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26. ČERVNA
2015
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK

12

CENA 7 Kč

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských slavnostech byli naši přátelé
z partnerského města Roggwil ze Švýcarska.

Rokenrolová muzika skupiny Fireballs dokázala mnohé diváky
zvednout ze židlí a dát se do tance.

Setkání dvou čestných občanů Blatné - na zámeckém nádvoří se
pozdravili pan Erhard Grütter z Roggwilu a paní Petra Kaiser
z Vachy.

Ani občasný déšť nenarušil milé, vtipné a inteligentní vystoupení
bratří Ebenů.

Hezké prázdniny

Odpolední vystoupení Jodlerklubu z Roggwilu bylo, bohužel, poznamenáno jednak techniky, kteří za jejich zády odklízeli zvukové aparatury, jednak silným deštěm, při kterém je střecha podia nekryla.

Jako každoročně se i letos o prázdninách Blatenské listy odmlčí. Další
číslo vyjde o blatenské pouti v polovině srpna. Ale jak se dočtete v tomto
čísle, čeká Vás o prázdninách i v Blatné a okolí spousta událostí - třeba
klavírní koncerty během 29. ročníku Jihočeských klavírních kurzů, které
se už opakovaně konají v Blatné, Ještěrkyáda v Řečici, Country park
v Buzicích, jezdecké závody v Martinicích a spousta dalšího. A kdybyste
neměli na práci nic jiného, zkuste si typnout, kde nejblíže od Blatné
byste našli kruhový objezd. Třeba budete překvapeni, jako jsem byl já.
Takže dobrou náladu, klid během Vašich prázdnin a dovolených.
Na shledanou se těší Blatenské listy
ZM
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torská dílna Kittnerky - nahlédnout můžete
na www.fler.cz/kittnerky)

Údržba veřejné
zeleně - poděkování
Technické služby města Blatné chtějí touto
cestou poděkovat žákům a pracovníkům ze
Základní školy Holečkova, Blatná, za vydatnou pomoc při provádění údržby veřejné
zeleně v lokalitě Vinice přímo u areálu školy.
Pracovní nasazení bylo opravdu velké.
Zároveň tímto chceme poděkovat všem
občanům města, kteří pomáhají udržovat
různé úseky veřejné zeleně po celém městě.
Přispívají tak k častější možnosti udržovat
zeleň pracovníky Technických služeb po
celém území našeho města.

Skupina Anča Band
tímto děkuje všem účastníkům našeho
křtu desky „Miliarda“ ze dne 30. 5.
Na tomto vystoupení byl natočen klip,
který bude už brzy k shlédnutí na
našich stránkách.
CD „Miliarda“+trička jsou k dostání
v Hospodě U Datla.

Jihočeské klavírní
kurzy v Blatné
1. 7.–12. 7. 2015
Jak jsme již v BL informovali, Blatná
byla vybrána opět jako místo pořádání
nejen letních klavírních kurzů, ale i několika úžasných hudebních zážitků pro
veřejnost.
Zahajovací koncert se koná ve středu,
1. 7. od 14.00 v koncertním sále ZUŠ
Blatná.
Seminář Masterclass - prof. Ballý, Jan
Bartoš - se uskuteční v pátek, 3. 7. v 18.00
na zámku Blatná.
Gala koncert, klavírní recital Jana
Bartoše, bude v sobotu, 4. 7. v 19.30 na
zámku Blatná.
Seminář Vzpomínka na doc. Miroslava Langera se uskuteční v neděli, 5. 7.
v 18 hodin na zámku Blatná.
Klavírní recital Pavla Voráčka pak ve
středu, 8. 7. v 19.30 na zámku Blatná.
Nocturno…Hořínkové v pátek 10. 7.
v 19.30 (?) na zámku Blatná.
Slavnostní koncert 29. ročníku Jihočeských klavírních kurzů se uskuteční
v sobotu, 11. 7. v 19.30 na zámku Blatná.
Závěrečný koncert účastníků kurzu
bude v neděli, 12. 7. v 11 hodin v koncertním sále ZUŠ Blatná.
BM

PRÁZDNINY PŘÍMO POHÁDKOVÉ
Kouzelný kraj, kus naší země vyjímečně
obdařený přírodními scenériemi, stříbřité
hladiny rybníků a rybníčků, chvějící se stébla trav a rákosů, remízky, tajuplné žulové
útvary, mnoho malebných vesnic i vesniček
a v centru této části naší země město Blatná s vodním zámkem jistě nejkrásnějším
v Čechách.
Tak tato pohádka čeká na všechny, kteří
se v letošním roce rozhodli navštívit náš kraj.
A když k tomu přidáme nádheru letních dní,
sluncem provoněné stráně, paseky, večerní
směs omamných vůní, linoucích se nad vodními hladinami a dopadající i do centra města,
jistě mi dáte za pravdu, že je to přímo ráj.
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
O PRÁZDNINÁCH
Také LIDOVÉ ŘEMESLO se svojí činností bude snažit o prázdninách přispět
ke spokojenosti prázdninových hostů.
Naše nabídka ve velké míře složená z výrobků výtvarníků a řemeslníků
Blatenska je doplněna také vybranými ukázkami z téměř celé naší země.
Pravidelně bude doplňována dalšími
novinkami. Naší snahou je poukazovat
nejen na oblíbené výtvarné techniky, ale
také na techniky opomíjené nebo zcela
zapomenuté, které v dnešní době nejsou
přímo (řečeno oblíbeným výrazem) „in“.
Otvírací doba: Út - Pá, Ne 13.00 - 17.00,
So 9.00 - 17.00 hod. (týká se i Půjčovny
loděk)
www.lidove-remeslo.cz, www.fler.cz/lidoveremeslo, obchod@lidove-remeslo.cz,
mob. 736765747.
V případě zájmu neváhejte, volejte,
mailujte!
Náš tip na červenec: Zahradní keramika
E. Tomáškové a E. Kalousové - viz foto (au-

Kameninové hrnky (půllitráky) romantické
Hliněné vodní píšťalky

S LETNÍM DEŠTĚM BOHATSTVÍ PADÁ
Všem čtenářům přejeme krásné slunečné prázdniny, ať jsou to první, páté, deváté
nebo i poslední, nebědujte pokud nemáte
na drahé zahraniční cesty, vždyť nezapomenutelné prázdniny i dovolené nejsou ty
nejdražší z dalekých krajů, ale ty, které jsou
plné událostí a prožitků třeba - z našeho
pohádkového kraje.
(P. S. Zkusme si nezadat nic s tím krásným
krajem, ať jsme místní nebo „náplavy“, dokázat, že jsme tu správně, že sem patříme,
svým vystupováním a jednáním jen ještě
obohacujeme tuto zem)
Eva Fučíková - lidové řemeslo
VINOTÉKU VEDLE POŠTY
NAHRADILA PRODEJNA KEBAB

Přijďte ochutnat !

Ve čtvrtek 18. 6. 2015
zahájila provoz vedle pošty
v objektu FOTO-ART Hanzlík

PRODEJNA KEBAB
Tento způsob rychlého občerstvení,
který jsme byli zvyklí vídat ve větších
městech, tak dorazil už i k nám.
Otevírací doba:
Ne-Čt 10.00 - 22.00
Pá-So 11.00 - 24.00
Rozvoz jídel ZDARMA nad 199 Kč
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Z právy

z radnice
Vážení občané,
dovolte mi malé zamyšlení. Možná, že znáte ten pocit, kdy se musí
přetočit stolní kalendář. Ještě jsme v červnu, ale když si chceme
napsat úkol na červenec, musíme kalendář otočit. Je to nepraktické
a zabírá to čas. Ve mně tento úkon navíc vyvolává potřebu zrekapitulovat minulých 6 měsíců.
Bohužel nejsem úplně spokojena. Nerada se smiřuji se skutečností,
že některé záležitosti nejdou tak rychle, jak jsem si představovala.
Ve většině případů se nedokážu divit, čeho všeho je naše legislativa
schopná, co dokáží vymyslet ministerští úředníci. Např. v měsíci
lednu jsme podali žádost o dotaci na výstavbu workoutového hřiště
(venkovní posilovna), v dubnu nám bylo oznámeno přidělení dotace,
v červnu konečně můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele,
bude následovat schvalovací proces, opět povinná korespondence
s ministerstvem vnitra a budeme rádi, když příští rok na jaře budou
moci náctiletí na hřišti cvičit. A to je příklad s dobrým koncem. Další plánovanou stavbou v našem městě by měl být dům pro seniory
a zdravotně postižené v lokalitě areálu Steka. Stavbu tzv. Komunitního domu potřebujeme spolufinancovat prostřednictvím dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Díky zdlouhavosti vypsání přesných
podmínek se tento rok nepodaří žádost podat. Mohla bych ještě pokračovat, ale nechci Vás obtěžovat stěžováním. Šla jsem na radnici
s tím, že budu městu prospěšná a budu se muset samozřejmě vyrovnat
i s nepříjemnostmi a možná i se skutečností, že některé věci prostě
neovlivním, ani kdybych pracovala ve dne v noci.
Ještě bych Vás ráda informovala o změnách v organizační struktuře
Městského úřadu Blatná od 1. 7. 2015. Rada města rozhodla o spojení oddělení školství a finančního a dále o spojení živnostenského
úřadu a správního odboru. Důvodem pro tento krok bylo především
organizační zjednodušení, dosažení zastupitelnosti a neposledně
ekonomická úspora. Dojde k personálnímu posílení na odboru
dopravy, sociálním odboru a odboru životního prostřední. Bude se
jednat o zkrácené pracovní úvazky, které výrazně napomohou pružně reagovat na změny v legislativě a zastupitelnosti na zmíněných
odborech. Tímto Vás chci tedy informovat, že během června a v následujících měsících začnou být vypisována výběrová řízení. Doufám,
že se podaří vybrat zaměstnance, kteří budou mít zájem pro město
a jeho občany pracovat s plným nasazením. Pro Vás by tyto změny
měly přinést zkvalitnění služeb.
Držíte v rukou poslední předprázdninové číslo. Chci Vám popřát
příjemně prožité léto plné zážitků z dovolených se šťastným návratem
domů.
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Práce na pořízení územního
plánu Blatná pokračují
Práce na pořízení Územního plánu Blatná nadále pokračují. Po již
dokončených etapách (zpracování doplňujících průzkumů a rozborů,
projednání a schválení zadání zastupitelstvem města, prezentace
rozpracovaného návrhu veřejnosti) nyní nastává fáze prvotního
uveřejnění návrhu územního plánu v celém rozsahu zpracovávané
dokumentace (textová část; grafická část).
Koncem února měla veřejnost možnost seznámit se na besedě
konané v Komunitním centru aktivního života s rozpracovaným
návrhem územního plánu. Ve stanovené 7denní lhůtě bylo možné
uplatnit neoficiální podněty a návrhy, z nichž byla většina do návrhu
územního plánu zapracována. Způsob a rozsah jejich zapracování si
nyní může veřejnost ověřit nahlédnutím do návrhu územního plánu.
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Podmínky pro způsob zveřejnění návrhu vycházejí z § 50 stavebního zákona. Návrh Územního plánu Blatná bude doručen veřejnou
vyhláškou, to znamená, že veškeré informace o možnosti nahlédnutí
a připomínkování budou zveřejněny na úřední desce a elektronické
úřední desce Městského úřadu Blatná. Návrh Územního plánu
Blatná bude připraven fyzicky k nahlédnutí ve stanovené lhůtě
od 29. 6. 2015 do 14. 8. 2015 na odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Blatná, elektronicky bude rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových
stránkách města Blatná v sekci úřední deska – územní plánování.
K návrhu územního plánu může kdokoliv uplatnit u pořizovatele
(Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G.
Masaryka 322, 388 11 Blatná) písemné připomínky a to do 30 dnů
ode dne doručení veřejné vyhlášky (za den doručení se považuje
patnáctý den po dni vyvěšení, to znamená, že celková doba zveřejnění návrhu a možnost jeho připomínkování bude přibližně 45 dnů).
Znění připomínek, jejich následné vyhodnocení včetně odůvodnění
bude součástí textové části návrhu územního plánu. Upozorňujeme,
že ne každé připomínce musí být vyhověno. Bude posuzována jejich
zákonnost, soulad s nadřazenou krajskou dokumentací, politikou
územního rozvoje, navrženými koncepcemi a také s cíli a úkoly
územního plánování.
Návrh bude zveřejněn od 29. 6. 2015. Písemné připomínky
je možné uplatňovat do 14. 8. 2015. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Poté bude následovat úprava návrhu na základě stanovisek dotčených orgánů a připomínek,
kterým bude vyhověno.
Jaké náležitosti má připomínka obsahovat?
a) Identifikační údaje uplatňovatele připomínky: (jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu)
b) Označení lokality, např. čísla pozemků; pro přehlednost uvítáme
doplnění grafické přílohy s vyznačením pozemků, kterých se
připomínka týká
c) Znění připomínky
d) Odůvodnění připomínky
e) Kontakt (např. tel., email)
f) Podpis
Případné další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci
odboru výstavby a územního plánování Mgr. Vlastimil Peterka
a Ing. Zuzana Čecháčková.
Mgr. Vlastimil Peterka

Výměnný pobyt mládeže ve
švýcarském Roggwilu
Do Roggwilu jsme odjeli dne 5. 6. 2015 v počtu jednadvaceti
studentů z Blatné a okolí za doprovodu p. uč. Bláhové. Strávili jsme
zde týden plný výletů, zábavy a nových poznatků. Pobyt začal víkendem v hostitelských rodinách. Ty na nás netrpělivě čekaly u místní
školy, kam jsme kolem 18 hodiny přijeli. Každý z nás strávil víkend
podle programu své nové rodiny a všichni jsme se shodli, že jsme
si ho užili. Rodiny většinou plánovaly víkend tak, abychom viděli co
nejvíce ze Švýcarska, ale zároveň byli se svými přáteli. Dozvěděli
jsme se hodně zajímavostí o životě Švýcarů, který se v mnohém liší
od života v Čechách. Například v neděli se nesmí pracovat, a to ani
na vlastní zahradě, kdyby to někdo porušil, dostal by vysokou pokutu.
Zdejší obyvatelé tedy mají v neděli spoustu volného času, který tráví
se svými rodinami. Dále v každém z 26 kantonů mají jinou daňovou
soustavu a jiné školní řády. Není tedy neobvyklé, že školní rok začíná
v kantonech odlišně.
V pondělí byl náš první společný výlet do Lucernu, navštívili jsme
Dopravní muzeum, potom jsme lodí pluli po Vierwaldstättersee až
do místní vyhlášené sklárny, kde nám skláři ukazovali, jak se ze skla
foukají vázy různých tvarů. V úterý byl pro nás připraven sportovní
den, ale z důvodu značného ochlazení jsme se zúčastnili jen některých
disciplín. Nejvíce se nám líbila středa, kdy jsme si prohlédli klášter
(pokrač. na str. 4)
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Výměnný pobyt mládeže ve
švýcarském Roggwilu (pokr. ze str. 3)
St.Urban se skvělým českým průvodcem p. Čápem žijícím ve Švýcarsku už 33 let. Po obědě jsme jezdili v největší kryté hale Švýcarska
na motokárách.Večer nás vzal bývalý pan starosta Erhard Grütter do
cirkusu, kde jsme si hladili velbloudy. Jako bonus byla jízda na atrakci
alias bobová dráha. Ochutnali jsme i typická tradiční švýcarská jídla
a to Raclette (uvařené brambory ve slupce polité roztaveným sýrem
z grilu) a čokoládové fondue. Ve čtvrtek pro nás škola naplánovala
výlet do hlavního města Bernu. Milý průvodce, učitel tělocviku,
vyprávěl o Bernu to, co se v průvodci nedočtete. Třeba o kašně, na
které byl muž pojídající dítě. Údajně tato kašna rozdělovala mužský
a ženský klášter. Jeptišky a mniši se scházeli tajně v podzemních
chodbách a z tohoto hříchu se narodily děti. Jejich rodiče je museli
za trest sníst, aby se očistili před Bohem.
Večer jsme měli rozloučení na horské chatě, kde jsme našim
hostitelům poděkovali ve švýcarské němčině. Jejich dialekt se velmi
liší od spisovné němčiny. Musíme říct, že je to opravdu složitý jazyk.
Moc děkujeme za vše, co pro nás obec Roggwil připravila, za jejich starost a péči. Pobyt ve Švýcarsku byl pro nás nezapomenutelný
zážitek. Nyní máme zase o jeden důvod víc, proč se učit cizí jazyky.
Lucie Šišková, Kateřina Kratochvílová
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Přímé autobusy
Jede ve dnech

pracovní

pracovní

pracovní

pátek,

dny

dny

dny

sobota,

neděle

neděle
Blatná Palackého

5,32

6,44

15,05

17,50

17,50

Praha Na Knížecí

7,35

8,19

16,55

19,25

19,40

Jede ve dnech

pracovní

pátek

neděle

pracovní

pátek

dny,

dny

pracovní
dny

sobota
Praha Na Knížecí

8,30 (5)

11,45 (5)

14,30 (5)

16,15 (5)

16,40 (1)

17,25 (6)

10,19

13,10

15,55

17,50

18,07

19,25

(+ č. nástupiště)
Blatná B. Němcové

Vlaky s přestupem v Březnici
Jede ve

pracovní denně

dnech

dny *

denně

Blatná

5,17

5,56

8,00

sobota,

pátek

denně

denně

neděle

10,44

12,00

14,00

16,00

18,00

neděle
**

Březnice

5,46

6,25

8,31

11,15

12,31

14,31

16,31

18,31

5,56

6,39

8,39

11,43

12,39

14,39

16,39

18,39

Praha

7,35

8,05

10,05

13,35

14,10

16,05

18,05

20,10

Smíchov

7,43

8,13

10,13

13,43

14,18

16,13

18,13

20,18

pondělí

denně

sobota,

pracovní pátek

denně

denně

prac.

neděle

dny

Praha hl.

Loučení s našimi švýcarskými přáteli nebylo tentokrát nadlouho.
Bývalý starosta Erhard Grütter, kterého všichni znají jako Mucka,
tajemník Daniel Baumann a další navštíví Blatnou o Rybářských slavnostech. Pozvání přijal i Jodlerklub z Roggwilu, který zde vystupoval
před šesti lety. Na Blatnou rádi vzpomínají a moc se těší, což bylo
patrné i ze setkání s prezidentem Jodlerklubu Rudolfem Spichigerem.
Návštěva našich švýcarských přátel je vždy milá.
Evženie Bláhová

nádraží
Jede ve
dnech

dny,
sobota
***
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5,44

7,44

9,44

11,44

13,39

15,44

17,44

19,14

hl.nádraží

5,52

7,52

9,52

11,52

13,47

15,52

17,52

19,22

21,02

Praha
Smíchov
Březnice

Informace ke spojení z Blatné
do Prahy
Vážení čtenáři,
od podzimu loňského roku se průběžně setkáváme s Vašimi dotazy,
proč nejezdí o víkendu ranní autobus do Prahy a odpoledne zpět, či
proč byly odjezdy jiných spojů na Prahu změněny.
K uvedenému je nutné dodat, že se jedná o dálkové linky, které
nepodléhají dotacím krajů ani Ministerstva dopravy. Dopravci tak
jezdí na těchto linkách výhradně na své podnikatelské riziko a nejsou
vázáni smlouvou s kraji, jako je tomu u dotovaných (místních) linek. Je
tak pouze na zvážení každého dopravce, zda bude konkrétní dálkovou
linku provozovat, na jakých zastávkách bude zastavovat, které dny
v týdnu a v kolik hodin pojede. Musí mít sice udělenu licenci a schválený jízdní řád příslušným krajským úřadem, ten ovšem v případě
dálkových linek nemůže dopravcům rozsah provozu linky nařizovat.
Pokud tedy dopravce zjistí, že některý dálkový spoj je dlouhodobě
ztrátový, zpravidla se rozhoduje mezi tím, jestli jeho provoz omezí,
zcela zruší nebo jej pozmění (změní trasu, přidá či ubere zastávky,
změní čas odjezdu apod.).
Provoz dálkových linek tak nemůžeme nikterak ovlivnit a nejsme
ani předem informováni o změnách jejich jízdních řádů či o důvodech
prováděných změn.
I přes omezení a změnu některých autobusových spojů se lze
stále z Blatné do Prahy a zpět veřejnou dopravou dostat ve všech
dnech v týdnu. V tabulkách níže uvádíme přímé autobusové spojení
na Prahu a z Prahy a vlakové spojení s přestupem v Březnici, dle
aktuálně platných jízdních řádů:
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*

7,16

9,16

11,16

13,16

15,16

17,16

19,16

7,20

9,21

11,21

13,21

15,21

17,21

19,21

21,05

7,50

9,51

11,51

13,51

15,51

17,51

19,51

21,35

u tohoto spojení nutno navíc přestoupit ve Zdicích; v pondělí jede
z Březnice již v 5,49 hod.

** u tohoto spojení nutno navíc přestoupit ve Zdicích
*** u tohoto spojení nutno přestoupit v Berouně; v Praze nástup do
rychlíku směr Klatovy
Před každou cestou v každém případě doporučujeme ověřit si
spojení na internetových jízdních řádech http://jizdnirady.idnes.cz/
vlakyautobusy/spojeni, neboť jak již bylo uvedeno, zejména u dálkových autobusů nelze vyloučit průběžné změny; v případě železniční
dopravy zde naleznete i informace o případné výluce. V případě cesty
o státním svátku nebo ve dnech před či po svátku je ověření spojení
nutné, neboť v tyto dny bývá provoz spojů upraven individuálně.
Co se týče vlakového spojení, tak jeho největším limitem se může
jevit jeho cena. Bez jakékoliv slevy stojí jednosměrná jízdenka z Blatné
na hlavní nádraží 173 Kč. V případě uplatnění některé ze slev (IN
karta, skupinová sleva, dítě, studentské jízdné, důchodce apod.) je
jízdné samozřejmě nižší. Pokud se vracíme z Prahy ten samý den
zpět, je možné zakoupit celodenní středočeskou jízdenku (která má
přes až do Blatné) v ceně 225 Kč. Tato jízdenka platí pro cestu tam
i zpět a nemusíme ji využít jen do Prahy, ale kamkoliv do středních
Čech. O víkendu lze navíc využít i celodenní středočeskou jízdenku
v ceně 300 Kč, která platí pro dva dospělé a tři děti.
Ing. Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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ROK 2015 - SLAVTE S NÁMI
Představení knihy „Blatná - Děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie“
Od prvotního nápadu až po konečných 265 stran jeho „zhmotnění“
uběhlo více než rok. V nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec
- VEDUTA právě nyní jedou tiskařské stroje na plné obrátky. Prázdné
listy papíru zaplňují poutavé texty autorů Mgr. Vladimíra Červenky
a PhDr. Romana Lavičky, PhD., s přispěním Mgr. Karla Petrána a P. ThLic. Marcina Piaseckého. Stránka za stránkou rozkrývá tajemství
nejen nádherné blatenské církevní stavby, ale i mocenských vztahů
a politiky doby – historie Blatné - po celých 500 let nazpět. Elegantní
grafika propojuje devět kapitol knihy ojedinělou linií sklípkové klenby
blatenského chrámu. Dobové i současné fotografie, mapy, plánky
i nákresy nedají opomenout snad žádný detail. Titulní obálka, font
písma, rejstříky, cizojazyčná resumé – to je vše je zvolené, mnohokrát prodiskutované - už nic se nedá změnit, doplnit, opravit. Bude
se kniha líbit? Odpověď najdeme u Vás, milí spoluobčané, čtenáři,
příznivci historie, kostela i Blatné samotné. Snad odpoví na otázky
dříve nezodpovězené, snad potěší, snad zaujme, snad poučí…
Proto je nám velkou ctí pozvat Vás na slavnostní večer pořádaný
k výročí 500 let od vysvěcení blatenského kostela s oficiálním představením knihy „Blatná - Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie“.
V pátek 14. srpna od 18 hodin bude pod taktovkou místní farnosti
zahájen slavnostní akt s doprovodným programem, s prodejem knihy
a s komentovanou prohlídkou. Přijďte a posuďte sami, jestli se Vám,
stejně jako nám, bude líbit.
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ani vedené prohlídky naučnou stezkou v areálu kostela - v sobotu 15. srpna od 10:30 hod. a v neděli 16. srpna od 14:30 hod.
Následně bude kniha k dispozici rovněž v infocentru, knihovně
a recepci CKVB, na městském úřadě či na pokladně zámku.
Dnem vysvěcení kostela bylo 8. 9. 1515, v termínu tomu nejbližším
možném, tj. v neděli 6. září 2015 od 14:30 hod., bude sloužena
Výroční mše pomocným biskupem českobudějovickým, Mons.
Pavlem Posádem. Tato událost bude nejen pro věřící zajisté pomyslnou třešinkou na dortu „jubilejního roku“, který od loňského září
farnost prožívá a oslavuje.
AMBIT, kde proběhne slavností
večer.

Jménem Města Blatná, Římskokatolické farnosti v Blatné a autorů
připravili:
Jitka Říhová
a P. ThLic. Marcin Piasecki

Fotbalový víkend v partnerském
městě Vacha

Obálka publikace, vydané Městem Blatná v nákladu 750 ks s finanční
podporou Jihočeského kraje.
Program slavnostního večera 14. 8. 2015
18:00 – ambit v areálu kostela - zahájení, slovo starostky, faráře,
autorů, prezentace knihy
18:10 – ambit v areálu kostela - prodej knihy (200 Kč), možnost
podepsání autory
19:15 – kostel – prohlídka vedená Mgr. Vladimírem Červenkou
20:30 – kostel – večer chval vedený polskými kněžími
Další možnost nákupu knihy bude v rámci otevírací doby
chrámu v sobotu 15. srpna od 10:00 do 12:00 hod. a v neděli
16. srpna od 14:00 do 16:00 hod. V oba tyto dny nebudou chybět

Mladší žáci TJ Blatná byli pozváni do partnerského města Vacha
na fotbalový turnaj.
Dne 12. 6. 2015 jsme se sešli ráno na stadionu TJ Blatná, kluky
přišla povzbudit i paní starostka, a popřála co nejlepší výkon. Vyjeli
jsme dle plánu v 6:30. Maminky se rozloučily se svými ratolestmi
a popřály všem šťastnou cestu.
První větší zastávkou byl Mc Donald, kde si všichni účastníci dali
něco malého ke svačině a pokračovali jsme dále v jízdě. Přestože byl
zrovna teplý den, cesta nám ubíhala dobře a bez jakýchkoli dalších
problémů. Dorazili jsme na místo v 17 hodin, kde na nás již čekali
rodiče mladých fotbalistů. Všichni jsme se sešli na místním fotbalovém
hřišti – kde bylo přivítání a děti byly rozděleny do rodin. Chlapci se
jeli ubytovat do rodin a následně dle plánu jsme se sešli v místním
bowlingovém klubu.
Děti byly rozděleny do několika družstev a zahrály si společně
s kamarády z Německa na čtyřech drahách. Naši němečtí přátelé
pro nás připravili úžasnou večeři a občerstvení pro naše sportovce.
Po té se děti rozjely do rodin, kde byly ubytovány, aby si odpočinuly
po náročné cestě před sobotním fotbalovým turnajem.
V sobotu ráno jsme se všichni sešli na fotbalovém hřišti, kde kluky
si přebral do své péče trenér p. Petr Bulka, který jim dával užitečné
rady do jednotlivých zápasů. Turnaj začal přesně v 10 hodin, jak bylo
domluveno, za účasti 6 fotbalových klubů, které hrály každý s každým.
Všechny týmy byly z blízkého okolí.
Naše mužstvo sehrálo pět kvalitních utkání, kde chlapci dali 12
branek a obdrželi pouze jednu branku a celý turnaj po skvělém výkonu
všech hráčů vyhráli.
(pokrač. na str. 6).
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Výsledky jednotlivých utkání:
Blatná - Sunna - 1:0, Blatná - Tiefenort 2:0,Blatná – VfB Vacha 2 - 2:1,Blatná - Langenfeld - 4:0,Blatná -VfB Vacha 1 - 3:0.
Po turnaji byl pro kluky připraven výborný oběd a další program. Šli jsme na místní
koupaliště, kde si děti užily velikého bazénu
a brouzdaliště. Opět musíme říci, že pro
děti bylo připraveno pohoštění, o které se
postaraly maminky z rodin, kde naše děti
byly ubytovány.
Po bazénu byl domluvený přátelský zápas na 2 x 15 minut s místním fotbalovým
klubem, který naši kluci také vyhráli 4:1

a potvrdili výborný výkon. V podvečer byly
děti převezeny do rodin.
V neděli ráno jsme se sešli všichni u autobusu a došlo na loučení a děkování všem
za velice přátelskou atmosféru a perfektní
servis, který pro nás byl připraven.
Velké poděkování patří městu Blatná
a podpoře TJ Blatná, kteří se postarali o to,
že město Blatná se mohlo zúčastnit tohoto
turnaje.
Na závěr ještě nesmíme opomenout poděkovat dopravci ČSAD STTRANS a zvláště
řidiči Karlu Sedláčkovi.Díky jeho profesionalitě se dlouhá cesta pro nás všechny stala
vcelku příjemnou záležitostí.

Zleva: P. Říha,V. Říha, J. Potůček, P. Šmat, F. Slavíček, J. Opava, J. Sedláček, D. Fiřt,
O. Krátký, F. Turek, A. Bulka,
A. Šejvar, F. Outlý, M. Prokopius.

Karel Šafář, konečně v Blatné
V úterý 21. července bude ve Starém paláci na Zámku Blatná
slavnostně zahájena prodejní výstava předního českého grafika,
kreslíře a malíře Karla Šafáře. Výstavu pořádá Městské muzeum
Blatná a bude otevřená do konce letošního léta.
Karel Šafář je vzdáleně spřízněn s malíři Jaroslavem Klápštěm,
Vladimírem Komárkem i Josefem Jírou. Již tím, že se podobně jako
oni narodil v mystické podhorské krajině, v Rychnově nad Kněžnou
na úpatí Orlických hor. Svým zvláštním přístupem k výtvarné práci
vytváří kouzelný nápoj, ve kterém je smícháno něco z Klápštěho
přemýšlivého smyslu pro řád, Komárkova pochopení pro mluvu neživých věcí a Jírova expresivního citu pro barvu. Přes tuto zdánlivou
příbuznost je však zcela svůj. S Karlem Šafářem jsem se nepřímo
seznámil v Galerii Hollar, a to prostřednictvím jeho grafických listů,
které mne okouzlily svou zvláštní barevností i ojedinělou výpovědí
těch lyricky vyvedených klaunů, něžných dívek a roztančených
pražských věží. Proto mne mile překvapilo, když se ke mně za
čas, v téže galerii, doslova „přibatolil“ jakýsi muž a představil se
jako Karel Šafář. Já ho zase na oplátku překvapil tím, že jsem znal
jeho grafiky. Nezůstalo jen u prvního setkání a já získal nového,
kvalitního přítele. Možná i dík tomu, že nás oba vedle společné
lásky k umění sblížil i náš tak rozdílný fyzický handicap.
S odstupem času jsem hlouběji pochopil některé souvislosti,
které jsem intuitivně vytušil již při svém prvním kontaktu se Šafářovými grafikami. A o to více si začal vážit Karla Šafáře i entuziasmu, který musí celoživotně vynakládat na to, aby mohl kolem
sebe rozdávat radost. Neboť již od raného dětství je jeho pohybový
aparát celkově ochromen vážným nervovým onemocněním, jež
omezuje nejen jeho chůzi, nýbrž i jeho schopnost uchopit štětec,
tužku či rydlo. Na druhé straně ho osud ale obdařil pronikavým
intelektem, ohromnou vnitřní silou, se kterou překonává své fyzické
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Úspěšný rok tanečníků
ze ZUŠ Blaná
Tanečníci ze ZUŠ Blatná mají za sebou
další školní rok a já se opovážím říct, že
byl opravdu úspěšný. Žáci zvládli nacvičit
přes 50 choreografií a zúčastnit se mnoha
krásných vystoupení - tento rok jich bylo
téměř čtyřicet.
Hned ze začátku školního roku se žáci
7. ročníku zúčastnili soutěže v Klatovech,
kde se skladbou „Waltz v modrém“ obsadili
nádherné 2. místo v kategorii juniorských
plesových formací. Také jsme pro vás
připravili „novinku“ - taneční divadlo, které
jsme zorganizovali v prosinci v blatenském
kinosále. Pohádkový příběh na motivy povídky „Sněhová královna“ od Hanse Christiana
Andersena „Káj a Gerda“ sklidil opravdu

velký úspěch a rádi bychom se příští rok
pokusili o něco podobného, ale zcela v novém kabátě.
omezení, a především nezměrnou laskavostí
a pochopením, s nimiž přistupuje k okolnímu
světu i svému osudu. A tak jsem si začal klást
některé otázky. Sám sebe jsem se ptal na to,
jaký že to byl svět toho ještě malého, avšak
jistě mimořádně vnímavého kluka, který
byl spoután těžkou nemocí a musel žít mezi
svými zdravými vrstevníky. A začal jsem tušit,
odkud pramení jeho absolutní vcítění se do
života klaunů i téměř pohádkového vidění
v éteru se lehce vznášejících, přízračných
a něžných víl. Pochopil jsem také, proč tančí nejen předměty umístěné v Šafářových
zátiších, ale i všechny ty krásné pražské
věže viděné z ptačí perspektivy. Vždyť nic
kolem Karla Šafáře nemůže být mrtvé ani
strnule statické, působí-li každý jeho pohyb
stejně, jako když stále pluje v malé lodičce
na rozbouřeném moři. O co víc nemocí je
jeho tělesná schránka rozkolísána a zároveň
pevně připoutána k zemi, o to víc touží létat
volně jako pták; o tom, že se mu to daří,
svědčí i jeho neopakovatelné pohledy na
Prahu. A možná právě díky souhrnu všech
těchto faktorů, veden jen svým citem k hudbě
i mimořádným instinktem pro krásno, aniž si
uvědomil, vyčaroval jaksi mimoděk líbezný
grafický list, v němž sami účinkující interpreti i návštěvníci koncertu objevili až zarážející
spřízněnost se svými nejniternějšími pocity,
které měli při provedení smyčcového kvartetu Franze Schiberta „Smrt a dívka“.
JUDr. Lubomír Voleník
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Absolvovali jsme také plesovou sezónu,
naši žáci se předvedli na plesech v Blatné,
Kasejovicích, Myšticích, Hajanech nebo
Strakonicích. Jako taneční složka keltského
hudebního souboru Alban Eiler jsme opět
vystoupili na Staroměstském náměstí v Praze
a společně s kapelou Blatenští dudáci získali
2. místo na krajské soutěži.
V dubnu se konal Mezinárodní den tance.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná přichystalo při této příležitosti krásný taneční
program, jehož součástí byl i flashmob, který
jsme si zatančili v ulicích Blatné. Doufáme,
že se akce bude konat i příští rok.
Ke konci roku jsme opět pořádali Závěrečné představení žáků tanečního oboru
v divadelním sále, aby žáci ukázali, co se za
rok naučili. Chtěli bychom poděkovat také
hudebníkům ze ZUŠ Blatná pod vedením

p. Martina Škanty, kteří s námi taktéž vystupovali a obohatili tak náš taneční program.
Ještě před koncem školního roku jsme
se vydali na taneční soutěž DANCE SHOW,
která se konala ve Strakonicích. Získali jsme
mnoho krásných ocenění, mimo jiné také
jedno 3. místo a dvě 2. místa v kategorích děti a junioři. Vedle soutěží v jednotlivých disciplínách probíhalo také „super
finále“ o putovní pohár, kam porota vybírala
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nejlepší choreografie ze všech soutěžících
celků dohromady. Nám se povedlo dostat
do super finále hned dvě skladby a nakonec
také obě dvě získaly ocenění: „V zahradě“
3. místo a choreografie „Tajemství“ se
stala absolutním vítězem přehlídky. Do

Blatné tak na rok putuje obrovský pohár.
O vítězství nebylo pochyb, naši žáci dostali
od pěti ze šesti porotců jasné první místo!
V rámci celé přehlídky ještě probíhala soutěž o nejlepší tanečníci a tanečníka – tu
vyhrál náš letošní absolvent tanečního oboru
Tomáš Březnický.
Za sebe chci dodat, že mi dělá radost,
když vidím, jak děti berou svoji práci zodpovědně, jejich snaha je vidět při veřejných
vystoupeních a jejich píle oceněna na tanečních soutěžích. Jsem ráda, že v dnešní
době ještě chtějí děti trávit svůj volný čas
jinak než „u počítače“ a že je to baví. Chci
poděkovat také rodičům žáků za jejich ochotu
a pomoc při organizaci vystoupení a soutěží.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
Rodičovské radě ZUŠ Blatná, která financuje,
mimo jiné, veškeré látky na taneční kostýmy,
také paní Heleně Francové za jejich ušití
a Centru kultury a vzdělávání Blatná za pomoc při organizaci představení v divadelním
sále sokolovny.
Veronika Loukotová,
učitelka TO ZUŠ Blatná

Ondřej Kovář – pianista roku 2015 – vyučuje v ZUŠ Blatná
V jedné výpovědi pro televizi a časopis
říká finalista Mezinárodní klavírní soutěže
v Praze a pedagog Základní umělecké školy v Blatné a Českých
Budějovicích Ondřej Kovář: „Již
pátým rokem dojíždím z Českých
Budějovic vyučovat žáky do
ZUŠ v Blatné na klavír, klarinet a saxofon. Toto se stalo již
mojí srdeční záležitostí k žákům
a celému kolektivu učitelů ZUŠ.
Moje profese se mi stala zároveň
velkým hobby, což považuji za
životní štěstí.“

Takto se vyjadřuje pianista, který se
zúčastnil Mezinárodní soutěže v Praze za
účasti nejlepších interpretů
z České republiky, Itálie, Ruska,
Kazachstánu, kterou vyhlásila
a zorganizovala firma Petrof –
výrobce klavírů k 150. výročí
jeho založení. Soutěž, která probíhala v Praze v hotelu Roscolo,
New York café Prague za účasti
100 interpretů z uvedených
zemí, měla šest kol. Pan učitel
je velmi talentovaný pianista,
skladatel, improvizátor a orga-

Číslo 12 / strana 7
nizátor klavírních kurzů v Českých Budějovicích. Tento oblíbený učitel se probojoval do
finále uvedené soutěže, kde obsadil druhé
místo v hlasování diváků. Dodatečně mu patří
velké poděkování a obdiv za reprezentaci
České republiky a škol, ve kterých vyučuje.
Všichni jsme se zájmem sledovali jeho nevídané úspěchy.
Velké uznání se mu dostalo i od ředitelky
společnosti Petrof, paní Zuzany Ceralové
Petrofové. K samotné soutěži se pan učitel
vyjadřuje následovně: „Každé kolo mělo jiné
téma. Skladby vycházely z různých žánrů,
od vážné hudby přes evropské a latinsko-americké tance až k populární muzice. Na
vše byl velmi krátký čas, ve kterém jsme
museli poslat seznam skladeb, jejich počet
byl předen dán. Těsně pře zahájením jsme se
dozvěděli, kterou z nich si porota vybrala. Za
soutěžní večer se vystřídala dvě témata, což
považuji za adrenalinový zážitek. Témata byla
opravdu zajímavá, např. Zkáza Titaniku, Abiturientský večírek po třiceti letech, Návštěva
prezidenta, Uherské rapsodie F. Liszta, apod.
Humorně dodává, že téma k návštěvě prezidenta nebylo napsáno, kterého z nich kdo
myslí. Za přímo „pekelný úkol“ bylo vymyslet
tříminutovou skladbu na čtyřech libovolných
tónech, kterou si každý vylosoval. Zde obdržel interpret velkou pochvalu za provedení
od klavíristy Petra Maláska, člena poroty.
O Ondřeji Kovářovi se nelze vyjádřit jen jako
o výborném učiteli, velmi oblíbeném u žáků,
kteří pilně cvičí, aby mu udělali radost, ale
i jako výborném klavíristovi a saxofonistovi.
Za zajímavost dále stojí, že jeho nejoblíbenější skladatelem je Sergej Rachmaninov,
jehož tvorba ovlivňuje jeho celý dosavadní
život. Snahou je aspoň trochu se přiblížit
romantickému stylu skladatele. Jeho skladby
si oblíbil natolik, že mu není na obtíž si je
dojet poslechnout do Anglie nebo do Francie.
Nyní něco k stylu jeho výuky. Bez rozdílu
generací vyučuje na padesát žáků, které
vede výhradně lásce k hudbě, vlastnímu
muzicírování. Přistupuje k nim bez nátlaku,
nenáviděnému drilu, ale k vlastnímu projevu
pod odborným vedením.
V současné době se pan učitel připravuje
na absolvování světové soutěže v Londýně,
kde vystoupí jako sólista a zároveň autor
skladby, kterou musel k této příležitosti složit. Dále připravuje klavírní koncert a poohlíží se po orchestru a dirigentovi, který by jej
provedl. Zmínil se též o zajímavé spolupráci
s Milanem Oulehlou – lékařem na vydání CD
recitálu v podání Jiřího Krampola pod názvem
Cesta pochopení lásky a zdraví, ke kterému
vytvořil hudební doprovod.
V závěru komentáře a vlastní výpovědi
říká o české hudbě: „ Naše publikum u nás
ne vždy dokáže zhodnotit výkony muzikantů
a náležitě je ocenit. Češi jsou výborní muzikanti, pro hudbu mají obrovské vlohy, ale
chybí nám schopnost se na ni soustředit a vychutnat si ji s požitkem, jak by si zasloužila.
Panu učiteli přejeme mnoho dalších vynikajících úspěchů a výsledků v jeho tvůrčí činnosti, jak ve výchově mladých talentovaných
muzikantů, tak i v osobním životě.
J. Š.
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Radost z originálních diplomů na Dětském dni ve Skaličanech dali najevo vedle
malých i dospělí. Dospělí víc. Dokonce „nadceňovali“
Skaličany - Bezpochyby ta nejvydařenější
„hláška“ na Dětském dni ve Skaličanech
zazněla z úst „dospěláka“. A to vzápětí po
předání originálních diplomů veškerému
osazenstvu zábavného odpoledne na okraji
vesnice, tedy včetně pořadatelů. „Ten diplom
si schovám. Za sto padesát let bude mít velkou cenu,“ zatvářil se šťastně jeden z kádru
obdarovaných mužů. „Jasně, ty v… Vezmi ho
potom na burzu do Tchořovic,“ zareagoval
vtipně na předhozený podnět jeho kamarád
a tak oficiální část programu skončila v salvě
smíchu, což určitě bylo dobře.

Barvení sádrových odlitků zvířátek děti velice
zaujalo.

Tomu všemu předcházela od třinácté
hodiny v sobotu 6. června oslava svátku dětí
formou řady zajímavých her a soutěží, které

připravily skaličanské ženy ve spolupráci
s Osadním výborem Skaličany a Sborem
dobrovolných hasičů se sídlem tamtéž.
Na výběr měli školáci i předškoláci chůdy,
skákání v pytlech, házení kruhů na kužele,
porážení kuželek malým míčem, minigolf,
chytání rybiček na udičky, v neposlední řadě
potom tvořivé práce s vlnou a papírem, malování květináčů a sádrových odlitků zvířátek.
Znovu se potvrdila pravdivost úsloví „Kdo
si hraje, nezlobí“. Děti byly sice ve svém
živlu, ale co by za to možná paní učitelky
v blatenských základních školách daly, kdyby
se takto projevovaly v jejich hodinách, co
se poslušnosti týče. A „potěr“ ve tvořivém
koutku? Ten byl přímo k zulíbání!
Pro to pravé dětské skotačení připravili
organizátoři „Dětského dne“ nafukovací
hrad. Tady se přímo královsky vyřádil kupříkladu desetiletý David Slezák, ale bavilo ho
i všechno ostatní: „Moc jsme si to užili s kamarádem při slalomu mezi kužely, kdy jsme
k sobě měli přivázané nohy. Dvakrát jsme
upadli, já si dokonce odřel koleno, ale byla to
náramná švanda! Škoda, že tady letos chyběla opičí dráha / překážkový okruh na čas /, ale
jinak moc prima den! Jen to horko- nechala
by se vařit vejce na kameni,“ postěžoval si
klučina jako spletený z hadích ocásků.
Jeho kamarád Michal Žižka, se kterým
David chodí do stejné třídy, prošel všemi
disciplínami od A až do Z a byl nadšený:
„Jsem tady už počtvrté a pořád je to stejně
fantastické. Jen ten minigolf mi dneska moc
nešel,“ přiznává Michal, který trvale bydlí
v Blatné a do Skaličan jezdí za babičkou. Není
snad třeba zvlášť zdůrazňovat, že všechny
děti, které se zapojily do soutěží, byly za
splněné úkoly odměňovány sladkostmi i věcnými cenami.

Skaličanská pouť- pouť jako žádná jiná
Svatý Jan Nepomucký se na ni moc rád dívá
Skaličany- Pouť mají v osadě Skaličany
jako jedni z prvních na Blatensku. Na svatého Jana Nepomuckého, přesně. A umějí si
ji patřičně užít. „ Vlastně jsme se k tradici
pouťových oslav vrátili od roku 2011, kdy
se slavilo 600. výročí první písemné zmínky
o Skaličanech,“ poznamenává Václav Cheníček ml., předseda místního osadního výboru
a jeden z „ nosných pilířů“ společenského
dění v domácím prostředí.
Jen loni se pouťové oslavy jaksi nevydařily- utopil je vytrvalý liják, který nemilosrdně
bičoval celou oblast / asi se sv. Jan Nepomucký se sv. Petrem nepohodl a nebeský ministr
počasí mu za to zkazil svátek. Ale zřejmě
se už udobřili, protože letošní skaličanskou
pouť čekala koupel ve slunečních paprscích. /
Letos si tedy skaličanští osadníci loňskou pokaženou pouť bohatě vynahradili. „

Nejhorší je, že postrádáme volné prostory,
kam bychom se mohli v případě špatného
počasí uchýlit,“ povzdychne si Václav Cheníček ml. při vzpomínce na loňské „ mokré“
/ ne / oslavy, „ Ale zase úplně stoprocentní
fiasko to nebylo. Ti nejskalnější ze skalních
alespoň postavili stan a královsky se pobavili
i tak. Dokonce nás posílili přespolní hosté
z Bezdědovic a Paštik. Když se sejde dobrá
parta, tak lze leccos hodit za hlavu. A u nás
funguje zatraceně dobrá parta,“ pochvaluje
si představitel obce všeobecně známý fakt.
Tentokrát stany fungovaly naopak jako „
lapače“ někdy až příliš ostrých slunečních
paprsků. A kde jsou sluneční paprsky, tam
obyčejně bývá žízeň a kde bývá žízeň, tam
by mělo být pivo. Na tuto zásadu ve Skaličanech rozhodně nezapomínají. „ Během
letošních pouťových oslav se vypilo sedm

Chytání rybiček patřilo ve Skaličanech
k nejoblíbenějším soutěžím.

Pravdou zůstává, že účast byla tentokrát
o něco slabší. Užít si svůj svátek do centra
her a zábavy přišlo patnáct chlapců a děvčat,
zatímco v předchozích letech jich zpravidla
býval dvojnásobek, někdy i o něco víc. „Na
vině je úmorné horko a taky skutečnost, že
v okolí se konají další akce. Navíc některé
děti ve vsi jsou nemocné,“ okomentoval toto
téma předseda Osadního výboru a jeden
z hlavních pořadatelů Václav Cheníček ml.
Před večerem, kdy už se „potěr“ rozeběhl
do svých domovů, přišli posedět a vychutnat
si program pro pokročilé i další místní a přespolní občané. Dobré a záslužné dílo bylo
vykonáno, dětské dušičky naplnily jen samé
příznivé dojmy a tak po dni dobrých skutků
přišel čas svlažit hrdla a také se pořádně
odreagovat.
Vladimír Šavrda
sudů piva a osmý zůstal poloprázdný,“ hrdě
hlásí Radek Jaroš, další z party správných
chlapů, díky nimž Skaličany skutečně žijou.
Vesele a radostně. Dalšími nezbytnými a již
tradičními doplňky obnovených pouťových
radovánek v obci, na které se domácí i přespolní slétají jako včely na med, jsou skvělé
skaličanské klobásky z dílny již zmíněného
Radka Jaroše a chutné skaličanské koláčky
čimelického cukráře pana Jonáka. A určitě
i kvůli těmto dobrotám pouťová zábavná
odpoledne, večery, noci a rána nevynechalo
více než sto hostů!
Ve stejném datu probíhalo Mistrovství
světa v ledním hokeji. Pořadatelé na tento
fakt zareagovali pružně- sehnali velké promítací plátno a s pomocí počítače přiblížili
přítomným fanouškům a fanynkám aktuální
dění na ledové ploše. Ke slovu se tak vedle
žaludků a „ sacích trubek“ dostaly i hlasivky.
V první polovině roku se valí na „ obrozenecké jádro“ ve Skaličanech značná kadence
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akcí všeho druhu. „ Vdechli jsme život i tradicím jako jsou stavění májky, pálení čarodějnic,
právě pouť a Dětský den. Nyní jsme začali
uvažovat i o návratu masopustních průvodů
do obecního kalendáře,“ prozrazuje Václav
Cheníček ml.
O tom, jak se držívaly ve Skaličanech
poutě za starých časů otců a dědů dnešních
„ bouřliváků“, povyprávěl místní pamětník
Miloslav Kopáček / 80 let /: „ Pořádaly se
taneční zábavy v místním hostinci „ U Dlabačů“ i na přírodním parketu pod širým
nebem. Jak jinak, i tady byli nositeli kultury
a veškeré osvěty dobrovolní hasiči. Zažili
jsme tady leccos. Kupříkladu jednou se šlo na
silvestrovskou zábavu do hospody v košilích
a tričkách, jaké vládlo teplo. A pak najednou
v noci uhodil mráz – 20 C a my když ráno
překročili práh hospody, měli jsme pocit, že
přišla naše poslední hodinka,“ směje se stále
vitální a společensky naladěný pamětník. Moc
lituje, že dnes už není zdejší hospoda „ U Dlabačů“ v provozu: „ K jejímu uzavření došlo
roku 1988. Ale tehdejší paní hostinská pořád
ještě ve stavení žije, je jí třiaosmdesát let
a podle odvěkého zvyku každého příchozího
vítá štamprlí,“ přidává k lepšímu roztomilou
perličku.
Je čas k jídlu a je čas k dílu. A také čas
k zábavě. Bez správně vyvážené kombinace
těchto tří aspektů by ve Skaličanech nemohl
být život tak báječný, jaký je. A pouť sv. Jana
Nepomuckého v tom hraje podstatnou roli.
Vladimír Šavrda
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Všechny zúčastněné školy podporují
projekt Škola pro demokracii, který slučuje
školy s funkčními žákovskými parlamenty.
Poděbrady, Litvínov i Blatná jsou také konzultačními centry pro žákovské parlamenty
ve svých krajích.

park při večerní hře, kterou pro ně připravily
absolventky ZŠ TGM. Ještě před tím, než se
vydali na dobrodružnou cestu po večerní
Blatné, užili si piknik na školním dvoře, s jehož organizací pomohl Michal Bláha, kterému
tímto děkujeme ☺.
Setkání s našimi partnerskými školami
ale nebylo jen o sportu. V pátek 5. 6. jsme
v prostorách KCAŽ uspořádali společné zasedání, na kterém byl prostor pro vzájemné
sdílení zážitků z projektů, které členové ŽP
na svých školách organizují. Zároveň se
podařilo i naplánovat další společné akce,
např. Škola v pohybu.

Organizaci letošního ročníku Par-Ma Cupu
finančně podpořila Nadace Karla Janečka
prostřednictvím organizace CEDU. Žákovské parlamenty na většině škol nedisponují
žádnými vlastními finančními prostředky,
přestože pro své spolužáky organizují několikrát do roka zajímavé projekty a reprezentují
svou školu na místech jako je např. Senát ČR.
Vzájemné setkávání škol a členů žákovských
parlamentů je tak možné pouze za předpokladu, že ho podpoří rodiče nebo spolupracující organizace. Všem za takovou podporu
děkujeme, protože věříme, že děti společná
setkávání potřebují k tomu, aby se mohly
vzájemně inspirovat k dalším nápadům.
Mgr. Ludmila Růžičková,
koordinátorka ŽP

Par-Ma Cup 2015
tentokrát na ZŠ
TGM v Blatné
3. ročník oblíbeného sportovního klání
žákovských parlamentů se odehrál ve čtvrtek
4. 6. tentokrát u nás v Blatné. V loňském
ročníku, který se uskutečnil v Poděbradech,

zvítězili parlamenťáci z Peček, kteří si z turnaje odnesli putovní pohár. Letošní ročník vyhrál
domácí tým blatenských Masařek, a putovní
pohár tak zůstává na rok v Blatné. Hurá!
Pozvání na tento sportovní turnaj přijali
parlamenťáci z Poděbrad a Litvínova. Ve vyrovnaných utkáních si všichni parlamenťáci
vedli výborně, hráli v duchu fair play a turnaj
ve vybíjené si užili. Večer si naši hosté mohli
prohlédnout město Blatná, zámek a zámecký

Blatenské „impérium“ Romana Pojera BP- SERVICE, s. r. o.
šlechtí pět „P“- poctivost, píle, pracovitost, prosperita,
podnikavost

Blatenský podnikatel Roman Pojer / 42 let
/ začínal v roce 1999 jako „sám voják v poli“
v nenápadné a malé provozovně ve Spálené
ulici. Tehdy se jeho firmu učili Romanovi
kamarádi, známí a budoucí zákazníci znát
pod názvem „Nářadí Pojer“. Jak sám název
napovídá, Roman Pojer se od samého začátku
specializoval na prodej nářadí pro řemeslníky
profesionály i kutily. Firma si svým seriózním
a vysoce odborným přístupem ke slibně se
rozrůstající klientele získala v krátké době
vynikající pověst. Dobré jméno fa „Nářadí
Pojer“ umožnilo Romanovi, že v roce 2001
zaměstnával již tři pracovníky. Za podpory
a pomoci své manželky a díky kvalitnímu
týmu, fungujícímu jako švýcarské hodinky, se
firma dynamicky rozvíjela a stávající prostory
se ukazovaly být stísněné. Po významné změně v roce 2006, kdy se firma „Nářadí Pojer“,
podnikající jako fyzická osoba, transformo-

vala na osobu právnickou nesoucí současný
název „BP- SERVICE“, s. r. o., došlo 1. března 2014 k ještě podstatnější změně. Provoz
se přestěhoval do blatenské průmyslové
zóny na adresu Vrbenská 1362. Firma nyní
sídlí ve vskutku reprezentativním objektu
s nejmodernějším vybavením a zařízením,
který upoutává zákazníky už na dálku. Stěží
by dnes někdo uvěřil, že tady předtím stávala notně zchátralá budova ve vlastnictví
Výrobního družstva Dřevokov, která musela
být kompletně srovnána se zemí.
Nové blatenské „impérium“ „BP- SERVICE,“, s. r. o. dnes svými službami pokrývá
okruh 80 až 100 kilometrů. Podobně bohatou
expozici nemohou nabídnout svým návštěvníkům a zákazníkům ani okresní města.
Středisko „BP-SERVICE,“, s. r. o. Blatná,
hojně využívající nejmodernější technologie
(pokrač. na str. 11).
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MÍSTO, KDE SE NIKDY NENUDÍM…aneb JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Když přemýšlím o názvu tohoto článku, myslím, že mohu s jistotou
tvrdit, že děti v naší školce se opravdu nenudí. Celý školní rok pro
děti připravujeme zajímavé aktivity, výlety, činnosti, hry, tématické
týdny. Při těchto aktivitách děti objevují, zažívají a učí se něčemu
novému a zajímavému. Zvláště v jarních měsících je plán činností
pro děti opravdu nabitý.
V měsíci květnu děti úspěšně reprezentovaly naši mateřskou školu
ve výtvarné soutěži „PŘÍRODA BLATENSKA“, kde získaly několik ocenění. Navštívili jsme s dětmi Městskou knihovnu v Blatné, proběhlo
slavnostní posezení s rodiči ve všech třídách, byli jsme s dětmi na
výletě v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, proběhly sportovní hry
pro předškoláky na letním stadionu v Blatné, byli jsme na návštěvě
u blatenských chovatelů na výstavě drobného zvířectva a konalo se
tradiční slavnostní rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ.

Úvodní slovo si vzala paní ředitelka, aby přivítala přítomné, popřála dětem úspěšný vstup do základní školy a uvedla kulturní pásmo,
které měly děti z oddělení Kapříků a Čápat se svými p. učitelkami
připraveno. Také p. místostarosta popřál našim předškolákům štěstí
a úspěchy ve školních lavicích.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Školka nám končí, není to zdání,
všichni se loučí s námi i s Vámi.
S poslední notou téma se mění,
blíží se škola…je konec hraní.

Sportovní hry.

Následovalo představování jednotlivých předškoláků, kulturní
pásmo. Děti dostaly pamětní listy, dárečky, květiny. Poté si mohly děti
i rodiče zasoutěžit ve sportovních i jiných disciplinách. Děti získaly
na každém stanovišti drobné předměty, dárky a pamlsky. Na závěr
jsme společně s rodiči poseděli u ohýnku, pochutnali si na dozlatova
upečených špekáčcích, popovídali a postupně jsme se rozcházeli do
svých domovů.
Děkujeme všem přítomným za účast, za pomoc rodičů při organizaci na jednotlivých stanovištích, při založení ohně a za příjemně
strávené odpoledne. Co dodat na závěr?
Bylo nám tu s vámi, předškoláci, fajn!
…tak hodně štěstí a ve škole samé úspěchy, milí Kapříci
a milá Čápata…

Rok se sešel s rokem a další šikovné předškoláčky pošleme v září do
školy. Je to vždy slavnostní, ale zároveň velmi citlivý zážitek. Člověka
až mrazí v zádech…děti, které přišly mezi nás jako malí tříleťáčci,
prošly obdobím adaptace na nové prostředí, na nový režim, na nové
tváře, na paní učitelky, na nové kamarády. Je toho ještě mnohem více,
co všechno musely tyto malé děti samostatně zvládnout bez pomoci
svých nejbližších. Prožili jsme s vašimi dětmi opravdu kousek života, hráli jsme si, naslouchali a snažili se pochopit jeden druhého…
jednoduše řečeno…zvykli jsme si na sebe! I nám pedagogům jejich
odchod do ZŠ přivodí nejednu zamáčknutou slzu v oku.
Nejstarší děti ze třídy Kapříků již odrostly mateřské škole a pomalu
„odplouvají“ do základní školy. Také děti z oddělení Čápat se loučily
s mateřskou školou a již jako,dospělí čápi‘ „ odlétají“ po prázdninách
zasednout do školních lavic.
Ve středu 10. 6. 2015 jsme se společně sešli na školní zahradě,
abychom se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. Přišli rodiče,
prarodiče, ostatní příbuzní a kamarádi. Přítomny byly všechny paní
učitelky s paní ředitelkou MŠ Šilhova Vladimírou Přerostovou, vedoucí Odboru školství paní Ing. Marie Hájková, místostarosta města
Blatné p. Pavel Ounický a p. Jarmila Vonešová z Odboru školství.

PŘEJEME VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ
PRÁZDNINOVÉ DNY, HODNĚ SLUNÍČKA, ÚSMĚVŮ, POHODY
A KLIDU…V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NASHLEDANOU ☺
H.P. Mateřská škola Šilhova, Blatná

Slavnostní rozloučení s předškoláky.
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Blatenské „impérium“ Romana Pojera
BP- SERVICE, s. r. o.
(pokrač. ze str. 9)
včetně ON- LINE SHOPU v oblastech České
i slovenské republiky, je prostě jedinečné.
Ale nic není zadarmo. Když Roman Pojer
soukromé podnikání rozjížděl doslova „od
píky“, podle vlastních slov tvrdě pracoval
v průměru dvanáct hodin denně. „Dnes se to
snažím udržet na rozumnější míře, maximálně na deseti hodinách, abych měl taky čas
na soukromý život,“ říká úspěšný sympaťák,
který v současnosti „dává chléb“ již sedmi
zaměstnancům. Úspěšný může být a je proto,
že nečekal s rukama v klíně na „mušku jenom
Zlatou“ / jak praví klasik /, ale šel za cenu
překážek a oběti vlastního pohodlí s čistým
štítem velkým cílům naproti.
„Jsem si vědom toho, že za rozkvět naší
firmy vděčíme věrným zákazníkům z řad
jednotlivců i společností, a tak bych jim rád
touto cestou co nejsrdečněji poděkoval,“
uvádí při této příležitosti Roman Pojer, představitel subjektu, jaký nemá široko daleko
sobě rovného.
Roman Pojer má vedle smyslu pro byznys
také srdce na pravém místě. Jako sponzor
nezištně pomáhá rozvoji užitečných aktivit
v mateřském městě. Podporuje například
hokejbalový klub, který v současnosti prožívá
obrovský „boom“, dále podává pomocnou
ruku Sboru dobrovolných hasičů a vlastně
všem místním spolkům, včetně škol.
Jak relaxuje a předchází tím „syndromu
vyhoření“ tak zaměstnaný muž, jakým je
Roman Pojer? „Když mám volno, rád sednu
na kolo, zahraju si badminton, věnuju se taky
leteckému modelářství. Ale největším potěšením a mou největší radostí je pochopitelně
rodina,“ zní odpověď člověka, který to na
jedné straně nebude mít nikdy úplně lehké,
ale na straně druhé má tak bohatý život, že
mu ho lze svým způsobem závidět.

A jak zní motto firmy BP-SERVICE
s.r.o.? „Naším hlavním cílem vždy byla
a stále bude spokojenost zákazníka. Toto
je Alfa a Omega naší činnosti!“
Vladimír Šavrda

Nové sídlo firmy BP-SERVICE s.r.o.
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Co všechno vám může blatenská firma
„BP-SERVICE“, s. r. o. nabídnout?
- Prodej elektrického ručního nářadí
renomovaných značek „BOSCH“, „FESTOOL“, „NAREX“.
- Prodej pneumatického nářadí a kompresorů.
- Prodej zahradní techniky / nyní rozšířen
o značky „HONDA“ a „VARI“ /.
- Prodej ručního nářadí.
- Prodej spotřebního materiálu.
- Půjčovna elektrického ručního nářadí.
- Záruční i pozáruční servis.
- „BP- SERVICE“, s. r. o. provozuje maloobchod i velkoobchod značkových
výrobců, má rovněž vlastní testovací
centrum strojů.

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 přátelé, Petr Kratochvíl, Z vršku a další.
Dobré jídlo a pití je U Čiláka už tradicí.

LETNÍ KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA NA BLATENSKÉ SÝPCE
V sobotu 23. května proběhla na blatenském špejcharu konference KRAJINA-KOMUNITA-KONTEXT, další z akcí, vztahujících
se k veřejnému prostoru Blatné a krajině
Blatenska. Příchozí si vyslechli přednášky
krajinářů, kunsthistoriků, filosofů i umělců
a poté jsme společně diskutovali o otázkách,
týkajících se identifikace obyvatel s místní
krajinou, možnosti uměleckého vyjádření
v krajině i využití sýpky jako základny pro
objevování vztahu k prostředí, ve kterém
žijeme.
V třetím červencovém týdnu ve dnech
13. – 19. 7. se na sýpce a v jejím okolí uskuteční letní land-artová dílna, další z akcí letní
sezóny na špejcharu. V rámci tohoto tvůrčího
týdne si budeme moci pod vedením zkušených lektorů v nejbližším okolí špejcharu vytvořit objekty z přírodních materiálů, kterými
obydlíme jak prostranství před sýpkou, tak
cestu na Paštiky, kterou si mnozí z vás vybíráte ke svým vycházkám. Chcete vdechnout
život vámi vybranému místu v krajině nebo
podpořit jeho význam instalací sochy, objektu
nebo díla z přírodnin (kamene, kulatiny, větví,
písku, travin…) a pak při procházkách pozorovat, zda podlehne přirozenému rozpadu,
najde obdivovatele, který ho bude udržovat,
nebo bude inspirovat kolemjdoucí k jeho dotvoření? Přihlaste na čísle 604842161 nebo
na e-mailu sypkablatna@seznam.cz, rádi vám
zprostředkujeme kontakt s lektorem, konzultaci vašeho nápadu, jeho umístění a materiálového zpracování. Účast na krajinářské
dílně je vhodná pro všechny věkové skupiny.
Speciálně pro děti pak v rámci kreativního
týdne na sýpce proběhne ve dnech 13. –
16. 7. v čase 9:30 – 15:30 hodin příměstský
tábor, jehož tématem bude příběh krajiny.
Přihlásit se můžou děti ve věku 5 – 15 let, připraven je program plný příběhů, vyprávění

a her, prostřednictvím kterých budou zkušení
lektoři Michala a Jan Piskačovi hledat s dětmi
jejich vztah ke zdejší krajině a k tomu, jak se
proměňuje. Děti vytvoří základ mapy pro společenskou hru, jejímž smyslem bude pátrání
po příbězích blatenského špejcharu a jako
okolí a kterou si v průběhu i sami zahrají.
Další možností jak se kreativně vyžít bude
dílna animovaného filmu, která se uskuteční
v sobotu 18. 7. 2015 v prostorách sýpky
a kterou povede animátorka a ilustrátorka
Pavla Šnajdarová ze sdružení ULTRAFUN.
Zde budete mít možnost popustit uzdu své
představivosti a ve třech hodinách vytvořit
krátký animovaný film na téma krajiny a příběhů s ní spjatých, od stavby scénáře až po
postprodukci. Workshop je vhodný pro osoby
od 7 do 100 let věku, čas konání domluvíme
v rámci přihlášené skupiny.
Pokud vás program letní dílny zaujal, jste
srdečně zváni – ať už se rozhodnete přihlížet,
nebo se rovnou vrhnete do tvoření. Bližší
informace k veškerému dění najdete na webu
CKVB, facebooku Sýpka Blatná, telefonním
čísle 604842161 nebo mailu sypkablatna@
seznam.cz.
Na závěr bych chtěla poděkovat za vaše
příběhy z blatenské krajiny, příběhy o Skřivánčí hoře, pláži u Kanečku nebo Kártlperku,
které již více jak dva měsíce zaznamenáváte
na webových stránkách blatna.zemezamyslena.cz. Sběr příběhů pokračuje!
Za tým Sýpky Blatná Eva Švecová

Petr Stibral - Terče
(zdroj: http://www.petrstibral.cz/site-specific.html)
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Putování kolem rybníků na Bělčicku
Stalo se již dobrou tradicí (letos již pošesté), že součástí blatenských Rybářských slavností je v následující den vycházka k blízkým
či vzdálenějším rybníkům. Tentokráte v neděli 21. června vykonala
asi dvacetičlenná skupina dospělých i dětí cestu k rybníkům ležícím
v okolí Bělčic, Újezdce a Závišína.
První zastavení z bělčického nádraží bylo na hřbitově u hrobů
Ladislava Stehlíka, Jindřicha Kučery, rodin Čáslavských a Kohoutů,
neboť všichni měli nějaký vztah ke zdejším rybníkům. Právě skončila
bohoslužba, takže jsme si mohli prohlédnout i zdejší kostel, od jehož
vysvěcení letos uplyne půl tisíciletí, stejně jako blatenského.
Vyšli jsme na Slepičí horu a z výšky spatřili impozantní rybník
Velký Bělčický (45 hektarů) a z její skalnaté ostrožny malebný rybníček Hrádek. Krátké zastavení u rybníka Stodoliště a pak po silnici
k újezdeckému rybníku Luh, který je součástí přírodní rezervace. Jeho
hráz, jež se při povodni 2002 protrhla, je opatřena novým kašnovým
bezpečnostním přelivem, kterým se převádí voda Závišínského potoka. Další dva újezdecké rybníky Honýz a Zlatohlav jsou pozoruhodné
svým tvarem. První má dlouhou peruť, druhý námětek, což je uměle
vytvořený výběžek se samostatnou výpustí. Na hrázi Zlatohlavu si
všichni vyslechli poutavou pověst, jak přišel rybník ke svému jménu,
a vydali se zpět do vesnice.
Nenavštívit v Újezdci tamní románský kostelík sv. Voršily by věru
byl hřích. Pan inženýr Karel Nusl z Blatenské ryby pohotově obstaral
klíč a vstoupili jsme dovnitř, mnozí poprvé.

V románském kostelíku Sv. Voršily v Újezdci u Bělčic.

Závěrečné foto výpravy v Závišíně u Klusáku.

Někdejší prašná polní cesta k Velkému Bělčickému je nyní vyasfaltována, částečně z finančních prostředků Evropské unie. Rybník,
zvaný též Hutecký (lidově Huťák), protože se v jeho podhrází kdysi

U Velkého Bělčického - Huťáku: „Zde vidíte strusku ze zdejších
zaniklých hutí".
v huti tavilo železo, se rozpíná dvěma choboty pod městečkem.
Ještě nedávno poskytoval vodu pro blatenský vodovod a z paměti
nevymizela vzpomínka, jakou spoušť způsobil, když se při povodni
protrhla v délce 35 metrů jeho hráz. To už je, bohudíky, minulost,
dnes je proti velké vodě lépe zabezpečen zesílenou a zvýšenou hrází
i kašnovým přelivem.
Ještě dva nedaleké rybníky, pojmenované Škrabák Velký a Škrabák
Malý neboli Škrabáček při silniční křižovatce, a pohled na historický
kamenný mostek z roku 1528, který kupodivu odolal velké vodě,
zatímco jeho betonový soused byl značně poškozen.
V Závišíně hlídá pětihektarový rybník Klusák dřevěný vodník
v červeném fráčku (dílo místního občana Ladislava Macha). Letmý
pohled na Alšův mlýn, kam chodil pěšky z Mirotic malý Mikoláš
Aleš. A tu naše putování kolem rybníků skončilo. Průchod usedlostí
Lopatárnou je uzavřen, a tak nezbývá než se vydat oklikou po hlavní
silnici na cestu, po níž chodí na vlak lidé z Hornosína.
Účastníci si pochvalovali, že hodně viděli, dozvěděli se mnoho
nového – a hlavně: počasí nám přálo. Nebylo horko a nepršelo. Za
rok nashledanou – někde jinde.
Jiří Sekera
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

4. 7. | 19:30 | Gala koncert: klavírní

recitál Jana Bartoše | zámek Blatná

26. 6. PÁTEK | 21:00 |
KINEMATOGRAF PAVLA ČADÍKA: 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.

Špejchar u rybníka Přední Topič
Ve třetím červencovém týdnu (denně
10:00 – 16:00) se v okolí Sýpky uskuteční 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.

15. 7. STŘEDA | 20:00 |

29. 6. - 3. 7. | PO – PÁ |

SOIRÉE S FRANCOUZSKÝM
ŠANSONEM

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR | VZHŮRU NA PALUBU

Špejchar u rybníka Přední Topič
V duchu šansonu vás večerem provedou Jan Nepomuk Piskač (hlas) a Alena Pekařová (harfa, klávesy).

Info v DDM Blatná

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 podruhé 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 začátečníkům, tak pokročilým studentům – od
dětí předškolního věku po dospělé, neboť věkový limit není omezen. Setkávají se zde začínající klavíristé z celé
republiky a ze zahraničí s pokročilými
účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými
umělci - například Miroslav Sekera,
Jan Bartoš, či Pavel Voráček.
Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům přítomných frekventantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak
pasivní formou. Volný je přístup do výuky, 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 naplněna!
Záštitu nad kurzy převzala baronka
zámku Blatná Jana Hildprandt Germenis, starostka města Blatná Kateřina Malečková a významná česká herečka Iva Janžurová.
Program:
1. 7. | 14:00 | Zahajovací koncert |
koncertní sál ZUŠ Blatná
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16. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
5. 7. | 18:00 | Film: Vzpomínka na Miroslava Langera – velkého českého pianistu
| Starý palác, zámek Blatná

8. 7. | 19:30 | Klavírní recitál Pavla
Voráčka | zámek Blatná

DIVADLO SPEKTÁKL: FRAŠKA O
DUŠANOVĚ DUŠI
Místo konání a pořadatel
Zámek Blatná – nádvoří

18. 7. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT: B.A.S.
Místo konání a pořadatel
Zámek Blatná – nádvoří

19. 7. NEDĚLE | 15:00 |
DIVADLO PRO DĚTI
ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ
ZÁHADA
+ POHÁDKOVÁ DÍLNA
Divadlo 100 opic
Špejchar u rybníka Přední Topič

24. 7. PÁTEK | 17:00 |
KYTAROVÝ RECITÁL MICHALA
DIVIŠE
Místo konání a pořadatel
Zámek Blatná – Starý palác
10. 7. | 19:00 | Nocturno Dity Hořínkové |
zámek Blatná
11. 7. | 19:30 |
Slavnostní koncert
29. ročníku Jihočeských klavírních
kurzů | zámek Blatná
12. 7. | 11:00 | Závěrečný koncert účastníků Klavírních kurzů | koncertní sál
ZUŠ Blatná

13. 7. - 19. 7. | LETNÍ KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA NA ŠPEJCHARU

25. 7. SOBOTA | 21:00 |
PARKÁN
Koncert strakonické rockové kapely
Pořadatel a místo konání
TJ Blatná, Zimní stadion

1. 8. SOBOTA | 20:30 |
Jaan Täe: KAŽDÝ DEN
ŠŤASTNÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Nádvoří, zámek Blatná
Lístky v prodeji na místě: 50Kč. V pří-
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padě nepřízně počasí se představení
nekoná.

9. 8. NEDĚLE | 19:00 |
HUDEBNÍ VEČER: PROJEKT NITKY - PRŠÍ NA HABRY
Ulice Na Příkopech
Nový autorský projekt představí zhudebněné básně francouzské básnířky
Suzanne Renaud a básníka a graﬁka
Bohuslava Reynka. Hudebně poetický
večer Ondřeje a Štěpána Škochových
(členové kapely CHINASKI) propojuje
osobité verše s prvky šansonu, etno
music i jazzu.

Kino

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

1. 7. STŘEDA | 19:00 |
ODEBRAT Z PŘÁTEL
Horor / Thriller v původním znění s titulky | USA 2014 | 83 min | Nevhodný
mládeži do 15 let | 110 Kč
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22. 7. STŘEDA | 19:00 |
DOMÁCÍ PÉČE
Komedie / Drama v původním znění |
Česko 2015 | 92 min | 120 Kč

24. 7. PÁTEK | 20:00 |
PAPÍROVÁ MĚSTA
Mysteriózní v původním znění s titulky
| USA 2015 | 110 Kč

29. 7. STŘEDA | 19:00 |
TEMNÉ KOUTY
Drama / Mysteriózní / Thriller v původním znění s titulky | Francie 2015 |
104 min | Nevhodný mládeži do 15 let
| 100 Kč

31. 7. PÁTEK | 20:00 |
MISSION IMPOSSIBLE: NÁROD
GRÁZLŮ
Akční / Dobrodružný / Thriller v původním znění s titulky | USA 2015 | 120 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná

MÉĎA 2

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

Komedie v původním znění s titulky |
USA 2015 | Nevhodný mládeži do 15
let | 120 Kč

Komunitní cenntrum

3. 7. PÁTEK | 20:00 |

8. 7. STŘEDA | 19:00 |
POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH
PAULA COELHA
Životopisný / Drama / Hudební v původním znění s titulky | Brazílie 2014 |
112 min | Nevhodný mládeži do 12 let
| 110 Kč

10. 7. PÁTEK | 20:00 |
SLOW WEST
Akční / Thriller / Western v původním
znění s titulky | Velká Británie / Nový
Zéland 2015 | 84 min | Nevhodný mládeži do 12 let | 80 Kč

15. 7. STŘEDA | 19:00 |
TERMINÁTOR GENISYS 3D
Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný
v původním znění s titulky | USA 2015
| 150 Kč

17. 7. PÁTEK | 20:00 |
LVÍ SRDCE
Drama v původním znění s titulky |
Finsko / Švédsko | 2013 | 99 min | 90 Kč

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

1. 7. STŘEDA | 19:00 |
CESTOPIS: INDIE S KAMILOU
BERNDORFFOVOU
Velký sál, KCAŽ
Cestopisné povídání s Kamilou Berndorﬀovou o životě v poušti v Indii.
Vstup volný.

2. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Zámecký park
Malba tentokrát v zámeckém parku,
a to suchým pastelem. Sraz v 17:00 v
Komunitním centru. V případě nepříznivého počasí v suterénu KCAŽ. Kurzovné: 100 Kč/3hod. V případě zájmu
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se hlaste na 603 395 160.

9. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
Výroba letních svící. Pokud máte
doma nějaké zajímavé mušličky, kamínky, korálky nebo barevná sklíčka
na nazdobení, vezměte je určitě s sebou! Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na 603 395 160.

14. 7. ÚTERÝ | 18:00 |
25 LET A RODINNÝ DŮM
Kavárna, KCAŽ
Co se u nás stalo s rodinným bydlením
za poslední čtvrtstoletí? Přednáška o
jednotlivých etapách a o převládajícím způsobu stavění v nich, obohacená množstvím komentovaných fotograﬁí. Přednáší Ing. arch. Jan Rampich.
Vstup volný.

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

20. 7. PONDĚLÍ | 17:00 |
KŘEST KNIHY JAROSLAVA DAVIDA: MUKL 010806
Kavárna, KCAŽ
Životní příběh významného českého
sportovce a vynálezce Ladislava Kořána. Roku 1947 spolu s Emilem Zátopkem získal titul armádního mistra
světa v přespolním běhu. Spolu s M.
Vlčkem vynalezl snímač na piano, později na kytary a stal se zakladatelem
ﬁrmy Resonet Blatná. V roce 1949 byl
odsouzen státním soudem na 18 let do
jáchymovských uranových dolů. Křest
knihy proběhne za osobní účasti pana
Kořána, který aktuálně žije v USA.

22. 7. STŘEDA | 20:30 |
KINOKAVÁRNA: PÁTRÁNÍ PO
SUGAR MANOVI
Terasa, KCAŽ
Pátrání po Sugar Manovi vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy
70. let, která nebyla. Dva producenti
objevili Rodrigueze na konci 60. let v
kouřové mlze zapadlého detroitského
baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že
mu písně plné silných melodií a prorockých textů zajistí pověst největšího
hudebníka své generace… Oscarový
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dokument roku 2013! To musíte vidět.
Vstup volný. V případě nepřízně počasí
se bude promítat v kavárně KCAŽ.

23. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
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Posláním Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat lidem, kteří hledají
řešení obtíží spojených se závislostním
chováním. Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha,
tel.: 725 373 863.

ATELIÉR: LINORYT S VERČOU
TESKOVOU

Výstavy

Suterén, KCAŽ
Linoryt a dvoubarevný tisk s graﬁčkou
Verčou Teskovou. Kurzovné:
100 Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na 603 395 160.

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

25. 7. SOBOTA | 18:00 |
DEGUSTACE VÍNA
Terasa (kavárna), KCAŽ
Řízená degustace vín z moravských
malovinařství v podání pana Libora
Papírníka. K poslechu i k tanci zahraje VV Band. Vstupné: 100 Kč, v ceně
vstupného je ochutnávka.
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1. 7. - 31. 8. | ÚT - NE | 10:00 17:00 | 70 a 70 VE VLAKU
Výstavy k výročí konce druhé světové
války

9. 6. - 23. 8. | ÚT - NE
| 10:00 - 17:00 |
JINDŘICH KRÁTKÝ: MALÍŘSKÉ
PŘIZNÁNÍ
Městské muzeum Blatná

29. 7. STŘEDA | 18:00 |
BESEDA: JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM?

Kobky Městského muzea Blatná + vlaky na trase Březnice – Blatná – Strakonice
Fotograﬁcké svědectví květnových
událostí roku 1945 ve fotograﬁích
místních obyvatel.

Kavárna, KCAŽ
Osvětová beseda Aleše Klaboucha doplněná hudebním doprovodem Josefa
Jakla. Vstup dobrovolný.

30. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ
Malba s výtvarnicí Lenkou Pálkovou. V
případě hezkého počasí se bude ateliér konat po domluvě venku. Kurzovné:
100 Kč/3hod. V případě zájmu se hlaste na 603 395 160.

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, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na
email: info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 –
18:00 | ADIKTOLOGICKÁ
PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ

21. 7. - 30. 8. | ÚT - PÁ

14:00
- 17:00 | SO - NE 09:00 - 17:00 |
KAREL ŠAFÁŘ

Malebné krajinky, na kterých téměř
cítíte foukat vítr, věrně zachycené štíty chalup, zákoutí, křivé dřevěné ploty, vlny na rybníce a letící mraky na
nebi. Tyto uhlem nebo rudkou zachycené pohledy jsou na Blatensku věrně 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 abstrakci.
Výstava je prodejní

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 vyhodnocení soutěže 20. 6. v 10:30.

Obrazy a graﬁky
Zámek Blatná, Starý palác
Vernisáž: 21. července v 17:00

Těšte se

19. – 20. 9. | SO – NE |
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL |
10. ROČNÍK
Ve dnech 19. – 20. září se v Blatné
uskuteční již desátý ročník známého
Blatenského fotofestivalu, tentokrát
na téma: Z BLATNÉ AŽ NA KONEC
SVĚTA, které zároveň připomíná výročí 550-ti let od cesty poselstva krále Jiřího z Poděbrad, v jehož čele stal
známý Jaroslav Lev z Rožmitálu. Budiž
tato cesta inspirací pro fotografy, kteří
budou mít zájem vystavit své fotograﬁe v sekci „Otevřená scéna“, i když není
cestou limitující.
Přihlášky do OTEVŘENÉ SCÉNY a bližší
info na www.fotofestival.cz
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Lov ryb na nádech
Klub potápěčů Blatná se od svého založení
v roce 1990 zúčastňuje pravidelně Mistrovství republiky v lovu ryb na nádech. Jedná
se o sport, který je znám pod mezinárodním
názvem Spearfishing. Od samého počátku
se blatenští závodníci umísťují na nejvyšších
stupních a to i v konkurenci mnohem větších
potápěčských klubů z měst jako jsou Praha,
České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Brno a další.
V letošním roce proběhl 1. závod Mistrovství republiky – Blatenský pohár v termínu
15.-17. května. Hlavními sponzory byli Město
Blatná, společnost Leifheit, s. r. o. a Svaz
potápěčů České republiky.
Závod vyhrálo družstvo BLATNÁ I. ve
složení Karel Říha st., Karel Říha ml. a Jan
Rejda s celkovým počtem 14 ulovených ryb
a 24.321 bodů. Jako druhý se umístil Hradec
Králové s počtem 13 ryb (22.855 bodů) a třetí
Pardubice I. s 14 kapry a 22.475 body.
V jednotlivcích se nejvíce dařilo Jiřímu
Fleischmanovi z Hradce Králové – 16.505
bodů. Na druhém místě skončil Ivan Drozd
z Pardubic (15.245 bodů) a stupně vítězů
doplnil blatenský Karel Říha ml (11.517).
Čtvrté místo patřilo Karlu Říhovi st., páté
Petru Sedláčkovi, osmé Josefu Kostkovi (oba
z Blatné II.) a deváté místo obsadil Vlastimil
Dědina z juniorského týmu Blatné.
Gratulujeme všem blatenským závodníkům a v dalších závodech přejeme podobné
úspěchy.
EK

Vycházející hvězda
motokrosového
nebe Albín Veselý
junior z Blatné
má „pech“ na druhá místa, své velké vítězství v sezóně 2015 teprve očekává. „Stát na
bedně je krásná věc, ale úplně nahoře je to
nejkrásnější,“ soudí mladý borec.
Utržený křížový vaz, prasklá lopatka, zlomená klíční kost, fraktura kůstky v zápěstí,
několik otřesů mozku- tak tohle všechno
„stihl“ za dva a půl roku trvající kariéru motokrosového závodníka teprve šestnáctiletý
Albín Veselý junior z Blatné. Výčet zranění,
při kterém i zkušenému ortopedovi vstávají
vlasy hrůzou, je však ve světě rychlých mašin
pouhou „rutinou“ a „křestem ohněm“. To, co
by jiného odradilo i od pouhé chůze pěšky,
mladého bouřliváka posiluje a motivuje: „Po
každé destrukci tělesné schránky si říkám, že
to příště musím udělat na mašině jinak a líp.
A vždycky, když se zahojím, tak na závodě
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ještě přidávám plyn o to víc. Kdepak- kdo
nepadá, nezrychlí,“ razí nekompromisně
tuto zásadu juniorská hvězda, která se při
udržení stávající procentní hranice osobní
úrazovosti možná stane druhým Váňou. Jen
s tím rozdílem, že to nebude na klasickém
dostihovém koni.
V letošní sezóně se mu ale zatím zranění
vyhýbají. Bohužel stejně tak se mu zatím
vyhýbá i zisk prvního místa. Nicméně bilance je i tak více než příznivá a obdivuhodná.
V osmi zatím absolvovaných motokrosových
závodech si Albín Veselý junior dojel pětkrát
pro stříbro, jednou „ukořistil“ bronz, jednou
se musel spokojit s osmou pozicí a naposledy skončil těsně pod medailovou hranicí na
nepopulárním „bramborovém“ fleku. Albín
rozhodně „flintu do žita“ nebo lépe řečeno
„helmu do kanálu“ nehází a své velké vítězství v sezóně 2015 teprve očekává. „Stát na
bedně je krásná věc, ale úplně nahoře je to
nejkrásnější,“ podotýká „krotitel benzínové
šelmy“, který nyní zúročuje dvouletou denodenní přípravu za každého počasí a míří do
vysokých sfér tohoto exkluzivního, zároveň
však ukrutně tvrdého sportu.

Albín Veselý junior si v motokrosu vede na
výtečnou, jeho otec je mu všestrannou oporou.

Albín Veselý má zatraceně dobrou školu.
Vlastně v jihočeských podmínkách tu nejlepší. Za výborné výsledky vděčí motokrosové
škole Davida Čadka ze Strakonic, který dosud
aktivně závodí. Při trénincích mu maximálně pomáhá i živoucí legenda- Davidův otec
Jaroslav Čadek, který má celoživotní bohaté
zkušenosti s přípravou dorostu. „Určitě vnímám jako osudové štěstí, že jsem se dostal
pod vedení takové osobnosti, která přivedla
v éře své největší slávy syna Davida až k pomyslnému motokrosovému „Olympu“. A to
do TOP desítky Mistrovství světa v kategorii
MX 3 roku 2009,“ nešetří uznáním a vděkem
nadějný blatenský závodník.
Stejný vděk ale patří také jeho otci- Albínu Veselému staršímu, který ho inspiroval
a který ho v životním poslání utvrzuje, podporuje morálně i finančně. Uznávaný blatenský podnikatel v oblasti prodeje stavebního
materiálu je totiž v dobrém slova smyslu
stejně „ujetý“. Od roku 1982 do roku 1989 se
aktivně věnoval autokrosu, než přišla změna
politického klimatu v tehdejším Československu. „Pak jsme se s otcem vrhli na soukromé
podnikání a volného času bylo poskrovnu,“
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uvádí „služebně starší“ milovník rychlých
strojů, pro kterého je prý nejmilejším deodorantem benzínová sprška, „Ke sportu jsem se
vrátil v roce 2003, kdy jsem si podle vzoru kamaráda Edy Fiňka postavil veterána značky
ČZ. Užil jsem si i závodění. Ačkoliv už dneska
nemám na aktivní propagaci značky ČZ
v depech čas, na motocykly jsem nezanevřel
a dovolenou trávím zásadně na americkém
stroji „Harley Davidson“. Mimoto mám doma
v garáži ustájeny dvě provozuschopné mašiny, které půjčuji kamarádům nebo si někam
vyrazím sám takzvaně „se vyvětrat“, usmívá
se chlapík do pohody i nepohody, kamarády
přezdíván žertovně „Uhlobaron“.
Co se motokrosu týče, převážnou část
pozornosti teď samozřejmě věnuje synovi:
„Mám radost, že po mně zdědil „benzín
v krvi“. / smích /. Doufám, že se dožiju i toho,
že v sobě objeví taky muzikantské vlohy. /
Veselí vždycky v Blatné i širokém okolí platili za velmi slušné muzikanty. „To nehrozí,“
ubroukne si bokem Albín Veselý junior. / Motokros je velmi náročný sport, ale vychovává
k soutěživosti, čestnosti, vede k utužování
osobnosti, prostě je to sport pro správné chlapy. V depu jsme všichni kamarádi, ale na trati
nesmíme znát bratra. To ovšem pochopitelně
neznamená, že nebudeme ctít pravidla fair
play,“ zvedá varovně prst.
Albín Veselý starší vštěpuje svému nadějnému potomkovi jen samé užitečné rady:
„V první řadě jsem ho postavil před tuhle
hotovou věc- motokros se musí dělat naplno
nebo vůbec ne. A jsem moc rád, že se s tím
Albín ztotožňuje. Taky moc dobře záhy pochopil, že tenhle sport je hlavně o práci- samotné
ježdění představuje „třešinku na dortu“.
Albín Veselý junior se začal o motorky
zajímat ve svých jedenácti letech: „Nejdřív
jsem mu pořídil Yamahu o kubatuře 85 ccm.
Ve dvanácti přestoupil na stroj 125 KTM, ve
třinácti pak na čtyřtaktní 250 Kawasaki. Tuhle kubatúru jezdí dodnes. První motokrosové
kilometry dával se mnou- chtěl jsem, aby
si ty nejnutnější základy vytvořil a osvojil
pod mým dohledem. U začátečníků se často
praktikuje systém „pokus- omyl“, a to pak
někdy končívá nepěkně. Motokros patří
mezi nebezpečné sporty a mnoho amatérů
doplatilo na to, že jim včas někdo nevysvětlil
různá úskalí a záludnosti v terénu,“ osvětluje
úvodní kapitolu kariéry svého syna Albín
Veselý starší.
Která trať připravila mladému „dravci“
z Blatné v minulosti nejnepříjemnější okamžiky? „Rozhodně to bylo v Kaplici,“ odpoví
bez váhání ostřílený motokrosař, „Tam se to
přehupovalo z kopce do kopce, navíc celé rozbité, na skoky nemožné. Silně to připomínalo
italské tratě,“ vzpomíná na soustředění loni
v únoru, kdy se se svou mašinou pohyboval
právě v oblasti Itálie- konkrétně se jednalo
o trasu Fermo. Mimochodem to bylo zatím
nejvzdálenější místo, kam se Albín Veselý
(pokrač. na str. 18).
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Vycházející hvězda... (pokr. ze str. 17)
junior se svým „benzínovým ořem“ podíval.
Nejhromadnější start zažil houževnatý
Blateňák letos v Pacově, kde se postavilo
na „ohnivou čáru“ 57 jezdců. „Tam jsem
měl k vítězství hodně blízko,“ poznamenává
vytáhlý mladík zklamaně, „Když mi táta při
kvalifikační jízdě ukázal pořadí, zabral jsem
jako blázen a kvalifikaci vyhrál. V prvním
kole následujícího závodu jsem opět opanoval
situaci, jenže ve druhém kole mi jeden soupeř
ukázal záda. Takže z toho nakonec bylo zase
pro mě typické druhé pořadí,“ konstatuje
kysele Albín.
Letos čeká Albína Veselého juniora ještě
třináct závodů. „Věřím, že budu vyhrávat.

Příští rok s tím počítat nemůžu, protože půjdu
o kategorii výš a tam se jen tak otrkám mezi
kvalitnějšími jezdci,“ nevzdává se naděje
a víry ve své mimořádné schopnosti šestnáctiletý bojovník plochých drah.
A čím ho vlastně motokros tak přitahuje?
„Fascinuje mně ta rychlost, která člověka
úplně ohromí a pozře. Je to těžko definovatelný pocit slézt z mašiny, špinavý a smrdící
/ vonící / benzínem,“ vyhrkne nadšeně pravý
syn svého otce. A tímhle prostým, nevznešeným vyznáním více než čím jiným potvrdí,
že je pro motokros zrozený a že to na „týhle
štaci“ daleko dotáhne.
Vladimír Šavrda

Číslo 12 / strana 18

Výsledky volejbalového
okresního přeboru žen
Výsledky soutěže ŽENY-OP-2014/015
10. kolo
157 TJ Fezko "C" Strak. - TJ S.Blatná "A" 0:2 (-18, -22)
158 S.Radomyšl - TJ ČZ "B" 2:0 (19, 13)
159 TJ ČZ "A" Strak. - TJ Fezko "C" Strak. 1:2 (-11, 23, -14)
160 TJ ČZ "B" - TJ ČZ "A" Strak. 2:1 (-23, 23, 5)
161 S.Volyně - TJ Borga Horažďovice 2:0 (16, 4)
162 Záboří Žížaly - SK Řepice 1:2 (-23, 13, -9)
163 TJ Borga Horažďovice - TJ Fezko "S" Strak. 0:2 (-10,
-22)
164 TJ S.Katovice - Záboří Žížaly 0:2 (-19, -23)
165 S.Volyně - TJ S.Katovice 2:0 (16, 24)

Přijďte se pobavit!
TJ Blatná - oddíl kopané
V poslední červnový víkend oslaví blatenský fotbal 90 let od svého založení.
Oslavy začnou v sobotu 27. 6. 2015 a to již 4. ročníkem turnaje starších přípravek „O POHÁR ROMANA VONÁŠKA“ - odchovance blatenského fotbalu, bývalého reprezentanta
a hráče Sparty Praha, který nad tímto turnajem převzal záštitu, již od jeho prvního ročníku.
Začátek turnaje je v 9.00 hodin.
Od 16.00 hodin sehraje své přátelské utkání „A“ tým mužů proti bývalý hráčům TJ Blatná.
Oslavy pokračují v neděli 28. 6. 2015, kdy se od 10.30 hodin utkají ženy TJ Blatná s týmem
„AMFORA PRAHA“. Doprovodný program zajištěn.
Odpoledne pak jsou na programu zápasy blatenských fotbalových nadějí.
Po oba dva dny je zajištěno bohaté občerstvení pro návštěvníky a v neděli bude pro děti
připraven skákací hrad a obří skluzavka.
Přijďte navštívit blatenský fotbalový stadion.

Tabulka soutěže ŽENY-OP-2014/015
1. S. Volyně

30 25

5

52:15

55

2. S. Radomyšl

30 24

6

52:15

54

3. TJ S.Blatná "A"

30 24

6

50:21

54

4. TJ Fezko "C" Strak.

30 23

7

51:19

53

5. TJ Fezko "S" Strak.

30 15

15

37:37

45

6. TJ ČZ "B"

30 15

15

32:35

45

7. Záboří Žížaly

30 13

17

32:41

43

8. SK Řepice

30 12

18

29:39

42

9. TJ ČZ "A" Strak.

30 7

23

20:46

37

30 5

25

15:54

35

11. TJ Borga Horažďovice 30 2

28

9:57

32

10. TJ S. Katovice

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
ve 14.00 hod. na místním hřišti.
18. 7. – Posezení s živou hudbou a tancem na přírodním parketu. Začátek
ve 20.00 hod.
8. 8. – Oblíbená ještěrkiáda, kde se
hlavní část odehraje na vodní hladině.
Bohatý doprovodný program.

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 velkolepá oslava vyvrcholí nástupem aktivního mužského celku
TJ Lom proti bývalým reprezentantům AC Sparta Praha. Bouřlivé odpoledne zakončí
taneční zábava na přírodním parketu tamtéž.
Vladimír Šavrda

21. 8. – Rozloučení s prázdninami, opět
věnováno dětem. Pořadatelé opět připraví 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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LETNÍ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI

Nechte své děti vyzkoušet, co všechno se dá dělat v Sokole!
Běhání, skákání, kotrmelce, přelézání, podlézání, šplhání, houpání, hry s míčem, míčkem, švihadlem, závodění, soutěžení, a jěště
další pohybové a sportovní aktivity pod vedením cvičitelů a cvičitelek!

Ve dnech 10. 8.–13. 8. každý den dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin
Všechny děti od 4 (3) do 12 let jsou vítány!
Podle zájmu bude zavedeno pravidelné cvičení od září.
Kontakty a informace:
každý čtvrtek 18.00-19.00 úřední hodiny v kanceláři Sokola,
e-mail: supersro1158@gmail.com,
blankama@blatna.net, www.tjsokolblatna

Ročník
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Rybářské závody pro děti - rybník Naděje
20. 6. 2015 - Rybářské slavnosti
MO ČRS - DDM Blatná
počet ks
7
Rožmitál
6
Blatná
4
Rožmitál
4
Rožmitál
3
Blatná
2
Blatná
2
Rožmitál
1
Blatná
1
Rožmitál

Mladší kat.
1. Metlička Pavel
2. Procházka Aleš
3. Pospíšil David
4. Kaiser Jaroslav
5. Tůma Tadeáš
6. Dammer Samuel
7. Nass Adam
8. Sitter Radek
9. Trefný Matěj

cm
221
141
132
105
88
72
57
31
28

Starší kat.
1. Polanský Jan
2. Pojerová Kateřina
3. Bláha Tomáš
4. Šmat Václav
5. Kuboň Jan
6. Jabulka Dominik
7. Pojerová Zuzana
8. Hák Milan
9. Hauf Tomáš
10. Patera Radek
11. Červenka David

221
216
188
177
175
127
124
75
32
31
30

7
7
6
6
5
4
4
2
1
1
1

Blatná
Rožmitál
Rožmitál
Blatná
Horažďovice
Rožmitál
Rožmitál
Rožmitál
Blatná
Rožmitál
Blaatná

123
2394

4
78

Rožmitál

Předškolní:
Dominik Blovský

V rámci rybářských slavností v Blatné uspořádala místní organizace ČRS ve spolupráci
s DDM Blatná již 13. ročník rybářských závodů pro děti na rybníku Naděje v Zámeckém parku.
I přes noční vydatný déšť se závodů zúčastnilo 26 závodníků z Blatné, Rožmitálu p. Třemšínem a z Horažďovic. Počasí celkem přálo, po celou dobu závodů vydrželo bez deště.
Dětem se v rybaření také dařilo. Bylo uloveno celkem 78 ks ryb, převážně kapr.
Byl uloven také výjimečný úlovek - sumec albín 40 cm.Lovec Samuel Dammer.
Nejmladší závodník Dominik Blovský ulovil 4 ks.
Největší úlovek byl kapr 45 cm, lovec Milan Hák.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci závodů,
členům ČRS, rozhodčím a vedoucím rybářského kroužku z Rožmitálu, za spolupráci.
A také za ceny do soutěže, které věnoval ČRS Blatná.
Petru zdar
Marcela Šebková

Perfektně zvládnutá příprava na Mistrovství Čech juniorů
v plážové kulturistice Jakuba Simandla katapultovala před
práh Mistrovství republiky. Účast tam musel ale odříci.
Příprava na soutěž
v plážové kulturistice
není vůbec jednoduchá. Jedinec, který
chce obstát v těžké
konkurenci, musí být
silnou osobností s pevnou vůlí, vytrvalostí
vlčáka a rovněž velkou
odvahou. Tohle všechno je naprosto vlastní
Jakubovi Simandlovi
Jakub Simandl se na
pódiu mistrovství Čech
juniorů podle rady trénéra nenechal zastínit.

/21 let/ z Buzic, který 30. května v Hrádku
nad Nisou na Mistrovství Čech juniorů tvrdý
tělesný trénink kombinovaný s „nevlastní sestrou“ dobrovolné hladovky výborně zúročil.
Když se mluví o „nevlastní sestře“ dobrovolné hladovky v zájmu úbytku tělesné váhy
a vytvarování svalových partií, co to vlastně
obnáší? Jde především o přísnou dietu podle
daných pravidel, která sebou nese nelehké
odříkání a nutnost obrnit se trpělivostí, která
prý přináší růže / v tomto ohledu by musela
přinést celé růžařství /.
„Přípravu na Mistrovství Čech jsem zahájil
tři měsíce předtím,“ říká Jakub Simandl,
„Dieta začala tím, že jsem postupně ubíral
sacharidy, abych se ze stávajících 86 kg
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dostal do soutěže na váhu 80 kg. Všechno
šlo podle plánu, postupně jsem ubíral „nadbytečné maso“ a měsíc před závody už jsem
vytyčenou hmotnost měl.“ Jenže potom přišly
komplikace v podobě střevní chřipky. „Dva
týdny léčby mně zcela odřízly od cvičení
a dietní stravy,“ uvádí nadějný sportovec,
„Vystřídal je následně týden tzv. „superkompenzace“, kdy člověk první tři dny přijímá jen bílkoviny a pije cca šest litrů vody
v průběhu čtyřiadvaceti hodin. Následuje
tzv. „nacukrování“, kdy je nutno konzumovat
velké množství sacharidů. Poslední den před
mistrákem jsem vůbec nepil.“
A pak už přišel onen den „D“ a Jakub
Simandl vyrazil spolu s kamarádem vstříc
významné sportovní události do Hrádku
nad Nisou - 230 kilometrů daleko. Prostory ve zdejším kulturním domě, které byly
pro mistrák v plážové kulturistice vybrány,
Jakuba příliš nenadchly: „Nerad bych se někoho dotkl, ale byla to hrozná díra. Nicméně
člověk musí brát to, co je,“ pronáší smířlivě
mladý borec.
Začátek soutěže podle dalšího vyjádření
Jakuba Simandla pro něho nevyzníval příliš
nadějně. „Trochu jsem se zapomněl v rozcvičovně a na pódium před zraky porotců
dobíhal na poslední chvíli. Dost jsem se
zadýchal a bez mučení přiznávám, že jsem
byl v úvodu úplně mimo - nebyl jsem schopen
pořádně zatnout svaly, což je hlavní předpoklad úspěchu. Po proběhnutí semifinále, kde
nás pózovalo celkem osmnáct /nejpočetněji
zastoupená kategorie/, jsem z toho ze všeho
neměl vůbec dobrý pocit. Na výsledky jsme
čekali dvě hodiny. Všechno negativní ze mě
spadlo v tom okamžiku, když jsem se dozvěděl, že postupuji do finále. Výsledek po
samostatných sestavách fantastický- porota
mně vyhodnotila na páté místo a protože
šest nejlepších jedinců se kvalifikovalo na
Mistrovství republiky v následujícím týdnu,
otevřela se mi jedinečná šance rozdat si to
s těmi – nej českými kapacitami.“ Bohužel
musel Jakub ale po zralé úvaze účast na
tomto prestižním podniku odříct: „Hlavně
kvůli škole. Čekaly a čekají na mně náročné zkoušky, studium je prioritní záležitost.
A pak- forma utrpěla značné šrámy a stěží
bych se během těch několika málo dní byl
schopen dát dohromady,“ dívá se střízlivě na
celou záležitost Jakub.
Co udělal jako první věc, když soutěž
v Hrádku nad Nisou skončila? „Jelikož jsem
byl čtyřicet hodin bez přísunu tekutin, skočil
jsem po flašce s vodou a než jsme se vrátili
domů, během dvou hodin ve mně zmizely
tři litry,“ vzpomíná na „blaženou zalévačku“
dobře naladěný sympaťák. Doma se pro
změnu vrhl na ledničku a „zpráskal“, co mu
přišlo pod ruku: „Cpal jsem se až do dvou
hodin do rána,“ prozrazuje, „Inu, hlad je potvora a po těch měsících strádání jsem si to
snad zasloužil.“ Pět dní po úspěchu v Hrádku
nad Nisou, kde skvěle obstál v super - těžké
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konkurenci, nabral prý osm kilo: „Dneska
se už radši váze vyhýbám,“ prohlašuje elitní
plážový kulturista se smíchem.
Teď si chce dát roční pauzu od všech
soutěží a nabrat co nejvíc svalové hmoty:
„Jednalo se o druhý závod v mé – snad to
tak můžu nazvat- kariéře. Loni v Březnici
jsem se probojoval na medailovou pozici.
Bronz odtud a páté místo z Hrádku zavazují
k tomu, abych v nastoupené cestě pokračoval
a makal na sobě, co to dá,“ slibuje výrazný
talent z Buzic. Prozradil také, co mu poradil
před Mistrovstvím Čech juniorů v Hrádku
nad Nisou jeho trenér: „Prý jsem v Březnici
nebyl moc vidět a nechal se odstrčit dozadu.
Vzal jsem si jeho pokyn k srdci a v Hrádku se

prostrkal dopředu a určitě se mi to vyplatilo,“
dodává Jakub.
Z jeho strany patří poděkování několika
lidem: „Především jsem za všestrannou
podporu zavázán svojí rodině. Chci taky
poděkovat kamarádovi Víťovi Lehečkovi,
který mi pomáhal celou sobotu, strávenou
v Hrádku. Dík patří i dalšímu kamarádovi
Petru Tomanovi za jeho pravidelnou asistenci
při mých trénincích. A samozřejmě trenérovi
Petru Vanišovi.“
Plážová kulturistika se nemůže měřit s národními sporty fotbalem a hokejem, přesto
by si zasloužila větší pozornost, než jaké se jí
dostává. Stejně tak lidé v ní zainteresovaní. Je
to řehole a nikdo v ní nedostane nic zadarmo.
Vladimír Šavrda

Podnikatelé a občani obce Chlum zvou na

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE
27. 6. 2015 od 13.30 hod.
v indiánské osadě u rybníka v Chlumu

PÁTEK 26. 6.
Od 18.00 opékání špekáčků pro děti, indiánský oheň,
stavění týpí, možnost nocování

SOBOTA 27. 6.
Od 9.00 chytání ryb pro děti (návnada a náčiní vlastní)
Od 13.30 indiánské soutěže, skákací hrad, jízda na koni
Občerstvení - prase na grilu, indiánské placky
Indiánské obleky vítány. Možnost přenocování, stan vlastní.

Od 18.00 taneční zábava - kapela „Z VRŠKU“

Žáci 5. A ZŠ TGM Blatná
si procvičili angličtinu
Dne 5. 6. 2015 proběhla ve třídě 5. A beseda v anglickém jazyce s rodilou mluvčí Joan
Drnek z USA. Američanka s českými kořeny
se na úvod představila a prozradila několik
informací o sobě a své rodině. Pro děti poté
připravila projekci fotografií různých zajímavostí, která byla doprovázena anglickým
komentářem. V závěru se žáci sami aktivně
zapojili do diskuze a přispěli zajímavými dotazy. Beseda se žákům líbila a byli obohaceni
o zkušenost hovořit anglicky s rodilou mluvčí.
Za zprostředkování setkání patří poděkování
paní Ivaně Machovcové a Mileně Bolinové.
Mgr. Ondřej Kočovský

Konverzační kurzy Talk
Talk na ZŠ TGM
Více než 40 žáků ZŠ TGM Blatná se
v týdnu od 15. do 19. června 2015 zúčastnilo konverzačních kurzů v angličtině vedených rodilým mluvčím. Ryan Knowles,
23letý učitel z USA, je zaměstnancem
firmy Talk Talk, která nabízí konverzační
kurzy po celé republice. I my jsme využili
jejich nabídky uspořádat kurzy u nás na
škole, zájem dětí nás opravdu překvapil.
Kurzy probíhaly v knihovně ZŠ TGM. Kurz
pro mladší žáky (3. – 5. ročník) probíhal
vždy první až třetí vyučovací hodinu
a kurz pro starší žáky (6. – 9. ročník)
probíhal čtvrtou až šestou vyučovací hodinu. Starší žáci se Ryanovi věnovali i po
vyučování, vzali ho na prohlídku města
a zámku a ukázali mu i blatenské obchody.
Všichni žáci byli s vedením kurzu spokojení. Ocenili Ryanův přátelský přístup
a způsob výuky hravou formou. Osvěžili
si své dosavadní znalosti angličtiny a naučili se spoustu nových slovíček a frází.
V konverzačních kurzech bychom rádi
pokračovali i v příštím roce.
Mgr. Ludmila Růžičková, učitelka AJ
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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

Seznam akcí v buzické hospodě „ U Čiláka“červenec a srpen 2015
V létě je vždycky ve staročeském hostinci „U Čiláka“ v Buzicích živo a veselo.
I letos je připraven pro širokou veřejnost
pestrý program sportovních a společenských 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 pestrým 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.
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice
PŘIJMEME
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Nadstandardní platové ohodnocení
Ubytování zdarma
Práce v týdenních turnusech

#
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VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.
Kontakt: obchod@equitana.cz
Tel: 724 351 721

PRODÁM
velký byt
3+1, 72 m2
NEBO VYMĚNÍM
za 1+1 či 2+kk.
Byt je v přízemí,
blízko centra
v Blatné.
Naproti autobusovému nádraží.
Tel.: 606 329 153
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PODLAHY
Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva
olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochut.
Každý týden ochutnávka jiného vína

16 druhů stáčených vín
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30


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,

So 9.00-11.30 a dohodou 777180516

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

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

Cukrárna Kavárna Segafredo
V Blatné – firma Anna Fišerová

PěIJME

PRODAVAýKY
MČsíþní pĜíjem od 14 000 ÷ 16 000,- Kþ
x Nevyuþené v oboru zauþíme.
x Možnost ubytování na dvoulĤžkovém pokoji. Po delší vzájemné
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0.
x PĜi špatné dostupnosti do zamČstnání, možnost svozu.
x PĜijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE.
x Možnost pĜivýdČlku na vedlejší pracovní pomČr.

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

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

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Nově zavedený sortiment
kotevní techniky
a spojovacího materiálu
německé firmy TOX:








průvlakové kotvy do betonu
spojovací úhelníky
profily U
stavitelné pilířové patky
kotvící patky
šrouby
hmoždinky univerzální, do
sádrokartonu, do dutin, do ytongu
a jiné

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

S T A VE B N I N Y
pod rybníkem Pustý
Ing. Scheinherrová Hana
- prodej barev Eternal
- tónování vnitřních a fasádních barev
- stavební materiály a zednické nářadí
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz
Web: www.stavebniny-blatna.cz

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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