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Slavnostní výlov 28. října 2011 – rybník Buzický

Již tradičně blatenští rybáři chystají sváteční výlov pro veřejnost a pro příznivce ryb a rybářů z Blatné i z širokého okolí. Letos státní
svátek 28. října připadá na pátek, na tento termín jsme pro Vás připravili vylovení Buzického rybníka.
Pro návštěvníky budou připraveny nejen kvalitní živé ryby a občerstvení, ale i řada dalších stánků se zbožím. Namátkou můžeme
jmenovat uzené ryby z produkce naší firmy nebo staročeské pečivo v mimořádně velkém počtu druhů.
Na rybníce k dobré pohodě zahraje živá hudba, proběhne také slavnostní pasování na rybáře. Reportáž z výlovu bude natáčet oblíbené
Rádio Blaník, pro návštěvníky bude připraveno Kolo štěstí se zajímavými výhrami v rámci reklamní kampaně Ryba domácí. Chybět
opět nebude soutěž pro děti i dospělé s hodnotnými cenami. Výlov bude ukončen pravděpodobně brzy odpoledne signálem „Hoří“, po
němž si mohou odvážlivci dochytat zbylé ryby.  Srdečně Vás všechny zveme!

Celostátní IT konference
v SOŠ Blatná
Dne 6. a 7. října 2011 se konala v multifunkčním sále Střední odborné
školy v Blatné celostátní konference o výuce informačně technologických
(IT) předmětů na středních odborných školách. SOŠ Blatná, která se
nadprůměrnou 94% úspěšností studentů u prvního kola státních maturit
zařadila mezi prestižní odborné školy JČ kraje, měla čest hostit přední
IT odborníky, pedagogy a další hosty. Jmenujme aspoň některé: doc.
RNDr. Jiří Vaníček, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Ing. Jan Peška z Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, Mgr. Dan
Lessner z MFF UK Praha, Mgr. Petr Naske z CERMATu, starosta Blatné
Mgr. Bohuslav Navrátil, učitelé středních odborných škol z ČR, které
tak jako SOŠ Blatná zajišťují výuku moderního oboru Informatika.
Dne 6. října po výborném obědě přivítal účastníky 9. konference škol
vyučujících informační technologie ředitel SOŠ Blatná RNDr. Petr
Pavlík. Seznámil je s více než padesátiletou historií školy a její proměnou
v moderní obory Obchodní akademie, Elektronické počítače a Informatika

v ekonomice. Mění se i metody a formy výuky. Křídy, tabule a učebnice
doplňují počítačové sítě, datová projekce, interaktivní tabule, elektronické
učební materiály a systematická práce studentů u počítače.
Účastníky přivítal milý host, starosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil,
který pohovořil o Blatné a okolí a popřál všem úspěšný průběh jednání.
(Pokrač. na str. 4).
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A KTUALITY
Čistý zub neonemocní !!!
..aneb skutečně si umíme čistit zuby ???

DENTÁLNÍ HYGIENA
Mnozí z nás se domnívají, že zuby nám v mládí narostou a ve stáří zase vypadají. Netuší však,
že jestli a kdy k tomu dojde, záleží z velké míry
na nás, na péči, kterou svému chrupu po celý život
věnujeme. V tom, abychom o svůj chrup pečovali
uvědoměle a správně, nám může pomoci práce
dentální hygienistky, tedy kvalifikované pracovnice, která dentální hygienu aplikuje v praxi.
Pojem dentální hygiena je pro mnoho lidí dosud
neznámý, nicméně je dnes již nedílnou součástí
stomatologie.
Co je náplní práce dentální hygienistky?
Jedná se o vzdělávací, preventivní a léčebnou
péči o zdraví Vašich dásní a zubů. Tento komplex úkonů, prováděný dentální hygienistkou,
významně přispívá k prevenci vzniku zubního
kazu a parodentózy. Péče dentální hygienistky
je určena každému, komu skutečně na vlastních
zubech záleží a chce si je zachovat zdravé a krásné po celý život! Její úkony jsou tak souhrnem
činností, které jsou nutné k zachování zdravého
chrupu na straně jedné a některých úkonů více
méně estetických na straně druhé.
Hlavní náplní dentální hygienistky po provedení vstupního vyšetření, které by mělo stanovit
zjistit stav chrupu, stav měkkých tkání, úroveň
ústní hygieny, případně provést parodontologické
vyšetření pomocí rentgenových snímků a zhoto-
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vení fotodokumentace chrupu, jsou úkony, které
by měly vést k záchraně chrupu a nápravě špatného stavu. Ještě někam dostat anamnézu.
Dentální hygienistka odstraní zubní plak,
jenž je jakýmsi podhoubím pro vznik dalších
vážnějších stadií onemocnění, odstraní zubní
kámen nad i pod dásní, ošetří citlivé zubní krčky,
stanoví další léčebný plán v případě zjištění parodontózy. Parodontózu totiž nelze zcela vyléčit,
ale správnými léčebnými postupy lze po desítky
let eliminovat její postup. A tato péče se jistě
vyplatí. Zároveň Vás dentální hygienistka naučí,
jak se správně o chrup starat, nacvičí s Vámi ústní
hygienu na modelu nebo přímo v ústech a seznámí Vás s prevencí onemocnění dutiny ústní. Dle
stupně případného onemocnění stanoví četnost
dalších návštěv, doporučí pomůcky potřebné
k provádění zubní hygieny (zubní a mezizubní
kartáčky, nitě atd.)
Na přání svých klientů může provést dentální
hygienistka i další, spíše optické úpravy chrupu,
jako je odstranění pigmentací (hnědé skvrny
na povrchu zubů od kávy, čaje, kouření apod.),  
bělení zubů, úprava a leštění výplní, leštění zubů
aj., které zlepšují jejich sebevědomí a celkový
dojem.
Pokud máte stále dojem, že profesionální ošetření dentální hygienistkou je pro Vás zbytečné,
nebudu Vaše názory bořit. Ale pokud přece jen
chcete udělat něco pro svůj zdravý chrup, měli
byste začít brát dentální hygienu vážně. I zdravé
zuby potřebují alespoň jednou za čas profesionálně vyčistit. Vždyť je používáme denně!
A nezapomeňte, že
ČISTÝ ZUB NEONEMOCNÍ !!!!!!
Olga Tůmová, DiS, dentální hygienistka

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ
Máte chuť vyzkoušet si možnosti nejnovějších IT technologií při aktivní tvořivé práci na počítači?
Na SOŠ Blatná je v běhu počítačový kroužek pro žáky základních škol Blatné a okolí. Je několik volných míst, další zájemci se mohou přidávat i v průběhu školního roku. Nyní se probírá tvorba
webových stránek a jejich umísťování na server. Dále je v plánu a v případě zájmu se chystá:
● počítačová grafika, aby si mladí lidé uměli upravit fotografie a vytvořit grafické prvky pro
oživení webových stránek, tvorbu loga, vizitky apod.,
● kaskádové styly CSS na optimalizaci webových stránek,
● javascript – skriptovací jazyk, který spolu s kaskádovými styly zajistí dynamičnost webových
stránek,
● 3D modelování, neboli vytváření prostorových objektů (na tomto principu je založena tvorba
animovaných 3D filmů, jako Příběh hraček, Jurský park nebo Avatar),
● moderní objektově orientované programování v jazyce C#,
● případně databáze.
Kroužek probíhá v moderní počítačové učebně s dataprojekcí, každý mladý člověk má svůj počítač.
Výuka je na nejnovějším programovém vybavení. Začíná se od úplných základů, předchozí znalosti
nejsou nutné. Úroveň, na kterou se dojde, se přizpůsobí zájmům skupiny.
Kroužek je zdarma každé úterý od 15:00 do 17:30 na SOŠ Blatná, V Jezárkách 745. Další zájemci
se mohou informovat na skola@blek.cz, tel. 383 412 211 nebo na www.blek.cz.

Ročník 22 (32)

NA SVATÉHO ŠIMONIŠE PŘIKLUŠE
K NÁM ZIMA TIŠE…
(28. října)
Konec října a počátek listopadu jsou již zřejmou předzvěstí nadcházející zimy. Kalendářně je
sice stále ještě podzim, ale čeká nás již jen jeho
druhá tvář. Tu příjemnou – teplé slunečné dny - již
máme za sebou. Také pranostika říká:
- ŠIMONA A JUDY – TUHNOU NA POLI
HRUDY (28. říjen)
- ŠIMON A JUDY, KOŽICH SNESTE
Z PŮDY
- KDYŽ DLOUHO LISTÍ NEPADÁ, TUHÁ
ZIMA SE PŘIKRÁDÁ
- KDYŽ O VŠECH SVATÝCH ZIMA
NEMÁ MOCI, TAK O SV. MARTINU
O PŮL NOCI.
- JÍNÍ O VŠECH SVATÝCH – TUHÉ MRAZY O VÁNOCÍCH
ČAS VÁNOČNÍCH NÁKUPŮ SE PŘIBLÍŽIL
Stejně jako se pomalu přikrádá zima, tak do
našeho obchodu přibývá vánočního zboží. Od 20.
listopadu bude jako každoročně oficielně zahájen
vánoční prodej opět s tradicí  STAROČESKÝCH
VÁNOC.  Kromě inspirací a nápadů u nás nakoupíte řadu drobností pro své blízké a zároveň
mnoho dekorací, se kterými s trochou šikovnosti
vyzdobíte vaše domácnosti. S tradiční nabídkou
máme pro vás připraveny také novinky. Oblíbené malované dekorační perníčky letos doplňují
chutné perníčky určené na vánoční stůl. (viz foto)
Pokud u nás získáte inspiraci a rozhodnete se péct
a zdobit sami, je v nabídce kvalitní jarní med a přidáme i osvědčený recept na medové perníčky.
Také naše  další nabídka z rukou šikovných
výtvarných tvůrců vás jistě zaujme a třeba u nás
objevíte ten pravý vánoční dárek pod stromeček!
A pokud se vám do sychravého nevlídného počasí
nebude chtít z teplého domova ani „vystrčit nos“
připomínáme, že od letošního června máme v provozu vlastní internetové stránky s e-shopem, kde
si některé naše zboží můžete v klidu prohlédnout
a eventuelně i objednat. (průběžně doplňujeme)
www.lidove-remeslo.cz
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Vánoční výzdoba
Nový vůz Piaggio
Od 24. 10. 2011 mají Technické služby města Blatné, s. r. o. k dispozici
nový vůz Piaggio. Byl zakoupen v rámci dotace z Operačního programu
životního prostředí, konkrétně projekt: Rozšíření separace odpadů v regionu
Blatensko. Tento vůz bude sloužit při údržbě městské zeleně, také jej uvidíte
při svážení kontejnerů, které jsou umístěny v ulicích Blatné (kontejnery na
trávu). Nyní bude aktuálním odpadem listí, případně ovoce, i tento odpad
je možné vhazovat do těchto kontejnerů.

Vážení občané,
Technické služby města Blatné připravily pro rok 2011 obnovu vánoční
výzdoby v centru města Blatná. Původní výzdobu nahradí výzdoba vytvářená
pracovníkem údržby veřejného osvětlení panem Miroslavem Novotným,
která bude zhotovena ze světelné hadice bílé barvy. První vzorek této výzdoby
je již testován od druhé poloviny měsíce října před veřejnými WC na náměstí
J. A. Komenského. Nová výzdoba bude umístěna v lokalitě náměstí J. A.
Komenského, třídy J. P. Koubka a Náměstí Míru. Původní vánoční výzdoba
pak bude umístěna v přilehlých ulicích centra města.
Věříme, že touto obnovou přispějeme k příjemné vánoční atmosféře
všech občanů našeho města.
Níže přikládáme fotografie nové vánoční výzdoby.

Úsporné zářivky odevzdáváme k recyklaci! Jak a proč?
Vysloužilé kompaktní úsporné zářivky (úsporky), výbojky a trubicové zářivky (tzv. světelné zdroje) nepatří do popelnice nebo kontejneru na směsný
odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Zářivky obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Vysloužilé zářivky patří na místa zpětného odběru, kde je může každý – občan, právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání bezplatně
odevzdat. Takovým místem zpětného odběru je i sběrný dvůr v Čechově ulici v Blatné, kde jsou zářivky shromažďovány ve speciálních nádobách, které
je chrání před rozbitím na cestě k recyklaci. Zpětný odběr zářivek pro město Blatná zajišťuje na základě dohody kolektivní systém EKOLAMP, který náš
sběrný dvůr vybavil sběrnými nádobami na zářivky a plně hradí náklady na přepravu a recyklaci zpětně odebraných použitých zářivek. Další možností, jak
správně naložit s nefunkční zářivkou, je její bezplatné odevzdání v obchodě při nákupu té nové. Prodejce je ovšem povinen odebrat pouze takové množství
vysloužilých zářivek, kolik nových si u něho koupíte. Poslední prodejci pak mohou odebrané zářivky odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Ze sběrných míst jsou všechny druhy zářivek sváženy do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich získávány především kovy (hliník, mosaz a další), plasty, sklo a rtuť. Recyklací získané kovy se mohou dále použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo může být opět použito pro výrobu nových zářivek. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
        MěÚ Blatná, odbor životního prostředí

Sběrné nádoby na trubicové a úsporné zářivky na sběrném dvoře v Blatné.
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Celostátní IT konference... (pokr. ze str. 1)
Krásná slova na uvítanou zazněla i od Ing. Hany Augustinové, která
jako vyučující managementu, marketingu a ekonomických předmětů vnesla
do organizování příprav konference odpovědnost i radost z vykonané práce.
Na přípravě konference a zajištění průběhu měli kromě pracovníků školy
velký podíl i studenti čtvrtých ročníků SOŠ Blatná oborů Obchodní akademie
a Informatika v ekonomice, kteří vytvořili příjemnou atmosféru.
S výukou informatických předmětů na SOŠ Blatná seznámil přítomné
koordinátor informačních a komunikačních technologií školy Mgr. Pavel
Kozlovský se svými kolegy. Prezentovali způsob, jakým rozpracovali státem
daný rámcový vzdělávací program Informační technologie do školních
vzdělávacích programů oborů Informatika v ekonomice, Elektronické
počítače a Obchodní akademie na SOŠ Blatná. Přednášející se zaměřili na
následující předměty: Teorie informačních technologií, kde se studenti
seznamují se základy informatiky. Kancelářský software, kde se učí obsluhovat počítač, vytvářet běžné dokumenty jako jsou texty, prezentace,
tabulky, počítačovou grafiku, která se na SOŠ Blatná vyučuje na nadstandardní úrovni, a účetnictví na PC. Předmět Webové technologie je zaměřen
na tvorbu statických a dynamických webových stránek a jejich napojení na
databázové systémy a na práci s dotazovacím jazykem SQL. V předmětu
Operační systémy se studenti učí instalovat a spravovat počítače. V předmětu
Počítačové sítě se učí propojovat počítače do malých i rozsáhlejších sítí.
V rámci předmětu Programování studenti vytvářejí aplikace jak pro osobní
počítače, tak pro webové a databázové servery. Podstatnou část výuky tvoří
celá řada odborných a učebních praxí, s jejichž náplní seznámil přítomné
zástupce ředitele Ing. Mgr. Pavel Kotrouš.
RNDr. Alena Štěrbová z Obchodní akademie v Orlové měla přednášku
na téma „Nové prvky ve výuce odborných předmětů informačních technologií“. Účastníky konference zaujala zejména ukázka práce s programovatelnými roboty a možnosti využití počítačů při výuce fyziky.

prezentovaly žákovský projekt na téma Organizace konference. (Žákovský
projekt musejí všichni studenti 4. ročníku SOŠ Blatná samostatně zpracovat, prezentovat a obhajovat před komisí v rámci předmětu praxe.) Mnozí
účastníci až nyní s údivem zjistili, že veškerou komunikaci před konferencí
vedli se studentkami 4. ročníku oboru Obchodní akademie, které se svého
úkolu zhostily na profesionální úrovni. Pozornost vzbudil také Ladislav
Janeček, student 4. ročníku oboru Elektronické počítače, který seznámil
přítomné se svými komerčně úspěšnými webovými projekty pro české
a zahraniční firmy.
Horké téma státních maturit nejen z informatiky přijel objasnit
Mgr. Petr Naske z Cermatu. Na úvodu své přednášky ocenil výše zmíněné
studenty SOŠ Blatná. Navíc, když se z referátu Pavly Koubkové a Anety
Tetauerové dozvěděl, že konferenci podaly jako žákovský projekt a komunikoval celou dobu se studenty, byl velmi potěšen a vzdal jim poctu.
Dále seznámil účastníky s postupem tvorby didaktických testů a jejich
ověřováním. Diskutovalo se o obsahu, co patří ještě do nižší a co už do
vyšší úrovně. Podrobně byla probrána problematika praktické části státní
maturitní zkoušky z informatiky.
Národní ústav pro vzdělávání již tradičně zastupoval na IT konferenci
Ing. Jan Peška. Hovořil zejména o činnosti sektorové rady informačních
technologií, národních kvalifikačních standardech a dílčích kvalifikacích
v oboru.
Praktický pohled Ing. Pešky vystřídal teoretický v podání Mgr. Dana
Lessnera z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Přítomným navrhl jak vyučovat teoretické základy informatiky formou
přístupnou pro studenty. Jako příklady uvedl běžné činnosti studentů, jako
je nakupování nebo organizování maturitního plesu.
Na závěr se s účastníky konference rozloučil ředitel školy RNDr. Petr
Pavlík. Další informace o 9. konferenci škol vyučujících informační technologie a SOŠ Blatná najdete na www.blek.cz
H. Augustinová, P. Kozlovský, P. Koubková, A. Drobník,
foto F. Hajdekr a L. Grössl

Závěr čtvrteční části odborného programu patřil doc. RNDr. Jiřímu
Vaníčkovi, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který
podrobně analyzoval situaci ve výuce informatiky na středních i základních
školách v ČR. Z příspěvku vyplynula řada zajímavých otázek. Hlavně ta, na
co se zaměřit při výuce informatiky, vyvolala bouřlivou diskusi. Informatika je rozsáhlý obor, jenž se dynamicky vyvíjí. Shoda je, že výuka začíná
obsluhou počítačů, ale na to, čím pokračovat, se názory liší. Stručně řečeno,
praktici i teoretici si hájí každý svůj přístup.
Závěr čtvrtka patřil prohlídce blatenského zámku a společenskému programu v Kaplance a sále školy.
Před zahájením pátečního programu si účastníci mohli v doprovodu
ředitele školy prohlédnout celý areál SOŠ Blatná. Účastníci se zastavili
v pěti učebnách výpočetní techniky, kde probíhala výuka, prohlédli si velkou
tělocvičnu s měkkým povrchem, posilovnu, elektrotechnickou a strojírenskou
dílnu, laboratoře pro elektrotechnická měření i krásné okolí školy.
Jako první bod pátečního programu prezentovali studenti SOŠ Blatná své
projekty. Nejprve vystoupily Pavla Koubková a Aneta Tetauerová, které
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Na VOŠ a SOŠ v Březnici
se budou opět konat

dny otevřených dveří
v pátek, dne 2.12.2011 od 10.00 do 16.00 hodin
v sobotu, dne 3.12.2011 od 9.00 do 11.00 hodin
a v pátek, dne 20.1.2012 od 13.00 do 16.00 hodin.
Všichni zájemci o studium jsou srdečně zváni !!!“
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Program na listopad 2011

Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30
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
ST: 15:00 -  17:00 -   Volná herna (pro děti do 6 let)
ČT: 17:00 -  18:00 -   Cvičení pro těhotné
ČT: 16:45 – 19:30 -   Hubneme se STOBem(začínáme 3.11.)
Vánoční tvořivá dílna maminek – každé pondělí od 20:00





















           
    

      
        
        

          
         
           



        
           
           
           

         
         
          
         




        
          

       
       








Program na pondělky a středy
2.11. – Předvánoční dekorace
7.11. -  Jablko s červíkem
9.11. -  Housenka
14.11.- Vánoční přání
16.11.- Výroba  adventního věnečku
21.11.- Vyrábíme zápichy do květináčů
23.11.- Zimní dekorace
28.11.- Čert a Mikuláš
30.11.- Čertovský stojánek
Připravujeme:
Vánoční prodejní výstava

- více na www.mckaprik.estranky.cz
























Informace podá a vše potebné zaídí :











Schzky možné kdykoliv, vetn veer a víkend
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Tradice u nás v MŠ
Husovy sady
Havelské posvícení pomalu získává svou tvář. Výsledkem je již druhý
rok pečení hnětynek v mateřské škole. Loňský rok pouze s dětmi z předškolní třídy, letos se k nám připojily i děti
mladší ze „Slůňat“. A jak vše začíná? No
přeci přípravou! S pomocí šikovných předškoláků jsme zadělali těsto a nemohli se
dočkat druhého dne. Hned ráno nás přivítala
paní učitelka v pracovní zástěře s válečkem
v ruce. Žádný horor se ale nekonal, válelo
se těsto a na řadu přišly šikovné ručičky
dětí s vykrajovátky. Ochotné paní kuchařky
naše výtvory dozlatova upekly. A to nebylo
zdaleka všechno! „A kdy budeme hnětynky
jíst?“ozývalo se z dětských úst. Nutno dodat,
nebýt pohotových učitelek, hnětynky by
se zdobení asi nedočkaly. Ale protože děti
chtěly udělat radost hlavně svým blízkým,
nakonec se i zdobilo. A výsledek? Ten stál opravdu za to!!! A odměna? No
přeci ta nejsladší – úsměv a sladká pusa za tu námahu opravdu stála!!!
Za kolektiv MŠ HS Mgr. Ivana Morávková, Jarka Princová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Městským úřadem Blatná

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 3. 11. 2011 (čtvrtek)
čas: 08.00 – 17.00 hodin




















místo: areál bývalého STEKA – hlavní budova (vchod
vedle zubní lékařky) p o z o r z m ě n a
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

















 



Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz

e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

Program – podzim, zima 2011:
11.11. 11 Svatomartinské husí hody s ochutnávkou
19,00 h., vstup 199,-

Pořadem provádí známý scénárista a spisovatel kuchařek pan
ing. MALOVICKÝ.
Martinská vína představí pan ing. ŽÍLA
V ceně vstupenky je vstupní drink a husí menu.

N U T N Á R E Z E RVA C E M Í S T E N E K
N A T E L . 7 2 4 11 9 3 3 2 ! ! !
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Společenské dění
Děti v Chlumu si užily
senzační pohádkové
dobrodružství
Chlum - Aby přechod chlumské mládeže z období letních prázdnin do „tvrdé“ reality školních
a předškolních dnů tolik „nebolel“, pořádá už
léta místní Obecní úřad pro své ratolesti zábavné
odpoledne. Nejinak tomu bylo i letos. Vedení celého dobrodružství se ujala Pavla Fousová spolu
s Janou Fousovou, Ivou Doubkovou, Ivou Prokšovou, Jitkou Koblihovou a Markétou Koblihovou.
Děti se v určený den odpoledne shromáždily na
hřišti nad Sázkou. Tam se rozdělily do několika
skupin, obdržely svačiny a vyrazily na stezku
v okolí Chlumu, kde plnily rozličné pohádkové
úkoly. Trvalo zhruba dvě nebo tři hodiny, než
děti vytyčený úsek obešly a dorazily na indiánský
plácek u rybníka pod vsí. Tam zábavné odpoledne
pokračovalo tradičním opékáním buřtů, dováděním na nafukovacím skákacím hradu a četnými
soutěžemi. Na závěr se pouštěly tzv. „balóny
štěstí“, na které děti psaly svá přání.
„Naše ratolesti prožily den plný radovánek
a skotačení, byly šťastné a tak to má být. Jejich
energie a elán vydržely po celou dobu konání
akce- spíš maminky, které doprovázely ty nejmenší, se cítily uondané,“ usmívá se starosta Chlumu
Jiří Bláha.
Nejlepší účastníci zábavného odpoledne se
dočkali odměny v podobě medailí a různých
věcných cen. Všechno má však svůj konec a tak
s příchodem soumraku musely děti, jejichž počet
se vyšplhal na rovnou čtyřicítku, ke svým domovům. Zážitky z pestrého odpoledne je ale jistě
budou hřát dlouhou dobu.
Práce s dětmi je jednou z nejušlechtilejších
a nejvděčnějších činností, které se mohou dospělí
zhostit. A tak si chlumští mohou po právu připsat
„na futro“ další čárku.
Vladimír Šavrda

Nepomucký kněz
požehnal znovuzrozeným
božím mukám za
Dvoreticemi
Dvoretice -Vzácnou náboženskou pamětihodností se mohly obyvatelé osady Dvoretice chlubit
již od roku 1774. Jednalo se o půvabná boží muka,
nacházející se cca půl kilometru za vsí. Nad touto
sakrální stavbou se tyčila mohutná, košatá lípapod ní podle pověsti odpočíval husitský vojevůdce
Jan Žižka z Trocnova.
Lípa, která představovala romantický doplněk božího stánku za Dvoreticemi, se mu ale
bohužel stala osudnou. Před 30 lety se památný
strom zbortil a kapličku svými kořeny rozdrtil
napadrť.
Právě letos se rozhodli obyvatelé Dvoretic
ruku v ruce s majiteli rekreačních obydlí zničená
boží muka obnovit. Pracovali na tomto šlechetném

projektu několik měsíců a výsledkem se stal zbrusu nový boží stánek, který musí nutně nadchnout
každého procházejícího poutníka. Lidé pracovali
na stavbě bez nároku na finanční odměnu- stejně
tak malířský mistr Jiří Karmazín, který sněhově
bílé prostory ozdobil vkusnými malbami.
Aby se kapličce dostalo všeho, co jí patří, bylo
jí slavnostně požehnáno nepomuckým duchovním
ing., Mgr. P. Vítězslav Holým. Průvod, který vyšel
ze dvoretické návsi, čítal nejméně sto hlav.
Cestu k božím mukám kdysi lemovala švestková alej. Ta ale později zanikla a nahradily ji
kopřivy a bezinky. Nyní se přistoupilo i k obnově
aleje- za příslušný poplatek si mohou občané zasadit na určeném místě stromek švestky. Poptávka
v krátké době převýšila nabídku.
Vladimír Šavrda

Budovu Obecního
úřadu ve Škvořeticích
chrání nová střecha
Škvořetice - Víceúčelový objekt ve středu
Škvořetic, ve kterém se nachází kancelář Obecního úřadu, místní Mateřská školka a požární zbrojnice, se od letních měsíců pyšní novou střechou.
„Bylo už na čase zasáhnout- povrch stavby se
nacházel v takřka havarijním stavu,“ konstatuje
škvořetický starosta Lubomír Nový.
Celou akci financovala obec sama z vlastních
prostředků a přišlo ji to na cca 120 000 korun.
Kompletní výměnu střešní krytinu provedla
domácí firma. Zároveň s tím došlo i k výměně
okapových svodů.
Vladimír Šavrda

Obecnímu domu
v Pacelicích už zkáza
nehrozí
Pacelice - Čekal na záchranu dlouho a teď se
konečně dočkal. Řeč je o objektu obecního domku
na hřišti v Pacelicích, nad kterým se léta vznášela
hrozba totální destrukce a zkázy. Obecní zastupitelstvo ve Škvořeticích odsouhlasilo na svém
posledním jednání generální rekonstrukci stavby,
která by měla být dokončena už v průběhu příštího
roku 2012. „Po rekonstrukci bude obecní domek
sloužit veřejnosti k pořádání společenských akcí
a dalším aktivitám. Iniciativám se rozhodně klást
meze nebudou,“ prohlásil starosta Lubomír Nový.
Pacelice spadají pod správu Obecního úřadu ve
Škvořeticích.
Rozhodnutí přišlo takříkajíc za „pět minut
dvanáct“ a na řemeslníky čeká v Pacelicích
„práce jako na kostele“. Objekt se v neutěšeném
stavu nachází už desítky let a dlouhou dobu tam
nevkročila lidská noha. Budou nutné opravy
vnitřních i venkovních omítek, kompletní výměna
oken i dveří, oprava elektroinstalace, vybudování
sociálních zařízení, zavedení topného systému,
oprava střechy a další úkony. V obecním domku
se nachází dvě místnosti a chodba.

Číslo 18 / strana 7
Celý problém mohl být vyřešen už před
řadou let, kdy o obecní domek projevil zájem
pacelický podnikatel Emil Budoš. Jeho záměrem
bylo vybudovat ve vnitřních prostorách malou
hospůdku a obchod s nejnutnějším sortimentem.
Tehdejší škvořetičtí zastupitelé však jeho žádost
smetli ze stolu a raději nechali stavbu bez užitku
chátrat dál.
V dávnější minulosti sloužil obecní domek
jako chudobinec. Jedna z místních pamětnic
uvádí: „Bydlela tam rodina, která jedla psy.
Vždycky, když šel pantáta po vsi, se všichni psi
u stavení divoce a nenávistně rozštěkali, protože
oni to vycítili.“
Později v obecním domku vznikla za reálného
socialismu klubovna mladých požárníků a ve
vedlejší místnosti byl umístěn ping- pongový
stůl. To období představovalo pro obecní domek
asi nejlepší léta. Poté, co místní oddíl mladých
požárníků zanikl a jeho členové ve většině případů
opustili rodnou ves, nastal úplný útlum.
Vladimír Šavrda

Pod taktovkou
maminek se skalčanští
rozloučili s létem, které
nebylo
Skaličany - Letošní léto patřilo, co se klimatických podmínek týče, k těm škaredým a smutným.
Proto také společenská akce „Loučení s létem“,
která se uskutečnila pod taktovkou zdejších maminek a paňmaminek na prostranství pod osadou
a byla určena malým i velkým, nesla podtitul
„které nebylo“.
Zato ve Skaličanech v onen den bylo jak nádherné počasí, tak náramně živo a veselo. „V řadě
zábavných soutěží byli vítězové i poražení, ale
svým způsobem vyhráli všichni už tím, že se
zapojili,“ vrací se k prosluněnému odpoledni
předseda osadního výboru Václav Cheníček. Na
louce se skákalo v pytlích, házelo na cíl a došlo na
mnoho dalších zajímavých disciplín. Žádná šaráda
se nesetkala ale s takovým zájmem a pozorností
jako soutěž v pití piva na čas. „Mužské zástupce
téměř zahanbila jediná žena- paní Kopecká,
která se „propila“ k druhému místu. A to jsme jí
chtěli dát ještě náskok! Ona se tomu však bránila
se slovy: „Nic takového, se mnou nebudete mít
snadnou práci!“ A já jsem skončil až za ní- ono
když má člověk v sobě už pět „kousků“, forma se
vytrácí,“ uculuje se Václav Cheníček st. Zábavný
den zakončilo posezení s živou hudbou a opékání
buřtů. Občerstvení bylo v režii pořadatelů.
„Hodláme v tomto duchu pokračovat i v následujících letech, samozřejmě s obměnou programu,“ uvádí předseda osadní samosprávy, „Letos
to vyšlo po všech stránkách bezvadně- občané se
dobře bavili, sousedsky poseděli a poklábosili.
Přesně jak to bývávalo kdysi. Moc mě těší, že se
do obecného dění zapojují čím dál více noví lidé,
kteří ve Skaličanech staví nebo kupují opuštěné
objekty.“
Letošní premiéry vyprovození léta se zúčastnilo více jak 50 domácích i přespolních jedinců.
Vladimír Šavrda
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Září plné pohybu na ZŠ TGM
15. září – Běh naděje
26. září – podzimní atletika
27. září – branný den
V září se na TGM tradičně věnujeme některým sportům a pohybovým
aktivitám, abychom ještě trochu unavili svá těla před dlouhým zimním
spánkem.
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Také děti z 1. stupně prožily branný den v duchu poznání a sportu. Cíl
byl jasný – Chlum. Již po několikáté jsme se vydali do této vesničky, kde
se nachází místo přímo pro tuto příležitost určené. Na plácku u rybníka na
děti čekalo 5 stanovišť – ošetřování zlomeniny, překážková dráha, bezpečné
chování u ohně, hod granátem a ověřování znalostí jednotlivých integrovaných záchranných složek. Odměnou pro všechny bylo již tradiční opékání
špekáčků a v pátek slavnostní vyhlášení výsledků.
Mgr. Pavla Fousová

Běh naděje
Běh naděje dříve známý pod názvem Běh Terryho Foxe je již tradiční
humanitární akce, jejíž výtěžek je věnován na podporu výzkumu rakoviny
a na podporu prevence onemocnění civilizačními chorobami, zejména rakovinou. Jedná se o veřejnou sbírku spojenou s aktivním pohybem (během,
chůzí, jízdou na kolečkových bruslích nebo na kole). V České republice je
organizován od roku 1993 a naše škola se pravidelně účastní. I letos naše
dvě šesté třídy doplněné z řad sedmého ročníku absolvovaly trať dlouhou
přes 3 km, aby tak přispěly na dobrou věc. Tato humanitární sbírka je každoročně doprovázena nejrůznějšími doprovodnými akcemi (např. koncert
Jiřího Zonygy).

FestiVánek

ZIMNÍ MIROTICKÉ SETKÁNÍ 7
26. listopadu 2011

Podzimní atletika
26. 9. 2011 jsme pořádali na stadiónu v Blatné atletické závody. Byl to
v pořadí již 5. ročník. Sportovního klání se tradičně účastnily okolní základní
školy (JAK, Sedlice, Záboří, Bělčice, Hvožďany a pořádající TGM). Cílem
závodu je porovnat svoji atletickou výkonnost v rámci našeho regionu
a hlavně možnost si v případě hezkého podzimního počasí zasportovat. Žáci
z TGM se v konkurenci okolních škol neztratili a pro naši školu vybojovali
řadu míst „na bedně“. Chtěl bych poděkovat kolegům učitelům, kteří působili v roli rozhodčích, p. učiteli Gutwirthovi, odborníkovi přes ukládání
a vyhodnocování výsledků v počítači, a žákům 9. ročníku, kteří pomáhali
na jednotlivých stanovištích.
Ochrana člověka za mimořádných situací aneb „branný den“
Poskytnout první pomoc, vyhodnotit hrozící nebezpečí, zorientovat se
v krajině, vystřelit si ze vzduchovky,
proběhnout s družstvem vyfáborkovanou trať a po cestě plnit různé
úkoly – to vše bylo možné při našem
branném dni. A když se trefíte do
slunečních podzimních paprsků,
k tomu přidáte Vinici vymalovanou
zářijovými barvami, pěšinku podél
potoka k Bezdědovicím, oranici
u Paštik, rákosí a mokřiny – tak to je
„pecka“, která nemá chybu! Zablácené
nohavice, mokro v keckách, popálení
od kopřiv, zpocená trika? No a co,
všichni jsme si to na druhém stupni
moc užili!!! :-)
Mgr. Jaroslav Voříšek

Mirotická setkání loutek a hudby se stala tradicí. Všichni milovníci divadla a hudby, kteří se v Miroticích každoročně setkávají, mají
štěstí! A v této době, která není příliš nakloněna nekomerčním aktivitám,
máme štěstí dvojnásobné! Díky věrným i novým partnerům a výborné partě
kamarádů můžeme připravovat další zajímavá „setkání“.  To nejbližší nás
čeká v sobotu 26. listopadu 2011. V nekuřácké hospůdce „Na ostrově“
u Dolejšího mlýna propukne sedmé Zimní mirotické setkání!
Doufáme, že se nám opět podaří vytvořit příjemnou divadelní atmosféru.           
Připravili jsme program pro malé i velké diváky. Ozdobou „setkání“ bude       
Divadlo DNO a jejich úspěšné představení Svět podle Fagi. Do této atmosféry
také neodmyslitelně patří potomci našich slavných - Jaroslav Mikoláš Vojna
(pravnuk Mikoláše Alše) a Josefa Virgínie Hněvkovská – Kopecká ( prapravnučka Matěje Kopeckého)! Snad nás opět obohatí svojí přítomností!
Doufáme, že všichni kteří přijdou, stráví den plný legrace, hudby a tvůrčích nápadů. Den krásných setkání! Těšíme se na Vás!
Ladislav Loisa Tomeš – zakladatel a organizátor „Mirotických setkání“

Kontakt:
www.mirotickesetkani.cz
tel.: 777 900 160
mirotickesetkani@seznam.cz
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Mimořádný ročník 2011 plný očekávání
Letos  počasí příliš nepotěšilo sběrače hub v lese, zato však vinařům dopřálo mimořádnou úrodu bez houbových chorob. Z počátku roku sice nebylo
počasí úplně nejpříznivější (zimní a jarní mrazy), ale od druhé poloviny
května se polepšilo. Díky teplému srpnu a září sklízejí vinaři velmi kvalitní,
vyzrálé a zdravé hrozny. První vína nového ročníku, se kterými si můžeme
připít na sv. Martina  11. listopadu v 11 hod., jsou vína Svatomartinská. Jedná
se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu
už stačila získat svůj osobitý charakter. Mají lehkou barvu i chuť a nižší obsah
alkoholu, obvykle mezi 11 a 12 %. Jsou ovocitá, což znamená, že v nich
lze odhalit vůni i chuť různých druhů ovoce jako např. broskví, tropického
ovoce (grepfruitu, pomeranče), banánů, hrušek, švestek nebo višní. Aroma
harmonicky doplňuje šťavnatá kyselinka, která dodá mladému vínu velmi
ceněnou svěžest. Některá vína, zvláště bílá a růžová, mohou po nalití do
skleničky jemně perlit. Je to známka a charakteristika mladého vína a pouze
zvýrazní jeho vůni a chuť. Abyste si však mohli vychutnat hlavní přednosti
mladého vína, měli byste jej spotřebovat nejpozději do jara. Rozhodně mu
nehrozí zkažení, jen může ztratit svoji výjimečnou chuť i přirozenou svěžest.
Proto mladé víno není vhodné k archivaci.
Říká se, že když se mladé
Svatomartinské víno vyvede,
bude dobrý celý ročník. A pokud
budeme zkušeným vinařům
i odborníkům věřit, ročník 2011
by měl patřit k těm výjimečným.
Sami jsme si mohli tuto předpověď ověřit na letošním burčáku.
Vždyť už i tento „polotovar“, ze
kterého vinař  následně připravuje víno, byl tentokrát opravdu
velmi lahodný.
Aby mohlo být víno označeno jako Svatomartinské, musí
splnit požadované podmínky.
Předně smí být pouze z moravských nebo českých hroznů.
Dále jsou stanoveny odrůdy ze
kterých je povoleno Svatomartinská vína vyrábět. Jsou to Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský pro bílá, a Modrý
Portugal a Svatovavřinecké pro růžová a červená vína. Případně může být
Svatomartinské vyrobeno i jako cuvée, tedy směska z těchto povolených odrůd. A v neposlední řadě musí senzorické parametry vína odpovídat odrůdové
charakteristice. To hodnotí a kontroluje nezávislá odborná komise.
Takže zdaleka ne každé víno, které dokáží vinaři vyrobit před 11. listopadem, může být označeno logem svatého Martina na bílém koni. Ale už
před svátkem svatého Martina se můžeme setkat s mladými víny nového
ročníku. Někdy proto, že jsou vyrobena z jiné než povolené odrůdy, ( např.
bílý Irsai Oliver,  růžové či červené Rulandské modré), někdy proto, že vinaři
sami se už nemohou dočkat a chtějí svoje mladé víno představit co nejdříve.
Označují pak tato vína jako mladá, hravá, veselá, apod.
A nebo mají jinou tradici. Jako například v Rakvicích. Tam mají dvakrát
do roka hody. První v létě, jako většina ostatních, a ještě jedny na „Kaču“,
tedy 25.listopadu. Takže zde mladým vínům, podle místní zvyklosti, říkají
Vína svaté Kateřiny, nebo Kateřinská. Naši předkové - zemědělci a hlavně
vinaři, si chtěli  po ukončení veškerých polních prací odpočinout a odměnit
se pohárkem dobrého moku. Podle tradice, která sahá až do dob Josefa II.,
končila na sv. Martina služba pomocníkům, kteří pracovali u sedláků. Její
pokračování se na další rok dojednávalo při skleničce prvního vína z podzimní sklizně. V té době již jiskrného, se kterým se mohlo také poprvé
přiťuknout. Moravské hody, stejně jako české posvícení, byly a jsou časem
hodování a bujarého veselí. Vždyť je to období, kdy sklizeň je již v bezpečí
pod střechou a za dveřmi je Advent s předvánočním půstem. Příjemný zvyk
setkat se s přáteli u dobrého jídla a pití přetrval do dnešní doby. A víno je
bezesporu kulturní nápoj, který lidi sbližuje a jehož prostřednictvím nacházíme společnou řeč. Když se tato jeho povznášející vlastnost spojí se
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svěžestí mladých vín, která nás umí zaujmout a vtáhnout do kouzelného
světa nespočtu vůní a chutí, je to jedna z nejpříjemnějších příležitostí pro
posezení s přáteli nad sklenkou dobrého vína při tradičních pochoutkách.
Zvláště pak v době nadcházejících sychravých dní.
Protože z vinohradů a sklepů jde jeden hlas, že letošní degustace mladých
vín bude skutečným zážitkem, nenechte si ujít příležitost být u toho. Sami
si můžete prověřit slibovanou a očekávanou  kvalitu v blatenské Kaplance.
V pátek v 11 hod. tam slavnostně přijede Martin na bílém koni. Ne snad že
napadne sníh, to nikdo zařídit neumí, ale ten bílý kůň tam bude. Živý. A pak
už otevřeme první Svatomartinské víno a společně připijeme novým ročníkem - 2011. (To aby  těch jedenáctek nebylo málo!). Magické datum  !!!
Takže 11.11.11  v 11:11:11 hod. Vín k ochutnávání bude přinejmenším
11+11+11. Vlastně jich bude o dost víc, přibudou ještě další mladá vína,
některá i z dovozu.
Pokračovat budeme v Kaplance i v sobotu 12.11. a v neděli 13.11. vždy
od 10 hod. cca do 18 hod.
Všichni jste srdečně zváni a vítáni ! Věříme, že se těšíte stejně jako
my!
Václavka a Milan Žílovi

„Miluju víno a tak hrát s vůní svařáku ve vzduchu bylo omamné.
Kdykoli nás pozvete, přijedeme si zahrát a zahřát se rádi zas!“
říká režisérka představení o lakomé Barce. A určitě si totéž mysleli i diváci,
kteří do Kaplanky v sobotu 22. října přišli.
Celý rozhovor a povídání o souboru Div A Dlo přineseme v příštím čísle BL.
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K ULTURNÍ KALENDÁ

Na škuneru je černá pasažérka Matra a Thena
Chobodydesová , kapitánka   mravnostní policie………………
Předprodej vstupenek na odd. kultury od
24. října

Čtvrtek 27. října – sokolovna Blatná – 19,00
hod.
SDO

NAŠI FURIANTI

Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Pondělí 31. října - sokolovna 19,00 hod.
Koncert

JAKUB SMOLÍK
s doprovodnou skupinou
Česká country - popová hvězda opět po letech
v Blatné
JAKUB SMOLÍK – současná
umělecko-interpretační osobnost,
jež svými sladce
laděnými písněmi
oslňuje zejména
něžnou část publika. Při poslechu
hitů jako; „Až se Ti jednou bude zdát“, „Ave
Maria“, „Jen blázen žárlí“, „Zachraňte milenky“
či „Prý chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské
srdce.Těží ze své image a pěkných skladatelských
kousků Z.Bartáka, Fr.Kasla nebo J. Zmožka, ale
i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí starších českých šlágrů, které mladší část
publika dnes zná především díky němu. J. Smolík
patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou.

Listopad
11. listopadu – sokolovna 8,45 a 10,30 hod.
Dětské představení pro MŠ a I. st. ZŠ

O SLUNEČNÍKU,
MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
- výpravná pohádka se spousty kouzel, světelnými a zvukovými efekty, scénické muziky
a písniček
Úterý 15. listopadu – zámek Blatná 19,00 hod.
Koncert KPH

SHAHAB TOLOUIE TRIO
Shahab Tolouie – flamenco kytara, perský setar,
       zpěv
Tomáš Reindl – etnické a jazzové perkuse, bubny
Tomáš Vychytil – kytara
Mezinárodně uznávaný perský   kytarista
a zpěvák Shahab Tolouie svým debutem v Evropě
získal velký zájem největších světových médií –
britské televize BBC a americké Voice of America
(VOA). Vytváří osobitý multikulturní styl, který je
originálním příspěvkem do žánru Etno/World music, zařaditelný jako EthnoFlamenco nebo Persian
Flamenco fusion – persko-španělská fúze.
Repertoár kapely tvoří autorské instrumentální
skladby Shahaba a písně na texty klasiků perské
poezie v autentickém znění v jazyce farsi.
Nenechte si ujít!

Čtvrtek 17. listopadu – Kaplanka 10,00 hod.

VZPOMÍNKY NA UDÁLOSTI
ROKU 1989
- dokumenty, fotky, povídání, ….
Pořádá OS Nobiscum Humanita

Úterý 22. listopadu – sokolovna 19,00 hod.
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo

PRAVDA O ZKÁZE
TITANIKU aneb Kdo jinému
jámu kopá

Režie: F. R. Čech                Autor: F. R. Čech
Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Martinák,
P. Novotný, M. David, B. Štěpánová, E. Brožková,
M. Olšová, B. Maruštík
Dále alternují: U. Kluková, J. Burešová,
R. Goščíková, P. Jančařík, E. Hájek
Inscenace Titanik pojednává netradičním
způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách
námořní dopravy. Hypotéza Čechova prozatímně osvobozeného divadla je ovšem vysoce
originální.

Středa 23. listopadu – sál ZUŠ pro ZŠ od
10,00 hod
Čtvrtek 24. listopadu – sál ZUŠ pro veřejnost
od 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Zábava U Datla
Sobota 26. listopadu – 20,00 hod.

THE HOGS

Vstupné 150,- Kč
Zájezdová představení
Úterý 8. listopadu – Divadlo Hybernia Praha
– odjezd v 8,00 hod. od ubytovny Tesly

QUASIMODO
Obsazeno

Úterý 29. listopadu – Divadlo Broadway –
odjezd v 8,00 hod. od ubytovny Tesly

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Obsazeno

Pátek 11. listopadu – Kaplanka 11,11 hod.
- otvíráme první letošní Svatomartinské!
Neděle 27. listopadu – nám. J.A.Komenského

VÁNOČNÍ TRHY

Pořádá OS Duhové Ještěrky ve spolupráci
s Městem Blatná

Škuner Glacier pluje z Anglie do Ameriky.
Jeho majitel rejdař Aristoteles Chobodydes
a kapitán lodi Morgan se chystají uskutečnit
pojišťovací podvod.

Připravujeme na prosinec:
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
- předprodej vstupenek 14. 11. od 7,30 na
odd. kultury
Vánoční koncerty ZUŠ
Vánoční trhy

Program kina na listopad 2011

Středa 2. 11. v 19.00 hod.
Thriller USA 2011, 111 minut, s titulky

Hanna

/Falcon /
Titulní hrdinka tohoto dobrodružného thrilleru,
Hanna je dospívající dívka. Je výjimečná tím, že
má zásluhou svého otce, bývalého pracovníka
CIA, který ji vychovává ve finské divočině, sílu,
vytrvalost a znalosti zkušeného vojáka. V jejím
životě, který se nepodobá životu žádného jiného
teenagera, spolu splývají výchova i výcvik s cílem
vychovat z ní dokonalého zabijáka. Její cesta
k dospělosti dospěje k přelomovému momentu
ve chvíli,…
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 4. 11. ve 20.00 hod.
Komedie ČR 2011, 115 minut,

Muži v naději

/Falcon /
Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie
zní, zda může být nevěra základem šťastného
manželství.
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupno

Středa 9. 11. v 19.00 hod.
Akční sci-fi USA 2011, 118 minut, v českém
znění

Kovbojové a vetřelci
/Bontonfilm /
Mimozemšťané na divokém západě
Vstupné65  Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 11. 11. ve 20.00 hod.
Akční, dobrodružný USA 2011, 124 minut,
s titulky

Captain America
/Bontonfilm /
akční špionážní dobrodružství
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 16. 11. v 19.00 hod.
Akční, thriller USA 2011, 93 minut, s titulky

Mechanik zabiják

/Film Europe /
Někdo musí dát věci do pořádku. On je ten
pravý!
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 15 let nevhodné
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S PORT
„DATLOVÉ“ začali
další sezónu
Nastal podzim a našim dětem začala další
hokejbalová sezóna. Oproti loňskému roku, kdy
Blatnou reprezentovali za děti jen mladší žáci,
se letos musíme pochlubit  přípravkou a staršími
žáky. Naše nejmenší „datlíky“ trénuje R. Pojer
a mladší žáky trenéři P. a R. Karešovi. Za sebe
a myslím si, že i za rodiče dětí, které musely opustit řady mladších žáků, děkuji D. Málkovi a Z.
Vinterovi za jejich rozhodnutí založit a trénovat
tým starších žáků.
Oba naše týmy se v letošním roce snaží získat
co nejlepší místo v MČR mladších a starších
žáků. Zatím musím říct, že se jim vede skvěle.
Mají odehráno již několik zápasů a oba si drží
přední místa v tabulce. Největší radost, nejen nám
rodičům, udělali mladší i starší datlové  v sobotu
8. 10. Do Blatné přijel Pedagog ČB (soupeř,
se kterým „válčíme“ již třetí sezónu), ale protože
na naše Datly je často i Pedagog krátký, sebrali
jim mladší žáci dva a starší žáci bodíky tři. V ne-
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děli 9. 10. začala o místo v republice bojovat
také naše přípravka. Všem bych přála vidět tu
obrovskou snahu těch našich nejmenších datlíků
vybojovat míček a dát si góla. Měli těžké soupeře,
kteří to určitě poprvé nehráli, ale bojovali a nevzdali se. Z Písku se vrátili bez bodíku, ale 28. 10.
jedou hrát do Kasejovic a my jim všichni budeme
držet palce a pojedeme je podpořit alespoň jako
fanoušci a ono jim to vyjde. Tak jako to vyšlo
v sobotu 15. 10. starším žákům, kteří v jednom dni
odehráli zápasy v Jindřichově Hradci a Suchdole
nad Lužnicí a přivezli si 6 bodů. V Hradci vyhráli
7:0 a v Suchdole 8:1.
Naši DATLÍCI,   držíme vám palce. Všem
trenérům přejeme na začátku sezóny pevné nervy,
hodně trpělivosti a síly. Nemáte to jednoduché
s těmi našimi dětmi a s námi občas také ne. No
a co popřát nám, rodičům a zároveň největšímu
fanouškovskému kotli? ŠIKOVNÉ DĚTI.
Ale ty už přece máme a proto je budeme ze
všech sil podporovat, jezdit s nimi a fandit. A samozřejmě pro ně pořádat různé mimotréninkové
hokejbalové akce, např. Čertovský turnaj?
Blateňáci, až budete vyrážet o sobotách na
vycházky, zajděte se podívat na „zimák“, uvidíte,
jak tráví naše děti volný čas. 12., 19. a 26. 11. tam
určitě budeme.
Z. Braunová

Do Sedlice se přijel
rozloučit s cyklistickou
sezónou i redaktor
„Cykloservisu“
Sedlice - Všechno má svůj konec. Čas zimního spánku neúprosně dolehl i na rekreační
a závodní cyklistiku na Blatensku, sezóna
roku 2011 se stala minulostí. Jak velí letitá
tradice, do Sedlice se oficiálně rozloučit po
cyklisticku s létem dostavila řada průkopníků
tohoto sportu.
Celá akce, kterou pravidelně připravuje
a sponzoruje město Sedlice ve spolupráci
s klubem SCV Blatná, byla jako obyčejně
koncipována coby cykloturistický podnik
s výběrem ze dvou tras. Dočasně „pochovat“
tuto módní disciplínu se tentokrát rozhodlo
více než padesát sportovců obou pohlaví
a všech generací. Tento vysoký počet účastníků vylákalo do Sedlice mimo jiné i krásné,
slunečné počasí.
Asi nejzajímavější postavou podzimního
odpoledne byl Jan Kadečka /33 let/, který má
chatu v nedalekých Milčicích. Jan Kadečka
je totiž redaktorem časopisu „Cykloservis“
a navíc ještě osobně testuje modely jízdních
kol. „Takže taková aktivita je vlastně součástí
mé práce,“ vysvětluje zdatný biker, co se dal
s bicyklem dohromady před deseti lety a v minulosti i závodil. Prý by volil terénnější trasu:
„Na můj vkus tam bylo moc asfaltu,“ soudí.
Na trasu vyrazili i cyklisté školou povinní.
Například Martin Chum /14 let/ ze Strakonic:
„Mně se trasa docela líbila. Dala mi tedy dost
do těla, protože jsem měl poměrně dlouhou
pauzu, ale jinak jsem zvyklý na náročnější
túry. V příští sezóně bych chtěl zkusit i závody,
zvlášť když mám teď od května nové kolo. Zatím jsem na něm urazil přes 1800 kilometrů,“
uvádí mladý nadšenec.
Jak už bývá zvykem, široké zastoupení na
této akci měl závodní tým SCV Blatná. Nechyběl tu ani Petr Kohel ze Strakonic: „Kolik mám
letos najeto? Asi 4000 kilometrů. Nic moc, ale
já jsem dlouhou dobu zápolil se zdravotními
problémy. Příští rok to bude snad lepší.“
I když tradiční loučení s cyklistickou sezónou není závodem, mladí „bouřliváci“ si to
tak vykládají a proto pořadatelé mají vždycky
připraveny nějaké ceny pro nejlepší jezdce.
Tentokrát v mužské kategorii exeloval právě
redaktor Jan Kadečka, za ním dojel Ondřej
Hulač z Buzic /SCV Blatná / a bronz uchvátil
Petr Chvátal z Blatné /SCV Blatná/. V ženské
složce se nejvíc vyznamenala Věra Hoštičková
ze Strakonic /SCV Blatná/, druhou pozici
obsadila Jana Žáková z Řepice, hvězdnou
trojku uzavřela Martina Křečková z Blatné.
Odměněni za účast byli všichni bez výjimky,
a sice nádhernými pamětními medailemi.
Opravdový cyklista ale vlastně jezdí /nebo
se o to snaží/ pořád. Takže celé to loučení nelze
brát zase až tak doslova.
Vladimír Šavrda
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Fotbalové aktuality
Vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především,
14 dní uběhlo jako voda a jménem fotbalového oddílu Vám přináším
další porci informací. Soutěže jsou v plném běhu a veškeré informace můžete najít na našich internetových stránkách: www.blatnafotbal.cz a www.
tjblatna.cz. Výsledky fotbalových utkání s komentáři jednotlivých trenérů
Vám nabízíme také prostřednictvím Fotbalových tref, které jsou dispozici
při každém domácím zápasu „A“ týmu Blatné. Dnešní článek bude z větší
části věnovaný našim nejmladším členům (našim velkým nadějím) a lidem,
kteří se o ně příkladným způsobem starají. Požádal jsem zástupce mužstev
o krátké shrnutí probíhající sezóny a zde jsou jejich hodnocení.
Přípravka starší „A“ (autor Radek Habada)
Áčko starší přípravky sehrálo v podzimní části sezóny řadu pěkných
zápasů. Po fotbalové stránce se nám poměrně dařilo. Snad jen první zápas
nenaplnil představy trenérů. Na omluvu zmateného výkonu lze podotknout,
že šlo o první zápas na „velkém“ hřišti. Za zmínku stojí vyrovnaná bitva
s opravdu fotbalovými Vodňany, která skončila nerozhodně. Až při penaltách
neunesli naši hráči tíhu okamžiku a nezvládli je. Většinu zápasů předčíme
soupeře po fotbalové stránce, jen na ty starší zatím nemáme (co se síly
týče). Ale to přijde.

Ležící: Dan China Souček
Spodní řada zleva: Víťa Habada, Ben Jan Vonášek, Pepa Potůček, Štěpán
Pícha, Lukáš a Tomáš Fořtů
Prostřední řada zleva: Řepa Pepa Šourek, Víťa Šelma Říha, Michal Štědronský, Fanda Outlý, Mates Saty
Paukner a Matouš Poskočil
Horní řada zleva: Míra Frankie Mašek, Pepa Šourek, Radek Habada,
Petr Basten Švec
Přípravka starší „B“ (autor Tomáš Uldrich)
Letošní rok zahájili kluci hrající v týmu Blatná přípravka starší „B“ fantastickým 2. místem v regionálním kole republikového turnaje pro desetileté
fotbalisty „E-on Junior Cup“. Navíc náš gólman Míša Šimůnek byl vyhlášen,
zcela zaslouženě, nejlepším brankářem turnaje. Poté jsme jeli sbírat zkušenosti na mezinárodní turnaj do Německa (Schweinfurt), kde jsme obsadili
z cca pěti desítek účastníků, 30-34. místo. Po týdenním letním soustředění
v domácím prostředí jsme do podzimní sezóny vlétli jako uragán a od počátku
se usadili na 1. místě.  Po odehraných 7 soutěžních kolech jsme nasbírali plný
počet bodů 21 bodů (viz. tabulka) a úctyhodné skóre 54:1. Postupně jsme
porazili Sedlici (10:0), Bavorov (11:0), Katovice (10:1), Blatnou „A“ (6:0),
Volyni (6:0), Bělčice (8:0) a Vodňany (3:0). Navíc kluci jezdí reprezentovat
okres Strakonice na meziokresní soutěž Jihočeského kraje. I zde si opět vedou, spolu s dalšími vybranými hráči z okresních týmu, velmi úspěšně. Za
Blatnou se pravidelně účastní František Tvrdý, Jakub Antoš, Adam Hrádek,
Michael Uldrich, Jonáš Maleček, Michal Šimůnek, Vojtěch Bláha.

Ročník 22 (32)

Na probíhající úspěšné sezóně se podílejí tito mladí fotbalisté: Michal
Šimůnek, Adam Hrádek, Jakub Antoš, František Tvrdý, Michael Uldrich,
Jonáš Maleček, Vojtěch Bláha, Jiří Bláha, Václav Brož, Maxim Braun,
Matěj Vokurka a Patrik Gyevat. Odměnou za jejich vzornou  reprezentaci
Blatné jsou jim nejen spokojené a pyšné tváře rodičů, ale i slíbená návštěva
ligového utkání úřadujícího mistra ligy Viktorky Plzeň, kterou je za jejich
výkony odměnili rodiče.
Zbývá doplnit, že na spanilé jízdě týmu mají velký podíl trenéři Josef
Kratochvíl a Pavel Míka, kteří klukům vtiskli herní projev, na který se příjemně dívá. Tým předvádí pohledný útočný fotbal, samozřejmě se zajištěnou
obranou (o čemž svědčí počet vstřelených branek a pouze jedna obdržená).
Za jejich obětavou práci (občas i pevné nervy) jim patří velký dík. Nelze
také opomenout práci Katky Malečkové, která se v týmu stará o veškeré
mimofotbalové aktivity (soustředění, návštěva ligového utkání, dokopná
apod.). V poděkování nelze opomenout rodiče, kteří pomáhají týmu se vším
potřebným a sponzory: Pojišťovna Generali, Leifheit s.r.o., Tipsport Blatná
a Blatenská tiskárna s.r.o..
Závěrem již zbývá klukům popřát, aby se jim dařilo i ve zbývající části
sezóny, aby o fotbalové Blatné bylo slyšet minimálně v takovém rozsahu,
jako doposud.
OP starších přípravek

Přípravka mladší „A“ (autor Jiří Opava)
Do naší přípravky v současné době dochází 12 kluků ročníku 2003, které
doplňují dva o rok mladší šikulové. O tréninkové a zápasové dění se starají
Radek Koptyš a Michal Hudeček. Organizační a administrativní záležitosti
má v popisu práce Jiří Opava.
Jarní část sezóny se nesla ve znamení přípravných přátelských utkání
s mužstvy z okolí. Přestože byli soupeři povětšinou o půl hlavy větší
a výsledkově se nám moc nedařilo, nasbírali jsme velmi důležité zápasové
zkušenosti.
Do podzimní části jsme vstoupili už jako účastníci okresní soutěže. Po
úvodním debaklu na hřišti hlavního favorita ze Štěkně, kde jsme si vybrali
nováčkovskou daň, se stále zlepšujeme. Trvalý posun v tabulce vzhůru nás
těší, ale prioritou je pro nás, aby kluky fotbal bavil a na hřiště se při utkáních
dostali úplně všichni. Jsme moc rádi, že od začátku roku naše řady nikdo
neopustil a účast na trénincích je skvělých 90%.
V zimním období plánujeme účast na halových turnajích v Milevsku
a Oseku, kde bychom chtěli udělat dobré jméno blatenské kopané. Na hřišti
se o to skvěle starají: František Turek, Jakub Opava, David Fiřt, František
Slavíček, Ondřej Krátký, Pavel Říha, Jakub Bízek, Daniel Nachlinger, Jakub
Kraus, Matyáš Brož, Dominik Filaus, Ondřej Velek, Pavel Šmat.
Závěrem bych chtěl poděkovat majiteli pokrývačské firmy Prastřecha,
panu Karlu Prachařovi z Kadova, který nám značnou částkou přispěl na
pořízení souprav. Zapomenout nesmím ani na trenéry a správce stadiónu
pana Milana Synka. Velké díky patří také rodičům za trpělivost a vlastní
dopravu dětí na venkovní utkání.
Přípravka mladší „B“ (autor Milan Drnek)
Kádr současné mladší přípravky „B“ se zformoval v průběhu loňského
podzimu. V důsledku vysokého počtu dětí jsme tehdy přikročili k rozdělení
tehdejší předpřípravky na dvě party, podle ročníku narození. Těžištěm kádru
jsou kluci narození v roce 2004, jež doplňují ročníky 2005 a 2006. Celkem
to činí 15 hráčů. Nižší věk narození je naším zatím největším handicapem
v mistrovské soutěži, do níž jsme vstoupili společně s áčkaři letos na podzim.
V té se musíme prozatím vyrovnávat spíše s vyššími prohrami, nicméně již
jsme oslavili i první výhru. Tím jsme zúročili hodiny tréninku, neboť radost
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kluků za to opravdu stála. Přesto však víme, že musíme být trpěliví. Přes
zimu bychom rádi pokračovali v tréninku a zúčastnili se halového turnaje
v Oseku. Rádi bychom se v jarní části mistrovské soutěže pokusili o ještě
lepší výsledky než na podzim.
Kluky musíme pochválit za přístup k tréninkům, docházka je u drtivé
většiny hráčů perfektní. Na klucích je každým zápasem vidět zlepšení v ovládání míče, přihrávkách, střelbě. Jsou vidět i první náznaky kombinační hry.
A hlavně kluci tvoří partu kamarádů, tak jim držte palce. Děkujeme rodičům
a ostatním fanouškům za podporu.
Přípravku mladší „B“ skvěle reprezentují tito mladí borci: Adam Bulka,
Aleš Bláha, Vojtěch Bláha, Dominik Bulka, Ondřej Drnek, Michal Fejtl,
Štěpán Flandera, Lukáš Kareš, Vojtěch Koman, Zdeněk Merhaut, Jakub
Outlý, Jakub Šurát, Jakub Sedláček, Daniel Vondruška, Michal Žižka.
Trenér: Milan Drnek, vedoucí mužstva: Petr Bulka.
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várku informací, které se Vám snažíme nenásilnou a doufám srozumitelnou
formou předkládat.
Na závěr jedna důležitá informace z TJ. Změna úředních hodin a telefonního čísla:

Ú ř e d n í h o d i n y TJ
(listopad - duben)

každé úterý
14.00 - 16.00
Kontaktní osoba pro případ nutnosti:
pan František Krejčí - 731936644.
Nové telefonní číslo na TJ - 384971166.

OP mladších přípravek

Pevně věřím, že jsme se vydali správným směrem, a že se nám podaří
dosáhnout všech cílů, které jsme si předsevzali. Nechť je Vám fotbal zábavou
a návštěva fotbalového stadionu i ostatních sportovišť zážitkem
S pozdravem
Michal Vanduch
Předseda FO Blatná

Víkendová utkání 22/10 – 23/10/2011:
Předpřípravka:
Své první tréninkové dávky začali tento podzim polykat naši začátečníci.
Zatím sice nehrají žádnou soutěž, ale pravidelná účast na trénincích je na nich
znát. Nadšení ze hry, tvořící se parta a podpora rodičů jsou velkým příslibem
do budoucna. Pod vedením Zdeňka Viktory se pravidelně 2x týdně schází
tito mladí borci: Adam Šejvar, Tomáš Bezouška, Vít Hůrka, Šimon Vávra,
Matěj Slavíček, Adam Jareš, Jakub Škanta, Vojtěch Dráb. Kéž by jim jejich
zapálení pro fotbal vydrželo a dokázali jím třeba nakazit i své kamarády.
Takto vidí své týmy jejich vedoucí a trenéři. Doufám, že se nám aspoň
z části povedlo dokázat, že fotbal v Blatné má budoucnost; že má cenu se
o kluky starat a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro jejich další fotbalový
i osobnostní růst. Nejenom hrát fotbal se zde kluci učí, ale především úctě
k druhému (ať k soupeři nebo mezi sebou); vztahům k autoritám (trenéři,
vedoucí …); vytvářejí si první party; snaží se dodržovat pravidla fair-play
apod.. To vše jsou vlastnosti a věci, které pro ně jednou mohou být mnohem
důležitější, než celá fotbalová kariéra. Samozřejmě, že pokud se toto vše
povede skloubit a podaří se nám z kluků vychovat výborné fotbalisty a zároveň přispět k tomu, že z nich vyrostou správní a féroví lidé, tak budeme
nadmíru spokojeni.
Velice důležité je nevidět ve všech hned Nedvědy, Hašky nebo Jágry. Ale
především kluky a holky, kteří chtějí sportovat, kteří chtějí dělat něco, co jim
přináší radost. Vždy budou někteří lepší a někteří méně dobří. My ale musíme
dát každému jednomu najevo, že je pro nás důležitý, že s ním počítáme, že
k nám patří. Každý tým má své „lídry, kapitány, střelce, hvězdy“, ale ti by
nikdy nebyli tak vidět bez těch, kteří makají pro tým, odvádějí tzv. „černou
práci“ a na první pohled nejsou tak výrazní. Třeba za pár let zjistíme, že je ten
náš svěřenec šikovnější v jiném sportu (já to bohužel zjistil až v 33 letech, že
jsem se měl věnovat radši kuželkám než fotbalu!). Třeba bude běhat rychleji
než ostatní a začne se věnovat atletice; nebo mu to půjde s hokejkou a začne
hrát hokejbal, nebo bude silnější a skvěle se uplatní v judu. To vše se může
stát. A pokud budou cítit podporu rodičů, trenérů, vedení, fanoušků – tak je
velká šance, že to někam dotáhnou. Poznámka: za námět k tomuto odstavci
děkuji Radkovi Karešů.
Nedílnou součástí fotbalového života je správce Milan Synek a jeho žena
Evička. Bez přehánění mohu napsat, že bez nich by fotbalový oddíl snad
ani nemohl fungovat. Za vše, co pro fotbal dělají, jim patří obrovský dík.
Nechť jim zdraví a chuť do práce pro fotbal i TJ vydrží co nejdéle. Osobně
možno poděkovat v Salóóónu na letním stadionu.
Námětů na další články je spousta (od pravidel, přes seznámení s dalšími týmy, po informace z TJ) a tak se i v budoucnu můžete těšit na další

Muži „A“
Muži „B“
Ženy

Mirovice – Blatná
Blatná – Osek B
Mořina – Blatná

3:2 (2:0)

Jiřinec, Vanduch (p)

0:16 (0:8)

Dorost st.
Dorost ml.
Žáci st.
Žáci ml.
Přípravka st. „A“
Přípravka st. „B“

Blatná – Milevsko
Blatná – Milevsko
Strakonice – Blatná
Strakonice – Blatná
Osek – Blatná
Chelčice – Blatná

2:3 (1:1)
1:1 (0:0)
3:1 (2:1)
3:0 (3:0)
3:0 (3:0)
0:13 (0:5)

Danielová 4x, Velíšková 3x,
Mlíčková 2x, Vajsová 2x,
Račáková, Štychová,
Tomanová, Kinkorová,
Humpálová
Mišiak 2x
Maňaska
Mázl

Přípravka ml. „A“ volno
Přípravka ml. „B“ Chelčice – Blatná

Uldrich 3x, Maleček 3x,
Tvrdý 2x,
Vokurka 2x, Bláha V. 2x,
Hrádek

11:0 (6:0)

Víkendová utkání 15/10 – 16/10/2011:
Muži „A“
Muži „B“
Ženy

Blatná – Sousedovice 2:1 (1:1)
Doubravice– Blatná
0:2 (0:0)
Blatná – Pavlíkov
4:0 (3:0)

Dorost st.
Dorost ml.
Žáci st.

Prachatice – Blatná
Prachatice – Blatná
Blatná – Milevsko

Žáci ml.
Blatná– Milevsko
Přípravka st. „A“ Blatná – Bělčice
Přípravka st. „B“ Blatná – Vodňany
Přípravka ml. „A“ Blatná – Katovice
Přípravka ml. „B“ Blatná – Vodňany

3:0 (1:0)
7:1 (4:1)
6:1 (3:0)

Mišiak T., Vanduch (p)
Příhoda, Bulka J.
Danilová, Humpálová,
Štychová, Račáková

Kallmünzer
Formánek 3x, Mázl 2x,
Kalous (p)
0:0 (3:4 pen.)
3:3 (2:2)
Šourek, Pícha, Vonášek
3:0 (3:0)
Uldrich, Maleček,
Hrádek
5:0 (2:0)
Filaus 3x, Krátký, Opava
2:1 (1:1)
Vondruška, Kareš
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Památce zesnulého Luboše
Hajny z Blatné se jela vrchařská
časovka i pietní jízda
Chlum - Hornosín: Luboš Hajna z Blatné nebyl jen svědomitým zaměstnancem blatenské radnice a vynikajícím sportovcem / především cyklistou /,
ale rovněž bezvadným kamarádem a člověkem se srdcem na pravém místě.
Vyzařovala z něho pozitivní energie, obětavost a pochopení pro všechny složité lidské situace. Jako cyklistický závodník dosáhl fantastických úspěchů,
jako člověk dosáhl ještě mnohem víc. To všechno skončilo ve zlomku jediné
vteřiny loni na podzim před obcí Záboří, kde zahynul při tragické dopravní
nehodě v sedle svého kola.
Na jeho počest se konal
v neděli 25. září první ročník
časovky do vrchu, nesoucí
jeho jméno. Trasa vedla z obce
Chlum do obce Hornosín a její
výměra činila cca 9 kilometrů.
Sportovní akci uspořádaly
společně cyklistický klub SCV
Blatná, obec Chlum a obec
Hornosín. Čestnou záštitu nad
cyklistickým podnikem převzal senátor Miroslav Krejča,
který organizátorům věnoval
obří putovní pohár pro hlavního vítěze. Jak on sám je na
tom s cyklistikou? „Já jezdím
opravdu jen rekreačně několik
málo kilometrů. To, co vy tady
Ondřej Šejvl ze Strakonic na startu..
pořádáte, by mně zabilo,“přiznává barvu mecenáš závodu,
„Ale cyklistiku a sport jako takový samozřejmě uznávám a rád podám v této
oblasti pomocnou ruku.“ Senátor Krejča byl akci osobně přítomen a ujal se
čestné funkce předávat na konci závodu ceny.
Zahajovací ročník „Memoriálu Luboše Hajny“ absolvovalo šestnáct
závodníků. „Trasa se mi líbila. Myslím, že byla zvolena vhodně,“ soudí
Martin Kalina z Tábora, který s Lubošem Hajnou závodil ve společné stáji
„RICOH Tábor“, „Přijel jsem hlavně kvůli mrtvému kamarádovi, dát najevo,
že na něho nikdy nezapomenu a že mi na něm velice záleželo. Pořadí tady
dnes není důležité!“, zdůrazňuje.
Kategorie juniorů a žen nebyly vůbec obsazeny. Mezi áčkaři 18-29
let/ exeloval Václav Pivoňka
z Dubné u Českých Budějovic /
SCV Blatná/ časem 12:12. Stříbrný stupínek po právu obsadil
Otto Čada ze Strakonic /SCV
Blatná/ s časem 13:18. Bronz
zůstal vyhrazen Petru Chvátalovi z Blatné /SCV Blatná/ za čas
13:32. Kategorii B /30- 39 let/
vévodil Ondřej Hulač z Buzic
/SCV Blatná/ časem 12:42.
V závěsu ponechal Martina
Kalinu z Tábora s časem 12:49
a Romana Foučka z Protivína
/SCV Blatná/ s časem 15:06.
Pod označením C /40- 49 let/
vybojoval zlato Petr Soukup
z Blatné s časem 12:07, druhý
skončil Pavel Karban z Blatné Václav Pivoňka z Dobné u Č. B.
/SCV Blatná/ s časem 13:25,
bronz uhájil Radek Müller z Blatné s časem 16:35. Kategorie D / 50-59
let / měla jediného zástupce - Miroslava Holuba z Buzic /SCV Blatná, čas
16:44/, kategorie E /nad 60 let/ rovněž - Františka Barcala ze Sedlice /čas
15:33/. Hlavním vítězem a držitelem putovního poháru se stal Petr Soukup
z Blatné, za ním se umístili Václav Pivoňka z Dubného u Českých Budějovic
a Ondřej Hulač z Buzic.
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Do Chlumu u Blatné se vypravila i trojice Lubošových
kamarádů, kteří si závodní trasu
pouze objeli jako pietu - Václav
Cheníček ze Skaličan a Jaroslav Blovský z Blatné /oba
zaměstnanci Městského úřadu/
a Luboš Skuhravý, co s mrtvým
cyklistou najezdil bezpočet kilometrů. „Během jízdy jsme se
rozhodli absolvovat závod jako
časovku družstev, o které jsme
věděli, že ji bezkonkurenčně
vyhrajeme,“zavtipkoval si v cíli
nezávodník a sváteční jezdec
Václav Cheníček.
Neštěstí nechodí po horách,
Trojice hlavních vítězů
ale po lidech. Luboš Hajna se
s ním bohužel střetl a zemřel.
Důležité je, aby jeho památka žila dál. A to se s podílem popisovaného
závodu určitě podaří.
Vladimír Šavrda

„Hlavně, když máš peníze - hrát to
umět nemusíš,“
zopakoval při mariášovém turnaji v Buzicích moudro svých
učitelů karbaník Eduard Uzlík z Rokycan.

Buzice - Ono předposvícenské odpoledne by v šenku buzického hostince
„U Čilejch“ špendlík nepropadl. Konal se zde totiž turnaj ve voleném mariáši
a díky rozsáhlé propagaci akce byla účast nadprůměrná- za hráčské stoly
usedlo rovných 44 přátel žaludského esa z různých končin republiky.
Zastoupeny byly
i Rokycany. Eduard
Uzlík /75 let/ mariáš
„mastí“ už úctyhodných šedesát let! „Nejdřív jsme jako kluci
chodili do hospod především na pivo, pak
jsme se otrkali a okukovali starší chlapy
při mariáši. Jim byl
náš zájem sympatický
a vzali nás takříkajíc
„do učení“. Moc dobře si vzpomínám na moudro, kterým mně častoval jeden člen jejich party:
„Hlavně, když máš peníze - hrát to umět nemusíš!“, směje se Eduard Uzlík.
Tento sympatický karbaník není žádné „ořezávátko“ -  hraje na ligové úrovni
rokycanský i plzeňský pohár, ročně obrazí cca třicet turnajů.
Nejinak tomu je u jeho společníka Vladimíra Bělohlávka / 76 let /, který
kartami naplňuje svůj volný čas přes padesát let: „Mne mariáš naučil táta.
Jak moc jsem na turnajích úspěšný? No, střídavě oblačno,“ hodnotí Vladimír Bělohlávek svůj statistický přehled. Jak být úspěšný v mariáši? To prý
nelze příliš ovlivnit. „Na to žádný zaručený recept neexistuje. Musí přijít
prostě dobrá karta a musí být trochu toho obyčejného štěstí,“ krčí rameny
ostřílený borec, který si neodpustí pravidelné mariášové turnaje v domácích
pohostinstvích.
Ke karbanu neodmyslitelně patří půllitr piva a co hlavně- dobrá cigareta nebo doutník či fajfka. Nejinak tomu bylo i tentokrát a tak by se jako
kulisa k husté kouřové cloně náramně hodil nestárnoucí šlágr z parodie
„Limonádový Joe“ v podání Květy Fialové „Když v baru houstne dým…..“
Majitel hostince Petr Samec se jal několikrát mohutně větrat a neodpustil
si rýpavou poznámku: „Sakra, tady se kouří, jako by krabička cigaret stála
čtyři padesát…“
Z buzického mariášového turnaje neodešel nikdo s prázdnou- cen bylo
dost pro všechny - uzené ryby, láhvové pivo, víno, čepice, trička, pytle
brambor, živí kapři apod.
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Pro cenu za třetí místo si přišel Miroslav Hurt
ze Střížovic. Stříbrnou příčku obsadil Jan Lilovský
z Blovic. Zlatou kartu tentokrát hřál na své hrudi
Josef Vitoušek z Údraže. Obsazení domácích
bylo tentokrát víceméně jen symbolické- Buzice
reprezentoval jen jeden hráč, a to Miroslav Rataj.
V konkurenci ale obstál příkladně- třináctá pozice
nebyla vůbec špatná.                   Vladimír Šavrda

Tři nejúspěšnější mariášníci.

DATELS Blatná –

mládežnický hokejbal
v čele soutěže
Přípravka
Hokejbalová přípravka má za sebou první dva
měsíce své činnosti. Do oddílu dochází dvakrát
týdně stabilně 10-12 hráčů a učí se základy práce
s hokejkou a míčkem. Ve spolupráci se sousedním
oddílem přípravky v Písku jsme postavili společný tým a hrajeme soutěž přípravek v regionu
Jižní-Západní Čechy. Nejbližší turnaj proběhne
v Kasejovicích dne 28.10.2011 od 10.00 hod.

Mladší žáci
Kolektiv mladších žáků pod vedením trenérské
dvojice Kareš-Kareš dokázal zúročit náročnou
letní přípravu a zkušenosti z minulých sezón.
V současné době společně s týmem Českých
Budějovic jednoznačně vedou žebříček celé Jihozápadní soutěže. Kapitán Jarda Havel je aktuálně
v čele kanadského bodování a v první desítce jsou
ještě Kryštof Kareš a David Braun. V listopadu
můžete vidět malé „Datlíky“ dvakrát na domácí
půdě 12.11. proti Dobřanům a 26.11. proti Tře-
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mošné, vždy od 10.30hod
na zimním stadionu.
Starší žáci – přípravy na
sezónu a první utkání
Podobně jako mladší
žáci si vedou i žáci starší.
Tento nově složený tým
ze zkušených domácích
odchovanců pod vedením
Daniela Málka a Zdenka
Vintra předvádí atraktivní
útočný hokejbal, který se
musí líbit každému fanouškovi hokejbalu. O vedoucí místo v Jiho-západní
soutěži se dělí s oddílem
Třemošné.
V listopadu můžete vidět starší žáky dvakrát na domácí půdě 12.11. proti Dobřanům a 26.11. proti
Třemošné, vždy od 12.00hod na zimním stadionu.
Všechny žebříčky, týmové a individuální statistiky včetně komentářů k zápasům najdete na oficiálních stránkách www.hokejbal-jih.cz
      DATELS Blatná

Běh v Písku

Přespolní kros

15. 10. běh kolem Ameriky v Písku 5 km,
Jaroslav Pudil /SCV Blatná/ obsadil v kategorii 2. místo.

22. 10. Střelské Hoštice, přespolní kros,
5km, Jaroslav Pudil /SCVBlatná/ obsadil
v kategorii 2. místo.
          J. Pudil

Blatenští potápěči opět vítězně

Jakožto každý rok se poslední víkend v září
zúčastnili blatenští potápěči závěrečného závodu
Mistrovství republiky v lovu ryb na nádech, který
se uskutečnil v zatopeném lomu v Trhové Kamenici u Chrudimi.
Tento závod byl i z důvodu stále vysokých
teplot ve znamení zhoršené viditelnosti a tedy
i ztížených podmínek, se kterými se závodníci
museli vypořádat.
Výborným výkonem v obou závodních dnech
se prezentoval Martin Zdvořáček z týmu Blatná
III.   který vyhrál závod před Karlem Říhou st.
z týmu Blatná I. a Ivanem Drozdem z Pardubic
I. V první „desítce“ se z blatenských závodníků
umístili – Karel Říha ml. na šestém místě, Petr
Sedláček na sedmém místě a Pavel Troníček na
desátém místě. Závod družstev vyhrál tým Blatná
I. ve složení Karel Říha st. a Karel Říha ml. Hned
za nimi se umístila Blatná III. (Martin Zdvořáček,
Pavel Troníček, Martin Dolejš) a třetí skončil tým
z Pardubic I.
V celkovém hodnocení Mistrovství republiky
v jednotlivcích patřily stupně vítězů pouze blaten-

ským. Mistrem republiky se stal Karel Říha st.,
který získal již šestý titul v této kategorii a potvrdil
pozici nejlepšího závodníka v celé historii tohoto
sportu. Druhé místo obsadil Karel Říha ml. a na
třetím místě se umístil Petr Sedláček (Blatná II.).
Díky těmto vynikajícím výkonům jednotlivců zůstal v Blatné i titul Mistrů republiky v družstvech.
Týmu Blatná I. se i přes absenci jednoho člena
družstva povedlo zcela ovládnout všechny závody
a stali se počtvrté v řadě Mistry republiky (Karel
Říha st. a Karel Říha ml.). Vicemistry se taktéž
počtvrté v řadě stala Blatná II (Josef Kostka, Petr
Sedláček, Petr Pechr) a třetí skončili závodníci
z pražského týmu.
Závodníkům bychom tímto chtěli pogratulovat
k dosaženým úspěchům.
Zároveň Klub potápěčů Blatná pořádá tréninky
jak nádechového, tak i přístrojového potápění,
a to ve strakonickém bazénu. V případě zájmu
se můžete více informovat na emailové adrese
karlos.rr@seznam.cz.  
EK
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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

nám. Míru 104, 388 01 Blatná
tel.: 733 378 951
- kavárna/cukrárna v moderním
designu a s originálními domácími
výrobky - zmrzlina, zákusky, dezerty,
palačinky
- salonek pro pořádání soukromých
oslav, firemních večírků
- prodloužená otevírací doba pátek
a sobota do 23 hod.
Nyní akce na vybrané cocktaily od
19-21 hod. za 50,--------------------------------------------------KUPON: ESPRESSO + TOMA
NATURA VODA při předložení tohoto kuponu za 39,- Kč.

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 9.00 do 17.00 hodin,
neděle zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje.
Info na čísle: 721 911 320

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

Oznamuje:

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

Nabízím prostory k pronájmu v
podkroví domu v ulici Zahradnická. Vhodné pro komerční
účely (kancelář, služby)

tel. 602 447 803
VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA Blatná
pracovníka na pozici:
• elektronik - výroba VN modul
- hlavní pracovní pomr,
- praxe v oboru,
- vyhláška 50/78 Sb.,
- idiský prkaz B,
- NJ nebo AJ výhodou;

Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spolenosti, firemní benefity a
odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na
Zdena.Erbenova@Vishay.com.
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Na adrese: T.G. Masaryka 274, Blatná
Tel./fax: 383 392 758
Mobil: 608 266 435
NEJLEPŠÍ OD NÁS!
Provozní doba:
Pondělí		
8.00-11.30
12.15-17.00
Úterý		
zavřeno
Středa		
8.00-11.30
12.15-17.00
Čtvrtek		
8.00-11.30
12.15-16.00
Pátek		
8.00-11.30
12.15-15.00
Mimo provoz. dobu otevřeno po tel. dohodě
Tel. 841 444 555 – klientská linka		
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
osobní automobil do 1000 cm3 včetně
nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně
nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně
nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně
nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně
nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně
nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně
nad 2500 cm3
motocykl do 50 cm3 včetně
nad 50 cm3 do 350 cm3
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně
nad 500 cm3
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně
od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)
starší vozidla – do roku výroby 1975

www.cpp.cz
od   883,- Kč
od 1081,- Kč
od 1298,- Kč
od 1564,- Kč
od 1915,- Kč
od 2380,- Kč
od 2814,- Kč
od 3553,- Kč
od   107,- Kč
od   211,- Kč
od   519,- Kč
od   748,- Kč
od 2948,- Kč
od 4469,- Kč
od   388,- Kč
od     46,- Kč

*Produkt SPOROPOV s maximálně možným dosaženým bonusem
50% zohledňuje region, stáří vozidla, věk pojistníka a volbu ročního
pojistného období. Platnost sazeb je pro smlouvy s počátkem období od
1. 1. 2011.
Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku + odpovědnosti s 30%
slevou, pojištění Vašeho podnikání, finanční způsobilosti dopravců,
nákladů na veterinární léčbu psů, úrazové pojistky i výhodná životní
pojištění.

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

Nabízíme provedení tČchto prací:
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
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

x95 cm

ZIE

v

HELEN DORON EARLY ENGLISH
ANGLIČTINA PRO DĚTI

300 m

Ukázková hodina zdarma
www.helendoron.cz

tel. 720 440 362

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

www.vinozila.cz
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MBM BLATNÁ

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro

maloobchod

velkoobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

Nejširší výběr piv v okolí
Výhod. ceny destilátů, např.
Fernet Stock/Citr.129,- Kč,
nealko nápojů a pochutin

www.vinozila.cz

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

v

Bohatý výběr vín z celého světa
španěl. dezertní a portská vína
stáčená vína, svařáky, punče
list. - 40 druhů mladých vín

v
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v

Víno v Kaplance
stáčená vína, vinný punč
pravé holand. sýry (i kozí)
Svatomartinské víno
11.11. 11 v 11.11.11 hod.
viz www.vinozila.cz

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#/ )'%(-()'&%%&#

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
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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.

