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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Rekreační areál města Blatná

Dne 29.11.2011 byl učiněn důležitý krok v realizaci projektu „Rekreační areál města Blatná – revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost“. V tento den byla
podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na
výstavbu výše uvedeného díla, a to s firmou EUROVIA CS,
a.s. Následně 30.11.2011 bylo firmě protokolárně předáno
staveniště a 1.12.2011 byla zahájena realizace stavby, která
by měla být dokončena podle oboustranně schváleného
harmonogramu nejpozději 15.5.2013. Z firem, které splnily
veškeré náležitosti výběrového řízení, byla cenová nabídka
firmy EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice, zahrnující veškeré náklady potřebné ke zhotovení výše uvedeného
díla a související náklady s provedením výše uvedeného díla
nejnižší – 58.458.828 Kč vč. DPH. Dle Smlouvy města Blatná
s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad bude výše
uvedený projekt dotován z prostředků Evropské unie ve
výši 73,7 % z celkových způsobilých výdajů. Snahou všech

zúčastněných stran tedy bude, aby co nejvíce nákladů bylo
uznáno poskytovatelem dotace jako způsobilé. Staveniště
v bývalém areálu STEKO v ulici Na Tržišti je již označeno
velkoplošným reklamním panelem. O průběhu výstavby budeme občany informovat průběžně v místním i regionálním
tisku a na webových stránkách města.
V Blatné dne 5.12.2011

Ing. Jaromír Formánek, OMIR

Starosta města Mgr. B. Navrátil při podpisu smlouvy.

Prodejní doba pi prodeji ryb na Vánoce roku 2011
Prodejní místo

Pondlí
19.12.

Úterý
20.12.

Steda
21.12.

tvrtek
22.12.

Pátek
23.12.

Sobota
24.12.

Blatná sádky

9-13

9-12 13-14

9-12 13-16

9-12 13-17

9-12 13-17

9-11

Dobrá Voda sádky

9-13

9-12 13-14

9-12 13-16

9-12 13-17

9-12 13-17

9-11

9-13

9-12 13-17

9-12 13-17

9-12 13-17

9-11

9-16

9-16

9-16

9-17

9-17

9-17

Písek Velké námstí

9-16

9-16

9-16

Strakonice OD Labu

9-18

9-18

9-18

Rojice sádky
Písek pivnice Platan
Písek bašta Šarlák

9-13

Pejeme všem našim zákazníkm šastné a veselé Vánoce a dobrou chu
s blatenským kaprem na štdroveerním stole.
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A KTUALITY
Poděkování
V období letních prázdnin, kdy se pro veřejnost
uzavře jídelna SOŠ v Jezárkách, je pro podnik,
jako jsou Blatenské strojírny, obtížné zajistit
denně pro své zaměstnance cca 40 obědů. Některé
restaurace sice tuto službu nabízejí, ale obědy
jsou celkem drahé a bez dovozu.
Výjimkou se stal pouze pan L. Kautský.
I přesto, že věděl, že jeho služby budeme pravděpodobně využívat jen dva měsíce, byla jeho
nabídka nepřekonatelná.
A nezůstalo pouze u slov. S takovou ochotou,
vstřícností a profesionalitou s jakou přistupoval
ke své práci jsem se již dlouho nesetkala. Jídlo
bylo vždy výborné, teplé, porce velké a téměř
na minutu přesně dovezené až do podnikové
kuchyně.
Ale to není všechno.
V září přivítaly Blatenské strojírny 21 hostů,
z toho polovina byla ze zahraničí.A byl to opět
pan Kautský, který nám zdarma zapůjčil veškeré
sklo, porcelán, tácy a ubrusy včetně rautového.
K tomu přidal i profesionální rady jak stoly
s jídlem upravit. I on měl velký podíl na tom, že
se u nás hostům velmi líbilo.
Chtěla bych proto touto cestou, byť se zpožděním, panu L. Kautskému a jeho kolektivu poděkovat a popřát mu do další práce hodně úspěchů.
A jak tak vím, daří se mu i na „krajské úrovni“.
Pane Kautský, moc Vám to přeji!
Jana Kudrlová

Výdej povolenek

na sádkách MO ČRS Blatná
p. Váně - Leden
každý pátek 14.00 - 17.00 hod.
Únor - pouze 10. 2. 2012 , 24.2.2012

POZVÁNKA
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MSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pejeme Vám i všem Vašim blízkým
píjemné prožití vánoních
svátk a v Novém roce 2012
pevné zdraví, mnoho
štstí a spokojenosti.
Vaši strážníci
Mstské policie Blatná

Keramická dílna v DDM Blatná
Přijďte mezi nás
Chcete-li si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a něco pěkného
vyrobit, přijďte mezi nás.
Kurzy jsou určeny pro děti od 10
let - Pro mládež a dospělé zájemce
neomezeného věku
A také pro maminky s malými dětmi
od 4 let

26.11. sobota - v 9.00 - 11.00 hod.
DDM Blatná
2.12., 9.12. pátky - 17.30 – 19.00 hod.

Poděkování
V září tohoto roku pořádaly Blatenské strojírny
třídenní setkání zpracovatelů a prodejců švédských otěruvzdorných plechů Hardox. Na pozvání
přijeli nejen zástupci českých a moravských firem,
ale i hosté ze Švédska, Chorvatska, Slovinska,
Polska a Slovenska.
Když jsem přemýšlela o tom, jakou zajímavostí či výjímečností se Blatná pyšní, okamžitě
mě napadl Miloslav Simandl a jeho kůň Deny.
Požádala jsem ho, zda by mohl našim hostům
svůj ojedinělý přístup ke koním představit a pan
Simandl, i přes své pracovní vytížení, souhlasil.
Téměř hodinové vystoupení všechny nadchlo.
Jeho láska k Denymu a naopak, byla téměř hmatatelná.On nemusí ani promluvit, ani používat bičík.
Stačí se podívat, ukázat rukou a Deny pro svého
přítele udělá cokoli a rád.
Pan Simandl nám i ochotně odpovídal na
otázky, kterými jsme ho na závěr zavalili.
Až když člověk něco takového zhlédne, uvědomí si, co ten skromný mladý muž už dokázal
a musí obdivovat jeho píli a vytrvalost.
Jeho slova :“ Za Denyho mě již nabízeli spoustu peněz, ale já bych ho nikdy neprodal, protože
vím, že by beze mě umřel“, hovoří za všechno.
Pane Simandle, ještě jednou Vám za všechny
děkuji a přeji Vám pevné zdraví a hodně úspěchů
ve Vaší náročné, ale krásné práci.
Vy a Deny jste se pro sebe narodili.
Jana Kudrlová

POŠMURNÝ PROSINEC DOBRÉ JE ZNAMENÍ PRO SADY, LUČINY I VŠECHNO
OSENÍ
Vlády se ujal poslední měsíc letošního roku –
PROSINEC. Měsíc, ve kterém nás čeká nejkratší
den v roce - 21. prosinec – ZIMNÍ SLUNOVRAT.
Od tohoto dne nastává kalendářní ZIMA. Slunce
vstupuje do znamení Kozoroha, dny se opět začínají prodlužovat, každý den o 6 minut.
V tomto měsíci také prožijeme vánoční svátky,
které začínají ŠTĚDRÝM DNEM. Ten patří
k významným dnům v roce, naši předkové mu
připisovali zvláštní moc, a proto se udržovala
řada zvyků a magických úkonů, které měly zajistit
především bohatou úrodu, dobrou užitkovost domácích zvířat a také zdraví a štěstí rodiny.
ŠTĚDRÝ VEČER je u nás znám již od 14.
století a jak sám název napovídá, byl spojen s obdarováváním. Podle tradice se mělo na stole také
objevit „devatero jídel“. Od všeho, co se v roce
urodilo. Na stole nesměl chybět chléb, vánočka,
česnek a cibule. Podávala se oplatka s medem,
polévka čočková nebo hrachová, kroupový nákyp
s houbami – KUBA, sušené nebo rozvařené sušené ovoce – MUZIKA, jablíčka, ořechy, na závěr
pak čaj nebo punč s pečivem či vánočkou. Část
večeře se odnesla stromům, drůbeži a dobytku.
Neopomenulo se ani na vodu a oheň, aby v příštím roce neškodily. Zbytek večera patřil zvykům
a hrám – hádání budoucnosti (lití olova, házení
střevíce, pouštění skořápek aj.) Večer končil
cestou na Půlnoční mši…
POZVÁNKA NA STAROČESKÉ VÁNOCE
2011 DO PRODEJNY U SVATÉ KATEŘINY, na náměstí Míru 209
Jak již jsme se v minulých číslech Blatenských
listů zmínili, také v letošním roce jsme pro všechny milovníky tradic připravili vánoční prodej
„STAROČESKÉ VÁNOCE“, jehož součástí jsou
také výrobky současného českého uměleckého
řemesla, které mohou být vhodným vánočním
dárkem pro Vaše blízké.
Vánoční prodej potrvá až do ŠTĚDRÉHO
DNE a bude neustále doplňován dalšími novinkami. Jaký tip pro vás máme v tomto týdnu?
ORIGINÁLNÍ ŠPERKY Z RUČNĚ VINUTÝCH PEREL
Sortiment také obohatíme úplně novou užitkovou keramikou.
Nezapomeňte, že otevřeno máme celý týden,
také o sobotách a nedělích!
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, listopad 2011
Josef Švajcr, Blatná, nar. 1925
Jarmila Klímová, Blatná, nar. 1935
Karel Soukup, Blatná, nar. 1925
Jaroslava Stupková, Březnice, nar. 1940
Marie Lexová, Laciná, nar. 1925
Miloslav Karlík, Újezd u Kasejovic, nar. 1932
Františka Blovská, Metly, nar. 1922

Výstavba parkovacích stání
Technické služby města Blatné s. r. o., realizovaly v průběhu měsíce
září a října výstavbu nových parkovacích stání v jednosměrné části ulice
Nerudova. V rámci této akce bylo vytvořeno 21 nových parkovacích stání
včetně jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postižené. Pakovací stání jsou provedena ze zámkové dlažby typu „Klasiko“ tloušťky 8
cm. Touto výstavbou dojde ke zlepšení obslužnosti části ulice Nerudova
(svoz popelových nádob, provádění prací zimní údržby) a také ke zlepšení
podmínek pro občany, kteří v této lokalitě parkují svá vozidla.
Další etapou výstavby parkovacích stání je lokalita u restaurace „Bowling“, kde vzniknou v první fázi čtyři nová parkovací stání. Práce na této
akci byly zahájeny koncem měsíce listopadu a budou dokončeny v první
polovině měsíce prosince.
Níže přikládáme fotografie z výstavby parkovacích stání v ulici Nerudova.

Program na prosinec 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
ČT 16:45 – 19:30 - Hubneme se STOBem
V době vánočních prázdnin bude MC uzavřeno.
Program na pondělky a středy
12.12.- Zima za okny
14.12.- Předvánoční dekorace
19.12.- Vánoční stromeček
21.12.- Sněží + vánoční besídka

Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí nejen v novém roce
přejí maminky a děti

z MC Kapřík Blatná

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Vánoční strom
Dne 24. listopadu byl na třídě J. P. Koubka umístěn Technickými službami města Blatné s. r. o., ve spolupráci s firmou Bohumil Sýbek, vánoční
strom pro rok 2011. Strom byl věnován paní Polánskou z ulice Malý vrch
a dosahuje výšky cca 9 metrů. Nazdobení stromu pak provedlo Občanské
sdružení duhové ještěrky ve spolupráci s naší společností a slavnostní rozsvícení stromu proběhlo na první adventní neděli 27. listopadu.
Věříme, že tento symbol Vánoc přispěje k příjemnému prožití adventních dnů a jistě i k samotným svátkům
vánočním.
Níže přikládáme fotografie z přepravy stromu a jeho konečné podoby
s vánoční výzdobou.
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Co nového nás čeká na MěÚ od
1. 1. 2012

Správní odbor

Občanské průkazy
Občanský průkaz je povinen mít občan, který
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území
České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož
způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím
soudu omezena. Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů, tzv. eOP,
které budou mít podobu platební karty Jedná se
o OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo OP se strojově čitelnými údaji. Budou obsahovat strojově čitelné
údaje a 2D kód (dvoudimenzionální čárový kód)
s číslem eOP, příp. kontaktní elektronický čip
s číslem eOP a dalšími údaji, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. Nově mohou
žádat o eOP i rodiče pro děti mladší patnácti let
a občané bez trvalého pobytu na území České
republiky. Dětem tyto eOP mohou sloužit jako
cestovní doklad po zemích Evropské unie.
Při žádosti o eOP si občané budou moci zvolit,
který typ si vyberou. Již nebudou vyplňovat písemnou žádost a předkládat fotografie občana.
Žadatel o eOP se dostaví osobně na kterýkoli úřad
s rozšířenou působností, kde po předložení původního OP bude žádost a fotografie pořízena přímo
na pracovišti občanských průkazů, u matričních
úřadů již nebude možné žádosti podávat. Povinné
údaje v eOP budou shodné jako ve stávajících,
občan bude mít však možnost si zvolit, zda si přeje
zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství.
Jako nepovinný údaj lze zapsat pouze titul, již se
neuvádí údaje o manželovi a dětech.
Občan je povinen si OP převzít osobně, za
děti do 15 let jeho zákonný zástupce. Při převzetí
eOP si občan zároveň zvolí bezpečnostní osobní
kód, který je kombinací 4 až 10 čísel. Slouží
k autentizaci při elektronické identifikaci držitele
eOP při komunikaci s informačními systémy
veřejné správy.
Platnost eOP je 10 let nebo 5 let, je-li vydán
občanovi mladšímu 15 let.
Občanské průkazy vydávané v současné
době není třeba měnit. Platí až do data, které
je v nich vyznačeno.
Dalším typem bude jako dosud OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1, 3, nebo
6 měsíců, které budou moci být vydávány pouze
v případech daných zákonem. V tomto případě
občané musí předložit 2 fotografie o rozměru 35
x 45 mm odpovídající současné podobě občana
a splňující požadavky na technické provedení.
Při vydání prvního eOP bude požadován rodný
list dítěte, doklad o státním občanství pouze v případech, vzniknou-li důvodné pochybnosti.
Vydání eOP (bez kontaktního čipu) je bezplatné. Za vydání dokladu za doklad poškozený
zničený, ztracený, odcizený je správní poplatek
100,- Kč. Dalšími poplatky jsou 500,- Kč za
vydání eOP s kontaktním elektronickým čipem
a 50,- za vydání eOP pro děti do 15 let.
Cestovní pasy
Již několik let se vydávají biometrické cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat. Dalším typem je cestovní pas „BLESK“, který

se vydává s omezenou dobou platnosti 6 měsíců.
Od 1. ledna 2012 dojde ke změně zapsaných
nepovinných údajů, kdy se tituly již do dokladu
nebudou zapisovat. Při vydání prvního cestovního dokladu bude požadován doklad o státním
občanství pouze v případech, vzniknou-li důvodné
pochybnosti. K vydání cestovního dokladu je stále
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu občana.
Zápisy dětí mladších 10 let v cestovním
dokladu rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu bude moci každé dítě
cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.
Na cesty po Evropské unii dětem postačí eOP.
Občané starší 15 let mohou rovněž k cestám po
Evropské unii použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji či nově vydávaný eOP.
Správní poplatky se nemění. Za vydání biometrického pasu pro občany starší 15 let s dobou
platnosti 10 let je poplatek 600,- Kč, pro dítě do
15 let s dobou platnosti 5 let je 100,- Kč.
Za tzv. „BLESK“, s dobou platnosti 6 měsíců,
občané starší 15 let zaplatí 1.500,- Kč, děti do 15
let se stejnou dobou platnosti 1.000,- Kč.
Více informací získáte na tel. č. 383 416 202,
203.
Zpracovala Ing. Hana Valachová, správní odbor
MěÚ Blatná

Sociální odbor

Rok 2012 bude rokem podstatných změn
v sociální oblasti. Jedná se o nejrozsáhlejší změny v sociálním systému za posledních několik
let. Novely zákonů označované souhrnně jako
Sociální reforma I byly schváleny s účinností od
1.1.2012. Pokusím se nastínit základní změny, ke
kterým dochází.
Sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných občanům:
● Vzniká tzv. jednotné výplatní místo, tím bude
Úřad práce.
● V současné době se dávky vyplácejí na 3
různých úrovních státní správy a samosprávy.
V Blatné na třech oddělených pracovištích sociální odbor MěÚ zajišťuje výplatu dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně
postiženým občanům, příspěvku na péči, dávky státní sociální podpory (přídavky na děti,
rodičovský příspěvek atd.) a dávky nezaměstnaným (podpora v nezaměstnanosti, podpora
při rekvalifikaci) vyplácí Kontaktní místo ÚP,
které má v Blatné dvě pracoviště.
● Od 1.1.2012 budou výše uvedené agendy
sjednoceny a převedeny pod Kontaktní
pracoviště ÚP. Kanceláře naleznete v přízemních prostorách Základní umělecké školy, tř.
J.P.Koubka, Blatná.
Změny v sociálních dávkách:
● Změny ve výplatě rodičovského příspěvku
umožňují rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí
být s dítětem doma, budou si moci podle
svých aktuálních potřeb změnit určenou výši
rodičovského příspěvku a tím i délku čerpání
jednou za tři měsíce.
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● U příspěvku na bydlení se doba poskytování
omezuje na 84 měsíců během 10 let.
● Výplata sociálního příplatku bude ukončena,
náhradou bude navýšení příspěvku na péči
pro rodiče dětí se zdravotním handicapem.
Karta sociálních systémů:
● Kartu budou vydávat ÚP, vydání bude zdarma
a bude obsahovat všechny běžné ochranné
prvky. Bude obsahovat běžné identifikační
údaje, podpis a fotografii.
● Karta má sloužit jako karta platební, dávky
bude možno vybírat v bankovních automatech, bude s nimi možno platit v obchodech.
● Občané se s ní budou prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými MPSV.
● U osob se zdravotním postižením bude plnit
funkci průkazky TP, ZTP, ZTP/P se všemi
jejími výhodami. V tomto případě dochází
pouze k nahrazení papírové průkazky za
plastikovou.
Změna zákona o zaměstnanosti:
● Zákon přináší nové možnosti rekvalifikace,
větší volnost nezaměstnaných při volbě rekvalifikace.
● Pro uchazeče o zaměstnání pobírající déle než
2 měsíce příspěvek v nezaměstnanosti se zavádí
nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin
týdně. V případě odmítnutí budou vyřazeni
z evidence úřadu práce a nebudou již považováni za osoby v hmotné nouzi, tudíž zaniká nárok
na dávky pomoci v hmotné nouzi. Veřejná
služba bude nově organizovaná úřady práce,
v současné době je tato povinnost na obcích.
Veřejná služba znamená jednak úklid veřejných
prostranství a komunikací, dále práci v nemocnicích, veřejných budovách, školách, pomoc
v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany
zvířat atd.
Změny systému dávek pro osoby se zdravotním
postižením:
● Zásadní změna se týká jednotlivých dávek,
dochází ke zrušení stávajících dávek (příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek
na zakoupení motorového vozidla, příspěvek
na úpravu bytu, mimořádné výhody atd.)
● Vznikají dvě nové dávky – příspěvek na
mobilitu (opakující se nároková dávka ve
výši 400,-Kč měsíčně, která bude poskytována osobám starším jednoho roku s problémy zvládání základních životních potřeb
v oblasti mobility nebo orientace) a příspěvek
na zvláštní pomůcky (jednorázové dávky
nahrazující současný příspěvek na zakoupení
či úpravu motorového vozidla, příspěvek na
úpravu bytu). Dávka je zaměřena na pomoc
v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu.
● Novela upravuje průkazy pro osoby zdravotně postižené, které nahradí dosavadní
průkazy TP,ZTP,ZTP/P; průkaz bude součástí
elektronické karty sociálních systémů a bude
vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu nebo samostatně, rozsah
výhod bude zachován. K výměně průkazek
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bude docházet průběžně a po přechodnou
dobu budou v platnosti průkazky stávající.
● Dochází k navýšení příspěvku na péči u osob
mladších 18 let ve II.stupni závislosti z 5.000
Kč na 6.000 Kč.
● Mění se způsob posuzování nepříznivého
zdravotní stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči.
Podrobné informace naleznete na http://socialnireforma.mpsv.cz.
Sociální odbor MěÚ bude nadále zajišťovat
sociálně právní ochranu dětí a mládeže, sociální
poradenství, sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s  problémovými skupinami, vykonávat
činnost kurátora pro mládež, činnost kurátora pro
problémové a společensky nepřizpůsobivé občany
a další činnosti, které najdete na webových stránkách Města Blatná, včetně kontaktů na jednotlivé
pracovníky.
Zpracovala Kateřina Malečková, sociální odbor
MěÚ Blatná
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Protože se pro něho nenašlo místo...
„Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něho nenašlo
místo...“
Je nepříjemné stát před zavřenými dveřmi. O to je ovšem větší radost, když se takové dveře otevřou. Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho oddělují. Přibouchli jsme si je vlastní vinou. A protože
už nejsme schopni sami přijít k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu k nám. Stává se člověkem, rodí se v chlévě
jako bezmocné děťátko. Bůh přichází do našeho ztemnělého světa, do temnoty a chladu stáje, do temnoty
a chladu našeho života...
„... protože se pro něho nenašlo místo...“
Bůh hledá příbytek, ale všechno je obsazené! Bůh přichází ke dveřím, ale všechny jsou zavřené... Bůh
hledá příbytek i u tebe! Nepřichází však jen jako dítě v jesličkách. Nezůstal však jen dítětem v jesličkách. Stal
se z něho muž. Muž, který za nás zemřel na kříži. Neskončil v hrobě, ale vstal z mrtvých a žije! Přišel, aby
prozářil temnotu a vzal na sebe naši vinu. Žádné místo není pro něho tak ošklivé, aby v něm nemohl pobývat.
Žádný život mu není tak zkažený, aby do něho nemohl a nechtěl vejít.
Vánoce znamenají: I dnes k nám přichází Bůh!
Bůh může všechno, kromě jedné věci: nechce a proto nemůže vstoupit do našeho srdce proti naší vůli,
pokud mu sami neotevřeme, pokud ho sami nepozveme dál...
Převzato z Brněnské tiskové misie/ www.btm.cz
ARCHA VÍRY Blatná, svobodný křesťanský sbor

Pravidelná shromáždění každou neděli od 15,00 hod
v 1. patře budovy Steka, ul. Na Tržišti

Podzimní radosti v naší Mateřské škole Blatná, Vrchlického....
Jako první to byly návštěvy bazénu ÚSP Mačkov, zde se děti učily základům plavání a užily si her ve vodě a jízdy na tobogánu.
Zapojili jsme se do přírodovědného výukového programu ze světa zvířat
a rostlin, který u dětí prostřednictvím her rozvíjí smyslové vnímání, rychlost,
orientaci, paměť, obratnost i postřeh.
Hezkým zážitkem bylo divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“
zahrané dětmi z divadelního kroužku ZŠ Bělčice.
V hudebním pořadu „Šel tudy, měl dudy“ se děti seznámily s tradiční
lidovou kulturou, poslechly si lidové písně, hru na dudy a famfrnoch a vyprávění z lidového folklóru.
Naši školku navštívilo i loutkové divadlo , které k nám přivezlo vyprávění
O Jankovi mluvkovi a o tom, jak se víly napravily.
Také se u nás kouzlilo, děti s napětím a úžasem sledovaly záhadné triky,
kouzla a čáry kouzelnice, spolupracovaly jako asistenti a vyčarovaly si
sladkou odměnu.
Rádi jsme přijali pozvání na divadelní představení pod názvem „ O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ pořádané Kulturním oddělením města
Blatné.
Děti si vyzkoušely, jaké to je upéct opravdový štrúdl, s pomocí paní
učitelek vypracovaly podle receptu těsto, které vyválely, naplnily jablky,
paní kuchařky upekly štrúdl do zlatova a všichni jsme si na něm moc pochutnali.
Zavítali jsme do ZŠ TGM na vánoční výstavu, zde jsme obdivovali krásné
výrobky žáků, jejich zručnost a nápaditost

Vánoce se blíží a nás čeká čas plný příprav, očekávání a těšení………
Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického
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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná –
Jan Baštýř
Představujeme Vám
Jana Baštýře z Milína.
Začal studovat SOŠ Blatná v roce 2003, a to obor
Elektronické počítačové
systémy.
Na SOŠ Blatná studují
výborní studenti, mezi
něž Jan Baštýř patřil, i studenti, kteří na základní
škole měli spíše chvalitebné, někdy i trochu horší
výsledky. Klasické i moderní výukové prostředky, užití interaktivních tabulí, datové projekce,
moderní počítačové učebny, aktivní tvořivá práce
každého studenta na svém počítači, práce s nejnovějším software, který užívají okolní komerční firmy, tvůrčí atmosféra, pořádek a řád na škole jsou
příčinou, že absolventi SOŠ Blatná jsou schopni
plnit náročné studijní povinnosti a vynikají nad
okolními odbornými školami. O tom svědčí
z celostátního pohledu nadprůměrná úspěšnost
94 % u prvního kola letošních státních maturit.
Polovina až 2/3 studentů odchází na vysoké školy.
I ti, kteří skončí své vzdělání maturitou, naleznou
práci v podobném oboru, který vystudovali, lépe,
než studenti jiných škol.
Jan Baštýř měl ve škole velmi dobrý prospěch. Již během studia na SOŠ Blatná zhodnotil vyučované technologie z oblasti výpočetní
techniky (značkovací jazyk XHTML, kaskádové
styly CSS, databázový dotazovací jazyk SQL,
objektově orientovaný programovací jazyk C#,
ASP.NET, znalost software, hardware a počítačových sítí) a stal se programátorem. Od 18 let,
ještě jako student SOŠ Blatná, získal živnostenský
list a vytvářel webové aplikace například pro prodejny Opel a Kia v Příbrami, firmu Arval, tvořil
úpravy pro web Jágr teamu aj. menší weby. V roce
2007 na SOŠ Blatná maturoval. Na oboru Elektronické počítačové systémy byly povinné profilové
zkoušky z elektronických počítačů a z programového vybavení. Dále si studenti nepovinně mohli
zvolit jednu ze zkoušek: matematika, ekonomika,
elektronika a jazyk. Honza maturoval z angličtiny
kvůli plánovanému studiu v zahraničí.
SOŠ Blatná díky svým mezinárodním aktivitám zprostředkovala z důvodu dotačního programu EU několika svým studentům studium ve
Skotsku. Jan Baštýř využil této možnosti a v roce
2007 zahájil studium na Banff and Buchan College (obor Software Engineering) a poté další dva
roky na Robert Gordon University (Information
Systems Technology).
Během studia ve Skotsku si přivydělával tím,
že vytvářel webové projekty pro české i zahraniční klienty. Byl externím programátorem firmy
Imedium.cz. Několik let Honza externě spolupracoval i se společností uLikeIT s.r.o. (první smartphone banking aplikace v ČR, www.ulikeit.cz) ,
kde zastával pozici Leader Developera pro .NET
divizi, která se specializuje na vývoj webových
aplikací a informačních systémů.
Po ukončení čtyřletého bakalářského studia
nyní Honza studuje University of St Andrews
v postgraduálním studiu. Univerzita má výbornou celosvětovou pověst, studoval zde například

princ William. Je také patřičně těžká, takže, jak
Honza říká, má se co otáčet.
Již přes rok má Jan Baštýř ve Spojeném
království vlastní firmu Devmates.com, kterou
založil společně se spolužákem z předchozí
univerzity. Navrhují a vytvářejí cenově dostupné
a profesionálně vypadající webové stránky, jimiž
pomáhají podnikům uspět online. Vytvářejí aplikace všech velikostí – od jednoduchých firemních
prezentací až po komplexní webové, mobilní a facebookové aplikace. Jsou schopni pokrýt veškeré
aspekty pro daný projekt – od první myšlenky
a návrh produktu, přes vývoj a nasazení, až po
rozšiřování funkcionality a údržbu. Mají klienty
z ČR i ze zahraničí.
Jan se specializuje na vývoj pro platformu
.NET, naprostou většinu webových aplikací
a portálů vyvíjí za použití moderních technologií od společnosti Microsoft (ASP.NET, C#,
Microsoft SQL Server), které se vyučují na SOŠ
Blatná a které, jak Honza říká, poskytují kvalitní
vývojové prostředí, optimální rychlost, výkon
a bezpečnost dat.
My, kteří jsme měli tu čest se s Janem Baštýřem potkávat v SOŠ Blatná, vzpomínáme na
tohoto inteligentního, skromného a cílevědomého
muže v dobrém a přejeme mu hezký život, studijní
úspěchy, dostatek práce, pohody a zdraví.
Aleš Drobník, foto archiv Jana Baštýře

Žákovský parlament ZŠ
TGM Blatná v Parlamentu
České republiky
V pondělí 21. 11. 2011 se tři zástupkyně našeho žákovského parlamentu – Nikol Andrlíková,
Barbora Hájková a Karolína Handíková ze ZŠ T.
G. Masaryka Blatná vydaly do Prahy představit
poslancům a zástupcům spřátelených žákovských
parlamentů ze třinácti škol náš žákovský parlament. Zároveň jsme využily možnosti projít si
prostory, ve kterých sídlí Parlament ČR.

dalekého nákupního centra. Ve 21:00 hodin jsme
už všichni měli být v tělocvičně základní školy,
kde jsme přespali do druhého dne. Ještě ten večer
jsme se dozvěděly, jak to všechno bude probíhat
druhý den. Každý z nás měl za úkol v poslanecké
sněmovně před několika poslanci a zástupci ostatních 13 škol představit svůj parlament. My ze ZŠ
T. G. Masaryka jsme si vytvořily prezentaci na
téma ,,Jak náš žákovský parlament prezentujeme
na veřejnosti…“. V úterý 22. 11. jsme se hned ráno
všichni přesunuli do poslanecké sněmovny. Byli
jsme trochu nervózní, ale nakonec to každý zvládl
na jedničku. Každá prezentace trvala pět minut
a každá se nějakým způsobem lišila od těch ostatních. Po představení své prezentace byli všichni
zástupci odměněni osvědčením, zápisníkem
a plakátem, který jsme vyvěsily ve škole. Po tomto
předání cen přišla na řadu prohlídku Parlamentu
ČR a měli jsme možnost vidět část jednání. Bylo
to velmi zajímavé a určitě nám třem to přineslo
zkušenosti, které se v budoucnu určitě neztratí.
Naši prezentaci si můžete prohlédnout na www.
zstgmblatna.cz ve složce Žákovský parlament.
Nikol Andrlíková, 9. ročník
Možnost prezentovat činnost našeho žákovského parlamentu
na půdě Poslanecké sněmovny České republiky
byla pro děvčata jistě
velkou zkušeností. Dokázaly, že jsou schopné
nejen samostatně připravit prezentaci, při
jejíž tvorbě bylo nutné
dodržet přesné zadání, ale zároveň také předvedly,
jakým přesvědčivým a samozřejmým způsobem
umí prezentovat zadané téma před posluchači.
Je radost pozorovat žáky základní školy, jak
představují činnost svého fungujícího žákovského
parlamentu před skutečnými poslanci. Na druhou
stranu je škoda, že jen malý počet poslanců projevil o tuto akci „malých“ parlamentů zájem.
Mgr. Ludmila Růžičková

V pondělí okolo 15:00 jsme dorazily společně
s paní učitelkou Růžičkovou do Prahy. Naše první
kroky vedly do sídla organizace Gemini, kde nás
přivítali organizátoři akce a s nimi zástupci a zástupkyně žákovských parlamentů z dalších škol.
Pro tento podvečer jsme měli připravený program,
při kterém jsme se všichni společně seznámili.
Když tento program okolo 19:00 skončil, měli
jsme volno. Většina z nás šla nakupovat do ne-

Tradiční charitativní sbírka – Červená
stužka
1. 12. je mezinárodní den boje proti AIDS.
A proto i žákyně ZŠ T. G. Masaryka Blatná
vyrazily prodávat červené stužky, které jsou symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS
nemocnými. Tato sbírka proběhla na naší škole
a v ulicích města Blatná. Podařilo se nám prodat
všech 100 stužek a tím vybrat přes 2000 korun.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří na
tuto sbírku přispěli a stužku si koupili.
Karolína Handíková, Nikol Andrlíková, Tereza
Kopecká a Michaela Zíková, 9. roč.
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Základní škola Lnáře
Máme rádi zvířata
V průběhu měsíce října se na naší škole konala sbírka na podporu pejsků v blatenských kotcích. Tento nápad vznikl na základě celorepublikové
akce, která se jmenovala „Naplňte misky v útulcích.“ Cílem bylo, aby lidé
v tento čas nakoupili co nejvíce výrobků od firmy Pedigree. Z ceny každého
zakoupeného zboží byla odvedena určitá část na pomoc různým útulkům.
Proto jsme si řekli, proč neudělat dobrý skutek? A v tomto případě dokonce
dva najednou? Během této sbírky bylo v naší školičce vybráno úctyhodných
886,-- Kč. Děti se do této akce zapojily opravdu velmi obětavě a s nadšením.
Vybíraly své úspory z „prasátek“ a místo toho, aby si za ně koupily nějaké
dobroty, věnovaly je na pomoc opuštěným pejskům. Za tento obnos peněz
jsme pořídili několik balení granulí a různé pamlsky. Společně s dětmi jsme
koupili i plno hraček, které pomohou pejskům zkrátit dlouhé chvíle. Všechny
tyto dary jsme pejskům slavnostně předali. Ti ze všeho měli opravdovou psí
radost. Za tento pohled tato dobročinná akce určitě stála. Ráda bych tímto
poděkovala panu Vaňkovi z Městské policie Blatná, který nám tuto akci
umožnil a navíc nám připravil velmi poutavé povídání o odchytu pejsků
s ukázkou veškerého náčiní. Velký dík též patří všem dětem za jejich dobMgr. Jana Schirlová, učitelka ZŠ Lnáře
rosrdečnost.
Nejdříve paní učitelka Jana Schirlová vybírala peníze na granule pro vaše
krásné pejsky. Pak jsme jeli autobusem do Blatné. Šli jsme do obchodního
domu a nakoupili jsme pro pejsky pískací hračky. Potom jsme šli na služebnu
městské policie za panem Vaňkem. Odtud jsme jeli policejními auty za pejsky
do útulku. V útulku byli tři psi. Jeden byl bílý a kňučel, druhý byl hnědý
a divoký. Třetí byl černý a byl hodný. Černému pejskovi se dalo dávat jídlo
z ruky. Když jsme nakrmili pejsky, jeli jsme policejními auty nazpátek do
Blatné. Do Lnář jsme se vrátili autobusem. Výlet se nám moc líbil.
Lucie Vokurková, žákyně 2. ročníku

Dne 15. listopadu jsme navštívili psí útulek v Blatné. Byla jsem ráda,
že vím, odkud máme doma Bertu. Berta je náš pes. Do útulku nás přivezlo
policejní auto. Přišli jsme k pejskům a dali jsme jim různé hračky a dobroty.
V kotcích byli tři pejskové. Všichni měli z dárků velkou psí radost. I my jsme
byli rádi, že jsme pomohli. Když jsme odjížděli, všichni si hráli s hračkami.
Jsem ráda, že jsme opuštěným pejskům pomohli.
Hedvika Machovcová, žákyně 2. ročníku

V naší škole jsme uspořádali sbírku na opuštěné pejsky v útulku v Blatné.
Za vybrané peníze jsme jim koupili granule a hračky. S paní učitelkou jsme
jim všechno odvezli a pejskové měli velikou psí radost. Jednoho pejska jsme
si s rodiči vzali domů a dali jsme mu jméno Max. Má pelíšek pod pianem
Jaroslav Pokštefl, žák 3. ročníku
a má se u nás moc dobře.
Naše paní učitelka uspořádala sbírku na opuštěné pejsky v útulku. Za
vybrané peníze jsme koupili hračky a granule. Všechno jsme pejskům společně odvezli. Pejsci měli radost a chutnalo jim. Jednoho smutného pejska
jsme si vzali domů. Už je šťastný. Dali jsme mu jméno Max.
Jana Pokšteflová, žákyně 3. ročníku

















































Číslo 21 / strana 7

Blatenská ryba - akce prosinec 2011
Ryby:
Kapr půlený s obsahem omega 3 mastných kyselin
vakuově balený
169,-Kč/kg
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných kyselin –
vakuově balený
295,-Kč/kg
Kapr chlazený,půlený, vakuově balený - v prodeji od 19.12.
129,-Kč/kg
Vnitřnosti mražené, vak. baleno185,-Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno-2ks/500g
118,-Kč,/kg
Mahi-mahi (balení 1kg)
135,-Kč/kg
Pangasius (balení 1kg)
65,-Kč/kg
Ryby uzené:
Kapr
165,-Kč/kg
Tolstolobik
105,-Kč/kg
Maréna
185,-Kč/kg
Pstruh
85,-Kč/kg
Drůbež:
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg
69,50/kg
Krůta – 1 ks = 3,2 kg
85,-Kč/kg
Husa – 1 ks = 3,2kg
129,50/kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
09,-Kč/kg
Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
45,-Kč/kg
Lesní směs – balení 2,5kg
69,-Kč/kg
V.I.P. směs – balení 2,5kg
42,-Kč/kg
Zelenina pod svíčkovou-balení 2,5kg
19,-Kč/kg
Francouzská směs – balení 2,5kg
20,-Kč/kg
Ostatní:
Listové těsto – 400kg
12,- Kč/ks
Hranolky - balení 2,5kg
18,50 Kč/kg
Americké brambory - balení 2,5kg
27,50 Kč/kg
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M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Prevence
kriminality
Kapesní zloději mají o Vánocích žně
Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce
a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem předchází shon, nákupní horečka a starosti s výběrem
těch správných dárků. Blíží se však také období,
na které se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí
mají i kapsáři!! Přišel jejich čas.
Nedáváme jim však také trochu příležitosti
sami, neulehčujeme jim jejich práci???
Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme:
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší
množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem
pečlivě nacvičená.
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně,
že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a zcela na
jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se
tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních
zlodějů? Mějte své věci neustále pod kontrolou!
● muži, vše důležité noste v náprsních, popř.
uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních

Blatná 9. prosince 2011
kapsách u kalhot
● ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti
navrchu tašek či kabelek
● nenoste své osobní doklady v peněžence
● nemějte při sobě větší finanční hotovost
● čtyřmístné identifikační číslo platební karty
(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné
karty
● v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu
zablokujte
● zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
● tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte
● ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla
● uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního
koše, mějte jej stále na očích!!
● nenechávejte v restauracích svá zavazadla
a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru
či na toaletu
● při ukládání zboží do zavazadlového prostoru
vozidla mějte své věci, zavazadla stále na
očích!!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku
bundou, kterou přes ni mají hozenou. Stanete-li se
svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při podání svědectví policii.
Neusnadňujte kapsářům práci!!!
Rovněž nezapomeňte že…..„Auto není

trezor“

Článek převzat z materiálů Policie ČR.
Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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Školení nových členů ČRS

a Test na přezkoušení uchazečů pro
získání kvalifikace pro vydání prvního
rybářského lístku

11. 1. 2012

16.30 –18.00 v DDM

18.2. 2012

10.00 – 11.30 v DDM
Informace: tel. 723 235 058

Test si můžete vyzkoušet na
www.rybsvaz.cz
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Knihy: města a obce očima
dětí - Praha očima dětí
Již je tomu dva roky, co jsem se
seznámila s panem Václavem Bártou,
toto jméno asi nikomu nic neřekne,
ale když se řekne pohádka ,,Princezna
ze mlejna“ jistě je každý hned doma.
Ano, je to pán, který napsal hudební
texty k této pohádce, zároveň je tento
pán otcem Noida Bárty. Proč to ale
píši – tento pán vyzval všechny šikovné děti, aby namalovaly obrázky
své obce, svého okolí, a tak jsem
neváhala a všechny žáky, které jsem
znala, vyzvala k namalování obrázků
svého překrásného města a jeho okolí.
A tak dne 11.6. 2010 proběhl první
křest knihy MĚSTA A OBCE OČIMA
DĚTÍ. Patronem knihy byla Lucie Bílá, která provedla rovněž křest knihy
a při autogramiádě se přítomným i podepsala. Vše proběhlo v Chvalské
tvrzi v Horních Počernicích ---- V knize jsou uvedeny práce malých umělců z Blatné: celkem 8 výtvarných prací dětí z MC Kapřík, 8 výtvarných
prací žáků ze ZUŠ Blatná a 8 výtvarných prací klientů z Domova PETRA
Mačkov - ještě někteří žáci měli obrázky v příloze.
Dne 3. října 2011 od 14.00 hod. - opět v Chvalské tvrzi v Horních Počernicích proběhl křest druhé knihy PRAHA OČIMA DĚTÍ -   Publikaci
s úžasnými dětskými obrázky pod patronací starostů pražských městských
částí pokřtil primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Kmotrem knihy byl sám Karel Gott. Dále byli na křtu přítomni Noid Bárta a Eliška Bučková, Ludvík
Hess - (zakladatel českých babyboxů) a starostové pražských čtvrtí.... Akci

moderoval Petr Jančařík. V této knize uvádějí své výtvarné práce: 8 výtvarných prací
dětí z MC Kapřík, 24 výtvarných prací žáků
ze ZUŠ Blatná a 16 výtvarných prací klientů z Domova PETRA Mačkov -  někteří
žáci mají obrázky v příloze. Tyto nádherné
knihy vydává Václav Bárta - v nakladatelství v Plzni - koordinátorem projektu:
AMERI s.r.o.,galerietalentu@ameri.cz,
Info tel.: 602458045. Jsem ráda, že jsem se
na tomto projektu mohla podílet – Chcete,
si tuto knihu prohlédnout? Můžete si ji
půjčit v místní knihovně, nebo objednat
history.barta@volny.cz, stojí celkem 250,Kč….
Hana Vydrová
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Hvožďany – farní kostel Navštívení
Panny Marie a sv. Prokopa
Historické souvislosti
Nejstarší zpráva o duchovní správě ve Hvožďanech se hlásí k roku 1364, kdy byl na zdejší faru
dosazen po smrti faráře Oldřicha kněz Mikuláš
z Radomyšle. Kostel nepatřil mezi nejbohatší,
v letech 1369–1405 odváděl papežské komoře
10 grošů pololetního desátku. Příjmy farnosti se
však postupně zvyšovaly, a to zejména zbožnými
odkazy. Například roku 1388 zapsal kostelu jistý
plat Svatobor ze Smrdákova na sloužení pravidelných mší za duše jeho rodičů. V podobném
duchu učinil kostelu finanční odkaz roku 1410 Jošt
z Třemšína. Hvožďanský farář se však pustil i do
vlastního hospodaření. Vypovídá o tom zajímavá
zpráva z roku 1408, kdy se kněz Václav přímo
v kostele u kazatelny dohodl s patronem Benešem
z Třemšína a jeho manželkou Markétou, že bude
na vlastní náklad při faře vydržovat kaplana jako
náhradu za pozemky vrchnosti a poddaných, které
zatopil dvěma rybníky.
Ještě roku 1436 byl ke kostelu dosazen katolický farář jménem Valentin a zdá se, že kontinuita
duchovní správy pokračovala i v následujících
letech. Rozhodně tomu tak bylo ještě kolem roku
1484, kdy probíhala výmalba interiéru kostela.
Patronem byl tehdy katolický šlechtic Bohuslav
Vyduna z Obytec, který získal Hvožďany před

Detail zámku dvířek sanktuáře (foto NPÚ).

rokem 1476. Koncem 16. století vykonával
údajně duchovní správu při kostele sám patron
Arnošt Vitanovský z Vlčkovic, který však byl
nekatolického vyznání.
Po Bílé hoře byl hvožďanský kostel střídavě
spravován z Rožmitálu a z Kasejovic, a to až do
roku 1667, kdy byl jako filiální přidělen k Bělčicům. Samostatná farnost, zahrnující Hvožďany,
Leletice, Roželov, Mýta, Planiny, Starý Smolivec,
Pozdyni, Březí, Tisov a Vacíkov, byla obnovena
až za josefínských reforem roku 1786. Prvním
farářem byl ustanoven P. Jan Barchan. Od téže
doby se při kostele vedou matriky. Roku 1787
bylo zasvěcení farního kostela rozšířeno o Navštívení Panny Marie, které sem bylo přeneseno
ze zrušené poutní kaple na Javorém. Roku 1862
se hvožďanská farnost rozrostla o Metly, které
k ní byly připojeny od farnosti kasejovické.
V současné době dojíždí do Hvožďan duchovní
správce z Rožmitálu pod Třemšínem.
Stavební vývoj
Výstavba kostela je poměrně pozdní záležitostí, datuje se až do první poloviny 14. století.
Kostel si však dlouho udržel svůj původní gotický

vzhled. Jak dokládá jeho
vyobrazení na mapě
lnářského panství z roku
1698, západní předsíňka
a nová sakristie v ose
presbytáře byly postaveny až po tomto datu,
nejspíše v souvislosti
s obnovením farnosti
roku 1786. Roku 2004
byla provedena oprava
střechy kostela a v roce
Gotická dvířka sanktuáře
následujícím rekonv kněžišti (foto NPÚ).
strukce fasády, při které byly odkryty některé architektonické detaily.
Roku 2007 došlo k opravě omítky v presbytáři,
které předcházel odborný průzkum.
Samostatně stojící zvonice vznikla nejspíše
již roku 1507, kdy byl pro kostel ulit nejstarší
známý zvon. Její podobu však neznáme, víme
jen, že byla dřevěná. Zděnou zvonici postavil
roku 1687 polír Pietro Spinetti, který v tu dobu
pracoval ve službách Černínů z Chudenic na lnářském panství, k němuž Hvožďany od roku 1666
náležely. Současný vzhled získala zvonice při
opravě roku 1786.
Popis
Kostel je jednolodní stavbou s pravoúhlým
presbytářem bez opěráků, nárožní armaturou,
původní sakristií při severní straně kněžiště, novou pak v jeho ose a západní předsíňkou. Fasády
jsou hladké, nečleněné s původními hrotitými
okny; pravoúhlá okénka osvětlující hudební kůr
na západní straně lodi jsou pozdější. V severní
straně lodi se nachází hrotitý gotický portál, snad
mladšího původu než obvodové zdivo, s ostěním
profilovaným hlubokým výžlabkem mezi dvěma
pásky.
Presbytář kostela je sklenut dvěma poli křížové klenby na pětibokých žebrech vycházejících
ze štíhlých jehlancových konzol a protínajících
se v nezdobených kruhových svornících. V severní stěně kněžiště se dochoval pravoúhlý,
mírně zahroceným obloukem převýšený gotický
sanktuář s ostěním přecházejícím do fragmentálně
dochované ozdoby ve tvaru horní části lilie; dochovala se i původní kovaná železná dvířka sanktuáře se zapaditým zámkem. Triumfální oblouk je
hrotitý, neprofilovaný se zkoseným ostěním. Loď
je plochostropá, stejně jako předsíňka a sakristie.
Zvonice je nízká masivní stavba s venkovním
schodištěm a cibulovitou bání.
Vnitřní zařízení
Kostel má čtyři oltáře. Hlavní, zasvěcený
Panně Marii a sv. Prokopu, je rokokový z druhé
poloviny 18. století.
Nahradil původní reneGotický portál na seversanční, převezený sem ní straně kostela (foto
po roce 1666 z kaple
NPÚ).
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Nejsvětější Trojice
ve Lnářích. V centrální části oltáře je
umístěna socha Panny Marie Lurdské,
jež nahradila původní
pozdně gotickou sochu Madony přenesenou ze zrušené kaple
na Javorém, která je
nyní uložena mimo
kostel a vystavuje se
Kenotaf Jana Šentygara
pouze o pouti. Oltářz Chotěřiny (foto autor
ní nástavec vyplňuje
článku
obraz sv. Prokopa,
bezpochyby staršího původu, převýšený sousoším Nejsvětější Trojice. Nad bočními vstupy do
prostoru za oltářem jsou umístěny sochy sv. Jana
Křtitele a sv. Anny. Protějškové boční oltáře sv.
Marie Magdaleny a sv. Anny pochází rovněž
z kaple na Javorém. Zhotoveny byly nedlouho
před jejím uzavřením roku 1786 a do farního
kostela instalovány roku 1789. Ze staršího mobiliáře se dochoval portálový oltář sv. Václava
z druhé poloviny 17. století přistavený k severní
stěně lodi. V nástavci se nachází oválný obraz
sv. Víta. Zajímavou součástí kostelního mobiliáře
je bohatě vyřezávaná barokní kazatelna z konce
17. století. Polygonální řečniště zdobí obrazy čtyř
evangelistů, baldachýn pak akantová a pásková
řezba s deskami Desatera na vrcholu.
Kamenná křtitelnice, zdobená půlměsíci
a hvězdami a krytá dřevěným víkem se sousoším
křtu Kristova, pochází z roku 1787.

Pohled od jihu (foto NPÚ).

Z další výzdoby stojí za zmínku obraz Proměnění Páně z roku 1771, který byl do Hvožďan
přenesen v 60. letech minulého století z kaple na
Třemšíně a dále novodobé obrazy sv. Zdislavy
z Lemberka a Beneše z Blíživy, z nichž tento
daroval kostelu roku 1999 hvožďanský spolek
nesoucí jeho jméno.
Zajímavou ukázkou kamenické práce je mříž
oddělující kněžiště od lodi. Podle návrhu Ing. Josefa Kafky, profesora Průmyslové školy sochařské
a kamenické v Hořicích, ji zhotovili roku 1948
jeho žáci. Následně byla převezena do Hvožďan,
k instalaci však došlo až roku 1965.
Novější záležitostí jsou rovněž vitráže oken
lodi a kněžiště, zobrazující české zemské patrony
sv. Josefa, Vojtěcha, Ludmilu, Anežku a Jana Nepomuckého. Návrh vypracoval akademický malíř
a restaurátor František Fišer z Prahy, zhotoveny
byly roku 1947 uměleckým sklenářstvím Josefa
Jiřičky tamtéž. Náklady hradili zbožní dárci,
jejichž jména jsou na vitrážích uvedena.
V kostele bývaly rovněž středověké nástěnné
malby, jejichž fragmenty byly objeveny při úpra-
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vě stropu lodi roku
1818. Nad kazatelnou byla k vidění
postava biskupa
přidržujícího pásku
s nápisem „zdrawa
milosti plna hospodyn s tebau“ a nad
triumfálním obloukem nápis „leta
od narozenie Syna
bozieho tisyczteho
cztyrsteho osmdesateho cztwrteho
toto dielo poczato
gest“. Současnou
výmalbu kostela,
Pozdně gotická socha Madony - Panny Marie Javorské konkrétně nástropní malby s výjevy
(foto J. P. Hille).
setkání sv. Prokopa
s knížetem Oldřichem a objevení sochy Panny
Marie Javorské Benešem z Blíživy, vytvořili
roku 1937 malíři Urban a Jelínek podle návrhu
architekta Jaroslava Majera z Plzně.
Varhany postavil v roce 1811 hvožďanský
učitel Josef Houra. Opravovány byly roku 1868
Josefem Fischperou ze Sušice, 1911 Františkem
Šurátem z Českých Budějovic, 1932 Karlem
Weisem z Hořelic a 1944 jeho žákem Stanislavem
Havlíkem. Roku 1957 byl instalován elektrický
ventilátor a provedena oprava a ladění nástroje
Miroslavem Hegerem z Hořovic.
Hvožďanský kostel sloužil v minulosti také
jako pohřebiště místní a okolní šlechty. Dochovalo
se zde větší množství náhrobníků, z nichž však
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Výjev objevení sochy Panny Marie Javorské Benešem z Blíživy na stropě lodi (foto NPÚ).

lze dnes identifikovat pouze heraldický náhrobník
Zuzany Řesanské z Kadova z první poloviny 17.
století (přesný rok úmrtí na něm kupodivu chybí,
ačkoli den, měsíc, dokonce i hodina a věk zesnulé
uveden je) pod kazatelnou a pod kůrem rovněž heraldický kenotaf (pamětní kámen osoby pohřbené
na jiném místě) hvožďanského rodáka, humanistického básníka Jana Šentygara z Chotěřiny, který
zemřel roku 1554 v Hradci Králové. Dříve se též
v kostele nacházel malovaný epitaf leletického
mlynáře Řehoře († 27. 4. 1594) a náhrobník
poustevníka Beneše z Blíživy († asi 1540), který
však byl roku 1637 zabílen.
Na zvonici u kostela visí starobylý zvon z roku
1507, zhotovený mistrem Bartolomějem z Prahy.
Unikl oběma válečným rekvizicím, narozdíl od
zvonů „Robotník“ (ulit roku 1596 Georgem Lehnerem v Regensburgu na náklad Arnošta Vitanovského z Vlčkovic), „Poledník“ (od Jana Pricqueye
z 20. let 18. století) a „Velký“ (od Víta Dietricha
z roku 1760), které byly odvezeny za první světové války. Dnes jsou ve zvonici zvony tři. První









Blice

Sv. Petr a Pavel

Blatná

Nanebevzetí Panny Marie

24. 12.

25. 12.

jáhenská bohoslužba

22:00

11:00

16:00

8:30

Budislavice

11:30

Hvožany

10:00

Kadov

10:30

Sv. Jiljí

Navštívení Panny Marie a sv. Prokop

Sv. Václav

Kasejovice

Sv. Jakub Starší

22:00

9:30

Kocelovice





9:30

Lnáe

8:00

Radomyšl

8:00

8:00

Sedlice

9:15

9:15

Záboí

10:45

Nejsvtjší Trojice
Sv. Martin

Sv. Jakub Starší
Sv. Petr a Pavel
Sv. Ludmila

Adventní koncert

8:00

Sv. Bartolomj

Zadní Zborovice

zvou srdečně na

26. 12.
8:30

16:00

Pro bližší informace kontaktujte:
P. Josefa Charypara, administrátora farnosti Blice: 318 682 289
P. Mgr. Roberta Konrada Paruszewského, administrátora farností Kasejovice,
Budislavice a Lnáe (s filiálním kostelem v Kocelovicích): 731 402 944
P. Ing., Mgr. Jana Kuníka, administrátora farnosti Hvožany: 318 665 182
P. Jiího Cihlenu, administrátora farností Sedlice, Radomyšl, Záboí
a Zadní Zborovice: 383 493 482

V. Červenka

Obec Lnáře
a Římskokatolická farnost Lnáře
se sídlem v Kasejovicích

Datum

Kostel

Zasvcení

dva nesou jména Maria a sv. Prokop a byly zhotoveny Annou Košťálovou a Františkem Kolářem
ze Žďárce u Skutče. Posvětil je 27. května 1972
českobudějovický biskup ThDr. Josefem Hlouch.
Třetí zvon je Umíráček. Ten byl spolu s dalšími
dvěma zvony vyroben firmou Maroušek z Brna
roku 1927 a jako jediný přežil rekvizici za druhé
světové války. Roku 1990 byl přelit Rudolfem
Manouškem ze Zbraslavi a posvěcen tehdejším
českobudějovickým biskupem Miloslavem Vlkem. Zvon v sanktusníku nad kněžištěm byl sice
roku 1942 zrekvírován, ale po skončení války se
vrátil na původní místo.
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DOMA TAKY ŽIJETE V ODPADCÍCH?
V poslední době se často mluví o veřejném
prostoru. Jenže každý ho chápe jinak a někdo ho
zřejmě nechce chápat vůbec. A tak vyjdeme z našich
domovů a jsme znechuceni.
Ačkoli odpadkové koše jsou „na každém kroku“,
při procházení se po městě vidíme kolem nás všelicos,
co bychom vůbec spatřit neměli. A tak se nám někdy
nalepí na botu mikrotenový sáček, jindy žvýkačka,
další den papírový kapesníček. Pak šlápneme na slupku
od banánu nebo na ohryzek od jablka. S velkou pravděpodobností se taky může stát, že se nám bota ponoří
do psího výkalu. Pro příznivce fotbalu je možná dobrou
zprávou, že i na ulicích si můžou zakopat s odhozenými PET lahvemi, v horším případě s polorozbitými
flaškami od piva.
Všechny tyhle prohřešky mě trápí a ráda bych,
aby pro ty, kdo je způsobují, přestalo být jejich neprodukování takovým problémem. Jenže jde o jejich
lenost. Proč byste čekali, až se za dvacet metrů objeví
koš? Chcete se přece něčeho zbavit teď a tady! Je to
smutné.
Čemu se chci ale v tomhle článku věnovat o něco
víc, jsou nedopalky od cigaret. V České republice
podle dlouhodobých statistik kouří průměrně čtvrtina
obyvatel. Jsou snad něčím výjimeční, že si myslí, že

můžou odhazovat vajgly, kamkoli se jim zlíbí? Jistě,
je to malá věcička, kterou vítr zanese pryč, ale kolik
jich takový průměrný kuřák asi denně vyprodukuje?
Ať si je zkusí házet po zemi doma. Jak se jim to bude
za pár týdnů líbit? Samozřejmě že toto nikdo nedělá.
Proč to tedy děláte, vy kuřáci, venku? Já se nechci
procházet po chodnících, kde v každé mezeře jsou
vaše vajgly!
Kéž by to u nás bylo jako například v rakouské
Vídni. Tam za odhozený nedopalek zaplatíte až 75
eur (přes 1800 korun), přičemž nejnižší sankce je kolem 800 korun českých. Stejně tak můžete podobnou
sumu zaplatit za odhozenou žvýkačku nebo neuklizení
psích exkrementů. A není to zrovna náhoda, když vás
chytí. Ve Vídni zřídili speciální skupinu lidí, která
toto sleduje. Navíc vám můžou pokutu i poslat domů,
jestliže některý z výše popsaných přestupků zachytí
pouliční kamery.
A tak se ptám, jestli se lidské chování opravdu musí
vynucovat? Jestli se nestačí chovat jako civilizovaný
člověk?
Pokud jde o všechny, na koho platí výše popsané,
pak to asi nestačí. Doufejme, že i české zákony si na
vás časem došlápnou.
Lucie Braunová - www.blatensko.com

������������ �������

���������������������������
������������� ��� �

���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������������� �������� ����������� ��������� ������������������� ���
���� � � ���� � �� � ������ �� � ���� � ������ � � ��� � ������� � � � � !���� � � �� � ������ ���� ���
"#�#$"%���� &�'������ ��������!��� �(�� ������ ���� ���� �!����)�*���+����� �)����&(�
!�� ���(����)*)������� ���,&���!�����

-�� �(���������� ���� ��� ��'''
.����� ���� � ������ ������&�/��� �)�0111(2"+/����� �����������!3�����!��� �/�!���+ ��
4��3�����������&������!��!�����&�!����� ������!������*������ ����
�

.�� �� �����5����������� ������
4� �)5�����������
#�����5��� ��������� ����������

.�����!���� �����������������
��������� ������������������ ���� ��������� ��������������
���������� �������������� ����������������� �
�������

�����������

Ročník 22 (32)

Blatná 9. prosince 2011

K ULTURNÍ KALENDÁ
Pátek 9. prosince – Městská lidová knihovna
– dětské odd. - 15,00 – 18,00 hod.

VÁNOČNÍ ČTENÍ
Než si obstaráte nákupy nebo upečete cukroví, Vaše děti budou poslouchat pohádky.
Vánoční čtení bude doplněno o opakování vánočních zvyků, hraní vánočních her, zpívání koled
a mnoho dalšího.
Vchod do knihovny olemují vánoční stromky
nazdobené žáky blatenských základních a mateřských škol.
Pořádá MělK v Blatné ve spolupráci s OS
Duhové ještěrky
Úterý 13. prosince – sokolovna 19,00 hod.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

POTKAL JSEM SVŮJ SEN
Pocta českému swingaři Jiřímu Traxlerovi
Zbrusu nový koncertní program, je sestaven
pochopitelně především z písní Jiřího Traxlera,
které psal pro R. A. Dvorského, Inku Zemánkovou
a později pro orchestr Karla Vlacha – Jedu nocí,
Bloudění v rytmu, Měsíc to zavinil, Bláznivý
den, Dobrou noc, Potkal jsem svůj sen, Boogie
Woogie a další. Nicméně zazní i skladby z repertoiru jeho oblíbených amerických swingbandů,
kterých si nejvíc považoval - Duka Ellingtona
a Jimmyho Lunceforda.
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Neděle 18. prosince – nám. J.A. Komenského

VÁNOČNÍ TRHY
Prodej vánočního zboží, horké medoviny
a dalších dobrot.
Hraje Kapela Z Vršku
Pořádá OS Duhové ještěrky ve spolupráci
s Městem Blatná
Středa 21. prosince – sál ZUŠ pro ZŠ od
10,00 hod.
Čtvrtek 22. prosince – sál ZUŠ pro veřejnost
od 17,00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ
Pondělí 26. prosince – u kostela 15,00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna 2012 od 16,00 hod. na nám. J.A.
Komenského
- hudba a občerstvení zajištěno

Oddělení kultury

sděluje,
že od 1. 1. 2012
přechází pod nově vzniklou PO
s názvem

Centrum kultury a vzdělávání
Blatná
se sídlem nám. Míru 212 /budova
muzea/.

Předprodej vstupenek bude zajišťován v Infocentru – tř. J.P. Koubka 4

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

POTKAL JSEM SVŮJ SEN

Pocta českému swingaři Jiřímu Traxlerovi
Zbrusu nový koncertní program, který jsme
s mým orchestrem Melody Makers připravili na
nadcházející sezónu 2011–2012, je věnovaný
především Jiřímu Traxlerovi. Původní myšlenka
byla připravit koncertní cyklus tak, aby vrcholil
v březnu příštího roku, kdy měl tento vskutku
poslední mohykán českého tanečního swingu 30.
a 40. let oslavit 100 let. Bohužel před nedávnem
Jiří Traxler zemřel. Na mém rozhodnutí se však
nic nemění – koncertní program „Potkal jsem
svůj sen“ s podtitulem Pocta Jiřímu Traxlerovi
realizovat budu, bohužel už jen in memoriam.
Program je sestaven pochopitelně především
z písní Jiřího Traxlera, které psal pro R. A. Dvorského, Inku Zemánkovou a později pro orchestr
Karla Vlacha – Jedu nocí, Bloudění v rytmu, Měsíc to zavinil, Bláznivý den, Dobrou noc, Potkal
jsem svůj sen, Boogie Woogie a další. Nicméně
zazní i skladby z repertoiru jeho oblíbených amerických swingbandů, kterých si nejvíc považoval.
Tento aspekt jsme telefonicky promýšleli ještě
společně, naposledy tři týdny před jeho smrtí.
Nejvíc obdivoval Duka Ellingtona a Jimmyho
Lunceforda. Vždy zdůrazňoval, že především
Ellingtonovy nahrávky byly pro něj v mládí základní učebnice, z nichž nasával jazzové cítění,
frázování, jejichž analýzou si osvojoval základní
aranžérské techniky.
S Jiřím Traxlerem jsem se v posledních letech
velmi sblížil, především díky tomu, že jsem rea-

Hospoda U Datla
připravujeme

1.1.2012
21.1.			
11.2.			
25.2.			
3.3.			
23.-25.3.
			

Novoroční - Anča Band
B.A.S.
Parallen (křest CD)+Funkce
šroubu
Šibřinky (Sokolovna)
Milan Buričin (Geniální
cirkulátor)
15 let Hospody
U Datla (Battole, Křečovky
atd).

lizoval jeho hudební portrét pro ČT. Znám tedy
mnoho detailů týkajících se jeho života a muzikantské kariéry, řadu půvabných historek, jimiž
komentoval klíčová životní setkání či významné
dějinné události. Právě tyto vzpomínky, které jsem
měl takříkajíc z první ruky, budou kořením průvodního slova, jímž budu jednotlivé kusy uvádět.
Nepůjde rozhodně o sentimentální vzpomínání,
chci vytvořit večer nabitý humorem, ironií a skvělou muzikou, tedy tím, co měl Jiří rád.
Ondřej Havelka

Program kina na prosinec 2011
Pátek 9.12 ve 20:00 hod.
Komedie USA 2011, 101 minut, v českém
znění

Johny English se vrací

Připravujeme na leden:
Koncert KPH – JAPAN TRUMPET
SCREAMERS – předprodej vstupenek nově
v INFOCENTRU
4. 1. 2012 od 9,00 hod. !!!
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/Bontonfilm /
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží
u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na
něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá,
než by je vydal nepříteli všanc....
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Středa 14.12 v 19:00 hod.
Thriller USA 2011, 90 minut, s titulky

Dream house
/Falcon /
Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Pro
jednoho muže je ale jeho domov místem, pro které
by byl schopen vraždy, jen aby na něj zapomněl.
Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz účinkují v hlavních rolích filmu Dream House.
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Známý cyklocestovatel
Michal Jon z Prahy přijel
do Škvořetic vyprávět
o tříleté cestě kolem
světa
Kulturní a osvětová činnost byla odjakživa ve
Škvořeticích na vysoké úrovni. Dalším střípkem
do bohaté mozaiky se stala v pátek 25. listopadu
beseda s populárním cyklocestovatelem a spisovatelem Michalem Jonem z Prahy, doplněná
promítáním a autogramiádou.
Hned na začátku musel Michal Jon omluvit
své druhé „já“, totiž partnerku Lucii Kovaříkovou, se kterou velké dobrodružství na kolech
absolvoval. Lucie totiž musela ze zdravotních
důvodů zůstat doma. To ovšem celé akci nic na
atraktivitě neubralo.
Malý sál kulturního domu ve Škvořeticích byl
ten večer takřka zaplněn. Poslechnout si Michala
Jona přišlo takřka padesát zájemců. A nikdo
z nich nelitoval. Jednalo se o velice příjemně
strávený večer.
Úvodem se posluchači dozvěděli z úst houževnatého kolaře, že spolu s Lucií během tříleté cesty
urazili 68 175 kilometrů a navštívili třicet čtyři
zemí sedmi kontinentů. „Na cyklistické výpravě
jsme utrpěli celkem sto třicet dva defektů,“ uvedl
Michal Jon, „Došlo i na vážnější komplikace. Mně
kupříkladu praskl rám pět kilometrů před nejturističtějším městem Nového Zélandu, takže jsem
byl ve zmíněném středisku nucen navštívit svářecí
dílnu. Tam mi sice rám svařili, jenže po dalších
3000 kilometrech svár praskl znovu.“ Neopomněl
zmínit ani patálii s Luciinými pedály: „Když nás
v jednom ze skladů dovybavovali materiálem, nutili nás, abychom si vzali také náhradní pedály. My
jsme oponovali: „Ještě nikdy jsme nepotřebovali
měnit pedály, bude to zbytečné!“ Ale skladník
nedal jinak a tak dlouho nás přemlouval, až jsme
si ty pedály vzali. A co se potom nestalo! Lucii
na kraji Ruska skutečně pedál praskl. A nedlouho
potom, co jsme ho vyměnili, přesněji řečeno druhý
den poté, se jí ulomil i pravý pedál. Jakoby ten
skladník měl věštecké schopnosti- každopádně
nás ušetřil pořádných problémů! Hned v prvním
obchodu po cestě jsme bystře zakoupili znovu
náhradní pedály a musím to zaklepat, máme je
dodnes!“
Jak se vlastně Michal Jon a Lucie Kovaříková
seznámili a poznali, že se narodili jeden pro druhého? „Jsme spolu už devatenáct let a tři čtvrtě.
Jezdíme společně na kole, dokonce i první rande
jsme měli na kole, kolo prostě neodmyslitelně
patří k nám a nikdy jsme ho na hřebík nepověsili. Kromě tříleté cyklistické expedice kolem
světa jsme společně podnikli spoustu jiných
cest, každý rok minimálně jednu nebo dvě. Těch
zážitků, co jsme nastřádali, těch lidí, co jsme
potkali, těch kilometrů, co jsme absolvovali- to je
nepřeberné množství, co by vydalo na vyprávění
pro „Tisíc a jednu noc“. Musím zmínit ještě naše
netradiční výpravy posledních tří let, kdy nás
doprovází čtyřnohý přítel - pes Ernest, vysvobo-

Blatná 9. prosince 2011
zený z útulku. Ernest má na svém kontě dnes už
patnáct tisíc kilometrů po evropské půdě a letos
projel v pořadí desátou evropskou zemi, a sice
Lucembursko.“ Cykloturistika Michala a Lucii,
bývalé učitele, dnes šťastný pár, živí. „O našich
výpravách píšeme články a vydali jsme už sedm
knih- osmá je na cestě,“ říká čtyřicetiletý cestovatel a spisovatel v jedné osobě, „Děláme průvodce
klientům jedné cestovní kanceláře, což obnáší tři
měsíce práce v terénu ročně. Překládáme knižní
průvodce z angličtiny do češtiny. Třikrát do roka
organizujeme Cyklistický festival. Jezdíme po
celé republice s besedami, objednávají si nás i do
škol. Prostě všechno, co děláme pro naši obživu,
souvisí s kolem. A to je pro nás něco jako výhra
v loterii!“
Michal Jon a Lucie Kovaříková musí pochopitelně dokonale ovládat cizí jazyky. „Umíme
anglicky, španělsky, rusky, domluvíme se německy i francouzsky. Pokud se dostaneme do
asijských končin, například do Jižní Koreje nebo
Číny, následuje systém ruce- nohy a většinou i tak
zvládneme se domluvit,“ pronáší Michal Jon.

Jak vlastně vznikla myšlenka na tříleté cyklistické dobrodružství po sedmi kontinentech?
Michal Jon odpovídá následovně: „Všechno
to začalo v roce 1993, kdy jsme podnikli první
cestu s brašnami na kolech k babičce na Šumavu.
Vlakem jsme jet nechtěli, autobus byl drahý, a tak
jsme se rozhodli pro bicykl coby chudí studenti.
Moc se nám to zalíbilo, takže o rok později
už jsme vyrazili do ciziny, a sice podunajskou
cyklostezkou až do Bratislavy. Rok 1995 byl
pro nás už ve znamení expedice do Skandinávie,
což obnášelo nějakých pět tisíc kilometrů. No
a od té doby jsme trávili dva letní prázdninové
měsíce pravidelně s koly po Evropě. Pak nám
to nedalo a začali jsme dychtit po výpravách do
vzdálenějších zemí, snili jsme o tom, že zdoláme
Patagonii, Nový Zéland, Japonsko či Jižní Koreu.
Po každé letní expedici jsme si na papír připisovali
nové státy, až jsme vypracovali úctyhodně dlouhý
seznam a to už jsme viděli, že dva měsíce jsou
velmi malým časovým úsekem pro naše plány.
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Že by nás ze školy pustili v zimě na tři měsíce,
abychom si sjeli nějaký horký díl horkého kontinentu, nepřicházelo absolutně v úvahu, a tak jsme
seznam odložili stranou a zapomněli na něj. Já
jsem ho shodou náhod nebo řízením osudu našel
při úklidu na jaře 2001 a nedalo mi to a večer jsem
si nad něj sedl. Začal jsem do něho zakreslovat
kontinenty, všechny ty Aljašky, Austrálie, Sibiře,
Nový Zéland jsem zanesl dovnitř, spojil je souvislou čarou a přišel jsem na to, že takovou cestu
můžeme zvládnout při jedněch poněkud delších
prázdninách. Došlo nám s Luckou, že vlastně
můžeme objet na kole svět. Když jsem podle
atlasu vypočítal, že by taková výprava měřila
k 70 000 kilometrům a stála nás dva, tři roky času,
položil jsem své partnerce zásadní otázku: „Ty,
Lucko, odešla bys na tři roky ze školství?“ A ona
s ledovým klidem odvětila: „Ano. A proč?“ A už
byla ruka v rukávě!
Vypukly intenzivní přípravy. Tehdy jsme ještě
nevěděli, že nám do slavnostního startu zbývá
rovných čtrnáct měsíců. Celou dobu jsme sháněli
nutnou výbavu a výstroj, finanční prostředky,
vyřizovali víza, věnovali jsme se pořádnému
tréninku- plavání, běh, posilovna a samozřejmě
cyklistika, časově náročná byla jednání s našimi
sponzory a partnery. Pochopitelně velmi důležitá
byla zdravotní příprava-nechali jsme si do sebe
napíchat čtrnáct injekcí proti sedmi chorobám
/ žloutenka A, žloutenka B, břišní tyfus, žlutá
zimnice, tetanus, vzteklina, japonská encefalitida
/. Na jaře 2002 jsme si s Lucií nechali preventivně vyoperovat slepé střevo, abychom v nějaké
pustině , odříznuté od civilizace, nedostali zánět,
protože to by mohlo dopadnout tragicky. Mimoto
jsme si zažertovali, že když jede cyklista do kopce, měl by se všeho zbytečného zbavit, a to přece
slepé střevo je.
Před slavnostním startem jsme začali s Lucií
všechno prodávat. Zbavili jsme se lednice, televize, pračky, prodali jsme i auto a byt- protože vůbec
nebylo jisté, že se vrátíme-nenechali jsme doma
ani většinu oblečení. Zbyly jen kalhoty a počítač,
který jsme věnovali bratrovi, aby s námi udržoval
kontakt. Prvního května 2002 jsme pak stáli na
slavnostním startu u letohrádku „Hvězda“. Záměrně jsme si vybrali tuto lokalitu, protože jsme chtěli
trochu povznést smutné období Bílé hory a odlišit
se, protože všechny důležité cesty začínají na Staroměstském náměstí. A pak se to všechno dlouhé
očekávání a napětí změnilo v realitu!“
Celé dvě hodiny pak mohli škvořetičtí účastníci besedy poslouchat zajímavý popis expedice
okolo světa a sledovat krásné fotografie přírodních
scenérií, měst, venkovských oblastí, cizokrajné
fauny a flóry. O tom, že se zábavně- poučný večer
setkal s kladnou odezvou a zájmem svědčilo mimo
jiné i to, že ještě další půldruhé hodiny odpovídal
Michal Jon na dotazy diváků a vypadalo to, že
pásmo vyprávění nedozná nějakého konce.
Nakonec odjížděl Michal Jon až v půl jedenácté v noci a jako všude, kam kdy zavítal, zanechal
po sobě nezapomenutelné dojmy.
/ Rozhovor s Michalem Jonem o průběhu expedice po sedmi kontinentech naleznete v příštím
čísle Blatenských listů /.
Vladimír Šavrda

Ročník 22 (32)

Blatná 9. prosince 2011

Číslo 21 / strana 15

Tradiční zimní hokejbalový
turnaj pro neregistrované
Hokejbalový oddíl TJ Datels Blatná pořádá již 11.ročník zimního turnaje
pro neregistrované hráče. Termín je jako obvykle na druhý svátek vánoční
v pondělí 26.prosince 2011. Začátek bude v 8.00 hodin. Po celou dobu turnaje
bude otevřen stánek s občerstvením a teplou stravou.
Pravidla turnaje, podmínky přihlášení a další podrobnosti najdete na
internetových stránkách: http://www.datelsblatna.cz
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JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry
oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer

ELLITER
svatební studio

Blatná 9. prosince 2011

prodej i půjčení.....
– svatebních, společenských a šatů do tanečních
– šatů pro družičky, chlapeckých obleků
– svatebních doplňků (podvazky, závoje, bižuterie, rukavičky, spodničky)

prodej české bižuterie, společenských kabelek a dalších...
dárkové balení, dekorace, zboží nejen pro nevěsty
KONTAKT:
Svatební studio Elliter (Marcela Cibulková)
T. G. Masaryka 112 (1. patro)
Blatná, 388 01
tel.: 723 014 630
e-mail: elliter@seznam.cz
www.elliter.cz







za nejvyšší ceny !!!











!!! Pijmu 4 zprostedkovatele a vedoucího poboky !!!

KRMIVA
MAŠEK
a práci na PC, vk nad 18 let, pirozenou inteligenci,
Požadujeme min. SŠ vzdlání

zodpovdnost,
zájem uitpro:
se novým vcem a komunikativnost. Zkušenost
smČsi
ZZNsamostatnost,
+ další krmiva

vpsy,
oborukoþky,
výhodou,
nejlépe sovce,
praxí obchodního
drĤbež,
holuby, zástupce.
pružnou pracovní
Nabízímeprasata,
králíky,
konČ,dobu,
skot,odmny
kaprydle vykonané práce, bonusy v pípad plnní
plánu, školení zdarma… Jde o práci v kancelái i v terénu, komunikace a vyhledávání klient,
servis pro stávající klientelu…
Po
8-16;Út-Pá
8-15;So
9-11posílejte e-mailem,
dle dohody po zaškolení.
Životopis
Nástup

NEJNIŽŠÍ CENY

dovezeme – objednávejte na

AXA
R - (WÜSTENROT),
Na obrce bez .p./.e., 388 01 Blatná
383423982;
736767624
Marie Maršálková – manažer, tel. 607 980 794, marie.marsalkova@axa-partner.cz

prodejna v areálu sila Blatná
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Pronajmu nebytové prostory v centru Blatné, výhodná lokace
Tel.: 732 505 412

telefon: 724 130 630

Prodejní doba: Po-Pá 10-17 hod.
So 9-12 hod.

Ē

Příbram - duatlon

Ročník 22 (32)

MČR dlouhý duatlon 10 km běh – 60 km kolo
– 10 km běh, 17. 9. 2011 Příbram. J. Pudil /SCV
Blatná/, obsadil v kategorii 2. místo.
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VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík

Duatlon - Žamberk

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

Žamberk, 24. 9. ,MČR v duatlonu, na tatích
5-20-3, Jaroslav Pudil /SCV Blatná/obsadil
v kategorii 2. místo a v letošním roce získal
celkem 7 medalí na mistrovskou ČR v triatlonu
a duatlonu.

Oznamuje:

Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Okresní přebor ve
volejbalu žen

Tabulka soutěže

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

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA Blatná
pracovníka na pozici:
• technik BOZP a PO
- hlavní pracovní pomr,
- praxe v oboru výhodou,
- znalost legislativy,
- idiský prkaz B,
- znalost práce na PC,
- komunikaní schopnosti, samostatnost,
- NJ nebo AJ výhodou.
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.









•
•
•
•
•
•
•














Máte rádi bleší trhy?



 
 
 
 
 
 
 
 
 








Koupím staré cedule, sklenice,
etikety pivovarů.
Blatná, Lnáře, Písek a jiné.
Cenu respektuji.
Tel.: 725 610 723

Prodám byt 3+1
v Blatné v ul.
K Jatkám, 2.patro.
Cena dohodou.
Tel.: 608 984 290

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  do 1 hodin,
neděle zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje.
Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc
a nechcete platit drahé firmy?
SDRUŽENÍ VÝUKY JAZYKŮ

Zavolejte služby na mobil 721 911 320!
Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě,
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích,
mytí aut aj.
 


Pracujeme
rychle, spolehlivě, kvalitně.
Cena dohodou, pracovní
 
doba
neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.




 

ž 
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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

U Sladovny 671
388 16 Blatná

INTERNET

x95 cm

ZIE

ZIE






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

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

300 m

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

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

KOUPÍME RODINNÝ DOMEK

Mladá rodina z Blatné hledá ke koupi
hezký rodinný domek se zahradou,
nejlépe novostavbu, dispozice min.
4+1, garáž vítána. Pokud možno přímo v Blatné nebo nejbližším okolí.
Max. cena do 3.000.000 Kč.
Kontakt: 602659771

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

S vámi od A do Z

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

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,
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