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Čtrnáctideník

Co zjistil výzkum v Blatné?
Od roku 1992 provádí katedra teorie kultury (kulturologie) Filozoﬁcké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobý výzkum dospělých obyvatel
Blatné. Jeho cílem je dozvědět se co nejvíce o názorech lidí na život ve městě,
jaké problémy nejvíce pociťují, jak jsou spokojeni s různými institucemi, co
je zajímá na dění ve městě, jaký mají sami k Blatné vztah atd.
Výsledky výzkumu mimo jiné ukázaly, co se lidem v Blatné libí i co se
jim nelíbí.
V žádné oblasti nepociťují lidé mimořádně závažné problémy a s fungováním většiny institucí jsou spokojeni. Největší předností města jsou
pro obyvatele dobře fungující veřejné služby v oblastech
školství, sociální péče, zdravotnictví, celkové prostředí
a technická infrastruktura.
Přes celkovou spokojenost obyvatel není život v Blatné
bezproblémový. Největším problémem jsou možnosti
sportování a rekreace. Pociťují to hlavně mladší a vzdělanější lidé, a to jednak z hlediska svých potřeb a jednak
z hlediska potřeb svých dětí. Druhou problémovou oblastí
je bezpečnost občanů a návštěvníků města, což se projevuje i ve výhradách části obyvatel k práci městské i státní
policie. Ohrožení bezpečnosti je spojováno s existencí
problémových skupin, mezi nimiž dominují drogově závislé osoby.
Díky poměrně klidnému a atraktivnímu prostředí
města a jeho okolí je Blatná přitažlivá pro většinu obyvatel. Neplatí to však pro všechny. Méně přitažlivý je
život v Blatné pro lidi s vysokými profesními aspiracemi
a s vysokými nároky na rozsah a kvalitu služeb, včetně
nabídky kulturních a volnočasových aktivit, které jsou
pro zbývající populaci dostačující.
Obyvatelstvo Blatné se vyznačuje poměrně vysokou stabilitou bez
velkých migračních tendencí. Ta je založena mimo jiné i na zatím stále
ještě vysoké míře identiﬁkace obyvatel s městem a jejich začlenění do sítě
sociálních vztahů a na relativně bezproblémovém soužití různých skupin
obyvatel. Zatímco míra začlenění do sítě sociálních vztahů stoupá a konﬂikty
mezi skupinami obyvatel se nezvyšují, míra identiﬁkace obyvatel s městem
postupně klesá. Méně identiﬁkovaní se svým městem jsou a největší migrační
tendence mají nejmladší lidé a lidé s vyšším vzděláním. Populace Blatné
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Cena 7,- Kč
je tedy sice relativně stabilní, ale současně hrozí zhoršování její věkové
struktury a jejího vzdělanostního potenciálu.
V utváření vztahu obyvatel k městu hraje významnou roli zájem a informovanost o tom, co se zde děje. V první řadě souvisejí s hodnocením místní
politické a společenské situace. Vyšší zájem a informovanost o dění ve městě
jsou spojeny s větší důvěrou ve fungování místní demokracie. Lidé, kteří
jsou dostatečně informováni, připisují největší vliv základním legitimním
institucím místní veřejné správy, jako jsou zastupitelstvo či rada města,
starosta a městský úřad. Nezájem o místní dění se naopak pojí s nedůvěrou
vůči lokální demokracii a s připisováním rozhodujícího vlivu nelegitimním
mocenským subjektům, jako jsou různé „maﬁe“ nebo „staré struktury“.
Vzdělanostní struktura Blatné je od začátku devadesátých let poměrně
stabilní. Jednoznačně v ní převažují lidé se středoškolským
vzděláním s maturitou a vyučení. Klesá podíl obyvatel, kteří
mají jen základní vzdělání, avšak pouze v důsledku demograﬁckého vývoje. Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním
je buď stejný, nebo se jen mírně zvyšuje. Dynamika vývoje
vzdělanostní struktury obyvatel je tedy slabá.
Obyvatelé Blatné se také vyznačují poměrně vysokou
ochotou rekvaliﬁkovat se na práci v obchodě či službách.
O rekvaliﬁkaci ale neprojevují aktivní zájem. Podstoupili
by ji pouze, pokud by nemohli najít uplatnění ve svém
současném zaměstnání. Rekvaliﬁkace tak může sloužit
spíše podpoře profesní mobility aktivnější části obyvatel
než ke zvyšování pracovních aspirací velké části nezaměstnaných.
V Blatné je nízká dynamika nejen vývoje vzdělanostní
struktury, ale celého sociokulturního potenciálu. Její populace si sice poměrně rychle osvojují některé dovednosti
vyžadované změněnými politickými a ekonomickými
podmínkami a více méně i dovednosti nutné k ovládání
moderních komunikačních prostředků. Na druhé straně se vyznačují stagnací
vzdělanostních a profesních aspirací a nízkou pružností.
Mnohem více se dovědět o výsledcích výzkumu a klást otázky autorům
je možné v pondělí 4. 4. 2011 od 17:00 hodin na jednání zastupitelstva města
v budově Městského úřadu Blatná, T. G. Masaryka 322.
PhDr. Ondřej Hubáček
katedra teorie kultury (kulturologie) Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze

Jan Tvrdý a Lukáš Kocourek – Mistři Jihočeského kraje v judu

V sobotu 26. 2. se konal v Písku Krajský přebor v judu dorostenců, juniorů
a mužů pro rok 2011. Tento krajský přebor byl otevřený, tzn., že zde mohli startovat
i závodníci z jiných krajů než byl kraj Jihočeský. Do sálu SKP Písek se sjeli závodníci
z širokého okolí a dorazila i silná výprava rakouských judistů.
Blatná bohužel nemohla kvůli zranění a nemocem vyslat všechny judisty a nakonec vstříc bojům vyrazili pouze dva závodníci. Ale jejich úspěšnost byla 100%.
Oba závodníci se stali ve svých kategoriích Mistry Jihočeského kraje!

A jak probíhali boje?
V kategorii dorostenci ve váhové kategorii do 66 kg bojoval Jan Tvrdý. Tento
turnaj byl pro něj prvním turnajem po přesunu ze starších žáků do vyšší kategorie.
Do kategorie dorostenců vstoupil bez bázně a ve velkém stylu. V prvním zápase se
proti němu postavil závodník z Českých Budějovic. Pro Honzu však nepředstavoval
žádný problém a snadno ho porazil. Další překážkou byl borec z Tábora. Tento
judista byl snad o hlavu větší než blatenský závodník a podle toho také zápas začal.
Tempo udával závodník z Tábora. Nakonec však slavily úspěch zkušenosti. Když už
to vypadalo na porážku blatenského závodníka, protože protivník si krásně připravil
pozici pro vítězný hod, přišla osudová chyba, kterou skvěle náš závodník využil.
K poslednímu zápasu nastoupil proti závodníkovi z Českých Budějovic. Počkal,
až se přežene počátečný nápor a povedenou technikou vítězně ukončil jak tento
zápas, tak i celé působení na turnaji. Bez porážky prošel turnajem a zaslouženě si
odnesl zlatou medaili za 1. místo.

V kategorii muži do 66 kg se na soutěžní tatami
vrátil Lukáš Kocourek. Ten se objevil na soutěži
jako závodník po dlouhé odmlce. V prvním zápase
nastoupil proti borci z Českých Budějovic, kterého
po boji udolal. Ještě sípajíc a popadaje dech nastoupil
téměř okamžitě k dalšímu utkání. To proti němu stál
nesmírně pohyblivý borec z Dačic. Zápas probíhal
ve vyrovnaném tempu, ale postupem času a velkým
úbytkem sil, začal mít judista z Dačic navrch. Boj
probíhal až do chvíle než Lukáš dopadl těžce na zem
a soupeř spadl na něj. Při tomto pádu to nejvíce odnesl
nos, ze kterého okamžitě tekla červená. Krvácení se
zastavit nepodařilo, a proto rozhodčí po vzájemné
dohodě rozhodli o prohře našeho závodníka. Tabulka
byla však vyrovnaná a ředitel závodu navrhl závodníkům druhé kolo bojů, až se
podaří zastavit krvácení. Nakonec se to podařilo a Lukáš mohl nastoupit ke druhému
kolu bojů. Zdravě naštván porazil snadno prvního soupeře a po bitvě oplatil porážku
i závodníkovi z Dačic. I přes prohru tak celkově obsadil 1. 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
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A KTUALITY
Záchranná služba Blatná oznamuje
Od 1. 3. 2011 se z organizačních důvodů
ruší telefonní číslo na Lékařskou službu
první pomoci v Blatné 383 422 051.
Při zdravotních potížích volejte pouze číslo

155

Služba první pomoci a Záchranná služba
jsou zachovány ve stejném rozsahu.
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

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
INFORMUJE

- statistika z informačních radarů – rok 2010
(do statistiky zahrnuta pouze vozidla jedoucí
rychlostí vyšší než 25 km/h.)
Ulice T.G.Masaryka:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(oba směry): 1 084 109
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr do města - proti radaru): 636 292
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr z města): 447 817
- celkově projelo nejvíce vozidel touto ulicí
v měsíci dubnu (oběma směry): 98 673
- celkově projelo nejméně vozidel touto ulicí
v měsíci únoru (oběma směry): 77 148
Ulice Písecká:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(oba směry): 2 294 694
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr do města): 1 104 475
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí
(směr z města): 1 190 219
- celkově projelo nejvíce vozidel touto ulicí
v měsíci červenci (oběma směry): 234 368
- celkově projelo nejméně vozidel touto ulicí
v měsíci listopadu (oběma směry): 150 617
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Důležité upozornění občanům
V Blatné a okolí se v poslední době
objevili falešní kominíci.
Podle již poškozených vybírají předražený poplatek ve výši 500,- Kč.
Jejich výskyt ohlaště na Policie ČR.

ZŠ TGM Blatná děkuje
za drobné dárky pro budoucí prvňáčky
Pekařství Vrána
Papírnictví Jelínková
Papírnictví Tomášková
Spar Tvrdý
Cukrárna Viola Havlenová
Ovoce – zelenina Šourek
Centrum P+H
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Závišínští
vzpomínají
Jen málokdo by mohl zapomenout, co natropila povodeň v r. 2002 a jak se zapsala do našeho
povědomí. Tehdy, asi dva roky po této události,
dostal závišínský rodák Jan Šmejsl nápad postavit
na památku této události mohylu v místě, kde se
nachází starý most, který, dá se říct, je historický
sám o sobě. Honzík se s tímto nápadem svěřil několika známým, vše se domluvilo, připravilo a půl
díla bylo hotovo. Sehnaly se vhodné kameny, dopravily se na místo, Honzík Šmejsl si to všechno
nechal projít hlavou a pak řekl: „Jdem na to.“
Byl vyučen kameníkem a své řemeslo ovládal opravdu mistrně. Dal tomu podobu, již lze
zhlédnout na parkovištiu starého mostu před
Závišínem. Je tam vyznačena výška, kam až voda
dosáhla. Mohyla je osazena deskou s letopočtem.
Je to vlastně už druhá, tu první, která byla zhotovena z poměrně vzácné červené žuly, neznámý
vandal rozbil.
Všichni, kdo Jana Šmejsla znali (bohužel, už
není mezi námi, *1943, +2005), jistě na něho rádi
vzpomenou. Byl kamarádský, byl členem SDH
a každému rád pomohl, všichni ho měli rádi. Při
této příležitosti mu patří poděkování, škoda, že
nás opustil tak brzo.
Budeme vzpomínat a jeho památku ctít.
Za obec Závišín a dobrovolné hasiče Petr
Bursa, starosta SDH Závišín.
Na fotograﬁi J. Šmejsl jako třetí zleva

NA SV. ŘEHOŘE (12.3.) ČÁP LETÍ PŘES
MOŘE, ŽÁBA HUBU OTEVŘE, LEDY PLUJÍ DO MOŘE, ŠELMA SEDLÁK, KTERÝ
NEOŘE.
Poměrně známá pranostika naznačuje blízký
konec zimy a nástup nového ročního období
– JARA. Jaro pomalu nastupuje, příroda se probouzí. Stejně tak se probouzí i náš organismus,
který je po zimě plný škodlivých látek. Předjaří
je tím nejvhodnějším obdobím pro jeho očistu. .
Co to pro nás znamená? Změníme si jídelníček,
omezíme červené maso, nahradíme ho masem
rybím a kuřecím. Zařadíme velké množství ovoce
a zeleniny a po dobu alespoň čtyř týdnů popíjíme
očistné čaje. Pro tento účel postačí mladá kopřiva.
Pokud však chcete s očistou začít již nyní, kdy
letošní bylinky dosud nevyrazily, můžeme vám
nabídnout čaj z technického konopí z kozí farmy v Březí, který je pro očistu velmi vhodný.
Nesmíme však zapomínat také na pohyb, který
je důležitou součástí očistné kůry. Pokud nejsme
přímo sportovci, vhodné jsou procházky do jarní
přírody, která je blahodárná nejen pro naše tělo,
ale i duši.
STAROČESKÉ VELIKONOCE
Od poloviny března zahajujeme prodej
tradičních lidových výrobků, které jsou spjaty
s jarními svátky, na který vás všechny srdečně
zveme. Z nabídky alespoň vybíráme: pomlázky,
košíčky, řehtačky, kraslice, perníčky, vizovické,
káči, píšťalky aj.
Prodej potrvá až do Velikonoc, tj. 23. dubna
t.r.
KUKAČKA, KTERÁ V BŘEZNU KUKÁ,
ČÁP, KTERÝ TLUKÁ, A DIVOKÉ KACHNY
NA PŘÍLETU OZNAMUJÍ TEPLÉ JARO.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Drobná oprava k článku o významu
Sokola v čísle 2.
Omylem se do článku vloudil název Bajkalsko-amurská magistrála. Pozorný čtenář Jan Kurz nás
upozornil, že legionáři neovládali Bajkalsko-Amurskou magistrálu (BAM), protože ta se začala stavět
až za Stalina. Vede severněji – 150 až 300km od transibiřské magistrály, kde legionáři bojovali. Stavba
BAM stála mnoho životů dělníků, trestanců, japonských a německých zajatců a toto megalomanské
dílo dnes nemá praktický význam. Připomeňme si také, že v československých legiích bojovalo
celkem 60 109 mužů, z nich 4 112, většinou v bojích s bolševiky, padlo.
Doporučuji podívat se na stránky http://www.pamatnik.valka.cz/ a seznámit se s historií bojů
legií za samostatnost republiky.
ZM
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Pohřební služba města Blatná

Zemřelí, únor 2011
Ing. Jiří Vrbský, Blatná, nar. 1938
Josef Suchý, Neradov , nar. 1921
Zdeněk Červenka, Újezd u Kasejovic, nar.
1966
Václav Motyka, Blatná, nar. 1932
Renata Čížková, Rožmitál pod Třemšínem,
nar. 1938
Jan Běhavý, Blatná, nar. 1936

Rozmístění kontejnerů na
ukládání větví

Technické služby města Blatné s. r. o. Vás
touto cestou informují o rozmístění kontejnerů, do
kterých lze ukládat nastříhané větve ze zahrádek.
Je však povoleno ukládat větve do maximální
délky 1,5 m. Kontejnery jsou umístěny v těchto
lokalitách:
- lokalita ulice Nad Vdovečkem (vinice)
– u provozovny Blatenské tiskárny;
- lokalita ulice Brigádnická (v horní části
této ulice);
- lokalita ulice Rybářská.
Kontejnery byly rozmístěny již v minulém týdnu, o čemž proběhla i informace prostřednictvím
městského rozhlasu. Kontrolou však bylo zjištěno,
že ukládaný obsah není pouze charakteru větví,
ale např. i zahradní materiál a odpad vyprodukovaný chovnou zvěří. Proto Vás žádáme, ukládejte
prosím pouze materiál pro který je kontejner
určen, abychom Vám i nadále mohli poskytovat
tuto službu v plném rozsahu.

Recyklace
elektroodpadu
V roce 2010 prošlo blatenským Sběrným
dvorem 79 990 kg elektroodpadu. Přibližně jednou za měsíc přijedou zaměstnanci ﬁrmy Otava
electronics Vacov, a. s., a naloží plný nákladní vůz
elektroodpadu. V provozovně ﬁrmy Otava recyklují veškerý elektroodpad, od dětských hraček na
baterie až po velké spotřebiče jako jsou lednice či
pračky. V těchto zařízeních je mnoho užitečných
materiálů, ale také nebezpečných látek, a tak je
důležité, aby se i drobná použitá elektrozařízení
likvidovala tímto způsobem, a aby se nedostala
do popelnic a poté na skládky.

S nastávajícím zlepšením počasí a lehkým
oteplením se Technické služby města Blatné
pustily i do dalších prací jakými je například pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení.
Prvním úkolem v tomto směru bylo opětovně
plně zprovoznit veřejné osvětlení v Nádražní
ulici, kde před cca 2 roky došlo k poruše na
zemním kabelovém vedení a muselo tak dojít
k provizornímu řešení tažení kabelu vzduchem.
V současné době tato rekonstrukce probíhá a dokončení je plánováno ve druhé polovině měsíce
března. Celkově jsou v ulici Nádražní prováděny
výkopové práce v délce cca 125 m a ve stejné
délce je ukládán i nový kabel.
Níže přikládáme fotograﬁe z této akce.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Maškarní ples
V pátek 18. února pořádaly třídy 2. A a 2.
B na ZŠ TGM Blatná maškarní karneval.
Všechny děti přišly oblečené do krásných a nápaditých masek. Ani paní učitelky nezůstaly
pozadu a zúčastnily se spolu s dětmi velké
maškarní přehlídky.
Porotou byli žáci prvního stupně, jejich
učitelé, paní ředitelka a paní zástupkyně.
Hodnocení bylo velmi těžké, protože pěkných
masek bylo mnoho, ale každý porotce měl
pouze jeden hlas.
Ve 2. A nejvíce zaujaly masky smrťáka,
květinové víly a bílé paní. Kouzelnice, Sněhurka, čert, Zoro, tanečnice a čertice dostali
největší počet bodů v 2. B.
V karnevalovém duchu se nesl celý den.
Při matematice děti z 2. B řešily příklady s
indiánem a dráčkem, v českém jazyce doplňovaly i/y s klaunem. Nechyběla ani diskotéka
a občerstvení u švédského stolu, který si děti
nachystaly z přinesených domácích zásob.
V závěrečné anketě hodnotily děti celou
akci kladně a rády by si ji zase někdy zopakovaly.
Mgr. Eva Křížková
ZŠ TGM Blatná

Pomoci
můžete i vy
Sdružení rady rodičů a přátel Základní školy J.A.Komenského v Blatné
se dlouhodobě ﬁnančně podílí na organizování lyžařského kurzu pro žáky
7. tříd. Náklady na kurz jsou pro řadu
rodičů velmi zatěžující, proto se škola
snaží zajistit žákům zdarma zapůjčení
lyží a lyžařských bot, a tím rodičům
alespoň trošku výdaje snížit. Lyžařské
vybavení je však nutno neustále obnovovat. A právě to je důvod, proč se na Vás
obracíme. Máte-li doma starší sjezdové či běžecké lyže a boty, pořídili jste
si nové lyžařské vybavení nebo již
nesportujete a je Vám líto je odvézt
na sběrný dvůr, darujete je našim
žákům. Možná, že právě díky Vám se
bude moci kurzů zúčastnit většina žáků,
kteří se naučí základní lyžařské návyky,
prožijí nezapomenutelný týden se spolužáky na zdravém ovzduší a nebudou
jenom netečně sedět doma u počítačů.
Děkujeme.
Kontakt: ZŠ J.A.Komenského Blatná 383 422 094, Mgr. Karbanová
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Můj, náš svět...
Náš svět, ach, můj svět. Svět muzikanta.

Vzpomínám, jak jsem seděla před „Kopečáky“, před naší milou konzervatoří, pod tím velkým kaštanem. Děti sbíraly podzimní plody starého
krále a já tam seděla s notovými listy a zkoumala Tárregovo Capricho.
Tárregovo romantické Capricho. ,,Hola, to je basa?“ smál se kolemjdoucí, později jsem zjistila že harmonikář, mojí kytaře. Slyšte se zalíbením
o životě muzikantově.
Víte, náš svět je opravdu plný hudby. Jaký je to krásný pocit slyšet
kdesi daleko od domova kolem druhé hodiny ranní v tom vnitřním uchu,
kdež slyšíte pouze, ale pouze vy celý symfonický orchestr, nástup hoboje
do druhé věty Novosvětské. Ptáte se, jestli jsem blázen? A ptáte se, proč
jednou píšu můj svět a jednou náš? Inu.. ne každý přeci může cítit, vidět
a slyšet to, co já.
Hodiny, dny, týdny, roky strávené u kytary. A vy se ptáte, co nás na
tom baví.
Kamarádka keramička, se ptala, o čem že to je. Že ona vstane po pěti
hodinách od kruhu, vezme muže a ukáže mu co vytvořila. A co já? Chmm...
Víte, asi bych vám zahrála ten lepší prstokladový postup, vylepšené sestupné legato, možná bych vám ukázala lépe obroušené nehty.
Co v tom vidíme? Ten půvab Bachových tónů, ta lehkost romantických
vyhrávek i rytmické hraní rychlých stupnic náš život jakýmsi způsobem
ovlivňují, okořeňují a dodávají nám muzikantům jeho smysl. Je důležité
v životě hledat a je důležité také nacházet. My hledáme v hudbě. A pokud
to jde, nehledáme pouze v technice, ale v kráse, čistotě, vědění a duchovních hodnotách. Tisíckrát bychom mohli spekulovat kdo a jak a proč..
proto můj, náš svět.
A možná vypadáme dost ošemetně. A jednoduše se ﬂákáme. Opravdu se
ﬂákáme? Jistě, kdo chce, ten se nepřetrhne. Každý dělá to, co chce. Nebo
by alespoň měl. Ale těch pár lidí, kteří hudbou žijí více, než je zdrávo, či
normální (?), žije jiný život. Normální pracující smrtelník si jej nedokáže
představit. Každodenní cvičení, tolik hodin, kolik uznáme za vhodné (někdo
dvě, někdo i deset), ticho, tóny, soustředění na jednu věc, hledání chyb,
vychytávek, detailů a snažit se být geniální... ach, ten Tárrega... Když pak
člověk po celodenní samotě vstane, je již tma. Jé, a to byl před chvilkou
pěkný slunný říjnový den. Dokonce víkend.
A já pak jdu po té Blatné v podpatcích a v saku s vítěznou cigaretou
v ústech. Mám to ale štěstí. Ten pocit vědět, jaké to je. Mít splněnou denní
nálož, kterou si sám člověk dle svých priorit a hodnot určí a jíž vítězí sám
nad sebou.
A hle, mám vylepšený ,,áčkový“ nehet, jo, a druhá část je teď mnohem
rytmičtější. Na zdraví, sláva! A usínáme ve dvě ráno. Muzikanti by měli
být nočními sovami a ne ranními ptáčaty. Máme to ve své umělecké duši,
srdci i hlavě.
Probouzíme se kolem deváté. Hrnec kávy, brousící papírky na nehty,
stojánek přes noc zaprášený. Píšu na notové party báseň.
Víte, naše štěstí se nachází v maličkostech, protože hudba, to je velice
piplavá práce. Jak už jsem psala: hledáme možné v nemožném, snažíme se

o originalitu, geniálnost, perfekcionalismus je naší vrozenou vlastností.
Náš
muzikantský svět uvnitř i okolo nás je podivně odlišný od toho reálného.
Většinou býváme snílky, naivkami, citlivkami nebo temperamenty srdcem

i duší. Možná se smějeme, mračíme, pláčeme nebo zpíváme v dobu,
kdy
to není vhodné. Možná jsme odtažití a bojácní. Ale stále jsme lidé, kteří
mají své cíle a touhy.
A nakonec, přece jen je nejdůležitější, koho máme vedle sebe. Co máme
kolem sebe za lidi. Protože bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Nemohli
bychom se živit tím, že si hrajeme. Že si celý život budeme jenom hrát.



Úvahu věnuji pedagožce a klavíristce, paní Jiřině Komínové. Protože
i díky ní si můžu hrát :-) .

Karolína Frühbauerová

































Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na

Kurz pro těhotné

Porodní asistentka vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže
vhodné cviky před porodem i po něm
Začátek kurzu je v pátek 1.4.2011 v 16 hodin v tělocvičně
ZŠ Holečkova
Cena: 50,- Kč /1 hodina
Zvýhodněná cena za celý kurz: 300,- Kč
Těšíme se na Vás!!





 





 




























Ročník 22 (32)

Blatná 11. března 2011

Pohádkový zápis do 1. třídy
Motto „Pojďte s námi do pohádky“ provázelo
naše budoucí prvňáčky na ZŠ TGM Blatná celým
zápisem. Ten se uskutečnil 11. – 12. února 2011.
Několik nedočkavých dětí se dostavilo už před
druhou hodinou, proto jen stačilo říci: Klapka...
pohádkový zápis poprvé. Po příchodu do školy
čekaly na děti známé pohádkové bytosti. S úsměvem na tváři je také přivítala a seznámila s průběhem putování po naší škole paní ředitelka a paní
zástupkyně. V tento významný den doprovodili předškoláky jejich nejbližší, aby jim byli svědky
velkého kroku do další etapy života.
Každé z dětí si vybralo svoji oblíbenou
pohádkovou postavu, která je provázela cestou
za pokladem, a taštičku, do které si pečlivě
ukládaly klíče ke kouzelnému hradu získané
na jednotlivých stanovištích. Děti prověřily své
matematické představy a znalosti na stanovišti,
kde princezna poztrácela korále a na interaktivní
tabuli vyhledáváním geometrických tvarů. Poznat
zvířata, zeleninu, ovoce nebo jídlo a přednést
básničku nebo zazpívat písničku měly děti za
úkol na dalším stanovišti. Nechybělo ani pře-

kreslení tajného písma z pohádek a poznávání
některých písmenek. U posledního stanoviště se
měly zamyslet, s kým by se vydaly hledat poklad
a tuto postavu nakreslit. Za splněné úkoly vždy
po zásluze dostaly barevný klíč. Děti navštívily
i nahrávací studio, kde nám poskytly rozhovor
se známými pohádkovými osobnostmi. Vše bylo
splněno a mohlo se vyrazit k hradu.
U hradu už čekala stráž, které budoucí prvňáček předal získané klíče. Výměnou dostal zlatý,
kterým si odemkl bránu do pohádkového hradu.
Zde na děti čekal poklad plný překvapení. Odnesly si odtud i vstupenku do 1. třídy a spoustu dalších dárečků od budoucích spolužáků. Tím byla
cesta za pokladem u konce a my jsme nemohli nic
jiného než se rozloučit a těšit se na další společné
shledání v červnu.
Věříme, že si děti odnesly kromě dárečků
i příjemné zážitky a nadšení stát se velkým
školákem.
Mgr. Pavla Fousová
ZŠ TGM Blatná
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Program na březen 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 – 17.00 – volná herna (pro děti
do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku
4-7 let
PÁ: 16.45 – 19.30 – Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
14.3. - Tiskáme
16.3. - Jarní louka
21.3. - Probouzíme jaro
14.3.- Tiskáme
16.3.- Jarní louka
23.3.- Jarní zápichy do květináčků
28.3.- Divoká tlupa
30.3.- Jarní okno

Pátek 11.3. a sobota 12.3. – Burza dětského
oblečení v ZŠ JAK v Blatné
Od 1. dubna začíná opět kurz cvičení pro
těhotné
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Pronájem prostor v centru Blatné

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v centru Blatné, náměstí Míru (nad pizzerií).
Prostory se nacházejí ve druhém patře, stávají se ze dvou částí, které mohou být spojeny
dohromady. Celková plocha 114 m2. První část cca 54,3 m2 + WC, druhý prostor cca 45
m2 + WC, chodba. Samostatný vchod, vytápění elektrickými přímotopy, vlastní elektroměr,
telefonní přípojka. V jedné místnosti je krb. Prostory jsou ideální pro kanceláře, kosmetická a
nehtová studia, masáže, solária, ordinace, atd. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, email:
info@zamek-blatna.cz
Nabízím k pronájmu nebytové prostory v Purkyňově ulici v Blatné (bývalá prodejna Elimat). Celková plocha 435m2. K hale přiléhá dvůr a garáž. Přípojka na plyn, úklidová komora,
šatna, spcha, WC. Výška 2 m 95. Prostor je vhodný pro klub, bar, bowling, zábavní centrum
nebo jako sklad s prodejnou. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, email: info@zamek-blatna.cz
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„Je dobře, když si kantoři dokáží udělat legraci
sami ze sebe a jdou tak dětem příkladem,“ soudí
vedoucí školní družiny v žokejském přestrojení,
„ Tenhle karneval byl dřív pořádán jen v rámci
školní družiny, poslední tři roky ho organizuje
škola pro všechny školáky. Loni jsme ho měli
společně s pálením čarodějnic. Pro děti je to vítané
zpestření a moc se jim to líbí.“
V rámci školního karnevalu se nejen tancovalo
při reprodukované hudbě spolu se členy učitelského sboru, ale také se soutěžilo. A to v cyklokrosovém závodě a koňských dostizích. Při cyklokrosu
děti zdolávaly překážky s koloběžkou na rameni,
zbytek trasy absolvovaly už v sedle. Koňské dostihy byly o tom, že žáci soutěžili ve dvojicích- jeden
představoval žokeje, druhý koně. Kůň měl zavázané oči a úkolem žokeje bylo ho co nejrychleji
a v pořádku provést závodním „polem“. Obě hry
probíhaly za mohutného povzbuzování dětského
publika, následný potlesk způsoboval v tělocvičně
zemětřesení menší intenzity.

ZPRÁVY Z REGIONU
Členové učitelského sboru se
u příležitosti dětského karnevalu převlékli za vrcholové
sportovce

Blatná - Na blatenské základní škole v Holečkově ulici není nikdy nouze o dobré nápady. Proto
byl také letošní dětský maškarní karneval pojat
zcela netradičně a přítomné školáky jaksepatří
„rozparádil“. Jejich kantoři se rozhodli pořádně
„provětrat atmosféru“ a pro všeobecné veselí
se „převtělili“ do známých osobností ze světa
profesionálního sportu.
Do školní tělocvičny, kde na lavičkách a žíněnkách čekalo pětadvacet dětí v maskách, napochodoval kolektiv zástupců zimních i letních disciplín. Jako první s rozvinutou českou vlajkou na
kolečkových bruslích „dvojče“ Martiny Sáblíkové
alias Milena Kratochvílová. Následovali paní
ředitelka Radka Kocúrová coby Šárka Záhrobská
i s nezbytnými lyžemi, Zdeněk Srstka v podání

Cyklokrosová disciplína s koloběžkou.

dohromady a vystupujeme kolektivně. Naštěstí
mě nakonec osvítil „duch svatý“, usmívá se dvojnice Šárky Záhrobské , „Uchvátila mně zejména
myšlenka mít nějaké zajímavé rekvizity, kterými
děti pobavíme a zaujmeme.“
Ladislava Pučelová alias Štěpánka Hilgertová
dodává: „Myslím, že žáci si to tu náležitě užívají
a jsou šťastní. Moc se na karneval těšily, připravovaly se na tu akci minimálně čtrnáct dní dopředu.
Některé kostýmy si sami nebo s pomocí rodičů
vyrobily doma, jiné ve školní družině.“

Žena v taláru
(pokračování z min. čísla)

Jiří Štibar v podání učitele Šavrdy.

Petry Keřkové, Štěpánka Hilgertová v obsazení
Ladislavy Pučelové , opásaná papírovým kajakem
a svírající náhražku vesel v podobě dvou k sobě
svázaných košťat, vedoucí školní družiny jako
nejslavnější český žokej Josef Váňa, Luděk Šejvar coby významný boxer Lukáš Konečný, Petr
Šavrda v cyklistickém obleku i s helmou na hlavě
s nezbytným kolem představoval hvězdného cyklokrosaře Petra Štibara, Dana Hajíčková na sebe
vzala podobu Motokrosařsky Andrei Touškové.
Byla to sestava vskutku originální.
Ale i děti prokázaly fantazii a nápaditost.
Soutěžily a dováděly v kostýmech sněhurky
a sedmi trpaslíků, vojáka americké armády, krále,
indiána, černokněžníka, Pipi Dlouhé punčochy
a Spidermana.
Nápad nastoupit před žactvo kolektivně v přestrojení superzávodníků se zrodil v hlavě ředitelky
zařízení Radky Kocúrové: „Hodně jsem se o tom
napřemýšlela, lámala jsem si hlavu, kudy jsem
chodila,“ vypráví Radka Kocúrová, „Dříve jsme
jednali individuálně, od jisté doby dáváme hlavy
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„V řadách soudců vyvolal bouři nevole nedávný návrh na pětiprocentní snížení jejich platů.
Jaký názor a postoj k tomuto opatření zastáváte
vy?“
„Zase zpět na vážné téma. Zřejmě vás nepřekvapí, když odpovím, že se snížením soudcovských platů o pět procent nemohu souhlasit. Dovolte mi krátce říci proč. Finanční zajištění soudce
je jedním, zdůrazňuji „jedním“- ne jediným, institutem k zajištění soudcovské nezávislosti. Pozice
soudce, který je mimo jiné ústavním činitelem,
stejně jako např. poslanec nebo prezident, neboť
jeho funkce a úkoly jsou vymezeny již ústavou,
je velice odpovědný post. Nezávislost soudů na
moci výkonné /vláda, ministerstvo/ i zákonné
/parlament/ je právě důvodem ústavního zakotvení. Každý, kdo jde k soudu, má určitý zájem,
aby jeho kauzu rozhodoval ten nejlepší právník.
To předpokládá i to, že bude slušně odměňován,
jinak se bude zabývat jinou činností, která mu
jako právníkovi přinese větší výdělek. To je zcela
logické. Není zejména pro nás, jako občany, kteří
jdeme k soudu, dobré, aby o našich nejpalčivějších problémech, které musí dokonce řešit soud,
rozhodoval s odpuštěním nějaký chudáček, který
se jinde neuchytil a udělá, co kdo chce, když
mu někdo zamává před nosem tisícikorunou.
Nemluvě o tom, že soudce je zákonem omezen
oproti běžnému občanovi v zásadních právech

Závěrem bylo sedm nejzdařilejších masek
odměněno krásně ilustrovanými diplomy. Těžko
se z takové veselé akce odcházelo, ale jak se říká„Všechno konec má a jelito dva“.
Učitelský sbor při Základní škole v Holečkově
ulici je podle vyjádření učitele Petra Šavrdy pevně
semknutým kolektivem, který nejméně jednou za
měsíc udělá něco pro rozptýlení a relaxaci: „Podnikáme výlety na kolech, při sněhové pokrývce
sáňkujeme za tmy. Nedávno jsme v převlečení za
opice navštívili nekuřáckou restauraci. Blbnem,
ale to nás stmeluje, jsme fakt prima parta.“
Vladimír Šavrda

majetkové i nemajetkové povahy. Nejzávaznější
je asi to, že nesmí podnikat, provozovat jakoukoliv jinou výdělečnou činnost, například na
rozdíl od poslanců / výjimkou je správa vlastního
majetku, činnost literární a umělecká /. Nemůže
být například volen do místní samosprávy ani do
zákonodárných sborů. Součástí platu je i veškerá
práce přesčas, pohotovosti držené mimo pracovní
dobu o víkendech a svátcích, zkráceně pro vazební
trestní řízení, v občanskoprávní oblasti pro předběžná opatření ohledně dětí a domácího násilí. To
je v té obecné rovině.
Dalším, neméně důležitým důvodem je i to,
že to byli právě soudci, kterým se platy snižují
opakovaně již od roku 1997. Za tu dobu došlo
k platovým restrikcím v různé podobě u soudců
dvaadvacetkrát! V roce 2010 to nebyla jen v médiích až nevybíravě probíraná čtyři procenta,
kterými se zabýval Ústavní soud ČR a toto omezení v září 2010 zrušil, ale ve spojení s platovými
restrikcemi z předchozích let, mám na mysli
zejména zmrazení platů v roce 1997, to činilo
před zrušujícím nálezem Ústavního soudu 17, 37
% a po účinnosti nálezu 13, 92%. Teď v letošním
roce s přihlédnutím ke zmrazení platů dochází
ke snížení mezd ne o avizovaných pět procent,
ale o 22%, a to je samo o sobě alarmující. Tyto
statistické údaje jsem čerpala z časopisu „Soudce“
č. 11/ 2010. Ústavní soud opakovaně ve svých nálezech uvedl, že zásahy do hmotného zabezpečení
soudců mohou být zcela výjimečné a jen tehdy,
pokud nepříznivá ekonomická situace zasahuje
a dopadá na všechny sféry. Pokud se ale určité
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profesní skupině platy dokonce zvyšují / myslím
tím učitele a ze srdce jim to přeji /, není zde prostor
platy soudců omezovat. Označení soudců ze strany některých politiků jako nesolidárních asociálů
považuji za skutečně nesolidní.
Stejně se mně dotýká i snížení mzdových
prostředků pro ostatní zaměstnance soudu
o 10, 2%.
Práci jim stále přidávám, což plyne paradoxně
z elektronizace a ze změny zákonů, ale budu nucena jim snížit plat nebo někoho propustit. Celkový
ekonomický přínos snížení platů všech státních
zaměstnanců je tak nevýznamný, že je podle mého
názoru i zbytečný. Tím nezpochybňuji nutnost
šetřit a provést k tomu i nutné reformy.“
„Nemohu se zbavit dojmu, že český Ústavní
soud není vůbec nezávislou a apolitickou institucí. Když sleduji jeho rozhodnutí, vážně se
domnívám, že rozhoduje ve prospěch toho, kdo
je zrovna u moci a není už vůbec ochoten postavit se za běžné občany. Jak vy vnímáte práci
Ústavního soudu?“
„Ústavní soud jsem už zmínila v předchozí
otázce. Jeho práce si nesmírně vážím. Neznamená to, že se vždy zcela ztotožňuji s argumentací
tohoto orgánu v konkrétním případě. A netýká
se to samozřejmě pouze soudcovských platů.
Ostatně ani všem návrhům soudců proti platovým
restrikcím tento soud nevyhověl. Zásadně ale
vždy rozhodnutí Ústavního soudu respektuji. Při
nesouhlasu se omezuji na právní argumentaci.
Ostatně ani všechna rozhodnutí nejsou tímto
soudem přijímána jednomyslně a ústavní soudci,
kteří nesouhlasí, připojují ke každému nálezu svá
odlišná stanoviska. Některé až zostuzující výroky
našich politiků, dokonce i pana prezidenta, kterého si jinak velice vážím, jsou pro mne naprosto
šokující. Ve vyspělé demokracii by nemělo zaznít,
že Ústavní soud rozhodl něco špatně, nebo že
celá instituce je dokonce špatná jako nejvyšší
strážce zákonnosti. Neumím si představit, že by
americký prezident obvinil americký Ústavní
soud, že rozhodl něco špatně nebo že si osobuje
právo rozhodovat o věcech, které mu nepřísluší.
Jak máme chtít, aby všichni dodržovali zákony
této země, podřizovali se vydaným rozsudkům,
pokud je poruší, když o této ústavní instituci
politici mluví takto a dokonce se mnohdy necítí
vázáni jejím rozhodnutím?“
„Domníváte se, že úřad ombudsmana má v naší
společnosti nějakou váhu a respekt?“
„Ombudsman má v našem státě jistě své místo.
Myslím, že spoustu problémů lidí pomůže vyřešit
jen tím, že je správně nasměruje, postoupí jejich
problém příslušnému úřadu, který má kompetenci
je řešit anebo nahlas upozorní, že se stala chyba.
To je myslím zcela v pořádku. JUDr. Otakar Motejl , který donedávna v čele tohoto úřadu stál, je
pro mě osobně velkou autoritou a do jisté míry ji
přenesl i na instituci samou.“
„Dokázala byste alespoň přibližně určit, kolik
kauz jste řešila?“
„Můj výkon čistě soudcovské činnosti je nyní,
kdy vykonávám i funkci předsedkyně soudu,
oproti ostatním soudcům poněkud utlumen. Běžně
jsem vyřizovala kolem 300 až 400 věcí ročně.
Nyní je to cca 200 věcí. Soudím od roku 1994,
měla jsem přibližně roční mateřskou, bude to tedy
kolem 3000 až 4000 kauz.“
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„Občané si stěžují na nízkou vymahatelnost
práva v naší republice a neúměrně dlouhá
soudní řízení…..“
„Otázky na tělo. Nízká vymahatelnost práva.
Neúměrná délka řízení. Nemohu s vámi, pane
redaktore, zcela souhlasit a statistika mi dává za
pravdu. Určitě to neplatí pro jihočeskou justici
ani pro náš soud. Jihočeská justice je nejrychlejší
v ČR téměř ve všech hlavních agendách. Mám
k dispozici údaje z roku 2009 / brožura MS ČR
„Data a fakta 2010“ /, kdy průměrná délka řízení
v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích byla v civilním řízení 308 dnů, v trestním
řízení byla v roce 2009 349 dnů a v obchodních
sporech 338 dnů. Pro srovnání například u Krajského soudu v Plzni to bylo 507, 491 a 598 dnů,
Ústí nad Labem 986, 885 a 1136 dnů. O roky ani
desetiletí se u našeho soudu v žádném případě
nejedná nebo alespoň ne obecně. Výjimečně
letité spory jsou, je to však dáno povahou sporu,
jeho obtížností a složitostí dokazování, mnohdy i
nečinností účastníků, nikoliv soudu a zejména tím,
že věc projde všemi instancemi, včetně Ústavního
soudu a někdy i několikrát / máme odvolací krajské soudy, o dovolání rozhoduje Nejvyšší soud,
ústavnost střeží Ústavní soud /. Delší doba řízení
u jiných soudů může mít různé příčiny, na severu
je to stále přetrvávající nebo donedávna existující personální neobsazenost. Tím jsme si prošli
v 90. letech a jsem moc ráda, že na to mohu už
jen vzpomínat. Začínala jsem s šesti sty starými,
neskončenými civilními spory. Dnes jich máme
na celém soudu okolo dvě stě padesáti.
Podobně je to s vyhamatelností. Na základě
rozsudku nařídíme exekuci do patnácti dnů.
Povinnému však peníze nevyčarujeme a pokud
je nemá nebo s nimi naložil tak, že je již nemá
zdánlivě, je situace komplikovaná a mnohdy
neřešitelná / pokud skutečně nemá / nebo nastane
další proces a soudní řízení / odporovatelnost
/, kde se oprávněný neoprávněným převodům
majetku brání. Je třeba být v tomto směru velmi obezřetný, s kým a jak obchodovat či jinak
majetkově spolupracovat. Je lépe investovat do
advokáta na počátku než následně u soudu. To
mohu jen doporučit. Stejně pokud je životní
partner nespolehlivý, nerad pracuje, holduje al-
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koholu, chová se násilně, lze jen stěží očekávat,
že ho rozvod změní. Že by začal pracovat, aby
děti z rozvedeného manželství slušně uživil, činil
tak rád a zodpovědně, to se asi nestane. Rodič,
kterému zbydou děti a stará se sám, to někdy
vyčítá nám, že s tím nic neuděláme. My můžeme
nespolehlivého rodiče jen odsoudit, ať k zaplacení
nebo do výkonu trestu, peníze pro děti tím ale
nevyrobíme. Za špatný výběr otce nebo matky
svých dětí, špatného obchodního partnera, viní
zklamaný účastník často soud. Očekávání našich
účastníků jsou prostě někdy nereálná.
Samostatnou kapitolou je pak trestní řízení.
Platí zásada, kde není žalobce, není soudce. Když
chybí důkazy- v pochybnostech ve prospěch
obžalovaného. I když je nám to u televize zcela
jasné, kdo je lump a co udělal, soudce to tak jednoduše říci nemůže, i kdyby to někdy udělal velmi
rád. Bez důkazů to prostě nejde. Tyhle zásady a
principy se nám začínají líbit, až když stojíme
před soudem sami nebo někdo z našich blízkých.
Pokud například jezdíte autem, může se to stát
velmi lehce. Stačí chvilka nepozornosti.“
„Co byste uvedla na samý závěr?“
„Chtěla bych přidat prosbu- nesuďte nás
soudce tak přísně! Věřte, že se snažíme a budeme
snažit i nadále o to, aby slovy římského práva na
Strakonicku „práva šla“ i nadále a co nejlépe.
Vám, pane redaktore, děkuji za vaše otázky.
Mnohdy byly „na tělo“, týkaly se ale aktuálních
témat a jsem ráda, že jsem dostala prostor se
k nim vyjádřit. Je až zarážející, jak spolu souvisí.
Hmotné zabezpečení soudců, jejich postavení,
nezávislost, komunistická justice. Soudci s komunistickou minulostí jistě jsou. Nejsou však
sami. Osoby s touto minulostí dál působí na
nejrůznějších významných postech. Potěšilo
by mě, kdyby čtenář pochopil, že nezávislost
soudce je nesmírně důležitá právě pro něho, jako
potencionálního účastníka řízení. Zajišťuje, aby
měl jistotu, že soudce se nebude bát rozhodnout
podle zákona, i když protistranou bude třeba právě
stát nebo vlivná , bohatá osobnost či politik. Aby
se historie neopakovala!“
„Děkuji za vaše vyčerpávající vyjádření.“
Vladimír Šavrda
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Obnovený hostinec v Hněvkově má neobvyklou raritu.
Papoušek Eda zbožňuje pózování před fotoaparáty turistů
Hněvkov - Bývalý zájezdní hostinec v Hněvkově se jako šípková Růženka probudil z dlouhého snu a rozkvetl do nebývalého půvabu.
Počínaje 1. říjnem 2010 byl ve zmíněném objektu
opět zahájen restaurační a pohostinský provoz.
Návrat starých časů nebo staré tradice- chtělo by
se podotknout.
Kdy přesně hněvkovský hostinec vůbec spatřil
světlo světa? 18. února 1875. Nedávno nalezená
obecní kronika se o něm zmiňuje jen okrajově.
Publikace z roku 2000 „Hněvkov na prahu
milénia“, kterou vydal vlastním nákladem 120
kusů pan Petr Vích jako dar obci, už je poněkud
sdílnější: „Od počátku ledna 1893 byl hostinec
používán pro kurýrní poštu. V patře existoval taneční sál s centrem kulturního dění v obci. Výčep
byl v přízemí. Do roku 1912 vlastnil objekt pan
Bubna / později se prodaly stodoly, stáje a dvůr
a přestavěny na obytné obydlí /.
Později hostinec koupil pan Klas. V roce 1947
převzal pohostinství a obchod pan Popela. Později část nemovitosti převzalo Lidové spotřební
družstvo Jednota, která v části zřídila prodejnu se
smíšeným zbožím.“

jak jen to šlo. Především jsme zařídili místnost
s výčepem, aby se tu hosté cítili jako doma a bylo
to tu útulné. Čelo hostince jsme oblékli do „nového kabátu“, aby bylo jaksepatří reprezentativní.
Do konce dubna plánuji rekonstrukci boční části
nemovitosti podél silnice a chci souběžně s tím
vybudovat za hostincem parkoviště, aby auta
a kamióny nemusely stát na návsi okolo kapličky,“ dodává Jakub Blokša.
Budoucnost má mladý živnostník také jasně
narýsovanou: „V nejbližší době tu otevřu útulnou,
staročeskou vinárnu a zřídím zahrádku pro venkovní posezení. V příštím roce začne fungovat
prostorný sál v objektu pro konání společenských
akcí. Pro zpestření veřejného života v Hněvkově
sem budu zvát známé osobnosti- pro vaši představu třeba Vojtu Kotka a Jirku Mádla.“
Skutečnou raritou hněvkovského hostince,
zřejmě jedinou v naší republice, je velký, pestrobarevný papoušek Ara jménem Eda. Je to velice
přátelský a společenský tvor, který se děsně rád
nechává fotit návštěvníky hostince. „Edíka, kterému budou v květnu tři roky, jsem si přivezl ze
Slovenska od soukromého chovatele. Je to taková
naše „mobilní klimatizace“ a moje dítě na mazlení,“ usmívá se nový majitel hostince.
Neobává se Jakub Blokša toho, že staronový
podnik bude prodělečný? „V žádném případě,“
ujišťuje mladý podnikatel, „Tohle restaurační
zařízení je uděláno tak, aby se tu hosté cítili jako

doma a rádi se sem vraceli. Domácí kvalitní
jídla, příjemné prostředí, výborná obsluha- to
všechno dělá své. Za první měsíce provozu musím
konstatovat, že návštěvnost a tržby jsou velice
uspokojivé,“ dodává.
Jak podotýká Jakub Blokša, na nemovitosti
je stále co opravovat a zařizovat. Náklady prý
ale nejsou zase tak vysoké: „My si totiž veškeré
práce provádíme sami. Měli jsme tu sice dvě ﬁrmy z Blatné, ale ty nám tu napáchaly jen škody.
Teď budeme mít jistotu, že veškeré práce jsou
a budou odvedeny kvalitně. Dovoluji si tvrdit,
že všechno v pořádku vydrží minimálně padesát
let, ne- li déle!“
Hněvkovský hostinec je zajímavý ještě z dalšího důvodu. Majitel se totiž nechal inspirovat českou ﬁlmovou pohádkou „Obušku, z pytle ven!“
a své království pojmenoval „U pečínky“.
Na barovém pultu v šenku navíc každého příchozího upoutá citát z téže pohádky „Bez peněz
do hospody nelez!
A do mé teprv ne!“
„Je to tak,“ usmívá
se mladý živnostník,
„Mám tu pohádku
rád a tak jsem si její
malou část přenesl
sem do hostince.“
Vladimír Šavrda

Tradice masopustních průvodů v Mečíchově

Tradice masopustních průvodů v Mečíchově
sahá až do období první republiky. „Bývala to
vždycky náramná paráda, nechyběly ani bryčky
a koně!,“ vzpomínají místní pamětníci.

Tolik okénko do historie a nyní k současnosti. Roku 2007 koupil do svého vlastnictví
nemovitost Jakub Blokša, který má k výkonu
barmanského a číšnického povolání ty nejlepší
předpoklady. „Vystudoval jsem hotelovou školu
v Ostravě, mám za sebou devět let praxe, takže
si dovoluji tvrdit, že jsem si sem do Hněvkova
přivezl bohaté zkušenosti,“ představuje se mladý
podnikatel, „V Ostravě i v Praze jsem také působil
delší čas na pozici provozního i vrchního číšníka.
Zkušenosti jsem čerpal i na praxi v zahraničí,
převážně v Itálii.“
Jakub Blokša se okamžitě po koupi nemovitosti pustil do rozsáhlé generální rekonstrukce.
Rozhodně to nebyla žádná procházka růžovým
sadem. „Bylo to tu hrozné,“ svěřuje se s odstupem
času mladík, „Uvědomte si, že celý objekt nebyl
používán dobrých třicet, čtyřicet let. Ani elektrika,
ani voda, trubky prorezivělé v dezolátním stavu.
S nasazením všech sil jsme to tu dali do pořádku,

Mečíchov - Masopustní průvody v Mečíchově
byly odnepaměti široko daleko vyhlášené. Na
tomhle faktu se nic nezměnilo ani dnes. „Většinou, pravda, chodí v maskách spíše ta mladá
generace, maximálně čtyřicátníci,“ uvádí pětašedesátiletý Josef Polan, který se této „trachtace“
účastnil už jako šestnáctiletý mladík a pro tuto
příležitost vlastnoručně zhotovil model kobyly,
kterou dlouhá léta nosil spolu se svým nejlepším
kamarádem, „Naše mečíchovské družstvo dokonce zapůjčovalo autobus, ve kterém se s maškarami
jezdilo i po okolních obcích- Hlupíně, Doubravici,
Nahošíně a končilo se doma v Mečíchově. Někteří
místní občané to nesli trochu nelibě, protože na
konečné už byly masky většinou totálně „ pod parou“, směje se při této vzpomínce Josef Polan.
Minulost masopustních průvodů v dobách
svého mládí má doposud jako na dlani i další
mečíchovská pamětnice: „ Bývala to vždycky
náramná paráda, nechyběly ani bryčky a koně. Po
návsi dokonce pobíhaly i kozy! Jasně si tu slávu
pamatuji už od dob první republiky!“ „V průvodu chodívala i klasická ﬁgura báby s nůší, tu už
tady teď neuvidíte. Shromáždění bývala za mého
dětství početnější než dnes, masopustních merend
se účastnilo i více než padesát masek. Dnes už to
bývá trochu slabší,“ doplňuje ji Josef Polan.

Letos v sobotu 5. března mečíchovským počasí
skutečně přálo- celá vesnice byla zalitá sluncem,
a to příznivě ovlivnilo i počet maškar. Masopustní
merenda proběhla za přítomnosti více jak čtyřiceti
masek. Průvod sestával z kominíků, holičů, selské
krojované družiny, řezníka, doktorů, zdravotních
sester, cikánek, cikána s housličkami, medvěda,
gorily, ozdobou pak byla velká kobyla i se svým
kočím. Prostě opravdový staročeský masopustní
rej se vším všudy. U jednotlivých stavení se
podávaly tradiční koblihy, jednohubky, obložené
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chlebíčky, hrdla se prolévala pivem i štamprlaty a hlavně bylo náramně
veselo. Každý v onu prosluněnou sobotu nechal své trable a starosti za
domácími vraty.
I nový starosta obce Josef Sýkora se vezl na vlně pohody a blahobytu
a náramně si masopustní křepčení užíval. „Chodil jsem s maškarami už jako
kluk a ten dnešní masopust je můj dvacátý v pořadí,“ pronáší představitel
Mečíchova v lidovém kroji s kloboučkem na hlavě, „Už můj děda hrával na
našich masopustech na harmoniku, já jdu v jeho stopách jen bez té harmoniky.
V roce 2000 tuhle mečíchovskou parádu dokonce natáčela televize! Co se
týče organizace, o pořadatelské žezlo se vždycky obrok dělí Český svaz žen
a Sbor dobrovolných hasičů.“

Vážení přátelé vína,
chtěl bych Vás upozornit na skutečnost, že v naší vinotéce nabízíme
poměrně široký výběr svým způsobem ojedinělých vín za zvýhodněné
ceny. Jedná se většinou o vína minulých ročníků, která jsme měli
v regálech po 1 - 2 kusech a která už nebude možno doplnit, protože
už je prostě ve vinařství nemají. Na skladě máme stále více než 400
položek, ale abychom připravili prostor pro vína nová, musí některá
vína, včetně těch, která mají ještě několikaletý potenciál ležení, uvolnit
v regálech místo. Rozhodli jsme se tedy snížit ceny těcho vín až o 15 %
!! Pokud budete mít zájem, navštivte naši vinotéku a vyberte si víno za
zvýhodněnou cenu podle Vašeho gusta. Jestliže nemáte možnost přijet do
Blatné a máte přesto zájem si něco z této nabídky vybrat, ozvěte se mailem a my Vám podle Vašeho zadání uděláme alespoň orientační nabídku
e-mailem. Bude to však až koncem tohoto týdne, protože odjíždíme na
nakolik dnů na Moravu - právě kvůli novým ročníkům vín.
Zároveň si dovoluji připomenout skutečnost, že do Blatné zavítá
v pátek 18. 3. t.r. PAVEL BOBEK s kapelou P.R.S.T. a bude při svém
koncertu u nás v Sokolovně slavnostně křtít novou „LP desku“. Ano,
nemýlíte se, deska, která byla natočena většinou v Nashvillu s americkými muzikanty, bude mít i své provedení na černém „vinylu“. Takže
klasické elpíčko! Zajímostí bude jistě i spoluučinkování dle mého názoru
vynikající ELIŠKY PTÁČKOVÉ a její kapely Acoustic Sound. Eliška
zpívala i s Robertem Křesťanem a Druhou trávou, Čechomorem, ráda
spolupracuje s Ondřejem Rumlem a dalšími vynikajícími muzikanty.
Věřím, že při koncertu pomůžeme plným sálem vytvořit příjemnou atmosféru odpovídající kvalitě hudební produkce. Předprodej vstupenek
zajišťuje Oddělení kultury MěÚ Blatná, kde Vám poskytnou případné
podrobné informace. V příloze naleznete plakát = pozvánku na tento
koncert, který slibuje téměř 2,5 hodiny příjemné zábavy. Vstupenka
stojí pouhých 200,- Kč.
Omlouvám se, pokud nejste příznivci tohoto druhu hudby a moje
informace Vás tentokrát nezaujala. Ta příští bude jistě o víně, neboť
hodláme uskutečnít první řízenou ochutnávku poté, co se nám podaří
po odchodu mrazů alespoň částečně „vytopit“ sklep Kaplanky. Slovem
vytopit mám na mysli pouze zvýšení vnitřní teploty, nikoliv vodu.
S pozdravem
Milan Žíla
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Do Mečíchova na masopustní průvod každým rokem míří i lidé z okolních vesnic. V maskách i bez. Z dva kilometry vzdáleného Nahošína se sem
letos vypravili i manželé Plechatí. „Už jsem tady v převleku počtvrté,“ říká
Jaroslav Plechatý v dudáckém kroji. Jeho manželka Pavlína coby sličná
selka dodává: „Naše kroje jsme si sami navrhli i ušili.“
V dnešní době není příliš jistot. Mečíchov, obec s 246 obyvateli, však
jednu přece má - masopust se tady bude slavit stále. „Tuhle tradici k vodě
nepustíme,“ prohlašuje rezolutně starosta. Mečíchov se umí bavit a na své
staré lidové obyčeje je patřičně hrdý.
Vladimír Šavrda
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Pořadatelé ŠIBŘINEK 2011 děkují všem návštěvníkům,
sponzorů a všem zúčastněným za hladký průběk akce.



TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ









777 050 679, 776 022 526
www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná



REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,






B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY
Blatná)
20 let praxe na realitním trhu!

nízkoenergeticky !

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400
Vybráno z nabídky: Penzion s restaurací – Blatná,
nový RD – Sedlice, RD po rek. - Lnáře, Blatná,
Bezdědovice, Bělčice, Újezd u Chan., chalupa po
rek. - Závišín, chalupy – Pozdyně, Metly, Slivonice,
Černívsko, byty 3+1, 2+1 – Vrbno, Lnáře, hostinec
– Tchořovice, domek – Kasejovice, pozemky na RD
– Blatná, Bezdědovice, výrobní areál Mirovice, dům
s obchodem - Kasejovice.
Penzion – Kubova Huť, pronájem neb. prostor
v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ... Kdekoliv v JČ.

Ing. arch. Kateřina Slováčková
kancelář
S-pro Pivovarská 1272 Blatná 388 01
telefon 775 752 292 e-mail
katerina@slovacek.cz

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní,
směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb
nejdéle působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

projekty rodinných domů: bydlete
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
citlivý a originální návrh, NE " katalogový dům"
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Děti pijí v restauracích a barech v Blatné a zas jim to (a nejen jim)
až tak moc nevadí

Policisté Policie ČR, Obvodního oddělení
Blatná ve spolupráci se strážníky Městské policie
Blatná a rovněž za přítomnosti pracovníků orgánu
sociálně právní ochrany dětí sociálního odboru
Městského úřadu Blatná v posledních zhruba
dvou letech svoji pozornost ve službě zejména
v noční době z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli zaměřují na kontrolu podávání a prodeje
alkoholu osobám mladším 18 let v restauračních
zařízeních a podobných zařízeních na území
města Blatné.
V pátek 11. února 2011 policisté státní
a městské policie společně s pracovnicí zmíněného sociálního odboru MěÚ Blatná krátce před
půlnocí vyrazili na kontrolu provozovny „Bar
U čerta“ v ul. Nad vdovečkem a „Billiard baru“
v ul. Sadová v Blatné. Kontrola bohužel potvrdila,
že mladí lidé si v obou provozovnách popili alkoholické nápoje a že zákaz prodeje či podávání
alkoholu ze strany obsluhujícího personálu se
příliš nedodržuje. V prvně uvedené provozovně
dva mladiství chlapci ve věku 17 let nadýchali
0,28 a 0,32 promile alkoholu a v druhé provozovně byli dokonce zjištěni 2 mladiství chlapci
ve věku pouhých 15 let, kteří nadýchali 0,18
a 0,20 promile alkoholu a 2 ve věku 16 let, kteří
nadýchali 0,21 a 0,43 promile alkoholu. Jeden
mladík z dvojice hříšníků přistižených v „Baru
U Čerta“ policistům prozradil, že mu bylo pivo
prodáno přímo provozovatelem a obsluhou
v jedné osobě, druhý mladík byl možná o trochu
mazanější či solidárnější s obsluhou, neboť uvedl,
že mu pivo poskytl nějaký kamarád, kterého vlastně ani nezná. V „Billiard baru“ jeden z mladíků
uvedl, že mu bylo pivo prodáno bez jakýchkoliv
problémů přímo obsluhujícím personálem. Další
tři mladíci údajně neznali či nechtěli uvést své
„pivní sponzory“. Uvedené případy byly na místě
zadokumentovány formou úředního záznamu
a podnapilí mladíci na místě vyčkali příjezdu
svých rodičů, kteří si je poté převzali do domácí
péče. Na místě byli rodiče zároveň kontaktováni
pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí,
kteří se tak budou muset dostavit osobně na sociální odbor Městského úřadu Blatná, kde se bude
celá záležitost následně řešit.
S ohledem na tato znepokojivá zjištění byla
stejná policejní akce v totožných restauračních
zařízeních provedena hned následující pátek 18.
února 2011 v podobném čase krátce před půlnocí.
Tentokrát si republikoví policisté kromě městských strážníků a pracovnice sociálního odboru
MěÚ Blatná přizvali tiskovou mluvčí Policie
ČR, Územního odboru Strakonice, redaktorku
týdeníku „Strakonicko“ a redaktorku TV NOVA
s kameramanem, který z průběhu kontroly
pořizoval obrazový záznam. Cílem kontroly
bylo mimo jiné ověřit, zda předchozí policejní
kontrola posílila odpovědnost provozovatelů ve
vztahu k podávání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let. Při této opětovné kontrole hostů
„Baru U čerta“ byl alkohol v dechu zjištěn u dvou

dívek ve věku pouhých 15 a 16 let a to ve výši
0,81 a 0,47 promile a u jednoho mladíka ve věku
16 let byla naměřena hladina alkoholu ve výši
0,55 promile. Další slečna ve věku 17 let se po
„poradě“ s jedním z přítomných rodičů odmítla
podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu a tak bude muset brzy osobně zavítat na
správní odbor MěÚ Blatná a zde toto své jednání
vysvětlit. Tímto odmítnutím dechové zkoušky se
totiž dopustila přestupku proti veřejnému pořádku
podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích, neboť neuposlechla výzvy
úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tato
pravomoc přitom vyplývá pro policii z ust. § 67
odst. 1 písm. b, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
ČR, neboť policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků oprávněna vyžadovat
provedení orientačního vyšetření při podezření
na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou
látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem
slin anebo potu. V této souvislosti jsou policisté
oprávněni požadovat po takto kontrolovaných
osobách prokázání jejich totožnosti ve smyslu ust.
§ 63 odst. 2 písm. l) citovaného zákona o Policii
ČR. Pokud by osoba výzvy k prokázání totožnosti
neuposlechla, může být předvedena k prokázání
totožnosti na policejní oddělení podle ust. § 63
odst. 3 a to až na dobu 24 hodin. Obsluhující personál jsou policisté oprávněni vyzvat k prokázání
totožnosti dle ust. § 63 odst. 2 písm. l) příp. a)
zákona o Policii ČR a vyžádat od něj vysvětlení
k podávání či prodeji alkoholu ve smyslu ust.
§ 61 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Podle platné legislativy, t. j. podle zákona
o přestupcích lze v blokovém řízení udělit na
místě tomu, kdo prodá, podá nebo jinak umožní
požití alkoholického nápoje osobě mladší 18 let
či osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje
podmínku věku, pokutu ve výši 1.000,-Kč. Zde se
jedná o přestupek dle ust. § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., za který lze pak ve správním
řízení uložit pokutu ve výši do 3.000,-Kč.
Dále je třeba připomenout zákon č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, kde v ust. § 24 jsou uvedeny
správní delikty a sankce za ně ukládané. Pokud
fyzická nebo právnická osoba jako provozovatel
restauračního či podobného zařízení, prodejny
a podobné provozovny prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, může jí být
uložena pokuta v rozmezí 50.000 až 500.000,-Kč, přičemž při stanovení sankce se přihlédne
k délce doby, po kterou porušování povinnosti
trvalo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu
jednání došlo a k následkům tohoto jednání.
Navíc lze uložit provozovateli i zákaz činnosti
až na dobu 2 let.
Co k výsledkům těchto policejních „minirazií“ uvést? Ve většině případů, což dokládají
výsledky podobných kontrol prováděných
v podobném či daleko větším měřítku policisty

státní a městské policie v barech, restauracích
a diskotékách po celé České republice, jsou
zjištěny osoby mladší 18 let, které jsou na základě testu provedeného digitálním přístrojem
pozitivní na požitý alkohol. Zastávám názor, že
jsou provozovatelé restauračních zařízení, kteří si
příliš hlavu nelámou s tím, zda osoba splňuje či
nesplňuje podmínku věku a za účelem dosažení
maximálního možného zisku bez jakýchkoliv
zábran prodají či podají nezletilému, použijeme-li
právní terminologii, úmyslně či z vědomé nedbalosti, alkoholický nápoj. Jsou i tací provozovatelé,
kteří se podle možností snaží selektovat hosty na
zletilé a nezletilé třeba i tou formou, že požádají
dotyčného hosta o předložení dokladu prokazujícího dostatek věku k požití alkoholu a alkohol
nepodají, pokud mají pochybnosti nebo žadatel
o alkohol nedoloží svůj věk. On ho přitom není
povinen obsluze dokládat předložením potřebného dokladu. Je pochopitelné, co se týče dívek,
že tyto dnes vypadají hodně dospěle. Vypadají na
20 let a je jim přitom 16 let. U mladých chlapců
to bývá mnohdy právě naopak. Apeluji proto na
majitele či provozovatele restaurací, nočních
barů a restaurací, vhodně umístěným nápisem
u vstupu do Vaší provozovny, oznamte skutečnost,
že zakazujete vstup návštěvníkům mladším 18
let. Třeba z toho důvodu, že není možné uhlídat,
aby nepili alkohol. Vyvarujete se tak problémů
s mladými opilými hosty a policisté nebudou mít
tak potřebu do Vašich provozoven vstupovat za
účelem provedení kontroly dodržování zákazu
požívání alkoholu nezletilými. Takto již učinil
např. provozovatel nočního baru „Viktoria“
v ul. Na Bílé husi. Na dveře vylepil nápis s tím,
že zakazuje vstup osobám mladším 18 let a má
prakticky „vystaráno“.
Z druhé strany zákon by měl trestat i opilé
mladistvé. I na nich by měla být zodpovědnost
za jejich chování. Aby si byli vědomi, že pokud
si koupí a vypijí alkohol, budou i oni potrestáni.
V tomto směru by určitě nebyl problém novelizovat zmíněný stávající zákon č. 379/2005 Sb., který
by byl doplněn o příslušné ustanovení zakazující
toto jednání s uvedením příslušné sankce a další
ustanovení by hned mohlo omezit v určité večerní
a noční době vstup dětem do 18 let do těchto
provozoven s nočním provozem. Nad tímto by se
měli poslanci a senátoři obou komor Parlamentu
ČR při utváření zákonů ve smyslu zásady „de
lege ferenda“ zamyslet, aby právo bylo lepší,
účinnější, snáze vymahatelné, prostě reagující na
potřeby doby. Oni i ti policisté jsou roztrpčeni,
když vlastně z důvodu mizerné legislativní úpravy
řeší problémy až v té jejich poslední fázi, když
už jen sbírají opilé děti po barech a ulicích a pak
je předávají rodičům. I na těch rodičích přitom
ulpívá část viny, když většinou ani neví, kde se
jejich ratolest v noční době nachází a co vlastně
dělá a zda se vůbec někdy v noci či k ránu vrátí
(pokrač. na str. 12)
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Děti pijí v restauracích a barech
(pokr. ze str. 11)
domů. Nerad bych se ocitl osobně nebo některý z kolegů policistů oddělení
v situaci, kdy půjdeme nic netušícím rodičům sdělit, že jejich dítě již není
naživu a že v tom svoji hlavní roli sehrál alkohol. Kdysi před léty ve službě
v jiné souvislosti jsem bohužel musel tuto nepříjemnou povinnost splnit
a rodičům tuto smutnou zprávu sdělit. Nebylo to vůbec příjemné a nebylo
to bohužel pouze jednou.
Proto s odkazem na výše uvedené bude Policie ČR ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty nadále provádět podobné akce, jaké se
uskutečnily po dva únorové pátky na území města Blatné a nejen v samotné
Blatné. Zaměříme se na období různých školních prázdnin, na konec školního roku a jiná riziková období, kdy je předpoklad zvýšené konzumace
alkoholu dětmi. Vždyť konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let je
v ČR nadprůměrná. Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných
drogách (ESPAD) se v posledním roce 2010 nejméně jednou opilo 48%
šestnáctiletých Čechů (evropský průměr je přitom 39%). V roce 2010 až
58,4% mladých lidí ve věku od 12 do 19 let pilo a pije alkohol. V první
polovině roku 2010 zaznamenali policisté na celém území republiky 10.836
přestupků v souvislosti s alkoholem či toxikomanií. Mladiství v ČR holdují
alkoholu nejvíce z Evropy. Problém spočívá v tom, že česká společnost je
vůči alkoholu velmi tolerantní, nepovažuje jej za drogu. Když mladý člověk
užije např. cannabis (marihuanu), tak se dospělí zděsí. Když se opije, tak to
téměř nikomu nepřijde divné.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení









Na adrese: T.G. Masaryka 274, Blatná
Tel./fax: 383 392 758
Mobil: 608 266 435
NEJLEPŠÍ OD NÁS!
Provozní doba:
Pondělí
8.00-11.30
12.15-17.00
Úterý
zavřeno
12.15-17.00
Středa
8.00-11.30
Čtvrtek
8.00-11.30
12.15-16.00
Pátek
8.00-11.30
12.15-15.00
Mimo provoz. dobu otevřeno po tel. dohodě
Tel. 841 444 555 – klientská linka
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
osobní automobil do 1000 cm3 včetně
nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně
nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně
nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně
nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně
nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně
nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně
nad 2500 cm3
motocykl do 50 cm3 včetně
nad 50 cm3 do 350 cm3
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně
nad 500 cm3
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně
od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)
starší vozidla – do roku výroby 1975











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

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

�
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Blatenská ryba s.r.o.



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








Píjem zboží: pátek 11.3. – 13.30 – 17 hod
Prodej zboží: pátek 11.3. – 15.30 – 18 hod
sobota 12.3. – 8. 30 – 11. 30 hod
Výdej neprodaného zboží: sobota 12. 3. - 15 – 16 hod
Podmínky prodeje a nákupu:
Dtské obleení pijímáme do velikosti vku cca 15 let dítte. Obleení
musí být isté, oznaené rozumnou cenou a alespo trochu „in“.
Všechny vci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v MC (nebo na
www.mckaprik.estranky.cz).
Koárky, postýlky, hrazdiky a ostatní poteby vtších rozmr lze také vyfotografovat,
s piloženým inzerátem bude fotografie vystavena.
Z každého kusu si MC pi píjmu zaútuje
poplatek 1 K a z prodaných vcí 10 %.
Vci, které nebudou vyzvednuty do stedy
16. 3. 2011, zstávají majetkem MC.

Souástí burzy bude také prodej nového dtského
zboží (vel. 0-176) a drobného galanterního zboží za
velmi pijatelné ceny (ze zrušeného obchodu)

TRUHLÁŘSTVÍ



► ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
► k vestavné skříni 4 ks výsuvný koš
ZDARMA
► olepování ABS hran do tl. 2 mm

tel.776 11 88 15

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

Požadujeme min. SŠ vzdlání a práci na PC, vk nad 18 let, pirozenou inteligenci,
zodpovdnost, samostatnost, zájem uit se novým vcem a komunikativnost. Zkušenost
v oboru výhodou, nejlépe s praxí obchodního zástupce.
Nabízíme pružnou pracovní dobu, odmny dle 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…
Nástup dle dohody po zaškolení. Životopis posílejte e-mailem,

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

AKCE

Od 1.3.2011 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80%
Pstruh mražený cca 400g
File z tresky mražené 0,8kg
Kapr bez kostí – jde to
Kapr mražený půlený
Rybí prsty obalené 250g
UZENÉ:
Marena uzená
Kapr uzený

69,-/kg
109,-/kg
79,-/kg
195,-/kg
119,-/kg
15,-/ks
19,00/10dkg
16,00/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
37,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg
119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
84,-/kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton 55,50/kg
Vepřová krkovice cca 2kg
84,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
66,-/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 1kg
Baby karotka 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg

19,90/kg
30,90/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
30,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
Akce platná do konce března 2011 nebo do
vyprodání zásob

   
ANGLIČTINA PRO DĚTI
Nové kurzy od března
Ukázková hodina zdarma

www.helendoron.cz
tel. 720440362

VÝUKA ANGLITINY (individuáln)
PEKLADY -A, A-
Výuku možno zamit na:
- hovorovou a psanou A
- technickou A
- A zahraniního obchodu
- A v ekonomice a politice
- A v evergreenech
Termíny výuky: dle dohody
Místo: u vyuujícího nebo u žáka
Ing. Josef Pinkas
Smetanova 40, Blatná
Tel: 721733842
e-mail: eml190014431@iol.cz
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 15. března - zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

DUO TERES

Lucia Kopsová - housle
Tomáš Honěk - kytara
Duo Teres vzniklo v roce 2007 při studiu
komorní hry na JAMU v Brně pod
vedením
odb.as. MgA. Miloše Vacka (primárius Janáčkova
kvarteta). Tento komorní soubor tvoří slovenská
houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš
Honěk. V jeho repertoáru jsou zastoupena díla od
období baroka až po hudbu 20. století. Snahou
dua je interpretovat především díla určená původně pro housle a kytaru a také díla soudobých
českých i zahraničních autorů.

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie
televizních pořadů a zábavných soutěží. V převlecích a kostýmech bude imitována celá řada
populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Partnerkou Z. Izera v novém programu je skvělá zpěvačka ŠÁRKA VAŇKOVÁ

Předprodej vstupenek na odd. kultury

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
- pro žáky ZŠ

Čtvrtek 24. března 17 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Pondělí 28. března - sokolovna 19,00 hod.
Zábavný program populárního imitátora a baviče ZDEŇKA
IZERA

„Ze dvou se to
lépe táhne“

Pořad, ve kterém se diváci opět setkají s jedinečným
a nezaměnitelným humorem
Z. Izera

Cizinec

Mládeži přístupno

Středa 16.3. v 19:00 hod.
Akční krimi USA 2011, 116 minut, s titulky

Zelený sršeň
/Falcon/
Zelený Sršeň se poprvé objevil roku 1939 jako
radiová hra a o rok později jako komiks. Hlavním
hrdinou je Britt Reid, vydavatel „Daily Sentinel“.
Reid vyhlašuje zlu válku jako maskovaný Zelený
Sršeň, často porušuje právo, aby mohl chytnout
zločince. Jeho pomocníkem je mistr bojových
umění – Kato.
Vstupné70,- Kč

PAVEL BOBEK - koncertní
vystoupení

Středa 23. března - sál ZUŠ 10,00 hod.

Pátek 11.3. ve 20:00 hod.
Thriller USA/Francie 2010, 105 minut, s titulky

Vstupné 75.- Kč

Pátek 18. března - sokolovna Blatná 19,00
hod.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Program kina na
březen 2011

/Falcon/
Americký turista je využíván agentkou Interpolu k tomu, aby dopadnul prchajícího zločince,
který býval jejím milencem. Může tedy začít
spletitá hra mezinárodních intrik a špionážních
praktik.

Připravujeme na duben:
Koncert KPH - Shadow guartet - 12.4.

Křest desky „Víc nehledám“
Koncertní vystoupení doplní Eliška Ptáčková a Acoustic Sound

Ročník 22 (32)

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 23.3. v 19:00 hod.
Drama,krimi USA 2010, 122 minut, s titulky
Dětské představení - ČERT A KÁČA - 20.4.
Divadelní představení - 21.4.
Klec bláznů – Jean Poiret – Divadlo Radka
Brzobohatého
Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala
nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií,
podle níž byl o dva roky později natočen ﬁlm. Ten
byl pak ve třech kategoriích nominován
na Oscara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden z hlavních představitelů získal Césara a Donatellovu
cenu.
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Ondřej
Brzobohatý/Vojtěch Hájek, Radoslav Brzobohatý, Hana Gregorová, Kateřina Velebová/Irena Máchová, Paul American, Antonín Hardt,
Antonín Duchoslav/Jan Duhajský, Michal
Roneš, Petr Vágner, Pavlína Mourková
Režie: Robert Bellan
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Předprodej vstupenek 21.března na odd.
kultury
Absolventský koncert - 27.4. a 28.4.
Vystoupení zdravotně handicapovaných
hudebníků
SALVE CARITAS - SALVE VITA - 29.4.
- pro školy
Sport
Zahájení cyklistické sezony - Sedlice - 2.4.
/jediná akce svého druhu v Jihočeském kraji/

Tři dny ke svobodě
/Bioscop/
Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní
až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatčena pro
vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. Tři roky
před rozsudkem se John snaží udržet rodinu
pohromadě, vychovává jejich syna a učí na
univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém
dostupném důkazu, aby dokázal nevinu své ženy.
Po zamítnutí posledního odvolání začne mít Lara
sebevražedné sklony a John se rozhodne pro
jediné možné řešení: pomoci své ženě uprchnout
z vězení. Odmítá být odrazen tím, že je bez šance
nebo tím, že nemá zkušenost a snaží se vymyslet
a propracovat plán útěku. Ponoří se do nebezpečného a neznámého světa a skutečně riskuje vše
pro ženu, kterou miluje.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
AV Racing – jezdec
Luboš Čámský

6. ročník BLATNÁ CUP – muži
3. kolo sobota 26.2.2011
Milín - Mirotice 3:0 (2:0)
Bělčice - Kestřany 4:2 (1:1)
Blatná – Březnice 3:2 (1:1)

4. kolo sobota 5.3.2011
Kestřany - Mirotice 1:3 (1:0)
Bělčice - Březnice 2:2 (1:2)
Blatná – Milín 2:1 (0:1)
5. kolo sobota 12.3.2011 od 11.00hod.

BLATNÁ CUP 2011 – dorost
3. kolo neděle 27.2.2011
Chanovice - Bělčice 0:4 (0:0)
Blatná – Nepomuk 1:2 (1:0)
Sedlice - volno

4. kolo neděle 6.3.2011
Nepomuk - Bělčice 4:1 (1:0)
Sedlice – Chanovice 2:1(1:1)
Blatná - volno

Martin Bulka

5. kolo neděle 13.3.2011 od 9.00hod.
Starší žáci: Blatná - Spartak Příbram - 2 : 2 (2:2)

Blatenský cup 2011 v Záboří
Dne 29.1. se konal v Záboří turnaj mladších přípravek (2002 a mladší)
v malé kopané. Turnaj jsme museli pořádat ve zdejší tělocvičně neboť
v Blatné obdobné prostory nemáme. Snad jen tzv.ekonomka by přicházela
v úvahu,ale ta je hlavně o víkendech vytížena zaměstnanci školy. Ještě se
nabízela možnost haly v Oseku. Ano, už i v Oseku (646 obyvatel) mají
krytou halu s umělým povrchem. Výše nájmu však přesahovala naše
možnosti, proto jsme se museli spokojit s tělocvičnou v Záboří. Turnaje
se zúčastnilo bohužel jen 6 týmů z 8 oslovených. I proto jsme zvolili
systém „každý s každým“, díky kterému odehrál každý z hráčů 5 utkání.
Blatenské barvy hájily dva týmy, ale za favority turnaje
jsme považovali Sušici a písecké Hradiště. Sami jsme
očekávali, že svedeme tuhé bitvy s oběma sedlickými týmy
o bronzové medaile. Všechno, ale bylo jinak. Oba naše
týmy si se Sedlicí I. i II. poradily. Blatná I. po dramatické
bezgólové remíze s Hradištěm, dokonce porazila i Sušici
a mohla slavit. A když i poháry pro nejlepšího střelce
a nejlepšího hráče si odnesli blatenští hráči Josef „Řepka“
Šourek a Víťa Habada, mohli být všichni kluci z Blatný
opravdu spokojení.
Horní řada zleva: trenéři P. Švec , R. Habada a prezident turnaje J. Šourek. Prostřední řada zleva: F. Outlý,
O. Sedláček, M. Paukner, V. Říha, Š. Pícha, M. Štědronský
a M. Poskočil. Spodní řada zleva: J. Šourek, V. Habada,
J. Vonášek, D. Souček, J. Potůček a trenér M. Mašek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat ﬁrmě MAKO
a všem rodičům, kteří nám pomohli jak ﬁnančně, tak
i přiloženou rukou ke zdárnému průběhu turnaj
Za trenéry Habada R.

Luboš Čámský je mladý, nadějný
jezdec, který hájí barvy týmu AV Racing teprve od loňského roku.
Motokrosovému sportu se věnuje
již od dětství , za podpory svých
rodičů se v předešlých letech věnoval převážně enduro soutěžím, kde
získal mnohé zkušenosti, které nyní
v motokrosových závodech zůročuje. Luboš pochází z Korkyně u Slap
a k trénování využívá okolních tratí
ve Slapech a Sedlčanech. Do týmu
AV Racing vstoupil díky kamarádství,
zájmu a v neposlední řadě díky svému
excelentnímu umění s motocyklem.
V současné době jezdí na Hondě
CRF 250, ve třídě MX2 v Amatér
cupu a Šumavském poháru. Ale díky
pozdnímu vstupu do týmu, v polovině loňské sezóny, se stihl zúčastnit
pouze 4 závodů zmiňovaného Ama cupu, ve kterých však vždy zvítězil.
Letos pojede celý seriál a věřím, že ostudu dělat věru nebude. Držíme palce
a motokrosu zdar.

Městská lidová knihovna spolu s odd. kultury MěÚ Blatná
zvou na křest nové knihy
Františka Šestáka s názvem

„Na kole napříč Amerikou –
29 dnů na ROUTE 66“,

který se uskuteční spolu s prodejem knihy a autogramiádou

8. dubna 2011 od 17.00 hod.

v prostorách Městské knihovny v Blatné
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480

KRMIVA MAŠEK

psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

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

e-shop
NÁBYTEK-KOBERCE

e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net

www.bnk-as.cz

Vizážistické služby

ŠITÍ ODĚVŮ A DOPLŇKŮ

Jana Vlková

sm�si ZZN + další krmiva pro:

Ročník 22 (32)

 Denní líčení
 Večerní líčení
 Svatební líčení

Tel.:605 779 628

Veronika Outlá

721 872 974

Ročník 22 (32)
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:

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

Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373

u ubytovny Tesla Blatná

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

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

Pronajmu garáž v Blatné,

tel. 733 676 034


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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