídku o řadu novinek, 
a  tak přibydou další výrobky z keramiky, 
dřeva, textilu, slámy, šustí, proutí aj.

Ve stálé nabídce jsou také březová košťa-
ta, jablečný mošt i domácí preclíčky

PRODEJ ZATÍM BUDE KAŽDOU SOBOTU 
OD 9.00 DO 13.00 HOD. PŘÍPADNĚ TAKÉ 
ODPOLEDNE OD 14.00 DO 16.00 HOD.

PŮJČOVNA LODĚK?

JE ZATÍM S OTAZNÍKEM. JISTĚ JSTE SI 
VŠIMLI PŘI PROCHÁZCE BLATNOU, JAKÁ 
SPOUŠŤ ZŮSTALA V NÁHONU PROTI KAP-
LANCE PO KÁCENÍ OLŠÍ.

Tip na jaro - NOVÁ KOLEKCE PALIČKO-
VANÝCH NÁUŠNIC A ŠPERKŮ

HROM V DUBNU - DOBRÁ NOVINA, MRÁZ 
KVĚTŮ JIŽ VÍC NESTÍNÁ

JE-LI DUBEN BOUŘLIVÝ, SHNIJE KOPA 
A MANDEL ZPLESNIVÍ

JAK PRVNĚ ZAHŘMÍ, FIALKA VÍCE JIŽ 
NEVONÍ

KDYŽ ZAHUČÍ PRVNÍ HROM, OBALÍ SE 
STROM LISTEM ZELENÝM A KVĚTEM 
ČERVENÝM

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Jiný kraj, jiný mrav
Od přátel ze Sargé-Les-Le Mans přišlo 

pozvání pro malou delegaci z našeho města 
při příležitosti 20. výročí podpisu smlouvy 
o přátelství a spolupráci s jejich partnerským 
městem v Anglii – Holtonem le Clay.

Z Holtonu přijel plný autobus lidí, všichni 
účastníci včetně nás tří z Blatné byli uby-
továni v  rodinách. Program byl připraven 
částečně v  rodinách, společná byla cesta 
do Normandie k uctění památky padlých 
spojeneckých vojáků při vylodění v Den 
„D“. Navštívili jsme muzeum, hřbitov ame-
rických vojáků a pláž Omaha. Na hřbitově 
u památníku naše malá delegace položila 
květiny. Sváteční dny jsme trávili v rodinách, 
v neděli 5. 4. byl společný slavnostní večer 
se všemi účastníky včetně domácích rodin 
i s dětmi. V pondělí byla exkurze po Sargé 
s informacemi o nových projektech – ekolo-
gické vytápění pro školy a kulturní centrum 
a výstavba bytů pro sociálně slabší občany, 
důchodce a tělesně postižené. Večer proběhlo 
rozloučení s delegací z Anglie a odjezd ang-
lického autobusu.

V  průběhu návštěvy jsme hovořili se 
starostou Sargé a  členy partnerské komi-
se o možnosti uspořádání Francouzského 
víkendu v Blatné v příštím roce. Myšlenka 
představit v Blatné kulturu, umění, tradice, 
kuchyni, nápoje, hry, výrobky a další typické 
francouzské projevy a  výdobytky je velmi 
nadchla, hledáme nejlepší možný termín. Pro 
takovou akci je vhodné požádat o dotaci u Ev-
ropské komise z fondu partnerství občanů. 
Takovou žádost musí podat město. Mluvilo 
se i o budoucí možnosti účasti francouzských 
dětí na táboře v Blatné.

Diskutovali jsme také o  „běžných“ kon-
taktech mezi občany všech tří měst, které 
by bylo vhodné oživit na úroveň, na které 
byly v devadesátých letech. Dvacet let tr-
vající přátelství mezi Sargé a Holtonem je 
dokladem, že takové neformální kontakty 
mohou existovat, jsou do nich zapojeny celé 
rodiny – tedy i děti a funguje to i v zemích, 
kde lidé nikdy neměli problém vycestovat 
a  i dnes mohou strávit dovolenou kdekoliv 
v cizině. Přesto vyhledávají možnost pobytu 
v rodinách, který přináší zcela jiné pohledy 
na život v jiných zemích.

Blanka Malinová

Vítání hostů v Sargé.

Francouzi, Angličané a my u památníku
v Normandii.

Díky našim letcům vidíme mezi
vlajkami spojenců i naši vlajku.
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Zprávy
z radnice

Vážení spolu-občané,
schválně jsem zvolila rozdělení v oslovení, a to proto abychom se 

na významu slova lehce zamysleli. Chováme se opravdu tak, abychom 
byli spolu, abychom spolu tvořili tvář našeho města, nebo si každý 
hájíme jenom své zájmy? V mém článku nenajde odpověď, tu musí 
každý hledat u sebe.

Proč moralizuji? Dne 30. 3. 2015 jste byli pozvání na besedu 
Blatná, bezpečné město. Setkání se zúčastnili zástupci radnice, 
městské policie, Policie ČR a pracovníci občanského sdružení 
Prevent Strakonice, kteří v Blatné poskytují terénní sociální práci 
a přibližně 20 občanů, a  to ještě převážná část byli zaměstnanci 
blatenských škol. Malá účast mě nejenom překvapila, ale opravdu 
zamrzela. Při sestavování volebního programu jsem nejvíce slýchala, 
že je potřeba něco udělat s těmi „feťáky“, s bezpečností ve městě, 
s prací městské policie. Očekávala jsem, že na besedě se tyto otázky 
otevřou, že Vy sami budete diskutovat se zástupci města, Policie ČR 
a městské policie. Já s nimi hovořím často, ale mé postřehy se vždy 
nemusí shodovat s Vašimi. Možná je tedy nyní z Vašeho pohledu vše 
v pořádku, cítíte se ve městě bezpečně. To by bylo milé zjištění, nebo 
jste rádi, že se odpovědnost za Vaše bezpečí přenesla na nové vedení 
města. Já Vám mohu slíbit pouze tolik, že obdobnou besedu určitě 
zorganizuji příští rok znovu.

Nyní pár slov k besedě. Všichni jmenovaní měli připravené zají-
mavé prezentace o své činnosti. Starostkou města byla představena 

Koncepce prevence kriminality na období 2015-2017. Tento strate-
gický dokument byl schválen zastupitelstvem města a jeho cílem je 
stanovení priorit a opatření v prevenci kriminality na území města 
(vybudování venkovního hřiště pro náctileté, osvětlení nebezpečných 
přechodů, organizování besed pro občany atd.). Mluvčí Policie ČR 
Mgr. Jaromíra Nováková poukázala na práci policie, která se na Stra-
konicku řadí mezi první, tedy nejlepší, v Jihočeském kraji v počtu 
objasněných trestných činů. Zástupce Preventu Stakonice Bc. Kamil 
Podzimek zaměřil svoji prezentaci na shrnutí všech aspektů, které 
se na práci s drogově závislými prolínají – prevence, sociální služby 
a represe ze strany policejních složek. Až jeho prezentace vyvolala 
diskuzi z řad veřejnosti. A to bylo především cílem společného setkání. 
Děkuji tímto všem, kteří jste se besedy zúčastnili.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Anonym – co s ním?
Já mám odpověď jasnou. Anonym patří do koše. Tímto odpovídám 

Vám všem, kteří mě celkem pravidelně těmito „dopisy“ oslovujete. 
Přijde mi škoda kupovat poštovní známky a dopisní obálky. Kupte 
si raději květinu pro radost či čokoládu na lepší náladu. Anonym 
zběžně prohlédnu a pokud se netýká jeho obsah oznámení o ohrože-
ní na životě či na majetku občanů a města, dám ho do skartovacího 
stroje.  Často by stálo za to o podnětu diskutovat, ráda bych si vy-
slechla Vaše připomínky k činnosti městské policie, k programům 
Centra kultury a vzdělávání Blatná, k úklidu Technických služeb 
města Blatná atd. Ale já nemám s kým diskutovat. Podpis buď chybí 
nebo je vymyšlený. 

Radnice je otevřená všem, nevyhýbám se kritice, pokud je kon-
struktivní. Máte-li potřebu vyjádřit svůj názor, přijďte, zavolejte. 
Svůj názor by si měl umět každý obhájit, a pokud tomu tak není, 
pak o něm asi sám není přesvědčený. 

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Poděkování
Dne 9. 4. 2015 byly pomocí 

motorové pily a nákladního vozu 
s hydraulickou rukou odstraně-
ny z  vody spadlé stromy, které 
ohrožovaly funkčnost stavidel. 
Velice děkuji za pomoc zaměst-
nancům Blatenské ryby, Sboru 
dobrovolných hasičů Blatná a Sta-
vebninám pod rybníkem Pustý 
za zapůjčení techniky.

Pavel Ounický, místostarosta 
města Blatná

Dětské ruce vylepšují prostory radnice
Během posledních několika týdnů jsem obdržela krásné obrázky, 

které byly vytvořeny dětmi ze Základní školy speciální a ze Základní 
školy Holečkova. Vzhledem k  tomu, že se jedná o skutečně velmi 
pěkné kresby, rozhodla jsem se, že se o ně podělím i s ostatními, 
a  proto byly umístěny na chodbě radnice, aby byly přístupny co 
největšímu „obecenstvu“.

Touto cestou bych tedy chtěla velmi poděkovat všem dětem, které 
se na realizaci obrázků podílely a neméně tak bych ráda poděkovala 
paní učitelkám, které na fi nální podobě mají určitě také svou zásluhu.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města 

„Roční období“-  ZŠ speciální, Blatná, kolektiv žáků 4. třídy.

Blatná“- ZŠ 
Ho lečkova , 
Blatná, kolek-
tiv žáků.
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Informace správního odboru k uzavírání manželství
Muž a žena, kteří se rozhodli uzavřít manželství, mohou tento 

důležitý krok učinit před představiteli jakékoli obce, která je matrič-
ním úřadem, nebo před orgánem oprávněné církve nebo oprávněné 
náboženské společnosti. Manželství také mohou uzavřít před staros-
tou nebo místostarostou obce, která není matričním úřadem, avšak 
pouze za podmínky, že jeden ze snoubenců je v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu.

K uzavření občanského sňatku před Městským úřadem Blatná 
byl Radou města Blatná stanoven jako oddací den pátek a urče-
ným místem pak obřadní síň v blatenském zámku. Určené termíny 
sňatečných obřadů jsou zveřejněny na webových stránkách města 
www.mesto-blatna.cz (Svatby–obřadní síň) nebo jsou k nahlédnutí 
v kanceláři matriky.

Sňatečný obřad lze po dohodě s matrikou uzavřít také v jiný den 
(např. v sobotu) nebo na  jiném vhodném místě matričního obvodu 
Blatná (např. v  zámeckém parku, na  zahradě u  rodinného domu, 
v penzionu, u  rybníka atd.), ale pouze ve vyhlášených termínech 
na příslušný rok. Snoubenci projevují zájem o konání obřadu v zá-
meckém parku nebo obrazárně zámku, v  tomto případě je nutné 
po  rezervaci sňatku na matrice se následně domluvit se Správou 
zámku Blatná o  pronájmu vybraného místa (úhrada pronájmu 
např. park 4.000 Kč, obrazárna 10.000 Kč). Uzavření manželství 
podléhá správním poplatkům, snoubenci také hradí režijní náklady 

spojené s uzavřením manželství v obřadní síni nebo na jiném vhodném 
místě: v pátek v obřadní síni 2.000 Kč, neplatí pro občany matrič-
ního obvodu Blatná, v pátek mimo obřadní síň 3.000 Kč a v sobotu 
v obřadní síni nebo mimo obřadní síň 3.000 Kč. Snoubenci mohou 
získat podrobnější informace na webových stránkách města Blatná 
nebo přímo na matrice.

Správní obvod Matričního úřadu Městského úřadu Blatná tvoří 13 
obcí: Blatná, Bezdědovice, Bratronice, Buzice, Čečelovice, Hajany, 
Chlum, Kadov, Lažany, Lažánky, Mačkov, Myštice a Záboří.

Snoubenci si mohou vzájemně říci své ANO před paní starostkou 
Bc. Kateřinou Malečkovou, místostarostou Pavlem Ounickým nebo 
před dalšími pověřenými členy zastupitelstva: Zdeňkou Braunovou, 
Ing. Robertem Flanderou, Josefem Hospergrem, MVDr. Milanem 
Kalužíkem, Mgr. Marcelou Karbanovou, Mgr. Bohuslavem Navráti-
lem, Romanem Pojerem, Bc. Jiřím Scheinherrem, Lubošem Srbem, 
MVDr. Viktorem Stoškem, Zbyňkem Tvrdým, Miroslavem Vaněčkem 
nebo Bc. Miloslavem Vítem, DiS.

V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 64 manželství. Mimo obřadní 
síň na zámku v Blatné bylo uzavřeno 24 sňatků: v zámeckém parku, 
v obrazárně zámku Blatná, v Hospodě na statku v Poli, na zahradě 
v Dobšicích, v Komunitním centru aktivního života v Blatné. Také byl 
uzavřen sňatek občana České republiky s občankou Peru a sňatek 
církevní formou u rybníka Chvalov v Jindřichovicích.

Ing. Hana Valachová, vedoucí správního odboru MěÚ Blatná

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

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
Protože se v poslední době stále více setkáváme s dotazy od obča-

nů, jak vlastně strážníci městské policie slouží a jak se jich dovolat 
v případě jakéhokoliv oznámení nebo žádosti, pokusím se na  tyto 
otázky stručně odpovědět.

Městská policie Blatná má v současné době pět strážníků, a to 
včetně velitele a jeho zástupce. Z toho vyplývá, že není možné pokrýt 
službou celých 24 hodin (různá omezení vyplývající ze zákoníku práce, 
dovolené, školení atd).

Proto strážníci slouží každý den denní směnu (nejméně dva 
strážníci) a mimo této denní služby slouží ještě někdy i v týdnu, a to 
nepravidelně noční službu. O víkendu se kromě kratší denní služby 
slouží i pravidelná noční směna.

Městskou policii Blatná je možné volat na pevnou linku 
383 423 467 nebo na mobilní telefon č. 720 513 321. V době, kdy 
jsou strážníci ve službě, ale nejsou přítomni na služebně, je pevná 
linka automaticky přesměrována na uvedený mobilní telefon, který 
mají strážníci ve službě u sebe.

V případě, že se na Městskou policii Blatná nedovoláte a Vaše 
oznámení je neodkladné, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná 
telefon č. 383 422 005, popřípadě 974 237 710, nebo linku 158.

Petr Vaněk, velitel strážníků MěPO

Čerpání rozpočtu města Blatná
Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás nyní seznámila s čerpáním rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2015. Podrobné čerpání jednotlivých položek je možné 

dohledat na webových stránkách města Blatná, na které byl nově umístěn tzv. rozklikávací rozpočet.  
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Celkový přehled výdajů (v tisících Kč)
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Pozvánka na vycházku za ptáky
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího 

zpěvu“ proběhne opět i v Blatné, a to v sobotu 2. května 2015, sraz 
v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti před Vishayem na Paštické silnici 
(směr na sever na Paštiky, GPS 49.4328433N, 13.8857633E). Pro 
ranní ptáčata lze doporučit příchod již v 6:15, mohou se pak již 
od počátku účastnit kroužkování ptáků a po  ránu uslyší i nejvíce 
zpívajících ptáků. Vycházka povede k  rybníkům Kaneček a Pýcha 
a následně možná i k Paštickému Drážskému. Bude možné vidět ně-
které ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování 
a opětovném vypouštění do přírody. Bude velká šance slyšet a vidět 
například rákosníky proužkované, cvrčilky zelené, slavíky modráčky 
i slavíka obecného a další pěvce rákosin a křovin a několik druhů 
kachen, roháče, chřástaly vodní, slípky zelenonohé a lysky, husy velké, 
volavky popelavé a možná i bílé, motáky pochopy a další druhy. Hlasy 
zajímavých druhů, které ještě neuslyšíme naživo, budou reproduko-
vány z nahrávek. Vhodná je obuv do mírného vlhka a dalekohled. 
K dispozici bude i velký stativový dalekohled. Budou rozdány infor-
mační materiály o ptácích, 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, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatelé Petr 
Louda a  Jaroslav Fořt. Kontakt csopblatna@seznam.cz Informace 
i z minulých ročníků najdete na novém webu www.blatna-ornitologie.
cz případně i na „starém“ webu www.csop.cz/blatna Najdete tam 
i informace o dalších akcích a třeba i odkaz na již tradiční internetový 
přenos z webkamery u hnízda poštolek na balkónu domova mládeže 
SOŠ Blatná (odkaz i na webu školy www.blek.cz). V nové hnízdní 

krabici na nově zateplené budově v areálu SOŠ Blatná se poštolkám 
líbí, protože první vejce se objevilo časně již 22. března a od 2. dub-
na 2015 zahřívají šest vajec. Zajímavé bude zejména krmení mladých, 
nezapomeňte je sledovat! Také nezapomeňte na naše blatenské čápy, 
kteří již osmou zimu v Blatné úspěšně přezimovali. Už na konci března 
tak seděli na vejcích a mladí se tak také vylíhnou mnohem dříve než 
u jiných čápů, kteří přilétají z Afriky teprve počátkem dubna (třeba 
hajanští či kocelovičtí).

Na závěr chceme dodatečně připomenout březnové kulatiny dlou-
holetého předsedy ZO Českého svazu ochránců přírody pana Josefa 
Jančara, kterému spolu s ostatními popřáli blatenští ochránci přírody 
k letošním devadesátinám, aby mu mnoho dalších let vydrželo zdraví 
a obdivuhodný elán a zájem nejen o přírodu Blatenska.

Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík

Rozmístění kontejnerů 
na ukládání zahradního 

odpadu
Technické služby města Blat-

né,  s.  r.  o. Vás touto cestou 
informují o  provedení změny 
v rozmístění kontejnerů, do kte-
rých lze ukládat zahradní odpad.

Jedná se zejména o  lokalitu 
v ulicích Brigádnická a Blýskavky. Z těchto dvou lokalit byly kontej-
nery staženy, a to z důvodu, že zdejší občané nerespektují pokyny 

Zemřelí – březen
Krejčí Petr, Bělčice, nar. 1967, úmrtí 28. 2. 2015
Kylian Karel, Drahenický Málkov, nar. 1934, úmrtí 10. 3. 2015
Válková Miluše, Sedlice, nar. 1932, úmrtí 11. 3. 2015
Simandl Jiří, Blatná, nar. 1924, úmrtí 12. 3. 2015
Svobodová Růžena, Hudčice, nar. 1926, úmrtí 18. 3. 2015
Simandlová Marie, Blatná, nar. 1930, úmrtí 18. 3. 2015
Zelenková Marie, Blatná, nar. 1919, úmrtí 21. 3. 2015
Choděrová Jarmila, Blatná, nar. 1925, úmrtí 22. 3. 2015
Kohout Jan, Blatná, nar. 1990, úmrtí 29. 3. 2015

Celkový přehled příjmů (v tisících Kč)

pracovníků Technických služeb města Blatné,  s.  r. o. a ukládají 
do kontejnerů nepatřičný odpad. V horších případech jsou pak str-
hávány cedulky s pokyny umístěné na kontejnerech. Z těchto důvodů 
nebudou ve zmíněných lokalitách kontejnery dočasně umísťovány.

Dále Vám sdělujeme, že od 1. dubna lze do kontejnerů ukládat 
pouze trávu, listí a podobný zahradní odpad, nikoliv však větve!
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OZNÁMENÍ  

editelství Mate ské školy Blatná, Šilhova 

a Mate ské školy Blatná, Vrchlického 

vyhlašují zápis d tí pro školní rok 2015/2016. 

Zápisy se budou konat 

Ve st edu 22.4.2015 od 8-16 hodin 

a budou probíhat: 

pro MŠ Šilhova: v budov  MŠ Šilhova .822 

pro MŠ Vrchlického: v budov  Vrchlického .726 

                                                : v budov  Husovy sady .746 

K zápisu si s sebou vezm te k nahlédnutí: OP zákonného zástupce 

                                                                 rodný list dít te 

 

P erostová Vladimíra, Havlenová V ra 

                                                                       editelky MŠ 

Hejtmanův pohár na ZŠ 
J.A.Komenského Blatná

V únoru 2015 se naše Základní škola J.A. Komenského Blatná 
přihlásila do celorepublikové soutěže s názvem „Hejtmanův pohár“. 
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy 
a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Do soutěže jsou zapojeny 
základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií z každého kraje 
České republiky. Soutěží se ve 14 krajích o 14 nejlepších krajských 
škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem projektu je u dětí a mládeže pod-
pořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří 
všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifi kovanou 
podobu a  je možné ji postavit v každé tělocvičně. Velkou výhodou 
je to, že soutěž využívá moderní aplikaci, díky které si každá škola 
může zvolit termín pro zapojení do  soutěže individuálně a podle 
vlastních možností.

Opičí dráha byla postavena i v naší tělocvičně a splnila svůj cíl. 
Do soutěže se postupně zapojil celý první a nakonec i druhý stupeň, 
který měl dráhu lehce ztíženou. U každého žáka se měřil čas a vý-
sledky se zapisovaly na internetové stránky www.hejtmanuvpohar.
cz. O výsledky našich žáků se s vámi rádi podělíme:

1. stupeň – dívky
1. místo - Anna Fišerová – V.B – 31 sekund 43 setin
2. místo – Eva Srbová – V.A – 33 sekund 21 setin
3. místo – Lenka Vaňková – V.B – 34 sekund

1. stupeň - chlapci
1. místo – František Turek – V.B – 25 sekund 57 setin
2. místo – Lubomír Janků – V.B – 27 sekund 45 setin
3. místo – Daniel Říha – V.B – 28 sekund 8 setin

2. stupeň – dívky
1. místo – Simona Šuhajová – VI.A – 27 sekund 81 setin
2. místo – Rodica Panfi l – VI.A – 28 sekund 2 setiny
3. místo – Karolína Bláhová – VI. B – 29 sekund 41 setin

2. stupeň – chlapci
1. místo – Petr Louda – IX.A – 23 sekund 12 setin
2. místo – Jakub Darda – IX.A – 24 sekund 91 setin
3. místo – Jan Podlešák – VII.B – 25 sekund 10 setin

Na závěr bych chtěl poděkovat celému učitelskému sboru za pod-
poru projektu. Dále zvláštní poděkování patří především žákům 
z devátých ročníků, bez jejichž pomoci by soutěž šla těžko uskutečnit 
bez problémů a zbytečných průtahů. Petr Louda, Martin Pojer, Rudolf 
Kubín, Lukáš Hamberger, Matouš Faměra, Štěpán Kouba, Šimon Ve-
líšek, Matěj Šuhaj, Richard Šilhavý a Zdeněk Vokroj pomocnou ruku 
nabídli zcela dobrovolně a neváhali pomoci s organizací i ve svém 
volném čase! Svým zodpovědným a aktivním přístupem se stali 
vzorem pro ostatní žáky.

Soutěž pokračuje do konce května, ale už teď je jisté, že v naší 
škole splnila svůj účel. Děti si vyzkoušely zase něco nového a navíc si 
protáhly ztuhlé nohy ze školních lavic. Jejich reakce na celý projekt 
byly vesměs pozitivní a celá akce je bavila. A to je to nejdůležitější! 
Držte nám palce, ať se umístíme co nejlépe, a  já pevně věřím, že 
podobných projektů bude jen přibývat.

Mgr. Miroslav Šafr

 

 

 

 

 

 

 

 

Vás zvou na 14. ročník soutěže 
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Program 
na duben 2015
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/pra-
rodičů
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne:
Pondělí: 14:30 – 15:30
Výtvarný kroužek paní Vydrové pro 
děti z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek 
pro děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Veselé pískání  – hra na  zobcovou 
fl étnu, nácvik správného dýchání pro 
děti od 3 let
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
STOB - kurz snižování nadváhy

Program na pondělky a středy
20. 4. - tulipán
22. 4. - pejsek a kočička
27. 4. - prasátko
29. 4.  - mráček + zásady komunikace 
v rodině s PaedDr. B.Kotyzovou

Ovládne nás umělá 
inteligence?

Můj známý se nedávno podivil, když za jíz-
dy autem se pojednou ukázalo na panelu, 
že je unavený a musí zajet se posílit kávou 
k nejbližšímu občerstvení, a  zároveň byla 
vyznačena trasa… Dnes automobil dovede 
sám bezpečně zacouvat do  řady, nebo je 
schopen samostatného provozu na silnicích 
bez řízení člověkem, což se připravuje zatím 
v dálkové přepravě. Všechny tyto zázraky se 
svěřují počítačům, které vlastně nahrazují 
máš lidský mozek… V dějinách vývoje lidstva, 
které lze odhadnout na miliony let, je vynález 
počítače před pár lety časově nesrovnatelný. 
Ale za těchto málo let nám počítač prokázal, 
že jeho služby v mnoha směrech předčí 
samotného vynálezce a že člověk zaostává 
v preciznosti, rychlosti a neúnavnosti…

Například šachy: Tato velmi složitá hra 
byla po tisíce let provozována a zdokonalo-
vána – až do vynálezu počítače. Dnes už ti 
nejlepší šachisté světa se musí sklonit před 
schopností počítače a nemají šanci s ním 
vyhrát! Sám jsem hrál víc jak 50 let závodně 
šachy a  s počítačem jsem se nevědomky 
utkal asi před 30 lety v Čes. Budějovicích při 
krajském přeboru, kde jsem hrál těžkou partii 
a můj soupeř neustále po svém tahu někam 
odcházel. Zvědavě jsem za ním zašel a tam 
v místnosti měli tuto partii v počítači a vyhod-
nocovali partii, kterou jsem takto nakonec 
prohrál. Pro užívání počítačů tehdy nebyly 
žádné směrnice. Nedávno jsem se pokusil 
sehrát partii s počítačem znovu, on odpovídal 
okamžitě, já se rozkoukával a přemýšlel tak 
dlouho, až asi po 15 tazích mi počítač napsal 
že jsem prohrál na čas,

Teď se vyvíjejí zábavní roboti k diskusi 
s  lidmi, kteří mají potřebu s někým podis-
kutovat. Jeden výrobce chtěl ověřit míru 
současného vývoje zábavního robota a nechal 
s ním diskutovat několik znalců bez přímého 
styku, s výsledkem, že znalci považovali dis-
kutujícího za mladíka ve stář asi 18 let. Jak 
by diskutovali s robotem, který bude nacpán 
všemi vědomostmi lidstva?

Před dvěma roky byla vypuštěna sonda, 
která měla daleko od Země v přesném místě 
a čase přistát na malé kometě. To se nedávno 
stalo a sonda po dlouhém letu a v obrovské 
vzdálenosti skutečně přistála na této kometě, 
představující velký kus ledového balvanu. 
Tento zázrak výpočtu, přesného zajištění 
a provedení, který předčí i pověstné hledání 
jehly v kupce sena, byl zajištěn a proveden 
počítačem. Prostřednictvím počítačové navi-
gace se můžeme dostat do všech míst světa, 
ale tato navigace také ví přesně o našem 
pohybu.

Výrobci lidských robotů chtějí zdokonalit 
umělého člověka tak, aby už ve 40. letech 
tohoto století nestačilo mužstvo nejlepších 
hráčů světa porazit ve fotbale družstvo robo-
tů. Zjistit směr, rychlost a místo rakety /míče/ 
není problém, je třeba jen zdokonalit rych-
lost, výskoky a potřebné pohyby umělých hrá-
čů kopané. Nyní se začínají vyvíjet miniaturní 
superpočítače, jejichž výkon daleko předčí 
náš mozek pána tvorstva. Mikročipová část 
zvládne bilion operací za sekundu a výkon 
se stále enormně zvyšuje. V uvedených 40. 
letech bude počítačová technika prostoupena 
ve všech oblastech činnosti člověka a bude 
zřejmé, že lidstvo bude na umělé inteligenci 
plně závislé. Jinak řečeno: Schopnosti našeho 
mozku ve  srovnání s počítačem jsou mini-
mální a neporovnatelné, zejména v oblasti 
množství a bleskového provedení.

Převaha této inteligence bude naprosto 
jasná a na  základě zákonů přírody\ a ves-
míru, že vítězí a  vládne vždy ten silnější, 
nastoupí příležitost ovládnutí Země tou 
silnější a  lepší – umělou inteligencí…Půjde 
o formu ovládnutí. Předpokládám prozatím 
skryté a nenásilné využití pro další vývoj 
technologií k  zajištění energie a k vyšším 
cílům a objevům nepoznaných vesmírných 
záhad, V každém případě bude druhá polo-
vina tohoto století velmi zajímavá!

Dodatek a dokreslení tohoto článku.
F.K.

AKCE
HOSPODA NA VINICI
So 18.4.2015 - JUST WAR,

SVINĚ, CRIPPLEKORPS
Út 21. 4. 2015 - P.O.BOX (Francie)

+LORETTO
CARPENTER STORE (Blatná)

So 25. 4. 2015 - ROCK POP
MILOŠE ZEMENA

So 9. 5. 2015 - MICHAL PROKOP,
LUBOŠ ANDRŠT A JAN HRUBÝ

MICHAL PROKOP
+ LUBOŠ ANDRŠT a JAN HRUBÝ

V HOSPODĚ NA VINICI, BLATNÁ

Předprodej lístků

od 17. 4. 2015
V HOSPODĚ NA VINICI
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Kulturní  kalendář��

25. 4. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tä�e: KAŽDÝ DEN 
ŠŤASTNÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v 
Blatné
Divadelní sál, Sokolovna

25. 4. SOBOTA | 21:00 |
TROGLODYT
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

25. 4. SOBOTA | 21:00 |
ROCK POP MILOŠE ZEMENA
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

29. 4. STŘEDA | 16:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE: 
FLASHMOB
Třída J. P. Koubka
16:00 | TANGO ARGENTINO - MILON-
GA
17:00 | FLASHMOB - SPOLEČNÁ 
CHOREOGRAFIE
Letos se i Blatná zapojuje do celore-
publikového projektu FLASHMOB  v 
rámci oslav Mezinárodního dne Tan-
ce. Jedna hudba, jedna choreografie a 
stovky či tisíce tanečníků, kteří ve stej-
ný den a ve stejný okamžik vzdávají 
hold tanci! Neváhejte a zapojte se i vy! 
Společná choreografie s lektorkou Ve-
ronikou Loukotovou se bude nacvičo-
vat V TĚCHTO TERMÍNECH:
18. 4. SOBOTA | 10:00 - 12:00 | 
Fitness One 
24. 4. PÁTEK | 15:00 - 17:00 | 
velký sál, Komunitní centrum 

2. 5. SOBOTA | 08:30 |
VYCHÁZKA PRO VEŘEJNOST: 
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Pořadatel: blatenští ornitologové ze 
ZO Českého svazu ochránců přírody 
20/04 Blatná
Sraz v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti 
před Vishayem na Paštické silnici

2. 5. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ 
14:00 | BALET NÁS BAVÍ | Starý 
palác, zámek Blatná
V sobotu po poledni si na zámku Blat-
ná mohou taneční umění vyzkoušet 

především rodiny s dětmi, ale také do-
spělí. Taneční dílna Balet nás baví je 
pořádána ve spolupráci s Národním 
divadlem v Praze a umožňuje nahléd-
nout do zákulisí baletního umění.
Lektory jsou samotní první sólisté 
baletu ND v Praze, Nikola Márová a 
Michal Štípa, kteří jsou ve svém oboru 
také držiteli cen Thálie. Malým i vel-
kým zájemcům se tak naskýtá příleži-
tost setkat se osobně s ikonami baletu 
u nás. V rámci dílny bude také prostor 
pro diskusi s možností dovědět se víc 
nejen o baletu samotném, ale i o pro-
fesi tanečníka.
Cena: 180 Kč/účastník

19:00 | BALET: PAS DE DEUX 
Výběr duetů z klasického i současného 
tance v podání těch nejlepších taneč-
níků, kteří aktuálně na české taneční 
scéně působí.
Pas de deux z Labutího jezera, III. jed-
nání  - první sólisté baletu Národního 
divadla Nikola Márová a Michal Štípa, 
choreografie M. Petipa
Nedokončený kus – Tomáš Rychetský
Hádej kolik je hvězd – Pražský komor-
ní balet, choreografie Hana Turečková
Závěrečná diskuze s tanečníky
Cena: 150 - 250 Kč | je možné také za-
koupit zvýhodněný balíček - workshop 
+ představení
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea a na www.ckvb.cz

2. 5. SOBOTA | 21:00 |
ELEQTRONIQ NIGHT
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

3. 5. NEDĚLE | 16:20 – 17:00 | 
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VO-
ZIDEL BLATNOU
Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old 
Car Rangers Praha a město Blatná

5. 5. ÚTERÝ | 19:00 |
WILDSTICKS
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Bubenická show
Předprodej: infocentrum, www.ckvb.cz

8. 5. PÁTEK | 13:30 – 20:00 |
JAZZDAY
Tř.J.P.Koubka u Labutě | Sokolovna | 
zámek Blatná

13:30 | Slavnostní průvod městem – 
Tř.J.P.Koubka, u Labutě
14:00 | Slavnostní připomenutí 70-ti 
let od konce II. světové války – Kalino-
vo náměstí, před Sokolovnou
14:30 | H-Band, ZUŠ Blatná – nádvoří 
zámku Blatná
15:00 | Oficiální zahájení JazzDay + 
Big Band Konzervatoře Jaroslava Jež-
ka – nádvoří zámku Blatná
16:30 | Swing Melody Ostrov - nádvoří 
zámku Blatná
18:00 | Eva Pilarová - nádvoří zámku 
Blatná

19. 4. NEDĚLE | 15:00 |
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaný v českém znění | VB/Fran-
cie 2015 | Mládeži přístupný | 85 min 
| 100 Kč

22. 4. STŘEDA | 19:00 |
NOČNÍ BĚŽEC
Akční / krimi / drama v původním 
znění s titulky | USA 2015 | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 114 min | 100 Kč

24. 4. PÁTEK | 20:00 |
SAMBA
Komedie / drama v původním znění 
s titulky | Francie 2014 | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 120 min | 80 Kč

26. 4. NEDĚLE | 15:00 |
ČAROVNÝ LES
Muzikál / fantasy / dobrodružný / 
komedie v původním znění s titulky | 
USA 2014 | 125 min | 100 Kč

29. 4. STŘEDA | 19:00 |
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Akční / dobrodružný / krimi / kome-
die v původním znění s titulky | VB 
2014 | Nevhodný mládeži do 15 let | 
129 min | 100 Kč

1. 5. PÁTEK | 20:00 |
DIPLOMACIE
Drama v původním znění s titulky | 
Francie/Německo 2014 | Nevhodný 
mládeži do 15 let | 84 min |

21. 4. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A RELAXU-
JEME KRESLENÍM

 Akce

 Knihovna

 Kino
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OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 - 18:00 | ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PRE-
VENT  je pomáhat lidem, kteří hledají 
řešení obtíží spojených se závislostním 
chováním. Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, 
tel.: 725 373 863. 

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

24. 4. – 31. 5. 
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
VÝSTAVA 12. ROČNÍKU CYKLU 
PŘÍRODA BLATENSKA: ZVÍ-
ŘÁTKA, JAK BYDLÍTE V PŘÍ-
RODĚ?
Vernisáž : 24. 4. PÁTEK | 16:30 |
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků z mateřských, 
základních i
středních škol, kteří zde budou před-
stavovat svá výtvarná a fotografická 
díla. Dozvíte se, jak 
bydlí zvířátka v přírodě, i něco málo z 
historie trampingu. Odhalíte, co skrý-
vá název „Zelená 
domácnost“, připomenete si, jak se 
staví ptačí budky, krmítka a mnoho 
dalšího. Autorem výstavy je 
Svazek obcí Blatenska.

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ČARODĚJ-
NICI

Čarodějnici nakreslete nebo vytvořte z 
jakéhokoliv materiálu a přineste nej-
později do 24. dubna. V dalším týdnu 
pak proběhne hlasování příznivců a 
návštěvníků knihovny. Výherce bude 
odměněn.

22. 4. STŘEDA | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: ŽÍT ZMĚNU
Kavárna, KCAŽ
Český dokumentární film o lidech 
nové kultury, kteří svým komplexním 
pohledem a občanskou tvořivostí 
dokazují zázraky v oblasti vzdělává-
ní, kultury, životního prostředí, zdra-
ví nebo komunitní a sociální práce. 
Vstup volný.

23. 4. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: GRAFIKA
Suterén, KCAŽ
I v dubnu pokračuje váš oblíbený ate-
liér grafiky s grafičkou Veronikou Tes-
kovou.    
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: 603 395 160.

24. 4. PÁTEK | 18:00 |
BESEDA NA TÉMA: IRISDIA-
GNOSTIKA
Kavárna, KCAŽ
Irisdiagnostika se zabývá zjištěním 
příčin zdravotních problémů z oční 
duhovky, která je mapou našeho aktu-
álního zdravotního stavu. Vstup volný. 

29. 4. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: MAROKO - ŽIVOT V 
SOUSEDSTVÍ SAHARY
Kavárna, KCAŽ
O svém putování Marokem vám po-
hovoří a promítnou fotografie Lenka a 
Václav Špillarovi.

30. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ
Otevíráme pro vás úplně nový ateliér 
vedený výtvarnicí Lenkou Pálkovou. 
První lekce bude věnována seznáme-
ní s malbou a vyzkoušíte si namalovat 

květiny akrylovými barvami. Kurzov-
né: 100 Kč/3hod. V případě zájmu se 
hlaste na: 603 395 160.

3. 5. NEDĚLE | 19:00 |
MÁJ
Terasa, KCAŽ (v případě nepříznivého 
počasí v kavárně KCAŽ)
Projdeme se celým Májem od věno-
vání až po doslov...za zvuků dvou 
elektrických kytar a zvukových nálad, 
ruchů i duchů... Čtou a hrají: Jakub 
Doubrava a Lukáš Urbanec
Vstup: 80/60 Kč

6. 5. STŘEDA | 17:00 |
HUDEBNÍ VEČER K POSLECHU 
I TANCI V RYTMU SWINGU – 
KVĚTNOVÝ SPECIÁL
Kavárna, KCAŽ
Čaje o páté v rytmu swingu 40. a 50. 
let. Originální nahrávky uvádí Václav 
Bartoš.
Vstup volný.

9 . 4. – 31. 5. |
 „OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA |LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 
DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice
Vernisáž výstavy proběhne 9. dubna v 
16:00 za účasti autorů výstavy. Výsta-
va obrazů dětí i dospělých s Downo-
vým syndromem.
Výstava je otevřena pouze v době ko-
nání akcí v Komunitním centru. Pro-
gram na www.ckvb.cz

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEK-
TORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ 
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, …) 

Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek        17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 | STŘEDY | 
8:00-12:00 |
SKS TRICYKL | sociální 
poradenství
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 - 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 

 Komunitní centrum

 Výstavy
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sport��
Vydařený březen 
blatenských judistů

Březen byl z pohledu blatenských judistů 
velmi úspěšný. Hned první závody, na které 
jsme po zimní pauze vyrazili, skončily parád-
ním představením našich závodníků.

Skvělý Jablonec
V sobotu 14. 3. se konal v  Jablonci nad 

Nisou turnaj Českého poháru. Na turnaj vy-
razili tři naši závodníci. V kategorii mladších 
žáků přijel do tohoto města sbírat zkušenosti 
Jakub Matějka. Svůj první zápas na takto vel-
kém turnaji však prohrál, ale domů si přivezl 
mnoho zážitků.

V kategorii starší žáci bojoval ve  váze 
do 60 kg Jan Podlešák. A ukázal, že přechod 
do kategorie starších žáků mu velký problém 
nedělá. Hned zpočátku narazil na svého pře-
možitele z minulého Přeboru České republiky 
a porážku mu oplatil. Po tomto skvělém úvo-

du přišly ale 
i  neúspěchy 
a Honza na-
konec obsadil 
5. místo.

Ve   v á z e 
do  73 kg zá-
pas i l  Pave l 
Urban. A vedl 
si velmi dob-
ře.  Postup-
ně  po ráže l 
všechny své 
soupeře, až 
se probojoval 

do fi nále své váhové kategorie. Bohužel ve fi -
nále na svého protivníka nestačil a připsal si 
svou jedinou porážku v turnaji. 2. místo je ale 
vynikající výsledek.

Krajský přebor Jihočeského kraje
V pátek 20. 3. vyrazili naši nejstarší čle-

nové na Krajský přebor dorostenců, juniorů 
a mužů do Písku. V kategorii dorostenců bo-
joval Miloš Franc. Miloš se vrhl do bojů s vel-
kým odhod-
láním,  a le 
úspěchy si 
p ř i p i sova l 
s t ř í d a v ě . 
Jeho koneč-
ná bilance 
byla vyrov-
n a n á  d v ě 
výhry a dvě 
prohry. Mohl 
se tedy ra-
dovat ze 3. 
místa. V ka-
tegorii juniorů zápasil Michal Diviš. Kate-
gorie juniorů byla spojena s kategorií mužů. 
I přesto si Michal se soupeři věděl rady 
a nakonec mohl převzít ocenění za 3. místo.

Judisté v Rakousku
Poslední březnovou sobotu jsme v hojném 

počtu vyrazili na mezinárodní turnaj Erima 
Trophy do rakouského Rohrbachu. V katego-
rii do 11 let si naši borci vedli skvěle. Jakub 
Matějka ve váze do 42 kg prošel přes své 
soupeře v tabulce až do bojů o postup do fi -
nále. Tento semifi nálový souboj však prohrál. 
I přes to obsadil skvělé 3. místo.

Ve váze do 38 kg jsme měli zastoupení 
v podobě Jiřího Čadka. Jirka byl zpočátku 
z velkého turnaje nervózní, ale hned v prv-
ním zápase z něho nervozita spadla. Ve své 
skupině si připsal dvě vítězství a postoupil 
do bojů o medaile. Ve  čtvrtfi nálovém klání 
však narazil na silného soupeře, který byl nad 
Jirkovy síly. I tak obsadil výborné 5. místo.

V kategorii do 14 let jsme měli tři zástup-
ce. Ve váze do 60 kg se sešli dva blatenští 
závodníci – Jan Podlešák a Jaroslav Čadek. 
V této skupině bylo možné sledovat opravdu 

mezinárodní souboje a naši borci se v nich 
neztratili. Jardovi stačil dobrý výkon k místu 
těsně pod stupni vítězů (4. místo). Jan Podle-
šák tuto váhovou kategorii dokonce vyhrál, 
když s grácií porazil své všechny soupeře.

Ve váze do 42 kg se srdnatě pral Matěj 
Mužík. Bohužel své zápasy prohrál, ale 
za svůj výkon se rozhodně stydět nemusí.

V kategorii do 16  let se potkali v  jedné 
váhové kategorii (do 73 kg) oba naši zástup-
ci - Ladislav Matějka a Pavel Urban.  Oba si 
v tomto klání vedli zcela rozdílně. Zatímco 
Pavlovi Urbanovi se celkem dařilo, Láďovi se 
i přes velkou snahu nevedlo. Pavel si ve vy-
rovnané tabulce připsal dvě výhry a dvě těsné 
prohry. V  součtu bodů to nakonec stačilo 
na skvělé 2. místo.

Celkem tedy blatenští judisté přivezli 
ze skvěle obsazeného mezinárodní turnaje 
v  rakouském Rohrbachu kompletní sadu 
medailí!!!

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o  oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Pavel Urban - ČP Jablonec - 2. místo.

Miloš Franc - 3. místo - 
KP Pisek.

Michal Diviš - 3. místo - 
KP Pisek.

Jan Podlešák - 1. místo - Erima Trophy.

Výsledky soutěže ve volejbalu - ženy 2014/15
8. kolo

126 S. Radomyšl - SK Řepice 2:0 (13,13)
127 SK Řepice - Záboří Žížaly 2:0 (22,20)
128 S. Radomyšl - TJS. Blatná“A“ 2:0 (9,20)
129 Záboří Žížaly - S. Radomyšl 0:2 (-25,-20)
130 TJS. Blatná“A“ - SK Řepice 2:0 (21,22)
131 Záboří Žížaly - S. Radomyšl 1:2 (-18,12,2)
132 S. Radomyšl - TJS. Blatná“A“ 1:2 (22,-19,-8)

Tabulka soutěže
1. S. Radomyšl 27 21 6 46 :15 48
2. TJS. Blatná“A“ 27 21 6 44 :21 48
3. S. Volyně 25 20 5 42 :15 45
4. TJ Fezko “C“ Strak. 25 19 6 43 :15 44
5. TJ Fezko “S“ Strak. 27 13 14 33 :35 40
6. TJ ČZ “B“ 26 13 13 28 :30 39
7. Záboří Žížaly 26 11 15 27 :37 37
8. SK Řepice 25 11 14 26 :30 36
9. TJ ČZ “A“ Strak. 26 7 19 18 :38 33
10. TJS. Katovice 25 4 21 12 :45 29
11. TJ Borga Horažďovice 25 2 23 9 :47 27



Ročník 26 (36) Blatná 17. dubna 2015 Číslo 7 / strana 11

Výsledky našich týmů za poslední dva víkendy
Muži „A“ Olešník – Blatná 6:1 (2:0) Brynda
Muži „B“ Blatná – Vodňany B 0:2 (0:0)

Ženy Blatná – Zlíchov 5:3 (3:2) vlastní, Nagyová, Tomanová,
Velíšková, Vajsová

Dorost  Blatná – Vacov 7:2 (6:1) Cvach 2x, Míka 2x, Mach,
Sedláček, Formánek

Žáci st. Volyně – Blatná 1:5 (0:1) Pícha 2x, Chovanec, Uldrich,
Dráb

Žáci ml. Volyně – Blatná 5:3 vlastní, Říha V., Fořt L.
Přípravka st. „A“ Strakonice B – Blatná 6:1 (4:0) Žižka

Přípravka ml. „A“ Blatná – Chelčice 17:5 (8:2) Outlý 7x, Krátký 6x, Hovorka 2x,
Hůrka, Novotný

Přípravka ml. „B“ Strakonice B – Blatná 1:14 (0:9) Vaněček 5x, Čížek 3x, Fejtl 2x,
Fišer, Brynda, vlastní 2x

MINULÉ KOLO
Muži „A“ Blatná – Bernartice 0:0
Muži „B“ Katovice B – Blatná zrušeno
Ženy Bráník – Blatná 3:0 (1:0)
Žáci st. Blatná – Str B/Osek 5:0 (2:0) Chovanec 3x, Dráb 2x

Žáci ml. Blatná – Str B/Osek 11:1 (4:1)
Říha V.3x, Fořr L. 2x, Potůček 2x,
Pícha 2x, Říha P., Cheníček

TJ Blatná - oddíl kopané, hledá touto cestou nové spolupracovníky, kteří mají čas a chuť 
pomoci při mistrovských utkáních. Jedná se především o pozice „hlavního pořadatele“ a „hla-
satele“. V případě zájmu kontaktujte Michala Vanducha (předsedu), tel.: 724 005 209, nebo 
Pavla Míku (místopředsedu), tel.: 728 595 441. Děkujeme.

Jak jsme v kuželkách zvítězili už pojedenácté
Ve  středu 8.  dubna nadešel čas pro 

uspořádání 12. ročníku turnaje pro žáky 
ZŠ praktických v blatenské kuželně. Do-
mácím bylo opět jako každý rok umožněno 
díky vedení místního oddílu a ochotě pana 
Köriše vyzkoušet si dvakrát své umění ještě 
před zahájením ostrých soubojů. Díky tomu 
jsme mohli vybrat vhodné družstvo, které 
by si dokázalo poradit se svými sportovními 
konkurenty. Do sestavy se nakonec dostali F. 
Krajzl, P. Bolehovský, M. Lehečka, A. Skalo-
vá, K. Ištoková a A. Altmanová. Proti nim se 
postavila kompletní čtveřice týmů z Písku, 
Strakonic, Vodňan a Volyně.

Samotná soutěž na 20+20 hodů, rozděle-
ná do 2 částí, byla velmi napínavá a všichni 
přítomní se ze všech sil snažili získat pro své 
družstvo co nejvíce bodů a přispět tak k cel-
kovému úspěchu. Kolektivní soudržnost byla 
hlavní zbraní vedoucí k vytouženému cíli.

Výbornými výkony se z domácího celku 
blýskly především A.Skalová a K. Ištoková, 
ovšem bez podpory ostatních členů týmu by 
nedokázaly to, co jsme letos ani příliš neče-
kali. Dosáhli jsme totiž znovu zaslouženého 
vítězství.

Mezi všemi chlapci byl nejúspěšnějším 
zástupce strakonického týmu J. Lacko, 

který za podpory dalších borců z okresního 
města vybojoval celkové 3. místo. Mezi do-
mácí a žáky ze strakonické školy se dokázali 
na základě svých výborných výkonů vklínit 
zástupci píseckého družstva, které tak ob-
hájilo loňské 2. místo. Tentokrát byl rozdíl 
mezi nimi a vítězi opět těsný – 11 poraže-
ných kuželek. Nadšením a zájmem o hru se 
předvedli i hráči a hráčky z Vodňan a Volyně, 
mezi kterými byl odstup pouhé 2 kuželky 
ve prospěch prvně jmenovaných.

Jelikož celý turnaj zaštítilo i Město Blat-
ná prostřednictvím starostky K. Malečkové 
a ředitele turnaje Mgr. B. Navrátila, čekaly 

na všechny účastníky bohaté odměny a díky 
ředitelce místní školy Mgr. R. Kocúrové 
i krásné diplomy a pamětní listy. Poděková-
ní patří i dalšímu blatenskému sponzorovi, 
který se svojí štědrostí také podílel na pes-
tré škále cen pro všechny soutěžící . Celé 
středeční dopoledne se neslo v přátelském 
duchu a na závěr jsme si společně slíbili ono 
známé – příští rok na shledanou.

Mgr. Petr Šavrda
ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Zástupci všech zúčastněných škol.

Vítězný tým Blatné.

Blatenský šipkový klub DC VIKINGS
pořádá 18. 4. 2015

v herně restaurace Jubileum
JIHOČESKÝ REGIONÁLNÍ TURNAJ.

Nabízíme všem fanouškům sportu 
možnost se podívat nebo si vyzkoušet,-

klasické steelové šipky.
Kromě elitních jihočeských hráčů se zú-
častňují i hráči s Příbrami a Benešova.
Mládež do 15 let začíná od 9 hodin,-

soutěž dvojic od 11 hodin a jednotlivci 
od 13 hodin 30 minut.Hraje se na 8 ter-
čích ve dvou oddělených místnostech,-
kde je samozřejmě nekuřácký prostor.

Celkem letos pořádáme 4 turnaje
Další bude 13. 6. 2015.

Menší místní turnaje každý pátek 
od 18 hodin 30 minut.

Aktivity našeho klubu jsou zveřejňovány 
na facebooku DC VIKINGS.

Obec Škvořetice a sportovně střelecký 
klub Blatná

pořádají v neděli 10. 5. 2015 od 13.00 hod.
na hřašti v osadě Pacelice

STŘELECKÝ DEN PRO MALÉ I VELKÉ - 

ZLATÁ MUŠKA
Program:

- ukázka výzbroje sportovních střelců
- soutěž v klasické střelbě v leže na terč
- soutěž ve střelbě na sklapovací terče

Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny
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PŘIJĎTE OCHUTNAT !

DO NOVĚ OTEVŘENÉ
PRODEJNY

• POCTIVÉ UZENINY

• HOVĚZÍ MASO ZE STATKU

• DRŮBEŽÍ MASO

• TEPLÁ SEKANÁ

• VEPŘOVÉ MASO

• VYBRANÉ LAHŮDKY

Najdete nás na adrese:  

 

Nad Lomnicí 1255, Blatná

obchod@nasstatek.cz

www.nasstatek.cz

TANEČNÍ  2015
Kurz společenského tance bude zahájen 

v sobotu 12. září 2015
v sále Komunitního centra 

aktivního života
Bližší informace

najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
tanecni.blatna@centrum.cz

hasièi  Chlum

kapela  Sešlost
K tanci i poslechu hraje:

Poøádající:

Kvìtnovou country zábavu

http://kapelaseslost.webnode.cz/

Kdy:  2. kvìtna 2015  od 20:00 hod

Kde:  Chlum u Blatné (kulturní dùm)

Pony express slaví v těchto dnech 155 let
Jezdce Česko-

slovenského Pony 
expresu jsme mohli 
vidět na blatenském 
stadionu při prvních 
svobodných osla-
vách osvobození 
v květnu 1990.
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BLATENSKÁ RYBA
AKCE DUBEN 2015

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH (bal. 2 ks)-500 g 69,50/bal
MAKRELA mr. na grill 1.2 kg 79,90/kg
KAPR fi let prořezaný mr. 195,–/kg
PSTRUH mr. na grill 145,–/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg

Ryby uzené:
SLEĎ 7,90/100 g
MAKRELA 11,90/100 g
KAPR 13,90/100 g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 92,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 2,1 kg 77,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 39,50/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2 kg) 115,90/kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5 kg 44,50/kg
Lesní směs mr. – balení 2,5 kg 59,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks

Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 99,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 92,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda, vanilka
1litr 32,50/l

Uvedené ceny včetně DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

Výživové poradenství
- Individuální přístup

Ing. Vladěna Hrušková
Tel.: 725 059 676

Email: vyziva.hruskova@centrum.cz
www.jidelnicekprotebe.cz

 Najdete mě:
V&J Cestou Vážky

J. P. Koubka 81, 38801 Blatná

Hledám v Blatné pronájem
bytu 1+1.

Tel. 602 611 692.
Zn. SPĚCHÁ

Prodám skládací invalidní vozík za Kč 2300,–
Sedací plocha 48 cm, nafukovací kola. Koženka 

je v místě skladu asi 4 cm mírně poškozena.
E-Mail: Jelena120@seznam.cz;
Mobil: +420 606 580 081

DO-BYTU.eu 
oble te sv j domov 
 
BYTOVÝ TEXTIL: 
povle ení, prost radla, p ikrývky, polštá e, 
p ehozy, deky,povlá ky,  ubrusy, ut rky,  
ch apky, ru níky, osušky, kapesníky... 
METRÁŽ: 
záclony, plátna na patchwork, sypkovina,  
kanafas, vatelín, molitan... 
DÁRKY: 
aje Grešík, kosmetika Boemi, tašky... 

 
eské firmy, eská kvalita 

Šití na zakázku 
 

!!! NOV  GALANTERIE !!! 
 
www.DO-BYTU.eu 
T ída TGM 640 „Naproti Radnici“ 
Po-Pá 9-16 
So       9-12 
  S tímto kuponem sleva 10% 
     v m síci kv tnu 2015 
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Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00
English on the Skype 

or Face to face
Pavlína Říská

tel.: 602 105 434
pavlinariska@seznam.cz


výroba prošívaných přikrývek

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

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

Provádím kompletní 
zemní a výkopové práce 
minibagrem 2,1 t. 
Cena dohodou 
Stanislav Matoušek 
Tel. 604775230 

EXPEDIENT KULATINY
Hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici
expedient kulatiny /odvozní technik.
Náplň práce: plánování a realizace expedice dřevní 
hmoty od  dodavatelů, komunikace s  dopravci, 
správa agendy související s logistikou.
Požadujeme samostatné rozhodování, schopnost 
komunikovat s lidmi, velkou časovou fl exibilitu.
Zajímavé platové ohodnocení.

tel.: 724 253 186 – p. Fiala
e-mail: offi  ce@almea-biomasa.cz

OBCHODNÍ REFERENT
Hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici obchod-
ní referent pro oblast Západní Čechy a Jižní Čechy.
Náplň práce: aktivní získávání nových dodavatelů, 
péče
o stávající dodavatele a technická správa svěřených 
zakázek.
Požadujeme samostatné rozhodování a schopnost
komunikovat s lidmi. Zajímavé platové ohodnocení.

tel.: 724 253 186 – p. Fiala
e-mail: offi  ce@almea-biomasa.cz
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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 
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