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PREZIOSO Sokol Blatná míří na MS jak v showdance, tak i v mažoretkovém sportu!
V květnu proběhla fi nálová kola MČR jak 

tanečních soutěží, tak soutěží v mažoretko-
vém sportu, kam si mažoretky během celého 
jara získávaly postupy v kvalifi kačních a se-
mifi nálových kolech. A jako vždy mažoretky 
nezklamaly!

První fi ná-
lové kolo pro-
běhlo 15.  5. 
v Bohumíně. 
Jednalo  se 
o Mistrovství 
České repub-
liky v Show-
d a c e  C D O 
(Česká  ta -
neční orga-
nizace). Tato 
s o u t ě ž  j e 
ryze taneč-
ní a  účastní 
se jí nejlepší 
profesionální 
taneční sku-

piny z celé ČR. Přes všechny tyto atributy 
nejstarší (dnes už dospělé) slečny z PRE-
ZIOSA zvládly vybojovat medaile a postupy 
na Mistrovství světa, které se bude konat na 
konci listopadu v německé Riese a kterého se 
účastní každoročně tanečníci z více jak 30stá-
tů a 4 kontinentů. Tereza Jindráková se stala 
v obrovské konkurenci 1.vicemistryní ČR 
v sóle (Lidice: ztracené dětství) a malá forma-
ce“ Melodie spásy“ rovněž získala stříbrnou 
medaili a postup na MS! Tento postup je pro 

nás odměnou 
za mnohaleté 
snažení a zá-
roveň splně-
ným snem, 
jelikož bude-
me soutěžit 
na stejných 
„ p r k n e c h “ 
jako nejlepší 
svě toví  ta-
nečníci… :-)

Dlouho jsme neodpočívaly, 
jelikož hned další víkend jsme 
vyrazily do Náchoda na fi nále 
MČR v mažoretkovém sportu 
s  náčiním pom-poms. Tady 
mažoretky vybojovaly mnoho 
medailí a do Blatné přivezly ze 
7 startů 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 
bronzovou medaili. Vše rovněž 
s postupem na MS v mažoret-
kovém sportu!

Velké fi nále soutěže MČR 
v mažoretkovém sportu pro-
běhlo 30.–31.  5. v Karviné, 

kde soutěžily formace a sóloformace baton. 
Do Karviné jely soutěžit kadetky, juniorky 
a dlouhou cestu zvládla i přípravka, která 
rovněž soutěžila. V sóloformacích baton jsme 
vybojovaly 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové 
medaile a staly jsme se tak nejúspěšnějším 
týmem z celé ČR v počtu medailí v malých 
formacích. Velké skupiny vybojovaly potom 
2 stříbrné medaile. Kadetky s choreografi í 
„Rebelky“, přípravka s choreografi í „Krteček 
a  jeho přátelé“. Tato skvělá umístění nám 
zajistila postupy na MS v mažoretkovém 
sportu!

Sólistky pom-poms Kateřina 
Čapková, Natálie Troníčková, 

Karolína Šornová.

   Mini HVK.

Jsme jedna velká parta...

Terezka.

Skupiny Karviná 2.

Úspěšné byly i Blatenské mažoretky - čtěte na straně 4.
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Aktual ity��
Návštěva partnerského 
města Važce

Opětovně jako každý rok navštívila dne 
23. 5. – 25. 5. 2015 malá delegace z Blatné 
naši partnerskou obec Važec při příležitosti 
konání oslav „Jar vo Važci“.

Přivítání panem starostou Ing. Milanem 
Lištiakem, se zástupci obce a školy bylo velmi 
vřelé a milé. Předali jsme si vzájemně dárky 
a  výrobky, které vytvořily děti v projektu 
„Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ“, 
vyměnili si zkušenosti z praxe a pohovořili 
o  přípravě nového společného projektu 
„Školní rok očima žáků – slovem a fotografi í“.

Druhý den dopoledne jsme se sešli v bý-
valé galerii malíře Jana Hály, kde probíhala 
zároveň vernisáž výstavy „Obrazy malované 
hlínou Gabriela Kuráka“. Odpoledne patřilo 
již tradičně slavnostnímu programu – Choro-
vod Omilienci, Jar vo Važci, s kulturním vy-
stoupením tanečních souborů z Važce a okolí.

Velké poděkování patřilo nejenom všem 
Važčanům za vřelé přijetí a krásný zážitek 
z  tradičních jarních oslav, ale i poslankyni 
Ing. Martině Brezinové, která se nám celý po-
byt věnovala a zajistila program mimo hlavní 
oslavy na krásných místech v okolí Važce.

Ing. Jana Kroupová
tajemnice MěÚ Blatná

BG sklep
pořádá 2. ročník country festivalu

Country park
1. 8. 2015 od 16.00 hodin

v Buzicích U Čiláka

Hosté: Š-umíci, Tamty, Honza Bican a přá-
telé, Petr Kratochvíl, Z vršku a další.

Dobré jídlo a pití je U Čiláka už tradicí.

Fotografi e Pavla Hanzlíka 
putují na výstavu do

Mariánských Lázní
Úspěšný blatenský fotograf Pavel 

Hanzlík bude znovu vystavovat. Tento-
krát jeho hodnotné snímky poputují do 
Mariánských Lázní. Veřejnost tam bude 
moci shlédnout expozici Pavla Hanzlíka 
od 9. června do 6. července 2015 v prosto-
rách galerie tamního městského divadla.

Vladimír Šavrda

ČERVEN-LI VÍCE SUCHÝ NEŽ MOKRÝ 
PANUJE, DOBRÝM VÍNEM NAŠE SUDY 
NAPLŇUJE

ČERVEN - poslední školní měsíc, léto se 
blíží, možná již nastalo, děti určitě cítí ve 
vzduchu prázdniny, my ostatní je cítíme také 
a i když se nás často netýkají co se volného 
času týče, přesto je nám všem ten letní čas 
příjemný a milý…

TURISTICKÁ SEZÓNA NA SPADNUTÍ
Prázdniny se opravdu přiblížily, naše měs-

to vítá stále více návštěvníků, které přilákala 
ojedinělá scenérie vodních ploch kolem bla-
tenského zámku a kouzelná přírodní zákoutí 
anglického parku i obory se stádem daňků.

Také celé Blatensko okouzlilo mnoho 
turistů, kteří se sem rok co rok rádi vracejí. 

Jistě se všichni budeme snažit prázdninovým 
hostům letní pobyt v našem městě zpříjemnit.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK 
O PRÁZDNINÁCH

V červenci a srpnu rozšíříme náš pro-
dej také na řadu dnů v týdnu. Otevřeno 
budeme mit od úterý do pátku minimálně 
od 13.00 17.00 hod., v sobotu od 9.00 - 
17.00 a v neděli od 13.00 -17.00 hodin. 
Pokud nebude úplně příznivé počasí, 
může se však stát, že některý den bude 
zavřeno. Naopak pokud byste někdy 
potřebovali od nás nějakou službu v jiný 
než výše uvedený čas, zkuste se s námi 
telefonicky domluvit, rádi vám vyhovíme, 
pokud to bude možné. (E. Fučíková, mob. 
736765747)

Nezapomínejte také na naše inter-
netové strány s e-shopem www.lidove-
-remeslo.cz, najdete na nich řadu pro 
vás prospěšných informací. Také komu-
nikace touto cestou je možná. (obchod@
lidove-remeslo.cz)

Tip na červen: přírodní srdce z  travin 
(viz foto)

O SVATÉM BARNABÁŠI, BOUŘKY ČASTO 
STRAŠÍ (11. června)

NA SVATÉHO VÍTA, VE DNE V NOCI SVÍTÁ 
(15. června)

NA SVATÉHO JÁNA, OTVÍRÁ SE LÉTU BRÁ-
NA (24. června)

NA SVATÉHO JÁNA, NEBÝVÁ NOC ŽÁDNÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Hodnocení kvality pitné vody v Blatné
Provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v Blatné, která je 

majetkem města, je na základě smlouvy společnost ČeVak, a. s., která 
pravidelně monitoruje kvalitu dodávané pitné vody z vodovodního 
řadu do blatenských domácností. Jedny z nedávných odběrů a roz-
borů byly uskutečněny dne 13. 5. 2015 a  jak vyplývá z připojené 
tabulky, kvalita vody je více než vyhovující a v podstatě ve všech 
sledovaných hodnotách a ukazatelích je hluboko pod požadovanými 
přípustnými limity. Ke zvýšení kvality vody jistě přispělo i napojení 
Blatné na římovský vodovodní přivaděč po povodni v roce 2002 a také 
postupná obnova a rekonstrukce vodovodní sítě v Blatné. Pro město 
i nadále zůstává jako záložní zdroj vody i Závišínský potok a úpravna 
vody v Bezdědovicích, která je udržována v provozuschopném stavu. 
S provozovatelem je každoročně posuzována a projednávána i cena 
vodného a stočného, která se v Blatné řadí k  těm nižším v rámci 
celého Jihočeského kraje.

Ing. Václav Cheníček,  OMIR

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

MĚSTSK Á POLICIE BL ATNÁ

Slalom mezi výkaly
Tak se dá stručně popsat současná procházka po městských 

chodnících. Proč ale majitelé neuklízejí po svých psech? Nemohou se 
ohnout nebo nemají do čeho sbírat psí výkaly? Za vším hledejte lenost.
Je jich jako psů

Psů je v našem městě kolem 590, tedy těch přihlášených. Počet 
evidovaných psů je navzdory chmurným předpovědím již několik let 
stabilní. Psů je tu prostě také jako psů. Osob přihlášených k trvalému 
pobytu na území Blatné je v současnosti 6217. Podle statistiky tak 
jeden pes připadá přibližně na 11 obyvatel našeho města.

Za psa je odpovědný majitel
Občanský zákoník ukládá majiteli psa povinnost zdržet se všeho, 

čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím 
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Majitel je povinen počínat si 
při výkonu svých práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Při porušení těchto 
skutečností nese majitel odpovědnost za vzniklou škodu – a nemusí 
to být třeba jen roztržené kalhoty. Volně pobíhající pes může způsobit 
například dopravní nehodu, a tehdy může škoda jít až do stovek tisíc, 
nehledě na možnost poškození zdraví. V Blatné je volné pobíhání psů 
obecně zakázáno – na veřejném prostranství musí být pes VŽDY 
NA VODÍTKU. Všude platí, že pes nesmí obtěžovat ani ohrožovat 
své okolí, a stejně tak, že za způsobené škody odpovídá majitel psa. 
Nad dodržováním pravidel pro volný pohyb psů dohlíží strážníci 
městské policie, kteří mohou na místě udělit blokovou pokutu až do 
výše 1000 Kč, v závažnějších případech pak dát podnět k zahájení 
správního řízení. Tuto problematiku upravuje obecně závazná vy-
hláška Města Blatná č. 8/2005, o stanovení pravidel pohybu psů na 
veřejném prostranství.
Úklid po psech

Uklízet po sobě i po svých psech na ulici, ale i v parku!, by měl mít 
každý zapsáno někde v sobě. Pro ty, kteří to v sobě nemají zapsáno, 
je to zapsáno v zákoně o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), kde se říká, 
že kdo nedbá, tomu lze uložit na místě blokovou pokutu do výše 
1000 Kč. Pejskaři psí exkrementy nesbírají z různých důvodů. Buď 
se sami štítí hovínko sebrat, nebo jsou prostě líní. Tohle jsou asi 
hlavní důvody. Pejskaři argumentují tím, že platí (část z nich) místní 
poplatek ze psů. Pořídili si psa z tradice, nebo protože je roztomilý, 
ale starost o něj nechají na někom jiném. Na obci, na sousedech. 
Prostě na někom, kdo to po jejich psech sebere. Sami si uklidí od 
hovínek pouze svůj byt (když učí štěně na záchod) a svou zahradu. 
Za plotem ať to po nich uklízejí ostatní. Naservírované sáčky a koše 
na exkrementy ve městě přehlížejí jak lán pole. Měli by si uvědomit, 
že poplatek za odpadky se také neplatí z  toho, kolik vyprodukuji 
odpadu. Platí se za provoz systému sběru, třídění…, odstraňování 
odpadu. Tedy za čistotu na území obce. Přeci nevyhodím odpadky na 
chodník a nebudu čekat, až to obec uklidí, zamete, sebere. Pejskaři 
si myslí, že mají psa pro zábavu, dají mu najíst, ale špinavou práci 
nechají na druhých. Nechápou, že znečišťují veřejná prostranství. 
Chování některých pejskařů je vůči ostatním obyvatelům sobecké, 
argumenty jsou alibistické, jsou to všechno jen výmluvy.

Dle české legislativy je povinností majitele psa po něm uklízet 
a neznečišťovat veřejná prostranství! Pejskaři argumentují i tím, že 
všude je špína, tak co - oni to prostě sbírat nebudou a tečka. Možná 
jim připadá trapné sbírat hovínka před lidmi. Asi nevědí, že všichni 
kolem skřípou zuby, když vidí další neuklizený exkrement. Pes je 
na chov náročný, to lidi tady u nás moc nechápou. Musí se venčit, 
sousedy může dost obtěžovat štěkotem a musí se po něm uklízet. On 
se o sebe sám nepostará a ani po sobě neuklidí - je to ostuda jeho 
pána. Pro neukázněné majitele, kteří se rádi ohánějí v argumentaci 
Listinou základních práv a svobod, platí čl. 11 odst. 3, který stanoví, 
že „vlastnictví zavazuje“. „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecními zájmy. Jeho výkon 
nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 
stanovenou zákonem.“
Pravidla a doporučení pro pejskaře

- Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat ho ležet uprostřed 
chodníku i na trávníku v parku či vedle dětského pískoviště. - 
V ideálním případě vůbec nedovolte, aby pes vykonal potřebu 
na chodníku. Není problém naučit ho to hned ve štěněčím věku.

- Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti.
- Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích můžete házet do jaké-

hokoliv koše.
- Pokud dojdou v držáku u odpadkového koše zásoby papírových 

sáčků, informujte o tom Technické služby města Blatné, s. r. o. 
nebo strážníky městské policie – zajistí jejich doplnění.

(pokrač. na str. 4)
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Letní jezdecké závody v Martinicích – to 
nejlepší v České republice

Jezdecká společnost EQUITANA Martinice Vás srdečně zve na 
jezdecké závody v parkurovém skákání. Letošní léto bude opravdu 
velmi nabité, o víkendech i s doprovodným programem nebo aktivi-
tami pro diváky, malé i velké.
24. – 28. června 2015 Memoriál Jana Papouška
16. – 19. července 2015 Mistrovství České republiky
23. – 26. července 2015 Mercedes-Benz Spring Cup
  6. –   9. srpna 2015 Martinický šampionát mladých koní

Konec školního roku a letní prázdniny tedy u nás budou ve znamení 
špičkových jezdeckých závodů.

Touto pozvánkou Vás všechny zveme k nám do Martinic. Čekají 
zde na Vás napínavé sportovní zážitky a příjemně strávený volný čas.  
Náš areál pamatuje i na nejmenší diváky, pro které máme vždy při-
pravené dětské hřiště a velkou trampolínu. Samozřejmě je zajištěno 
komplexní občerstvení, sociální zařízení a další služby.

Jezdecká společnost Equitana Martinice.

Blatenské mažoretky TJ Sokol 
Blatná

Blatenské mažoretky v letošní sezoně soutěžily v soloformacích. 
Ze všech kol od kvalifi kací po fi nále soutězí si přivezly celkem 15 
medailí - 5 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových. Seniorská minifor-
mace postoupila na mistrovství Evropy.

Slalom mezi výkaly (pokr. ze str. 3)

Takže prosíme pejskaře, aby si konečně po svých psech začali 
uklízet. Nebuďte sobečtí a berte ohled na nás, naše děti a také na 
sebe a své psy.

Za Městskou policii Blatná uvádím, že všichni strážníci se 
v následující době důsledně zaměří na nepořádné pejskaře 
a využijí všech prostředků a pravomocí k tomu, aby ten, kdo 
neuklidí po svém pejskovi, byl za své jednání náležitě fi nančně 
potrestán podle platného zákona.

Slušné polovině chovatelů psů děkujeme za ohleduplnost a sluš-
nost a doufám, že si z nich vezmou ostatní příklad.

Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

KOMPOSTÉRY
– NABÍDKA OBČANŮM!!!

Město Blatná se zapojilo do projektu 
Svazu měst a  obcí Jihočeského kraje 
„DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ V JIHOČES-
KÉM KRAJI“.
Vzhledem k získání dalšího množství kom-
postérů nabízíme občanům k  zapůjčení 
kompostéry o objemu 900 l po dobu 5let
(po uplynutí doby výpůjčky přejdou kompostéry bezplatně do 
vlastnictví občanů).
- kompostéry budou občanům předávány na základě jednoduché 
smlouvy o výpůjčce
- spoluúčast občanů je 272 Kč (za pětileté období)
Nabídka platí pro občany všech katastrálních území města 
Blatná (Blatná, Blatenka, Skaličany, Čekanice, Drahenic-
ký Málkov, Milčice u Čekanic, Jindřichovice u Blatenky, 
Hněvkov u Mačkova).

Váš zájem o kompostéry, popř.  informace zasílejte, volejte co 
nejdříve (nejdéle do 30. 6. ) na:
e-mail: karesova@mesto-blatna.cz
telefon: 383 416 234
osobně: Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí 
(3. patro, budova vedle základní školy T. G. Masaryka,
M. Karešová).

Blatenský fotofestival 2015
„Z Blatné až na konec světa“

Blatenský fotofestival oslaví na konci září 10 let. Letošní téma 
je inspirované cestou Lva z Rožmitálu a z Blatné, která započala 
před 550 lety právě na našem Blatenském hradu a kterou popisuje 
Václav Šašek z Bířkova ve svém cestopisném deníku a později 
Alois Jirásek v knize „ Z Čech až na konec světa“.

Letošní jubilejní fotofestival se bude konat ve dnech 19. 
a 20. září 2015 a slibuje výstavy a přednášky vynikajících foto-
grafů. V malebném prostředí historického centra Blatné, v kostele 
a v mnoha jedinečných prostorách zámku bude letos vystavovat 
Vladimír Birgus, Miloň Novotný, Eva Heyd, Jaroslav Malík, Tomáš 
Bican, Michal Novotný a mnoho dalších.

I letos dáváme možnost prezentovat práce dalším fotografům 
v rámci Otevřené scény. Bližší informace a formulář najdete na 
www.fotofestival.cz. A pozor! Uzávěrka je tentokrát již 20. srp-
na 2015.

Těšíme se na Vás a na Vaše práce!
Kamfo Blatná a CKVB
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

OBALY BLATNÁ
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Zemřelí – květen
Koblasová Julie, nar. 1929, Bělčice, úmrtí 2. 5. 2015
Počta Václav, nar. 1940, Skaličany, úmrtí 3. 5. 2015
Cikánková Miloslava, nar. 1945, Blatná, úmrtí 3. 5. 2015
Verner Stanislav, nar. 1935, Blatná, úmrtí 1. 5. 2015
Tuháčková Marie, nar. 1930, Blatná, úmrtí 2. 5. 2015
Vojta Karel, nar. 1944, Lnáře, úmrtí 7. 5. 2015
Prokopec Josef, nar. 1939, Paštiky, úmrtí 14. 5. 2015
Szabová Anna, nar. 1937, Blatná, úmrtí 15. 5. 2015
Štefan Jaroslav, nar. 1944, Březnice, úmrtí 17. 5. 2015
Karlík Jaroslav, nar. 1925, Praha, úmrtí 17. 5. 2015
Flandera Jiří, nar. 1929, Kocelovice, úmrtí 19. 5. 2015
Hrubý Stanislav, nar. 1977, Záboří, úmrtí 18. 5. 2015
Jebavý Milan, nar. 1938, Skaličany, úmrtí 19. 5. 2015
Zemanová Hana, nar. 1951, Blatná, úmrtí 27. 5. 2015
Šampalíková Růžena, nar. 1924, Blatná, úmrtí 28. 5. 2015

Kroužkování čápů v Blatné
Dne 1. června 2015 měly Technické služby města Blatné, s. r. o. 

opět tu čest zúčastnit se výjimečné události, kterou bylo kroužkování 
čápů v areálu blatenského lihovaru společnosti Liqui B, zámecký 
ovocný lihovar Blatná, s. r. o.

Protože čápi mají hnízdo, jak asi všichni vědí, na vrcholu lihovar-
ského komínu, bylo nutné kroužkování provést za asistence montážní 
plošiny Nissan ve vlastnictví Technických služeb.

Níže přikládáme fotografi e z provádění kroužkování čápů, které 
poskytl pan Ing. Karel Lukáš z blatenského lihovaru.

Činnost TS Blatná – měsíc 
květen, červen

V průběhu měsíce května provedly Technické služby opravu části 
chodníku, včetně vstupů do bytových domů, v ulici Na Bílé husi. Jed-
nalo se o část chodníku u bytových domů č. p. 1070 a 1071. V rámci 
této akce byly vytrhány staré betonové dílce, které byly ve velmi 
špatném stavu, a byly nahrazeny novou betonovou dlažbou typu 
Klasiko. Délka opravovaného chodníku činila cca 49 bm.

V  rámci opravy chodníků byly zahájeny práce na opravě části 
chodníku v ulici Palackého směrem od restaurace Prostor k areálu 
Osiv Blatná. Zde dochází k  likvidaci starého asfaltového povrchu, 
který bude nahrazen opět betonovou zámkovou dlažbou a zároveň 
jsou vyrovnávány a doplňovány kamenné obruby. O této akci budete 
dále informováni.

Na závěr, začátkem měsíce června, byla provedena výstavba nové 
dlažby v areálu SOŠ Blatná, která bude sloužit jako letní venkovní 
posezení.

Přikládáme fotografi e z prováděných akcí.
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Italští emigranti v Blatné v letech 1915-1918
V loňském roce jsme si připomínali 100 let od vypuknutí jednoho 

z největších konfl iktů na světě, který dnes všichni známe jako první 
světovou válku. Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda 
d’Este začalo Rakousko-Uhersko klást Srbsku nesplnitelné požadavky, 
které 28. července vyvrcholily ve vyhlášení války. V návaznosti na to 
muselo vyhlásit válku Rusko, Německo, Francie, Turecko a nakonec 
i Velká Británie, která byla vyprovokována porušením neutrality 
Belgie ze strany Německa. Během měsíce se očekávaný konec 
konfl iktu začal vzdalovat, a to i českému obyvatelstvu. Ještě v roce 
1914 většina české veřejnosti věřila, že kvůli malému státu, jako 
je Srbsko, nebudou mocnosti zbytečně riskovat a příp. se odehraje 
stejný diplomatický taneček jako v předchozích konfl iktech. Tentokrát 
to mělo být jiné. Útočné taktiky nebyly dostatečně efektivní, a  to 
ani s nasazením dělostřelectva, které mělo za úkol vyčistit předpolí 
chystaného útoku. Obráncům nejvíce posloužila nová zbraň, kulomet, 
která i s minimální posádkou dokázala zastavit celý útok. Obránce 
se musel pouze zakopat dostatečně hluboko, aby jej neohrozila dě-
lostřelecká palba, a pak jen čekat na útok.

Státy nemusely řešit pouze dlouhé frontové linie, modernizaci 
zbraní a přeskupování jednotek, ale i  zázemí, kdy byly nuceny 
zajistit bezpečí a zásobování vlastnímu obyvatelstvu. Tato situace 
se zkomplikovala v  roce 1915, kdy dosavadní spojenec Německa 
a Rakousko-Uherska, Itálie, začala jevit sympatie k Trojdohodě. Již 
26. dubna 1915 byly podepsány Londýnské dohody, podle nichž měla 
Itálie získat jižní Tyroly, dnešní oblast Tridentska. Následně 3. května 
Itálie vypověděla spojeneckou smlouvu s Německem a Rakousko-
-Uherskem, které striktně odmítlo požadavky Itálie. Všem již bylo 
jasné, že jižní spojenec zradí, a proto na začátku května byly vypraco-
vány plány k evakuaci civilního obyvatelstva z oblasti frontové linie.

Tušené se stalo skutečností a 23. května se do války na straně 
Dohody připojila i Itálie. Skutečnost, že tento krok byl očekávaný, 
potvrzuje rychlost reakce rakouských úřadů, které 22. - 23. května 
evakuovaly desítky tisíc obyvatel z oblasti Tridentska. Obyvatelům 
dané oblasti se na dveřích náhle objevil leták, oznamující, že mají 
24 hodin na evakuaci. Domy musí nechat otevřené, dobytek odevzdají 
před nastoupením do transportních vlaků, za což dostanou potvrzenku 
o majetku, a s sebou si mohou vzít jen 15 kg zavazadlo. Všem bylo 
řečeno, že odjíždějí pouze na několik málo týdnů, protože všichni 
věřili, že Itálie brzy prohraje. Jejich cesta na pár týdnů se nakonec 
protáhla na tři roky.

Velká část těchto emigrantů byla odvezena do Čech a na Mora-
vu, kde měli být ubytováni v domech místního obyvatelstva. Velký 
problém představovala jazyková bariera, avšak srdnatost lidí vše 
překlenula. Obdobná situace nastala v oblasti Valle San Felice, odkud 
bylo odvezeno 400 osob do jižních Čech, z nichž 37 bylo ubytováno 
zde v Blatné, 30 do Rožmitálu, 16 do Tochovic, 13 do Dožic, 7 do 
Bezdědovic, 7 do Starého Smolivce, 6 do Bělčic atd. Městská kronika 
se o této události zmiňuje pouze stručně jednou větou, avšak vícero 
stop jsme nalezli v dokumentech okresního hejtmanství, které se 
muselo již v dubnu zaobírat uprchlíky z Haliče, kteří taktéž přišli 
pouze s malým uzlíčkem a potřebovali oblečení a ubytování. Stejně 
tak zde nacházíme seznam 50 osob z rodin Romani, Parisi, Barcilieri, 
Benoni, Girardelli, Gentili, Petrai, Cavaler, FInetti, Colbi a Gelmini, 
kteří byli zaopatření jedním až čtyřmi kusy odění. Městská rada na 
podnět hejtmana zvýšila některým vlastním obyvatelům příspěvky na 
výživu, např. mlynáři Šeborovi (na náměstí), protože u sebe ubytovali 
právě tyto lidi bez domova.

Z běžného života komunity se mnoho nedozvíme, neboť většina 
informací pochází z matričních zápisů narození a úmrtí. Spolu s Italy 
přijel i kněz Don Giovanni Battista (Giobatta) Tranquillini, který byl 
ubytován u Hildprandtů a byl přítomen u všech pohřbů i křtů. Jedi-
nou výjimkou bylo pokřtění malého syna Bertoliniho, který zemřel 
10 minut po svém narození, a proto jej pokřtila Lucia Finotti v domě 
č. 183 (dnes ulice Strakatého č. p. 219, 149). Spolu s tímto malým 

chlapcem museli 
zůstat zde na bla-
tenském hřbi-
tově také ještě 
další tři uprchlíci 
z Valle San Feli-
ce, Marie Finotti, 
Rakele Benoni 
a   D e s i d e r a t a 
Pedrai. Nejbo-
lestnějším úmr-
tím z  této sku-
piny byla Marie 
Finotti (z domu 
č. p. 183), která 
v matriční knize 
narození fi guruje 
jako vyškolená 
porodní bába, 
avšak při poro-
dech v roce 1917 
j iž  nacházíme 
jméno místní po-
rodní báby Anny 
Rážové. Zůstalo 
pouze tradiční místo porodů dům č. p. 183, který byl podle všeho 
dostatečně vybaven pro tyto účely. Velkou míru porodnosti v roce 
1915 lze vysvětlit pouze tak, že mnohé ženy odjížděly ze své domo-
viny těhotné, avšak své muže musely nechat jít bojovat za císaře 
pána, a proto se další porody odehrály teprve v roce 1917. Do Čech 
přijeli hlavně starci, ženy a děti. Ze zápisů se dozvídáme také to, 
že uprchlíci byli ubytováni v dnešní ulici Strakatého (č. p. 181, 183 
dnes 219, 149) a K Jatkám (č. p. 204), které se nacházely na okraji 
města. Jako i ostatní vysídlenci z Itálie se blatenští exulanti scházeli 
během církevních svátků na Svaté Hoře u Příbrami, kde se někdy 
sešlo přes 1000 věřících z Itálie.

Během pobytu zde v Čechách se sžili s místním obyvatelstvem 
natolik, že když v zimě 1918/1919 opouštěli území Československa, 
nezůstalo jediné oko suché. Ještě horší šok jim přichystal pohled na 
zdevastovanou domovinu rozrytou dělostřeleckými granáty, které 
nenechaly kámen na kameni. Tato vzpomínka byla nyní oživena, sto 
let po zapojení se Itálie do světové války, kdy potomci z Valle San 
Felice kontaktovali blatenskou radnici s přáním setkat se a shlédnout 
místa, kde jejich dědové žili a kde našli nový domov. 23. května 2015, 

Potomci italských exulantů na blatenské radnici.

Dopis Albíny Rottové ze Smolivce.
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přesně sto let od příjezdu prvních uprchlíků, 
stála početná skupina Italů z Valle San Felice 
v budově radnice, kde byli přivítáni starost-
kou Kateřinou Malečkovou v doprovodu his-
torika městského muzea. Jazykovou bariéru 
pomohla překonat italská tlumočnice, která 
výborně ovládala oba jazyky a dopomohla 
nám k vzájemnému porozumění. Bylo zvláštní 
dozvědět se o něčem novém z dějin Blatné 
a v krátké době se setkat s lidmi, kteří nám 
mohou o  tom vyprávět. Tentokrát se však 
jednalo pouze o krátkou návštěvu, během 
níž nám byla do muzea darována kniha 
vzpomínek a  fotografi í, které sem přivezli 
z Tridentska. Srdečně doufáme, že budeme 
moci rozvinout výzkum pramenů týkajících 
se těchto uprchlíků a že toto setkání nebude 
ojedinělé. Nakonec nebudeme prvním měs-
tem, které by navázalo styky s  lidmi, kteří 
zde žili celé tři roky.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

puntik

Co n

pu

@

Jak oslavily svůj svátek 
děti v Buzicích?

Trochu jako rybáři, trochu jako hasiči, 
trochu se taky bály.

Buzice - Ve svém programu nezapomínají 
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů 
v Buzicích ani na ty nejmladší „občánky“. 
Dalším z  řady důkazů byl „Dětský den“ 
u  rybníčka za vsí v  sousedství bývalého 
panského velkostatku, který se uskutečnil 
v sobotu 6. června. Drobným zklamáním pro 
pořadatele se stal fakt, že tentokrát uvítali 
na této akci jen osmnáct dětí. „Loni jich bylo 
minimálně třicet a to panovalo venku daleko 
větší vedro než letos,“ říká jeden z hlavních 
organizátorů a čelní představitel hasičského 
sboru Tomáš Lojík.

I  tak ale bylo na louce plné zábavných 
soutěží pořádně veselo. Skákalo se v pytlích, 
střílelo ze vzduchovek na papírové terče, 
házelo gumovkou, srážely se plechovky míč-
kem, lovily se mince v kyblících plných vody, 
ustřihávaly šňůrky s bonbóny, nezahálely 
ani chůdy. Každé děcko, které podstoupilo 
nějakou disciplínu, bylo odměněno drob-
ným dárkem- převážně pamlskem. Nutno 
podotknout, že za přípravu všech nápaditých 
soutěží vděčily děti buzické obyvatelce Janě 
Chlandové.

Opravdovým zážitkem pro školáky i před-
školáky byla možnost se na chvíli proměnit 
v hasiče a ovládat pod dohledem dospělých 
místní stříkačku. „Proudy vody sráželi zejmé-
na kluci pyramidy z plechovek. To jim ovšem 
zdaleka nestačilo. Závěrem se zlili vodou na-
vzájem, nevynechali ani nás,“ směje se Tomáš 
Lojík, který to „slízl“ s plnou parádou už loni.

Jak by to bylo ochuzené, dovádět u ryb-
níčka a nepokusit se ulovit nějakou tu rybu. 
A protože tady ryby nasazené jsou, nebylo 
(pokrač. na str. 10)
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ZŠ TGM na hokejovém šampionátu
V pondělí 11. 5. 2015 okusili žáci ZŠ TGM 

Blatná se žáky ZŠ Hvožďany na vlastní kůži 
atmosféru hokejového utkání 
Německo  – Rakousko na MS 
v  ledním hokeji v Praze. Tato 
akce se uskutečnila v  rámci 
projektu Českého svazu lední-
ho hokeje „ Vstupenky do škol 
zdarma“. Návštěva O2 arény 
byla pro většinu z nás premi-
érou. Navíc utkání hokejového 
šampionátu! Jako ochutnávku 
jsme před zápasem navštívili 
síň slávy ledního hokeje. Co 
bylo k vidění? Historie a sou-
časnost tohoto u nás atraktiv-
ního sportu, hokejová výstroj 
a všechny získané trofeje a oce-
nění. V několika odděleních si 
mohli lační zájemci vyzkoušet 
i  různé hokejové dovednosti, například 
střelbu na fi gurínu brankáře v životní veli-
kosti. Velmi zajímavá byla i ukázka, jak mo-

derní technologie ovlivnila i vývoj výstroje. 
Dřevěné hokejky nahradil lehký a odolný 

kompozit, brusle si můžete nechat udělat
 na míru, maska gólmana už není jen odlitek 
z  laminátu, ale přilba dokonale chránící 

hlavu, navíc doladěná různými motivy a ob-
rázky dle přání majitele. Určitě bychom zde 
strávili více času, ale utkání se nezadržitelně 
blížilo. Po vyzvednutí volných vstupenek 

na pokladně proběhla velice 
přísná kontrola na turniketu 
před vstupem do haly. Když 
skončil úvodní ceremoniál, 
pustily se do sebe týmy Němců
a Rakušanů. Naše místa byla 
v sektoru rakouských fanoušků, 
takže i  většina žáků skando-
vala Österreich, Österreich. 
Skvělou atmosféru umocňo-
vali všudypřítomní maskoti 
šampionátu Bob a Bobek. Stav 
2 : 2, prodloužení a samostatné 
nájezdy (vítězství Rakouska). 
Viděli jsme tedy vše, co nám 
mohl zápas našich sousedů 
nabídnout. Se skvělými zážitky 
jsme opustili krásnou a moder-

ní O2 arénu.
Mgr. Jaroslav Voříšek,

ZŠ TGM Blatná

Noc kostelů 2015
V pátek 29. května 2015 se uskutečnil 

další ročník celostátní akce Noc kostelů. Bě-
hem jedné noci se všechny zapojené kostely 
otevřou veřejnosti, probíhá velké množství 
koncertů, soutěží a zajímavých doprovodných 
akcí. Nejinak tomu bylo i v Blatné.

Počasí nás do poslední chvíle strašilo, ale 
v 18 hodin, kdy začala mše svatá, se nebe 
vyjasnilo a vysvitlo sluníčko i naděje, že vše 
dobře dopadne. Od 19 hodin byl na progra-
mu koncert sboru sv. Martina z Radomyšle. 
Soubor vedený R. Semiginovským během 

hodinového vystoupení představil celou řadu 
nádherných melodií slavných skladatelů a byl 
odměněn zaslouženým potleskem. Po koncer-
tu se kostel otevřel dětem i dospělým, kteří 
mohli soutěžit o drobné ceny, prohlédnout si 
kůr a varhany nebo se zúčastnit komentova-
ného promítání fotografi í ze života farnosti. 
V ambitu byla pro tuto noc otevřena také 
„kavárnička“, kde se podávalo občerstvení 
a teplé i studené nápoje. Celou akci uzavřela 
adorace v duchu Taizé doprovázená scholou.

Letošní Noc můžeme nazvat úspěchem, 
a proto díky všem, kteří se zapojili do její

Malí detektivové v akci.

Sbor sv. Martina z Radomyšle. Kavárnička v ambitu.

Schola doprovázející večerní adoraci ve stylu Taizé.

přípravy, všem návštěvníkům a samozřejmě 
velké Bohu díky!

Jana Kudrlová
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Jak bylo v Indii?!
Mohla bych odpovědět, že fajn jako vždy. Moje Indie, po osmnácté, 

ale byla jedna z těch lepších. Možná proto, že jsem si dopřála více 
času sama pro sebe. V ajurvédském sanatoriu v  jižní Indii jsem si 
nechala masírovat tělo i duši, venkovský život původních kmenů 
jsem fotografovala v odlehlém království Mandů a pouští Thár jsem 
putovala na velbloudu od vesnice k vesnici. Potkalo mě pár nových 
zážitků příjemných i těch méně milých.

Například kroupy velikosti pěsti. Bouřka přišla zcela nečekaně. 
Přelom března a dubna, tedy doba, kdy v severní Indii bývá už pořádný 
hic a ještě neprší. Zrovna jsem byla na návštěvě u kamaráda mnicha 
v ašrámu. Stojíme ve dveřích a bavíme se tím bílým nadělením kolem 
nás. Z nebe padají veliké ledové koule, které už pokrývají celý dvůr. 
V té době nám vůbec nedocházejí důsledky. Až když z ulice slyšíme 
nářek… Kroupy zabily ve Vrindavanu a Mathuře přes dvacet lidí, 
hlavně dětí a  starců, kteří se nestačili schovat, usmrtily spoustu 
hospodářských zvířat, zničily úrodu, poškodily střechy, auta, roz-
mlátily skla…

Stejně  neče-
kaně jako krupo-
bití přišla i malá 
písečná bouře. 
Jedu vlakem pou-
ští. Pekelné horko, 
větráky se točí, 
okna jsou dokořán 
a vlak samozřejmě 
plný. Je šero a lidé 
na lůžkách se po-
malu ukládají ke 
spánku. Najednou 
se pořádně zhoup-
neme. Silný poryv 
větru se opřel do 
vagonu a  vmetl 

dovnitř spršku písku. Pokouším se zavřít okno, ale nejde to. Další 
poryv byl ještě silnější, drobný písek mám v očích i v puse. Třetí je 
naštěstí poslední, to už vlak skoro stojí. Vítr se uklidnil a lidé vysy-
pávají, vyklepávají, plivou, kašlou, slzí… a všichni se tomu smějí. Nic 
se přece nestalo, jedeme dál…

Jsem ve Fatehpur Sikri, pár kilometrů od slavného Tadž Mahalu. 
Muslimská vesnice tady těsně sousedí s nádhernou mešitou. Chtěla 
bych fotografovat dvě děvčata, sestry mého kamaráda a potřebuji 
k tomu ranní světlo a kopec za vesnicí. Všechno je domluveno, ale 
moje „modelky“ nikde. Chvilku se motám mezi smradlavými kanály 
v uzoučkých uličkách než najdu jejich dům. Žije v něm několik pří-
buzných rodin. Ochotně mě zvou dovnitř. Je sedm ráno, většina ještě 
dospává. Postele, spíše improvizovaná lůžka, jsou všude. Na dvorku 
i v pokojíčcích bez dveří. Někde závěs, police s naleštěným nádobím, 

ale žádný nábytek a žádné soukromí. Na každé stěně barevný obrázek 
vysněné Mekky a všude spousta much. V jedné posteli minimálně tři 
lidé. Ke spící matce se tulí dvě miminka v pletených čepičkách, otec 
ve spánku objímá další, větší kluci spí spolu, babička s odrostlou 
vnučkou, dospělé sestry… Je mi trapně, jsem tady vetřelcem. Zjev-
ně ale nikomu nevadím, protože sotva promnou oči, už se usmívají, 
uvolňují kus postele ať si sednu, holka fouká do uhlíků v pícce, staví 
pro mě na čaj a hledá sušenky…

A kde mi bylo letos nejlépe? Určitě v poušti, v dunách horkého 
písku pár desítek kilometrů od Pákistánu. Pod hvězdami, kterých jsem 
se téměř dotýkala. S velbloudy, ovcemi a hrdými rádžputy.

Kamila Berndorff ová

O tom jak žijí lidé v poušti Thár, o rádžputech a dalších kastách 
i o tom proč nejraději cestuje sama bude vyprávět fotografka Kamila 
Berndorff ová ve středu 1. července v 19 hodin v Komunitním centru.
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Jak oslavily svůj svátek děti v Buzicích? (pokrač. ze str. 7)
co řešit a malí hasiči se zase na chvíli zhostili 
úlohy rybářů. Želbohu - žádné bohaté úlovky 
se tentokrát nekonaly. „Zkoušeli jsme s dětmi 
rybařit už odpoledne, ale nikdo nic nechytil. 
Usoudili jsme, že je to vinou pořádného parna 
a vrátili jsme se k rybníčku až večer. O moc 
lepší to nebylo. Ulovily se jen dva kusy - můj 
malý synátor Adam vytáhl z vody úhoře, Ne-
llinka Ratajová pak kapra. Stali se tak vítězi 
rybářského závodu a dostali hlavní cenu,“ 
uvádí Tomáš Lojík.

Zlatým hřebem dětských hrátek se stala 
„stezka odvahy“, kterou připravili starší 
školáci pro své mladší kamarády a kama-
rádky. „Moc se jim to povedlo!,“ pronáší 
na adresu školou povinných autorů trasy 
napříč stromovou alejí uznale Tomáš Lojík, 
„Vždycky je hezké, když děti dělají něco pro 
ostatní děti. A ukázalo se, že u nás v Buzicích 
rostou jen samé odvážné slečny a chasníci. 
Všichni „stezku odvahy“ ušli kompletně ce-
lou, přestože někoho určitě mrazilo v zádech 
a navíc je ti dospělejší cestou trochu sem 
tam postrašili.“

Po celodenním bohatém programu pak 
děti rády zalezly do pěti stanů a  jednoho 
karavanu u rybníčka a vydaly se na blaženou 
cestu do snů. Ráno se nasnídaly, uklidily po 
sobě a s hezkými pocity v srdcích dílem od-
kráčely, dílem odjely k domovům.

Jedním z hochů, kteří strávili svůj svátek 
v provizorním kempu za Buzicemi, byl také 
jedenáctiletý Filip Hajník. I když má trvalé 
bydliště v Blatné, na „Dětský den“ se vypravil 
právě sem. „Nejvíc se mi líbila střelba ze 
vzduchovek, moc mě bavilo i skákání v pyt-
lích,“ vykládá nadšeně Filip, „I s hasičskou 
stříkačkou jsem si moc užil- byla to ohromná 

psina a šlo mi to. Škoda jen, že jsem ani loni 
ani letos nechytil žádnou rybu,“ zalitoval.

V Buzicích se pro zábavu dětí mnohé 
udělalo i před rokem 1989, jak vzpomíná 
třeba právě Tomáš Lojík: „Když jsem byl ještě 
malé „třeštidlo“, pamatuji si, že jsme na náš 
svátek u hasičárny skákali v gumovkách, 
pytlích a třeba taky pojídali koláče na čas. 
Jednou jsme taky tábořili u zdejšího hradu 
nebo v  rybářské osadě pod Buzicemi. Pra-
videlné ty „Dětské dny“ v Buzicích nebyly, 
ale to z toho důvodu, že nás brali dospělí na 
hřiště do Neradova, kde to bylo pravidlem 
a ve velkém stylu.“

„Taky jsme pořádali dvakrát na „Dětský 
den“ zájezd do ZOO v Praze a Plzni. Tehdy 
si to bral za bernou minci vedle hasičského 
sboru i Svaz žen. Teď jsme to uspořádali v to-
mhle stylu podruhé tady u rybníčka, dvakrát 
se to konalo na hřišti za vsí. Jeden rok jsme 
museli tuhle akci zrušit, protože celý den 
lilo,“ poznamenávají na dané téma manželé 
Mašátovi, kteří věnovali a stále věnují mnoho 
vlastního času dobrovolné práci pro obec 
a  své spoluobčany. „Ještě jsme uvažovali 
o tom, zda by nebylo příhodnější ty „Dětské 
dny“ pořádat v  prosinci, protože takhle 
chytíme vždycky vedro,“ zazněla na závěr 
monologu ještě jedna žertovná poznámka.

Všichni, kteří se sebemenší měrou podí-
leli na organizaci letošního veleúspěšného 
a pestrého „Dětského dne“ v Buzicích, znovu 
ukázali, že mají srdce na pravém místě. Není 
nic krásnějšího a oceněníhodnějšího než vy-
kouzlit úsměv na dětských tvářích a rozzářit 
dětské oči. Tím se posílá odkaz i budoucím 
generacím a  ti ho určitě budou naplňovat 
dál. Až do skonání světa.     Vladimír Šavrda

Družstvo mladých bezdědovických „ohařů“ z hasičského 
béčka na domácí půdě slavilo tuplované zlaté žně

Bezdědovice - Jsou mladí, možná trochu 
neklidní, ale každopádně disciplinovaní a ši-
kovní. Řeč je o prima partě bezdědovických 
dobrovolných hasičů, která běžně v požárním 
sportu atakuje přední příčky výsledkových 
žebříčků. Protože SDH Bezdědovice dispo-
nuje hned dvěma mužskými složkami, dlužno 
dodat, že tahle vystupuje pod označením „B“. 
A jestliže se bezdědovickým béčkařům takhle 
ohromně daří na soutěžích v cizích obcích 
a městech, pak není divu, že na domácím 
území v  sobotu 23.  května zazářili jako 
meteority. A hned dvakrát. Jak v okrskovém 
přeboru, tak v klasickém požárním útoku. 
Tuplované vítězství- to se bude na stránkách 
místní kroniky moc dobře vyjímat!

Podle vyjádření starosty SDH Bezdědovice 
Josefa Motyky ml. byl ovšem triumf jejich 
kluků spíše překvapením: „Pravda je, že 
béčko trénuje pravidelně a poctivě dře až 
do úmoru. Ale právě v domácím prostředí 
se obvykle moc nezadaří. Je to dáno tím, že 

fyzičku a soustředěnost členů našeho druž-
stva poznamená únava z náročné přípravy 
takového podniku. Když se naše mladé na-
děje mohou zaměřit čistě jen na podání co 
nejlepšího výkonu a neřešit žádné organizá-
torské problémy- je to úplně o něčem jiném. 
Právě proto si také dvojnásobného vítězství 
našich hasičů v mateřské obci obzvlášť ce-
ním.“ Bezdědovické „áčko“ dopadlo poněkud 
hůř- jejich výsledný čas v požárním útoku 
stačil jen na desáté místo. „Naše věkově 
starší sestava nemá tolik času na trénování. 
Rozhodně však mají hasičské geny v krvi,“ 
poznamenává Josef Motyka ml.

Sbor dobrovolných hasičů v Bezdědovi-
cích čítá v současnosti 98 členů, z  toho je 
dvacet žen. Pro sportovní účely sboru slouží 
dvě PS 12, na zásahy v krizových situacích 
používají místní „chráněnci svatého Floriá-
na“ přenosnou motorovou stříkačku „FABIA“. 
„Tento typ na Blatensku vlastníme jen my, 
Hajany a Hornosín,“ podotýká starosta SDH 

Bezdědovice. Dále se v držení bezdědovic-
kých hasičů nachází historická mašina PS 
16 / výtlak 1600 litrů za minutu /, stříkačka 
PS 4 a pak skutečný klenot- koňská ruční 
„babička“ ze začátku 20. století. „Tu ovšem 
pořídili členové sboru z Dobšic. Když Dob-
šice roku 1970 byly přičleněny k naší obci, 
tenhle výstavní exponát přešel do výbavy 
bezdědovického sboru,“ uvádí věci na pravou 
míru Josef Motyka ml. Pro přepravu osob 
a materiálu slouží bezdědovickým hasičům 
dodávkové auto.

Velice dobře funguje spolupráce dobro-
volných hasičů s bezdědovickým Obecním 
úřadem. „Je to vskutku vzorový model,“ po-
chvaluje si Josef Motyka ml., „Představitelé 
obce nás podporují po všech stránkách. Náš 
roční rozpočet se pravidelně pohybuje okolo 
85 000 - 90 000 korun. Ještě se nestalo, aby 
náš návrh obecním zastupitelstvem nepro-
šel. Čerpáme ale také prostředky ze zdrojů 
integrovaného záchranného systému coby 
zásahová jednotka. Takhle jsme si mohli po-
řídit elektrocentrálu, hasičské oblečení, obuv 
a další potřebné věci,“ vypočítává první muž 
bezdědovického sboru.

Uznávané bezdědovické „béčko“ soutěží 
i v Šumavské lize, kde loni vybojovalo celkové 
čtvrté místo. Na ostatních hasičských podni-
cích se drží průměrně ve vedoucích pozicích. 
Muži „A“ a  ženské družstvo si také vedou 
solidně- neustále se pohybují okolo poloviny 
výsledkových tabulek.

Dojemná družba panuje mezi bezdědo-
vickými hasiči a jejich spolunadšenci z Dra-
henického Málkova. „Ono se to má tak- oba 
sbory jsou vzájemně propletené,“ vysvětluje 
Josef Motyka ml., „Někteří bezdědováci star-
tují za Drahenický Málkov, někteří malkováci 
zase za Bezdědovice. Navíc si mezi sebou 
půjčujeme potřebná zařízení. Tímto bych jim 
chtěl moc poděkovat. Stejně tak děkuji i pří-
slušníkům SDH Blatná, kteří nám poskytli 
na květnové hasičské „manévry“ časomíru, 
přetlakový ventil i jiné doplňky. A touto ces-
tou bych chtěl vyjádřit díky i „nehasičským“ 
obyvatelům obce Bezdědovice, co neváhají 
nabídnout nám svoji pomoc a podporu, kdy-
koliv je to třeba.“

Na hasičských závodech v Bezdědovicích 
„O pohár starosty obce“ se prezentovali 
i borci ze Skaličan. Tahle parta se dala do-
hromady teprve před třemi roky, ale hasičské 
dovednosti si vštípili do hlav, rukou i nohou 
dřív, než by řekl „švec“. Své rodné vísce tak 
teď dělají skutečnou čest a svým spoluobča-

Poslední přípravy.
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nům jsou významnou oporou. Za dosaženou 
jedenáctou pozici byli vcelku rádi. „Museli 
jsme čelit opravdu těžké konkurenci. My 
máme v kategorii mužů nejstarší manšaft 
a  tady proti nám nasadili nadupané mladé 
„rafany“, poznamenává Jiří Kotál, který se 
specializuje na útočné výpady s proudem. 
Do řad dobrovolného hasičstva vstoupil s elá-
nem už jako kluk v Podmoklích u Sušice, kde 
dříve žil a prožíval s kolegy dobré i krušné 
chvilky přes dvacet let. Když se přestěhoval 
do Skaličan, okamžitě opět splynul s unifor-
movanou jednotkou. „Už jenom kvůli tomu, že 
bydlím naproti hasičské zbrojnici,“ šibalsky 
pomrkává okem „brácha kulového blesku“, 
který v Bezdědovicích na soutěži s kamarády 
vytáhl vůbec nejsenzačnější čas v historii 
skaličanského sboru.

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce 
Bezdědovice“ měla velice vysokou úroveň 
a o zajímavé až dramatické momenty nebyla 
rozhodně nouze. Všechna družstva dala do 
hasičského „banku“, co měla, ale medailové 
posty jsou bohužel jen tři.

V  okrskových disciplínách neměli pře-
možitele bezdědovičtí. Stříbro putovalo do 
Drahenického Málkova, bronz do Chlumu. 
Nepopulární „bramborová nadílka“ čekala na 
Skaličany. Pátí skončili blatenští a s Černým 
Petrem tentokrát odešli reprezentanti Hajan. 
Hajanští ovšem nemuseli být vůbec smutní, 
protože jim reputaci napravilo prvenství 
ženského celku. Ten ovšem jinak ani dopad-
nout nemohl, protože v okrsku soutěžil v této 
kategorii sám „jako voják v poli“.

V klasickém požárním útoku za muže exe-
lovalo bezdědovické „úderné jádro“ skvělým 
časem 19, 3. Čas 20, 07 znamenal stříbrný 
stupínek pro manšaft z Bukové. Bronzová 
Březnice se mohla radovat z výsledku 22, 
54. O vlásek unikl vstup do bezdědovické 
síně slávy mužům z Chobota. Pátá pozice 
zůstala vyhrazena kocelovickým, šestka 
se stala osudnou pro elitu z Drahenického 
Málkova, šťastnou sedmičku vybojovali hasiči 
z Mirovic. S osmým místem se muselo spo-
kojit těleso z Myštic, devítka se zapsala do 
seznamu klukům z Chlumu, kulatou desítku 
ukořistili domácí „áčkaři“. Na jedenácté po-
zici stanuli nadšenci ze Skaličan, v závěsu už 
potom ponechali Hajany a Blatnou.

Ženy také nastoupily na pomyslné bitevní 
pole a činily se, seč jim síly stačily. Symbolic-
kou trojku opanoval kolektiv z Drahenického 
Málkova / 24, 85 /, pro stříbrnou proudnici 
si doběhly příslušnice „něžného pohlaví“ 
z Hajan/ 33, 14 /. Bezdědovické hasičky bo-
hužel „vybouchly“- rozhodčí jejich počínání 
musel označit jako neplatný pokus, protože 
se jim rozpojil pravý proud. Inu, asi by to 
pro bezdědovické bylo moc štěstí najednou.

Bezdědovická soutěž „O pohár starosty 
obce“ znovu jasně demonstrovala, že členové 
dobrovolných hasičských sborů jsou význam-
nou složkou v systému ochrany občanů a že 
jsou na boj s živelnými katastrofami a dalšími 
neštěstími výborně připraveni.

Vladimír Šavrda
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Kulturní  kalendář��

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

19. – 21. 6. | PÁ – NE |
22. ROČNÍK BLATENSKÉHO 
FESTU
Zimní stadion Blatná + Hospoda u 
Datla
Program na www.blatensky-fest.cz

20. 6. SOBOTA | OD 09:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Nábřeží a zámek Blatná
Hlavní program | nádvoří zámku
9:00 | rybářský průvod od zvonice kos-
tela na nádvoří zámku, požehnání bla-
tenským vodám na zámeckém mostu
9:30 | slavnostní zahájení na nádvoří 
zámku
9:35 | OTAVANKA | dechovka
11:00 | ZUŠ Blatná a Blatenské mažo-
retky                            
13:00 | FIRE BALLS | Rock´n´roll Band 
ve stylu 50.let
14:30 | TRIO ROMANO | World music
-ethno, uskupení s prvky romské a bal-
kánské hudby
16:00 | BRATŘI EBENOVÉ | fol-
k&country v podání slavných bratrů 
Ebenů – Marka, Kryštofa a Davida s 
kapelou
17:30 | JodlerKlub | Švýcarsko
18:30 | TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR 
| World music inspirovaná moravskou 
tradiční hudbou
20:30 | ZRNÍ | v současnosti jedna z 
nejvýraznějších a nejúspěšnějších čes-
kých kapel, alternativní folk

Vodní scéna a nábřeží 
10:00 | JodlerKlub | Švýcarsko
12:00 | Samhain a Alban Eiler | Kapely 
ZUŠ Blatná, keltská hudba
15:00 | Musica Pisecensis
17:30 | Trio Romano | World music-eth-
no, uskupení s prvky romské a balkán-
ské hudby
20:00 | 5 o´clock coffee | Jazz a Šanson
+ TRADIČNÍ TRHY NA NÁBŘEŽÍ ZÁMKU

Zámecký park
Divadlo pro děti – Rybníkáři
10:30 | vodnická pohádka Vodnické 

vyprávění
14:30 | pirátská pohádka Cesta za 
snem

DDM Blatná – Rybářské závody pro 
děti „O Blatenského kapra“
7:00 | prezentace
7:30 | začátek závodů
12:30 | vyhlášení

Doprovodný program pro děti
Sádky:
13:00 - 17:00 | Soutěž hasičských druž-
stev o pohár Starostky města Blatná
19:30 | Pohybové divadlo - Svět v sáz-
ce…vlastně v sádce

BOHATÝ GASTROPROGRAM – ryby: 
smažené, pečené i uzené, jakož i regio-
nální rybí speciality, farmářské potra-
viny a další…
Prezentace středních škol
Exkurse na sádky a zpracovnu ryb 
(10:00, 12:00, 14:00, 16:00), prodej ži-
vých ryb a další…

Zámecký ovocný lihovar:
Prohlídky pro veřejnost v 11:00 a v 
15:00 (omezena kapacita míst), vstup-
né: 50Kč

Pozvání na procházku kolem 
bělčických rybníků

Součástí programu  Rybářských slav-
ností bude putování kolem bělčických 
a újezdeckých rybníků s Mgr. Jiřím Se-
kerou, které se uskuteční v neděli 
21. 6. Trasa povede z části po znače-
ných turistických stezkách romantic-
kou krajinou kolem rybníků Hrádek, 
Stodoliště, Luh, Velký Bělčický, Velký a 
Malý Škrabák, Klusák a Lopatárna.
Délka okruhu je kolem 15 km. Cestou 
bude probíhat výklad o historii rybní-
ků a současném způsobu rybničního 
hospodření.
Doprava: vlakem z blatenského ná-
draží(odjezd v 8:00) do Bělčic, nebo 
po vlastní ose. Odjezd zpět v 15:43 ze 
zastávky Závišín

VSTUPENKY jsou v prodeji na místě.
CENA:
150/100 Kč na nádvoří zámku (plné 
vstupné/děti od 10ti let, senioři, stu-
denti, ZTP)
50 Kč prohlídka lihovaru

20. 6. SOBOTA | 21:00 |
ELEQTRONIQ NIGHT DJ
Pořadatel a místo konání

Restaurant and music bar Prostor

26. 6. PÁTEK | 21:00 |
KINEMATOGRAF PAVLA ČADÍ-
KA: OKRESNÍ PŘEBOR
Zimní stadion, Blatná
V rámci zahájení oslav výročí 90-ti let 
fotbalu v Blatné proběhne projekce 
známého českého filmu z fotbalového 
prostředí. Vstup volný.

12. 6. PÁTEK | 20:00 |
JURSKÝ SVĚT 3D 
Sci-fi/ dobrodružný v původním znění 
s titulky | USA 2015 | Mládeži přístup-
ný | 125 min | 140 Kč

17. 6. STŘEDA | 19:00 |
KŮŇ NA BALKÓNĚ
Rodinný v původním znění s titulky | 
Rakousko 2012 Mládeži přístupný | 93 
min | 90 Kč

24. 6. STŘEDA | 19:00 |
DRUHÁ MÍZA
Komedie/drama v původním znění | 
USA 2015 | Nevhodný mládeži do 12 
let | 106 min | 100 Kč

26. 6. PÁTEK | 18:30 |
MIMONI 3D
Animovaný v českém znění | USA 2015 
| Mládeži přístupný | 140/120Kč 

Městská knihovna Blatná
Oddělení pro děti

Během června proběhne PASOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE.

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

14. 6. NEDĚLE | 17:00 |
MÓDNÍ TRENDY 30. LET
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Kasejovické retrodivadlo Orel uvádí 
módní přehlídku trendů 30. let. Pře-
hlídku hudebně doprovodí L-Band 
ZUŠ Strakonice pod vedením Mirosla-
va Lukeše. Vstupné dobrovolné.

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum
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hé pořádají v malebném jihočeském 
městě Blatná. Nejstarší klavírní kurzy 
v republice, založené před 29 lety prof. 
Zdenou Janžurovou, se i letos konají 
v místě s bohatou hudební a kulturní 
tradicí.
Klavírní kurzy jsou určeny jak začáteč-
níkům, tak pokročilým studentům – od 
dětí předškolního věku po dospělé, ne-
boť věkový limit není omezen. Setká-
vají se zde začínající klavíristé z celé 
republiky a ze zahraničí s pokročilými 
účastníky a mnohdy i s těmi absolven-
ty kurzů, kteří se stali renomovanými 
umělci - například Miroslav Sekera, 
Jan Bartoš, či Pavel Voráček.
Kurzy jsou rovněž otevřeny pedago-
gům a rodičům přítomných frekven-
tantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak 
pasivní formou. Volný je přístup do vý-
uky, na semináře i koncerty pořádané 
v rámci kurzů.
Lektoři kurzů jsou Jana Korbelová a 
Martin Ballý, profesoři Gymnázia a 
Hudební školy hl. m. Prahy.
Kapacita aktivních účastníků je již na-
plněna!

Záštitu nad kurzy převzala baronka 
zámku Blatná Jana Hildprandt Ger-
menis, starostka města Blatná Kateři-
na Malečková a významná česká he-
rečka Iva Janžurová.

Program slavnostních koncertů:
1. 7. | 14:00 | Zahajovací koncert | kon-
certní sál ZUŠ Blatná
4. 7. | 19:30 | Gala koncert: klavírní re-
citál Jana Bartoše | zámek Blatná
8. 7. | 19:30 | Klavírní recitál Pavla Vo-
ráčka | zámek Blatná
11. 7. | 19:30 | Slavnostní koncert 29. 
ročníku Jihočeských klavírních kurzů | 
zámek Blatná

13. 7. - 19. 7. | LETNÍ KRAJI-
NÁŘSKÁ DÍLNA NA ŠPEJCHARU
Špejchar u rybníka Přední Topič
Ve třetím červencovém týdnu (denně 
10:00 – 16:00) se v okolí Sýpky usku-
teční pod vedením 
zkušených lektorů (MgA. Petr Stibral, 
Mgr. Bohumír Nowak a další) týdenní 
krajinářská, land-artová a sochařská 
dílna, zabývající se tvorbou umění v 
krajině a uměleckými díly z přírodních 
materiálů v krajině samotné.
13. 7. – 16. 7. Příměstský tábor pro děti 
od 5 do 15 let na téma Vypravěčství a 
krajina
Info a přihlášky na tel.: 604 842 161.

16. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA 
FRANZE: ROZUM ČI CIT ANEB 
VĚDOMÍ SOUVISLOSTÍ
Kavárna, KCAŽ
Beseda s Prof. JUDr. Vladimírem 
Franzem, bývalým kandidátem na 
prezidenta ČR, předním českým hu-
debním skladatelem, výtvarníkem, 
pedagogem a dramatikem, mimo jiné 
o člověku a jeho vnímání světa, dopl-
něná ukázkami tvorby tohoto umělce. 
Vstup volný.

17. 6. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: VIETNAM VČERA A 
DNES
Kavárna, KCAŽ
Josef Pinkas bude vyprávět o svém 
15-ti letém pracovním pobytu ve Vi-
etnamu. Připravena bude také malá 
ochutnávka jednoduchých vietnam-
ských specialit. Vstup volný.

18. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Šitý šperk z korálků. Kurzovné: 100 
Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na 
603 395 160.

25. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: GRAFIKA
Suterén, KCAŽ
Linoryt a dvoubarevný tisk s grafič-
kou Verčou Teskovou. Kurzovné: 100 
Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na 
603 395 160.

28. 6. NEDĚLE | 15:00 |
MALÁ EXKURZE DO SVĚTA 
ZOOLOGICKÉ ZAHRADY!
Terasa, KCAŽ
Pořad pro rodiče s dětmi. Tiskový 
mluvčí plzeňské ZOO Mgr. Martin Vo-
bruba prozradí mnohé ze zákulisí ZOO 
Plzeň. Vstup volný. 

9 . 4. – 30. 6. | „OK“ OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA | 
LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI: 
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 - 
18:00 | ADIKTOLOGICKÁ PO-
RADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863. 

ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

9. 6. - 23. 8. | ÚT - NE 
| 10:00 - 17:00 | 
JINDŘICH KRÁTKÝ: MALÍŘSKÉ 
PŘIZNÁNÍ
Městské muzeum Blatná
Malebné krajinky, na kterých téměř 
cítíte foukat vítr, věrně zachycené ští-
ty chalup, zákoutí, křivé dřevěné plo-
ty, vlny na rybníce a letící mraky na 
nebi. Tyto uhlem nebo rudkou zachy-
cené pohledy jsou na Blatensku věr-
ně známé. Přesto tyto kresby jsou jen 
střípkem tvorby výtvarníka Jindřicha 
Krátkého. Výstava Malířské přiznání 
odhaluje obrazy z různorodých cyklů 
malíře s důrazem na jeho soudobou 
tvorbu směřující ke geometrické ab-
strakci.

13. - 14. 6./20. - 21. 6./27. - 28. 
6. | 10:00 - 12:00/13:00 - 17:00 | 
BLATENSKÁ RŮŽE
Starý palác, zámek Blatná
Tradiční výstava mapového okruhu 
Blatenská růže. Slavnostní vyhodno-
cení soutěže 20. 6. v 10:30.

1. 7. - 12. 7. | 
KLAVÍRNÍ KURZY 2015
Zámek Blatná
29. ročník jihočeských klavírních kurzů
Jihočeské klavírní kurzy pro mladé 
klavíristy se v roce 2015 již podru-

 Těšte se

 Výstavy
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sport��
Kuželkářská 
sezóna 2014 - 2015

Blatenští kuželkáři turnajem neregistro-
vaných hráčů JARO 2015 zakončili soutěžní 
sezonu 2014-2015. Ta byla celkem úspěš-
ná. Družstvo A bojovalo po celou sezonu 
o přední umístění v 3. kuželkářské lize mužů 
a  se ztrátou pouhých dvou bodů obsadilo 
nepopulární, ale stejně pěkné čtvrté místo. 
Čtvrté místo patřilo Evženu Cíglovi s průmě-
rem 542,1 kuželek a 21. místo Luboši Lisovi 
532,1 kuželek.

Družstva B a C bojovala jako již tradičně 
v Krajském přeboru 2. Zatímco družstvo C 
proplouvalo soutěží celkem v poklidu a drželo 
se ve středu tabulky, tak družstvo B mělo 
existenční problémy, když ještě po 15kolech 
mělo pouhé 4 body. Pak se mu začalo dařit 
a v některých utkáních mělo i štěstí a z po-
sledních sedmi utkání vytěžilo neuvěřitelných 
13 bodů, čímž se v soutěži pro další ročník 
udrželo. Mezi jednotlivci se do první dvacítky 
vešli Stanislav Kníže 428,9 (12) a Zdeněk 
Svačina 427,9 (13).

Družstvo D v uplynulém ročníku hrálo 
Okresní přebor, kdy jako tradičně ovládlo 
střed tabulky a skončilo na pěkném třetím 
místě. Zahrálo si i kvalifi kaci na KP 2, ale 
skončilo na třetím, již nepostupovém místě. 
V dalším ročníku bude okresní přebor nároč-
nější, neboť do něj sestoupilo družstvo Fezka 
Strakonice, které určitě bude chtít postoupit 
zpět do krajského přeboru.

Nedílnou součástí našeho oddílu je 
i mládež, která hraje svou soutěž na úrovni 
okresu, a  to vždy turnajovým způsobem. 
Nejlepší je v současné době Lukáš PAVEL, 
který již hraje úspěšně KP 2 za družstvo 
C. Zdatně mu sekunduje Tereza Kadlecová 
a Honza Vaňata. I další dva členové „týmu“ 
Filip Cheníček a Lukáš Drnek, kteří přešli 
z kroužku kuželek při DDM Blatná, se zlepšují 
a jsou určitě příslibem do budoucna. Do mlá-
dežnické kategorie patří ještě Karel Koubek 
ml., který ale již hraje pouze KP2 a turnajů se 
nezúčastňuje. Za práci s mládeží patří velké 
poděkování Karlu Koubkovi staršímu, který 
se dorostu věnuje a déle pak Mílovi Körišovi, 
který vede kroužek kuželek při DDM Blatná.

V  jednotlivcích se nejvíce dařilo Janu 
Koblihovi, který postoupil do semifinále 
mistroství republiky mužů (Praha) a Mílovi 
Körišovi, který hrál semifi nále seniorů (Po-
děbrady) a těsně mu uniklo postupové místo 
do další fáze mistrovství.

V  letošním 5. ročníku ligy neregistrova-
ných se kvalita soutěže zlepšila. Družstvo Ra-
komara posunulo hranici nejlepšího výkonu 
družstva na 1024 poražených kuželek a Pavel 
Rataj z  tohoto družstvo v  jednotlivcích na 
298. I ostatní družstva i hráči svá maxima 

posunuli výše. Hned sedm družstev pokořilo 
průměr 900 sražených kuželek na zápas 
a osm hráčů hraje s průměrem přes 240 
kuželek. Je jen škoda, že je pouze jedenáct 
družstev, takže jedno musí vždy stát.

Jak jsem již psal, letošní soutěžní sezóna 
byla zakončena turnajem neregistrovaných, 

kdy první místa ovládla parádními výkony 
družstva z  ligy: Baldové 991, Hasiči 980, 
Joklové 961. Mezi jednotlivci kraloval Jarda 
Pýcha (Hasiči) 272, Martin Dolejš (MěÚ 
Blatná) 258, Luboš Skuhravý (Baldové) 257. 
Ještě dalších 5 hráčů překonalo 250 kuželek.

Zdeněk Svačina

3.KLM A
Konečná tabulka:
1. Vltavan Loučovice 22 13 1 8 102,5:73,5 287,5:240,5 3141 27
2. TJ Kovohutě Příbram 22 13 0 9 95,0:81,0 283,5:244,5 3146 26
3. CB Dobřany 22 12 2 8 95,0:81,0 264,5:263,5 3135 26
4. TJ Blatná 22 12 1 9 91,0:85,0 266,0:262,0 3142 25

Krajský přebor 2
Konečná tabulka:
  1. TJ Spartak Trhové Sviny 22 18 0 4 116,5:59,5 154,0:110,0 2516 36
  2. TJ Silon Sezimovo Ústí A 22 15 1 6 111,0:65,0 147,0:117,0 2510 31
  3. TJ Sokol Slavonice 22 14 1 7 104,5:71,5 158,0:106,0 2524 29
  4. TJ Kunžak 22 12 2 8 100,0:76,0 147,0:117,0 2454 26
  5. TJ Blatná C 22 11 1 10 84,0:92,0 128,5:135,5 2468 23
10. TJ Blatná B 22 8 1 13 73,5:102,5 133,5:130,5 2492 17
 

Okresní přebor dorostu – konečná tabulka
   Blatná   Strakonice
   celkem p. u. průměr celkem p. u. průměr  Discip. průměr
1. Pavel L. B 2301 6 383,5 1907 5 381,4 100 HS  382,5
2. Kadlecová T. B 1827 5 365,4 2137 6 356,2 100 HS  360,8
3. Lukešová M. S 363 1 363,0 343 1 343,0 100 HS  353,0

Okresní přebor Strakonice a Písek
Tabulka celkem:
 družstvo  záp.  výh.  rem.  proh.  skore  sety  průměr  body
1. Katovice 20 16 0 4 110,0:50,0 (152,5:87,5) 2337 32
2. Písek B 20 12 2 6 98,0:62,0 (157,5:82,5) 2310 26
3. Blatná D 20 11 0 9 84,0:76,0 (148,0:92,0) 2274 22

Konečná tabulka ligy neregistrovaných
 DRUŽSTVO POČET UTKÁNÍ SKORE PRŮMĚR  BODY
1. AFK ROZMETAČ 20 84,5 : 35,5 945,3 32
2. BALDOVÉ 20 76 : 44 929,8 29
3. RAKOMARA 20 73 : 47 934,5 29

Turnaj neregistrovaných JARO 2015
1 BALDOVÉ 991
2 HASIČI 980
3 JOKLOVÉ 961
4 MÚ BLATNÁ IV. 909
5 VISHAY II. 907
6 ROZMETAČ 891
7 MÚ BLATNÁ II. 888
8 SMS II. 885
9 ZAHRÁDKÁŘI 870
10 POLICIE 870
11 MÚ BLATNÁ III. 849
12 BALDOVÉ + LOLKOVÉ 822
13 HOLKY 815
14 BLATENSKÉ STROJÍRNY 812
15 PINČES 780
16 VANREV 775
17 PŘESKOULE 751
18 LPR 748
19 SOUKUP A SPOL. 735
20 SMS I. 730
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Muži „A“ Blatná – Hradiště 11:0 (6:0)
Motyka 3x, Mišiak 2x, Hrubý, 
Nový, Křivanec, Rubáš O., 
Viták, Svoboda

Muži „B“ Blatná – Čestice 8:2 (4:1) Martínek 2x, Merašický 2x, 
Uldrich 2x, Nový, Šána

Ženy Bohemians – Blatná 6:1 (3:0) Vajsová

Dorost  Sedlice – Blatná 3:5 (2:1) Janota 2x, Formánek, Stulík, 
Míka(p)

Žáci st. Blatná – Hradiště 4:1 (2:1) Říha J.3x, Maleček
Žáci ml. Blatná – Hradiště 2:1 (0:1) na p.k.
Přípravka st. „A“ Blatná – Dražejov neděle 7.6. 14,30 hod
Přípravka st. „B“ Junior B – Blatná 9:3 (5:2) Fejtl 2x, Prokopius

Přípravka ml. „A“ Blatná – Sedlice/
Doubravice 10:3 (3:1) Krátký 4x, Outlý 3x, Kostohry-

zová 2x, Hůrka

Přípravka ml. „B“ Blatná – Bělčice 9:10 (2:7) Vaněček 3x, Čížek 2x, Fišer, 
Brynda, Fejtl, Sýbková

Víkendové výsledky
TJ Lom slaví fotbalové 
„Abrahámoviny“

Pojďte slavit s ním !
Kulaté narozeniny - rovných 50 let 
existence a činnosti- oslaví v  sobotu 
27. června fotbalisté a příznivci TJ Lom 
na zeleném trávníku v Neradově. A jak 
jinak, než ryze fotbalovým způsobem. 
Odpolední program bude složen ze tří 
zápasů: Nejprve proti sobě nastoupí 
staré gardy TJ Lom a Sokola Sedlice, 
poté se utkají hráči, kteří prošli lomským 
klubem, s hráči Sokola Mirotice a velko-
lepá oslava vyvrcholí nástupem aktivního 
mužského celku TJ Lom proti bývalým 
reprezentantům AC Sparta Praha. Bouř-
livé odpoledne zakončí taneční zábava na 
přírodním parketu tamtéž.

Vladimír Šavrda

DC VIKINGS BLATNÁ
pořádá 13. 6. 2015

ŠIPKOVÝ TURNAJ
v herně restaurace Jubileum Blatná.
Jedná se letos již o 2. jihočeský regio-

nální turnaj. Děti do 15  let začínají od 
9 hodin, dvojice od 11 hodin a jednotlivci 
od 13 hodin.

Zveme fanoušky tohoto sportu, aby si 
šipky vyzkoušeli nebo se jenom podívali 
o čem tento sport je.

Výsledky 1. turnaje hraného v dubnu.
Žáci: 1. Daniel Varga-Benešov, 2. Tomáš 
Bezouška-Blatná, 3.Ondřej Vít-Blatná,
4.Václav Šplíchal-Benešov.
Žákyně: 1. Radka Panfi l-Blatná, 2. Tereza 
Taterová-Blatná, 3. Krystýna Varga-Bene-
šov, 4. Denisa Thorovská-Blatná.
Dvojice: 1. D.Bohony-J.Milo Č. Budějovi-
ce, 2. J. Houžvička-R. Šplíchal Benešov, 3. 
J. Hájek-P. Rouč Litoměřice-Chomutov, 3. 
J. Dvořák-P. Vestfál Blatná
Jednotlivci:
1. J.Milo, 2. J. Hájek, 3. D.Bohony, 3. D.
Miklas-Strakonice.
Nejlepší domácí hráč 5. místo - P. Vestfál.

Ženy:
1. A. Vestfálová, 2. Z. Zedlová, 3. Mo-
nika Pecková  všechny domácí klub DC
VIKINGS BLATNÁ.
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Hasičská soutěž v Drahenickém Málkově měla 
stejnou koncovku jako fi lmové „Slavnosti 
sněženek“. Porcoval se a konzumoval divočák.

Drahenický Málkov - Hasičské závody 
v Drahenickém Málkově jsou atraktivní 
vždycky. Letos ovšem byly ještě o poznání 
atraktivnější. Snad inspirováni slavnou kome-
dií „Slavnosti sněženek“, která vrcholí kančí 
hostinou, uspořádali organizátoři v  rámci 
hojně navštěvovaného podniku velkolepé 
fi nále šesti nejlepších družstev o divoké pra-
se. Zúčastněné sbory tedy měly k podání co 
nejbrilantnějšího výkonu a průniku do TOP 
šestky motivaci jako hrom. Tady šlo o víc než 
prostou soutěživost a ješitnost. Inu, prázdný 
žaludek je holt prázdný žaludek. Možná se 
i přemýšlelo, jak kance v případě vítězství 
udělat - jestli se zelím nebo upřednostnit, že 
„kdepak, šípková je šípková“.

Do Drahenického Málkova tentokrát 
přicestovalo čtrnáct perfektně připravených 
mužských týmů, dvě ženské sestavy a  tři 
veteránské složky. 
Domácím „pánům 
tvorstva“ se ten-
tokrát přilepila 
na paty pořádná 
smůla. Jako jediní 
se museli smiřo-
vat s  faktem, že 
jejich pokus byl 
neplatný. „Těsně 
před startem se 
domlouvalo, kdo 
jaký post vůbec 
poběží,“ poukázal 
na drobný chaos 
ve vlastních řa-
dách „tiskový mluvčí“ jednotky Martin Be-
neš, „Takže jsme letošní ročník brali trochu 
s nadhledem. Po mojí roční pauze, způsobené 
zraněním, jsem to klukům pořádně pokazil! /
sype si popel na hlavu Martin/. Spadl mi košík 
- rychlé namontování s časem okolo 27 vteřin 
bylo stejně zbytečné. No, stalo se, nemůžeme 
přece pořád vyhrávat, ne? /smích/.“ Počasí 
30. května nikoho moc nenadchlo: „Alespoň, 
že po obědě přestalo pršet, jinak by to byl spíš 
motokros než požární útok,“ dodává jedním 
dechem Martin Beneš.

Domácí ženy celkový obraz hodně vylep-
šily - ve své kategorii nenašly přemožitelky. 
Více k tomu členka „zásahového komanda“ 
Lucie Kyliánová: „Svírala nás silná nervozita, 
protože šlo o soutěž na domácí půdě, a to se 
chce vždycky člověk předvést v co možná 
nejlepším světle. Sice to neklaplo úplně na 
sto procent, jak jsme si představovaly, ale 
i tak jsme samozřejmě byly z úspěchu šťastné 
/celkový čas 27, 44/. Druhý závod a opět vý-
hra, to potěší. Hodně nás mrzí, že to nevyšlo 
klukům- mít N /neplatný pokus/ je vždycky 
nemilé. Všechny záležitosti okolo závodu 

byly náročné, čekala na nás od rána spousta 
práce a příprav, ale nakonec soutěž proběhla 
v pohodě a celý den byl O. K.“ Dlužno dodat, 
že druhé místo v kategorii žen si připsaly na 
své konto hasičky z Hudčic /30, 99/. Málkov-
ští veteráni sice získali pohár, nicméně se na 
výsledkový žebříček dívali úplně zdola /třetí 
místo- 48, 91/. Stříbro jim vyfoukli pohodáři 
ze Skaličan /38, 42/, zlato patřilo po právu 
výpravě z Hudčic /28, 40/. Skaličanští hasiči, 
u kterých titíž jednotlivci běhají jak za muže, 
tak veterány /a mají tudíž nejstarší mužskou 
a nejmladší veteránskou jednotku/, se ze 
zisku poháru za stříbrnou pozici patřičně 
radovali a hned plánovali, jak tento úspěch 
budou zapíjet. „A  zrovna tenhle pohár je 
vypracovaný moc šikovně - z něj se bude 
dobře lokat šampus,“ ohodnotil ho „znalecky“ 
Lubomír Mazánek, jehož funkce při požárním 

útoku spočívá ve 
spojování savic.

Pro skaličan-
skou hasičskou 
partu, která podle 
vlastního vyjádře-
ní jezdí na soutě-
že coby nadšenci 
a jde jí především 
o obnovu starých 
hasičských tradic 
v  rodné obci, je 
každý triumf jak-
si nad plán. O  to 
víc samozřejmě 
zahřeje u  srdce. 

„Výsledek není ve finále až tak důležitý. 
Hlavní je platný startovní pokus a potom taky 
pokládáme za nutnost podpořit pořádající 
sbor tím, že jim uděláme pořádnou útratu,“ 
usmívá se Václav Cheníček, „Snažíme se 
u nás doma dát místní lidi dohromady, což 
není v dnešní hektické době zrovna jed-
noduché. Potěšitelné je, že Skaličany mají 
dostatečnou základnu mladých jedinců. Část 
už se do našich aktivit zapojila a pevně věřím, 
že tak učiní i ta druhá část.“

Soutěž v požárním útoku na půdě Drahe-
nického Málkova vyzněla v kategorii mužů 
nejpříznivěji pro tým „B“ z Bezdědovic. 
Tihle kluci jsou v dobrém slova smyslu po-
strachem konkurence všude, kam přijedou 
a ani tentokrát nezklamali /čas 19, 50/. Těsně 
za nimi skončila hostující sestava z Bukové 
/19, 75/. Třetí pohár a postup do „kančího“ 
fi nále uhájilo družstvo z Chobota /20, 07/. Do 
nejzajímavější části sobotního odpoledne se 
dostali rovněž kocelovičtí hasiči /20, 60/, dále 
pak Březnice /23, 07/ a Blatná /27, 40/. Na 
lov beze zbraní se už nemohla těšit výprava 
z Mečíchova /30, 66/, Uzenic /32, 12/, Rado-

myšle /36, 75/, Myštic /38, 34/, Mirovic /39, 
46/, Skaličan /44, 02/, Uzeniček /52, 15/ a asi 
nejvíc mrzela ztráta výsady „tasit proudnici“ 
o baštu z divočáka domácí Malkováky, kteří 
připravili celou akci jako vždy zodpovědně 
a důsledně.

Ve velkém fi nále nakonec oplatili předcho-
zí porážku hasiči z Bukové soupeřům z Bez-
dědovic a o pouhou setinu vteřiny se mohla 
radovat elita „Made in Buková“ z večeře pro 
celý kolektiv. Projevovali pravděpodobně ješ-
tě větší radost než bájný silák Bivoj, který své 
vyvolené přitáhl divočáka na hrbu, a to ještě 
navíc živého! Zůstalo utajeno, zda někdo 
z týmu Bukové nejel jako ve fi lmu „Slavnosti 
sněženek“ pro půlnoční držkovou s mlékař-
skou konví na rozhrkaném velocipédu.

Každopádně se hasičský nárůdek z Dra-
henického Málkova usnesl, že pokud na 
příští rok sežene znovu divoké prase, bude 
o něho bojovat jako husitští táborité proti 
křižákům. Ámen!

Vladimír Šavrda

Mužský tým Drahenického Málkova - příprava k útoku.

Letní dění v osadě Řečice 
bude mimořádně bohaté
Ačkoliv jde o vísku rozlohou a počtem 
obyvatel malou, i tady dokáží připravit 
kvalitní letní program společenských 

i sportovních akcí.

28. 6. – Zahájení prázdnin pro děti se 
spoustou zajímavých soutěží a  řadou 
neméně zajímavých odměn. Začátek 
v 10.00 hod. na místním hřišti.

18. 7. – Posezení s živou hudbou a tan-
cem na přírodním parketu. Začátek 
v 16.00 hod.

8. 8.  – Oblíbená ještěrkiáda, kde se 
hlavní část odehraje na vodní hladině. 
Bohatý doprovodný program.

21. 8. – Rozloučení s prázdninami, opět 
věnováno dětem. Pořadatelé opět při-
praví mnoho veselých i dovednostních 
soutěží, odměnami se šetřit nebude. 
Začátek ve 13.00 hod. na místním hřišti.

22. 8. – 4. ročník turnaje v nohejbale 
amatérů. Začátek v 8.30 hod. Taktéž se 
odehraje na řečickém hřišti.
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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

O

T

Cukrárna Kavárna Segafredo 
V Blatné – firma Anna Fišerová 

 

P IJME 
 

PPPRRROOODDDAAAVVVAAA KKKYYY   
M sí ní p íjem od 14 000 ÷ 16 000,- K  

 

Nevyu ené v oboru zau íme. 
Možnost ubytování na dvoul žkovém pokoji. Po delší vzájemné 
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0. 
P i špatné dostupnosti do zam stnání, možnost svozu. 
P ijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE. 
Možnost p ivýd lku na vedlejší pracovní pom r. 

 

Kontakt: Anna Fišerová osobn , nebo na tel.: 602 659 545 

Seznam akcí v buzické hospodě „ U Čiláka“- 
červenec a srpen 2015

V  létě je vždycky ve staročeském hos-
tinci „U Čiláka“ v Buzicích živo a veselo. 
I  letos je připraven pro širokou veřejnost 
pestrý program sportovních a  společen-
ských projektů.
4.  července - Rybí hody s doprovodem 
živé hudby. Začátek: 15.00 hodin.
11. července - Soutěž ve vaření gulášů. 
Začátek: 14.00 hodin. Přihlásit se může 
každý zájemce- suroviny na uvaření guláše 
z  vlastních zdrojů, kuchyňské pomůcky 
taktéž! O nejlepším guláši bude rozhodovat 
nezávislá porota.
18. července - Uzené hody + nejlepší 
„pecky“ country kapely. Horká šunka 
z komína a pivo několika druhů jako křen. 
Začátek: 19.00 hodin.
25.  července - Tradiční nohejbalový 
turnaj trojic na dvoře buzické hospody. 
Začátek: 9.00 hodin.
1. srpna - „Repete“ rybích hodů s pest-
rým výběrem specialit, opět za doprovodu 
živé hudby. Začátek: 14. 00 hodin.
Srdečně zve a na shledání se těší rodinný 

kolektiv z hospody „U Čiláka“.
Případné info na mobilu: 739 640 571.

Úklidová firma REMONA
n a b í z í

čištění koberců, sedacích souprav 
a ostatního čalounění, automobilů 

a TIR. 
Cena čištění koberců je 30 Kč/m2, 

sedacích souprav od 100 Kč/sedací 
místo, automobilů od 500 Kč.

Více na
www.REMONA.cz

Objednávky přijímáme na

tel. č. 778 231 913

Prázdninové 
hry pro děti
Přijďte si vyzkoušet různé pohybové 

a sportovní dovednosti do sokolovny a na 
hřiště!

Ve dnech 10. 8. – 13. 8. každý den vždy 
2 hodiny dopoledne (9h – 11h) a 2 hodiny 
odpoledne (15h – 17h) bude dětem nabíd-
nuta možnost nejrůznějších aktivit pod 
vedením odborných cvičitelů(lek). Podrob-
nější popis přineseme v příštím čísle BL.

Za TJ Sokol Blatná B. Malinová
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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

►  Pracovník klientského servisu
Do kanceláře v centru Strakonic hledá-
me nového kolegu/kolegyni. Plat min. 
15000 Kč. Středoškolské vzdělání podmín-
kou. Volejte 725 448 571.

►  Oblastní manažer
Pro tým stabilních a úspěšných obchodníků 
hledáme Oblastního manažera pro oblast 
Klatovy – Strakonice. Požadujeme maturitu 
a zkušenost s vedením týmu. Mzda od 
25.000 Kč dle zkušeností.
Volejte 725 448 571

 
                                       
   DŘEVOVÝROBA, TRUHLÁŘSTVÍ 

 VÝROBCE NÁBYTKU, OBALŮ, HRAČEK 
 
 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE: 

TRUHLÁŘ S PRAXÍ (pro zakázkovou výrobu nábytku) 
TRUHLÁŘ ABSOLVENT (pro zakázkovou a sériovou výrobu) 

OBSLUHA CNC STROJE (obsluha stroje a práce v dřevovýrobě) 
 
 

 
 

 
 

Nabízíme práci v jednosměnném provozu ve stabilní firmě 
Pracoviště: LARIX-TOZ, s.r.o. Kadov 5, 387 33 Kadov 

Kontakt: vedoucí výroby 724 485 833  info@larix-toz.cz www.larix-toz.cz 
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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

výroba prošívaných přikrývek

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

JARNÍ AKCE

Se soutěží „Co nakoupíš,
to vyhraješ“

cena od 41 Kč/10 kg s DPH

Se soutěží „Co nakoupíš,
to vyhraješ“

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ PELETY

Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

PRODLOUŽENA DO 30. 6. 2015

více na www.biomac.cz

BLATNÁ:  Laciná 21, 388 01 Blatná
tel.: 383 490 084, mob.: 606 117 609
e-mail: prodejna.blatna@biomac.cz

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

Přijmeme do pracovního poměru

pracovníka na pozici automechanik, 
opravář v dílně

Požadavky - svářečské zkoušky, řidič sk.C, zámečnická praxe, 
zkušenosti s opravami nákladních vozidel výhodou.

Bližší informace podá
Stanislav Solar – vedoucí stř.  mechanizace, tel. 777 762 475
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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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