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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Stěnu staré blatenské spořitelny ozdobila busta slavného
rodáka Jana Hály
Blatná - Více jak sedmdesát občanů se v pátek
28. října odpoledne shromáždilo na konci centrální blatenské třídy J. P. Koubka před budovou bývalé spořitelny u příležitosti slavnostního odhalení
busty malíře Jana Hály / 1890- 1959 /.
Hlavním iniciátorem a mecenášem projektu
byl ekonom a sběratel obrazů ing. Marián Hudoš,
žijící od roku 1985 v Praze. „Osobnost malíře
Jana Hály mě velice zaujala,“ svěřuje se inženýr
Hudoš, „Opatřil jsem si veškerou dostupnou
literaturu o tomto ryzím umělci a podařilo se mi
také do osobního vlastnictví získat jeho nejlepší
díla. Snažím se jeho tvorbu maximálně propagovat mezi veřejností, a to i prostřednictvím
novinových článků. S jeho rodinou jsem vešel
v kontakt zhruba před rokem, kdy jsem celý pietní
projekt odstartoval. Nyní se chystám i na návštěvu
slovenského města Važec, kde blatenský rodák
dlouhá léta tvořil a posléze také zemřel. Velmi se
těším na jeho muzeum, i když po jeho vyloupení je
interiér pouze poloviční. Do celého projektu jsem
prostě vstoupil z osobních sympatií k člověku,
který velice pomohl Slovensku- ilustroval tam
slabikáře, zachycoval ve svých dílech važecký
lid v jeho typických krojích s jeho odvěkými
tradicemi až do konce 1. světové války, kdy už
do života prostých obyvatel Važce začala pronikat
civilizace.“ Ekonom ing. Marián Hudoš se studiu
literatury a sběru obrazů věnuje už 25 let.
Docent Dimitrij Slonim, který je synem
paní Hálové a má k umění velice blízko, na

shromáždění pronesl: „Jan Hála byl výjimečný
člověk, který miloval obyčejný život se všemi
jeho atributy a zcela splynul s městem Važec. Pro

Slovensko, které se mu stalo druhým domovem
toho učinil velice mnoho a zanechal tam po sobě
nesmazatelnou stopu. Mně osobně se podařilo
shromáždit 108 jeho dopisů, které adresoval
svému nejlepšímu příteli a rád bych je v blízké
budoucnosti vydal tiskem.“

Autor busty - akademický sochař Karel Kryška
z nedaleké Blatenky- příliš sdílný nebyl. „Dělal
jsem tuhle zakázku rád a těší mně, že se dílo setkalo s kladnou odezvou vás všech,“ řekl pouze. Poté
ještě prozradil, že na desce s bustou z umělého
bronzu pracoval přes půl roku. O Karlu Kryškovi
je známo, že se mu nejlépe tvoří „pod tlakem“,
přeloženo na poslední chvíli - tehdy má nejznamenitější nápady. „Při vytváření busty Jana Hály
jsem byl poněkud na rozpacích, protože každá
zapůjčená fotografie byla jiná. Nakonec jsem ho
zachytil v jeho nejlepším tvůrčím rozkvětu, tedy
v jeho 50 letech,“ dodává akademický sochař.
Přítomna pietnímu aktu byla i delegace
z partnerského Važce v čele se starostou. Chybět
nemohli zástupci blatenského veřejného a kulturního života, rodinní příslušníci a jeho bývalí
přátelé.
Život a dílo akademického malíře Jana Hály
Narodil se 19. ledna 1890 a dětství prožil
v blatenském domku, který stával na místech
staré spořitelny. Po absolvování obecné školy
vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích,
kde roku 1909 maturoval. V letech 1910 až 1915
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze
u profesorů Bukovce a Piknera.
Roku 1922 uspořádal první větší samostatnou
výstavu v Okresním domě v Blatné, která byla
zaměřena především na portréty a krajinu.
(pokrač. na str. 5)

Ochutnávka Svatomartinských vín v Kaplance
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat tento víkend do blatenské Kaplanky na ochutnávku Svatomartinských
vín.
11. listopadu – v 11:11 hod. slavnostně přijede Martin na bílém koni (ne že napadne sníh, to zařídit neumíme, ale
ten bílý kůň tam bude! A živý! a my tradičně otevřeme první letošní Svatomartinské víno!!! (Zprávy z moravských
vinic a sklepů napovídají, že ochutnávka mladých vín bude fakt zážitek. Ročník 2011 je velmi, velmi slibný).
Všichni jste srdečně vítáni! (Doufáme, že se těšíte stejně, jako my!)
Aby nebylo těch jedenáctek málo, píše se letos rok 2011. Magické datum !!! Takže 11.11.11 v 11:11:11 hod.
v blatenské Kaplance. Jak to vypadá, vín nabídneme letos 11+11+11.
Vlastně už je jisté, že jich bude o dost víc, pokud nabídku rozšíříme o další mladá vína, mimochodem i z dovozu. Pokračovat budeme i v sobotu
12.11. a v neděli 13.11, vždy od 10 hod cca do 18 hod.
17. listopadu – od 10:00 hod. si připomeneme události roku 1989. Dokumenty, fotky, povídání, …… Pořádá OS Nobiscum Humanitas.
V průběhu listopadu a prosince se účastníme dalších akcí, které pořádají Duhové ještěrky. Najdete nás na adventních trzích na náměstí J. A. Komenského.
V Kaplance nemáme pevnou otvírací dobu, přesto - pokud jsou otevřená vrata, nabízíme zde horký punč, svařák, stáčené víno a výběrové holandské
sýry za vynikající ceny.
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A KTUALITY
Památce
Ing. Karla Zoula
Pana Ing. Zoula jsem znal z Tesly Blatná,
kam se vrátil ihned po revoluci, kdy pominula
perzekuce za náboženské přesvědčení. Když
se nastěhoval do našeho domu, měl jsem
radost, že k nám přišel slušný člověk pevné
křesťanské víry, kterou žil. Pan Karel Zoul
je pro mne vzorem člověka, který s pokorou,
skromností a úsměvem prochází životem, aniž
by si stěžoval na nepřízeň osudu. Jeho úmrtí
je pro mne připomínkou, že vše hmotné je
pomíjivé, jen úsměv a láska zůstávají.

Čest jeho památce
Aleš Drobník

Řemesla na
Blatensku březová košťata
Lidová řemesla jako jsou vyšívání, paličkování
krajek, výroba košíků, řezbářství apod. nestárnou,
ale naopak v posledních letech jsou žádanější.
Základní škola J. A. Komenského se proto
rozhodla ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska
uskutečnit projekt Lidová řemesla na Blatensku.
Dne 21. října našim žákům třetích ročníků předváděla paní Blanka Maroušková z Radomyšle
výrobu březových košťat. Děti jí při práci asistovaly, měly řadu zajímavých dotazů a velkou
radost udělalo to, že si domů odnesly vlastnoručně
vyrobené a nazdobené košťátko.
Ve třídách 3.A , 3.B a v ředitelně školy zůstalo
po jednom, aby plnilo funkci „výchovného prostředku“ jako za Komenského.

Blatná 11. listopadu 2011

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
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

VÝTVARKA
KLÁRY JÁNSKÉ
KERAMIKA, MALOVÁNÍ, KRESLENÍ

úterý 17 - 19 hod.
pátek 10 - 12 hod.
Tylova 274 (u pošty) tel.: 732 351 850

Doufáme, že ho nikdy nebudeme muset použít
k jeho původnímu účelu.
Děkujeme paní Blance Marouškové za trpělivý
přístup a paní Radce Vokrojové za uspořádání
akce.
Marcela Karbanová a Iva Tvrdá, třídní učitelky
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JAKÝ DEN NA SV. MARTINA, TAKOVÁ
TÉŽ BUDE ZIMA!
SV. MARTIN – den ke kterému se váže celá
řada pranostik. Byl považován za zlomový den,
kdy podzim přechází do zimy. Dny jsou krátké,
noci dlouhé - pomalu se blíží ADVENT.
– PO SV. MARTINĚ, ZIMA NEŽERTUJE,
PŘICHÁZÍ SNÍH I MRÁZ KVALTEM
– NA SV. MARTINA BÝVÁ DOBRÁ PEŘINA
– NA SV. MARTINA KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA
– MARTIN A KATEŘINA NA BLÁTĚ – VÁNOCE NA LEDĚ
STAROČESKÉ VÁNOCE 2011 „U SVATÉ
KATEŘINY“ JIŽ OD 20. LISTOPADU!
Jak už jsme se v minulém čísle zmínili, jako
každoročně jsme pro naše zákazníky připravili
vánoční prodej v pojetí starých českých vánoc
vycházející z tradic našich předků. I když v současnosti nám vládne konzum, jsou Vánoce tím
pravým okamžikem, kdy se všichni můžeme
zamyslet nad smyslem těchto svátků. I v době
hojnosti, ve které žijeme, nejde o obdarovávání
se nákladnými dary, ale vzpomenout si na své
blízké a darovat nějakou maličkost, která jim
přinese třeba i jen drobnou radost, ze kterých se
náš život skládá.
Co vše vám nabídneme? Klasické vánoční
ozdoby vyrobené z přírodních materiálů – ze
slámy, kukuřičného šustí, textilu, paličkované
krajky. Perníčky z forem, perníčky malované
(dekorační i k jídlu), ozdoby z vizovického těsta,
různých plodů, keramiky, svíčky i ozdoby ze
včelího vosku, zvonky i zvonečky z různých
materiálů, také kované i mosazné, koše, košíčky,
ošatky a mnoho dalšího jako včelí med, jablečný
mošt, medovinu, domácí preclíčky , sušené ovoce
a různé dobroty… Pokud budete mít štěstí, některé
dny bude pro vás připraveno i malé pohoštění.
Na našem pultě také naleznete originální přání
i vánoční pohledy, papírové betlémky, výrobky
ze dřeva, kovu i drátu, grafiku, obrazy a obrázky
a tak bychom ve výčtu mohli ještě dále pokračovat. Bude však lepší, když obchod „U svaté
Kateřiny“ přijdete navštívit! I letos je pro vás
připravena celá řada novinek.
NA SVATÉHO MARTINA, NEJLEPŠÍ JE
HUSINA, POHLEĎ NA HRUĎ I NA KOSTI,
POZNÁŠ JAKÁ ZIMA SE PŘIHOSTÍ. JE-LI
KOBYLKA MARTINSKÉ HUSY HNĚDÁ,
BUDE MÁLO SNĚHU A BUDE NA HOLO
MRZNOUT, JE-LI VŠAK BÍLÁ, BUDE TUHÁ
ZIMA.		
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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roce byla instalována v obřadní síni klimatizace. Cílem veškerých úprav je
zkvalitnění služeb pro pozůstalé a též úspora energií.

Pohřební služba města Blatné

Nové svozové vozidlo

Zemřelí, říjen 2011
Adolf Šíma, Radomyšl, nar. 1930
Zdeňka Chalupecká, Výšice , nar. 1934
František Fořt, Paštiky, nar. 1920
Josef Koubek, Bezdědovice, nar. 1929
Karolína Pechová, Blatná, nar. 1918
Jana Krejčová, Škvořetice, nar. 1958
Ing. Michal Karmazín, Praha, nar. 1954
Jan Pavlík, Blatná, nar. 1927

Výměna oken
Dne 7. listopadu provedla
firma Dynal výměnu posledních
7 ks oken v objektu krematoria. V roce 2009
byla vyměněna
okna u obřadní
síně a pohřební
služby. V témže

Beseda o zámeckém parku
Děkujeme paní Radce Vokrojové za velmi zajímavé besedy o blatenském
zámeckém parku, které se na naší škole uskutečnily v rámci enviromentální
výchovy během měsíce října.
Žáci 3. a 4. ročníků se dozvěděli něco o historii a založení parku, na
současných i historických fotografiích poznávali řadu významných dřevin.
Překvapila je původní čtyřicetihektarová rozloha parku, který byl zbudován
jako obora pro chov daňků i to, kolik staletých a rozložitých stromů v parku roste. Díky fotografické dokumentaci děti viděly torzo dubu královny
Johanky a zámecké nádvoří, jak vypadalo kdysi dávno. Svým přístupem si
paní Vokrojová děti pro poznávání stromů a našeho parku získala a navíc
trpělivě odpovídala na řadu dětských otázek.
Za žáky a vyučující 3. a 4. ročníků ZŠ J.A.Komenského Blatná děkuje
Marcela Karbanová

V rámci projektu „Rozšíření separace odpadu v regionu Blatensko“,
o kterém jsme se již několikrát zmiňovali v našich článcích, bylo zakoupeno
nové svozové vozidlo s hákovým nosičem a hydraulickou rukou. Vůz bude
využíván právě pro svoz separovaného odpadu (odpad, který vhazujete
do zvonů na sklo, papír, plasty a nápojový karton) v Blatné a v okolních
obcích.
Pro zajímavost přidáváme parametry hydraulické ruky: ve výšce 2,5 m
unese 2740 kg, v 7 m 935 kg.
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Vítání občánků na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
Slavnost vítání občánků, která je již v Blatné tradicí, se uskutečnila 4. října 2011 v obřadní síni blatenského zámku.
S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské školy Blatná, ul. Vrchlického. Pan starosta Mgr. Bohuslav Navrátil přivítal do života 24 občánků
Blatné:
Loreta Forejtová
Karin Kučová
Tadeáš Matějka
Natálie Vachulková
Vojtěch Valášek
Aneta Pechrová
Tobiáš Antoš
Lukáš Erben
Barbora Bělinová
Pavel Bláha
Adam Sedlák
Martin Flandera

nar. 12.11.2010
nar. 29.12.2010
nar. 09.03.2011
nar. 19.03.2011
nar. 22.03.2011
nar. 30.03.2011
nar. 01.04.2011
nar. 08.04.2011
nar. 21.04.2011
nar. 26.04.2011
nar. 01.05.2011
nar. 06.05.2011

Šimon Viktora
Lukáš Štědronský
Tereza Bartáková
Eliška Šornová
Vojtěch Chlanda
Petr Týma
Jakub Drnec
Lukáš Bulín
Nela Mrkvičková
Jakub Polánský
Lia Janovská
František Váňa

nar. 06.05.2011
nar. 09.05.2011
nar. 10.05.2011
nar. 17.05.2011
nar. 02.06.2011
nar. 28.06.2011
nar. 28.06.2011
nar. 01.07.2011
nar. 05.07.2011
nar. 16.07.2011
nar. 24.07.2011
nar. 28.07.2011

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč, v případě neúčasti
na vítání občánků poukázky byly maminkám předány na správním odboru MěÚ Blatná.
Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen narozeným dětem od roku 2008. Nárok na příspěvek má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte trvalý
pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná.
Do života přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky i těmto dalším občánkům Blatné:
Tereze Elle a Zuzaně Nele Fajových, nar. 18.04.2011, Šimonu Teskovi, nar.07.06.2011 a Lilian Narges Shamsfard, nar. 18.07.2010.
Počátkem prosince se uskuteční poslední vítání občánků v letošním roce. Budou pozvány děti narozené v srpnu až říjnu 2011. Žádáme rodiče, kterým se
v tomto období narodilo či narodí děťátko, a neobdrží pozvánku do 25. listopadu, aby kontaktovali pracovnice správního odboru osobně nebo telefonicky
– 383 416 202, 205.									
Ing. Hana Valachová, správní odbor MěÚ Blatná

Veřejné akce - Buzice
12. 11. „Drakiáda“
Vezměte děti, draka, dobrou náladu a přijďte si užít Drakiádu na louku za Penzionem u Kohoutka.
Vyhlásíme nejkrásnějšího draka.
Večer v restauraci u Kohoutka jste zváni na Drakopárty.
18. 11. „Post Hubert“
Zveme Vás na rekapitulaci Hubertovy jízdy v naší restauraci.
Promítání fotek z parkuru,westernových soutěží atd.
Bohatá nabídka dobrého jídla a pití. Zábava , živá hudba.
3. 12. „Mikulášská“
Rádi bychom Vás pozvali na „MIKULÁŠSKOU BESÍDKU“
Místo konání, Buzice, Penzion u Kohoutka.
Odpolední předání balíčků od čerta a Mikuláše pro děti
a večerní Mikulášská pro dospělé.

Penzion „U Kohoutka“

ˇ draka, dobrou náladu
ˇ deti,
Vezmete
ˇ
a prijdte
si užít 12.11.2011 v 15.00 hodin

Drakyádu
na louku za Penzionem

„U Kohoutka“.

ˇ
Vyhlásíme nejkrásnejšího
draka.
Vecer
ˇ v restauraci U Kohoutka
jste zváni na Drakopárty.
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Stěnu staré blatenské spořitelny ozdobila busta
slavného rodáka Jana Hály (pokrač. ze str. 1)
Roku 1923 odjel Jan Hála s přítelem Karlem Hildprandtem na základě jeho pozvání na Slovensko,
kde poznal Važec, do kterého se okamžitě zamiloval a zůstal v něm.
Zde prožil i tragickou událost, kdy 17. července 1931 starý Važec téměř celý vyhořel. Jeho dřevěný
dům se jako jeden z mála zachoval. Další ranou osudu byl po mnichovském diktátu rozpad Československa a došlo k vypovězení Hály do Čech. Na základě četných žádostí važčanů mu byl 15. 10. 1940
povolen návrat do Važce.
Téhož roku uskutečnil vynikající ilustrátorskou práci v knize J. Š. Baara „Jan Cimbura“.
Byl členem řady výtvarných spolků- Spolek jihočeských výtvarníků, Spolek výtvarných umělců
v Praze, Spolek slovenských výtvarných umělců, Umělecká beseda slovenská.
Na počátku 50. let stál u přípravy zrodu galerie Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši,
která existuje doposud.
Slavný blatenský rodák Jan Hála opustil tento svět 17. května 1959 ve Važci.
Vladimír Šavrda

Starosta Važce, pan Rastislav Profant a starosta Blatné
pan Mgr. Bohuslav Navrátil při slavnostních projevech.
Vpravo hlavní iniciátor projektu
Ing. Jiří Hudoš.

Chtěla bych poděkovat touto cestou zaměstnancům Domava pro seniory v Blatné.
Hlavně kolektivu“žluťásků“ (ošetřovatelek) a zdravotním sestrám.
Nikdo, kdo zde nepracoval, neví, co
tato práce opravdu obnáší. Půl roku
jsme patřila mezi Vás. Vím tedy dnes
velice dobře, co to znamená zde pracovat.
Vždy být s dobrou náladou a se zájmem
připraven vyslechnout veškeré starosti,
obavy, problémy i radosti obyvatel domova
a řešit je s nimi. A nejen to. Zvládnout bez
stresu běžný denní chod domova je sakra
náročné.
Chci aby jste věděli, že je stále spousta
lidí, kteří si Vaší práce velmi váží tak jako
já. Přála bych Vám vedení, které Vaši práci
umí opravdově ocenit a hlavně podle toho
také s Vámi jednat. Neboť Vy jste seniorům
nejblíže, Vy jste jejich rodina. A já před
Vámi smekám.

Společenské dění
Neobyvatelná stavba
zmizela, nahradí ji
chodník a odpočinková
zóna

Ochotnické divadlo
sklidilo ve Škvořeticích
velký úspěch

Škvořetice - Odstraněním zchátralé budovy,
kterou obec Škvořetice společně s pozemkem
zakoupila do svého vlastnictví, vzniklo v zatáčce
směrem na Lom rozsáhlé a přehledné prostranství. „V současnosti se tady dokončují chodníky
a vznikne tu jakási odpočinková zóna,“ vysvětluje
zdejší starosta Lubomír Nový, „Volnou plochu
osázíme zelení a zabudujeme do ní lavičky.
Projekt je částečně spolufinancován ze zdrojů
Jihočeského kraje. Jedná se o příspěvek ve výši
160 000 korun.“
Zároveň dochází i k rozšíření vozovky, což
významně zvýší bezpečnost řidičů i chodců. Před
demolicí neobyvatelného objektu bývala zatáčka
na Lom poměrně riziková.

Škvořetice - Kultura měla v obci Škvořetice
vždycky významné postavení. Na bohatou tradici
navazují i současní volení zástupci občanů. Nejúspěšnější akcí bylo bezesporu nedávné ochotnické
představení „Sluha dvou pánů“, které na jevišti
místního kulturního domu sehráli amatérští herci
ze Strašic. Představení shlédlo na 80 diváků.
Ale byly i další akce. Velmi se líbila taneční
zábava s kapelou „Traktor“, spojená s úspěšnou
„Metaxa párty“. O místní pouti se konalo dětské
sportovní odpoledne s rekordní účastí mladých
borců, večer navázala taneční zábava s kapelou
„Renesance“ a v neděli pak posezení v hostinci
„U Antona“ s hudbou pana Koubka. V zábavném
stylu se odehrálo i tamní posvícení, na listopad
je naplánována beseda s populárními cyklocestovateli Luckou a Michalem, která bude obohacena
o promítání a autogramiádu jejich knih.
A kultuře se zde bude určitě dobře dařit i dál.

Vladimír Šavrda

Vladimír Šavrda

Alena Květoňová
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Informace o rekonstrukci křižovatky u polikliniky
Vážení čtenáři,
jak jste si již jistě povšimli, od 20. října byla
započata rekonstrukce křižovatky místní komunikace (ul. Šilhova a Jana Wericha) se silnicí č.
III/1734 (ul. Boženy Němcové), u polikliniky
v Blatné.
Cílem rekonstrukce je především zpomalení
rychlosti vozidel přijíždějících po vedlejší pozemní komunikaci (ul. Boženy Němcové), optické
zdůraznění faktu, že tato komunikace není hlavní
pozemní komunikací a zlepšení rozhledových
podmínek. V minulosti postupně prováděné doplňování dopravního značení (předběžná značka
stop doplněná výstražnými světly, optická psychologická brzda, značky stop na žlutozeleném
reflexním podkladu, odsazení přechodů pro
chodce, zákaz zastavení v místě, kde parkující
vozidla tvořila překážku v rozhledu, snížení nejvyšší dovolené rychlosti nejprve na vedlejší a poté
i na hlavní pozemní komunikaci) sice pomohlo
snížit počet vážných dopravních nehod, nikoliv
ovšem jejich vzniku zcela zabránit. Po další vážné
dopravní nehodě v roce 2010 bylo zřejmé, že
řešením situace nemůže být doplňování dalšího
dopravního značení, protože umístění ještě více
značek by mohlo být pro řidiče již spíše zavádějící
a nepřehledné. Proto se začalo jednat o provedení
stavebních úprav, které by alespoň částečně vyřešily základní problémy v bezpečnosti křižovatky,
kterými jsou zhoršené rozhledové podmínky
a především psychologický efekt, kdy si řidič
jedoucí po široké a rovné vedlejší komunikaci
připadá jako by byl na komunikaci hlavní.
Vybrat vhodnou variantu stavebních úprav nebylo vůbec snadné. Bylo totiž nutné vzít v úvahu,
že křižovatka musí i nadále zůstat průjezdná pro
veškerou dopravu, včetně těžké nákladní a autobusové. Vzhledem k blízkosti polikliniky bylo
taktéž nutné v co největší míře zachovat dosavadní
„legální“ možnosti parkování (neuvažovala se
místa, kde řidiči stojí v zákazu zastavení apod.),
které je již tak poměrně omezené a snažit se navíc
zvolit takové řešení, které by nezvyšovalo hluk
způsobený provozem. Po několika jednáních za
účasti všech dotčených organizací (Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, Města Blatná, Policie ČR
a projekční kanceláře Valbek) byla nakonec zvolena úprava, zahrnující následující opatření:
Na vedlejší pozemní komunikaci se na příjezdu ke křižovatce z obou směrů provádí boční
zúžení jízdního pruhu na 3,25 – 3,5 m, na které
bude navazovat středové zúžení pomocí dělících
ostrůvků. Tyto ostrůvky budou odsazeny dále od
křižovatky, aby byla zabezpečena průjezdnost
křižovatky i pro rozměrnější vozidla; v místě
křižovatky budou nahrazeny vodorovným dopravním značením. Jízdní pruhy ve směru jízdy
od křižovatky zůstanou zachovány v původní
šířce (4,7 – 5,0 m).
V místě stávajícího zákazu zastavení v ul.
Jana Wericha (před budovou polikliniky) bude
mezi chodníkem a vozovkou vložen zelený pás,
který fyzicky zamezí parkování vozidel v rozhledovém poli křižovatky (jedná se o úsek, kde
bylo zastavení zakázáno vodorovnou dopravní
značkou – žlutými čarami).

V ul. Boženy Němcové (vč. prostoru celé
křižovatky a rozjezdů ul. Šilhova a Jana Wericha)
bude položen nový asfaltový povrch a to v úseku
od autobusové zastávky Blatná, poliklinika po
křižovatku s ul. Nerudova (včetně).
Investorem stavby je Jihočeský Kraj a Město
Blatná, zhotovitelem stavby je firma Strabag a.s.
Celkové náklady akce jsou 3 028 739 Kč vč.
DPH, z toho podíl Města Blatná činí 445 139
Kč vč. DPH.
Veškeré stavební práce zatím probíhají při
částečném dopravním omezení. Od 19.11.2011
7,00 hod. (sobota) do 20.11.2011 9,30 hod. ráno
(neděle) bude ovšem z důvodu asfaltování nutné
celou křižovatku zcela uzavřít, a to pro všechny
směry jízdy. Objížďka ve směru od Písku na
Bělčice bude vedena ul. Plzeňská, Vrbenská,
V Jezárkách, Fügnerova, Kalinovo nám. a Tyršova v obou směrech, objížďka ve směru od Paštik
bude vedena v obou směrech po místních komunikacích ul. Nad Vdovečkem, Hálova, Alšova,

Jana Wericha a Sadová, kde se napojí na objízdnou
trasu vyznačenou ve směru od Bělčic. Objížďka
ve směru od centra města nebude vyznačena, řidiči budou moci využít např. souběžnou Palackého
ul., v opačném směru pak ul. Tylova.
Po dobu uzavírky bude dne 19.11.2011 pro
autobusové spoje č. 1 linky 137441 (směr Strakonice, Vimperk, odj. 9,53 hod.) a č. 6 linky 370002
(směr Strakonice, Vimperk, odj. 17,51 hod.)
zrušena autobusová zastávka Blatná, Boženy
Němcové a nahrazena autobusovou zastávkou
Blatná, Palackého. Autobusy budou na zastávku
v Palackého ul. přijíždět po vyznačené objížďce
(tj. Plzeňská, Vrbenská, V Jezárkách, Fügnerova)
a dále mimořádně po tř. T.G. Masaryka. Ze zastávky Palackého budou spoje odjíždět ul. Tylova,
Na Obůrce a dále mimořádně ul. Zahradnická
a Spálená.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla
Historické souvislosti
Kaple sv. Michaela Archanděla tvoří díky své
poloze na 608 m. vysokém vrchu Kamýku severozápadně od obce výraznou krajinnou dominantu.
Svými rozměry sice připomíná spíše kostel, ale
protože v průběhu své existence nikdy neměla
status farní ani filiální svatyně, je nazývána kaplí,
byť s pravidelným bohoslužebným provozem. Ve
starších pramenech bývala ovšem vesměs označována jako zámecká, což naopak zdůrazňovalo skutečnost, že měla sloužit v prvé řadě soukromým
potřebám dožického zámeckého panstva.
Kapli dal postavit roku 1575 Mauric Chanov-

Celkový pohled od severovýchodu

ský z Dlouhé Vsi, jehož rod vlastnil Dožice od
roku 1553 až do roku 1660. Zařídil ji potřebným
mobiliářem a liturgickým náčiním včetně dvou
zvonů. Přál si, aby se v kapli konaly vždy jen
katolické bohoslužby a ve své poslední vůli z roku
1584 určil duchovnímu a ministrantovi, kteří by
je zde zajišťovali, jako odměnu za každou mši 5
grošů a oběd na dožické tvrzi. Podle jiných údajů
zřídil při kapli zvláštní fundaci pro čížkovského
faráře, kterému daný úkol svěřil. Fundace sestávala z 1 kopy kaprů a 4 sudů piva z dožického
pivovaru ročně. Bohoslužby se pak měly v dožické kapli odbývat čtyřikrát do roka, o svátcích
Narození Páně, Zmrtvýchvstání Páně, Seslání
Ducha svatého a konečně o svátku patrona kaple
sv. Michaela Archanděla (29. září). Na ostatní
bohoslužby docházeli dožičtí věřící do Čížkova
nebo do Budislavic podle toho, jaká byla roční
doba a počasí. Farností ovšem Dožice spadaly

nejpozději od roku 1701 do Čížkova a s ním do
pražské arcidiecéze, od roku 1993 pak náleží do
diecéze plzeňské.
Údržbu kaple měl na starost obyvatel přilehlého domku. Jeho povinností bylo mimo jiné vyzvánět ráno, v poledne a večer, v letních měsících
ještě proti mračnům. Naproti tomu byl osvobozen
od všech robotních povinností a platů. K obživě
mu vrchnost přidělila malé pole. Rozhodně tedy
nebyl poustevníkem v pravém smyslu, jak se někdy uvádí. Roku 1800 vrchnost domek prodala.
Patronát nad kaplí měla vždy dožická vrchnost,
respektive majitel zdejšího velkostatku. Vztahy
mezi patrony a čížkovskými faráři, kteří sem
(a také do sousedních Budislavic) na bohoslužby
dojížděli, ovšem nebyly vždy idylické. Zejména
Anna Juliana Bukovanská z Vrabí, které patřily
Dožice v letech 1665–1689, měla spory s farářem
Šebestiánem Seplumerem (1677–1686), kterému
nechtěla odvádět předepsané fundace za bohoslužby v Dožicích a Budislavicích. Snažila se mu
dokonce zamezit přístup do obou kostelů a dala
odvázat provazy ode všech zvonů, aby nemohly
svolávat věřící na bohoslužby. Příčinou nebo naopak důsledkem této nevole byla zřejmě obliba,
kterou paní Bukovanská nalezla v řádu bosých augustiniánů, působícím od roku 1684 v nedalekých
Lnářích. Je známo, že využívala jejich duchovních
služeb a oplácela jim přívarkem v dožickém pivovaře. Nicméně čížkovský farář se nedal. Nejenže
uvedl znovu do provozu zvony, nýbrž i dokázal
patronku přimět, aby mu a ministrantovi zajistila

Dožice na počátku 20. stol. (SOkA Strakonice, fond
J. P. Hille).
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Portrétní a heraldická medaile bailliho Adolfa hr.,
Podstatzkého-Liechtensteina z roku 1884.

alespoň povinný oběd na dožickém zámku. Při
jedné takové příležitosti ovšem došlo mezi ním
a mladým panem Maxmiliánem Bukovanským,
synem Anny Juliany, ke konfliktu. Farář se zřejmě
domáhal plnění starodávné fundace, čímž svého
spoluhostitele rozlítil natolik, že ho udeřil pečínkou z kapouna do obličeje, až mu tím způsobil
krvavé zranění.
Od roku 1746 držel patronát nad kapli řád
maltézských rytířů. Dožice tehdy koupil receptor
(finančník) českého velkopřevorství hrabě Michael Ferdinand von Althann, aby sem následně
mohla být z chorvatského Karlovace přenesena
bailliva sv. Josefa. Bailliva představovala u maltézských rytířů komendu (řádový dům) vyšší kategorie. Dožická bailliva byla při tom výjimečnou
tím, že její držitel (vždy z řad profesních rytířů
šlechtického původu) se směl osobně účastnit
zasedání nejvyššího shromáždění celého řádu
– generální kapituly. Dožický dům maltézského
řádu se proto nazýval „kapitulní baillivou sv.
Josefa“ a v 19. století býval většinou užíván pro
hmotné zabezpečení profesně nejstaršího z rytířů
českého velkopřevorství řádu, tzv. bailli anziano.
V držbě dožické baillivy se vystřídali následující
řádoví rytíři:
1746–1747
1748–1769
		
1769–1785
		
1785–1788

		

1788–1789
		
1789–1815
		
1816–1819
		
1820–1821
		
1822–1825
		
1826–1835
1835		
1835–1836
		
1837–1842
		
1842–1847
		
1848–1874
		
		
1876–1898
		
1899–1914
		
1915–1926
		
		

Jan Karel Běšín z Běšin
Michael Ferdinand, hr. von
Althann – Goldburg
Johann Anton Josef,
hr. Colloredo – Mels – Wallsee
Philipp Josef, hr. von
Sinzendorf – Ernstbrunn
Josef Maria, hr. Colloredo –
Mels – Wallsee
Johann Baptist Franz, hr.
Colloredo – Mels – Wallsee
Vincent Maria Josef, hr.
Kolowrat – Libsteinsky
Johann Baptist, sv. p. von
Haugwitz
Karl Vincenz Hieronymus, hr.
von Neipperg
Edmund Franz, hr. Coudenhove
Karl Borromäus Josef, hr. Morzin
Ludwig Franz, hr. Montecuccoli –
Laderchi
František Antonín, hr. Hrzán
z Harasova a Kaplíře
Franz Salesius Seraph Anton
Josef, hr. Khevenhüller – Metsch
Friedrich Damian Theodor
Philipp, hr. von Schönborn –
Buchheim – Wolfsthal
Adolf, hr. Podstatzky –
Liechtenstein
Johann Nepomuk, sv. p. von
Vernier – Rougemont
Karl Borromäus Emanuel Franz
de Paula, hr. von Thun – Hohenstein
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Po vzniku samostatného Československa
byla i na dožickém řádovém velkostatku provedena pozemková reforma, v jejímž důsledku
řád přikročil k jeho prodeji. Konečná smlouva
byla sepsána 1. února 1926 na celkovou sumu
1 100 000 Kč, za kterou dožický velkostatek
zakoupili JUDr. Karel a Vlasta Šťastní, bytem
v Praze – Bubenči. Součástí dispozičních práv
byl přirozeně i patronát nad „zámeckou kaplí“ sv.
Michaela, která však byla rozhodnutím okresního
soudu v Blatné ze dne 15. září 1932 prohlášena
za veřejnou. Po roce 1948 byl velkostatek Šťastným zkonfiskován a jejich potomkům se vrátil až
v rámci restitucí po pádu socialistického režimu.
Kaple však byla jako kulturní památka přidělena
obci Mladý Smolivec, která v posledních letech
provádí její rozsáhlou rekonstrukci. Bohoslužby
v kapli obstarává duchovní ze Spáleného Poříčí,
který administruje farnost Čížkov.
Stavební vývoj a popis
Původní podobu kaple bohužel neznáme,
i když se někdy objevuje tvrzení, že byla z větší
části dřevěná. Její nejstarší známý popis pochází
z března roku 1800. Hovoří o stavbě skládající se
z oválné a čtverhranné části, přičemž tato zřejmě
představuje presbytář, k němuž byla přistavěna
sakristie a věž.
Zajímavé informace k stavebnímu vývoji
kaple, přesněji k její zamýšlené přestavbě, poskytují písemnosti farního úřadu Čížkov uložené
ve Státním okresním archivu Plzeň – jih, pracoviště Blovice. Předně jde o tři nedatované plány
s rozpočtem nákladů, připravené zednickým
mistrem Ondřejem Černým a tesařským mistrem
Martinem Holečkem. Realizovány však nebyly.
Zdá se, že tehdejší patron, bailli Johann Baptist

Jeden z plánů přestavby kaple v Dožicích z konce 18.
stol. (SOkA , Plzeň-jih prac. Bubovice, Archiv fary
Čížkov , i. č. 60, kart. 5).

Franz Colloredo nebyl přestavbě kaple nakloněn, a tak její iniciátor, čížkovský farář Václav
Lechenr od původního záměru upustil, stále však
poukazoval alespoň na nutnost opravy. V květnu
1792 si nechal od dožického vrchnostenského
správce vypracovat kalkulaci nákladů na opravu
střechy, která se nacházela v havarijním stavu
a narušovala tak statiku kaple. Hrozilo především
zřícení dřevěného stropu, avšak ani obvodové
zdivo nebylo zcela v pořádku. Drolily se zejména
římsy na oknech a věži. Správce předpokládal, že
na opravu střechy bude zapotřebí 15 000 šindelů,
16 000 hřebů, 1 sáh trámů, 3 sáhy pozednic, 6
sáhů prken o celkové hodnotě 124 zl. 30 kr., což
ovšem zahrnovalo i práci tesaře a dvou přidavačů.
V prosinci 1792 pak farář podal žádost na bailliho
Colloreda o poskytnutí dřeva z panských lesů.
Argumentoval mimo jiné tím, že z nevelkého
kapitálu dožické kaple, lze použít jen část, která
na pokrytí nákladů nestačí. Bailli sice přípisem
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z února 1793 nutnost opravy kaple připustil, ale
protože se zde sloužila mše jen čtyřikrát do roka,
nechtěl zbytečné plýtvat panským materiálem
na nějaké větší práce. Zda tedy nakonec oprava
střechy proběhla, nevíme, pravděpodobně však
ano, ale jen v omezené míře.
Zásadní přestavba byla podniknuta až v letech
1862–1863 za bailliho Friedricha, hr. Schönborna.
Kaple tehdy získala svou současnou podobu jednolodní stavby podélného půdorysu s pravoúhlým
presbytářem, k jehož severní straně je přistavěna
sakristie, a hranolovou věží v ose západního
průčelí, zpevněnou dvěma masivními opěráky
vybíhajícími přímo z hmoty věže. Fasádu pročlenily jednoduché lizénové rámce a byly prolomena
jednoduchá segmentově zaklenutá okna. Stejným
způsobem byly řešeny i vchody. Interiér kaple byl
nově zaklenut, presbytář valeně s výsečemi svedenými na hranolové pilíře s římsovými hlavicemi,
loď podobným způsobem s meziklenebními pasy
vybíhajícími z polopilířů s pilastry a římsovými
hlavicemi. V patře sakristie byla zřízena panská
oratoř otevírající se do kněžiště půlkruhovým
obloukem. V kněžišti byly vymalovány řádové
kříže v kruhových polích. Přestavbu, jejíž součástí
byla přirozeně i výměna střech, dokládá mimo jiné
letopočet 1862 vyrytý v jednom z trámů krovu
věže, objevený při poslední opravě. Dne 3. května
1863 byla kaple benedikována.
Další oprava kaple proběhla v letech 1906–
1907 z iniciativy českého velkopřevora řádu
maltézských rytířů Heinricha von und zu Liechtenstein. Týkala se ovšem především vnitřní
výmalby.
Následující práce na kostele představovaly
vesměs jen nutné opravy střech. Roku 1910
opravoval krov věže Jan Křížek, roku 1956 pak
proběhla rekonstrukce její střechy Václavem Říhou ze Lnář a dožickými řemeslníky Václavem
Tesařem a Josefem Valentou. Posledně jmenovaný
opatřil roku 1971 oplechování věže nátěrem.
Roku 1994 došlo k opravě sanktusníku.
Roku 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce
Mladý Smolivec o celkové opravě střech kaple,
zejména na věži, která se v důsledku shnilé konstrukce krovu nakláněla a ohrožovala tak statiku
celé budovy. Po získání dotace z Havarijního
programu ve výši 300 000 Kč, byla v září 2008
zahájena oprava střechy věže s celkovým rozpočtem 318 094, 60 Kč. Pokrývačské práce prováděl
Josef Cihla z Předmíře, tesařské Zdeněk Čejka ze
Zámlyní. Následovaly ještě dvě další etapy (2009,
2010), během nichž byla provedena rekonstrukce
střechy lodi a sanktusové vížky. Roku 2010 započaly práce na fasádě. Nejprve bylo ovšem nutno
vyměnit okna na severní straně kaple, jejichž stav
byl již natolik havarijní, že znemožňoval jakýkoli
restaurátorský zásah. Výměnu oken provedla
firma Spour – Krejčí z Budislavic a stála 63 000
Kč. Dotace Ministerstva kultury byla přiznána
ve výši 50 000 Kč. Do 31. října tohoto roku pak
byla ve spolupráci s firmou STAVEL Příbram,
s. r. o. provedena 1. etapa opravy fasády, a to
odvodnění a nové omítky presbytáře a sakristie,
včetně výroby a osazení polychromované kartuše
s maltézským křížem na východní straně kněžiště.
Celkový náklad činil 400 000 Kč; jednu čtvrtinu
pokryla dotace z programu Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje. Nezbývá
než s velkým uznáním říci „jen tak dál“ a popřát
všem, kdo se na opravě podílí, mnoho úspěchu, trpělivosti a radosti z dobře odvedené práce, jejímž
cílem je vrátit dožické kapli důstojný vzhled.
(Dokončení v příštím čísle).
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Hvězdou letošní „Hubertovy jízdy“
byl jednoznačně herec Václav Vydra
Buzice - Hubertova jízda se v Buzicích stala
nedílnou součástí podzimního období. Ta letošní,
kde se představilo 41 koní ze stájí Leon Blatná,
Dvoretic, Březnice, Chlumu, Hajan a dalších středisek, měla o poznání slavnostnější ráz. Pozvání
totiž přijal se svými hřebci Gustavem a Démonem
populární pražský herec Václav Vydra, který je
vedle své hlavní profese také znamenitý „koňák“.
To ostatně viděli na vlastní oči všichni přítomní.
Ještě před samotnou exhibicí poskytl Václav
Vydra našim novinám krátký rozhovor:
„Jak se vám v Buzicích líbí? Co říkáte nevlídnému
počasí a připravené trati?“
„Počasí je tedy do slova a do písmene přímo
„koňské“. Chladné, příjemné, jen ten déšť si „nahoře“ mohli odpustit. Trať byla připravena vzorně,
snad jen tam mohlo být víc skoků. A samotné
Buzice? Moc hezká vesnička, opravdu.“
„Vy jste známým milovníkem koní. Měli váš
pradědeček nebo dědeček nějaký statek nebo
dokonce chov?“
„Předkové koně nechovali. Můj pradědeček byl
pro zajímavost vojenským kapelníkem.“
„Kdy jste si takříkajíc „našel cestu ke koňské
duši“?
„Začal jsem jezdit na vypůjčených koních
v nějakých dvaceti letech. Nebylo to ovšem nijak
pravidelné. Pak přišla delší odmlka. Až ve svých
dvaačtyřiceti letech jsem si pořídil prvního vlastního koně.“
„Kolik exhibic na koních pro veřejnost ročně
stihnete?“
„Zhruba dvacet.“
„Nedělá vám problém zkombinovat hereckou práci
s koňskými aktivitami?“
„Někdy to je trochu problém, to přiznávám.
Ale snažím se a myslím, že většinou se to nechá
zkombinovat ke spokojenosti všech stran.“
„Vy jste po roce 1989 podnikal v oblasti střelných
zbraní. Platí to stále?“

„Ano, podnikal jsem a bavilo mně to. Pak jsem
s tím ale definitivně skončil a myslím, že jsem
udělal dobře.“
„Děkuji za váš čas a hodně štěstí!“
Bylo skutečnou pastvou pro oči sledovat půlhodinovou ukázku jezdeckého umění Václava
Vydry na buzickém prostranství. Předvedl názorně
skoky přes překážky, jízdu v záklonu, střelbu na cíl
lukem z koňského hřbetu i rozetnutí hlávky zelí
šavlí. Nakonec vydržel hezkou chvilku vestoje na
hřebcových zádech.
I když škaredé klimatické podmínky řadu lidí
donutily zůstat doma, exhibici Václava Vydry si
nenechal ujít snad nikdo. A díky jeho kouskům se
v pořadí 13. Hubertova jízda v Buzicích jistě nesmazatelně vryje do paměti domácím i hostům.
Vladimír Šavrda

Úspěšní absolventi SOŠ Blatná –
Erik Češka

Představíme Vám zajímavou osobnost – Erika
Češku z Blatné. V roce 2008 absolvoval SOŠ
Blatná, obor Informatika v ekonomice. Maturoval z odborných předmětů Grafika na PC,
Webové technologie a Účetnictví na PC. Od
2. ročníku pochopil, že po střední škole je potřeba
směřovat dále na vysokou školu. Začal na sobě
pracovat odborně. Již během středoškolského
studia využil možnosti, kterou SOŠ Blatná nabízela: získal certifikát pro práci s databázovým
dotazovacím jazykem SQL, certifikát pro práci
objektově orientovaným programovacím jazykem C#, účastnil se celorepublikové soutěže
v účetnictví. Snažil se i v ostatních předmětech,
aby dobře zvládl maturitu i přijímací zkoušky na
vysokou školu. Vyvíjel se i profesně. Na škole
vyučované znalosti o webových technologiích
rozšířil a aktivně se sám vzdělával. Byl u zrodu
projektů menších webových stránek, z nichž
některé existují dodnes v aktualizované podobě,
např.:
www.zdravavyziva.tym.cz,

http://vdoleague.ic.cz, http://erikceska.ic.cz,
http://eric-web.ic.cz, http://www.expozice.ic.cz.
Po maturitě na SOŠ Blatná, oboru Informatika
v ekonomice, začal v Praze studovat obdobný
obor na prestižní Vysoké škole ekonomické, totiž
obor Informatika na Fakultě informatiky a statistiky. I když na VŠE Praha je studium náročné,
má Erik i sportovní aktivity. A nejen to. Aby se
stal finančně nezávislým a propojil teorii s praxí,
zvládá současně zaměstnání na částečný, i když
někdy spíše plný úvazek. Po prvním ročníku na
VŠE v r. 2009 se Erik dostal do své první nadnárodní online marketingové agentury, kde poprvé
poznal online marketing v praxi. Zjistil, že to je
něco jiného, než je psáno v učebnicích. Měl na
starosti správu facebookové stránky pro Activii
CZ, Danone. Pro Activii také poprvé odprojektoval svůj první marketingový projekt, kde měl
pod sebou tým grafiků, PR, programátorů. Jednalo se o online podporu soutěže, kterou Activia
s Danone pořádali. Více o proběhlé soutěži je na
osvezseavyhraj.cz
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Od té doby se Erik věnuje pouze online
marketingu na webových stránkách. Prošel již
několika zaměstnáními, ať se jedná o menší nebo
velké společnosti. Byl například online projektový
manager a designer pro alakarte.cz, spravoval
projekt v online části – www.festivalchuti.cz.
Koordinoval tým grafiků, programátorů, PR, sám
tvořil grafické návrhy micropages, reklamních
bannerů, newsletterů (vlastní tiskové informační
médium firmy). Z online marketingu tvořil –
addwords (reklama pomocí klíčových slov na
Internetu), FB kampaně (kampaně přes Facebook
aj. sociální sítě), linkbuilding (zlepšení pozice
webové stránky ve vyhledávání, což vede k nárůstu návštěvnosti z vyhledávačů, nárůst návštěvnosti
webové stránky přes zpětné odkazy). Pokaždé byl
jeho výsledek vidět, například dokázal na festival
chutí přilákat 7 tisíc zákazníků.
Nyní pracuje v nově vzniklé firmě MarketUP,
s.r.o. a pomáhá s rozvojem firmy. Jeho činností
jsou nyní veškeré práce spojené s online marketingem od kampaní, optimalizace pro vyhledávače,
refresh webů, apod.
Jak Eriku hodnotíš svoji práci? „Musíte
být vždy před konkurencí, jinak upadnete v zapomnění. Internet je velká známá, ale zároveň
neznámá, má obrovský obchodní potenciál. Vše
se vyvíjí, a pokud chce být firma úspěšná, musí
investovat na správných místech. Dnes není doba
na vyhazování miliónů za televizní kampaně, ale
je třeba vést dobře cílené a měřitelné kampaně.
Důležitým faktorem je také, aby každá firma měla
marketingový budget, až poté může sestavovat
dlouhodobější cíle a kampaně.“
A co vlastní firma? Nechtěl by sis založit?
„Určitě. Jednou bude! Mám i nápad, který by
oživil online marketing nejen v České Republice,
ale i ve Střední a Západní Evropě. Ale zatím není
čas a hlavně finance. Tak mne snad někdo nepředběhne, jinak bych si to hodně vyčítal :)“
Kdo by se chtěl Erika na něco zeptat,
nebo konzultovat, lze ho kontaktovat na
eric.ceska@gmail.cz nebo na webových stránkách www.trefit.cz
Erik se nyní aktivně připravuje na zápas
v Anglii v MMA (Mixed Martial Arts, česky:
smíšená bojová umění), takže držme mu palce!
Více informací o jeho sportovní kariéře je na
mujpribeh.trefit.cz
Aleš Drobník, foto archiv Erik Češka
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Příspěvek k zamyšlení
Milí přátelé, ti, kteří se opravdu ještě přátelé dnes nazývají!
Musí Vám něco napsat o sobě a o našem domově. Vyrůstala jsem na
hospodářství v krásné jihočeské vesničce, obklopené lesy, rybníky a poli.
Vystudovala jsem a pak jsem byla zaměstnána v peněžním podniku.
Maminka mi však zemřela a zůstala mi babička s dědou. Já jsem zdědila
hospodářství a vdala jsem se. Můj muž bydlel v Praze a oba jsme šli pracovat na statek.
Přišla válka, naši vlast zabrali Němci a nás postihla špatná léta.
Po únoru 1948 jsme o celé hospodářství přišli. V této špatné a zlé době
jsme vychovávali svých šest dětí. Vše jsme překonali a přežili a z našich dětí
vyrostli dobří a slušní lidí, za které se nemusím nikde stydět.
Bohužel mi muž pak brzy zemřel a já jsem zůstala v 54 letech vdovou.
Na hospodářství zůstal nejmladší syn, oženil se a já dodneška u nich ve
svých 86 letech bydlím.
Po revoluci v roce 1989 začal syn znovu soukromě hospodařit. Zdravotní důvody mu však nedovolily tuto práci vykonávat, a tak nyní pozemky
obhospodařuje zemědělské družstvo.
A ještě naposled, co jsem Vám chtěla napsat je to, co mě hrozně bolí.
(mám také nemocné, operované srdce), že jsou lidé dnes na sebe tak zlí, a to
je to s čím se nemohu vůbec smířit a co mě opravdu trápí.
Syn měl k přírodě, půdě a myslivosti vždy veliký vztah a vše tak miloval.
Myslivcem byl od mládí a nyní pomalu na stará kolena ho mladá generace
pomalu vyhodila z jeho nejmilejších míst z myslivosti a vzali mu tu jeho
lásku ke všemu, co měl tak rád a to mě jako starou mámu moc trápí.
Proč to tak dělají? Vždyť také jednou zestárnou. A myslím si, že by také
jednou nechtěli, kdyby s nimi mladší generace myslivců takto zacházela.
Proč nemá dnes mladší generace trochu úcty ke generaci starší? Přinesla
to doba? Nebo je to vychováním?
O. K.
Čtenářka blatenských listů.			

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STRAKONICE
Želivského 291, 386 42 Strakonice
Tel.: 383 316 111  e-mail: skola@prumstra.cz  http://www.prumstra.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23. LISTOPADU 2011 OD 13:00 DO 18:00 HOD.
Studijní obory

Kód

STROJÍRENSTVÍ
23-41-M/01
Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika. Obor vhodný především pro chlapce.
Zaměření: Technická administrativa ve strojírenství. Obor vhodný především pro dívky.
OBALOVÁ TECHNIKA
34-42-M/01
Zaměření: Grafika a design. Obor vhodný pro chlapce i dívky s výtvarným nadáním.
TECHNICKÉ LYCEUM
78-42-M/01
Obor vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o techniku a přírodní vědy.
Ideální příprava pro studium na VŠ.
Ubytování žáků

Ve dvoulůžkových pokojích hotelového typu v domově mládeže.

PRO LETOŠNÍ ROK BUDOU ŽÁCI PŘIJÍMÁNI BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Na škole jsou realizovány projekty OP VK:
- Šance pro všechny, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.06/02.0012, který je zaměřen na pomoc žákům
se specifickými poruchami učení a tvorbu výukových materiálů pro všeobecně vzdělávací i odborné
předměty – http://www.prumstra.cz/sance
- Atraktivní a perspektivní technické vzdělání na VOŠ a SPŠ Strakonice, registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.10/03.0049, který je zaměřen na nábor žáků do technických oborů a tvorbu výukových
materiálů pro všeobecně vzdělávací i odborné předměty – http://www.prumstra.cz/technika








NA
VÁNONÍ VÝSTAVU
Srden zveme na prodejní vánoní výstavu
prací žák ZŠ TGM Blatná, která se uskutení ve

tvrtek 24. 11., v pátek 25. 11. 2011 a v nedli 27. 11.

od 9,00 do 16,00 hod
v hale školy

Výstava bude zahájena 24. 11. 2011 v 9,00 hodin
vystoupením dtí z 1. tídy a dtí z kytarového kroužku.
Tento program mžete zhlédnout ješt ve 14,15 hodin.

Souástí výstavy je soutž O nejkrásnjší vánoní
ozdobu. Soutžní ozdoby mžete odevzdávat u paní Pilné
v ŠD III. do 22. 11. 2011

Tšíme se na Vaši návštvu!

Číslo 19 / strana 10

Blatná 11. listopadu 2011

Ročník 22 (32)

Křest nových hraček
Dřevné hračky pro děti se budou nově vyrábět v Kadově u Blatné. Firma
LARIX-TOZ,s.r.o. zabývající se truhlářstvím a dřevovýrobou, zahájila nyní
výrobu dřevěných certifikovaných hraček KIPITO. V sobotu 5.11. proběhl
křest hraček v atmosféře maškarního bálu a patronkami hraček se staly
mažoretky PREZIOSO. Chceme, aby každá hračka měla potenciál rozvíjet
dítě buď z pohledu kreativity, intelektu, představivosti, nebo motorických
schopností. Hračky jsou certifikované podle norem ČR i EU. Cílem firmy
je vyrábět dřevěné, bezpečné a kvalitní hračky.
Křtění hraček nemohlo probíhat bez dětí, a proto se oslava podařila
spojit s maškarním plesem. Na bále v duchu Haloweenu soutěžili čerti,
čarodějnice, kostlivci, čertice, batmani, princezny , spidermani, skřítkové,
roboti, mumie, i dýně.
Během odpoledne
probíhala spousta soutěží, při kterých byly
využívány nové hračky.
Nové hračky KIPITO
mají společné to, že
jsou dřevěné a kreativní. Pohádkové bytosti
musely vyndavat kostky z kostkového hradu,
aniž by se zbořil, nebo
přehazovaly balonky
přes velikou zeď z maxistavebnice.
Jednou ze soutěží byla tvořivá stavba. Každé družstvo mělo k dispozici
maxistavebnici a mohlo vytvořit cokoli podle své fantazie. Děti převlečené za
pohádkové bytosti spolupracovaly a už rostly stavby. Stavby se moc povedly,
jedna byla hrad s rozhlednou v nejvyšším patře, druhá stavba byla zřícenina,
která se nakláněla, třetí byl vysoký hrad a čtvrtá byla opravdu originální – byl
to kávovar s místem pro hrneček a různými funkcemi.
Další soutěž měla úspěch, protože šlo o rychlost a o bonbony. V dřevěných krabičkách byly uloženy bonbony. Z každého družstva vyběhl jeden
závodník, z krabice vybral bonbon a běžel nazpátek, aby mohl běžet další.
Jen když některé dítě vybíralo ten nejlepší bonbonek, tak se zdrželo.
Následovalo křtění hraček a přípitek. Patronky hraček jsou mažoretky
Prezioso z Blatné. Čtyři mladé trenérky, které vedou skupinu 80 děvčat,
baví je to, a jsou úspěšné (mistryně Evropy, semifinalistky Talentmánie,
pořadatelky vzdělávacích akcí) mají náš obdiv. Nejmladší mažoretka sfoukla
7 svíček na dortu, protože uvádíme 7 nových dřevěných hraček. Pak nemohl
chybět přípitek dětským šampaňským a každá pohádková bytost odešla
s marcipánovou kostičkou a kouskem dortu.
Děti si maškarní bál užily a my
jsme rádi, že si i mimo program hrály
s hračkami.
Výrobce Larix-toz věří, že kvalitní dřevěné hračky si najdou zákazníky, a že budou děti rozvíjet
a dělat radost. Hračky si můžete
koupit v Papírnictví Tomášková
a více informací najdete na www.
kipito.cz nebo www.
larix-toz.cz

Jak to vypadá na pravé
irské pařbě?
Tanec, kytary, banjo, basa, bubny,... a neutuchající energie valící se
z podia. The Hogs nejsou žádná napodobenina, ale irský folklor sám o sobě.
Pravý hospodský šramlVůdčí osobnost The Hogs Michael Casey dokonce
zkomponoval pár skladeb i pro Shanea MacGowana (Pogues).
Během pobytu v Česku se potkali u českého piva (!) s harmonikářem
Václavem Koubkem, se kterým si tak padli do oka, že spolu dohodli společný projekt: Václav Koubek přebásní do češtiny irské a keltské tradicionály
a s doprovodem The Hogs natočí CD. Na začátku pouhé plány, nyní však již
realita. CD pod názvem „Všem se nalejvá“ vyšlo v roce 2007 v koprodukci
Indies a AMP.
HOGS v médiích:
„Tohle spojení bylo zkrátka šťastné a přináší pořádnou porci radosti,
svobody a optimismu.“ Musicserver.cz
„Ale když se obě knajpy, ta Koubkova i ta čistě „hogsovská“, spojí dohromady...může vzniknout originální průnik chutí. Asi jako pivo, které by
dokázalo míchat kvality dublinského Guinnesse a Plzeňského Prazdroje.“
Ihned.cz

R. Prokopiusová
LARIX-TOZ, s.r.o.

HOSPODA U DATLA

OD 20.00 HOD.

26. 11. 2011
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Hlasování
o Absurditu roku
2011
Tisková zpráva
7. listopadu 2011
Další zbytečné označení provozovny, nepotřebný seznam školených řidičů, porno časopisy
pro poslance, povinné minimum vozidel a rakví
pro pohřební službu. O tom, které z těchto a dalších tří nesmyslných byrokratických nařízení se
stane Absurditou roku 2011, rozhodne veřejnost
v on-line hlasování na webu www.firmaroku.cz
Hlasovat je možné od 8. do 18. listopadu. Vítězná
absurdita bude vyhlášena 23. listopadu na Václavském náměstí.
Byrokratická zátěž je jednou z brzd konkurenceschopnosti České republiky. Patříme mezi země
s nejvyšší administrativní zátěží v Evropské unii.
Pro české podnikatele jsou největší překážkou
časté legislativní změny a zbytečné navyšování
administrativy. Vyplynulo to z přehledu konkurenceschopnosti 27 členských států EU, který
vydala v říjnu Evropská komise.
Upozornit právě na nesmyslná nařízení uložená podnikatelům a dosáhnout jejich zrušení
je cílem ankety Absurdita roku 2011, která je
součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma
roku 2011 a Era Živnostník roku 2011. Její letos
už pátý ročník přinesl přes 200 tipů, z nichž bylo
vybráno sedm finálových nominací. O vítězné
absurdní povinnosti rozhodne v následujících
dnech veřejnost v on-line hlasování.
„Letošní nominace ankety Absurdita roku
dokládají to, že v naší zemi je ještě stále mnoho
nařízení, která jsou nejen logicky nesmyslná,
ale která také bohužel v praxi jen komplikují
život firmám a podnikatelům, aniž by např. státu
přinášely nějaký reálný užitek,“ říká Petr Kužel,
prezident Hospodářské komory ČR. Oceňuje, že
anketa pomáhá prostřednictvím tlaku na snižování administrativní zátěže přímo zkvalitňovat
prostředí pro podnikatele.
„Věřím, že i díky této soutěži budou podobné
nesmysly co nejdříve zrušeny a doufám, že je
nenahradí nové. Stále více regulace a absurdních
předpisů totiž v současnosti bohužel přichází
z Bruselu. Boj se zbytnělou byrokracií a administrativními absurdnostmi je věčný, ale to neznamená, že ho nemáme vést,“ doplňuje Kužel.
JEDNA Z NOMINACÍ NA ABSURDITU
ROKU 2011:
Řidič nesmí přebrat hotovost
U příležitostné osobní přepravy musí dopravce
zajistit, aby řidič nepřebíral přímo od zákazníka
finanční hotovost. Jak to ale udělat v praxi? Třeba
v situaci, kdy si fotbalový klub objedná pro své
fanoušky na poslední chvíli autobus a s dopravcem se domluví na hotovostní platbě? Řidič se
musí domluvit s některým z fanoušků, aby peníze
od ostatních vybral. Pak musí zastavit a vystoupit, čímž se stane dopravcem. Teprve poté může
peníze převzít.
Zákon o silniční dopravě 111/94 Sb. §21/b
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Peking kontra
Havana
Dostalo se mi příležitosti v krátké době poznat
poměry v Číně a porovnat je s poměry a se stavem
na Kubě. Obě jmenované země jsou totiž všeobecně považované za pozůstatky komunismu ve
světě – samozřejmě vyjma Severní Koreje, která
je stále svérázným držitelem tvrdého a nesmiřitelného komunistického panství, s vládou podivně
„demokraticky“ děděnou z otce na syna…
Tedy napřed Kuba a její hlavní město Havana:
Městem a také celou zemí se projíždějí prastará
vozidla americké výroby z dob před Castrovou
revolucí, která jsou však zásluhou obětavé péče
svých majitelů udržovaná v celkem dobrém jízdním i vzhledovém stavu. Horší je to se stavem
budov v samotné Havaně. Projíždíte městem , kde
v mnoha ulicích, do dříve honosných obytných
baráků prší starou zřícenou střechou a vytlučená okna znamenají konec možnosti bydlení…
Obyvatelé na Kubě si mohou zakoupit základní
jídlo pouze „na lístky“ (jak jsme znali za války),
a to v omezeném množství, třeba jen půl kila
masa na měsíc. V těchto obchodech vidíte jen
poloprázdné regály s minimálním výběrem. Lépe
jsou zásobovány obchody, kde lze kupovat za
„tvrdou měnu“ – jako to bývalo u nás „za bony“.
Cizinec, třeba Čech, si vymění za Euro tuto
tvrdou valutu ( konvertibilní pesety), za kterou
si může koupit známý kubánský rum nebo různá
jídla. Tato „valuta“ je pro domorodce velmi
lákavá a mnohdy velmi potřebná (léky). Proto
cizí návštěvník země je jako možný zdroj valut
pod stálým tlakem místních obyvatel, toužících
získat tuto měnu.
Všeobecně na Kubě je zřejmá celková stagnace a úpadek… Nutno ale připomenout, že
Kuba byla po dlouhá léta výrazně hospodářsky
podporovaná (jako „pátá kolona“ v sousedství
USA) Sovětským svazem a státy jeho „kolonií“,
tedy i ČSSR. Rozpad SSSR pak přivedl Kubu do
současného stavu…
Poznámkou o příčinách stagnace na Kubě, přecházím k slíbenému porovnání Kuby s Čínou:
Tam „Velký Mao“, ve snaze rychle přeměnit
obyvatele Číny na komunisty, zařídil mimo „velkých skoků“ též tak zvanou „Kulturní revoluci“,
jejíž součástí mimo pracovních koncentráků bylo
i sedmileté uzavření všech základních a středních
škol ve státě. To při probíhajícím vyvražďování
zavinilo negramotnost velké části tehdejší generace… Jak z toho ven, jak vyvést pracovitý
a schopný národ k novému vzestupu? První po
smrti Maa, přišel politik Dengsiaoping s názory,
že „ je lepší být bohatý než chudý“ a že lidu se
v tom směru nebudou klást překážky… A schopný, pracovitý a velmi skromný čínský člověk nelenil. V krátkém časovém rozpětí asi 20 let vytvořil
něco, co lze nazvat jako hospodářský zázrak, při
kterém se ovšem otevírají nůžky rozdílu mezi
bohatou a chudší částí obyvatelstva vznikajícího
„komunistického kapitalismu“. Lid nyní stmeluje
hlavně národní hrdost nad úspěchy státu, který se
rychle stává největší velmocí světa,vybudováním
průmyslu a kapitálových kapacit.. Množí se ale
požadavky za vyšší mzdy (asi polovina dosud
brala v přepočtu něco přes 20Kč denně) a strana
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(stát) se bojí nepokojů. Vždyť v největší svátky
v roce platil zákaz sdružování a obrovské náměstí
(Nebeského klidu) bylo uzavřeno.
Ve městech po přecpaných mnohaproudových
autostrádách se prohánějí vesměs nová auta.
(Peking nepřipustí do provozu vozy starší 10
let) Ve městech (Peking 12 a Šanghaj 18 milionů
obyvatel) můžete obdivovat obrovské množství
mrakodrapů rozličných druhů a odlišných nápadů
výstavby, vše moderní, účelné a vzhledově ladné.
Navíc všude ještě kypí další výstavba nových
výškových budov, což prozrazují tisíce jeřábů při
stavbách, a to i v oblastech mimo velkoměst, jak
nám potvrdila dlouhá cesta rychlým a pohodlným
vlakem. Tvrdí se, že největší stavební ruch je
v Šanghaji. která již teď okouzlí nápaditou výstavbou jedněch z nejvyšších budov na světě.. Celkově
je zřejmý obrovský hospodářský vzestup. který
dnes nemá na světě obdoby a který urychleně
vytváří z Číny světovou velmoc číslo 1.
Jaký to rozdíl v porovnání světů Kuby a Číny!!
Vše nutí k zamyšlení, jaký způsob řízení státu
a vedení jeho společnosti je tím nejlepším pro
občany a jejich potřebu stálého vzestupu životní
úrovně… Přitom mi utkvělo v paměti jedno heslo
z dob raného mládí, ještě před válkou: „V práci
a vědění je naše spasení!“ To nám vtloukal někdo
v hodinách náboženství, protože mi tehdy bylo
divné, že toto heslo nesouvisí s náboženskou
výchovou. Mám dojem, že to byl katecheta pan
Bouda, který bydlel naproti škole a jehož rákoska
s názvem „tetka“ dovedla rázně a rychle zjednat
ve třídě u zlobilů potřebný respekt…
„Práce a vědění je naše spasení“ vyniká svojí
důležitostí zvláště v současnosti, kdy nám, Evropanům, trochu polenošelým různými sliby lepších
zítřků při méně práce, najednou šlapou na paty
mnohé probuzené národy východní Asie a Jižní
Ameriky, vedené teď obrovským kolosem přelidněné Číny… My můžeme zachovat svoji životní
úroveň jenom řádnou a soustavnou prací (jak káží
zákony přírody), přitom ale stálým zdokonalováním svého „vědění“, tj. vymýšlením nových
lepších a úspornějších způsobů výroby, systémů
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a zdrojů. Jen tak vydržíme onen dnešní nápor
konkurence jmenovaných dravých národů.
Je třeba si též vzít poučení a porovnání tohoto
článku: - Komunismus je cestou do pekel, jak po
stránce lidské, tak hospodářské. Příkladem je naše
prožitá zkušenost i současný stav zbídačené Kuby,
zejména pak Severní Koreje…. – Čína, zbavivší
se prosazování ideologických nesmyslů, je dále
řízena tvrdým režimem, který ale nezasahuje do
„kapitalistického řádu“, má zatím mimořádné
úspěchy, ovšem za cenu vytvoření sociálních
rozdílů mezi vrstvami obyvatel… Navíc je tu po
čase nebezpečí mocenského rozpínání nového
„četníka světa“.
A co u nás?? Přes veškeré remcání si přiznejme, že Evropa i my žijeme lépe než kdy předtím
– dík neobyčejnému pokroku techniky a vědy…
Ještě naše starší generace neznala televize, počítače nebo transplantace srdce – vše bylo ještě
před pár lety sférou pohádek! Dnes má každý
možnost mít auto, pokud peníze neprokouří,
neprohraje v hazardu a neprochlastá. Abychom
uspěli v konkurenci, potřebujeme změnu v řízení,
tj. vyřadit dnešní zkorumpovaný systém polit.
stran a nahradit jej formou řízení hospodářských
úseků špičkovými odborníky, které by usměrňovali lidem volené osobnosti s nejvyššími charakterovými a lidskými vlastnostmi. To je ale téma
na jinou diskusi… Čas neúprosně běží a zdá se,
že v době nového „lámání chleba“ nás i Evropu
F.K.
zastihne nepřipravené…		

Svatební obřady na zámku Lnáře
ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů

Zámek Lnáře a jeho freskové sály, park nebo kaple sv. Josefa jsou
velmi oblíbeným a vyhledávaným místem k uskutečnění svatebních
obřadů. Příkladem tohoto je i letošní rok, který byl množstvím
rezervovaných svatebních termínů nejen rekordní, ale i zajímavý.
Především ve velkém nárůstu církevních svateb v zámecké kapli,
mimořádným termínem 11.11.2011 nebo jedné ,,televizní svatby ,,
pro pořad TV Barrandov: Splněné sny.
Na r. 2012 jsou OÚ Lnáře určeny jako obřadní dny tyto termíny:
30.3. /28.4. /19.5. /9.6. /29.6. /30.6. /14.7. /28.7. /11.8. /25.8. /8.9. /6.10.
a magické datum: 12.12.2012

Termíny církevních svatebních obřadů lze domluvit individuálně!
Tradičně je možné využít i ,, předsvatebních ,, prohlídek zámku.
Další informace o svatebních obřadech na: www.lnare.cz/zamek
tel. 604 401 432
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K ULTURNÍ KALENDÁ
Pátek 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.
Škuner Glacier pluje z Anglie do Ameriky.
Jeho majitel rejdař Aristoteles Chobodydes
a kapitán lodi Morgan se chystají uskutečnit
pojišťovací podvod.
Na škuneru je černá pasažérka Matra a Thena
Chobodydesová, kapitánka mravnostní policie………………
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
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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

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

Vstupné 150,- Kč

Program kina na listopad 2011
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

Středa 23. 11. v 19.00 hod.
Rodinný film USA 2011, 104 minut, v českém
znění

Ošetřovatel 
/Falcon /
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého
laskavého ošetřovatele Griffina Keyese. Griffin,
kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve
společnosti ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo
a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu
paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla
mlčení a odhalí své největší tajemství: umí
mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou
se mu udělit lekce seznamování a dvoření – ve
zvířecím stylu.
Vstupné 75

Kč Mládeži přístupno

Pátek 25. 11. ve 20.00 hod.
SCI-F, thriIler USA 2011, 112 minut, v českém znění

Super 8
/Bontonfilm /
Když se skupinka teenagerů rozhodne na
kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor,
ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli.
Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J.
J. Abrams spojil síly s největším hollywoodským
expertem na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a společně natočili film, při jehož sledování si
nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo
na Blízká setkání třetího druhu.
Vstupné 60 Kč

Mládeži přístupno

Středa 30. 11. v 19.00 hod.
Komedie USA 2011, 108 minut, s titulky

Kamarád taky rád 
/Falcon /
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý
život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie,
zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí,
vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal
svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si
oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má
za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou
ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se
jen o zábavu.
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Krajský přebor mladších
a starších žáků a žákyň
v judu pro rok 2011
V sobotu 8. října, pod klenbou šumavského
pohoří, se v Prachaticích konal Krajský přebor
mladších a starších žáků a žákyň v judu pro rok
2011 – malé jihočeské mistrovství. Na místě nemohl samozřejmě chybět ani oddíl juda z Blatné.
V letošním roce se umístění na Krajském přeboru
promítlo v podobě bodů do celostátního ranking
listu (pořadí na tomto seznamu rozhoduje, kdo
se zúčastní Mistrovství České republiky a kdo
nikoliv), proto motivace blateňáků byla dvojnásobná.
V kategorii mladších žáků se na stupních vítězů ukázal Adam Žihla, když přebíral ceny za 2.
místo. Přičemž umístění mohlo být ještě o stupínek lepší. O první místo totiž svedl Adam velkou
bitvu s favorizovaným borcem z Kaplice. Při
rovnosti bodů obou závodníků musel rozhodnout
až jejich třetí vzájemný zápas. Tento rozhodující
zápas vyšel lépe protivníkovi a na Adama zbyla
„pouze“ stříbrná medaile.
V kategorii starších žáků, ve váze do 73 kg,
se stal Přeborníkem Jihočeského kraje blatenský
Michal Diviš. Michal si poměrně snadno poradil
se všemi soupeři a po zásluze vystoupal na stupeň
nejvyšší. Tímto svým povedeným vystoupením si
řekl o pozornost a možnou nominaci na Přebor
České republiky družstev starších žáků, který
se koná na konci listopadu v Benešově. Právě
v těchto dnech totiž trenér jihočeského výběru
sestavuje družstvo, které by chtělo uspět i na
republikové úrovni.
Součástí Krajského přeboru byla také doplňková soutěž v kategorii mláďat.
Ve váhové kategorii do 38 kg bojoval Jan
Podlešák. V této kategorii se sešli celkem čtyři
závodníci. Každý z nich byl připraven podat co
nejlepší výkon. Ovšem při prvním pohledu na
tabulku bylo vidět dva favority, mezi které patřil
i Honza. Tito dva favorité skupiny se utkali hned
v prvním zápase. A byla to bitva, jak se patří. Po
uplynutí časového limitu byl šťastnější blatenský
závodník, i když vítězství bylo těsné. Další dva
soupeře ve skupině porazil Honza na ippon ještě
před časovým limitem. Při vyhlášení se tedy
mohl spokojeně usmívat a pyšnit se z ocenění
za 1. místo.
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Ve váze do 40 kg zápasil Andrej Haštava.
Závodníci v této váhové kategorii byli rozděleni
do dvou tabulek po čtyřech závodnících. Z každé
tabulky postupovali dva nejlepší do semifinále,
kde se utkali s nejlepšími ze skupiny druhé. Andreje tedy nejprve čekaly ve skupině tři zápasy. Na
tatami se postupně utkal se soupeřem z Prachatic,
Týna nad Vltavou a Kaplice. Všechny tyto zápasy
dokázal vyhrát před časovým limitem, a proto suverénně postoupil do semifinále z prvního místa.
Zde pak narazil na dalšího domácího borce z Prachatic. I tento zápas vyhrál blatenský závodník
na ippon před časovým limitem. Natěšený a plný
očekávání mohl tedy nastoupil k vyvrcholení této
váhové kategorie. Finálový zápas se ale odehrával
čistě v režii protivníka. I přes prohru v posledním
zápase mohl ale vystoupat na stupně vítězů se
vztyčenou hlavou a převzít cenu za 2. místo.

Andrej Haštava – 2. místo (vlevo).

Ve váhové kategorii do 46 kg se sešli dva
blateňáci – Pavel Urban a Ladislav Matějka.
Zatímco Láďovi se moc nedařilo, Pavel dokázal
ve skupině dvakrát zvítězit. Postupně se mu totiž
podařilo porazit jak svého tréninkového parťáka,
tak i domácího závodníka. V boji o první místo
však na Pavla čekal velmi neoblíbený soupeř.
Soupeř z Českých Budějovic totiž Pavla snad ve
všech dosavadních soubojích porazil. Ani dnes
tomu nebylo jinak. Recept na defenzivu soupeře
nenašel a naopak jeho obrana úspěšná nebyla.
Díky této prohře byl nucen přenechat soupeři
první místo a sám vystoupat o stupínek níže na
2. místo.
Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Tálínská desítka
28. 10. 2011 Tálínská desítka - běh. J. Pudil
/SCV Blatná/ vyhrál v kategorii.

Jan Podlešák – 1. místo.
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Početná parta mariášníků
„flekovala“ v Myšticích
o kapry, bažanty a pytle
brambor
Myštice - Společenský sál kulturního domu
v Myšticích v sobotu 29. října odpoledne znatelně
ožil. „Dostaveníčko“ si zde dalo šedesát devět
vyznavačů lehkého karbanu, aby si to rozdali
v 8. ročníku turnaje ve voleném mariáši. Loni zde
při stejné příležitosti usedlo ke stolům dokonce
sedmdesát sedm hráčů.
Premiéru si na turnaji letos odbyl i místostarosta Myštic ing. Oldřich Kníže: „Já se tedy rozhodně
nepovažuji za bůhvíjak špičkového karbaníka
a s nějakým lepším umístěním rozhodně nepočítám,“ prohlásil hned na začátku muž číslo dvě
v hiehaarchii obecní samosprávy, „Ale i účast
se počítá. Mě mariáš naučil táta, když jsem byl
ještě kluk. Jako děti jsme hrály i další karetní hry,
jako třeba kanastu nebo dudáka.“ Nutno dodat, že
Obecní úřad Myštice organizátorům turnaje pronajal sál bezplatně a nadto ještě věnoval ceny do
už tak bohaté tomboly, které dominovali bažanti,
zajíci a pytle brambor.
Už třetím rokem bdí ostražitě nad zdárným
průběhem myštického turnaje ve funkci prezidenta Vladimír Pavel z Blovic: „Co tahle funkce
obnáší? Předem chci podotknout, že máme výbor,
složený z pořadatelů a rozhodčích. Prezident vyhodnocuje jeho závěrečná zasedání, zabezpečuje
výsledky, smlouvá jednotlivé turnaje a podobně.“
Ani Vladimír Pavel se necítí coby mariášník
pevný v kramflecích: „Spíš slabý průměr. V minulosti jsem s chlapy v hospodě u nás v Blovicích
jen tak „šimral listy“. Závodně hraju posledních
deset let.“

Co pořadatele myštického turnaje mrzelo,
byla slabá účast domácích karbaníků. Rodnou
obec zastupovali jen čtyři jedinci. Ani blatenští
„přátelé žaludského esa“ se příliš nevytáhli. Jedním z mála, který do Myštic dorazil, byl Bohumil
Řebřina. A to není žádné „ořezávátko“, protože
pravidelně trénuje s partou kamarádů licitovaného
„bratříčka“ a loni v Myšticích dokonce vyhrál.
„Karbaním už víc jak pětačtyřicet let- školu jsem
měl dobrou, z blatenské hospody „Růže“,“ říká
vášnivý degustátor dobrých doutníků, „Na turnaje
jsem dřív jezdil, ale spíš sporadicky. Nedám těm
turnajům tolik jako licitovaným „dýchánkům“
s partou ve všedních dnech. Celý mariáš není
zase až tak o umění jako spíš o tom, jak chodí
karta a o štěstí,“ zdůrazňuje závěrem Bohumil
Řebřina.
Celý turnaj skončil až večer okolo osmnácté
hodiny. Králem turnaje se tentokrát stal Pavel Sedlický z Klatov, v závěsu ponechal Václava Hobla
z Vlčic a Vladimíra Fořta z Plzně. Tentokrát tedy
celé výsluní opanovala „západní fronta“.
Vladimír Šavrda
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Výsledkový servis
Víkendová utkání 29/10 – 30/10/2011:
Muži „A“

Záblatí – Blatná

0:3 (0:1)

Muži „B“

Pražák – Blatná

1:2 (1:2)

			
Ženy

Blatná – Bráník

Nový 2x, Jiřinec
Mišiak T., 		
Vanduch

7:0 (5:0)

			

Račáková 		
2x, Štychová 		

			

2x (1x p), 		

			

Velíšková,

			

Danielová, 		

			

Mlíčková (p)

Dorost st.

Mišiak M.,

Rudolfov – Blatná

3:2 (2:2)

			

Janota

Dorost ml.

Kalmünzer,

Rudolfov – Blatná

1:4 (0:3)

			

Karban, Hrubý,

			

Janota

Žáci st.

Blatná – Trhové Sviny 3:1 (0:1)

Mázl 2x, Stulík

Žáci ml.

Blatná – Trhové Sviny 2:4 (2:1)

Dráb, Paukner

Přípravka st. „A“

Blatná – Bavorov

Šourek 2x, 		

6:1 (2:0)

			

Habada 2x, Říha,

			

Štědroňský

Přípravka st. „B“

Tvrdý 4x, Hrádek

Blatná – Čestice

8:0 (4:0)

			
Přípravka ml. „A“ Blatná – Dražejov

2x, Bláha J., Brož

6:1 (3:0)

			
Přípravka ml. „B“ Blatná – Katovice

Filaus 3x, Fiřt,
Slavíček, Brož

1:2 (0:1)

Muži „B“

Sedlice B – Blatná

3:3 (1:1)

Rubáš D.
Kratochvíl,

			

Písařík, Čadek

Ženy

Račáková 2x, 		

Kaplice – Blatná

4:3 (1:3)

			

Štychová

Dorost st.

Blatná – Č. Krumlov

1:1 (0:1)

Šorna

Dorost ml.

Blatná – Č. Krumlov

3:7 (0:2)

Solar, Janota, 		

			

Mázl

Žáci st.

Čtyry Dvory – Blatná

4:1 (2:1)

Drůba

Žáci ml.

Čtyry Dvory – Blatná

2:1 (1:1)

Paukner

Přípravka st. „A“

ukončení podzimní

části OP

průběžné 3. místo

Přípravka st. „B“

ukončení podzimní

části OP

průběžné 1. místo

Přípravka ml. „A“ ukončení podzimní

části OP

průběžné 4. místo

Přípravka ml. „B“ ukončení podzimní

části OP

průběžné 8. místo



























Víkendová utkání 5/11 – 6/11/2011:
Blatná – Vimperk







0:11 (0:5)

Muži „A“






Informace podá a vše potebné zaídí :












Schzky možné kdykoliv, vetn veer a víkend
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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

Rádi bychom rozšířili nabídku
služeb v našem zařízeném studiu –

KADEŘNICTVÍ+MASÁŽE.

Již přijímáme krejčovské zakázky,
také se zajímáme o:
 pedikérky, manikérky, kosmetičky, tatéry, poradenské služby v oblasti financí
nebo jiné – NABÍDNĚTE

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

tel. 602 447 803

Požadujeme nájem 150,- Kč za den (dohoda možná)
Provozovna: J.P. Koubka (vedle GE Money
– modré dveře)
Tel.:

kadeřnictví – 606 959 855
Masáže – 605 177 666
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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

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1

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;

(55 m2), zděný, balkón+sklep+výtah
– sídl. Nad Lomnicí – nová zástavba.

Tel.: 383 421 239
PRONAJMU
dlouhodobě prostornou garáž na
TOPIČI. Volná od 1. 11. 2011
Tel. : 731 457 011
604 904 173

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.









 
 
 
 
 
 
 
 
 




















 
 
 
 
 
 
 
















PRODÁM ROHOVOU STĚNU S KRBEM
A BODOVKAMI. Krb je z nerezu+keramické
dřevo. Přidám i krbové náčiní+1 litr biolihu.
Rok staré, téměř nepoužívané. Rozměry
stěny: výška 227 cm, šířka 123 cm. Rozměry
krbu: výška 58, šířka 78 cm.

Tel.: 721 515 611.
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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

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

x95 cm

ZIE

U Sladovny 671
388 16 Blatná

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz
PRODÁM rok staré akvárium. Rozměry
80x60x40 cm. Objem cca 200 l. Topení Tetratec HT 150, filtr Shark ADV 800, stolek výška
84 cm, šířka 91 cm a hloubka 46 cm.

300 m

Tel.: 721 515 611.

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

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.

