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Cena 7,- Kč

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná pokořily Evropu
Úspěšná taneční skupina přivezla z evropského šampionátu rekordní
počet medailí – devět zlatých, šest stříbrných a jednu bronzovou!
Na konci srpna se v krásném chorvatském
městě Poreč konalo velké finále mažoretkové
asociace IMA. V třídenním programu mistrovství Evropy se předvedlo téměř 140 nejlepších
souborů z celé Evropy v disciplínách sólo, duo,
trio, miniformace a velké formace.
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná patří
již delší dobu mezi kvalitní soubory, a z tohoto
důvodu byly požádány viceprezidentkou asociace o slavnostní zahájení samotného mistrovství.
V úvodu soutěže se tedy představila skupina
seniorek v čele se sólistkou Adélou Flanderovou,
jejíž jméno je, bez nadsázky, známé po celém
mažoretkovém světě.
PREZIOSO dokázalo v průběhu téměř půlročního českého mistrovství získat osmnáct nominací
na evropský šampionát a z toho dokonce šestnáct

proměnit v drahocenný kov! Staly se tak absolutně
nejlepším mažoretkovým souborem v Evropě.
Za svůj největší úspěch považují mažoretky
PREZIOSO obhájení loňského prvenství v nejmladší kategorii kadetek (8-11 let) a zisk taktéž
zlaté medaile z hlavní kategorie seniorek (nad
15 let), kdy po těsném rozdílu nakonec dokázaly
porazit favorizovaný tým ze Žiliny. Za zmínku
stojí i kvalitní příprava sólistek, které ve všech
zúčastněných kategoriích obsadily první místa.
To, že mažoretky již dávno nejsou pouhou
ozdobou při průvodech měst, ale naopak zajímavým kulturním zážitkem i napínavým sportovním
„utkáním“ se mohly přesvědčit bezmála tři a půl
tisíce diváků v moderní hale Žatika.
Další foto na str. 4.
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A KTUALITY
Den otevřených
dveří v SOŠ Blatná
Ředitelství Střední odborné školy, Blatná,
V Jezárkách 745, zve žáky devátých tříd a jejich
rodiče i ostatní zájemce o studium k osobní
návštěvě a prohlídce areálu školy spojené s informacemi o přijímání nových žáků pro příští
školní rok. Dny otevřených dveří budou v sobotu
22.10.2011 dopoledne, ve středu 16.11.2011 (celý
den až do 16:00) a v pátek 27.1.2012 (celý den
až do 16:00), ale pro zájemce o studium jsou
dveře otevřeny (nejlépe po telefonické domluvě)
i v kterýkoli pracovní den až do 16 hodin.
Škola nabízí studium oborů Elektronické
počítače (Elektrotechnika 26-41-M/01), Informatika v ekonomice (Informační technologie
18-20-M/01) a Obchodní akademie (63-41-M/02).
U maturitních zkoušek v roce 2011 byli žáci SOŠ
Blatná nadprůměrně úspěšní.
Kontakty a další informace o SOŠ Blatná
najdete na www.blek.cz

PODZIM UŽ JE ZA DVEŘMI
Přestože jsme o uplynulém víkendu ještě zažili
téměř tropické dny, blížící se podzim se hlásí
o slovo. Zaschlé listy, nevýrazná zeleň, krátící se
dny, menší sluneční svit a s ním spojený klid vystupující z krajiny, jsou toho jasným důkazem.
- JE-LI NA SVATÉHO MATOUŠE PĚKNÝ
DEN (21. září), MAJÍ VINAŘI NADĚJI NA
DOBROU SKLIZEŇ
- SVATÝ VÁCLAV(28.9.) V SLUNCI ZÁŘÍ,
SKLIZEŇ ŘÍPY SE VYDAŘÍ
- SVATÝ VÁCLAV VÍNO CHRÁNÍ, PO NĚM
BUDE VINOBRANÍ
- NA VÁCLAVA ČESKÉHO BÝVÁ VÍNA
NOVÉHO
- PŘIJDE VÁCLAV – KAMNA PŘIPRAV
- NA SVATÉHO VÁCLAVA KAŽDÁ PLÁŇKA DOZRÁVÁ
- SVATÝ VÁCLAV TADY – UKLÍZÍ HADY

Letošní zkušební prodej se vcelku vydařil,
alespoň co se zájmu a hodnocení návštěvníků
Blatné týká. S počasím však to bylo o něco horší.
Zda tímto způsobem budeme pokračovat také
v příštím roce záleží na řadě okolností a tak to ještě
nechme uležet a v příštím roce se ukáže…
PRODEJNA „U SV. KATEŘINY“
Prodejna „ U SV. KATEŘINY“ zůstane
v provozu pravděpodobně ještě celý rok.
V současné době vám můžeme nabídnout celou
řadu košíků a košíčků, které se pro nadcházející sklizně budou určitě hodit - na ovoce,
houby nebo dřevo. V nabídce u nás kromě
jiného najdete dále jablečný most, květový
med, medovinu, Šumavské bylinné, blatenské
preclíčky, medové perníčky, které si zároveň
u nás můžete již nyní objednat na Vánoce –
dekorační, ale i na mísu.
Podzimní prodej se později promění v prodej vánoční, který pochopitelně bude koncem
roku spojen jako každoročně se STAROČESKÝMI VÁNOCEMI
Závěrem něco pro zdraví:

Setkání zaměstnanců bývalého Podniku služeb - Komunálu bude 7. října
od 17 hodin na Obůrce.

ŘEMESLO NA DVOŘE BLATENSKÉHO
MUZEA
S koncem září také skončí naše letošní sezónní prodejna na dvoře blatenského muzea a s ní
pravděpodobně také půjčovna loděk, o které
s ubývajícími turisty ubývá i zájem.

Z akcí blatenských
ochránců přírody
Ochránci přírody ze ZO ČSOP Blatná kromě pravidelného
kroužkování a monitoringu ptactva koncem srpna připravili dva informační panely o ochraně přírody na pouťové výstavě blatenských
chovatelů a na podzim chystají pro veřejnost tradiční vycházku
Festival ptactva na neděli 2. 10. 2011 a sraz je v 9:00 ve Vrbně
u Blatné u fotbalového hřiště, přichystána bude i ukázka kroužkování ptáků, více informací najdete na webu www.csop.cz/blatna Ve
spolupráci s DDM Blatná ve čtvrtek 20. října 2011 v DDM Blatná
od 17 hodin proběhne promítání fotografií z Ugandy, další promítání
(zaměřené více na ptáky a zvířata) se uskuteční počátkem prosince
při veřejné členské schůzi ZO ČSOP Blatná (v SOŠ Blatná - termín
bude upřesněn). Podle zájmu se promítání může uskutečnot i pro
základní školy z Blatné a okolí v rámci environmentální výchovy.
Informace i z minulých akcí ZO ČSOP Blatná a další detaily najdete
na výše uvedeném webu.

LIKÉR Z ČERNÉHO BEZU
2 l bezinek a 1 l vody vaříme 15 minut, prolisujeme. Přidáme 60 dkg krystalového cukru, 2
lžíce mleté kávy, vanilkový cukr a ještě pět minut
povaříme. Do vychladlé tekutiny zamícháme půl
litru rumu nebo čtvrt litru čistého lihu.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, srpen 2011
Anna Tomášková, Vrbno, nar. 1924
František Lucák, Starý Smolivec, nar. 1955
Miloslava Baťková, Blatná, nar. 1932
Josef Pužej, Mladý Smolivec, nar. 1981
Jaroslav Paukner, Blatná, nar. 1950
Pavel Burda, Blatná, nar. 1950
Jiřina Kropáčková, Chlum, nar. 1928

Stavební činnost TS města
Blatné
Technické služby města Blatné
s. r. o. v průběhu měsíce srpna zahájily a zároveň dokončily opravu
části chodníku v ulici Šilhova. Při
této opravě došlo k odstranění
starého povrchu z litého asfaltu
a starých betonových obrub.
Nový povrch chodníku včetně
podkladních vrstev a obrub je
proveden z betonové zámkové
dlažby typu Klasiko. Rozsah
opravy byl proveden v šíři cca
1,8 bm a délce cca 150 bm. Touto
opravou dojde ke zlepšení schůdnosti chodníků ve městě a sou-
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časně k lepšímu přístupu
dětí a rodičů do Mateřské
školy Šilhova.
Počátkem měsíce
září byla realizována výstavba nových pozic pro
umístění plastových kontejnerů na separovaný
sběr, a to v ulici Topičská
a U Čertova kamene.
Tímto došlo ke zvýšení
kapacity pro ukládání
tříděného odpadu a zároveň ke zlepšení vzhledu městského prostředí,
neboť zejména v ulici
Nerudova, která navazuje na ulici U Čertova
kamene, docházelo u již
umístěných kontejnerů
k hromadění odpadu i mimo tyto kontejnery.
Na měsíc září a část měsíce října je naplánována výstavba nových parkovacích stání v ulici Nerudova, a to v jednosměrné části této ulice. Zde dojde
k vybudování 20 nových kolmých parkovacích státní a jednomu stání podélnému. Tímto zároveň žádáme občany, kteří v této ulici parkují svá vozidla
a touto ulicí projíždějí, o větší trpělivost při provádění stavebních prací.
Fotografie z výstavby chodníku v ulici Šilhova.

Svoz komunálního odpadu ve státní
svátek 28. 9. 2011 (středa) proběhne
standardně, tedy bez jakýchkoliv změn.

Technické služby msta Blatné s.r.o.
získaly dotaci z Operaního programu životního prostedí
na projekt

"Rozšíení separace odpad v regionu Blatensko ( dodávka technologie )"
V rámci tohoto projektu bude zakoupeno
svozové vozidlo 4x2, 2,2t s hákovým nosiem
svozové vozidlo s hákovým nosiem a hydraulickou rukou , užitná hmotnost 8t
5ks kontejner 2,5m3
4ks kontejner 20m3
6ks zvon na papír 3,2m3
6ks zvon na plast 3,2m3
4ks zvon na sklo 2,1m3
2ks zvon na tetrapack 3,2m3
Cílem zámru je rozšíení separace biologických a separovaných odpad v regionu Blatensko.
Pro biologické odpady budou ve vytipovaných lokalitách msta pistavovány kontejnery,
pro separovaný odpad ( plasty,sklo,papír ) budou vytvoena nová sbrová místa a posílena
stávající místa,kde dochází k peplování.

Technické služby

msta Blatné s.r.o.
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PREZIOSO Sokol Blatná – foto z Poreče

Program na září 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30 -11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 1:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 4 let pod vedením
p. H. Vydrové – začínáme 10.10.
Zájemci o kroužek Šikovné ploutvičky se
mohou hlásit buď v centru, nebo mailem
na mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
19.9. - Ovocné stromy z ruliček od toaletního
papíru
21.9. - Zvířátka z papíru
26.9. - Dráčková dekorace - zápich
28.9. –MC zavřeno – státní svátek
V pátek 30.9. a v sobotu 1.10. se uskuteční
burza podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti v ZŠ JAK Blatná
- na říjen připravujeme již 3. ročník
DRAKIÁDY
-více na www.mckaprik.estranky.cz

Den české státnosti
Přijďte s námi oslavit Den české státnosti 28. září.
Občanské sdružení Nobiscum Humanitas pořádá
„České odpoledne“ na státní svátek ve středu 28. září
v zámku Blatná.
Od 14 hodin vystoupí muzikanti, tanečníci, děti ze ZUŠ Blatná, ochutnáte
česká a moravská vína, zacvičí naše úspěšné mažoretky včetně mistryň
Evropy a zahraje OLATS ESOC, divadlo složené z mladých českých
herců.
Celý program bude na nádvoří blatenského zámku, v případě špatného
počasí uvnitř.
Součástí oslavy bude i koncert významného pěveckého souboru Gaudium
Pragense v sobotu 1. října, rovněž v blatenském zámku.
Jako vždy dobrovolné vstupné. Srdečně zve Nobiscum Humanitas.

MC Kapřík pořádá kurz

Pletení z papíru

Jedná se o jednoduchou, finančně nenáročnou techniku, po
které není žádný nepořádek. Pletení z papíru jde prostě lehce!

1. část kurzu – pondělí 19.9. od
20.00 hod.
2. část kurzu – pondělí 26.9. od
20.00 hod.
v herně MC (areál ZŠ Holečkova ul.
– Vinice)

S sebou si přineste: staré noviny nebo telefonní seznamy (Zlaté
stránky), špejle nebo slabá pletací jehlice – 1 ks, lepidlo na papír (tuhé
v trubičce)
Cena: členky MC 10,- Kč, nečlenky 20,- Kč
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Jóga v Blatné
Blatná je sice malé město, ale žije četnými společenskými, kulturními,
sportovními i duchovními aktivitami. V duchovní oblasti zde působí křesťané, je zde buddhistické společenství, v Sokole Blatná cvičí Taiči a je zde také
skupina cvičící jógu.
Od svých 24 let, ještě v době socialismu, mne něco lákalo zapojit se do cvičení jógy. Tenkrát se cvičila hathajóga, tělesné cviky, často ale bez potřebného
duchovního podtextu. V devadesátých letech navštívila ČR Avatar Šrí Matadží.
Byli jsme s několika lidmi z Blatné na její přednášce v Praze, po nějaký čas
jsme v Blatné s malou skupinkou praktikovali Sahaja jógu. Neměli jsme však
vůdčí či organizační osobnost.
To, že v Blatné probíhá již několik let cvičení jógy, jsem věděl. Ale odhodlal
jsem se až 13. října 2010, kdy jsem přišel poprvé na kurz zvaný „Jóga, wyda,
meditace a duchovní tance“ k Haně Říhové, která do Blatné obětavě dojíždí
z Písku. Ač jsem byl začátečník, skupina mne vlídně přijala. Hanka mi průběžně
vše pečlivě a vlídně vysvětlovala, láskyplně respektovala rozvoj všech cvičících.
Setkání probíhá jednou týdně a většinou začíná jednoduchou relaxací vleže,
kdy pod vedením Hanky uvolňujeme svalové skupiny, někdy doprovázené
přiměřeným duchovním objasňováním. Pak cvičíme sestavy hathajógy, každý
podle svých fyzických schopností, někdy praktikujeme uvolňující jógu smíchu. Anebo wydu, což je starobylé cvičení keltských druidů, které stejně jako
hathajóga mocně posiluje tok energie tělem. Několikrát jsme cvičili sestavu
„Pět tibeťanů“, která má též silné ozdravné účinky pro organizmus. Jindy jsme
tančili jednoduché tanečky s duchovním podtextem. Protože život je i humor,
často si užijeme i legraci a uvolnění. Jednou jsme praktikovali tisíce let starou
léčebnou techniku „Óm healing“ (www.om-healing.org/cs), kdy skupina zpívá
„Óm“ a každý v duchu prosí za uzdravení druhých nebo sebe sama či vyřešení
nějaké situace. (Trochu to připomíná léčebné meditace u posvátného stromu
z filmu „Avatar“, který doporučuji.) Dvouhodinové setkání končí hlubší relaxací
nebo meditací s krásnou hudbou, často provázenou slovem Hanky.
Po několika setkáních jsem pociťoval úlevu od fyzických bolestí i účinné
psychické zklidnění, což jsem uvítal, neboť učitelské řemeslo je náročné. Někdy
je cvičení zpestřeno legrací a netradičními hrami z jógy smíchu, například když
jedna žena ve skupině slavila kulatiny. Jindy Hanka přinesla kytaru a zpívali
jsme duchovní písně nebo mantry se zklidňujícím či léčebným účinkem.
Výjimečná byla i předvánoční setkání zaměřená na duchovní význam Vánoc,
Avatara Ježíše Krista i přeměnu lidstva, která přichází a která začíná přeměnou
jednotlivce. Poslední předvánoční setkání jsme zpívali koledy a duchovní písně
a rozdávali jsme si připravené dárky.
Jóga nabízí cestu, ale nic nevnucuje. Jsme společenství lidí otevřené všem
zájemcům i úplným začátečníkům. Vážím si toho, že se navzájem respektujeme.
Někdo věří v Boha nebo ve Vyšší sílu vně sebe či v sobě. Každý uznáváme
jiné Mistry (Avatary), někdo Ježíše Krista, jiný Buddhu, jiný Krišnu, já bych
se přiřadil k oddaným nedávno zesnulého Avatara Sai Baby. Žádná víra však
není podmínkou. Jóga není náboženství. Je cestou ke zdraví, sebepoznání
a sebepřijetí.
Hana Říhová pořádá v Písku i další kurzy. Osobně jsem podstoupil a doporučuji zasvěcení do Shambally, která velmi účinně pomáhá se zdravím,
s náročnými životními situacemi, čištěním prostorů a duchovním růstem.
Zasvěcenec může pomáhat i na dálku. Též jsem absolvoval zasvěcení do
Merkaby a byl jsem i na konstelacích. (Vysvětlení pojmů naleznou zájemci
na www.cestyksobe.webnode.cz.) Hanka nabízí i další zajímavé semináře
a účinné individuální terapie.
A co je důležité, 5. října 2011 kurz jógy po prázdninové přestávce opět
začíná. Je to příležitost naleznout klidný ostrůvek pohody a zdraví v této rozbouřené době.					
Aleš Drobník

JÓGA, WYDA, RELAXACE,
ZPÍVÁNÍ, MEDITACE, JÓGA SMÍCHU…
pro radost a zdraví, pro posílení, harmonizaci a sebepoznání

Od 5. 10. v Blatné, vždy ve stedu od 19 do 21 hodin
Místo bude sdleno pihlášeným.

Prožitkové semináe v záí v Písku:
POSÍLENÍ A HARMONIZACE V PÍROD, SHAMBALLA – LÉIVÁ
ENERGIE, TANCE MÍRU, KONSTELACE… (Více na webu nebo telef.)

Hana íhová – individuální i skupinová terapie
www.cestyksobe.webnode.cz
Pihlášky: 723 335 572, cestaksobe@seznam.cz
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B l a t e n s k á r y b a s . r. o .

AKCE
Od 5.9.2011 můžete v naší podnikové prodejně nakoupit
jednotlivě:
RYBY:

Pangasius mražený 1kg 80%
69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g vak.baleno
118,-/kg
Kapr bez kostí – jde to
195,-/kg
Kapr mražený půlený
119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g
15,-/ks
Makrela na grill česnek mraž.(1,2kg vak.baleno). 85,-/kg
Makrela mražená kuchaná vak. baleno
79,-/kg

UZENÉ: Tolstolobik
Makrela XXL – 400-600g

9,80/10dkg
9,50/10dkg

MASO: Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
Kuřecí prsa sůl – 2 kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg
Kuřecí stehenní řízek 2k
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
Hovězí dršťky mražené 1kg

5,-/kg
109,5/kg
39,-/kg
84,-/kg
55,50/kg
59,50/kg

ZELENINA A OVOCE:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2,5kg
Zelenina pod svíčkovou 2,5 kg
Meruňky půlené 2,5 kg

19,50/kg
42,-/kg
12,-/ks
45,-/kg
18,50/kg
39,50/kg

KOŘENÍ:
Koření citronový pepř

38,-/100g

- dále nabízíme široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží dle
denní nabídky za nejnižší možné ceny
- platnost nabídky do konce září 2011 nebo do vyprodání zásob

Český rybářský svaz a Dům dětí a mládeže Blatná
p ořá d a jí

Rybářské závody pro děti - rybník Počátek
/sádky MO ČRS – Plzeňská ulice/

23. 9. 2011

/ pátek /

Způsob lovu : na těžko, na plavanou
Nástrahy: libovolné /mimo nástražních ryb/
Prezentace od 15.30-16.00 hod
Zahájení závodů – 16.00hod
Ukončení a vyhlášení výsledků ve 18.15 hod

Závodů se mohou zúčastnit i děti bez rybářské povolenky.
Přihlášky odevzdejte v DDM nejpozději do 22.9. 2011
Přihlaste se včas, pěkné ceny čekají na všechny účastníky.
Občerstvení zajištěno.
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Sdělení
Odd. kultury sděluje, že v měsíci srpnu byl
vydán textový leták; Blatná, krok za krokem,
který je doplněn kresbami blatenského malíře
pana Jindřicha Krátkého.

Věříme, že i kresby v paspartě od zmíněného
malíře J. Krátkého a dalšího Blateňáka J. Synka
Vás zaujmou.

Blatná 16. září 2011

Sběrová akce elektrozařízení na sběrném dvoře 2011
* * * Přispějme k recyklaci zařízení a příroda se bude usmívat * * *
Město Blatná ve spolupráci s Technickými službami města Blatné s.r.o. pořádají druhý ročník
sběrové akce na podporu vytřídění elektrozařízení z domovního odpadu. Tato akce se konala
poprvé loni 1. října 2010. Občané Blatné a jejích osad, kteří přišli na sběrný dvůr a odevzdali
vysloužilé elektrozařízení, získali poukázku na vstupenku do blatenského kina. Na sběrný dvůr
v rámci této akce zavítalo 87 občanů, kteří odevzdali celkem 104 ks elektrozařízení v tomto
druhovém složení:
► kávovar, mikrovlnka, myčka nádobí, reproduktor k PC, satelit, topinkovač, videohra
a ruční ovladač videoher, walkman = vše po 1 kusu,
► kalkulačka, mixér, vrtačka, scanner, pračka, sporák = vše po 2 kusech,
► zářivka, domácí pekárna, videorekordér, vysavač = vše po 3 kusech,
► fén = 4 kusy,
► holicí strojek, tiskárna, žehlička = vše po 5 kusech,
► chladnička (mraznička) = 6 kusů,
► počítač (monitor a počítač), rychlovarná konvice = vše po 7 kusech,
► telefon, vč. mobilního = 8 kusů,
► rádio = 10 kusů
► televizor = 15 kusů.
Všechna elektrozařízení shromážděná v rámci sběrové akce i mimo ni jsou svážena recyklační
firmou OTAVA electronics a.s. ve Vacově (kromě zářivek, výbojek a úsporných zářivek, které sváží
kolektivní systém EKOLAMP). Ve Vacově se zpracuje všechen elektroodpad, vyjma chladniček
a mrazniček, tyto jsou firmou předávány jiným zpracovatelům. Již od zahájení recyklace (r. 2005)
tvoří největší podíl zpracovávaných elektroodpadů převážně televizory a monitory, což potvrzují
i výsledky sběrové akce v roce 2010. Společnosti se v r. 2010 podařilo vytěžit z přijatých odpadů
95,1 % materiálů a pouze zbývajících 4,9 % odpadů bylo skládkováno. Recyklované materiály
nahrazují primární suroviny a používají se pro výrobu nových produktů.

Sběrová akce elektrozařízení se bude konat v měsíci říjnu 2011.
Více informací naleznete v dalším čísle Blatenských listů.
Ing. Monika Scheinherrová,
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Pomoc pro rodiny dětí se
zdravotním postižením nebo
s opožděným vývojem

Rybářský kroužek
- pro děti od 4 let
a jejich rodiče

V DDM Blatná - od září 2011
Čtvrtek 29.9.2011 –
první schůzka v 15 hod

Do you speak English?

Výuka angličtiny konverzační metodou.
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 v týdnu od 5.9.2011.
Výuka, přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;
tel: 732 37 47 58; e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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„Středisko rané péče pro jihočeský region“
poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
nebo dětí s opožděným vývojem ve věku od
narození do sedmi let.
Rodinám nabízíme pomoc při zjišťování
potřebných informací, pomáháme s podporou
vývoje dítěte a organizujeme vzájemné setkávání
rodin.
Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 týdnů (podle přání rodičů).
Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte,
spolu s rodiči plánují vhodné činnosti a hry, které
rozvíjejí dovednosti dítěte. Půjčují speciální
hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají
kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické,
psychologické a sociální poradenství, pomáhají
při výběru předškolního nebo školního zařízení.
Středisko organizuje víkendové pobyty a akce pro
rodiny, semináře a přednášky pro rodiče.
Konzultace probíhají v domácím prostředí,
kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na rodině, které z nabízených
služeb chce využívat.
Ve středisku pracují poradkyně rané péče,
koordinátor a externě psycholog.
Raná péče je terénní služba – vyjíždíme do
měst a obcí v celém jihočeském regionu.
Služby rané péče jsou dle Zákona 108/2006
o soc. službách rodinám poskytovány bezplatně,

finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, grantu Jč Kraje,
z příspěvků měst a obcí a od nadací a sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení „I MY“ Společnost pro podporu
lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/III, 39201
Soběslav.
Můžete nás kontaktovat na telefonech:
775104920 a 776028955 nebo na e-mailové adrese: rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více informací
o rané péči získáte na www.imy-sdruzeni.cz
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková, DiS.,
vedoucí střediska a poradce rané péče

Městská knihovna Blatná pořádá
k Týdnu knihoven 4.10.2011
literární a poznávací zájezd s tímto
programem:
Odjezd od ubytovny Tesly v 8.00 hod.
Návštěva Památníku Adolfa Hejduka, muzeum
v Písku, oběd individuální
Albrechtice nad Vltavou /kostel a kapličky/
Myšenec /zbytky hradu Přemysla Otakara II/
Heřmaň /hrob Jana Čarka a Václava Kršky/
dle počasí Žižkova mohyla u Sudoměře
Kestřany /areál středověkých tvrzí/
Návrat kolem 18. hodiny
Průvodcem nám bude ředitel muzea v Písku
PhDr. Jiří Prášek
Cena zájezdu 100,-Kč
Přihlášky na zájezd v Městské knihovně v
Blatné
dospělé oddělení pondělí a čtvrtek 9-12 13-18
Telefon : 383 422 019
Marie Pazderová
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Společenské dění
Čtvrté „Dvoretické
libování“ zaštítilo heslo
„Spokojená koza - náš cíl“
Dvoretice - Originál každým coulem. Tak tenhle výraz sedí jako šitý
na míru žertovné společenské akci, která se letošního 27. srpna už počtvrté
uskutečnila v osadě Dvoretice, spadající pod správu Obecního úřadu Myštice.
Ves, čítající jen cca 30 stálých obyvatel, svým „Dvoretickým libováním“
jako magnet pravidelně přitahuje veřejnost ze širokého okolí. A není divusvým obsahem a zaměřením je na Strakonicku skutečným unikátem! Ale
co to vlastně to „Dvoretické libování“ je?“
„Vždycky se najde určité téma
a v duchu tohoto tématu se odvíjí celý
odpolední program,“ vysvětluje místostarosta Obecního úřadu Myštice
ing. Oldřich Kníže, „Všechno vzniklo
přirozenou cestou při přátelském
posezení nad pivem, když jsme si připomínali ve Dvoreticích v roce 2008
sedmdesáté výročí postavení místní
hasičské zbrojnice. Tehdy jsme v duchu těchto oslav věnovali „Dvoretické
libování“ tématu „dobrovolní hasiči“.
Hasily se tu tehdy zapálené balíky
slámy a všude byla vystavena stará
hasičská technika. Následující rok
se všechno soustředilo na „chmelové
zlato“, loni pak bylo aktuální lázeňství. Letos si místní pořadatelé vytyčili heslo „Spokojená koza- náš cíl“.“
A tak letos bylo ve Dvoreticích všechno „o kozách, kozlech a kůzlatech“.
Spolek místních ochotníků sehrál i za nepříznivého počasí vesnické „drama“ s názvem „Chlívek“. Chalupář Jan Kostroun z Jesenice u Prahy zase
v místní hasičské zbrojnici sehrál pro děti a dospělé spolu se svou manželkou
loutkohru „Dalibor z Kozojed“, která se setkala s tak ohromným nadšením
a zájmem, že musela být sehrána třikrát. Pan Kostroun je v tomto oboru
skutečným mistrem, protože vystudoval loutkářství na DAMU a hrál mimo
loutkového divadla i Černé divadlo. Popularitu si vydobyl i za hranicemi naší
vlasti, kdy působil v německém kulturním světě. Ve Dvoreticích na chalupě
začal budovat loutkářský minisvět právě před čtyřmi lety, kdy se stal členem
zdejší party dvaceti nadšenců, kteří stojí za vznikem a organizací „libování“. „Přípravě obětujeme s manželkou vždycky týden dovolené,“ uvádí Jan
Kostroun, „Ona mi velice a obětavě pomáhá například šitím kostýmů, s flašinetovým doprovodem i s vlastním hraním / paní Kostrounová je v „civilu“
bankovní úřednicí /. Hra, kterou předvedeme o libování, je vždycky určena
jen pro tu jednu příležitost a musí se vztahovat k určené tématice. Loni jsme
obecenstvu ukázali loutkovou hru „Červený Karkulín“, o rok dříve „Dlouhého, širokého a bystrozrakého“.Nechceme svými představeními oslovit
jen dětské publikum, protože dětí tu
bývá přítomno jen něco mezi dvaceti
až třiceti, ale i dospělé. Pro letošního
„Dalibora z Kozojed“ jsme zvolili
lidovější pojetí, zařadili jsme do hry
i kašpárka.“ Loutkářský mistr Jan
Kostroun vzápětí dodává: „ Velkou
zásluhu na mém divadle má řezbář
Zdeněk Lávička z Uzenic. Díky jemu
tak mohu ke „Dvoretickému libování“ stejně jako mí ostatní přátelé
a sousedé přiložit ruku k dílu a být
spolutvůrcem hezkého odpoledne.“
O své replice starého flašinetu,
vyrobené na zakázku firmou z Olomouce, žertem říká, že je to jeho třetí
pilíř důchodového pojištění.
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Pozornost všech přítomných, kterých se letos navzdory ošklivému počasí sešlo ve Dvoreticích více než 150, musel nutně upoutat přístroj zvaný
„kozodoj“. Jeho vynálezcem je další ze zástupců chalupářské většiny ve
Dvoreticích ing. arch. Jiří Navrátil, Csc. „Jde vlastně o předělanou čističku
obilí, tzv. „Lušťák“, uvádí věci na pravou míru Jiří Navrátil, „Místní ji
v poslední chvíli zachránili před likvidací.“ A hned nasazuje veselou notu:
„On ten „kozodoj“ skutečně běží a dokonce se objeví na konci vzorek mléka /ale z dřevěné kozy!/. Na českém patentovém úřadu mě s tím vyhodili
s odůvodněním, že se ptákovinami nezabývají. Ve Vídni mi to přijali. Pravda
s reptáním, že Češi pomáhali rozvrátit Rakousko-uherskou monarchii a že
kradou v rakouských samoobsluhách, ale na druhé straně seznali, že náš
národ měl vždycky tvůrčího ducha a byl na vysoké technické úrovni, což je
třeba podporovat,“ směje se jedenasedmdásetiletý důchodce, „specializovaný mechanik firmy JG. Lorenz, školený ve Vídni“, jak hlásá jeho vizitka,
speciální úbor i logo na „Kozodoji“.
V dolejší stodole se hrálo „Černé divadlo“ a jako senzace senzací zde za
doprovodu hudebního dua vystoupil Elvis Presley! „Byla to fuška ho sehnat,
ale v Americe mají všechno,“ odpovídá s kamennou tváří hlavní tahoun „Dvoretického libování“ ing. Jiří Kočárek z Prahy. Teprve dodatečně se provalilo,
že skvělý Elvis Presley je ve skutečnosti MUDr. Karel Koubek- věhlasný
kardiolog z pražské nemocnice „Na Homolce“. „Pro Elvise jsem měl slabost
už od dětství,“ přiznává lékařská kapacita po odstrojení a odlíčení, „Už za
totality jsem si sháněl jeho desky
a noty ze zahraničí. Potom jsem si
je jako absolvent Základní umělecké
školy doma přehrával na piánu. Tohle číslo předvádím jen na večírcích
a v blízkém okruhu známých, dnes
jsem ve Dvoreticích vystoupil na požádání kamaráda, který to tu má pod
palcem. A kostým? Ten je z půjčovny
od mé známé,“dodává.
Jako už tradičně byly ve Dvoreticích k vidění staré zemědělské stroje
/ mlátička, ruchadla, selská bryčka,
žebřiňák, koňské a kravské pluhy /
i hospodářská zvířata- ovce, prase,
králíci, krocani, perličky a samozřejmě kozí stádo. V prostorách hasičské
zbrojnice mohli zájemci shlédnout staré fotografie a dokumenty nejen ze
Dvoretic, ale i z okolních malých obcí.
Aby byla kozí iluze a atmosféra dokonalá, prodával se ve stánku místo
tradičního popcornu „bobkorn“ a jaké jiné pivo se zde mohlo čepovat, než
kozel!
Už nyní se návštěvníci čtvrtého „Dvoretického libování“ mohou těšit na
pátý ročník a na to, čím je místní nadšenci zase překvapí a ohromí.
Vladimír Šavrda

Program – podzim, zima 2011:
14. 10. Rusko ve fotografiích pana Jaroslava Kortuse.
11. 11. Svatomartinské husí hody s ochutnávkou (vstupné).
10. 12. sobota, od 15 hod. Vánoční výstava. Dekorace, perníčky
ke koupi i k zhotovení
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál
zadat pro svojí akci.
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Bezděkov – filiální kostel
sv. Ondřeje
Historické souvislosti

Již ve 13. století, kam podle dochovaných architektonických detailů spadá výstavba zdejšího
kostela, byl Bezděkov šlechtickým sídlem, po
němž se roku 1262 psal vladyka Ratmír. Nejstarší zmínka o duchovní správě při kostele však
pochází až z roku 1357. První jménem známý
bezděkovský farář byl Beneš (Benedikt), kterého
po jeho smrti vystřídal roku 1363 kněz Bohuněk
rodem z Blatné. Patronát nad kostelem tehdy náležel Baškovi z Blatné erbu střely. Bezděkovská
fara nepatřila v této době mezi zvlášť zámožné,
Bezděkovský kostel na
mapě panských pozemků z ale ani chudé jako například nedaleká chanovická.
18. století (kresebný převod Do papežské pokladny se odsud odvádělo 12
autora článku).
grošů pololetního desátku. Farní obvod ovšem
nebyl velký. Vedle Bezděkova zahrnoval pouze vsi Nezdřev a Hradiště,
k nimž nejpozději v 16. století přibyly Zahorčičky, vzniklé nejspíše parcelací
místního panského popluží.
Posledním katolickým farářem v Bezděkově před husitskými válkami
byl Hanek (Jan), oltářník z Klatov, dosazený na zdejší faru roku 1412 bratra Oldřichem a Janem z Bušovic a Petrem Holkovcem ze Zahrady, který
téhož roku získal třetinu bezděkovského statku a tím i třetinu patronátu nad
místním kostelem.
Jakým způsobem byla zajišťována duchovní správa v pohusitském období, pro nedostatek pramenů nevíme. Nejspíše sem dojížděl kněz z některé
ze sousedních větších farností. Rozhodně se však v Bezděkově bohoslužby
konaly, neboť roku 1514 byl pro kostel pořízen zvon. Stalo se tak nejspíše
na náklad patrona, kterým byl v tu dobu Vyntíř Řesanský z Kadova, jehož
potomci seděli na Bezděkově do sklonku 16. století. Poté získal Bezděkov
Petr Boubínský z Újezda, pán na Střele, který prý byl zapřisáhlým utrakvistou
a své poddané nutil násilím ke konverzi. Pokud mu opravdu natolik ležela
na srdci jejich „správná“ konfesijní orientace, pak je pravděpodobné, že na
svých statcích, včetně Bezděkova, vydržoval utrakvistické kněze, jak se
domnívá J. P. Hille. Na druhou stranu to byl právě on, kdo podnikl renesanční
úpravu bezděkovského kostela, o níž pohovoříme později, a která ho učinila
na Blatensku jedinečným.
Od Petrových dědiců získal Bezděkov s patronátem nad zdejším kostelem
Jan nejstarší Horčice z Prostého na Bratronicích a Poli. I ten byl utrakvistu
a je rovněž známo, že kostelům na svých statcích věnoval zvláštní pozornost.
V souvislosti s Bezděkovem však žádné jeho aktivity doloženy nejsou.
Po Bílé hoře, kdy bezděkovský statek držela Janova dcera Salomena
Vratislavová z Prostého a po ní její četné potomstvo, byl kostel bez faráře
a duchovní správu zde vykonávali horažďovičtí minorité. Zřejmě se ovšem
přece jen zvažovalo obnovení farnosti, ta však byla podle vikářské zprávy
natolik chudá, že by kněze uživila jen stěží. Proto byla roku 1654 připojena
k sousednímu Kadovu, který byl spravován farářem ze Záboří. Nicméně
ze strany patronů bylo o kostel pečováno, a to zejména po roce 1661, kdy
většinu bezděkovského statku zakoupil Jiří Vojtěch Janovský z Janovic. Ten
pořídil pro kostel sanktusový zvonek s erbem svým a své manželky Markéty
Ludmily Kocové z Dobrše a v kostele si zřídil rodinnou hrobku, v níž nalezly
poslední odpočinek čtyři jeho děti. Od roku 1682 pak držela patronát nad
kostelem lnářská vrchnost, která získala Bezděkov od Maxmiliány Františky
Vratislavové z Dobrše.
Výše naznačená situace duchovní správy v Bezděkově trvala až do roku
1757, kdy patron František Karel Rudolf, hrabě Sweerts – Spork přikročil
k obnovení samostatné kadovské farnosti, ke které byl bezděkovský kostel
připojen jako filiální. Prvním farářem se stal Matěj Rybička († 1758), který
dokonce bydlel zpočátku v jednom křídle bezděkovského zámku, než byla
v Kadově postavena nová farní budova.
Za josefínských reforem, roku 1786, byl zmenšen obvod bezděkovské
farnosti připojením Hradiště ke Kasejovicům, neboť sem to měli zdejší věřící blíže než do Bezděkova. V současné době zůstává bezděkovský kostel
filiálním ke Kadovu a dojíždí sem duchovní z Blatné, který administruje
kadovskou farnost.
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Stavební vývoj
Výstavba bezděkovského kostela je v odborné literatuře kladena před polovinu, nejpozději do třetí čtvrtiny 13. století. Odpovídá
tomu především provedení jižního portálu,
jehož tvarosloví je poznamenáno vlivem stavební huti pomuckého cisterciáckého kláštera.
Z gotické stavební fáze pochází přirozeně
i obvodové zdivo lodi a kněžiště a čtyři dnes
zazděná mírně hrotitá okénka, dvě drobná
a dvě vyšší na severní i jižní straně lodi.
Na konci 16. století, byla fasáda kostela
pravděpodobně z iniciativy Petra Boubínského z Újezda pokryta renesanční sgrafitovou
omítkou, jejíž užití na církevní architektuře je
Gotický jižní portál (foto
ojedinělé nejen na Blatensku, ale po celých
NPÚ).
jižních Čechách. Ve stejné době byla zřejmě
v jižní a východní zdi presbytáře prolomena vysoká hrotitá okna s kružbami,
která se svým provedením hlásí ještě ke gotické tradici.
Zásadní charakter měla barokní přestavba v letech 1705–1712, která vtiskla kostelu jeho současnou podobu. Byly zvýšeny obvodové zdi, dosavadní
stropy nahrazeny v lodi i kněžišti klenbami a prolomena nová rozměrnější
okna, která propouštějí více světla, zatímco původní byla zazděna. Ve stejné
době došlo nejspíše i k přístavbě jižní předsíně a márnice na severní straně
lodi. Na západní štít lodi byla v závěru přestavby umístěna socha patrona
kostela sv. Ondřeje, dnes uložená v interiéru kostela.
Poslední rekonstrukce kostela proběhla
roku 1995 a byla při ní mimo jiné odkryta
původní renesanční omítka. Roku 1999 se
při pokládání drenážního potrubí kolem
kostela narazilo na pozůstatky zdiva při
severní a východní straně presbytáře, které
byly interpretovány jako pozůstatky věže
(?) a sakristie.
Pravděpodobně počátkem 16. století
(nejpozději roku 1514) byla při kostele
postavena zvonice, nejspíše dřevěná. Roku
1688 byla opravována a opatřena novou
šindelovou střechou. Podle vyobrazení
kostela na mapě lnářského panství z roku
Náhrobník kadovského orvofa- 1698 šlo o stavbu nízkou, jednopatrovou,
ráře Matěje Rybičky (†1758) v s hrotitou střechou, nahrazenou později
Kadově (foto autor článku).
bání, která je zachycena na vyobrazení
kostela na mapě dominikálních pozemků
bezděkovského dvora z 18. století. Roku 1707 dostala zvonice kamennou
podezdívku a roku 1734 byla postavena nová dřevěná. Současná zvonice
v neogotickém stylu pochází z roku 1881.
Popis
Kostel je nevelká jednolodní stavba s kvadratickým presbytářem, jižní
předsíní a márnicí přistavěnou k severní straně lodi. Fasáda je na jižní,
východní a severní straně zdobena sgrafitovou omítkou klasického psaníčkového vzorce, jejíž rozsah vypovídá o původních rozměrech kostela. Nároží
zdobí iluzivní bosáž. Na jižní straně lodi jsou zazděna dvě drobná mírně
hrotitá okénka a jedno vyšší, stejné jako na severní straně. Na jižní a východní
straně presbytáře jsou zazděna vysoká hrotitá
okna s kružbami. Osvětlovací funkci plní jednoduchá barokní okna segmentově zaklenutá.
Jižní předsíň má jednoduše prolamovaný štít
zdobený koulemi. Předsíní se přichází ke gotickému portálu, dnes zčásti utopenému pod
novodobou dlaždičkovou podlahou. Portál má
ostění členěné jedním pravoúhlým ústupkem.
Vnější hrana ostění je pak profilována hruškovcem, z obou stran odsazeným výžlabky
a oblounem, rovněž provázeným po obou
stranách výžlabky. Do ústupku je na každé
straně vložen válcový sloupek s navlečeným
talířovým prstencem, přecházející ve formě Renesanční okno v presbytáři
(foto NPÚ).
masivního prutu do záklenku.
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Presbytář a loď jsou sklenuty plackou s kruhovým, po obvodu profilovaným otvorem ve vrcholu.
V kněžišti je klenba členěna malovanými pásy.
Stěny jsou členěny plasticky vyloženou římsou.
Triumfální oblouk je půlkruhový se zkoseným
ostěním.
Zvonice stojící jižně od kostela je jednopatrovou hranolovou stavbou s vysokými hrotitými
okny a fasádou členěnou lizénovými rámci.
Zařízení
Mobiliář kostela je stylově jednotný, neorenesanční. Portálový hlavní oltář z roku 1892
Zvon z roku 1514
(foto NPÚ).
zdobí obraz sv. Ondřeje od P. Bedřicha Kamarýta,
děkana v Deštné u Jindřichova Hradce. V nástavci
oltáře je pak umístěn starší obraz Madony. Na pořízení oltáře přispěli Petr
Fiala, rolník z Bezděkova a rodina Kubešova. Benedikován byl 20. listopadu
1892 převorem lnářského augustiniánského kláštera P. Bernardem od sv.
Konstancie Kunstarem. Kázání měl P. Alois od sv. Benedikta Majer, pozdější Kunstarův nástupce ve funkci převora a významná kulturní osobnost
regionu.
Boční oltáře sv. Josefa a sv. Vavřince jsou sice rovněž neorenesanční,
ale nejspíše o něco starší než hlavní oltář. Obrazy pro ně namalovali roku
1882 manželé Bláhovi z Písku.
Kazatelna je polygonální s rostlinnou výzdobou.
Křížová cesta byla pořízena roku 1875 na náklad bezděkovského
hostinského Josefa Majera a vytvořil ji akademický malíř Václav Šebele
z Písku, který kupříkladu maloval také obraz sv. Jakuba Staršího do kostela
v Kasejovicích nebo obrazy venkovní křížové cesty ke kostelu sv. Jana
Křtitele v Radomyšli.
Při jižní zdi lodi je druhotně umístěna barokní socha sv. Ondřeje přenesená
sem ze západního štítu kostela.
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Dřevěná kruchta spočívající na dvou dřevěných válcových sloupech zapuštěných do kamenné patky nahradila původní kůr zdobený erby Václava
Ignáce, hraběte Vratislava z Mitrovic a jeho manželky Maxmiliány Františky,
hraběnky Kocové z Dobrše. Na kůru jsou umístěny neorenesanční varhany,
které zřejmě na sklonku 19. století nahradily původní nástroj pořízený do
kostela roku 1739 na náklad Ondřeje Šroubka, mlynáře ze Slatiny.
Pod kůrem je zazděn heraldický náhrobník Markéty, dcery Jana Řesanského z Kadova na Bezděkově, která zemřela na Velký pátek roku 1577. Na
stávající místo byl přenesen po vyzvednutí z podlahy roku 1902 a při té příležitosti byl rovněž polychromován. Jiná mramorová deska, která kryje hrobku
Janovských z Janovic, se nachází v podlaze presbytáře. Při úpravách podlahy
však byla překryta a tudíž je dnes nepřístupná bližšímu zkoumání.
Na zvonici je umístěn původní pozdně gotický zvon s reliéfem biskupa,
zhotovený pražským zvonařem Bartošem roku 1514. Přečkal obě rekvizice.
Druhý zvon z roku 1747 byl odvezen za první světové války a jeho nástupce
z roku 1936 zrekvírovali roku 1942 nacisté.
V přízemí zvonice se nachází polygonální křtitelnice středověkého původu, přenesená sem z kostela.
V sanktusníku se dochoval zvon pořízený roku 1661 Jiřím Vojtěchem
Janovským z Janovic. 			
V. Červenka

Pohled od jihozápadu.
(foto NPÚ).

Mateské centrum Kapík
poádá v budov ZŠ JAK
Blatná (postranní vchod)
















Píjem zboží: pátek 30.9. – 13.30 – 17 hod
Prodej zboží: pátek 30.9. – 15.30 – 18 hod
sobota 1.10. – 8. 30 – 11. 30 hod
Výdej neprodaného zboží: sobota 1.10. - 15 – 16 hod
Podmínky prodeje a nákupu:
Dtské obleení pijímáme do velikosti vku cca 15 let dítte. Obleení musí být isté,
oznaené rozumnou cenou a alespo trochu „in“ – VHODNÉ NA PODZIM I ZIMU.
Všechny vci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v MC (nebo na
www.mckaprik.estranky.cz).
Koárky, postýlky, hrazdiky a ostatní poteby vtších rozmr lze také vyfotografovat,
s piloženým inzerátem bude fotografie vystavena.
Z každého kusu si MC pi píjmu zaútuje poplatek 1 K a
z prodaných vcí 10 %.
Vci, které nebudou vyzvednuty do stedy
5.10. 2011, zstávají majetkem MC.
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Prestižní slovenský server uvedl
rozhovor se studentem SOŠ Blatná
Lukášem Grösslem
Představujeme Vám Lukáše Grössla (viz
www.luk4s3k.deviantart.com a fotografie). Je
výraznou osobností mezi mladými fotografy
a webovými designéry v ČR. Lukáš nyní studuje
3. ročník oboru Informatika v ekonomice na
SOŠ Blatná, která v prvním kole státních maturit
dosáhla úspěšnosti 94 % a tím se zařadila mezi
prestižní školy v Jihočeském kraji. Též odborné
předměty se na SOŠ Blatná vyučují na vysoké
úrovni a Lukáš získá informace, které mu umožní
uplatnit se v budoucí profesi: webové technologie (XHTML, CSS, java
script, ASPX), databáze (SQL, Access), programování (v C#), grafika
na počítači (2D, 3D, tvorba loga, vizitky, základy fotografování a úprava fotografií), instalace serveru a počítače (Windows, Linux), ekonomika, účetnictví na PC, angličtina, němčina aj. Lukáš je autorem řady
fotografií na stránkách www.blek.cz. V areálu výpočetní techniky SOŠ
Blatná má malou výstavu fotografií od začátku tvorby po současnost.
Jednu fotografii uvádíme i zde. Na prestižním slovenském serveru
http://www.emphotography.eu vyšel s Lukášem rozhovor i ukázka
fotografií (www.emphotography.eu /predstavujeme /rozhovorlukasgrossl-cz). Rozhovor uvádíme s otázkami v půvabné slovenštině, která
pro čtenáře BL jistě nebude problémem.
Dnes si dáme rozhovor s mladým fotografom z CZ. Čauko, predstav
sa naším čitaťeľom. Ako sa voláš, vek, odkial si?
Ahoj, jmenuji se Lukáš Grössl. Je mi 17 let, bydlím kousek od Plzně
a aktivně fotím jeden rok. Studuji Střední odbornou školu v Blatné,
konkrétně obor Informatika v ekonomice.
Aké všetky žánre fotievaš? Hladal si dlho ten svoj fotografický, alebo
si hned’ vedel, čo chceš fotit?
Začal jsem fotit něco, co mi bylo blízké. Ve svém volném čase se
věnuji freestylu na mtb kole. Takže jsem začínal fotit kola a pomalu jsem
přecházel k ostatním sportům. Teď mě hodně baví portréty, především
práce s lidmi a reportážní fotografie.
Ked’ chodíš fotiť, maš vždy neakú predstavu o vyslednej fotke?
Představu nemám, tu si udělám vždy až na místě. Prohlédnu okolí
a pak se mi v hlavě začínají seskupovat myšlenky, kde by co šlo. Nejsem
ten typ, který si na Internetu najde nějakou fotku a hned musí jít vyfotit
to samé.
Hladáš inspiráciu
u svojich obľubených fotografov?
Ano, můj největší vzor
je především Jakub Vlček,
Dan Vojtěch a ze slovenské
scény je to Matej Toman,
kde se nejedná jen o fotky,
ale i o webdesign.
Podme k technike, taká
klasická otázočka, čo používaš, akú techniku, objektívy?
Používám staříka Nikon
D80, který v nejbližší době
vyměním za něco lepšího.
Co se týče skel, je to seťák,
padesátka a rybí oko, pak
nějaké blesky, stativy, odpalovače.
Spolupracuješ teraz s nekym? Respektive darí sa tvojim fotkám, čo
sa tyka publikovanosti? A kde možeme nájsť tvoje portfolio?
Fotím pro online magazine Dirtbiker.cz (www.dirtbiker.cz/technika/
fotokolekce-lukas-grossl.html) a pár nárazových akcí můžete najít
např. na TBB-bike nebo VSAXtreme facebooku. Vlastní portfolio
skoro nemám, bohužel mám jen facebook page, kterou v nejbližší době
doplní nový web.
A na záver? :)
Především bych chtěl poděkovat těm, kteří mě podporují, rodičům,
kamarádům a přítelkyni :)
E. M. PHOTOFRAPHY, Aleš Drobník, foto Lukáš Grössl
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Seznam kroužk DDM Blatná
Palackého 652

školní rok 2011 / 2012

telefon: 383 422134

den
Pondlí

kroužek
Palikování
Korálkování
Výtvarná dílna
Obzor-Cesta za zážitky všemi smysly
Florbal
JUDO
Fitnes cviení - ženy

vedoucí
Vrbová Emilie
Holmanová Veronika
Holmanová Veronika
Srb Luboš
Synek Antonín
Mls Pavel, Kocourek L.
Kratochvílová Milena

as
14.30
15.00
16.30
15.00
17.00
17.45
19.00

poznámka
2.t-dosplí
od 3.T.
mládež, dosplí
od 4. T.
od 6. t.
od 7 let
mládež, dosplí

místo
DDM
DDM
DDM
DDM
Tl. SOŠ
Sokolovna
DDM

Úterý

Zdravotní cviení
Anglitina
Francouzština
Výtvarný
Patchwork
Anglitina 1. t. - 3 t.
Sportovky pro kluky a holky
Beruška - rodie a dti
Anglitina
PILATES /cviení pro ženy/
Výtvarka a keramika

Šabatková Vlasta
Pokorny Tereza
Marhavá Alena
Pokorny Tereza
Hrková Ivana
Pokorny Tereza
Keková Martina
edinová Martina
Pokorny Tereza
Pibová Eva
Jánská Klára

10.00
12.15
12.15
14.00
14.15
14.30
15.30
15.00
16.00
16.45
20.00
17.00

senioi
mládež, dosplí
od 1. T.
od 1.T.
dti, dosplí
od 1. T.
od 1. T.
dti,mládež, dosplí
mládež, dosplí
mládež, dosplí

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM

Steda

Rybáský
Poítae
Keramický
MTV - dance /hip hop/
Break - dance
Modeláský
Keramický
Rybáský
Hasiský
Balanní cviení s overballem - ženy
Florbal

Šebková Marcela
Hlinka Karel
Jánská Klára
Spálenská Eva
Múller Ondej
Loula Petr
Jánská Klára
Šebek Miloslav
Vank Vladimír
Kratochvílová Milena
Srb Luboš

13.30
14.15
14.30
15.00
17.00
15.00
16.00
17.00
17.00
19.00
20.00

od 3. T.
od 3. T.
od 3. T.
od 4. T.
od 4. T.
od 3. T.
od 3. T.
od 3. T.
od 1. T.
mládež, dosplí
od 15-ti let

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Has. zbroj.
DDM
Tl. SOŠ

tvrtek

Rybáský
Kytara
Turisticko - pírodovdný
Kuželky
Rybáský pro rodie a dti od 4 let
Klávesy
Fotoklub BlaFo
Fotografický kroužek
JUDO
Jóga
Jóga pokraující
Florbal

Janar František
Šebek Vladimír
Jánská Klára
Kóriš Dobromil
Šebková Marcela
Šebek Vladimír
Holmanová Veronika
Šebková Marcela
Mls Pavel
Šabatková Vlasta
Šabatková Vlasta
Bhounková Martina

13.45
13.30, 14.30,
16.00
15.00
15.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.30
19.00
16.30

2.- 4. T.
od 3. T.
od 4. T.
od 5. T.
dti + dosplí
od 3. T.
mládež, dosplí
dti, mládež
od 7 let
dosplí
dosplí
1.-3. t.

DDM
DDM
DDM
Kuželna
DDM
DDM
DDM
DDM
Sokolovna
DDM
DDM
Tl. ZŠ JAK

Pátek

Tanení školika
Discotance
Radiotechnický
Stolní tenis
Orientální tance
Výtvarný
Keramika

Šebková Marcela
Tvrdá Pavla
Etlík Josef
Ounický Pavel
Lišková Kateina
Voborníková Pavla
Šperková Silvie

14.30
15.30
15.00
17.30
18.30
14.00
14.30

5-7 let
od 3. T.
od 3. T.
od 3. T.
dosplí,mládež,dti
od 1. t.
od 1. t.

DDM
DDM
DDM
Tl. JAK
DDM
DDM
DDM

Sobota

Cykloturistický klub - mládež,dti,dosp.

Šebková Marcela

dle zájmu

cyklo,pšky,bžky - Brdy , Šumava

Hodina schzek nkterých kroužk mže být upravena dle zájmu vtšiny a rozvrhu hodin ve školách.
Pihlášku do kroužku si vyzvednte v DDM nebo vytisknte z www stránek DDM, úplatu uhrate v kancelái DDM
innost kroužk se ídí Vnitním a Organizaním ádem DDM Blatná a Smrnicí o stanovení úplaty za innost v kroužcích DDM

http://ddmblatna.cz

Pihlášky v DDM

tel. 383422134, 723235058

Poslední aktualizace seznamu: 31.8.2011

První schzky kroužk zaínají v týdnu od 26. 9. 2011
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Lucie Redlová v Blatné
Již řadu let se daří přilákat na Blatenský fotofestival kromě řady
vynikajících fotografů i výrazné osobnosti z muzikantského světa.
Vzpomeňme na Agnes Kutas, Pepu Nose nebo Matthew Devereux
z Pale. I letos se zadařilo a můžeme se těšit na okořenění vizuálních
zážitků hudebním vystoupením muzikantky Lucie Redlové.
Potkaly jsme se na vynikajícím festivalu Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou, kde Lucka kromě zpívání (letos byla hostem
skupiny Trabant) a tlumočení VIP umělcům, vytvářela nezapomenutelnou atmosféru, a to nejen v zákulisí. Musím jednoznačně
konstatovat, že svoji roztomilou bezprostředností a temperamentem
se podobá slavnému otci, Vlastu Redlovi, její hudební projev je
ovšem výrazně ženský... Na svém prvním sólovém albu: „První, poslední“ se spojila s muzikanty z populární irské skupiny The Walls.
Frontman kapely, Steve Wall, se stal jejím producentem a poskytl
jí své dublinské studio, ve kterém vznikly základy nahrávek. A tak
po Glenu Hansardovi a Markétě Irglové vzniká další dublinsko valašské seskupení. Tentokrát prý ale skutečně pouze hudební. Letos
Lucka chystá se svoji skupinou Garde další album.
Lucie Redlová doprovází svými písničkami a hrou na kytaru
a mandolínu všechny akce Blatenského fotofestivalu a v neděli
vpodvečer si můžeme s ní dát sklenku vína v Kaplance.
Kamila Berndorffová
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K ULTURNÍ KALENDÁ

Tomáš Vychytil – kytara
Tomáš Reindl – etnické
a jazzové perkuse, bubny
13. prosince Vánoční koncert - sokolovna
MELODY MAKERS
Ondřej Havelka
Tento koncert není zahrnut v předplatném KPH

Sobota 24. - neděle 25. září
6. ročník

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL

Výstavy fotografií budou probíhat v muzeu,
na zámku, sokolovně….
V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční
přednášky a setkání s autory
Podrobné informace na plakátech a na www.
fotofestival.cz
Sobota 28. září – zámecké nádvoří 14,00 hod.

ESKÉ
ODPOLEDNE

- divadelní představení souboru Olats Otesoc,
hudba, tanečky, dobroty,
víno,...
Pořádá Občanské
sdružení Nobiscum Humanitas
Výstavy:
Zámek Blatná
Italská výtvarnice

CECILIA
CHIAVISTELLI

- vystavuje plastiky
z různých druhů materiálů /papír maché,
mramor,…/
Otevřeno denně
mimo pondělí 10 – 12,
13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011

K tomu i nesčetná milostná dobrodružství,
dráždivé pověsti a dohady….
Středobodem pozornosti stojí snad nejpopulárnější představitelka mocných Borgiů – Lucrezia.
Žena plná života, touhy, nenávisti i kruté vášně.
Ani anděl ani ďábel. Má v nitru ctnost vedle
zločinu, je v ní nebeská lehkost i temný nával
zloby. Na jedné straně něžná a nezáludná dívka,
na straně druhé zhýralá milenka vlastního bratra,
nenávistná vražednice...
Režisér Libor Vaculík se pokusil spolu se svým
autorským týmem (P.Malásek, V.Kopta). oživit
barvitost historických kulis, intrik, sugestivním
vyprávěním oživit většinou tragická milostná
dobrodružství.
Hrají: Bára Basiková, Radka Fišarová, Zuzana Sůsová, Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Tomáš
Trapl, Tomáš Savka, …
Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny
Tesly
Předpokládaná cena: 450,- Kč
Přihlášky přijímá již nyní odd. kultury – tel.
383 422 849
PROGRAM SEZONY KPH NA ROK
2011/12
11. října 2011 MUSICA DOLCE VITA
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
Daniela Demuthová
– mezzosoprán
15. listopadu SHAHAB TOLOUIE
Shahab Tolouie – kytara, zpěv

Z historie Spolku blatenských divadelních
ochotníků v letech 1851 – 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 14. září 2011
Městské muzeum v Blatné

Z DEPOZITÁE MUZEA

Výstava získaných a restaurovaných výtvarných děl ze sbírky městského muzea v Blatné za
posledních 10 let
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 –
16 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011
Zájezdové představení:
Divadlo Hybernia Praha
Předpremiéra muzikálu - úterý 6. března
2012

LUCREZIA BORGIA

Celá knihovna románů, povídek, dramat,
ale i historických studií, článků a monografií je
zasvěcena tajemnému rodu Borgiů. Rodu, nad
kterým se střídala zář andělského jasu s démonickým svitem ďábla... Tajemné příšeří papežského
dvora, lesk knížecích hradů, dalekosáhlé politické
pletichy, diplomatické intriky, dopadající z Itálie
do celé Evropy.

PODZIMNÍ ČAJE U DATLA
18. 9. 2011

BATTOLE od 15.00 hod.

25. 9. 2011 ANČA BAND od 13.00 hod.
loučení s létem
MUZIKA SPOJENÁ S GRILOVAČKOU
Hospoda U Datla – při hezkém počasí na
zahrádce

Program kina na září 2011

Městské muzeum v Blatné

DIVADLO V BLATNÉ

17. ledna 2012 JAPAN TRUMPET
Yasuko Tanaka – trubka
Rie Michimura – klavír
14. února
JAROSLAV SVĚCENÝ
– housle
Václav Mach – klavír
13. března
IVAN VOKÁČ - violoncello
Jakub Junek – housle
17. dubna
HUMORESKA
Kristina Kasíková – klavír
Martin Kasík – klavír
Jan Šťastný – mluvené slovo
Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni
blatenského zámku od 19,00 hod.
Permanentní vstupenky lze zakupovat na
odd. kultury

Pátek 16. 9. ve 20,00 hod.
Komedie ČR 2011, 95 minut

Western Story

/Bontonfilm /
S komedií WesternStory se do českého filmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do
čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce
i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To,
že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna
z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka.
Jeho švihácký kovboj a hlavní frajer WesternStory
má téměř celý film obě ruce v gypsu.
Vstupné 60 Kč

Mládeži přístupno

Středa 21. 9. v 19,00 hod.
Hudební komedie ČR 2011, 103 minut

V pein

/HCE /
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné
atmosféře, kdy všichni tančili a po ulicích jezdily
růžové cadillaky, ožijí dobré i zlé sny, které se
ukrývají v našich peřinách.
Vstupné 75 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 23. 9. ve 20,00 hod.
Thriller USA 2011, 104 minut, s titulky

Fair game
/HCE /

Film Fair Game je fascinující pohled do útrob
politické moci, natočený podle autobiografie Valerie Plame, skutečné tajné agentky CIA.
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 28. 9. v 17,30 hod.
Animovaný USA 2011, 102 minut, v českém
znění

moulové

/Falcon /
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře
známé modré hrdiny, Šmouly.
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 30. 9. ve 20,00 hod.
Drama USA 2011, 133 minut, s titulky

Útk ze Sibie

/Bioscop /
Drama, založené na skutečné události z roku
1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů
z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření
nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera
Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před
sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky
lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje
a Tibet. Zachrání se až po 4000 mílích v Indii.
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Jarní část sezony
v Atletickém oddíle
TJ Blatná
Atletický oddíl TJ Blatná patří v rámci Jihočeského kraje k oddílům, které se zaměřují především na talentované děti. Několikaletý trénink
už přináší své výsledky. V současné době se náš
oddíl může pochlubit dvěma závodníky špičkové
krajské úrovně. Mladší z nich, Petr Louda (rok
narození 1998), v současné době závodí za SK
Čéčova České Budějovice. Petrovou doménou je
trať 800 m, ale velmi solidní výsledky předvádí
i na sprinterských tratích hladkých i překážkových, ve skoku dalekém a ve vícebojích.Jedním
z vrcholů sezony pro něj byla účast na Letních
olympijských hrách mládeže v Olomouci, kde
reprezentoval jihočeskou atletiku v běhu na 800
m, ovšem sen o finálové účasti zůstal nesplněn.
Na Letní olympijské hry mládeže se dostal i Lukáš Beneš (rok narození 1996), který našel „své“
disciplíny rovněž na středních tratích 800 a 1500
m. Lukáš Beneš je v současné době bezesporu
největší hvězda blatenské atletiky, fantasticky si
vylepšil během sezony několik osobních rekordů:,
jejichž hodnoty jsou: 800 m čas 2:20, 1500 m čas
4:44 , dálka 511 cm. U tohoto dorostence je třeba
zdůraznit, že skvělé výsledky jsou podpořeny nevšední Lukášovou pílí a také důsledností, s jakou
dodržuje tréninkové plány trenéra Váni z Českých
Budějovic, který ochotně s blatenskými atlety
spolupracuje a zajišťuje jim možnost kvalitně si
zazávodit. Lukáš Beneš tak v této sezoně hostoval
za TJ Slavoj Stará Boleslav.
Blatenská atletika však nestojí jen na těchto
individualitách. Velmi solidní výsledky stabilně
předvádí i další členové, zejména Linda Říhová
(rok narození 1998), Kateřina Vaněčková (rok
narození 2002), ze starších Vít Švejda, Václav
Salivar. V současné době se utěšeně rozrůstá
členská základna, na stadiónu se nás schází vždy
kolem dvaceti trénujících. Velký dík patří i paní
Evě Blahoutové, která se k nám letos ochotně
připojila a předává nám řadu zkušeností, které
načerpala během své dlouholeté učitelské praxe.
Do konce října se budeme pravidelně scházet na
letním stadiónu vždy v úterý a ve čtvrtek od 17
hodin. Uvítáme zejména žáky a žákyně základních škol, připojit se k nám však může prakticky
jakýkoli zájemce.
Za Atletický oddíl TJ Blatná Jaroslava Mlsová
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Krajský pebor II muž ve volejbalu
Deváci TJ Sokol Blatná zvou všechny sportovní píznivce na utkání podzimní ásti krajského
peboru II muž ve volejbalu.
23.9. TJ Sokol Blatná Deváci – TJ Slovan eské Budjovice „A“
7.10. TJ Sokol Blatná Deváci – SK Vodany
Zaátky zápas v 17:00, hišt pod sokolovnou, v pípad nepíznivého poasí v sokolovn.
Pijte povzbudit blatenský tým a podívat se na pkný volejbal!

VOLEJBAL
Dne 2.9.2011 proběhlo na domácím hřišti za
sokolovnou volejbalové utkání TJ Sokol Blatná
- TJ Slavoj Husinec.
Tak jako každý rok je začátek školního roku
zásahem do systému sportovních družstev souvisejícím s nástupem do středních a vysokých
škol. Nás to letos postihlo citelně hned v prvním
zápase na domácí půdě. Prakticky nás odjezdy
a nepřítomnost hráčů připravila o celý útok. Tomu
odpovídal i průběh zápasu.
V mužstvu došlo v období prázdnin a možnosti
dobrého tréninku ke zlepšení ve všech
činnostech. To ale k samotnému vítězství v zápase nestačí. Bodovali jsme
hlavně při blokování, dobrý byl i příjem
a rozehrávka. Bohužel, útok chyběl.
To není výmluva. Zápas jsme prohráli
0 : 3. Jednotlivé sety skončily 22 : 25,
20 : 25, 18 : 25. To samo ukazuje, že
by v jednotlivých setech stačilo 3 - 5x
zasmečovat a zápas se mohl odvíjet
úplně jinak. Mimochodem TJ Slavoj
Husinec je jedno z nejlepších mužstev
naší soutěže.
Závěrem děkujeme divákům za
podporu v hledišti, tentokrát se sešlo
okolo 40 diváků a rádi bychom je přivítali i příště. Zápas rozhodoval velmi dobře pan
Škarvada ze Sedlice. Do budoucna …….. musíme
najít nové smečaře. Další zápas na domácí půdě
se uskuteční 23.9.2011 od 17:00 proti TJ Slovan
České Budějovice. Včas bude plakátován.
Ing. Stanislav Frühauf

Ve čtvrtek 8. 9. 2011 jsme zajížděli k zápasu
na hřiště TJ Sokol Písek „B“. Jde o mužstvo současného vítěze soutěže KP II. (krajský přebor).

Minulý zápas jsme s nimi prohráli 3 :0 (25:8,
25:20, 25:15). V zápase 8. 9. 2011 již byly vidět
výsledky tréninku, což potvrdil i trenér soupeře.
Podle výsledku 3 : 0 (25:16, 25:20, 25:14) to
vypadá, že se nic nezměnilo. Kdo hraje volejbal,
byť rekreačně, ví, že rozdíl 5 bodů ve volejbale
jsou vlastní chyby. Těch jsme, bohužel, udělali
v zápase dost. Víme o nich a jak se říká, je to daň
za nezkušenost nebo chcete-li, hráčská nevyzrálost. Ukazuje se, že zápas od zápasu děláme
zbytečných chyb méně.
V tomto zápase se dařilo našemu mužstvu na
bloku, zlepšil se smeč a podstatně i nahrávka.

Zlepšení hry v poli se ukazují u dlouhodobé
výměny míčů v jednotlivých setech.
Po minulém zápase jsme si přáli, abychom
získali smečaře. Přišel. Jmenuje se Michal a má
dost přes 190 cm. Začíná s námi trénovat. Další
zápas hrajeme doma 23. 9. 2011 s TJ Slovan
České Budějovice „A“. Na zápas Vás všechny
srdečně zveme. A stále hledáme šikovné hráče
volejbalu.
Ing. Stanislav Frühauf

Víkend závodní cyklistiky SCV Blatná
V sobotu 24. září 2011 se v Buzicích uskuteční 1. ročník závodu horských kol CROSS-COUNTRY
BUZICE.
Přítomen bude i bývalý profesionální závodník z Plzně, který závod odstartuje a bude předávat
ceny.
Startovné 100,- Kč, ceny pro vítěze všech kategorií: junioři - veteráni.
V neděli 25. září 2011 proběhne v Chlumu silniční časovka do vrchu - MEMORIÁL LUBOŠE
HAJNY - 1. ročník.
Trasa vede z Chlumu do Hornosína (9 km).
Jede se o putovní pohár senátora Krejči, který převzal nad celou akcí záštitu.
Prezentace v 9.30 - 10.30 hod. na louce pod vsí.
Start v 11.00 hod.
Závod pro juniory - veterány.
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Z činnosti blatenského
hokejbalu - DATELS Blatná
Přípravka – nábor nových členů
V letošní sezóně zahájil činnost oddíl hokejbalové přípravky. Základním úkolem přípravky bude seznámit nastávající hokejbalisty s touto hrou
a vtisknout jim správné zásady a návyky hokejbalu.
V průběhu měsíce září bude probíhat nábor nových členů ve věku 6-8 let.
Přijďte si nezávazně vyzkoušet hokejbal. Trénujeme každé úterý a čtvrtek
od 15.00 do 16.00hod.
Mladší žáci – přípravy na sezónu a první utkání
Tým mladších žáků povede v nadcházející sezoně opět dvojice Kareš
Pavel-Kareš Radek. Do nadcházející sezony 2011/2012 je v týmu ml.žáků
spolu s trenéry 17 borců, kteří během prázdninových dnů prošli intenzivní
tréninkovou zátěží. „Jelikož nás v sezoně čekají silní soupeři, bylo potřeba
celý tým herně připravit. K pravidelným tréninkům jsme přidali jednodenní
soustředění v Kasejovicích, které splnilo svůj účel. Začátkem září do našeho
týmu zavítal nový trenér golmanů Marek Šuhaj. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení hokejbalu za vytvoření kvalitních tréninkových podmínek,
a to nejen pro mladší žáky, a věřím ve výborné výkony všech našich týmů“
zhodnotil přípravu trenér Radek Kareš. Tréninky mladších žáků probíhají
každé úterý a čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod v DATELS aréně a nový zájemci
ročníků 1999-2002 jsou vítáni.
První mistrovské utkání v sezóně 2011-2012
17. 9.2011 v 10:30hod - DATELS aréna Blatná
DATELS Blatná - TJ Plzeň Litice
Starší žáci – přípravy na sezónu a první utkání
Tým starších žáků se na svoji první společnou sezonu poctivě připravoval od konce července. Sladkou odměnou za mnoho tréninkových hodin
a impulsem do další práce bylo pro všechny začátkem září vítězství na
silně obsazeném turnaji starších žáků ve Zlivi. Vzhledem k nerozehranosti
a modelu přípravy byl tento úspěch nečekaný, ale o to důležitější pro další
rozvoj všech hráčů a jejich chuť do hokejbalu. Nakolik byl úspěch ve Zlivi
zasloužený, ukáže samotná soutěž. Ta bude letos díky sloučení regionu jih
a západ hodně kvalitní a mladé Datly čekají vrstevníci většinou z klubů
hrajících hokejbal na nejvyšší úrovni(extraliga,1.NHbL) Tréninky starších
žáků probíhají každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod v DATELS aréně
a nový zájemci ročníků 1997,1998 jsou vítáni.
Přípravný turnaj ve Zlivi:
TJ Datels -S K Pedagog „A“ 2:1sn (1:0)
Branky: Bauš V. (Michálek) Tkadlec O.
Dobřany - TJ Datels 3:2sn (2:1)
Branky: Michálek D.(Tkadlec,Vaníček)
TJ Datels - HBC Zliv 6:1 (4:0)
Branky: 2 Michálek D, 2 Vaníček S, Kortus T., Kareš K. (3 Tkadlec O.,
Kvarda B, Vaníček S, Michálek D)
SK Pedagog „B“ - TJ Datels 3:5 (2:1)
Branky: 2 Michálek D., Maňaska P, Kareš K, Vaníček S. (Kapr Š.,
Vaníček S.)
Konečné pořadí: 1. Datels Blatná 2. Snack Dobřany 3. HBC Zliv 4. SK
Pedagog „A“ 5. SK Pedagog „B“
První mistrovské utkání v sezóně 2011-2012
17. 9.2011 ve 12:30hod - DATELS aréna Blatná
TJ DATELS Blatná - TJ Plzeň Litice
Muži – přípravy na sezónu a první utkání
V seniorské kategorie došlo k několika zásadním změnám. Tou největší
je spojení A a B týmu. Hlavním důvodem spojení byla už tak úzká základna, která dalším štěpením do dvou týmů neposkytovala v týmech zdravou
konkurenci v boji o místa v základní sestavě. K další důležité změně došlo
v realizačním týmu. Trenér Málek se z postu hlavního trenéra mužů přesunul
k nově vytvořenému mužstvu starších žáků, na jeho místo nastoupil jako
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hrající trenér Dan Brož,vedoucím mužstva se stal další aktivní hokejbalista
Pavel Sedláček. Nově složený a omlazený tým se prezentoval v přípravě výborným 2.místem na kvalitně obsazeném Staropramen Cupu doma v Blatné.
Po tomto úspěchu přišlo zklamání z vyřazení v předkole Českého poháru.
Cílem v sezoně bude pro nově tvořený mladý tým sbírat další zkušenosti,hrát
v klidném středu nejvyšší jihočeské ligy a pokusit se postoupit do play-off.
Do sezony odstartuje tým 11.9. utkáním v Horní Bříze.
První mistrovské utkání doma v sezóně 2011-2012
24. 9.2011 ve 14:00hod - DATELS aréna Blatná
DATELS Blatná - SK Pedagog České Budějovice
Další bližší informace o dění v blatenském hokejbalovém klubu, výsledkový servis a novinky naleznete na klubovém webu www.datelsblatna.cz

PODĚKOVÁNÍ STAROPRAMEN CUP 2011
Jménem vedení hokejbalového klubu TJ Datels Blatná bych chtěl poděkovat všem partnerům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu tohoto mezinárodního podniku,největšího svého druhu v regionu.
Bez podpory našich partnerů, záštity starosty Blatné pana Mgr. B. Navrátila
a obětavosti dobrovolníků a členů klubu bychom nebyli schopni tak velkou
akci,jejíž výtěžek pokrývá 30 procent klubového rozpočtu, zorganizovat.
Akci podpořili: Pivovar Staropramen, Jiří Chvátal-autodíly,BP Service
Roman Pojer, Blatenská tiskárna, Obaly Blatná s.r.o., Pekařství Vrána, Jiří
Říha-pohostinství.
Daniel Málek - předseda klubu TJ Datels Blatná

TJ ZKZ HORNÍ BŘÍZA - TJ DATELS BLATNÁ 2:1 (0:0) (1:1) (1:0)
Střely: 37:23, vyloučení: 7:8, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0
Branky Datels: Suchý K.
Průběh utkání očima vedoucího mužstva Datels Pavla Sedláčka: „ Na
první zápas sezony jsme měli k dispozici oslabené mužstvo o několik
důležitých hráčů. Zápas byl dlouhou dobu vyrovnaný s mírnou převahou
našeho mužstva,ze které jsme vytěžili vedoucí branku od modré čáry zásluhou K.Suchého. Ve druhé polovině utkání nám začaly docházet síly,což
vyústilo ke dvěma inkasovaným brankám a tento výsledek vydržel až do
konce utkání. Příčiny první porážky vidím hlavně v neschopnosti proměnit
šance a neochotě hráčů,kteří z různých důvodů zůstali doma.“

Novinky ze Sokola
Po úspěchu loňské Sokolské akademie se opět sejdeme, abychom si navzájem (ale i návštěvníkům) předvedli, co v jednotlivých oddílech děláme,
pochlubili se novými dovednostmi a také se společně pobavili s příjemnou
muzikou.
To všechno v pátek 30. září v sále sokolovny. Zváni jsou nejen sokolové.
Snažíme se o zvelebování sokolovny i jejího zařízení. V současné době
probíhá komplexní rekonstrukce okapového systému spojená s opravou
omítek, které mnoho let trpěly pod děravými okapovými svody. Na tuto
akci se nám podařilo získat grant od Jihočeského kraje, který pokryje téměř
polovinu nákladů.
Vnitřní prostory pro kulturní akce jistě získají na útulnosti nákupem
nových židlí. Jen aby všichni pořadatelé dokázali své akce udržet v kategorii
“kulturní”.
Díky většímu zapojení členů do brigádnické pomoci se podařilo zkrášlit
i okolí budovy a hřiště.
Naše mažoretky zářily na Mistrovství Evropy, volejbalisté získávají
zkušenosti v krajském přeboru, úspěšní budou určitě zase i judisté a hodně
dalších členů si cvičí pro radost z pohybu a pobytu v kolektivu.
Rádi přivítáme další členy, sokolská akademie je dobrou příležitostí
k seznámení s nabídkou sokolských aktivit.
Blanka Malinová
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VELKÝ ÚSPĚCH V ATÉNÁCH
Ve dnech 25.6.2011 až 5. 7. 2011 se konala Speciální
letní olympiáda v Aténách
Ve 22 olympijských disciplínách se utkalo
7000 mentálně postižených sportovců ze 171
zemí. Uživatelka služeb Domova PETRA
Mačkov Anna Křížová vybojovala 2 medaile,
bronz přivezla z běhu na 400 m a zlatou medaili získala v běhu na 200 m. Česká výprava
si přivezla celkem 43 medailí. Naší uživatelce
patří velký obdiv a dík za skvělou reprezentaci nejen našeho zařízení, ale i celé České
republiky. Poděkování též patří její trenérce
Janě Čížkové, instruktorce Domova PETRA
Mačkov za skvělou přípravu.
Bc. Petra Očenášková
Vedoucí chráněného bydlení a soc.terapeutických dílen
Domov PETRA Mačkov

Mateské centrum Kapík Blatná
zve všechny nastávající maminky na dvoumsíní



Porodní asistentka vám prozradí vše dležité o porodu a ukáže
vhodné cviky ped porodem i po nm.
Zaátek kurzu je ve tvrtek 6.10.2011 v 17 hodin v tlocvin
ZŠ Holekova.
Cena: 50,- K /1 hodina
Zvýhodnná cena za celý kurz: 300,- K
Tšíme se na Vás!!
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Přijďte se přesvědčit, že i za

„lidové ceny“

je možné poskytnout kvalitní službu.
Nové kadeřnictví

Symfonie
J. P. Koubka 81, Blatná
Markéta Štěrbová

tel.: 606 959 855
Otevřeno i v SOBOTU!
Prodám pozemek
v Bezdědovicích, 665m2.
Tel.: 725 843 645
Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
V CENTRU BLATNÉ.
Vhodné ke zřízení kanceláří.
Nutno vidět
Info na mob.: 732 505 412.
Prodám celočalouněnou rohovou
sedací soupravu
3x1 (270x160), béžové barvy, možnost rozložit na dvojlůžko (š 150)
s dřeveným lamelovým roštem.
Cena dohodou. Tel.: 777 285 254

Nabídka zaměstnání
Kovoobráběčská firma přijme

pracovníka na CNC soustruh.
Info na tel. č.

724 225 620
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KRMIVA MAŠEK

smČsi ZZN + další krmiva pro:

psy, koþky, drĤbež, ovce, holuby,
králíky, prasata, konČ, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

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

383423982; 736767624

prodejna v areálu sila Blatná

Pronájem nebytových
prostor
cca 86 m² -nám. Míru 202,
Blatná.
K dispozici od 1.října 2011.
Veškeré info na tel. č.

724 225 619
VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ
(U STAVEBNIN POD RYBNÍKEM PUSTÝ, BILLIARD BARU)
Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

O z n a mu j e :

Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Nabízí:
- ošetření koní po domluvě tel.: 734 408 974
- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 hod. denně
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
– laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet

PRONÁJEM - nebytový prostor 150 m2 v Blatné.
Využití: obchod, sklad, kanceláře apod.
Bezproblémové parkování v objektu
+ elektronické zabezpečení.
Možnost vykládky pal. zboží vozíkem.
Kontakt: 602

327 419
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Máte rádi bleší trhy?

Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici /před vjezdem je velký
poutač/ máte možnost si prohlédnout velké množství různého
zboží a zajímavostí. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, neděle
zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje.
Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc a nechcete platit drahé firmy?

Zavolejte služby na mobil 721 911 320!
Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě,
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích,
mytí aut aj.
Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní
doba neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

777 050 679, 776 022 526
www.ekologicke-vytapeni.cz
Kancelá – Sadová 308, Blatná
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StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná

INTERNET





připojení k Internetu od 200Kč (s DPH)
servis a opravy počítačů
tvorba webových stránek – Webhosting
pevná Telefonní linka Voip

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM
u ubytovny Tesla Blatná



Rozmry 6 x 3,2 cm
TRUHLÁSTVÍ
Jií Chodora

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody,
ploty,pergoly,vrata atd.
tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net

ZIE

xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ
PĜíjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

x95 cm

ZIE

Nabízíme provedení tČchto prací:

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

300 m

PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1v
nové zástavbě na sídlišti Nad Lomnicí, 2. patro s výtahem, balkon, sklep

Tel.: 383 421 239

30 m

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

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

v
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!
POVINNÉ RUŤENÍ
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

Vn {YZ_iZh^cV^WZoeaVicdjcVWY`jked_^ƨdkVX
`VcXZa{Ơ^k7aVic!Ejg`nƓdkV'+)cZWdcVZbV^aj/
`a^Zci5WZgcVh"Vaa^Vco#XoViZa#/ )'%(-()'&%%&#

INSULATION

STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
4 střešní krytina - KM Beta, Tondach, Cembrit,
Bramac
4 tepelné izolace - Rockwool, Isover,
Knaufinsulation
4 zdící materiál - Ytong, Thermopor, Heluz,
Porotherm
4 zateplovací systémy - Baumit, Terranova
ofsetový tisk
tisk katalogů, časopisů, brožur, prospektů, letáků
tisk všech druhů tiskopisů, navštívenek, svatebních
oznámení, potisk obálek
knihařské zpracování
černobílý digitální tisk a kopie do formátu A3
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
Fax: 383 420 590

barevný digitální tisk do formátu A3
tisk na barevném plotru do formátu A1
laminace do formátu B2

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hodin

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

