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Čtrnáctideník

Přivítání Nového roku
Město Blatná zavedlo novou tradici a uspořádalo hudební odpoledne
s ohňostrojem. Vítání nového roku bylo pod záštitou kulturního odboru radnice. Byl v centru města, před školou J.A.Komenského. Odpolední konání
odměnili návštěvníci potleskem.
Vich Petr

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. listopadu 2009 oslavil v USA praotec českých elektronických hudebních nástrojů a první poválečný blatenský tovární výrobce
elektromagnetického snímače zvuku značky Resonet a slavný atlet
pan Ladislav Kořán /85 let/. Na legendární jihočeské snímače zvuku
z minulého tisíciletí a hudební nástroje značky Resonet, začínala svoji
kariéru celá řada významných českých a světových hudebních osobností
např. George Harrison, Jimmy Pege, Albert Lee, Eric Clapton, Gerry
Morsden, John Paul Johnes z Led Zeppelin, Petr Janda, Radim Hladík
a mnoho dalších evropských umělců. Na celosvětové výstavě Expo 58
v Bruselu byla oceněna – Zlatou medailí Expo 58, kolekce tři českých
elektronických hudebních nástrojů značky Resonet, které vyrobilo výrobní družstvo Dřevokov z Blatné.
Jménem českých hudebníků přeji legendárnímu oslavenci k významnému životnímu jubileu hodně pevného zdraví, spokojenosti a životního
elánu. Královéhradecký sběratel českých kytar a autor putovní výstavy
– Česká kytara - Jiří Janků. K blahopřání se připojují pánové Karel Petráň
- ředitel Městského muzea a Josef Hosperger starosta města Blatná.
/ www.muzeumkytar.cz./

Jiří Janků a Ladislav Kořán /1924/ na výstavě – ČESKÁ KYTARA /2009/.

Do dalšího roku s Vámi
vstupují Blatenské listy
Jednadvacet, oko bere. Už po jednadvacáte je tu úvodník při startu nového
ročníku. Vše už bylo dříve řečeno - stále platí, že jsme závislí na zájmu a podpoře
místních podnikatelů, na zájmu a uznání místních občanů, kteří se dobrovolně
mohou rozhodnout, zda naši činnost podpoří zaplacením předplatného. Stále
platí, že jako i další blatenské spolky, dostávají Blatenské listy od města Blatná
ﬁnanční podporu. Takže všem, kteří Blatenské listy podporují, patří náš dík.
Podle stanov je cílem Občanského sdružení Blatenské listy podporovat kulturní a hospodářský rozvoj Blatenska, zlepšit informovanost občanů, upevňovat
vztah občanů k svému domovu. Proto poskytujeme bezplatně prostor skupinám
aktivních blatenských občanů – sportovcům, různým sdružením a spolkům,
lidem propagujícím zdravý životní styl, energetické úspory, organizátorům
hudebních i jiných akcí, malířům, fotografům, ochráncům životního prostředí
a také radnici pro oznámení občanům a pravidelný kulturní kalendář, důležité
části městských vyhlášek, informace Městské policie, policie ČR a další in-

formace. Nejsme oﬁciálním listem radnice, jsme občanské sdružení, otevřené
dalším spolupracovníkům, na které opravdu stále jen čekáme.
Přicházíme s jednou změnou. Letos nenajdete na našich stránkách žádnou
inzerci „výhodných“ půjček od nebankovních institucí. Nebudeme nadále
podporovat lákavé výzvy k nezodpovědnému chování, které vede k osobním
problémům, zadlužování dalších generací nebo i k tragédiím.
Teď mě ale napadá, že stejně o to nepřijdete. Podobných nabídek života na
dluh si v letošním volebním roce užijeme z leva až nad hlavu.
Zdeněk Malina
Zopakujme si ještě jako každoročně několik organizačních informací:
Dobrovolné roční předplatné Blatenských listů je 150 Kč. Cena 1 čtverečního
cm podnikatelské inzerce je 10,-Kč s 10% slevou za opakování inzerátu a 20%
za trvalou inzerci. Podnikatelské inzeráty jsou fakturovány. Soukromou inzerci
a dobrovolné předplatné můžete zaplatit v prodejně knih u Polánských na třídě
J.P.Koubka. Listy jsou roznášeny do všech domácností v Blatné kolportéry
a do blatenských městských částí je roznáší Česká pošta. Dají se koupit i na
několika místech v Blatné.
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A KTUALITY

- ZIMA MĚKKÁ – DOKTOR ČEKÁ.
- NA TŘI KRÁLE JEST DEN DELŠÍ O JEDEN HLAS KOHOUTÍ.
- LEDEN KE DNU PŘIDÁ HODINU JEDNU.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičskému záchrannému
sboru z Blatné za rychlý a profesionálně vedený zásah při požáru
dne 26.12.2009 v obci Řiště.
Poděkování patří též hasičskému
sboru ze Lnář za jejich pomoc při
hašení požáru.
Všem moc děkuji, Seidl.
Technické služby města Blatné s.r.o.

upozorňují

podniky,organizace a podnikatele :
Nové nálepky na svoz komunálního odpadu
je možné zakoupit v kanceláři TSM Blatná,s.
r.o.,T.G.Masaryka 322,
pondělí - pátek v době od 6:00 do 14:30 (ve
středu do 16:00).
Nálepky z roku 2009 na svoz komunální
odpadu platí do středy 27. ledna 2010.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby
označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý
týden!
Seznam zakoupených známek bude předán na
odbor životního prostředí.
U podniků,organizací a podnikatelů,kteří
nebudou mít zakoupené známky,budou
zaměstnanci ŽP provádět kontroly nakládání
s odpady.
Občané Blatné platí stejně jako v loňském
roce poplatek za likvidaci komunálního odpadu
na MěÚ Blatná!!!

Ztráta
Dne 29.12.2009 byl v Blatné ztracen
snubní prstýnek (na vnitřní straně s datem
27.6.2003). Odměna pro nálezce 5 000,-.
Kontakt: 605 412 574, suda@natur.cuni.cz.

MC Kapřík pořádá 2. února 2010 od
16.00 hod. besedu


z Kozí farmy Březí

- součástí besedy bude nabídka
a ochutnávka biopotravin
(kravské, bezlepkové, konopné)
- v herně MC (ZŠ Holečkova)
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Snad v každé době si lidé s příchodem nového
roku přejí, aby dny, které je čekají, byly přívětivé, šťastné, mnohdy lepší než ty, které prožili ve
starém roce. Hodnotí, obdivují či kritizují sebe
i ty druhé za různé aktivity. Často si také dávají
sami předsevzetí co v budoucnu udělají lépe, aby
se tak jejich šťastné dny naplnily.
Dnes si už většinou předsevzetí ani nedáváme,
protože nevěříme, že je dokážeme splnit, i když si
ale uvědomujeme, že z části je na nás a naší vůli,
jak bude další čas plynout…
……………………………………
„ Památky drahných věků jsou nám zasvěcené,
ne co zvláštnosti, alebrž co známky a svědectví
bývalé vzdělanosti ve vlasti naší a v našem národu. Nech památky tyto v kámen vryly své stopy,
aneb v paměť lidu se zakotvily, nech v písemnostech se udržely, aneb v rozličných způsobech
a uvyklostech. Národ náš, jaký jest sám o sobě,
ne jakým jej moderní civilizace nevlastenecká
učiniti chce, má bezčíslné a velepůvabné poetické
stránky na sobě. Jemu jako nadanému básníkovi,
žije celá příroda, každý strom, každá bylina má
své vlastní významy, svou vlastní duši, svůj cit
a svou mocnost. Přišel však rozum jiný a zahnal
ty pěkné blouznivé báje z paměti a z obyčejů,
a básnické květy se rozptylovaly a přicházely
vniveč. Tu se nalezlo mužů, jenž tyto rozptýlené
květy sesbírati a před úplným zahynutím ochrániti
za povinnost si uložili. Nelze opominout výsledků
snažení takových.“
KAREL SABINA
A co nám říká moudrost lidové pranostiky
na počátek roku?
- LEDNOVÁ ZIMA I NA PECI JE ZNÁT.
- LEDNOVÝ MRÁZ I ŽELEZO ROZDRTÍ
A PTÁKA V LETU USMRTÍ.
- ROSTE DEN, ROSTE MRÁZ.
- LEDNOVÉ SLUNCE JE JAKO PANSKÁ
PŘÍZEŇ.
- KDYŽ SE SPŘAHNE ZIMA A CHLAD,
NENÍ OČ STÁT.
- LENIVÉHO TAHÁ MRÁZ ZA NOS, PŘED
PILNÝM SMEKÁ.
- LEDNEM ROK NOVÝ SE STARÝM SE
STÝKÁ, KDO VE STARÉM NEPRACOVAL,
V NOVÉM AŤ NENAŘÍKÁ.
- NA SV. MARCELA (16.1.) ZIMA LEZE
DO TĚLA.
- SV. ANEŽKA (21.1) KDYŽ LASKAVA,
VYPUSTÍ SKŘIVÁNKA Z RUKÁVA.
- TEPLÝ LEDEN – POLITUJ BOŽE.
- KDYŽ V LEDNU VČELY VYLETUJÍ, TO
NEDOBRÝ ROK OHLAŠUJÍ.

HISTORICKÉ SKLO Z BĚLČIC KOUPÍTE
PŘÍMO U VÝROBCE
Na počátek roku jsme pro Vás téměř žádné
změny nepřipravili. Snad jen, že v měsíci lednu
a únoru pravděpodobně ještě více omezíme otevírací dobu. Téměř s jistotou nás zastihnete ve
středu, pátek a sobotu dopoledne.
Také HISTORICKÉ SKLO Z BĚLČIC u nás
zatím nedostanete, budete se muset vydat přimo
k výrobci Václavu Vlasákovi do Bělčic. Pravděpodobně se v naší nabídce objeví opět počátkem
letošní sezóny (duben) v naší druhé prodejně na
nádvoří blatenského zámku.

JEŠTĚ JEDNOU PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM VŠE NEJ… DO ROKU 2010!
Eva Fučíková
Lidové řemeslo

Prevence
kriminality
v Blatné 2009
Prevence kriminality je často používaným
pojmem, který slýcháme ve všech médiích.
Ne vždy si však dokážeme pod tímto pojmem
představit konkrétní kroky, které se dotýkají nás
všech. V Blatné je prevence zajišťována více
subjekty (Policie ČR, Městská policie, Městský
úřad, školské organizace). Aby aktivity uvedených složek pracovaly efektivně a jejich aktivity
byly zaměřeny na co nejširší populaci, byla zřízena Radou města Komise prevence kriminality.
Snahou tohoto poradního a iniciativního orgánu
je pokusit se stanovit priority a opatření v oblasti
prevence kriminality v Blatné.
V roce 2009 Město Blatná získalo ﬁnanční
prostředky z Krajského programu prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2009. Z těchto
prostředků se jednak podařilo zbudovat sportovní
víceúčelové hřiště Na Bílé husi. Tento projekt již
byl v Blatenských listech publikován.
Druhým projektem bylo zvýšení informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany
před trestnou činností, předání informací z oblasti
právního vědomí, posílení významu policie a vštěpování společenských norem u dětí předškolního
věku. Organizátorem a koordinátorem projektu
byl pracovník MěÚ a vlastními realizátory zástupce Městské policie, Policie ČR a okresní metodik
prevence soc. pat. jevů.
Formou besed bylo pracováno jednak s dětmi
předškolního věku navštěvujícími MŠ v Blatné
(3 dopolední besedy vždy s konkrétním pracovníkem v délce 1 hodiny) a dále se seniory. Besedy se seniory proběhly 3. listopadu dopoledne
v Domě s pečovatelskou službou v Blatné a týž
den odpoledne v zasedací místnosti MěÚ. Obou
setkání se zúčastnilo vždy kolem 20 osob, které
por. Jaromíra Nováková a por. Vladimír Babka
(pokrač. na str.5)
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…DNES SE POLEPŠÍM aneb
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA…

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ZŠ
TGM BLATNÁ

Jako každý rok,tak i letos byl měsíc prosinec v naší mateřské škole kouzelný,tajemný,voňavý,pohodový,pohádkový a především slavnostní.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
4.12.2009 se jedna ze tříd v naší MŠ proměnila téměř v opravdové peklo.
Navštívila nás nejedna pekelná mocnost spolu s Mikulášem a andělem.Jak
děti hodné,tak i ty zlobivější se rázem proměnily v hotové andílky.Ve všech
se skrývala obava,aby některý z nich nebyl právě ten,co bude muset s čertem
odejít.Děti zarecitovaly čertům básničky,koledy a společně jsme si zazpívali
a zatančili za doprovodu klavíru a harmoniky.Za statečnost a odvahu dostaly
děti sladký adventní kalendář,perníčky,balíček sladkostí a ovoce.Pro letošní
rok sliby dětí o jejich polepšení čertům stačily a všichni měli opět úsměv na
tváři,když mohli čertům zamávat na odchod.

15.12.2009 nás ve školce navštívily děti ze ZŠ TGM Blatná,aby nám
zazpívaly vánoční koledy a písně.V úvodu nám ti nejmladší,převlečeni za
čertíky,předvedli,jak se správně tančí „čertí mazurka“.Společně jsme si
zazpívali vánoční koledy a písně za doprovodu foukací harmoniky,kytar a
klavíru.Vystoupení dětí nás naladilo na pravou vánoční atmosféru.Děkujeme
dětem i pedagogům za jejich pěkné vystoupení.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMU
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
10.12.2009 jsme se sešli s dětmi a jejich rodiči na zimním stadionu
v Blatné,abychom společně vypustili balónky s dětským přáním Ježíškovi.
Nakreslená přání jsme dětem přivázali k balónku a potom jsme už jen
netrpělivě čekali na pokyn k vypuštění.Za naši školku vyletělo do vzduchu
146 balónků.Pocit,že Ježíšek již za chvíli obdrží všechna přání,děti zahřál
a spokojené odcházely domů.

Letos jsme klasickou vánoční „besídku“ převlékli do nového kabátu.
Sešli jsme se všichni na školní zahradě u rozsvíceného vánočního stromu.
P.ředitelka přivítala všechny přítomné a v krátkosti nastínila program našeho
setkání.Děti zazpívaly koledy za doprovodu harmonik a zarecitovaly několik vánočních veršů.Společně jsme „probudili“ náš vánoční strom krátkou
říkankou a za pomoci rodičů se pustili do jeho slavnostního zdobení.Použili
jsme ozdoby z vlastnoruční dílny.Nechyběly ani prskavky,pro zahřátí byl
k dispozici horký čaj a do éteru zněly tóny vánočních koled,které navodily tu
správnou předvánoční atmosféru.V neposlední řadě je třeba připomenout,že
atmosféra u vánočního stromu byla opravdu kouzelná,neboť jsme zpěvem a
dobrou náladou zřejmě dokázali vyčarovat i opravdové sněhové vločky,ze
kterých měli radost především naši nejmenší.Děkujeme všem přítomným
za hojnou účast.
Další den se děti ve školce dočkaly nadělování u vánočního stromečku.
Radost z nadělených dárků byla veliká.

V novém roce 2010 přejeme dětem,rodičům a všem čtenářům Blatenských listů pevné zdraví,hodně pohody,štěstí,lásky a radosti.
Mateřská škola Šilhova Blatná
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Vítání občánků na zámku Blatná

Malá slavnost vítání občánků Blatné se uskutečnila dne 15. prosince 2009
v obřadní síni blatenského zámku.
Za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Bohuslava Navrátila a členky
Občanské komise paní Věry Ernstové bylo přivítáno 14 občánků.
Byli přivítání občánci:
Katka Solaříková
Karolína Jakubcová
Barbora Zachová
Tereza Kupcová
Dušan Havlena
Tomáš Koubek
Martin Tůma
Eliška Koptyšová
Filip Kostner
Kateřina Janečková
Sára Červenková
Tomáš Dobeš

Matěj Štědronský
Stanislav Hořejší

nar. 10.10.2009
nar. 14.09.2009

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly
předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě Kč 4 000,-.
Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen od roku 2008 po splnění podmínek – nárok na příspěvek má dítě narozené od 1. ledna 2008, jehož matka
má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po
dobu minimálně 2 let před narozením dítěte. Tento příspěvek je vyplácen i
dětem narozeným v roce 2009 při splnění uvedených zásad, s dodatkem, že
příspěvek lze vyplatit pouze v případě, že matka nemá žádné závazky vůči
městu Blatná. I v letošním roce bude příspěvek, opět za předpokladu splnění
podmínek roku 2009, maminkám vyplácen.
V roce 2009 byl příspěvek vyplacen 48 maminkám malých občánků
města Blatná.

nar. 17.06.2009
nar. 18.08.2009
nar. 21.08.2009
nar. 24.08.2009
nar. 29.08.2009
nar. 09.09.2009
nar. 11.08.2009
nar. 04.09.2009
nar. 15.09.2009
nar. 21.09.2009
nar. 26.09.2009
nar. 07.10.2009

Hana Valachová, ved. správ. odboru

Foto: Dagmar Šornová.

Program na únor 2010
Pravidelný program
PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kapříkova ﬂétnička
ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 – 12 měsíců (cvičení pro mimi 10:00
– 10:30)
14:30 – 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 – 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)
ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 – 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 – 17:30 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky

Předběžný program na pondělí a středy
1.2. – Zdobíme čepice
3.2. – Krmíme ptáčky
8.2. – sv. Valentýnek
10.2. – Maškarní – každá maska bude sladce odměněna
17.2. – Sněží, mráz kolem běží
22.2. - Skládáme zvířátka z papíru a z drátků
24.2. – Vyrábíme sněhuláky
2.2. – Beseda Biopotraviny z Kozí farmy Březí – v herně MC od
16.00 hod.

O jarních prázdninách v týdnu od 15.-19.2. bude MC otevřeno
pouze ve středu 17.2.
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Prevence kriminality...
(pokr. ze str. 2)

z Policie ČR a Petr Vaněk za Městskou policii
v Blatné seznámili se strukturou policie, výstrojí
policistů, trestnou činností v okrese a v samotné
obci. Hlavním bodem bylo poradit, jak se nestat
obětí podvodníků. Posluchači se dozvěděli o nejčastějších legendách, které podvodníci používají,
aby získali jejich úspory. Nechyběly ani rady
a doporučení, jak se zachovat, aby se člověk nestal
terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Na samotný závěr si policista Vl. Babka
připravil pro publikum sestavení podobizny (identikitu osoby) na počítačovém programu. Přesně
tak, jako když poškozený společně s policistou
sestavují podobiznu pachatele trestného činu.
Cílem této „hry“ bylo, aby si všichni uvědomili,
že pro vytvoření podobizny pachatele je důležité
si všímat a zapamatovat i detaily jako jsou například jizvy, tetování, barva očí, tvar obličeje, tvar
obočí, barva vlasů apod. Účastníci besed obdrželi
letáky, brožury, zájemcům z DPS byly pracovníkem Městské policie namontovány bezpečnostní
řetízky na zajištění vchodových dveří.
Oba projekty je možno vyhodnotit jako přínosné, v uvedených aktivitách bude Město Blatná
pokračovat i v dalších letech. Zároveň se zaměří
ve svých aktivitách i na další možnosti v oblasti
prevence kriminality.
Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality

Pozvánka

Základní škola T. G. Masaryka Blatná
pořádá pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče

Dny otevřených dveří

aneb přijďte se podívat, jaké je to v naší
škole

2. a 3. února 2010

od 8,00 do 16,00 hodin
Společně si prohlédneme školu, podíváme
se do tříd,
heren školní družiny, ukážeme Vám vybavení počítačových
učeben, zařízení školní jídelny a šaten.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Zouváci boží se zouvají podruhé recenze
Velká muzikantská legrace nazvaná Zouváci
boží pokračuje. Veselá kapela vzniklá jako „bokovka“ ze známých třebíčských rockerů těsně
před Vánoci vydala druhé CD, k němuž při křtu
v sále radnice ve Starči přidala ještě muzikantské
pexeso.
Deska má název jakoby vypadlý z ﬁlmů Woodyho Allena „Všechno co si na světě můžeme nejmíň přát je láska...“ a Zouváci jsou na ní zábavní
stejně jako na albu předchozím. Opět si vypůjčují
kousky melodií od kdekoho - doslovně od světových hvězd Jacksona Michaela, Jonese Quincyho
či Stinga po kamarády z třebíčských čtvrtí Hronovského Tomáše, Bartoše Václava, Coufala Jana
či Vyorálka Jiřího, aby je sami hudebně dotvořili
a hlavně opatřili originálními texty.
Ty píše zpěvák a hráč na baskřídlovku Kamil
Foit. Spolu S ním Zouváky tvoří Milan Noha
(zpěv akordeon, foukací harmonika), Adam Jindra (zpěv, mandolína, akordeon), Vladimír Dudek
(zpěv kontrabas) a Luděk Konečný (zpěv,bicí).
Z nástrojového obsazení je i těm, kteří kapelu dosud neslyšeli, zřejmé, že toto těleso patří
do ospody, čím nevázanější, tím lepší. Zouváci
si totiž dělají legraci úplně ze všeho: taneční,
erotikou nabitou Macarenu předělají na pracovní
song česáčů bavlny, národní poklad Prodanou
nevěstu zaprodají bílým džínám zesnulého krále
popu a i výpůjčku od jiné místní skupiny Cirkus
Mrodry Ublues s parodickým názvem Písnička,
kterou mám rád lkají jako celá rodina folkových
písničkářů Nedvědů dohromady.
Ovšem pozor, je tu i jiná písnička, skutečný
zouvácký originál, společné dílko Milana Nohy
a Kamila Foita-jmenuje se Podzim a nedělá si legraci z nikoho a, ničeho. Prostě pěkná skladbička
od Zouváků božích.
Můžete, si ji klidně poslouchat i v zimě
a ještě přitom „mastit“ pexeso, na němž kromě
podobizen členů kapely najdete i veselého bluesmana Pavla Hlaváče, bubeníka Nelida či, Jiřího
Vyorálka, v poslední době známého především
jako skvělého Hamleta v nastudování brněnského
divadla Husa na provázku.

Zouváci Boží pokřtí své nové CD v neděli
14.2. U Datla v Blatné.
Milan Zeibert

Sbor dobrovolných hasi��
Ln á � e
si dovoluje Vás pozvat na

�������� ����� �
13. února 2010
od 20:00
Kulturní d�m ve Lná�ích
K tanci a poslechu hraje

„TALISMAN – ST“

Vstupné: 100,Ples zahájí vystoupení mažoretek.
Sou�ástí programu je sout�ž o ceny.

   
   

Číslo 1 / strana 6

Blatná 22. ledna 2010

Ročník 21 (31)

REGION REGINA 2010
13. ročník soutěže
o královnu regionů ČR a SR

Dne 23. listopadu 2009 reprezentovala studentka 3. ročníku Obchodní
Akademie, SOŠ Blatná Hana Kašáková za pomoci Místní akční skupiny
Svazku obcí Blatenska Blatenský region v soutěži Miss Region Regina 2010.
Během soutěže ji vydatně podporovala její třída 3 .C. Všechny soutěžící se
utkaly ve třech disciplínách, ve kterých byly hodnoceny porotou a kde měly
co nejlépe představit svůj kraj. První disciplína obsahovala pozvánku do
regionu, kde si naše reprezentantka
připravila scénku z cestovní kanceláře. V druhé disciplině představily
dívky typický krajový prvek. V této
disciplíně zvolila Hanka historii
dud a k tomu ukázku písničky „Jen
mi dudáčku hrej“, kde ji doprovodila na dudy Zuzana Plechatá, žákyně
ZUŠ v Blatné. Jako malý bonus
dostal každý z poroty perníkového dudáčka na památku. K volné
disciplíně, ve které mají dívky
prezentovat svůj šarm a eleganci
libovolným způsobem, si Hanka
připravila krátkou scénku z divadelní hry od J. K. Tyla – Švanda
Dudák. V poslední disciplíně měla
děvčata prezentovat typický krajový prvek. Jelikož jsme z Blatné, tak nemohl chybět tradiční kapr, kterého připravila odbornice v kuchařském umění
paní Šímová. Kapr byl upraven na zelenině a porotě velmi chutnal. Hanka
za jeho představení získala CENU ZA NEJORIGINÁLNĚJŠÍ RECEPT
ZA KRAJOVÉ JÍDLO. Hlavní cenu jsme sice nezískali, avšak není hlavní
vyhrát, ale zúčastnit se.
V doprovodném programu vystoupila děvčata z taneční skupiny PREZIOSO TJ SOKOL Blatná, která svým výkonem roztleskala celý sál.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se na tuto soutěž a prezentaci regionu
BLATENSKO připravit, zvláště Místní akční skupině Svazku obcí Blatenska
a Blatenské rybě.
Slavnostní předání cen se uskutečnilo dne 14. ledna 2010 v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně na Výstavišti. Hanka převzala
ceny z rukou ministra pro místní rozvoj ČR. Poblahopřát, poděkovat a předat
květinu jí přijel i starosta obce Sedlice pan František Kopáček
Věříme, že i rok 2011 bude pro Blatensko v této soutěži úspěšný.
Recept, který byl oceněn jako nejoriginálnější - KAPR PEČENÝ NA
ZELENINĚ – ochutnejte a přejeme Vám DOBROU CHUŤ.
Ingredience: kapr, paprika, rajče, cibule, žampiony, kečup, koření VEGETA, sojová omáčka, koření na ryby, mouka, anglická slanina, sádlo, sůl
Postup: Kapra nasolíme, okořeníme, obalíme v mouce, naskládáme na
pekáč, přidáme na kostičky nakrájenou anglickou slaninu. Nakonec přidáme
zeleninu, žampiony a kečup a zapečeme v troubě.
Černá Markéta, Zelenková Lucie

Přijmeme topenáře!
Ekologické vytápění, s.r.o.
Sadová 308, Blatná
vytapeni@ekologicke-vytapeni.cz
Tel.: 777 050 679, 776 022 526
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Dotační tituly od Krajského úřadu
Jihočeského kraje v roce 2009
V druhé polovině roku 2009 byly Krajským úřadem Jihočeského kraje vyhlášeny dotační tituly
v oblasti cestovního ruchu. Město Blatná prostřednictvím odd. kultury a odboru majetku, investic
a rozvoje MěÚ Blatná získalo na základě žádosti z tohoto programu ﬁnanční podporu na zhotovení
propagačních letáků a založení webových stránek pro Informační centrum v Blatné. Tématem pro
propagační materiály byly zvoleny natáčené ﬁlmy a pohádky v Blatné a jeho okolí. Další, snad i zajímavou informací, jsou popsané pěší a cyklistické trasy, které jsou doplněny o fota zachycující faunu
a ﬂoru na Blatensku.
Založené webové stránky poskytují zatím návštěvníkům informace z oblasti ubytování, stravování,
cyklotrasách, osobnostech a místních spolcích …… Nové, potřebné informace budou na tento portál
postupně zadávány, a některé z nich překládány do několika mutací. Webové stránky jsou založeny
pod touto adresou – www.icblatna.cz.
Odd. kultury děkuje touto cestou všem, kteří přispěli informacemi na portál IC Blatná. Pokud máte
zájem rozšířit, zkvalitnit tyto stránky, rády přijmeme vaše zpracované informace.
Odd. kultury

Těžební technika
na Vinici
Těžká těžební technika si hravě poradila
s pruhem lesa na Vinici, který podle informací
z Městského úřadu dosáhl těžební zralosti a mělo
by později dojít k novému zalesnění.
ZM

Půjdem spolu do pohádky....
..tak jsme nazvali akci, při níž si mohli budoucí
prvňáčci a jejich rodiče společně prohlédnout
naši školu. Zatímco paní zástupkyně Mgr.Jana
Krapsová podala rodičům informace o škole,
školních akcích i zápisu a paní učitelka Mgr. Jana
Fialová o tom, co by měl budoucí prvňáček znát,
žáci pátých tříd se ujali malých předškoláků a provedli je světem pohádek „O krtečkovi“. Společně
prošli několika stanovišti, která připravili žáci IX.
A. Tam za splněné úkoly získávali krtečkovské

žetony, za které si nakoupili části obrázku krtečka – symbolu naší akce i nadcházejícího zápisu.
Ten ve výtvarné dílně slepili a vybarvili. Hotový
výrobek si odnesli domů jako upomínku na první
samostatný školní úkol.
Věříme, že čas strávený ve škole se všem
líbil.
Mgr. J. Karlíková
ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná
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Cyklistický dobrodruh a cestovatel František Šesták
z Blatné má za sebou mimořádně perný rok
Osmašedesátiletý cyklista František Šesták
z Blatné má navzdory svému věku úžasnou až
neuvěřitelnou fyzickou kondici a boty z řádně
toulavého telete. Hravě strčí do kapsy i o desítky
let mladší jezdce, což už mnohokrát v praxi předvedl. Uplynulý rok 2009 byl pro něho v tomto
ohledu skutečně bohatý, možná až vyčerpávající.
Celkem třikrát se vydal se svým nerozlučným
ekologickým druhem do zahraničí, kde podal
velice pěkné závodní i cestovatelské výkony.
Mezitím ještě stačil absolvovat desítky besed po
domácích městech a obcích, které se týkaly jeho
dřívějších cest v sedle kola do ciziny- Svatojakubské výpravy po stopách mírového poselstva Jiřího
z Poděbrad napříč Evropou a toulek po USA. Aby
toho nebylo málo, ve volných chvílích psal knihu
o svém americkém dobrodružství, kterou plánuje
dokončit teď v roce 2010. Jedna kniha- o Svatojakubské výpravě- mu už vyšla, je v prodeji a je
o ni velký zájem.
František Šesták si začal „tykat“ s organizovanou cyklistikou jako žák a dorostenec. Tehdy
ještě žil v Sedlici. Vedl si velmi slušně. Pak
přišel zlom: „Začal jsem se motat okolo fotbalu
a hokeje, cyklistika šla stranou. Taky jsem trochu
zpohodlněl“, přiznává po letech nadšenec, který
byl koncem loňského roku za své cestovatelské
a spisovatelské aktivity oceněn jako významný
rodák. K cyklistice se František Šesták vrátil ve
svých padesáti letech na doporučení lékaře a okamžitě jí byl znovu úplně pohlcen. Na závodech se
mu začalo okamžitě od prvního šlápnutí do pedálů
dařit, čímž se jen potvrdila pravdivost přísloví
„Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.
Stal se postrachem svých soupeřů, jezdil závody
jihočeské i šumavské, zlákaly ho také cyklistické
maratóny. Úspěch střídal úspěch, během let si
František Šesták získal u cyklistické veřejnosti
kamenný respekt a obdiv.
Když se reportéři populárního závodníka,
cestovatele a spisovatele v jedné osobě ptají, jaké
měl v mládí cyklistické vzory, nedozví se jména
žádných zahraničních sportovních hvězd. „Mně
byli vzorem průkopníci cyklistiky u nás doma,
kteří nás kluky trénovali a pomáhali nám- Mirek
Krejčí, Standa Říha a Ruda Válek ze Sedlice,
Honza Veselý a Christian Battaglia z Bratronic“,
vypočítává / ze zmíněných osobností je naživu
už jen Rudolf Válek. Táhne mu na osmdesátý
čtvrtý rok, je zdravý jako dub a stále se prohání
na kole! /.
Prostřednictvím našich novin se František
Šesták ohlédl přes rameno a jal se bilancovat
rok 2009.
Jeho splněným snem a zároveň první cyklistickou akcí se stala účast na prestižním maratónu
ve Švédsku: „Ani jsem už nedoufal, že se mi
tohle přání splní. Maratón vede nádhernou krajinou okolo jezera a měří tři sta kilometrů. Je to
jakási obdoba slavného běžeckého Vassova běhu.“
Zázemí mu poskytl ve Švédsku jeho kamarád
a zároveň také náruživý kolař Jan Kára- český
velvyslanec v tomto státě. Spolu také zmíněný
maratón odjeli: „Dovedete si představit, že tam
startovalo dvacet tisíc lidí? Zní to fantasticky, ale

bylo to tak! Já bych si to nedokázal ani představit
a teď jsem to zažíval na vlastní kůži! Pořadatelé
to měli zařízeno tak, že každý jednotlivec dostal
při registraci přidělené číslo a také čas, kdy bude
startovat. Ten první s číslem jedna nastoupil na
startovní čáru v osm hodin večer a tak to pokračovalo dál. Já jsem měl pro zajímavost číslo 10 436
a vyjel jsem ve tři čtvrtě na dvě v noci. Povinnou
výbavou každého jezdce bylo osvětlení. Naštěstí
v téhle severské zemi je noc krátká, trvá de facto
od jedenácti hodin do tří.“
Trasa nebyla prý nikterak kopcovitá: „Jenže
zato počasí se nevyvedlo! Celých dvě stě kilometrů jsme jeli v dešti- byl to hotový očistec a já
dodnes nemohu uvěřit tomu, že jsem to zvládl.
Z oněch uvedených dvaceti tisíc závodníků jich
maratón dokončilo patnáct tisíc. My s panem Károu jsme se umístili v té první polovině někde oko-

lo sedmitisící pozice s výsledným časem dvanáct
hodin tři minuty“, vypráví František Šesták.
Během pětidenního pobytu ve Švédsku si našel
čas i na prohlídku hlavního města Stockholmu, při
té příležitosti navštívil i tamní venkovské oblasti:
„Je to radost se tam dívat okolo sebe- všude čisto,
pořádek a svěží vzduch. Lidé tam jsou velice přátelští“, oživuje vzpomínky zdatný veterán.
Při rozhovoru s reportérem MF Dnes před volbami do Europarlamentu slíbil kandidát Edvard
Kožušnik, že pokud bude zvolen europoslancem,
na první zasedání do Štrasburku přijede z Prahy
na kole. Zvolen poté byl a tak se připravoval na
splnění svého závazku. A kdože ho na této cestě
doprovázel ? „Přišel jsem k tomu jako slepý
k houslím“, usmívá se František Šesták, „Protože
mám jako cykloturista určité renomé, tak zřejmě
proto mně tři dny před odjezdem kontaktovala
MF Dnes a časopis Cykloturistika, zda bych ho
nechtěl doprovázet. Druhý důvod, proč jsem
byl osloven možná spočíval v tom, že jsem loni
tuhle cestu absolvoval při své výpravě z Prahy do
Paříže.“ Čerstvý europoslanec neměl zkušenosti
s přípravou takového podniku a tak mu František
Šesták nabídl, že ho povede místy převážně po
cyklostezkách mimo obtěžující dopravu, kde lze
shlédnout různé pamětihodnosti a přírodní krásy:
„Cestou jsme se velice spřátelili. Pan Kožušnik je

příjemný a sympatický člověk a společník, který
se živě zajímá o přírodu i historii. Mezi námi
je sice třicetiletý věkový rozdíl, ale to nebyla
absolutně žádná překážka v tom, abychom hned
krátce po startu našli společnou řeč.“Jak je na tom
pan europoslanec co se týče sportovní kondice?
„Skvěle- on je ohromný sportovec“, uvádí jeho
průvodce z Blatné, „ Profesionálně se dokonce
věnuje plážovým disciplínám. Na výjezd do
Štrasburku se intenzivně připravoval čtrnáct dní
dopředu a protože to poněkud přehnal, měl zkraje
tak trochu potíže s posedem. Také nasadil od
začátku dost ostré tempo, tak jsem ho i v tomhle
ohledu musel trochu umravnit.“ Po dojezdu do
Štrasburku potkala Františka Šestáka velká mrzutost- někdo mu ukradl kolo: „Byl jsem ubytován
v hotelu. Ráno vyjdu z pokoje a jdu si pro koloa ono pryč! Nešlo jen o materiální hodnotu, ale
také o citovou záležitost- na tom kole jsem procestoval poté, co jsem ze závodní dráhy přesedlal na
cykloturistiku, všechny své výpravy v tuzemsku
i zahraničí. Přirostlo mi prostě k srdci. A na tom
nic nezměnil ani fakt, že už bylo v dost špatném
stavu a dlouho by pravděpodobně nevydrželo.“
Slavnostní akt dojezdu Edvarda Kožušnika před
budovu evropského parlamentu tak v konečné fázi
dopadl tak, že on přišlapal a já vedle něho kráčel
pěšky. Paradoxně jsem se asi jako chodec v očích
všech přítomných státníků zviditelnil víc než
jejich budoucí kolega.“ Po návratu ze Štrasburku
domů na přání europoslance Kožušnika František
Šesták sepsal o téhle zajímavé cestě reportáž, která by se měla co nevidět dostat na veřejnost. Ztráta
kola měla nakonec také šťastnou dohru- František
Šesták byl pozván na fotografování do redakce
MF Dnes a tam byl obdarován zbrusu novým
ekologickým strojem kvalitní značky.
A právě na něm se spolu se svým kamarádem
a spolujezdcem z dřívějška Františkem Hejtmánkem z Tažovic vydal na třetí naplánovanou
jízdní expedici okolo bývalé „Železné opony“.
Starosti, na čem po krádeži ve Štrasburku pojede,
tak vzaly za své. Cesta se pouze na čas odložila,
aby František Šesták mohl v klidu dopsat reportáž
o 862 kilometrů dlouhé „poslanecké“ výpravě,
která trvala jedenáct dní a kde denní dávka činila
okolo osmdesáti kilometrů.
Expedice okolo bývalé „Železné opony“ byla
oběma Františky plánována čtyři roky na 20.
výročí pádu berlínské zdi a otevření hranic. „Ve
skutečnosti tohle měla být jediná větší cyklistická
akce, kterou jsem chtěl loni podstoupit. To Švédsko a Štrasburk byly vlastně už nadstandardem.
Při mé poslední cestě jsme najeli 2530 kilometrů
a byli pryč z domova víc jak měsíc. Startovali
jsme v Německu“, uvádí František Šesták. Vytyčená trasa vedla českým pohraničím, Moravou,
Rakouskem, Slovinskem až do italského Terstu,
kde bývalá „Železná opona“ končila. Poté ještě
strávili tři dny na chorvatských plážích, kam si
„odskočili, aby se zkulturnili“ a odpočinuli si.
Domů už přicestovali autobusem.
Podle Františka Šestáka jim na téhle výpravě
stále přálo počasí. Během měsíčního výletu viděli a zvěčnili si na památku mnoho přírodních
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krás a zajímavostí. Byli tím nadšeni a okouzleni:
„Jednou z největších pozoruhodností byl pomník
na čestnou památku obětí totalitního režimu, které
zahynuly na hraničních přechodech. Ten pomník
odhalovala sama britská královna, což je tam na
věčnou paměť vytesáno.“
Konkrétní plány na rok 2010 zatím František
Šesták nemá: „Čas letí, člověk stárne, každý rok
navíc je znát. Uvidíme, jak na tom budu zdravotně“, krčí rameny.
František Šesták patří mezi ty šťastné lidi, kteří
ve svém životě nepromarní jedinou vteřinu. Jeden
má zápal pro tohle, druhý pro ono. Jeho osudem
se stalo kolo a dobrodružství.
Vladimír Šavrda

Program 1. pololetí 2010
Mistr kuchař pan Stupka opět čaruje
Cestování po jižní Africe s panem
MUDr. Urbanem.
4.4. A opět léčivá síla bylinek.
Oblíbený MUDr. Baloun.
14.5. Island ve fotograﬁi Jaroslava Kortuse
6.6. MA MI opět v akci. Příprava specialit
rybích specialit na roštu nebo kameni
s pány Maškem a Milotou. V případě
pěkného počasí rožníme venku.
Začátek vždy v 19,00 hodin.
-----------------------------------------------Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz I vy si můžete
náš sál zadat pro svojí akci.
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně.
2.2.
2.3.
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NEJDOU VÁM CIZÍ JAZYKY,
NEMÁTE ČAS SE JE UČIT ?
NETRAPTE SE!
PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY a
E-mailové KURZY—ANGLIČTINA/
FRANCOUZŠTINA
MICHAELA ZACHOVA
Tel: 606 519 359;
e-mail: michaela.zach@email.cz
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Masér v dámské lázni

V letáku stojí, že Spolek divadelních ochotníků v Blatné uvádí hru Williama Wiga „Masér
v dámské lázni“. Přitom po shlédnutí divadelního
kusu máte pocit, že v letáku je hrubá chyba: To
nejsou žádní ochotníci! To je naprosto profesionálně zvládnutá hra! Další hrubé chyby uvidí
moje manželka masérka, když masér provádí
prapodivnou masáž hrudníku. Ale o to právě jde.
V lázni pro dámy z vyšších kruhů se shodou
podivuhodných okolností objeví nejen falešný
masér, ale dokonce mužský element!
Nádherná komedie, kde na scéně najdeme humorné vykolejení představ, lidské emoce, touhy,
vášně, smutky, satirické zobrazení kapitalistické
společnosti. Postavy jsou se svými charaktery,
někdy necharaktery, prostě se svými vlastnostmi, vyslány napříč dějem, aby se střetávaly
v absurdních zápletkách, polohách hmotných
těl a dialozích, které jsou doprovázeny salvami
smíchu diváků.
Nevím, jakou míru šibalství vložil do hry
autor William Wig a co je dílem úpravy dvojice skvělých režisérů Petra Řezáče a Ladislava
Řandy. Ale mám pocit, že kdybych hru shlédl
v nějakém profesionálním divadle ve velkém
městě, musel bych si znovu napravit dojem před
blatenskými prkny, která jsou téměř světová. Tak,
jako každý Čech by měl vidět Kolju, tak každý
Jihočech z dojezdné nebo dochodné vzdálenosti
k blatenské sokolovně by měl na vlastní oči
zjistit, co dělal Masér v dámské lázni, jinak bude
nadosmrti ochuzen.
Komediální hra má hlavní cíl diváka uvolnit,
pobavit, pošimrat bránici. A to se dokonale zdařilo. Výborně se bavili i studenti Střední odborné
školy v Blatné, pro které byl divadelní kus hrán
a kteří s nepředstíraným nadšeným potleskem
opakovaně vyvolávali všechny skvělé herce
znovu na scénu.
Hra nepředkládá velká ﬁlozoﬁcká témata.
I když satira společenských poměrů není žádná
malá věc. Tak, jako i v obyčejném životě, celou
hrou se táhne jako světlá nit čistá láska mezi
mladým mužem Tullym a dívkou Mary. Možná
ten nenápadný šťastný konec, kdy zamilovaní
mladí lidé po všech nástrahách, strastech a vysvětleních se nakonec naleznou a vezmou, může
podprahově naznačit, že v životě lidí jde o víc než
o peníze, moc, tělesnost, společenské postavení,
nadřazenost úspěšných nad méně úspěšnými.
Podle mne tyto ve hře parodované společenské
jevy jsou projevem odklonu západní civilizace od
původních křesťanských, duchovních a morálních
hodnot našich předků, brzdou rozvoje západní
společnosti i brzdou osobního šťastného rozvoje
lidí. Asi jen období zamilovanosti, možná i okamžiky narození, nemoci a smrti, nám dávají pocit,
že život je mnohem víc, než realita poznávaná
smysly a opředená vztahy, kde na prvním místě
je egoismus a až v pozadí miluj bližního svého,
zvláště pokud z toho něco kápne. V nadcházejícím desetiletí, kdy se uskuteční duchovní přeměna
lidstva a současně Ježíšem prorokované dělení
zrna (těch, kteří jsou přeměny schopni) od plev,
je dobré zasmát se projevům a hrám vlastního ega,
jako jsou touha po moci, bohatství, opovrhování
podřízenými, slabšími, méně významnými, dále
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Ohlédnutí za
rokem 2009

v divadelním kusu nezmíněné opovrhování nad
cizinci, náplavou, nad Romy, nad jinými kulturami a náboženstvími. Je dobré zasmát se, ale ještě
lepší je odvrátit se od těchto i jiných projevů svého
raﬁnovaného ega, abychom obstáli ve zkoušce,
která každého člověka na scéně zvané svět tady
a teď čeká. Protože pravda a láska, která není
ničím jiným, než samotným Bohem, se opravdu
chystá zvítězit nad lží a nenávistí v nás, jinak by
naše nenávist a bezohlednost zničila tento krásný
svět. To jsou asociace, které ve mně hra po shlédnutí vyvolala poté, co jsem si utřel slzy smíchu,
protože za smíchem by nemělo být prázdno.
Mládence Tullyho s jakousi přirozenou lehkostí ztvárnil nový objev blatenských ochotníků
Jakub Loula. Jeho životní lásku krásnou Mary
profesionálně zahrála Veronika Janečková. Jsem
přesvědčen, že tito mladí absolventi SOŠ Blatná
by uspěli i na profesionální herecké dráze, kdyby
to bylo jejich cílem. Zamilovanost Tullyho a Mary, která se má završit v manželství, je v kontrastu
s formálním manželským vztahem notáře Brandese, který žehlí jednoduché i absurdní situace, aby
měl svůj klid, a jeho energické dominantní mladší
ženy Sabiny, která ctí společenskou prestiž, ovšem
patrně vlivem nenaplněného manželského života
podléhá kouzlu domnělého pastora Brandese, bratra notáře, za kterého byl situací nucen přestrojit
se krásný mladík Tully.
Notáře Brandese hraje ve své životní roli pan
František Šatava, který do postavy vložil svou
energii, píli, vcítění, svůj životní humor, životní
zkušenost, nadhled a velký díl sebe samého. Jeho
krásnou ženu středního věku Sabinu hraje paní
Zdena Tvrdá. Do smrti nezapomenu, jak žádá
vysvětlení svým rázným „Mluv!“ a „Mlč!“, nebo
jemným „Mlčte…“ a „Mluvte…“ podle toho, zda
jedná s manželem, níže postaveným člověkem,
anebo člověkem na stejné společenské úrovni.
Všechny postavy hrají herecký koncert.
Záměrně nezmiňuji všechny krásné herce, ani
neherce, kteří stojí v pozadí a zázemí divadelní
hry, ale bez nich by koncert nebyl tím, čím je.
Přečtete si je v letáku nebo na plakátu, protože
tak jako já i vy budete chtít znát, jací neobyčejní
lidé chodí nenápadně kolem nás, poté, co nebudete
chtít věřit, že to jsou ochotníci. Přijďte se na ně
podívat do blatenské sokolovny…

U nás v hospůdce ve Vrbně byl loňský rok
opět bohatý na kulturu. Uspořádali jsme několik
hudebních akcí jak na sále hospody, tak i pod
širým nebem na přilehlé zahradě. Za všechny bych
jmenoval nejvydařenější, a to pouťovou zábavu
s rockovou skupinou Reﬂex a samozřejmě STOP
TIME doktora Mahela začátkem srpna. Tato akce,
tradičně zaštítěná mistry - panem Štěpánem Rakem a panem Alfrédem Strejčkem – byla naprosto
úžasná. Hostoval zde totiž světově známý Jazz
Studio Band Pavla Smetáčka. Krásné počasí jen
umocnilo tento zážitek.
V průběhu roku jsme opět uspořádali deset
besed z cyklu „Večery u krbu“. Tyto besedy mají
pestrou paletu námětů. Jedná se třeba o cestování,
pěstování a přípravu bylinek, o to jak správně
hubnout, o poznávání historie a v neposlední řadě
i o vaření a receptech. Letos nám největší show,
s vynikajícími rybími specialitami, předvedli
pánové Mašek a Milota (duo MA-MI) z Blatné.
Jejich výklad k právě prováděné činnosti byl
tak vtipný, že se chvílemi sál otřásal smíchem.
Za doprovodu kapely „Z Vršku“ vytvářeli různé
druhy pochutinek a každý návštěvník této besedy
měl možnost vše ochutnat.
Dále jsme zorganizovali dva večery pro ženy
pod názvem „Holky v akci“. První večer, na jaře,
byl zaměřen na ukázky a výrobu velikonoční
výzdoby a druhý, v prosinci, na vánoční výzdobu
a výrobu ozdob. Největší dík za velký podíl na
konání těchto akcí má paní Jiřincová z Kuše.
A už je prosinec. Mikulášská rocková zábava
pobavila čerty, čertice i anděla. Poslední beseda
v roce 2009 byla o potápění v teplých mořích
s ukázkou výstroje potápěčů.
29.12. na dvouhodinovém koncertu, k výročí
úmrtí doktora Mahela, hrál mistr Štěpán Rak
se svým synem Matějem. 30.12. jsme pořádali
silvestrovský koncert s jazzovou kapelou pana
Kubelky z Písku a druhý den už tu byl Silvestr
s tradiční půlnoční dršťkovou polévkou a ohňostrojem.
Závěrem nám dovolte popřát všem lidem dobré vůle, těm co nám fandí a podporují nás, hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v roce 2010.

Aleš Drobník

Zdeněk a Jarmila Kilianovi
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Malé ohlédnutí za velkými
svátky
V polovině prosince loňského roku předali - bez valného zájmu medií
- autoři projektu Zachraňte Ježíška předsedovi Vlády ČR petici, kterou na
internetu podepsalo více jak 35 000 lidí. Vznikla na podporu tradičních
českých Vánoc, které v některých místech pomalu, ale jistě mizí a to i pod
vlivem reklamy, ve které se jako dárkonoš objevuje Santa Claus.
Naštěstí v Blatné jsou občanská sdružení i obětaví jednotlivci, kteří
organizováním rozličných akcí napomáhají k zachovávání starobylých
českých tradic a zvyků.
Vše vlastně začalo již v listopadu, kdy díky iniciativě manželů Žílových
mohli návštěvníci Kaplanky ochutnat svatomartinská vína a připomenout
si obyčeje spojené s tímto Světcem, který už dávno nepřijíždí na bílém
koni. O adventních trzích toho bylo v Blatenských listech napsáno hodně.
Takže kromě poděkování jen námět pro organizátory. Neuškodilo by lepší
technické zabezpečení a nápaditější dramaturgie při rozsvícení vánočního
stromu. Řadu pěkných a milých akcí uspořádali učitelé a žáci blatenských
škol. Vyvrcholením je pak každoročně „Živý betlém“.
Nelze si než přát, aby se oslavy Vánoc i nadále nesly v tradičním
pojetí a především, aby byl posilován jejich duchovní rozměr. Věřím,
když jsme přežili Dědu Mráze, určitě přežijeme i Santa Clause, byť má
větší ekonomickou sílu.
ing. Bohumír Papáček
b.papacek@centrum.cz

Kde se sviní hlava v erbu pán�
z Rožmitálu vzala?

Od kdy a pro� mají B�l�ice ve znaku
me� a zk�ížené klí�e?

Galerie a infocentrum

TVRZ LNÁ�E
zve na p�ednášku

B
LATENSKO
BL
V HERALDICE
Erby a znaky šlechtických rod�, m�st a obcí na Blatensku
– jejich historie a význam –
z cyklu p�ednáš ek

„Vybrané kapitoly a osobnosti z historie Blatenska“

pátek 26. února 2010, 17:00-19:00
Tvrz Lná�e
p�ednáš í

Mgr. Vladimír �ervenka

�len �eské genealogické a heraldické spole�nosti v Praze a Klubu pro �eskou heraldiku a genealogii

Vstupné dobrovolné
Komu pat�í erby na špitálu v Kadov�?

Co symbolizuje znak obce Doubravice?
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ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00

asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další:
LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
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Senior club hlásí…..
I v roce 2009 náš Senior Club, který již funguje více jak pět let, nezahálel a rozšiřuje svoji
činnost. Na svých sobotních schůzkách se mimo
věcí obecně projednávaných vymýšlí i to, jak
udělat něco prospěšného pro okolí.
V loňském roce jsme uspořádali oslavu
MDŽ pro všechny ženy, které chtěly přijít
nejen samy, ale i se svými partnery. U vchodu
každá z návštěvnic dostala růži a voňavý sáček,
na sále se o ně vzorně starali členové našeho
klubu. Podávalo se zdarma víno surové nebo
svařené, na stolech byly připraveny chlebíčky
a zákusky ke kávě. Hlavně se tančilo. Hrála
kapela Z Vršku pana Zelenky – též jednoho ze
členů klubu a spát se šlo až nad ránem. Byla to
velmi zdařilá akce.
Již v dubnu začali senioři připravovat oslavu
Mezinárodního dne dětí. Byly naplánovány dvě
brigády na úpravu hřiště a úklid okolí. Členové
klubu si určili úkoly pro zajištění občerstvení
(španělské speciality, ryby, uzeniny, topinky,
pomazánky a hlavně pamlsky) a hudby (kapela
Z Vršku). Nesmíme zapomenout ani na pomoc
zástupců Sboru dobrovolných hasičů Vrbno
při obsluze , a hlavně za zapůjčení pártystanů,

Blatná 22. ledna 2010
protože nám počasí příliš nepřálo. Organizace
aktivit pro děti, včetně divadelního představení,
se ujala paní Prokopiusová. Všechny děti odcházely s věcnou odměnou, které jsme získali díky
sponzorům této akce. Samozřejmě, že poděkování patří i všem ostatním, kteří se zúčastnili
a něco pro budoucí generaci udělali.
Při první plískanici padl na klubu návrh na
uspořádání vánočního zpívání koled u stromku
na návsi. Tento symbol Vánoc staví každoročně
hasiči včetně krásného osvětlení. Hlavní úkoly
připadly na členy – pana Kareše (občerstvení)
a pana Zelenku (hudební doprovod). Cílem bylo
nacvičit každou adventní neděli dvě koledy se
zúčastněnými občany obce a okolí. Završením
akce bylo zpívání těchto koled na Štědrý večer
ve 22hodin u vánočního stromku. S blížícími se
Vánoci se účast zvyšovala a ve ﬁnále byla plná
náves lidí zpívajících koledy. Velkou zásluhu na
kvalitě produkce měla Hanička Procházková,
která doprovázela po všechny večery koledníky
na klávesové nástroje.
Senior Club Vrbno přeje Všem spoluobčanům
a čtenářům do nového roku hlavně zdraví, hodně
optimismu a chuť něco pro druhé udělat. Vždyť
pamatujte, a platí to i pro seniory – „Veselá mysl,
půl zdraví“ a „Kdo si hraje, nezlobí!“
SENIOR CLUB VRBNO
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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T.G.Masaryka Blatná a
ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná
oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro
školní rok 2010/2011 se koná 5. a 6. února
2010 takto:

pátek 5. února
sobota 6. února

14 – 17 hodin
9 – 11 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004 a děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004, jejichž
rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné
zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních
škol se rodiče mohou informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na
ředitelství základních škol a ve vývěskách
u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ
J. A. Komenského v Blatné.

    
    
nebo vyměním byt 4+1 + zahrádka
(popř.+doplatek) za RD
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Drobné památky
Blatenska
Seriál Drobné památky Blatenska vstupuje
do svého čtvrtého ročníku. Na stránkách Blatenských listů jste měli možnost za uplynulé tři roky
shlédnout celou řadu drobné sakrální architektury,
ať už se jednalo o křížky, boží muka či kapličky.
Snažíme se postupně popsat a přiblížit tyto památky a někdy tak i podnítit zájem o jejich obnovu,
rekonstrukci. Ne všechny jsou v takovém stavu,
jakého by si zasloužily. Bohužel občas snaha obcí,
občanských sdružení či jednotlivců, které mají
zájem o zachování tohoto kulturního dědictví,
naráží na problém s vlastnictvím pozemku pod
tou či onou památnou stavbou, nebo na nezájem
o opravu ze strany vlastníka stavby samotné. Nutno konstatovat, že v posledních letech bylo mnoho
památek, zejména ze strany obcí obnoveno.
Připomeňme snad jen namátkou opravy z konce
minulého roku – dva křížky v katastru obce Milčice, křížek v lokalitě Chaloupky v Drahenickém
Málkově, u kapličky ve Skaličanech, při silnici na
Hajany nebo u Jindřichovic. Je chvályhodné, že
dědictví našich předků je opět v úctě obnovováno.
Konečným výstupem našeho seriálu by měla být
zamýšlená publikace, která by měla vyjít snad
někdy v budoucnu. V tomto ohledu bychom chtěli
požádat zástupce obcí, kronikáře a pamětníky
o spolupráci, zejména v oblasti historických faktů o jednotlivých památkách (letopočet vzniku,
pověst či tradice vztahující se k danému místu
apod.) a také v oblasti dobové fotodokumentace.
Kontaktními osobami jsou autoři seriálu – Karel
Petrán (Městské muzeum v Blatné, e-mail: muzeum@blatna.net ) a Václav Cheníček (Městský
úřad Blatná, e-mail: chenicek@mesto-blatna.
cz).
Dnešní památkou, kterou vám představujeme
je kříž „u Habadů“ ve městě Sedlice, v lokalitě
„Na Bubnově“. Patří k jedněm z několika křížů,
zdobících město Sedlice. Je zajímavý mohutným
proﬁlovaným soklem s pilířem, na jehož vrcholu
je litinový kříž s korpusem Krista. Kříž je datovaný (1854) a je v poměrně dobrém stavu. K této
památce se vztahuje příběh o pohřbených francouzských vojácích z válek o dědictví rakouské
(1741-42). Údajně zde bylo místo, na kterém se
svolávali bubnováním francouzští vojáci k uctění
památky svých druhů. Původně zde snad býval
dřevěný kříž, později nahrazený současným.
Václav Cheníček, Karel Petrán

Foto
archiv
autorů,
únor
2009
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Fotoklub BlaFo při DDM Blatná
vyhlašuje

Kategorie :

FOTOSOUTĚŽ
Téma : Zimní království

A ……..........… děti do 15 let
B …............….. mládež od 16 let a dospělí

Podmínky soutěže :
1.
fotograﬁe černobílé i barevné
2.
rozměr min. 13 x 18 cm, max. libovolný
3.
maximálně 5 snímků od jednoho autora na dané téma
4.
všechny fotograﬁe zaslané do soutěže označte v rohu rubové strany jménem autora,
názvem snímku, adresou, kategorií ( A, B )
5.
zasláním fotograﬁí do soutěže autor souhlasí s uveřejněním svých fotograﬁí k propagaci
soutěže bez nároku na honorář
6.
pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotograﬁí během přepravy
7.
nejlepší 3 snímky budou oceněny
8.
uzávěrka soutěže:
25. února 2010
9.
vyhlášení výsledků
4. března 2010
Adresa pro příjem fotograﬁí a informace v: DDM Blatná, pí. Šebková, Palackého 652,
388 01 Blatná, tel: 383 422 134
Adresa pro příjem v digitální podobě: ddmblatna@iol.cz

Blatenské infocentrum a
cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Vítejte v roce 2010!
Pevn� doufáme, že jste prožili p�kné a klidné svátky a
úsp�šn� vstoupili do nového roku. My jsme rádi, že jsme
Vás mohli v lo�ském roce inspirovat k výlet�m po
�echách a prost�ednictvím naší spole�nosti Vás také
vyprovodit na mnoho krásných míst za hranice naší vlasti.
Rádi bychom spole�n� s Vámi pokra�ovali i letos, protože
víme, že cestování a poznávání nových míst p�ináší
odpo�inek a dobrodružství zárove�, obohacuje nás o nové zkušenosti, získáváme tak v�tší rozhled a
�asto i nové p�átele. Je p�itom úpln� jedno, jestli se vydáte na Moravu, do Chorvatska, za „velkou louži“
nebo na ostrovy, které se zdají být pouhou te�kou na map�. Každé z t�ch míst má své kouzlo a z�stává
dlouho v našich vzpomínkách.
P�estože se oto�ilo již pár stránek nového kalendá�e, je ješt� stále vhodná doba pro koupi stolního
kalendá�e, který vydal Svazek Obcí Blatenska. Je napln�n fotografiemi z akcí, které se na Blatensku
uskute�nily, a velkým množstvím fotografií blatenské p�írody. Mnozí z našich návšt�vník� si v n�m na
obrázku nalezli svojí obec �i dokonce chalupu, jiní svoje vnou�ata a p�íbuzné. Dopln�ný je o p�ehled
kulturních akcí, které jsou v letošním roce plánované. Do�tete se v n�m také informace o významných
rodácích z Blatenska. Takže abyste byli „v obraze“, nezapome�te si pro jediný místní kalendá� zajít.
Máme ho pro Vás k dispozici za 60,- K�.
Tip na zimní výlet
Sn�hové podmínky jsou nyní na všech horách ideální, b�žecké trat� jsou p�kn� prošlápnuté. Nic tedy
nebrání tomu, oddat se zimním sport�m a radovánkám. Pokud máte chu� vyrazit na b�žky na Šumavu
nebo kamkoliv jinam na hory, bude se Vám hodit turistická lyža�ská mapa, kterou najdete v našem
mapovém centru. V map�, kterou Vám nabízíme, jsou vyzna�eny veškeré lyža�ské trasy. M�žete se tak
bez starostí projet po pravém zimním království. A až sníh roztaje, probádáte pak podle této mapy
snadno celý šumavský kraj po stezkách p�šky �i na kole.
Milovníci bruslení se kone�n� do�kali. V sobotu 9. ledna byla oficiáln� otev�ena brusla�ská dráha na
zamrzlém Lipn�. Denn� je upravován okruh z Lipna nad Vltavou do Frymburku s
p�ípojkou na P�ední Výto� v délce necelých 10 km, dráha je široká 6 - 8 m. Led má 20
cm (v dob� p�ípravy tohoto textu). Dráha mezi Lipnem a Frymburkem je denn�
upravována a kartá�ována. Na brusla�ské dráze se dá také dob�e b�žkovat. Lipno se
m�že pochlubit dv�ma dráhami - u Horní Plané je upraven okruh dlouhý 4 km a široký
4-6 m. Nastoupit na brusla�skou dráhu je možné v Lipn� nad Vltavou (v Marin� Lipno a
Lod�nici Lipno), ve Frymburku u p�ívozu a v P�ední Výtoni. Na aktuální stav brusla�ské
dráhy se lze dotázat v našem infocentru nebo se podívat na webové stránky
www.lipnoservis.cz .
Jsme velice rádi, že jste si k nám i ve sn�hové kalamit� našli cestu a t�šíme se s Vámi i po celý letošní rok
na vid�nou v blatenském turistickém a mapovém infocentru a cestovní kancelá�i Ciao… pod
blatenskou v�ží.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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O víně po kapkách – kapka
sedmnáctá
Ochutnávky vína – část II.
Dnes budeme pokračovat v povídání o ochutnávkách vína. Možná se
Vám sled informací nebude zdát zcela utříděný, ale tak už to v mé hlavě
funguje, snad mi to odpustíte. Než se budeme věnovat řízeným degustacím,
které jsou přece jen nejběžnější, jedna rada k ochutnávkám otevřeným, kterých se zpravidla účastní větší počet vinařů či vystavovatelů a kde si jako
účastníci sami můžete určovat výběr a pořadí vín, která ochutnáte: šetřete
žaludek a své smysly, nešetřete nohy! Snažte se alespoň v rámci možností
zařadit sladká a vysoce alkoholická a výrazná vína na závěr toho, co podle
vlastního odhadu zvládnete. Po vysoce alkoholických vínech a vínech
s vysokým obsahem zbytkového cukru si jen těžko vychutnáte lehká suchá

vína. Dělejte si např. poznámky o vínech, která chcete ochutnat později.
Vyplatí se to. Totéž platí o nemíchání bílých a červených vín, ikdyž tady
budu možná v rozporu s některými teoretiky, kteří na této zásadě ortodoxně
trvají. Podle mne jde spíše o záležitost estetickou, vinař nebude nadšen, když
si necháte nalít lehké bílé víno do sklenky, která je výrazně zabarvena do
červena. Pokud Vám v tomto případě nabídne, že Vám nalije trochu vody
na vypláchnutí sklenky, neodmítejte.
Pokud jde o řazení vín na řízených degustacích, většinou je zpracováno
sommelierem či jinou fundovanou osobou, která nás celým večerem provází,
mělo by tedy být v pořádku.Jestliže děláme domácí degustaci např. s přáteli, měli bychom postupovat podle obvyklých zásad. Způsob řazení bývá
dán aromatikou vín a cukerným extraktem, případně i obsahem alkoholu.
Obvyklé je v Čechách řazení vín podle barev. Začínáme bílými víny, jež by
měla být vychlazena na 8 – 12°C dle vyzrálosti, po nich vína růžová (8 – 10
°C) a nakonec červená, s teplotou od 14 do 18°C. Mladá červená vína by
se opět měla blížit dolní hranici tohoto rozsahu, vyzrálá, plná a starší vína
či vína školená v sudech barrique temperujeme spíše na teplotu blíže horní
hranici. Dříve býval postup řazení podle barev ortodoxně dodržován, dnes
je už překonán. Důvody tohoto řazení jsou spíše jen praktické (nechceme
nebo nemůžeme střídat sklo). Barva a vzhled bílého vína se přece jen hůře

hodnotí ve skleničce, ve kterém bylo předtím husté červené víno. Proto je
dobré použít čistou vodu, která stěny sklenky trochu opláchne a zároveň
neutralizuje naše chuťové buňky, takže ji nemusíme odlévat. Pokud nejsme
jejími odpůrci, bez obav ji vypijeme.
Velmi důležité je, když už jsme se rozhodli nikoliv jen pít, ale degustovat,
abychom si o svých dojmech zpracovali určitý záznam. Vraťme se tedy k řízeným ochutnávkám, které pořádáme občas v pátek v blatenské Kaplance:
Ačkoliv se zde scházíme většinou jako více či méně vzdělaní laici, používáme
v posledních letech pouze stobodový systém hodnocení. Celkem 100 bodů je
rozděleno mezi barvu, vůni, chuť a celkový dojem. Při ochutnávkách nikomu
nenařizujeme, že musí tabulku poctivě vyplňovat. Má-li někdo svůj vlastní
způsob, hodnotí tak, jak je zvyklý. Mnozí používají hvězdičky, poznámky
atd. Hodnotitelská tabulka zpravidla zůstává ve vlastnictví hodnotitele, a tak
není, proč se stydět. Důležité je, abychom si zaznamenali pocity, které jsme
při degustaci konkrétního vína zažívali. Výsledkem našeho hodnocení jsou
pak body, přidělené degustovanému vínu, případně alespoň slovní komentář.
Máme tak možnost se do našich záznamů kdykoliv později podívat, např.
když se s konkrétním vínem setkáme znovu po nějakém čase. Zápisky se
hodí i v případě, když si chceme z konkrétního vinařství zakoupit láhev vína
nebo chceme třeba poradit přátelům s nákupem. Znovu zdůrazňuji, že při

našich ochutnávkách není smyslem tabulek někoho zkoušet. Postupně se ale
hodnocení vín všichni učíme a po letech přijdeme na to, že pravidelnými
degustacemi jsme se vlastně docela zdokonalili a víme jak na to. Vraťme
se ještě k způsobům degustace a hodnocení vín při našich ochutnávkách:
většinou ochutnáváme 10 – 12 vín, vyjímečně více, ale příliš velký počet
vzorků je spíše už ke škodě samotného hodnocení. Správný degustátor by
totiž měl vína po zjištění barvy, vůně a chuti vyplivnout. Jenže my neradi
odléváme a tak má každý „hodnotitel“ v závěru večera „v sobě“ zpravidla
téměř celou láhev vína a objektivita je často tatam. Ale protože vína ochutnáváme pro radost, neděláme si z toho zase takové vrásky. Stejně tak zásady
předcházející berme jako orientační, nejsme profesionálové a tak si můžeme
dovolit nebýt stoprocentně důslední.
V kapitole degustace a hodnocení vín budeme pokračovat ještě v některém z příštích čísel. Zatím si všimněte fotograﬁí z Kaplanky, ze kterých je
patrná činnost degustátora: hodnotí nejprve barvu a vzhled vína, potom vůni,
chuť a dochuť a o tom všem si dělá poznámky. K tomu, jak vlastnosti vína
hodnotíme konkrétně, zase příště.
Zpracoval: Milan Žíla
Foto: Jan Kurz
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Václav Zetek z Petrohradu
u Podbořan chová
devatenáct ušlechtilých
psů
Václav Zetek /37 let/ z Petrohradu u Podbořan byl jedním průkopníkem severské londonovské romantiky, který uplynulý víkend
strávil ve Škvořeticích na závodech psích spřežení. Houževnatost svých čtyřnohých přátel
zde předvedl on i jeho manželka a vytvořené
podmínky si moc pochvaloval: „Trať je tady
nádherně vytipovaná, dovoluju si tvrdit, že
jde o jednu z nejlepších v celé republice. Byla
vzorně připravená pro bezpečnost i pohodlí
psů. To nebývá na tuzemských závodech
vždy samozřejmostí- zažil jsem případy, kdy
kvůli laxnímu přístupu pořadatelů dochází ke
zbytečným zraněním psů.“
Pan Václav Zetek není žádný „troškař“jeho chov sestává celkem z devatenácti aljašských husek, určených speciálně pro sáňové
sporty. „ Jsou to milá a věrná zvířata“, popisuje jejich charakter nadšený chovatel, „Nejsou
agresivní, táhnout břemeno pro ně znamená
radost a potěšení, milují pohyb na čerstvém
vzduchu.“ Pochopitelně starat se o tolik psů
není v současné době žádná maličkost. „Moji
psi spotřebují pro příklad měsíčně sto kilogramů syrového masa, čtyřicet kilogramů granulí
a dvacet kilogramů ovesných vloček. Někdo
si možná myslí, že se mi náklady alespoň
částečně vrací prodejem štěňat, ale to není
tak docela pravda. Za přetrvávající krize si
jen málokdo koupí kvalitního pejska“, říká
Václav Zetek.
Za ta léta, co jezdí Václav Zetek s manželkou závodit na Blatensko /od roku 1996/,
se tam nejvíce „blýskla“ jeho žena třetím
místem na Mistrovství republiky na Pilském
mlýně. On sám hovoří jako o svém největším
úspěchu o bronzu na Mistrovství republiky
v seriálu sáňových přeborů. V současnosti
se vehementně připravuje a soustředí na Mistrovství Evropy v Polsku, kde by rád dosáhl
nějakého pěkného výsledku. Ročně startuje na
deseti kárových a deseti sáňových závodech.
Je členem kladenského masherového klubu ,
jemuž předsedá bývalý prvoligový brankář Jiří
Stejskal. Trénuje dvakrát týdně a o víkendu po
třiceti kilometrech.
Václav Zetek měl prý rád všechna zvířata
odmalička. Svůj početný chov aljašských
husek začal pěstovat po svém prvním závodě
v životě, který se konal na Křivoklátě. „Tam
mně to totálně oslovilo až v dobrém slova
smyslu pobláznilo“, usmívá se úspěšný závodník a chovatel v jedné osobě.
Bez takových lidí, jako jsou manželé
Zetkovi, by byl tenhle svět méně šťastný
a méně romantický.
Vladimír Šavrda
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace na adresu Bohmova 451,
388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro
malá zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská
poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Pronajmu zařízený byt 1+1
-od března 2010
-3.poschodí bez výtahu
-zrekonstruované jádro
tel.č. 606 476 903.

Hezké chvíle
s angličtinou!
Výuka angličtiny
konverzační metodou.

Pronajmu byt 1+1 v Blatné od 1. 3.
2010. Nájem 5 500,-Kč včetně
energií. Tel.: 605786166
Prodej kysaného zelí v Radomyšli. Cena
15,-Kč/kg. Balení po 10 kg, možno i
jinak podle dohody. Tel.: 605 786 166

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, základy business English.
Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné
zacházení.
Začátek kurzů, přihlašování
4.1.2010.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na
Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��

Autodílna AMK Blatná
Riegrova 773, 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634
Mob: 603 732 579
Provádíme:

► Pneuservis, včetně dodání
pneumatik různých značek
► Vyhledávání a odstraňování
elektronických závad diagnostikou
Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

► Karosářské práce
► Lakování vozidel

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

► Prodej autobarev
► Prodej náhradních dílů


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové
● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez
použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť
a líčení
Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů
rizikové kácení

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

STAVEBNÍ ČINNOST
obklady, dlažby
sádrokarton
tel: 602934526
cistenistrech@seznam.cz

Otevřeno:

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 26. ledna – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

Veronika BÖHMOVÁ

Mladá klavíristka se představí skladbami L.
van Beethovena, M. Ravela a S. Rachmaninova
Pro představitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2009/10

Středa 24. února – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
školy
Čtvrtek 25. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
veřejnost
Plesy:
Sobota 6. února – sokolovna

13,00 hod. DĚTSKÝ
KARNEVAL
20,00 hod. TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES

Číslo 1 / strana 17
OBSAZENO
Další zájezdové představení připravujeme na:
27. března (sobota) – muzikál DĚTI RÁJE
- cena s dopravou 800,- Kč a
27. dubna (úterý) – předpremiéra muzikálu
JAK ZABÍT DAVIDA
- cena s dopravou 400,- Kč
Zájemce prosíme o přihlášení nejpozději do
20. února na odd. kultury, tel. 388 422 849
Připravujeme na březen:
Představení pro MŠ a I.st.ZŠ
Koncert KPH - J. Hošek a D. Hošková –
violoncello
Divadelní představení – Miláček Anna /hrají: M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová,
S. Rašilov, L. Rybová/

K tanci a poslechu hraje hudba Z. Koubka
Sobota 27. února – sokolovna 20,00 hod.

PLES BLATENSKÁ RYBA
Hudba: The Slackers

Zájezdové představení
Středa 24. února – Divadlo Hybernia – 11,00
hod.

BARON PRÁŠIL

Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30
hod.

Program kina leden – únor 2010

Pátek 29. 1. ve 20:00 hod.
Milostný, drama ČR, 2009, 110 minut,

Únor 2010
Středa 17. února – sokolovna 19,00 hod.

YVETTA SIMONOVÁ a
MILAN DROBNÝ
v hudebním pořadu

JAK ŠEL ČAS
Yveta Simonová – zpěvačka (její konto čítá
přes osm set písní) perfekcionalistka se sametovým hlasem, šarmem, elegancí a vtipem, oblíbená u několika generací posluchačů i diváků a
populární zpěvák, sportovec, ale i autor několika
knížek Milan Drobný, zazpívají nejen své nejznámější písně, ale budou vtipně vyprávět o mužích,
ženách a životě vůbec.
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Úterý 23. února – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

TRIO ARUNDO

Jan Souček – hoboj
Jan Mach – klarinet
Václav Vonášek – fagot
Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003/04
z iniciativy blatenského rodáka, fagotisty Václava
Vonáška. Všichni tři jeho členové působí v předních českých orchestrech.
V programu zazní skladby W.A. Mozarta, J.
S. Bacha, B. Martinů ….
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2009/10

3 SEZÓNY V PEKLE

/Falcon
Dokud sníš, nejseš mrtvej. Píše se rok 1947
a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi
je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se
vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu
a umělecké ideály
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Únor 2010

Středa 3. 2. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka Francie, 2009, 93 minut,
v českém znění

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

/Bioscop/ Podívaná pro malé i velké
Po úspěšném ﬁlmu Arthur a Minimojové
přichází Luc Besson s pokračováním příběhu

o malém hrdinovi… Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše
Minimojů a setkat se tak s princeznou Selénií.
Minimojové na jeho počest chystají obrovskou
hostinu a princezna se chystá obléknout do šatů
z růžových okvětních plátků. Arthur ale nečekaně
najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princezna Selénia je v nebezpečí!
Arthur se dvakrát nerozmýšlí ...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Čtvrtek 4. 2. v 20:00 hod.
Drama, krimi USA, 2007, 114 minut, s titulky

GONE BABY GONE
/Falcon/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky
Velmi zapeklitý kriminální případ.
Americký herec Ben Afﬂeck natočil jako režisér ﬁlm o dvou bostonských detektivech, v němž
hraje jeho mladší bratr Casey Afﬂeck.

OBECNÍ ÚŘAD V NEZDŘEVĚ TÍMTO SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY RODIČE
S DĚTMI NA TRADIČNÍ

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
S BOHATOU TOMBOLOU A SOUTĚŽEMI.

PLES SE KONÁ 30 .1 .2010 OD 13.00 V SÁLE NEZDŘEVSKÉ HOSPODY.
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S PORT
Na zimním ﬁchtl cupu v Chlumu
to letos klouzalo, matička
Zem do své náruče pochytala
pěknou řádku smolařů
Chlum - Kluzkým povrchem uvítala 27. prosince dopoledne dráha za obcí
Chlum majitele pionýrů a speciálů, kteří se nechali zlákat k účasti na dalším
ročníku zimního Fichtl Cupu. Pádů během kvaliﬁkace i ﬁnále bylo logicky
požehnaně, ovšem nutno dodat, že šlo o pády lehké, bez jakékoliv újmy na
zdraví. Ve sportu prostě není nic zadarmo a jednotvárná jízda bez přírodních
nástrah- to by jaksi nebylo ono. Celá akce, na kterou se sjelo jedenatřicet
motoristů z různých končin, se tak stala divácky o to atraktivnější. Na travnatém prostranství okolo tratě nebylo takřka k hnutí- zajímavou podívanou
si nenechalo ujít více než sto dychtivých fanoušků.
Na závodech nechyběl
ani Josef Štván z Uzenic
/56/, loňský i letošní nejstarší účastník přeboru.
S motorismem má bohaté
zkušenosti: „Nejvíc jsem
jezdil jako mladík od nějakých dvaadvaceti do
pětatřiceti let. Potom jsem
se oženil a motorku začal
zanedbávat- přes dobrých
dvacet let jsem až na jednu
krátkou kapitolu na moJosef Štván z Uzenic.
torku nesedl. Vrátil jsem
se k ní až před třemi lety, de facto na stará kolena. Ty tři roky soutěžím v ČZ
v kategorii muži nad padesát let. Tady v Chlumu jsem byl loni prvně. Letos
jsem závodil ještě v Táboře a v Bělčicích, kde jsem se probojoval na čtvrté
místo. Doma v Uzenicích máme vybudovanou na soukromém pozemku vlastní dráhu, která se využívá dvakrát týdně. Já tam samozřejmě trénuju taky.“
Na otázku, jak se staví k jeho koníčku manželka, se pousměje: „Nejdřív se o
mě strašně bála, pak mi k mému velkému překvapení sama motorku koupila.
Na závody mě doprovází. Většinou má pro mně pochopení, ale někdy také
vrčí, když se mi na stroji něco porouchá a já musím svůj volný čas věnovat
odstraňování závady.“ Také Josef Štván si na vlastní kůži hned při tréninku
vyzkoušel „přitažlivost zemskou“: „Přední kolo ujede a pád je hned. Ale
je to tak spravedlivé, podmínky máme všichni stejné.“ V průběhu ﬁnále si
nejstarší jezdec vedl skvěle a nechybělo mnoho, aby na své Jawě 550 z roku
1957 uhájil bronz v opravdu tvrdé konkurenci. Ale další smolný pád rozhodl
jinak a tak se nakonec Josef Štván na stupně vítězů nedostal.
Premiéru v Chlumu si tentokrát odbyl šestnáctiletý Pavel Vránek z Horšic, který se na motorovém stroji prohání třetím rokem. „Ještě jednoho
speciála mám doma“, říká sympatický mladík , „Tuhle mašinu, se kterou
tu dneska jsem, jsme táta a já sestavovali celý rok. Motor jsme koupili přes
internet, rám jsme dali dohromady doma.“ Trénuje prý doma a jeho otec
mu dělá mechanika: „Každý měsíc odjedu dva závody, umisťuju se zhruba
do desátého místa.“
I když se závodníci museli vypořádat s kluzkou tratí, klimatické podmínky
byly poměrně příznivé, a tak se celá sportovní akce skutečně vydařila. V půl
druhé odpoledne mohli být vyhlášeni nejlepší jezdci. V kategorii klasických
pionýrů se stal vítězem Václav Starý z Tedražic. Stříbrnou pozici ke značné
radosti pořadatelů a domácích diváků zaujal místní borec Roman Šourek, na
nejnižším stupni stanul Petr Šafařík ze Sušice. V kategorii speciálů vyhrál
Miroslav Maroušek z Prahy, v závěsu ponechal Vladimíra Boušku z Písku,
následovaného Martinem Mikyškou z Blatné. Šestice obdržela věcné ceny
a každému z ní podle tradice organizátoři zavěsili na krk věnec.
Tak jak se ráno prostranství zaplnilo, tak se jako mávnutím kouzelného
proutku během krátké doby vylidnilo. Jen vyjeté koleje připomínaly, že se
tady odehrála znamenitá sportovní show.
Vladimír Šavrda
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První svátek vánoční byl
v Buzicích ve znamení šipkového
a mariášového turnaje
Buzice - Již řadu let se v Buzicích u příležitosti vánočních svátků koná
turnaj v ping- pongu. Letos nastala malá změna. Ve zdejší společenské místnosti se místo stolního tenisu dostal ke slovu přebor v hodu šipkami.
Zorganizovali ho dva mladíci z nedalekých Škvořetic- Stanislav Ježek
a Jaroslav Svoboda, kteří v tomto ohledu již odvedli kus dobré práce. „Zatím
ročně pořádáme minimálně tři turnaje“, uvádí Stanislav Ježek , „V budoucnosti bychom rádi naší aktivitu rozšířili. Je reálné, že by se pak šipkový turnaj
mohl uskutečnit každý měsíc.“ Podle Jaroslava Svobody jsou šipky nedílnou
součástí návštěvy společenského zařízení: „Člověk se při téhle zábavě krásně
odreaguje a uvolní. My na těch turnajích nikterak nevyděláváme- vybereme
startovné a za to potom nakoupíme ceny pro čtyři první hráče. V první řadě
jde především o to strávit příjemný den ,“ zdůrazňuje.
Oba organizátoři sami jsou výbornými „šipkaři“ a rozhodně se nehodlají
spokojit jen s pasivní rolí. Pravidelně se zapojují do soutěží a prý vždy jeden
z nich skončí ve vítězné trojce.
Šipkového přeboru v Buzicích se zúčastnilo dvanáct ostřílených borců.
Tuhý souboj trval od dvou hodin odpoledne do čtvrt na osm večer. Jednalo se
vskutku o podívanou na špičkové úrovni, kdy nebyla nouze o napětí. Soutěž
byla vzácně vyrovnaná, při závěrečném ﬁnále leckomu tzv. „tekly nervy“.
Vítěz Petr Tchorovský z Blatné měl sám v sebe od počátku kamennou
víru. Jeho heslo pro tento den znělo: „Přijít, vyhrát a odejít a nelámat si
s tím hlavu!“ Po skončení turnaje se o svém rivalovi vyjádřil uznale: „Byl
moc kvalitním soupeřem a dal mi pořádně zabrat.“ Petr hraje podle svých
dalších slov šipky velice často a na málokterém turnaji chybí: „Ale bývá to
hodně o náhodě. Je pravda, že si dost věřím a většinou se dostanu do popředí
tabulky, ale docela dobře se může stát, že přijde ryzí amatér a vyklepne
mně“, soudí .
Jako druhý vyšel z napínavého mače Daniel Prokopec z Blatné. Také
třetí a čtvrtá pozice zůstala vyhrazena pro kluky z Blatné- Pavlu Rakovanovi
a Pavlu Řebřinovi.
Souběžně se šipkovým turnajem se v druhé polovině místnosti odehrával
čtyřhodinový turnaj v mariáši, který uspořádal místní Petr Samec. Ke stolu
zasedl i on: „Já pořád něco pořádám a sám si nikdy nezahraju. Dneska je to
jen přátelské vánoční posezení se sedmi dobrými kamarády, nehrajeme ani
o ceny, karbaníme prostě jen tak“, vysvětluje „hybná páka“ společenského
dění v obci.
Mariášník Tomáš Slezák z Buzic přiznal, že tuhle karetní hru přes rok
nehrál. „Proto jsem mile překvapen, že se mi povedlo získat bronzovou
pozici“, prohlásil. Na dotaz, zda ho z toho čtyřhodinového hledění do karet
nebolí oči nebo hlava, zareagoval se smíchem: „Jediné, co mě teď skutečně
bolí, je pozadí.“
Konečné pořadí vánočního mariáše bylo následující: 1. Miroslav Rataj
z Buzic, 2. Jiří Himl z Neradova, 3. Tomáš Slezák z Buzic, 4. Josef Šouník
z Buzic, 5. Petr Samec z Buzic, 6. Miroslav Mašát z Buzic, 7. Josef Šebele
z Buzic, 8. Václav Leština z Kadova.
Mariáš a šipky- tahle kombinace se pro vánoční pohodu osvědčila jako
jedinečná. Kdo ví - třeba nahradí tradiční ping- pong už nastálo.
Vladimír Šavrda
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Sportovci z Bezdědovic a Myštic strávili první svátek
vánoční za zelenými stoly
Bezdědovice - V Bezdědovicích se stolní tenis těší značné oblibě už řadu
let. Domácím to jde s pálkou v ruce tak dobře, že od loňského roku reprezentují mateřskou obec v okresní soutěži. Ani vánoční volno tak nemohlo
zůstat bez ping- pongu a uspořádal se turnaj dvojic.
26. prosince se v sále bezdědovického hostince utkalo mezi sebou deset
dvojic. Domácí hráči tentokrát vedoucí pozice neobsadili- vítr z plachet
jim sebrala přespolní konkurence. Konečné pořadí bylo následující- 1.
Kapříci / Tchořovice /, 2. Budačové / Bělčice /, 3. Vinice Blatná, 4. Káčátka / Bělčice- Příbram /, 5. 38 / Bezdědovice- Bělčice /, 6. Víno Blatná, 7.
Sparta / Bezdědovice /, 8. Slavie / Bezdědovice /, 9. Hornosín, 10. Zubíci
/ Bezdědovice /.
Myštice - Ve stejný den, kdy ping- pongový míček kraloval bezdědovickému hostinci, se sešli vyznavači stolního tenisu i na sále myštické
hospody. Účast byla požehnaná- provětrat pálky a své údy přišlo třicet dva
mužů a šest dívek.

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ
V sobotu 19.prosince, proběhl v sále blatenské sokolovny již 4. ročník
vánočního turnaje ve ﬂorbale. Účast byla menší než v minulých ročnících,
ale i přes to se všechny zúčastněné týmy skvěle bavily. I v takové konkurenci
velkých týmových jmen, jako jsou Kouďáci,Real Park, Hasiči, Eště jedno,
zůstalo celkové výtězství týmu Sokol, ve složení Filip Řezáč, Pavel Sedláček
a Petr Jeníček. Sokolové prošli turnajem bez jediné prohry s celkovým skore
38:10. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Filip Řezáč.
Zvláštní poděkování patří Tondovi Synkovi, který se staral o organizační
část, dále děkujeme sponzorům Leifheit, Kostelecké uzeniny - Jaroslav
Tomášek, Auto Jarov - Miroslav Bláha, Lapka - nápoje, Jíří Datel Říha,
Elfa SRB.
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a zúčastněným a těšíme se na
další ročník již tradičního turnaje.
Za ﬂorbalový oddíl - Filip Řezáč

Kuželna v novém
Do rozšířené kuželny Tělovýchovné jednoty Blatná, se čtyřmi
dráhami se můžete přijít podívat na divizní utkání - 23. ledna
to bude TJ Lokomotiva České Budějovice, 30. ledna TJ Sokol
Chotoviny a 6. února KK Lokomotiva Tábor. Utkání začínají
vždy v 10 hodin.
Je tu možnost si dráhy pronajmout, volejte p. Köriše,
723718474.
ZM

V mužské kategorii exeloval Zdeněk Maršík z Chobota, který podle
svých slov hraje už třicet let: „Zamlada jsme chodili na ping- pong do naší
klubovny snad každý večer. Teď mám stůl se síťkou přímo doma, ale pálku
beru do ruky spíš rekreačně.“ Konkurence prý moc tvrdá nebyla: „Ve ﬁnále
s Milanem Veverou z Pohoří jsem pravda dostal zabrat a vítězství nad ním
si cením. Ale ze zbytku lidí bych si dělal těžkou hlavu maximálně u dvou
z nich.“ O turnaji v Myšticích se prý dozvěděl náhodou: „Manželka zahlédla
ve vsi plakát a tak mi o něm řekla. Jinak by mi to uniklo. Moc rád bych si
to zase zopakoval“, těší se už dopředu Zdeněk Maršík.
Jako třetí skončil v mužské složce Josef Strouhal. Mezi děvčaty se
dostala do čela žebříčku Markéta Pánková, za ní zůstaly Anna Holková
a Tereza Juklová.
Vladimír Šavrda
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Pojiš�ovací kancelá� v Blatné nov�
Po dobu rekonstrukce naší kancelá�e v Blatné, Purky�ova ul. jsme Vám
pln� k dispozici na tel. �. 283 850 028.

Dále hledáme nové kolegy
Do nov� otev�ené kancelá�e hledáme zájemce(kyni) pro jednání s klienty
na plný úvazek.
Požadujeme: • VŠ nebo SŠ s maturitou,
• bezúhonnost, kultivovaný vzhled a komunikativnost
Nabízíme:

• za vysoké nasazení vysoké p�íjmy

Písemné nabídky s CV zasílejte prosím na:
petr.bernas@bernas-allianz.cz
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