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POHÁR O BLATENSKOU RŮŽI
2.4.2022 mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná v blatenské sokolovně uspořádaly pohárovou
soutěž v mažoretkovém sportu – O BLATENSKOU RŮŽI. Do Blatné se soutěž v mažoretkovém sportu vrátila po několika letech a jsme moc rádi, že to bylo právě v letošním roce, kdy
náš soubor oslaví 20 let od svého vzniku.
Velice nás potěšil zájem mažoretkových skupin a díky tomu jsme v Blatné mohli přivítat 300
soutěžících ze 17-ti týmů a ze 6-ti krajů České republiky. Během dne soutěžilo 160 tanečních
vystoupení od úplně nejmladších přípravkových holčiček až po nejstarší úspěšné reprezentantky
ČR na mezinárodních soutěžích.
Soutěž probíhala celý den (9-18 hod) a přilákala mnoho diváků nejen od soutěžních
skupin, ale také z Blatné. Mažoretky PREZIOSO nezklamaly a získaly 13 zlatých, 3 stříbrné
a 1 bronzovou medaili z celkem 18-ti startů.
Děkujeme všem rodičům mažoretek PREZIOSO za velkou obětavost a pomoc s organizací
celé soutěže!
Velké poděkování patří také sponzorům a dárcům za ﬁnanční i věcné dary:
Leifheit, Blatenské strojírny, Město Blatná, Pizzeria Casa Verde, Schrack Technik, NaradiOnline.cz, CheerTwirl.com, Nábytek Milan Bláha, Kosmetický salon Beauté Nature Vlasta
Vrzalová, Vinotéka náměstí Míru, Miger s.r.o., Clippy with love (Martina Kortusová), Martina
Koblihová.
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Velikonoční trhy
na zámku Blatná
S pomalu přicházejícími teplými dny
nastává dlouho očekávané jarní období, se
kterým se jednoznačně pojí Velikonoce.
Oslavy v Česku se vyznačují mnohými
tradicemi a pro cizince je mnohdy těžké
pochopit, jak může být například pomlázka
symbolem mládí a ne spíše trestem. My
jsme si ve spolupráci s MyFest k tomuto
velkolepému svátku připravili Velikonoční trhy o víkendu 16. - 17. dubna mezi
10:00 - 17:00. Přijďte si dát něco dobrého,
nasajte jarní pohodovou atmosféru a užijte
si s námi příjemný víkend v zámeckém
prostředí!
Vstupné do areálu zámku bude
70,- Kč a v této ceně bude zahrnut welcome drink (alkoholické i nealkoholické nápoje), pískování pro děti
(kreativní výtvarná hra), vstup do zámeckého parku a hudební vystoupení
na nádvoří od 13:00 do 17:00. Můžete se
těšit na amerického zpěváka a kytaristu
Brendna Hannigana a českého muzikanta
Vláďu Hájka.
Těšíme se na vaši návštěvu!

ZAKUKALA ŽEŽULIČKA Z DOUBRAVY: „PŘIŠLO JARO, KDO HO SE MNOU
OSLAVÍ?“
Jarní svátky jsou před námi, dubnové počasí si s námi trochu zahrává, ale síla slunce,
sluníčka už je značná. Paní ZIMA ustupuje
pomalu vládě JARA. Za dveřmi jsou VELIKONOCE!
Tento poslední předvelikonoční týden tzv.
„pašijový“ už se blíží ke konci. Máme za námi
Modré pondělí, symbol klidu a mlčenivosti, Šedé, někde Žluté úterý jako předzvěst
smutku, tyto dny bývaly dříve obyčejné,
všední. Předsváteční přípravy se rozbíhaly až
na Škaredou středu, kdy se všechno zametalo,
uklízelo, mnohdy i bílilo. Vymetaly se saze
z komínů a pecí. Pečlivý úklid měl vyhnat
všechny zlé síly z domu pryč. Následuje Zelený čtvrtek – poslední večeře Páně. Ten den
umlkají zvony, které podle legendy odlétají
do Říma. Mládež v této době chodí s řehtačkami nebo hrkačkami a nahrazuje tak zvonění
zvonů. Zelený čtvrtek je dnem odpuštění.
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Velký pátek je pak dnem Ukřižování, dnem
smutku nad Ježíšovou smrtí, proto se tento
den nazývá také Bolestný nebo Tichý a je
spojen s pokáním a přísným půstem. Teprve
po západu slunce začíná velikonoční vigilie,
která je začátkem slavnosti Kristova vzkříšení.
Lidová vyprávění přisoudila tomuto večeru
a noci tajemnou moc. Otvírá se země a vydává
ty nejvzácnější poklady, zjevují se tajemné
síly a čáry mají svou moc, je nocí zázraků.
K očištění těla od nemocí a špatných sil
v tyto dny pomáhalo mytí v proudící vodě,
místnosti i stáje se musely kropit svěcenou
vodou, někde se předly pašijové nitě, které
se zatkaly do plátna nebo se jimi oděv sešíval.
Majitele tak chránil před bleskem. Na Velký
pátek se nemělo nic půjčovat, nepralo se
prádlo, nepracovalo se na poli, nesmělo se
hýbat se zemí.
Bílá sobota je dnem světla a posledním
dnem půstu. Následuje Boží hod velikonoční
a Velikonoční pondělí, které je v současné
době nejvýznamnějším dnem jarních svátků,
dnem uvolnění a veselí, dnem oslavujícím
nový život.
VELIKONOCE mají své kořeny také
v pohanských dobách, kdy byly oslavou příchodu jara a nového života.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA
3 – JARO PLNÉ KVÍTÍ
Prodejem tuto sobotu ukončíme velikonoční nabídku zboží lidové umělecké tvorby.
Otevřeno bude od 9.00 do 16.00 hodin. Těšíme se na Vás. Nabídku již jistě znáte, zůstává
stejná, jen již je něco vyprodané.

NÁŠ TIP: PROUTĚNÉ (OMLAZUJÍCÍ)
VÝROBKY

VŠEM ČTENÁŘŮM I OBČANŮM BLATENSKA PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PLNÉ SLUNCE A POHODY a nezapomeňte – sběr největších darů
země – léčivých bylin, začíná…
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Možnost bezplatného odběru
kompostu z blatenské kompostárny
Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu za těchto
podmínek:
- odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům města
Blatná a osad města (je nutné předložit občanský průkaz),
- odběr bude umožněn za přítomnosti zaměstnance sběrného
dvora nebo kompostárny v provozní době sběrného dvora
v Riegrově ulici,
- limit je 120 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt
v případě bytového domu),
- nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují občané
vlastními prostředky,
Kompostárnu naleznete vedle sběrného dvora v Riegrově ulici, pro
příjezd na kompostárnu používejte pouze vjezd sběrného dvora.

Prodej kompostu
a překátrované zeminy
Zahradnický kompost – 460,- Kč vč. DPH za 1 tunu
Kompost je registrovaný u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Překátrovaná zemina – 250,- Kč vč. DPH za 1 tunu
Nakládka přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč vč.
DPH/1 přívěs
Kompost a zeminu je možné si naložit na blatenské
kompostárně u sběrného dvora v jeho provozní době.
Vážení prázdného přívěsu před naložením a plného
po naložení probíhá na sběrném dvoře.
Pro příjezd na kompostárnu používejte pouze vjezd
sběrného dvora.
Nakládka nakladačem se domlouvá na Technických službách města Blatné, s.r.o., Riegrova 59. Tel.: 383 422 541

Zemřelí březen 2022:
Ďurčová Eva - nar. 15.4.1960, bydliště Uzenice, úmrtí 26.2.2022
Čapek Karel - nar. 26.9.1931, bydliště Doubravice, úmrtí 27.2.2022
Vránová Marie - nar. 23.12.1934, bydliště Blatná, úmrtí 28.2.2022
Suchopárová Marie - nar. 7.7.1935, bydliště Blatná, úmrtí 1.3.2022
Sedláčková Věra - nar. 19.6.1934, bydliště Hněvkov, úmrtí
6.3.2022
Beníšková Jana - nar. 23.10.1937, bydliště Blatná, úmrtí 9.3.2022
Mgr. Mašková Eva - nar. 1.7.1938, bydliště Bělčice, úmrtí
18.3.2022
Vylitová Růženka - nar. 17.8.1945, bydliště Příbram, úmrtí
20.3.2022
Švejdová Marie - nar. 23.1.1927, bydliště Drahenický Málkov,
úmrtí 21.3.2022
Ráž Karel - nar. 15.4.1935, bydliště Blatná, úmrtí 20.3.2022
Soukupová Libuše - nar. 27.5.1943, bydliště Blatná, úmrtí
23.3.2022
Dolejš Luboš - nar. 12.6.1955, bydliště Blatná, úmrtí 27.3.2022
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Ekonomické okénko
s Oskarem:
Ukrajina očima ekonoma
(část 2/2)
Novodobá historie
Země byla většinu 20. století součástí Sovětského svazu. Ve 30.
letech zažila uměle vyvolaný hladomor. Ten trval přes rok a zemřely
při něm miliony obyvatel. Odhady hovoří o více jak 7 milionech obětí.
Během 2. světové války se přes Ukrajinu posunula frontová linie
hned dvakrát. Nejdříve s Němci směrem na východ a poté se Sovětským svazem směrem na západ. Po válce zde byl zaznamenám vzestup
těžkého průmyslu a elektráren. V roce 1986 se zde odehrála jaderná
havárie v Černobylu.
Po rozpadu Sovětského svazu se reforma na tržní hospodářství
příliš nepovedla, což vedlo k rozkrádání státního majetku a růstu korupce. Ukrajinská ekonomika se v 90. letech propadla téměř o polovinu.
Po roce 2000 se začala ekonomická situace zlepšovat. Bohužel však
zemi v roce 2008 zasáhla globální ekonomická krize.
Od roku 2004 je v zemi velké politické napětí. V roce 2004 zde
lidé zažili tzv. Oranžovou revoluci (příklon k Rusku) a v roce 2014
tzv. Euromajdan (příklon k západu). V roce 2014 Rusko anektovalo
Krym a na východních hranicích Ukrajiny se rozhořela občanská válka.
Vývoz
Dle dat z roku 2020 tvoří největší objem vývozu obilniny (19 %),
železo a ocel (16 %), živočišná výroba a oleje (12 %), železá ruda
(9 %), elektronika (5.2 %).
Nejvíce vývozu míří do Číny (14 %), Polska (6.7 %), Ruska (5.5
%), Německa (5.5 %) a Turecka (5 %)
Budoucnost
Osobně doufám v co nejrychlejší ukončení konﬂiktu a uklidnění
politického napětí. Pokud se Ukrajině podaří využít zahraničního kapitálu při poválečné obnově země, může to pro zemi znamenat novou
kapitolu a období růstu. Ukrajina má rozhodně co nabídnout ať z pohledu průmyslu, přírodních zdrojů nebo turismu a kulturního dědictví.
Zdroje: data.worldbank.org, businessinfo.cz, transparency.org, tradingeconomics.com, czso.cz, cs.wikipedia.org, czechia.mfa.gov.ua

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BLATNÁ
pořádá každoroční

pálení čarodějnic
Kdy: 30. dubna 2022
Kde: Hasičská zbrojnice
Čas: od 19.00 hodin
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé!
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
součástí pohnutých novodobých dějin Ukrajiny je
i významná skupina našich krajanů. Nejspíš jste slyšeli
o „volyňských Češích“ a víte, že se nejedná o nějaký
kmen, sídlící jižně od Strakonic, nýbrž o rodiny Čechů, kteří se před
zhruba 150 lety – v době, kdy hlavní proud emigrantů směřoval
do Ameriky - vydali hledat lepší živobytí jen kousek za východními
hranicemi tehdejšího Rakouska, do Volyňské gubernie carského
Ruska. Mezi těmi, kdo mířili na pozvání ruského cara Alexandra II.
na Volyň byli i předci mé manželky. Ruský vpád na Ukrajinu oživil
můj zájem o toto téma a po přečtení knihy Karla Richtera „Historické
drama volyňských Čechů“ mám pocit, že slovo „drama“ je ještě hodně
milosrdné.
Oblast Volyně je zhruba stejně velká jako Čechy, kdysi dávno byla
součástí Kyjevské Rusi, poté patřila k Polsko-litevskému knížectví
a po rozdělení Polska koncem 18. století připadla Rusku. Převažovalo
zde ukrajinské obyvatelstvo, ale značné bylo i zastoupení Poláků, Židů
či Němců; většinu půdy zde držela polská aristokracie a po potlačeném
polském povstání v roce 1863 byla nucena hluboko pod cenou tuto
půdu prodávat. Nabídka kvalitní půdy v průběhu pár let přilákala stovky
českých rodin a brzy se česká kolonie na Volyni rozrostla na několik
desítek tisíc osob.

Mapka z roku 1868 s označením Volyně

Od českých kolonistů se očekávalo nejen zředění polského katolicismu, ale zejména celkové ekonomické povznesení oblasti, a to se brzy
začalo dařit. Češi zakládali celé vesnice, stavěli školy, mlýny, pivovary,
a udržovali si – navzdory tlakům na přijetí pravoslaví a omezování
češtiny ve výuce - českou kulturu i kontakty se starou vlastí. Jejich
relativně poklidný život a narůstající prosperita se otřásly v základech
až s 1. světovou válkou.
Volyňští Češi, dosud žijící na jakémsi „českém ostrůvku“, se rázem ocitli téměř v epicentru chaosu a válečných vřav. Jednak mnozí
museli narukovat do ruské armády (a později bojovali v českých
legiích), jednak – a to bylo mnohem závažnější – se Volyň nacházela
na důležitém válečném koridoru. „Volyňáci“ to poprvé pocítili na jaře
1915, když se zde Rusové bránili německo-rakouské ofenzívě a každý
posun fronty byl zpravidla doprovázen zabavováním potravin, koňů

Poloha Volyně na území dnešní Ukrajiny

a dobytka a nezřídka demolicí domů, znásilňováním, popřípadě vražděním. Ale to byl jen začátek. V létě 1916 Volyň opět ovládli Rusové,
ale brzy poté se Rusko propadlo do revolučního chaosu a po uzavření
Brestlitevského míru počátkem března 1918 už zde zase byli Němci.
Následující 3 roky pak válčil prakticky každý s každým: Němci, Poláci,
Ukrajinci (kteří vyhlašují samostatnou Ukrajinskou lidovou republiku),

Volyň rozdělená v roce 1920 mezi Polsko a SSSR s vyznačením českého
osídlení

Rudá armáda, armády ruských protibolševických generálů i lokální
loupeživé bandy. Až závěr roku 1920 přináší mír a rozdělení Volyně
na polskou a sovětskou (ukrajinskou) část.
Vysvobození to bylo především pro volyňské Čechy, kteří se ocitli
v Polsku: ti brzy dosáhli předválečné prosperity a vzpomínají na to
období v dobrém. Ti na východě to měli horší, zažili násilnou kolektivizaci, deportace i sověty řízený hladomor. Ovšem tím drama zdaleka
nekončí. V září 1939 vypukla 2. světová válka a polskou část Volyně
zabírá Sovětský Svaz. Opět boje, opět kolektivizace a deportace. Mnohé před sovětskou zlovůlí pak na poslední chvíli zachránilo napadení
Sovětského Svazu Německem v červnu 1941.
Ale i německá správa
je nesmírně krutá, a nejen vůči Židům. V létě
1943 Němci brutálně
vyvraždili Český Malín,
upáleno a postříleno zde
bylo v jediném dni téměř
400 volyňských Čechů.
Ale to už se zase z východu blíží Rudá armáda
a volyňští Češi houfně
vstupují do formující se
československé brigády
Ludvíka Svobody, se
kterou přes Duklu dorazí
až do Čech. Na Volyni
si však mezitím vyřizují
účty Poláci a ukrajinští
nacionalisté, zvěrstva
neberou konce, a perspektiva dalšího živo- Rodný list volyňské rodačky vystavený později v
ření v sovětském Svazu Československu. Místa narození jsou nesprávně
přiřazena do SSSR (správně by bylo Polsko, u
opravdu není lákavá.
jejích rodičů o Rusko)
Volyňští Češi houfně
žádají o repatriaci do Československa a asi 40 tisíc „Volyňáků“ (včetně
matky a babičky mojí manželky) se po různých průtazích v roce 1947
přesouvá do Čech. Jenže tam už klepe na dveře únor 1948….
Vypadá to skoro jako nekonečná řada hororů, přičemž platí, že osud
české Volyně je zároveň zmenšeným obrazem osudu celé Ukrajiny.
Pouze s tím, že volyňští Češi (až na pár výjimek) už současné peklo
Jan Kára
ruské agrese nezažívají.
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Aprílová škola v ZŠ J. A. Komenského Blatná
JAK se žáci 9. A stali učiteli

1. dubna si žáci 9. A, patroni třídy 3. A, vyzkoušeli
povolání učitele. Připravili si pro třeťáky zajímavé hodiny matematiky, anglického a českého jazyka s mnoha soutěžemi. Dětem se výuka
„naruby“ moc líbila. Užily si vyučování se svými vrstevníky, se žáky,
kteří před 6 lety seděli v jejich lavicích.
Moc děkuji učitelům - žákům 9. A a paní učitelce Černé za spolupráci.
Mgr. Jana Fialová
třídní učitelka 3. A

JAKo o život rychle do schodů

I když se ve školním řádě nepřímo říká, že žáci nemají po škole
běhat, přece se jen najde jeden den v roce, kdy naopak musí běžet
do schodů jak o život – tímto dnem je vždy 1. duben, kdy se koná
tradiční APRÍLOVÝ BĚH DO SCHODŮ.
Letos schody vyběhlo celkem 223 soutěžících v pěti věkových
kategoriích, dokonce se zapojily i některé paní učitelky.
Nahoře na všechny čekala malá sladká odměna a další týden už jen
čekali na vyhlášení celkových výsledků. Tři nejlepší závodníci z každé
věkové kategorie získali diplom a drobnou odměnu.
Symbolickou zlatou medaili nakonec získali:
Kategorie

Dívky

Chlapci

1. třídy

Vodičková Anna (I. A)

Uldrich David (I. A)

2. – 3. třídy

Kratochvíl Adam (III. A)

Šišková Soﬁe (III. B)

4. – 5. třídy

Bošek Matyáš (IV. B)

Bajrič Soﬁe (V. B)

6. – 7. třídy

Brynda Matyáš (VII. A)

Bari Kamila (VII. A)

8. – 9. třídy

Hanzlíková Tereza (VIII. B)

Schwarz Tomáš (IX. A)

Poděkování patří panu učiteli Miroslavu Šafrovi za organizaci
Aprílového běhu a všem závodníkům za plné nasazení. Výhercům
samozřejmě velké blahopřání.
Mgr. Jana Krapsová
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Rok 2021 v Jihočeském kraji
Rok 2021 uplynul jako voda a tím pádem se můžeme podívat na to,
jak z hlediska počasí na jihu Čech tento rok vypadal.
Loňský rok 2021 se v Jihočeském kraji zapisuje do klimatických
záznamů jako 24. nejteplejší rok (v období 1961 až 2021) s průměrnou
roční teplotou 7,6 °C, což je o 0,2 °C více, než je dlouhodobý klimatický normál (1981 až 2010). Tím pádem se teplotně charakterizuje jako
normální. V dlouhodobém sledování ale pokračuje trend v neustálém
oteplování. I když ve srovnání je rok 2021 o 1,0 °C chladnější, než
rok 2020.
Podle hodnocení „normality“ byly jako teplotně normální (tj. bez
výrazné teplotní odchylky) zaznamenány měsíce: leden, únor, březen,
červenec, říjen a listopad. Jako teplotně nadnormální byly hodnoceny:
září a prosinec. S největší kladnou odchylkou byl jako mimořádně
nadnormální hodnocen červen. Naopak jako teplotně silně podnormální
byly zaznamenány měsíce duben a květen, kdy si lze vzpomenout
na časté přízemní mrazíky.
Nejvyšší průměrnou roční teplotu v Jihočeském kraji zaznamenala
stanice České Budějovice (9,2 °C), dále Temelín (8,7 °C) a Křemže
– Mříč (8,4 °C). Nejnižší průměrná měsíční teplota v kraji byla zaznamenána v tzv. „mrazových kotlinách“ a na hřebenech hor. Jedná
se o stanice Kvilda Perla (3,3 °C), Plechý (3,8 °C) a Boubín (4,1 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla naměřena dne 19. 6.
na stanici České Budějovice (33,3 °C). Naopak nejnižší minimální
teplota vzduchu byla naměřena dne 15. 2. na stanici Kvilda Perla (-31,4
°C), což byla zároveň i nejnižší hodnota v České republice za celý rok.
Ohledně srážek byl rok 2021 v celku průměrný. Průměrně za celý
kraj spadlo 714,6 mm1, což představuje 104 % úhrnu oproti normálu
(1981 až 2010) a v pořadí 22. nejdeštivější rok (v období 1961 až
2021). Z tohoto hlediska se tento rok hodnotí jako srážkově normální.
Nejvíce srážek v Jihočeském kraji spadlo v červenci, kdy průměrný
měsíční úhrn činil 119 mm (129 % normálu), naopak nejméně srážek
bylo zaznamenáno v září a to jen 16,2 mm (29 % normálu).
Nejvyšší roční srážkový úhrn byl z 87. srážkoměrných stanic dosažen zejména na horách, a to na stanici Bučina (1219,5 mm), Kvilda
(1125,4 mm) a Pasečná (1115,5 mm). Nejmenší roční srážkový úhrn
v kraji byl naměřen na stanici Chelčice (523,8 mm), Tábor (534,2 mm)
a Dačice (551,2 mm).
Nejvyšší denní úhrny srážek byly zaznamenány v červnu v silných bouřkách na stanici Volyně (97,2 mm), dále v červenci opět
v silných bouřkách na stanici Jistebnice (77 mm) a Dolní Dvořiště
(71,9 mm).
Nejvyšší celková sněhová pokrývka byla 22. 3. na stanici Plechý
(112 cm) a nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán 1. 12.
s hodnotou 30 cm také na stanici Plechý.
Délka trvání slunečního svitu v kraji byla za rok 2021 lehce
nadprůměrná. Nejvyšší roční hodnotu slunečního svitu zaznamenaly
na stanicích České Budějovice (1791,5 h), Temelín (1783,5 h) a Byňov
(1764 h). Nejméně slunečního svitu bylo na stanicích Husinec (1568
h), Hlasivo (1657 h) a Strakonice (1660 h).
Nejvyšší náraz větru byly zaznamenán 23. června při postupu
silných bouřek, a to na stanici Borkovice (27,6 m/s = 100 km/h).
Konktrétně v tento den kvůli extrémnímu větru v blízkosti Temelína
spadly 3 stožáry vysokého napětí. Dále hodně foukalo 21. října při výrazné brázdě nízkého tlaku vzduchu, kdy na stanici Černá v Pošumaví
1

Průměrné srážky v Jihočeském kraji za období (1981–2010) činí 686 mm.
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byly nárazy větru (27,5 m/s = 99 km/h) a v ten samý den na stanici
Kocelovice (27,3 m/s = 98 km/h).
Údaje pro srovnání se stanicí Kocelovice a Blatnou:
Na stanici Kocelovice byla v roce 2021 průměrná teplota 8,0 °C,
což je o 0,2 °C více oproti normálu 1981 až 2010, (9. nejvyšší hodnota
v kraji z 29. klimatických stanic, včetně hor).
Celkový úhrn srážek čítal 645,2 mm, což představuje 109 % úhrnu
oproti normálu 1981 až 2010, (tzn. 57. místo z 87. srážkoměrných
stanic).
Co se týče Blatné, tak zde bylo 680,5 mm srážek, (4. nejvyšší hodnota za posledních 30 let). V rámci kraje za loňský rok Blatná zaujímá
v úhrnu srážek 45. místo.
Autor článku: Daniel Maňhal, ČHMÚ – Regionální předpovědní
pracoviště České Budějovice
Zdroj dat: ČHMÚ (2022)

Porovnání měsíčních srážek na stanici Kocelovice (rok 2021 a normál
1981–2010)

Porovnání průměrné měsíční teploty na stanici Kocelovice (rok 2021
a normál 1981–2010)

Celkové srážky v Jihočeském kraji za rok 2021
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OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná,
Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023.
Zápisy se budou konat dne
4. května 2022 od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
Pro MŠ Blatná, Šilhova v budově MŠ Blatná,
Šilhova 822 a pro MŠ Blatná Vrchlického
v budově MŠ Blatná, Vrchlického 726.
Podrobnější informace k zápisu najdete na webových stránkách
mateřských škol:
https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/
Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ
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Prunus avium čekanicum
„Strom, zvláště pak ovocný, dovede krajinu nejen krášlit, ale jest
jako jistina, která nejen úroky vydává, ale sama rok od roku se zvětšuje,
každým vysazeným stromem je statek náš cennějším, dražším, o mnohý
požitek příjemný a výnos hojný, bohatší. Josef Dumek r. 1878.
Možná tímto citátem byli ovlivnění majitelé čekanického panství,
Vlasta a Josef Židlických, když téměř před 100 lety zakládali třešňové
aleje ve vsi i jejím těsném okolí. Vedle několika liniových výsadeb
podél cest, zde byl vysázen také velký třešňový sad za zámeckým
parkem. V současné době jsou již aleje v Čekanicích velmi prořídlé
a stromy zchátralé.
Návrh obnovy jedné z historických alejí, která se nachází částečně
na obecním pozemku a částečně na pozemku soukromém, podpořilo
jak město Blatná, tak i ﬁrma Vlasta Veringerová. Žádosti, kterou podal Odbor životního prostředí Blatná, vyhověl Státní fond životního
prostředí ČR a podpořil nákup sazenic a doprovodného materiálu pro
realizaci výsadby aleje v extravilánu obce.
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dotace se totiž čekaničtí zavázali, že budou nejméně v průběhu tří let
o stromky pečovat včetně zálivky. Doufejme, že nás obnovená alej
odmění nejen úrodou, ale přispěje také ke kvalitě ovzduší. Stromy
budou zadržovat vodu ve svažitém terénu a taktéž svým vzhledem
utvářet kvalitní veřejný prostor. Celý projekt tak podpoří významné
historické a naučné hodnoty této části obce.
Třešňová alej totiž vede k nově zrestaurované soše sv. Jana Nepomuckého na „Hůrkách“, odkud se skýtá krásný a daleký výhled.

Úspěšnou práci při pěkném počasí dotvářela sehranost celého
pracovního týmu a k dobrému pocitu všech na závěr velmi přispělo
výborné občerstvení, které zajistily místní ženy. A když se řekne: „To
je bohulibé“, představí si člověk nějakou příjemnou a záslužnou věc.
Akce, která proběhla v sobotu 26. 3. v Čekanicích, opravdu taková
byla. Kdyby mohla příroda mluvit, snad by poděkovala všem, kteří
přišli na stráň nad Čekanice „zasadit svůj strom“.
MH

V sobotu 26. 3. v 8.00 hodin se sešlo v Čekanicích na návrší
„U svatého Jána“ nad rybníkem Ovčínem celkem 72 dobrovolných
sadařů, aby si zasadili „svůj strom“. Po krátké, odborné instruktáži se
všichni okamžitě a s chutí pustili do práce. Záměrem bylo obnovení
staré třešňové aleje 65. novými stromky. Stejně jako při jiných společenských akcích ve vsi se i této události s velkou ochotou zúčastnili
vedle místních občanů a chalupářů také táborníci, skauti ze Střediska
podplukovníka Vally z Prahy 6. Dostavili se členové dvou oddílů skautů
„Avalon“ a „Orion“, kteří dorazili na místo přesně v 8.00 ráno, v počtu
22 lidí. Je třeba podotknout, že nejstaršímu účastníkovi sázení bylo 80
let a nejmladšímu nebyl ještě ani 1 rok.

Jaroslav Pekárek

POVÍDÁNÍ O KNIZE
A AUTOGRAMIÁDA
DUBEN

Stromky byly sázeny podle doporučené technologie, při zajištění
odborného dozoru. Vsazením třešní ale práce nekončí, získáním

24.
2022

17:00 | NEDĚLE
K I N O

S E D L I C E

PŘIPRAVEN BUDE I
PRODEJ KNIHY
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$QGUHDĢP¯GRY£D]DKUDGQ¯N9ODGLVODY
%RXģH6RUWLPHQWěH]DQ¿FKUĳł¯QDE¯GQH
+HOHQDĢRXUNRY£1DP¯VWÝEXGHPRłQ«
]DNRXSLWÏLREMHGQDWQHMUĳ]QÝMģ¯GUXK\
EDONRQRYHNLVD]HQLFUĳł¯
9¯FHLQIRUPDF¯QDZZZSODQWD]EODWQDF]

Kulturní
kalendář
16. 4. 20 h
Charlie Slavík Revue
Restaurace Sokolovna Blatná
Koncert – Blues, Rock´n´roll.

16. 4. 20 h
FUGA, UCHO
Hospoda Na Vinici
7UDGLÏQ¯YHOLNRQRÏQ¯NRQFHUWNDSHO

16. – 17. 4. 10–17 h
9HOLNRQRÏQ¯WUK\QD]£PNX%ODWQ£

18. 4.
1RY«D]QRYXREMHYHQ«Ï£VWLNRVWHOD
1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHY%ODWQ«
8Sě¯OHłLWRVWL0H]LQ£URGQ¯KRGQH
SDP£WHNDKLVWRULFN¿FKV¯GHOY£V]YHPH
QDNRPHQWRYDQRXSURKO¯GNXNRVWHOD
1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHY%ODWQ«
)DUQ¯DUH£OEODWHQVN«KRNRVWHODMHMHGQ¯P
]QHMO«SHGRFKRYDQ¿FKGXFKRYQ¯FK
FHQWHUWRKRWRW\SXQHMHQYÎHVN«
republice.
VWěHGQ¯PW«PDWHPW«WRSURKO¯GN\
EXGHSěHGVWDYHQ¯]QRYXREMHYHQ¿FK
Ï£VW¯NRVWHODMHKRVORłLW«KRVWDYHEQ¯KR
Y¿YRMHDPELWXNRVWQLFHDQÝNWHU¿FK
XPÝOHFN¿FKGÝO
=NDSDFLWQ¯FKGĳYRGĳEXGHSURKO¯GND
]DÏ¯QDWYHGYRXÏDVHFKYDKRGLQ
5HJLVWUDFH¼ÏDVWQ¯NĳQD
FLPOHU#SODQWD]EODWQDF]
D

22. 4. 13–17 h
%ODWQ£UR]NY«W£
7ě-3.RXENDXNDģQ\
ĢOHFKWLWHOUĳł¯-DQ%¸KPGRSRUXÏRYDO
Y\VD]RYDWUĳłHGRNYÝWQ¯NĳVSROX
VREO¯EHQ¿PLEDONRQRYNDPL3ěLMÑWH
VHLQVSLURYDWMDNQHFKDWUR]NY«VW
VY£RNQDY\]NRXģHMWHVLMDNNVREÝ
MHGQRWOLY«GUXK\OHWQLÏHNSDVXM¯D
]MLVWÝWHMDN«GUXK\Uĳł¯VHKRG¯SURWHQWR
W\SY¿VDGE\2GSROHGQHPDWYĳUÏ¯PL
G¯OQDPLY£VEXGRXSURY£]HWƄRULVWND

DY7HUH]¯QÝ%ODWQ£VHGRW«WRDNFH
YHěHMQ«KRÏWHQ¯MPHQREÝW¯KRORFDXVWX
SěLGDODYURFH9Q£VOHGXM¯F¯FK
OHWHFKE\ODGRSOQÝQDRYHQNRYQ¯Y¿VWDYX
SěLSRP¯QDM¯F¯REUD]HPDVORYHPYģHFKQ\
EODWHQVN«REÝWLKRORFDXVWXÎHVWMHMLFK
památce.
7¯PłHMHMLFKMP«QDY\VORYXMHPHQDKODV
DYHěHMQÝYUDF¯PH]DSRPHQXW«QHYLQQ«
REÝWLOLGVN«QHQ£YLVWLQ£VLO¯DEH]SU£Y¯
GRQDģHKRSRYÝGRP¯QDģ¯VSROHÏQ«
KLVWRULH3ěLSě¯OHłLWRVWLY]SRP¯QNRY«KR
DNWXY\VWRXS¯VNU£WN¿PSURJUDPHP
XNUDMLQVN«NOH]PHURY«XVNXSHQ¯%HDWVRI
hearts.

2VODYDQDUR]HQLQSDQ¯=GHQN\
)DQWORY«

Akce

Zámek Blatná
Tematické trhy s hudbou, spoustou
dobrot.
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24. 4. 17 h
3HWU+RGHNDKRVW«
.RVWHOVY-DQD.ěWLWHOH3DģWLN\
Koncert
3ěHGSURGHMY,QIRFHQWUX%ODWQ£

24. 4. 18 h
ÎHVN«ŢK£ÏN\ŠEH]Y\W£ÏN\
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
%HVHGDRÏHģWLQÝDMHM¯FK¼VNDO¯FK
s Bohunkou Hermannovou.

29. 4. 19 h
/XERĠ3RVS¯ĠLO3
Hospoda U Datla
Koncert

28. 4.
-RPKDĠRvDś'HQY]SRP¯QN\QDĠRD

14 h
ÎWHQ¯MPHQEODWHQVN¿FKREÝW¯KRORFDXVWX
XNDģQ\QDWě¯GÝ-3.RXEND
'HQKRORFDXVWXDKUGLQVWY¯KHEUHMVN\
Ť-RPKDģRDYHKDJYXUDŢMHGQHPNG\VL
SURVWěHGQLFWY¯PY]SRP¯QNRY¿FKREěDGĳ
SěLSRP¯Q£PHSDP£WNXREÝW¯KRORFDXVWX
3URWHQWRSLHWQ¯GHQE\OVWDQRYHQ
WHUP¯QNG\E\OR]DK£MHQRSRYVW£Q¯
YHYDUģDYVN«PJKHWWXYURFH
1LVDQGXEQD 7HQWRGHQ
SěHGFK£]¯SRK\EOLY«PXVY£WNXSHVVDFK
DSURWRLGDWXPÏWHQ¯MPHQVHNDłG¿URN
PÝQ¯
9ÎHVN«UHSXEOLFHVHVWDOY¿]QDPQ¿P
GQHPSURłLGRYVNRXNRPXQLWXSRURFH
NG\VHYÎHFK£FK]DÏDOWHQWR
GHQSěLSRP¯QDWQHMSUYHXYQLWěłLGRYVN«
NRPXQLW\YSUDłVN«3LQNDVRYÝV\QDJR]H

16 h
6HWN£Q¯XSDPÝWQ¯GHVN\Wě-3.RXEND
17 h
.RQFHUWXNUDMLQVN«NOH]PHURY«IRUPDFH
Ť%HDWVRIKHDUWVŢYNDY£UQÝŁHOH]£ěVWY¯
8ĢXOFĳ
.OH]PHUŝŤ%HDWVRIKHDUWVŢ
8NUDMLQVN«XPÝON\QÝ YHVY«GRPRYLQÝ
SULP£UQÝKU£ÏN\V\PIRQLFN¿FK
RUFKHVWUĳ VHVHVNXSLO\GRIRUPDFH
Ť%HDWVRIKHDUWVŢDE\VY¿PXPÝQ¯P
SěLVSÝO\NXNRQÏHQ¯Y£ON\YHVY«]HPL
9ÎHVN«UHSXEOLFHY\VWXSXM¯YU£PFL
SURMHNWX6YÝWORSUR8NUDMLQXDY\GÝODQ«
SHQ¯]HSRV¯ODM¯VY¿PURGLQ£PQDSRGSRUX
ve válce.

29. 4. 13 – 17 h
%ODWQ£WDQÏ¯
1£P-$.RPHQVN«KR
3ěLSě¯OHłLWRVWL0H]LQ£URGQ¯KRGQH
WDQFHVHPĳłHWHWÝģLWQDWDQHÏQ¯OHNFH
NXE£QVN«VDOV\V+DQVHUHPD0DULRX
DIURGDQFHVHVNXSLQRX%D7R&X
DVRXÏDVQ«KRGLYDGHOQ¯KRWDQFHVH
VµOLVW\3UDłVN«KRNRPRUQ¯KREDOHWX
)LQ£OHSURJUDPXEXGHSDWěLWVSROHÏQ«
FKRUHRJUDƃLSURIHVLRQ£OQ¯FKWDQHÏQ¯Nĳ
VSROXVP¯VWQ¯PLVRXERU\Y\VWRXS¯
WDQHÏQ¯RERU=8Ģ3UH]LRVR6RNRO
%ODWQ£DEVROYHQWLWDQHÏQ¯FKNXU]ĳD50
'DQFH6WUDNRQLFH1D]£YÝUSR]YHPHQD
SDUNHWY£VYģHFKQ\YU£PFLFHORVW£WQ¯KR
ƄDVKPREX
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%ODWQ£WDQÏ¯ŝSURJUDP
13.30–14.30 h
OHNFHVRXÏDVQ«KREDOHWXŝ7HUH]D
+ORXģNRY£VµOLVWND3UDłVN«KR
NRPRUQ¯KREDOHWX
14.30–15.30 h
OHNFHDIURGDQFHŝ0RQLND5HEFRY£
DVNXSLQD%D7R&X 6HQHJDO&=
15.30–16.30 h
lekce kubánské salsy – Hanser Raúl
(VWHQR]9HUGHFLD .XED D0DULD,VDEHO
(FKHPHQGLD$UWLDJD .XED
16.30 h
XN£]N\WDQHÏQ¯FKVW\OĳŝVWUHHWGDQFH
VRXÏDVQ¿WDQHFVDOVDDIURGDQFH
IUHHVW\OH
17.00 h
VSROHÏQ£FKRUHRJUDƃH%ODWQ£WDQÏ¯
DFHORVW£WQ¯ƄDVKPRE$UW3HRSOH
9¯FHLQIRUPDF¯QDZZZSODQWD]EODWQDF]

29. 4. 19 h
&DUPLQD9HWHUD
3UDłVN¿NRPRUQ¯EDOHW
6RNRORYQDGLYDGHOQ¯V£O
.RPSRQRYDQ«S£VPRGÝOSěHGQ¯FK
ÏHVN¿FKFKRUHRJUDIĳDWDQHÏQ¯Nĳ
3HWUD=XVN\D3DYODĢPRNDLQVSLURYDQ«
OLGRY¿PLS¯VQÝPLUHVSW]YHWQLFNRX
hudbou.
Ej lásko
&KRUHRJUDƃH3HWU=XVND
+XGED-Lě¯3DYOLFD +UDGLģĩDQ Y¿EÝU
S¯VQ¯]DOEDŤ2]YÝQ\GXģHŢ
Fo(u)r One
&KRUHRJUDƃH3HWU=XVND
+XGEDLQGLFN«LUVN«DUDEVN«DłLGRYVN«
balady
Musica Slovaca
&KRUHRJUDƃH3DYHOĢPRN
+XGED,OMD=HOMHQND
5ĳłH
&KRUHRJUDƃH3HWU=XVND
+XGED-Lě¯7LFKRWD 6SLULWX£ONYLQWHW
Y¿EÝUS¯VQ¯]DOEDŤ3¯VQLÏN\]URNXUD]
GYDŢ
9VWXSQ«.Ï.Ï
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K
+RVW%ODWHQVN¿FKOLVWĮśVWDURVWND
.DWHĘLQD0DOHÏNRY£
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

K
.DY£UHQVN¿NY¯]V5ĮĽHQNRXD)LOLSHP
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

K
3Ę¯MH]GKLVWRULFN¿FKYRMHQVN¿FK
YR]LGHO
7ě-3.RXEND


-D]]'D\
8OLFH1D3ě¯NRSHFKX.DY£UQ\
93RG]£PÏ¯
17–18 h
6ZLQJRY£WDQÏ¯UQD6ZLQJE\/LRQvV
18–19 h
9ROQ£WDQÏ¯UQD

.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
Sě¯VWXSQ«.Ï

2VODYDNRQFHGUXK«VYÝWRY«Y£ON\

.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
GROHWQHYKRGQ«.Ï

13.30 h
.DOLQRYRQ£PÝVW¯
13.45 h
3UĳMH]GKLVWRULFN¿FKYRMHQVN¿FK
YR]LGHO].DOLQRYDQ£PQDQ£EěHł¯


-D]]'D\
=£PHN%ODWQ£Q£GYRě¯
14 h
+%DQGMXQLRUELJEDQG=8Ģ%ODWQ£
15 h
5HVLGHQFH7ULR8NUDLQH
16 h
2QGěHM5XPO 0DWHM%HQNR4XLQWHW

K
%HWO«PVN«VYÝWOR
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
GROHWQHYKRGQ«.Ï

K
'RNWRU6WUDQJHYPQRKRYHVP¯UX
Ġ¯OHQVWY¯
$NÏQ¯IDQWDV\KRURU86$
titulky

Knihovna
9WHUP¯QXRGGREXGH
NQLKRYQDX]DYĘHQD]GĮYRGX
UHNRQVWUXNFH
'ÝNXMHPH]DSRFKRSHQ¯
3URGRVSÝO«
.DĽG«¼WHU¿śK
6HWN£Q¯QDGNQLKRX

.RPXQLWQ¯
FHQWUXP

K
9¯W£Q¯SWDÏ¯KR]SÝYX

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
5HFLW£OSRSXO£UQ¯]SÝYDÏN\DPX]LN£ORY«
KYÝ]G\

22. 4. 20 h
3RÏHPPXĽLWRXĽ¯

27. 4. 19 h
=Q£P¯QH]Q£P¯

/LELGR&KDOOHQJH&ULSSOHG)LQJHUV)DWDO
3XQLVKPHQW
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

K
+DQND.Ę¯ĽNRY£

KHQGLNHSRYDQ¿FKELNHUĳVH]DWDMHQ¿P
dechem budeme sledovat vodáky
QDSHěHM¯FKěHN\.HYHD.ZDQ]D
]DY]SRP¯Q£PHQDSRVOHGQ¯NYÝWQRY¿GHQ
URNXNG\ODYLQDSRKěELOD
Y]£NODGQ¯PW£ERěHYģHFKQ\ÏOHQ\ÏHVN«
H[SHGLFH3HUXSURłLMHPH
V¼ÏDVWQ¯N\Q£URÏQ¿]£YRGPLOHV
Adventure a s Lenkou Vacvalovou
EXGHPHKOHGDWRGYDKX]DEÝKQRXW
QHMGHOģ¯WXULVWLFNRXWUDVXQD6ORYHQVNXŝ
NP]'XNO\GR'ÝY¯QD
9VWXSQ«.Ï
9¯FHLQIRUPDF¯RIHVWLYDOXDSURP¯WDQ¿FK
ƃOPHFKQDZZZSODQWD]EODWQDF]
DZZZH[SHGLFQLNDPHUDF]



30. 4. 20 h
-LKSURWLVHYHUX

6UD]YQHGÝOLYKY%ODWQ«XģSHMFKDUX
XU\EQ¯ND7RSLÏ DXWDQHFKHMWHQHMO«SH
XKěELWRYD9\FK£]NDVSRVORXFK£Q¯P
DSR]RURY£Q¯PSW£NĳLVXN£]NRX
NURXłNRY£Q¯9KRGQ£MHREXYGRP¯UQ«KR
YOKNDDGDOHNRKOHG9HGH3HWU3DYO¯N
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Kino
K
9\ĠHKUDG)\OP
.RPHGLHVSRUWRYQ¯ÎHVNR
PLQPO£GHłLGROHWQHSě¯VWXSQ«.Ï

20. 4. 19 h
([SHGLÏQ¯NDPHUD
'YDQ£FW¿URÏQ¯NRVODY¯PH
H[SHGLF¯NQHMY\ģģ¯PYRGRS£GĳP
VYÝWDQDKO«GQHPHSRGSRNOLÏNX

19. 4. 17 h
9LUWX£OQ¯VYÝWDMHKRQHEH]SHÏ¯ś
N\EHUĠLNDQD

Kavárna
9U£PFL1HERMWHVHP«GL¯DQHE
Ť$ĩQ£PVORXł¯DQHYO£GQRXŢY£V
]YHPHQDVHPLQ£ěRN\EHUģLNDQÝ
6H]Q£P¯WHVHVW¯PWRIHQRP«QHP
]MLVW¯WHFRYģHFKQRN\EHUģLNDQDMHMDN
M¯SěHGFK£]HWDěHģLW7DWRSěHGQ£ģND
MHYKRGQ£SěHGHYģ¯PSURURGLÏH
SUDURGLÏHXÏLWHOHDOHLSURNDłG«KR
NGRQÝMDN¿P]SĳVREHPSUDFXMHVGÝWPL
ÏLPODGLVWY¿PL3ěHGQ£ģNXSRYHGRX
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RGERUQ¯FL]HVSROHÏQRVWL3RUWXV3OXV
NWHě¯VHGORXKRGREÝ]DE¿YDM¯IHQRP«QHP
N\EHUNULPLQDOLW\DMHKRSěLEO¯łHQ¯
YHěHMQRVWL
9¯FHLQIRUPDF¯QDZZZSRUWXVSOXVF]
Vstupné dobrovolné

21. 4. 17.30 h
6\PEROLNDUĮĽ¯

Kavárna
/HNWRUNDQ£URGQ¯JDOHULH0JU0DUN«WD
-HłNRY£3K'DMHM¯SRXWDY«Y\SU£YÝQ¯
Y£VYW£KQHGRIDVFLQXM¯F¯KRVYÝWDYH
NWHU«PVLSRVSRMXMHWHVRXYLVORVWL
]KLVWRULHY¿WYDUQ«KRXPÝQ¯LV\PEROLN\
VSRMHQ«VNU£ORYQRXNYÝWLQ
Vstupné dobrovolné

K
.HUDPLND

Ateliér
3ěLKO£ģN\
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]

K
1HERMWHVHP«GL¯

Kavárna
$QHEŤ$ĩQ£PVORXł¯DQHYO£GQRXŢ
3URFYLÏWHVHYRYO£G£Q¯PRELOQ¯KR
WHOHIRQX]DFK£]HQ¯VHPDLOHP
DSRÏ¯WDÏHP9HVSROXSU£FLVHVWXGHQW\
6WěHGQ¯RGERUQ«ģNRO\%ODWQ£Y£P
Y.RPXQLWQ¯PFHQWUXU£GLSRUDG¯PH

K
6HQLRUEH]QHKRG

Sál
'LYDGHOQ¯SěHGQ£ģNDQHMHQSURVHQLRU\
'R]Y¯WHVHPQRKR]DM¯PDY¿FK
DXłLWHÏQ¿FKLQIRUPDF¯NWHU«VHW¿NDM¯
EH]SHÏQRVWLFKRGFĳěLGLÏĳF\NOLVWĳ
DFHVWXM¯F¯FKKURPDGQRXGRSUDYRX
.URPÝPRGHU£WRUDDłLY¿FKKHUFĳY£V
XUÏLWÝSREDY¯LSRXÏ¯SěHGWRÏHQ«VF«Q\
V-DURVODYRX2EHUPDLHURYRX
D-Lě¯PĢWÝGURQÝP6HQLRUEH]QHKRGMH
FHORVYÝWRYÝRMHGLQÝO¿SURMHNWQD]Y¿ģHQ¯
EH]SHÏQRVWLVHQLRUĳYGRSUDYQ¯P
SURYR]X

9¿VWDY\
¼WśQHśK
0X]HXPYĠHPLVP\VO\
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

ś
.DPLOD%HUQGRUƉRY£śIRWRJUDƊH
/LG«].RONDW\]KRU]SRXĠWÝ
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳŝ
*DOHULH3RGGUDNHP

ś
0LFKDO'YRĘ£NśIRWRJUDƊH
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
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ś
&HVW\NğXPDYÝś2QGĘHM)LELFK3HWU
ğWÝS£Q,YDQDėDQGRY£
,QIRFHQWUXP%ODWQ£*DOHULHYÏNX

ś¼WśS£śK
$OHQDğXVWURY£ś%\ORQHE\OR
.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

ś¼WśS£śK
9¿VWDYDREUD]Įś9HURQLND1RY£NRY£
.RPXQLWQ¯FHQWUXPFKRGED

ś
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
*DOHULH3RGGUDNHP
2EUD]\PDO¯ěHJUDƃNDWHRUHWLNDXPÝQ¯
DSHGDJRJD0DWRXģH9RQGU£ND 
3¯VHNÎHVN«%XGÝMRYLFH NWHU¿
Ï£VWVY«KRłLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«
SěHGVWDYXMHPHYSURVWRUXNDY£UQ\
LLQIRFHQWUD

ś¼WśQHśK
0X]HXPVODY¯
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£Q£PÝVW¯0¯UX

0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£]DSRÏDORVYRML
KLVWRULLXłSěHGOHW\
2MHKRY]QLNVH]DVORXłLODPDW«UVN¿
DUFKHRORJDSHGDJRJ-RVHI6LEO¯N
MHKRłDUFKHRORJLFN«Q£OH]\VHVWDO\
SUYQ¯PLVE¯UNDPLPX]HD2VODYWHVQ£PL
NXODW«Y¿URÏ¯Q£YģWÝYRXY¿VWDY\NWHU£
]£EDYQRXIRUPRXPDSXMHVWUDVWLSOQ«
GÝMLQ\W«WRLQVWLWXFH8YLG¯WHMDNY\SDGDOR
PX]HXPYGRE£FKMHKR]DÏ£WNĳGR]Y¯WH
VHRMHKRQHMGĳOHłLWÝMģ¯FKRVREQRVWHFK
SURKO«GQÝWHVLNWHUDNY\SDGDO\Y¿VWDY\
YSUĳEÝKXÏDVĳG£YQ¿FK
LQHG£YQ¿FK]MLVW¯WHNGRYPX]HXDSUR
PX]HXPSUDFXMH1DY¿VWDYÝP\VO¯PH
LQDGÝWLWDNłHVHQHERMWHMHY]¯W
VVHERX9\]NRXģ¯VLY]UXģXM¯F¯KOHG£Q¯
DUFKHRORJLFN«KRSRNODGXSHÏOLYRXSU£FL
UHVWDXU£WRUVNRXWYRUEXYODVWQ¯Y¿VWDY\
DPQRKRGDOģ¯KR
6ODYQRVWQ¯YHUQLV£łSUREÝKQHYU£PFL
0X]HMQ¯QRFLÏHUYQD

%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
3RNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\

-HDQ%DSWLVWH$QGU«
*XLOORWśSUĮNRSQ¯NYRERUX
UĮĽDĘVWY¯
-HDQ%DSWLVWH$QGU«*XLOORWVHQDURGLO
SURVLQFHY/\RQXGRURGLQ\
ģNRONDěHDK\EULGL]£WRUDUĳł¯VWHMQ«KR
MP«QDRGWXGY\FK£]¯Sě¯]YLVNR*XLOORW
)LOV]DW¯PFRXMHKRRWFHMHEÝłQÝ
SRXł¯Y£QR*XLOORW3ªUH *XLOORWRWHF 
9Q£VOHGXM¯F¯FKě£GF¯FKEXGHPHSUR
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]MHGQRGXģHQ¯Xł¯YDWXYHGHQ£Sě¯]YLVND
'YDURN\SRQDUR]HQ¯VY«KRV\QD]DORłLO
*XLOORW3ªUHYREODVWL/D*XLOORWLªUH
Y/\RQXģNRONXUĳł¯-HKRV\QMDNXł
E¿YDORDMHGRGQHģQ¯FKGRE]Y\NHP
QDVWRXSLOGRXÏHQ¯YMHKRSRGQLNXNU£WFH
SRGRNRQÏHQ¯]£NODGQ¯ģNROQ¯GRFK£]N\
*XLOORW3ªUHVHSRFHO¿łLYRWYHVY«SU£FL
SěHY£łQÝ]DPÝěRYDOQDPQRłHQ¯Uĳł¯
]SĳVREHPK\EULGL]DFHQDE£]LGDOģ¯
K\EULGL]DFH*XLOORW)LOVSRVWXS\VY«KR
RWFHSRVWXSQÝLQRYRYDOD]GRNRQDORYDO
9URFHVHRłHQLO
V&DWKHULQH%HUWKRQRYRXDYURFH
]DORłLOYRNUHVH0RQWSODLVLUY/\RQX
VYRXSUYQ¯ģNRONX'RW«WRGRE\E\OR
]£NODGQ¯PSULQFLSHPPQRłHQ¯Uĳł¯W]Y
ě¯]NRY£Q¯ QHSRKODYQ¯UR]PQRłRY£Q¯
URVWOLQŝ]RGHEUDQ«KRNRXVNXY¿KRQX
URVWOLQ\Y\URVWHQRY£ *XLOORW)LOVRG
WÝFKWR]SĳVREĳÏDVHPXSRXģWÝOD]DÏDO
H[SHULPHQWRYDWVPQRłHQ¯PSRGQRł¯
Uĳł¯]HVHPHQ5ĳłHPLSRXł¯YDQ¿PLSUR
SRGQRłHSDNE\O\SODQ«GUXK\5RVD
&DQLQD SV¯UĳłH D5RVD5XELJLQRVD
YLQQ£UĳłH 7RXWRWHFKQLNRXVHWDNVWDO
SUĳNRSQ¯NHPQRY«KR]SĳVREXPQRłHQ¯
Uĳł¯%H]V\VWHPDWLFN«KRSRVWXSXVH
PXSRGDěLORYURFH]Ně¯łLWSě¯URGQ¯
K\EULGŝ0DGDPH9LFWRU9HUGLHU
VÏDMRYRXUĳł¯ŝ0DGDPH%UDY\9]QLNOD
WDNSUYQ¯UĳłHSUHJQDQWQÝSRMPHQRY£QD
ŝ/D)UDQFH X]QDQ£MDNRVDPRVWDWQ£
Wě¯GDYRVPGHV£W¿FKOHWHFKVWROHW¯ 
D]£URYHĊSěLMDWDMDNRYĳEHFSUYQ¯
K\EULGQ¯ÏDMRY£UĳłHQDVYÝWÝ UĳłHNWHU£
RSDNRYDQÝURVWHSRFHO«OHWQ¯REGRE¯ 
/D)UDQFHP£NXORYLW«GYRMLW«NYÝW\
VP¯UQÝVYLQXW¿PLYQÝMģ¯PLRNYÝWQ¯PL
O¯VWN\)RUPDNYÝWXMHY\VRNRXSURVWěHG
VDłRNYÝWQ¯PLO¯VWN\-HMLFKEDUYD
MHVWě¯EěLWÝUĳłRY£DY\]QDÏXM¯VHVLOQRX
QDVO£GORXYĳQ¯.HěURVWHGRY¿ģN\
SěLEOLłQÝDłFPDGRģ¯ěN\NROHP
FP9]KOHGHPNWRPXłHMVRXOLVW\
W«WRUĳłHQ£FK\OQ«QDSO¯VQÝMHYKRGQ«
NG\łNXOWLYDUURVWHYVXFK«P
DWHSO«PNOLPDWX3ě¯QRV*XLOORWD)LOVH
YRERUXUĳłDěVWY¯YģDNQHVSRÏ¯Y£SRX]H
YH]URGXW«WRSRSXO£UQ¯UĳłH&HONRYÝ
P£QDVYÝGRP¯Y]QLNGYRXQRY¿FKWě¯G
Uĳł¯ŝK\EULGQ¯ÏDMDSRO\DQWKX Y¯FHNYÝW«
UĳłH =£URYHĊY\WYRěLOGDOģ¯Y¿]QDPQRX
RGUĳGXÏDMRY«UĳłHY\]QDÏXM¯F¯VHW«PÝě
łOXWRXEDUYRXŝ0DGDPH+RVWHNWHU£
E\ODSRXłLWDMDNRS\ORY¿URGLÏ]Q£P«
UĳłHVQ£]YHP/DG\+LOOLQJWRQ*XLOORW
)LOVE\OPLPRMLQ«ÏHVWQ¿PÏOHQHP
Royal National Rose Society (Královská
Q£URGQ¯UĳłDěVN£VSROHÏQRVW Y/RQG¿QÝ
=HPěHO]£ě¯URNSRW«FRFHO¿
VYĳMSURVSHUXM¯F¯SRGQLNVPH]LQ£URGQ¯
UHSXWDF¯SěHGDOV\QRYL3LHUURYL5RGLQQ£
ƃUPD*XLOORWĳMHYSURYR]X
LYVRXÏDVQRVWLDVW£OHK\EULGL]XMHQRY«
RGUĳG\Uĳł¯7RVHERKXłHOG¯N\GREÝ
QHG£YQ«-DQX%¸KPRYLQHPRKORSRGDěLW
ÎHVWP¯U&LPOHU
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
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port
Kuželkářské
zpravodajství
V uplynulém týdnu se deﬁnitivně uzavřela kuželkářská sezóna 2021/22 co se
týká soutěží. Nastává tím čas hodnotit
a bilancovat.
Áčko – Divize Jih
V pátek 1. dubna dohrával A tým odložený zápas s Chotovinami, lídrem soutěže.
Utkání, do kterého nastoupili Josef Mikeš,
Daniel Lexa, Vít Kobliha, Karel Koubek,
Jiří Vokurka a Jiří Vaňata, skončilo blatenskou prohrou 1:7 se skóre 3244:3292
sražených kuželek. Nejlépe se dařilo stejně
jako v posledních zápasech Jiřímu Vaňatovi
(557 kuželek), jediný bod uhrál Josef Mikeš. V sobotu o týden později celou divizní
sezónu zakončilo domácí utkání se Soběnovem, který byl v tabulce o místo výše. Áčko
ve stejné sestavě, s jediným rozdílem, že
střídal Lukáš Pavel, dlouho bojovalo o vítězství, ale nakonec se misky vah převážely
a Áčko podlehlo 2:6 při skóre 3295:3338
shozených kuželek. Blatenským hráčem
zápasu se stal V. Kobliha (571 kuželek).
V konečném pořadí obsadilo Áčko 4.
místo (8 výher, 4 remízy a 8 proher), což
sami hráči nehodnotí jako neúspěch, ale
zároveň ani jako žádný skvělý výsledek.
Do zápasů v celé sezóně zasáhlo celkem
11 hráčů, kromě stabilní osmičky (výše
zmiňovaní + Stanislav Kníže) ještě Jiří Minařík, Monika Kalousová a Karel Koubek
st. Nejlepším blatenským hráčem z hlediska
průměrného výkonu se stal Karel Koubek
(545 kuželek), který obsadil v pořadí všech
hráčů soutěže 6. místo. Nejlepšího výsledku dosáhl Lukáš Pavel, jehož 625 kuželek
v Táboře je dokonce nejlepším výkonem
celé soutěže. Do vyšší soutěže postoupila
Jihlava, sestoupil naopak Tábor.
Béčko – Jihočeský KP2
Tato sezóna se B týmu jednoduše nepovedla. V KP2 totiž obsadil poslední 8.
místo s bilancí 3 výher, 2 remíz a 9 proher.
Občas sice chyběl k vítězství i kousek štěstí,
protože 5 ze 7 soupeřů zahrálo sezónní maximum právě proti Blatné, ale to za špatný
výsledek samo o sobě nemůže. Za Béčko
si zahrálo 9 hráčů, šestici Ondřej Fejtl, Libor Slezák, Jiří Minařík, Robert Flandera,
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Lukáš Drnek a Filip Cheníček doplnila
v polovině sezóny Monika Kalousová, na 1
zápas při covidových peripetiích pomohli
Miloš Rozhoň a Karel Koubek st. Individuální vítězství mezi Béčkaři i ženami
v celé soutěži si připsala hned při své
premiérové účasti mezi dospělými právě
M. Kalousová (průměr 451 kuželek), která
má na svém kontě i nejlepší výkon v zápase
(488 kuželek doma proti Dačicím). Do KP1
postupují Dačice, naštěstí pro blatenský tým
nesestupuje nikdo.
Céčko – Okres Strakonice a Písek
V okresní soutěži obsadil C tým za 7
výher, 1 remízu a 8 proher celkové 2.
místo. Za Céčko nastoupilo v sezóně 12
hráčů (Luboš Skuhravý, Karel Koubek st.,
Rostislav Nový, Josef Navrátil, Jaroslav
Pýcha, František Nesveda, Ondřej Skolek,
Bohuslava Říhová, Josef Kohout, Petra Prýmasová a Eva Konzalová), přičemž velká
část z nich působí i v Lize neregistrovaných.
Nejlepším hráčem okresu z hlediska průměru se stal J. Navrátil (432 kuželek), výkon
soutěže patří L. Skuhravému (488 kuželek
ve Strakonicích). Bez ztráty bodu postupují
do KP2 Strakonice A, díky čemuž se s nimi
v nové sezóně bude utkávat Béčko.
Soutěže mládeže
V neděli 10. dubna se v Blatné uzavřela
sezóna i pro blatenské naděje. Zahráli si
Tomáš Fišer (423 kuželek na 120 hodů),
Marek Sitter (204 kuželek na 60 hodů),
Beáta Svačinová (277 kuželek), Karolína
Baťková (233 kuželek), Tereza Drnková
(193 kuželek) a Jindřich Vaňata (220
kuželek). Přeborníky okresu se ve svých
kategoriích stali Matěj Pekárek, Monika
Kalousová a Beáta Svačinová.
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Dalším výrazným úspěchem je, že Karel
Koubek a Monika Kalousová se zúčastnili
kontrolních startů reprezentace juniorů
a juniorek.
I po konci sezóny kuželkáři nezahálí
S koncem soutěží se však dveře kuželny
nezamykají, blatenský oddíl pořádá Jarní
turnaj neregistrovaných. S potěšením registrujeme velký zájem o turnaj, přičemž
zbývá již jen několik volných termínů
v týdnu po Velikonocích. Můžeme se tedy
těšit na napínavý průběh.
Ve výhledu je již i další turnaj, který
by měl proběhnout jako každý rok před
začátkem sezóny v období blatenské pouti.
Na konci dubna a začátku května čeká
vybrané hráče Mistrovství republiky, nová
sezóna odstartuje v září.
Další sezóna je za námi a spolu s bilancováním je na místě i vyslovit poděkování
všem hráčům, organizátorům, trenérům, fanouškům, rodičům a dalším, kteří mají svůj
podíl na činnosti blatenského oddílu. Byť
každý jmenovaný zaslouží svůj díl uznání,
je nutno vypíchnout předsedu oddílu Zdeňka Svačinu za organizaci všeho možného
i nemožného, Danu Soukupovou a Ondřeje
Fejtla, kteří věnovali spoustu svého volného
času ve dne a mnohdy i v noci pro zajištění
občerstvení jak hráčů, tak fanoušků, jakož
i našeho nejvěrnějšího fanouška, bývalého
skvělého hráče a dnes již legendu oddílu,
pana Otakara Mikoláška, který nás přišel
povzbudit a někdy i pomoci radou, jak jen
mohl.
Tak zase někdy na kuželně na viděnou.
Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Hráči Áčka a Béčka po vzájemném přátelském utkání
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Na Odemykání cyklistických studánek v Buzicích se ženili všichni čerti
Přesto nepřízni počasí statečně čelilo na kolech přes šest desítek borců.
Snad všechny formy meteorologického
šílenství , vyjma jen tajfun a písečnou bouři,
zasáhly průběh tradičního „Odemykání cyklistických studánek“ v Buzicích u Blatné. Déšť,
sněžení, vítr. Ani to však nedokázalo zlomit
odhodlání a pevnou vůli více než šedesáti průkopníků cyklistického sportu, kteří se opřeli
úderem půl druhé do pedálů a vyrazili vstříc
třináctikilometrovému dobrodružství v rámci
11. ročníku této oblíbené kolařské akce.
Hospůdko známá, na návsi……
Po celá ta dlouhá léta poskytuje cykloturistickému podniku zázemí se vším všudy
staročeská hospoda „U Čiláka“. Před ní se
odbývá hromadný start, do rozlehlého dvora
se členové pelotonu zase vrací. Tady čeká
účastníky jako odměna za podané výkony
horká polévka, domácí klobásy a dobře vychlazené pivko. Majitel Petr Samec je velkým
přítelem a příznivcem cyklistů. I když on sám,
pravda, raději „láme vaz“ kilometrům za volantem auta. Není tedy náhodou, že u něho se
sjelo při příležitosti vítání jara po cyklisticku
při jednom ročníku přes dvě stě jezdců. A není
ani náhodou, že veškeré mamutí akce s tímto
zaměřením se konají právě tady. Protože i kolektiv buzické hospody „U Čiláka“ je stejně
bodrý a srdečný jako Petr Samec sám, cítí se
na zmíněné půdě každý kolař jako v sedmém
nebi. Zkrátka a dobře - tahle „občerstvovací
stanice“ na buzické návsi získala v širokém
okolí pověst Mekky všech ekologických
poutníků v sedlech dobré vůle!
Soudržnost a solidarita pevná jako kámen
Jaké by to bylo „Odemykání cyklistických
studánek“ bez přítomnosti spřátelených cyklistických frakcí, co už tady zdomácněly - rytířů
z Bělčic, blatenské Chlastany a škvořetických
žuláků! Odlišují je pouze sportovní dresy.
Pevným poutem je spojuje zdravá chuť lapat
stále nové a nové kilometry bez ohledu na počasí. Na znamení vděčnosti nechaly všechny
tři oddíly cyklistické kavalérie v útrobách
hospůdky „U Čiláka“ jako relikvii části své
garderoby - šálu a dresy. Logicky nemohli
tito regionální poslové nové sezóny chybět
na letošním 11. ročníku „Odemykačky“,
a také tady nechyběli.
Předseda bělčických rytířů Miroslav Novotný (66 let) soudí, že pro cyklistu není špatného počasí - je jen „blbé“ oblečení na kolo.
Jeho „kolona“ byla v tomto ohledu jako
vždycky vybavena znamenitě a psí klimatické
podmínky je tedy nemohly rozházet. Mirek
Novotný sám si poměrně náročnou trasu

užíval a jel doslova jako zamlada. „Obávané
výkruty nad obcí Chobot pro mě ve srovnání
s výjezdem na pražský Petřín znamenaly procházku růžovou zahradou,“ porovnává rodilý
Pražák dvě výživné cyklistické „lahůdky“.
Letos prý už stihl pokořit tisíc kilometrů.
Rytířská družina z Bělčic čítá k dnešnímu
datu třicet aktivních jezdců. Oﬁciálně neregistrovaný svazek kamarádů vznikl roku 2016.
Jako nejstarší člen se hlásí k rytířům pan Václav Machovec z Blatné (86 let). Dosud pilně
zaměstnává nohy na pedálech a po vlastní
ose dorazil i na 11. ročník „Odemykačky“
do Buzic.
Bělčičtí rytíři chystají na sezónu 2022
opět řadu akcí- dva cyklovýlety do Brd a je-

den do Hořovic, dále se zúčastní hromadné
vyjížďky v družebních Chanovicích a navštíví v sedlech svého kamaráda a proslulého
cestovatele Františka Hejtmánka z Tažovic
u příležitosti jeho kulatých 80. narozenin.
Sami znovu uspořádají reprízu úspěšného
cyklovýletu pro všechny v obci Hornosín.
Jak se jezdí na krev…..
Buzické „Odemykání cyklistických
studánek“ je sice pořadateli koncipováno
jako výlet, ovšem snad ještě nikdy nechyběli
v pelotonu „dravci“, kteří si to na ose Buzice
- Skaličany - Vahlovice - Střižovice - Chobot - Skaličany a zpět rozdali naostro. Prostě
„na krev“. Nejinak tomu bylo i letos. Dvě
vrchařské prémie si podal s gustem i David
Sobotka (46 let) z Blatné. V bodech zlomu,
kde někteří jiní píšou závěť nebo se alespoň
modlí ke všem svatým, on neměl daleko
ke zpěvu. Prostě sekáč. „Sice závodím, ale
přece jen jsem prostý hobbík. Žádná proﬁ
hvězda,“ uvádí skromně sympaťák ve žlutém
dresu, „Oblíbil jsem si seriál „Kolo pro život“,
jinak startuji také v Itálii a Rakousku. Žádné

mimořádné úspěchy - jde o to se dožít cíle
a neuříznout si ostudu,“ směje se sporťák
každým coulem s loňskými 5500 kilometry
a šesti závody na osobním kontě.
Oslazená námaha
Vlastně je to něco na způsob legendární
metody cukru a biče. Napřed si to v Buzicích
cyklisté „odtrpí“ po asfaltovém očistci. Ovšem poté následuje odměna v podobě kulturně- sportovního programu na dvoře hospody
„U Čiláka“ a hlavně bohaté tomboly. I letos
dolehla na imaginární kuří oka hojivá náplast.
Krev v žilách náležitě rozproudilo všem
přítomným vystoupení taneční skupiny „Karamelky“ z Kraselova. Zejména pak legendární
kankán, který tady při této příležitosti nikdy
nesmí chybět. To by také mohlo vzniknout

„vzbouření na vsi“.
Hned poté ukázal své umění a temperament na překážkách jednokolkař Petr Beneš.
V současnosti je držitelem deseti českých
rekordů, řádně zaevidovaných v České knize
rekordů a letos se bude pokoušet o vytvoření
rekordu světového. Mimoto byl roku 2012
vyhlášen rekordmanem roku za vyskákání
petřínské rozhledny. Šoumen zvučného jména
nezklamal obecenstvo ani tentokrát a předvedl
exhibici „paar exelance“.
Potom přišla ke slovu toužebně očekávaná
tombola, obsahující osmdesát cen převážně
cyklistického charakteru - sportovní ponožky, šátky,bidony, držáky na lahve, osvětlení.
K mání byly ovšem i hodnotné ceny - cyklobrašny, cyklistické oblečení, knihy s cykloturistickou tématikou. Zvláštní kategorii
představovaly pomůcky do domácnosti.
TOP výhru - cyklistickou značkovou
přilbu v hodnotě 1600 korun - přihrála paní
štěstena Petru Vinickému z Nahošína (15
let). Ten dal okamžitě pořádný průchod své
nečekané radosti: „V téhle sezóně ji pořádně
provětrám,“ sliboval nadšeně. (pokr. na s. 14)
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Odemykání studánek v Buzicích...
(pokr. ze str. 13)
Sám sebe Petr charakterizuje jako cykloturistu s terénním kolem. „Moc mně baví obrážet výlety s rodinou nebo kamarády,“ dodal.
Při podobných sportovních akcích je vždy
alfou a omegou, aby se aktéři vrátili do cíle
zdraví a celí. To naštěstí vyšlo i letos. Ze strany pořadatelů - PROSPORTU Blatná, Jednoty
Orel Strakonice a hospody „U Čiláka“ - bylo
vše maximálně zabezpečeno.

Trasa byla značena šipkami, přespolní
cyklisté si mohli vyzvednout na startu mapku
s popisem okruhu a konečně křižovatky střežily hlídky v reﬂexních vestách. V této souvislosti je třeba srdečně poděkovat za cennou

pomoc terénním
pořadatelům- Jaroslavu Plechatému z Nahošína,
jeho manželce
a tříčlennému
doprovodu. Dále
pak Filipu Benešovi z PROSPORTU Blatná.
Paní cyklistika si tak mohla a také vyřízla další zářez
do svého pestrého štítu. Je jisté, že tady
v Buzicích nebyl poslední. Byla by to ostatně
věčná škoda.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Velké poděkování sponzorům „Odemykání cyklistických studánek“: Obec Buzice,
Obec Lnáře, Alfa Beton Mačkov, AGH Blatná, Ladislav Kratochvíl- EKO Blatná, Elektro
Jankovský Blatná, Elektro Suchý Blatná,
Autoservis Beránek Sedlice, Cyklosport Švec
Písek, M2 Sport Strakonice, BIKE Factory
Strakonice, Cyklosport Ředina Strakonice,
Cyklosport Blovský Písek, ACE SPORT
Písek, Vydavatelství „Cykloknihy“ Plzeň,
Pavel Karban- Cyklosport a SKI servis Blatná,
SPORT ARSENAL- Lysá nad Labem, CYKLOSCHEIN, R a B Mědílek Žacléř.
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SPORT KEMP BLATNÁ
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2022
Ve spolupráci s
TJ SOKOL Blatná
• ČERVENEC:

11.-15.7.2022 (JUNIOR 6-10 let)

• SRPEN:

15.-19.8.2022 (MAXI 9-13 let)

25.-29.7.2022 (MINI 4-5 let)

Program je zajištěn v TJ SOKOL Blatná. PONDĚLÍ–PÁTEK od 8:15 do
15:00 hod, možnost družinky od 7:45 hod. Strava (2x svačina, oběd) a
pitný režim zajištěn.

Na co se můžete těšit?!
∗ Tenis & Badminton
∗ Inline bruslení & Florbal
∗ Atletika & Gymnastika
∗ Míčové hry (volejbal, házená, basketbal)
∗ Netradiční sporty
∗ Celodenní výlet & bazén

CENA 2600,∗ Sežeň k sobě nového kámoše -> pro oba SLEVA 300,∗ Jsi členem TJ SOKOL Blatná -> SLEVA 300,-

Kontakt – Dorota Zdychyncová, Walter Christl
sportkempblatna@seznam.cz
Tel. +420 724 192 387 (D. Zdychyncová)
Tel. +420 733 194 918 (W. Christl)

Přijměte pozvání na Vysokovibrační koncert

Srdeční záležitost

„Správně vidíme jen srdcem...“ , řekl Antonie de Saint Exupery.
Hlavním protagonistou koncertu je vycházející pěvecká hvězda
Petr Hodek, trojnásobný mistr světa v kickboxu.
V kostele sv.Jana Křtitele vystoupí pokorně se svými hosty pro
radost vám všem lidem dobrého srdce a pro podporu léčby
nemocného srdíčka 14 ti leté Terezky Kodýtkové z Horažďovic.
Terezčin boj o život začal už 6. den po porodu, když zkolabovala.
Lékaři tehdy zjistili, že má jen polovinu srdce. Navzdory neveselým prognózám statečná holčička zvládla všechny operace a dál
se pere se životem.
Dosud má za sebou 19 operací srdce.
Díky srdeční vadě se u Terezky přidaly problémy s dýcháním.
„Na přístroj musí být napojena 16 hodin denně.
Podle odborníků Terezce pomůže jen transplantace srdce. Zatím
ale dívka není kvůli nedostatečné činnosti plic ani na seznamu čekatelů. Až bude v lepší zdravotní kondici, má šanci na nové srdce.
Na tomto příběhu je vidět, že peníze vůbec nic neznamenají, rodina
o Terezky o nic nežádá.
Tak ji prosím pojďme společně podpořit a udělat radost.
Vstupenky v předprodeji v Infocentru, či na místě v den koncertu.
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Automobilové veterány
uvidíme i v Blatné
Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 23. dubna.
Do města zavítají stroje, které psaly automobilovou historii.
Třetí ročník Spring Classic sem zavede 110 posádek.

INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s

9
od 29

TELEVIZE

Kc
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200+

vlastní výběr programů

MOBIL

pro celou rodinu

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ
SPOJENÍ
INTERNETU
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ
VOLÁNÍ

LOKÁLNÍ
PODPORA

Pobočka Blatná

Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

www.nej.cz
www.nej.cz

Přijmeme do pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici

Skladník - řidič s řidičským průkazem sk. C
na zpracovně ryb
Požadavky:
vzdělání nejlépe v gastronomickém oboru, možnost zaučení, pracovitost, samostatnost, odpovědnost
Nabízíme:
Mzda od 20 000,- do 22 500,-Kč (dle dosažených výsledků), jednosměnný provoz, firemní benefity
Bližší informace podá p. Koubek tel. 777 632 174, 383 421 037
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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nzerce

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
►

Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
► Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
► TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
►

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

►

►
Koupím byt v Blatné
v přízemí nebo s výtahem.
Platba ihned. Nabídku
prosím na telefon

775 464 433.
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JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

PLYN
TOPENÍ
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Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
JÁDROVÉ VRTÁNÍ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
KOVOVÝCH DÍLCŮ

Autodíly železářství

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111

e-mail: chvatalm@seznam.cz

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
31 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na největších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.

Hajanka

Z220480_EXP_Inzerce_Blatna_nabor_135x100.indd 1

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
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Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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383 422 044, 602 158 284
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