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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 
12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Strakonice
Přebírací místo: Blatná
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – souhrnné informace
Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – souhrnné informace

Okrsky   Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných 
celkem  zpr.     v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

43 43 100,00 11 215 4 018 35,83 4 015 3 877 96,56

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – část 1
Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – část 1

  Kandidátní listina Platné hlasy Předn. 
číslo  název  celkem  v % hlasy
   
  7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 59 1,52 X
  8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 63 1,62 X
20 Moravané  2 0,05 X
21 SUVERENITA - Blok JB pro JCK 30 0,77 X
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 9 0,23 X
30 Věci veřejné  36 0,92 X
33 TOP 09 a Starostové pro JHČ 162 4,17 X
43 Komunistická str.Čech a Moravy 723 18,64 X
51 Strana zelených  63 1,62 X

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – část 2
Výsledky hlasování za územní celky – Přebírací místo Blatná – část 2

  Kandidátní listina Platné hlasy Předn. 
číslo  název celkem v % hlasy
    
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 77 1,98 X
59 „JIHOČEŠI 2012“ 620 15,99 X
60 Česká str.sociálně demokrat. 1 183 30,51 X
64 Jč koalice SNK ED a SsČR 111 2,86 X
65 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 3 0,07 X
70 Občanská demokratická strana 387 9,98 X
77 Strana svobodných občanů 67 1,72 X
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 209 5,39 X
93 Česká pirátská strana 73 1,88 X
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 KTUALITYA

Pozvánka
na výlov rybníka Labuť

Blatenská ryba, spol. s r.o. zve 
všechny zájemce na výlov rybníka 

Labuť, který bude probíhat od čtvrt-
ka 25.října do soboty  

27. října. Připraven je bohatý kultur-
ní program a rozmanité občerstvení. 
Přijďte ochutnat a koupit vynikající 

ryby a rybí výrobky.

Blatenská ryba, spol. s r.o., 
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná

Tel. 383422511, 
www. blatenskaryba.cz

Ohlasy Blatenského 
fotofestivalu 2012

Tradičně dobrá dramaturgie Blatenského 
Fotofestivalu byla spojením s Centrem kultury 
a vzdělávání Blatná jako spoluorganizátorem 
obohacena o nové prvky. 

Zdá se, že se jedná o skutečně plodné spojení 
invence, píle a chuti udělat něco pro druhé.

Zvláště mne zaujalo využití „okresní šatlavy“ 
v budově muzea pro výstavní účely.

Dále pak proměna prostor 1. patra městského 
muzea ve skutečně důstojné výstavní prostory 
jednoduchým trikem: prostým otevřením dveří.

V rámci fotofestivalu tam proběhla (a snad 
stále probíhá) podle mě nejinspirativnější výsta-
va festivalu:  Jan Ságl, Krajina. Výstava zajímavá 
jak svojí kvalitou, tak hodnotou výpovědi.

Již při předcházející výstavě ak. malíře J. 
Karmazína v městském muzeu mne doslova 
šokovalo, jak krásné výstavní prostory u nás 
máme. Stačilo otevřít dveře!

Vůbec, samotné sloučení kulturních a vzdě-
lávacích aktivit do jednoho Centra kultury 
a vzdělávání pod vedením Broni Winklerové mi 
připadá jako dobrý tah.

Za to, že byl Blatenský Fotofestival takový, 
jaký byl, patří díky samozřejmě i jiným podpo-
rovatelům a sponzorům festivalu a blatenské 
kultury, nejvíce však nadšencům, kteří se nebáli 
přiložit ruku k dílu. Detailní poděkování však 
nechávám na povolanějších. 

Nepovažuji Blatenský fotofestival a podobné 
kulturní akce za záležitost pouze fotografů a pří-
znivců fotografie a kultury.

Ač to bude možná znít nepravděpodobně, 
každá kulturní akce vyzařuje svůj vliv i do okolí.

Jedná se tedy o to, nakolik bude naše město 
i my sami kulturní, nakolik se tady budeme 
cítit doma.

Jaký rozdíl, zdali si necháváme „vymejvat“ 
mozek řvoucí „muzikou“, která hlukem terorizu-
je široké daleké okolí, anebo v klidu, kultivovaně 
sdílíme kulturní hodnoty.

Přeji blatenskému fotoklubu KAMFO i Cen-
tru kultury a vzdělávání Blatná mnoho akcí 
podobných Blatenskému Fotofestivalu a výstavě 
J. Karmazína a těším se na ně!

Luboš Vinš

LISTOPAD – Z MLHY, JINOVATKY, DEŠTĚ, 
SNĚHU, SUCHA A BLÁTA, PŘED ZIMOU K ZIMĚ 
CHVÁTÁ

KOLEDA, KOLEDA ŠTĚPÁNE…
Rok pokročil, pomalu se blížíme k ADVENTU.  

Ano, již za měsíc a kousek bude pro vás připravena 
malá výstava STAROČESKÉ VÁNOCE, vycházející 
z lidových tradic našich předků a připomínající nám 
součást našeho kulturního dědictví. Výstava, kterou 
jsme v letošním roce nazvali KOLEDA, KOLEDA 
ŠTĚPÁNE…, se uskuteční v KAPLANCE  a potrvá až 
do Štědrého dne. Určitě si za tu dobu najdete chvilku, 
kdy se zastavíte v současném shonu a při sklence vína 
či hrnečku kávy se zamyslíte nad skutečným posláním 
těchto největších církevních svátků. Přesnou otvírací 
dobu vám přiblížíme v příštím čísle Blatenských lis-
tů. Výstava bude doplněna celou řadou rukodělných 
výrobků současných řemeslníků a výtvarníků, a tak si 
zde budete moci zakoupit dárky a dárečky od srdce  
pro vaše blízké. Řemeslný prodej ve dvoře muzea 
bude jejím doplňkem.

SEZÓNA KONČÍ
Letošní turistická sezóna končí. Z velké části se za-

vřou brány všech hradů a zámků pro širokou veřejnost. 
Náš obchod s českým uměleckým řemeslem, který 
v současné době je umístěn již jen ve dvoře blatenského 
muzea, trochu bojuje s nevlídností podzimního počasí.

V době Blatenských trhů, každou sobotu nás 
v něm však pravděpodobně zastihnete, pokud náš 
záměr nepřekazí déšť. 

Postupně v něm přibývá vánoční nabídka, dopl-
nili jsme sortiment perníčků, už je u nás  k vidění 
také perníkový ADVENTNÍ KALENDÁŘ, letos 
jako úplná novinka, pamlsky ze sušeného ovoce 
a jablek, také pravý jablečný mošt z českých jablí-
ček. Upozorňujeme všechny, kteří si ho u nás ku-
pují, že lahve jsou vratné, záloha je 3,- Kč, bohužel 
vrátit je zatím můžete jen o víkendech, v sobotu celý 
den a neděli odpoledne. Pokud v tuto dobu nemůže-
te, také se lze domluvit na tel. čísle 736 765 747 (E. 
Fučíková) na jiném termínu. Týká se to i prodeje 
jakéhokoliv zboží, které je v naší nabídce. Rádi vám 
vyhovíme. Nezapomínejte na internetový obchod 
www.lidove-remeslo.cz

Náš tip: v nabídce znovu oblíbená keramika se 
srdíčky (hrnečky)

A ještě něco z pranostiky:
UDEŘÍ-LI ZIMA BRZY, HNEDLE JI TO MRZÍ
LISTOPADOVÝ SNÍH ULÉHÁ V NOCI
KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY TŘPYTÍ, 

MRAZY SE BRZY CHYTÍ
LÉTO VŠECH SVATÝCH TRVÁ TŘI HODINY, 

TŘI DNY NEBO TAKÉ TŘI TÝDNY
KOLEM VŠECH SVATÝCH SLUNCE URONÍ 

JEŠTĚ MALOU SLZU BABÍHO LÉTA
Eva Fučíková, lidové řemeslo

UPOZORNĚNÍ
pro občany užívající označení vozidla 
přepravujícího těžce zdravotně postiženou 
osobu

Sociální odbor Městského úřadu v Blatné 
upozorňuje občany, že označení vozidel pře-
pravujících osobu těžce zdravotně postiženou 
„O1“ (piktogram na modrém podkladě s osobou 
na invalidním vozíku), které bylo vydáváno 
majitelům průkazu mimořádných výhod ZTP 
nebo ZTP/P a umožňuje parkování na vyhraze-
ných místech pro invalidy, má platnost pouze 
do konce roku 2012.

Toto označení je tedy možné používat jen 
do 31.12.2012. Nejpozději od 01.01.2013 je 
nutné používat nové označení „O7“ Parkovací 
průkaz označující vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou.

Výměnu stávajícího označení za mezinárodní 
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou „O7“ provádí:

Sociální odbor Městského úřadu v Blatné, tř. 
T.G. Masaryka 1520, 2. poschodí, dveře č. 220.

K výměně je třeba doložit:
aktuální barevnou fotografii o rozměru 

35x45 mm (průkazové foto)
platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
platný občanský průkaz
stávající označení vozidla „O1“

Staré označení „O1“           Nové označení „O7“
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Sběr použitého ošacení 
na Sběrném dvoře

V Blatné na Sběrném dvoře je od srpna letošního roku k dispozici kontej-
ner Diakonie Broumov, do kterého je možné ukládat použité ošacení, obuv, 
přikrývky, plyšové hračky apod. To již spoustu občanů ví a mnoho z nich 
této možnosti využilo a dále využívá. Umístění kontejneru nahrazuje kaž-
doročně pořádané sbírky městem Blatná a občané tak mají možnost darovat 
vyřazené oblečení během celého roku v otevírací době Sběrného dvora.

Pracovníci Diakonie Broumov a zaměstnanci Technických služeb 
Blatná – Sběrného dvora ještě jednou děkují Vám – občanům, kteří jste 
této možnosti odložení nepotřebných věcí využili a hlavně vzorně zabalili 
do igelitových pytlů a tašek a tím ulehčili přeložení oblečení z kontejneru 
do nákladního auta Diakonie Broumov.

Jak bylo uvedeno, mnoho občanů již kontejneru využilo, jiní se o této 
možnosti uložení ošacení dozvídají při vyvážení odpadu na Sběrný dvůr 
a tuto možnost vítají. Věříme, že se většina obyvatel naučí nevyhazovat 
věci, které se jim už nehodí a které mohou pomoci někomu dalšímu a sníží 
tím také množství vyvezených odpadů na skládku a ušetří naší přírodu.

Kontejner se na Sběrném dvoře začal využívat až během srpna, za tento 
měsíc vybrala Diakonie z kontejneru „pouze“ 0,2 t použitého oblečení, 
za měsíc září využili obyvatelé Blatné a okolí kontejneru více a bylo 
odvezeno 1,5 t použitého oblečení.

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz      e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

9.11.    SVATOMARTINSKÉ  HUSÍ  HODY    19,00 hod.
opět za účasti spisovatele a scénáristy pana ing. Malovického.

Ochutnáte husí menu včetně některých husích specialit.
Svatomartinská vína Vám nabídne paní Žílová.

Vstupné 250,- Kč, rezervace míst na tel. 724 119 332 

Rozšíření veřejného osvětlení 
– ulice Malý vrch

Na úseku údržby veřejného osvětlení se v průběhu měsíce října pro-
váděly nejen standardní údržbářské práce na vedení veřejného osvětlení 
a údržbě věžních hodin, ale došlo i k částečnému rozšíření veřejného 
osvětlení v ulici Malý vrch. V rámci provádění stavebních prací v této ulici 
byl zabudován 1 nový kus sloupu veřejného osvětlení, a to za křižovatkou 
ulic Na Bílé husi a Malý vrch. Tímto rozšířením zároveň došlo ke zlepšení 
bezpečného pohybu pro obyvatele této části ulice.

Obnova veřejné zeleně – 
dosadba růží

Technické služby města Blatné s. r. o., úsek údržby veřejné zeleně, 
prováděli v průběhu měsíce října dosadbu růží, a to po téměř celém území 
města, kde se záhonky s růžemi nacházejí. Důvodem této dosadby byla 
skutečnost, že v důsledku silných mrazů, které panovaly v rámci letošní 
zimy, část stávajících vysazených růží vymrzla.

Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky 

k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud? Zpětným odbě-
rem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva 
velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před 
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. 
Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní 
prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové 
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklova-
ných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. Obyvatelé 
našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře (Čechova 90). Na sběrném dvoře mohou zářivky zdarma uložit také 
podnikatelé a firmy, a také občané jiných měst a obcí. V případě vyžádání 
vydá obsluha sběrného dvora doklad o převzetí zářivek. Ze sběrného dvora 
je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou 
pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo 
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovi-
nou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu 
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál 
nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Světelných zdrojů 
je celá řada druhů. Recyklují se: lineární (trubicové) zářivky, kompaktní 
zářivky se závitovou nebo nástrčkovou paticí, halogenidové výbojky, 
vysokotlaké sodíkové nebo rtuťové výbojky, směsové výbojky, nízkotlaké 
sodíkové výbojky a světelné zdroje s LED diodami. Nerecyklují se (a mo-
hou se tedy vhodit do komunálního opadu): běžné žárovky, reflektorové 
žárovky a halogenové žárovky. Obsluha sběrného dvora s určením o jakou 
jde zářivku, a kam patří, samozřejmě poradí. Prostřednictvím EKOLAMPu 
se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství 
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz
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Vítání občánků 2. října 2012 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 2. října 2012 v obřadní síni blatenského zámku.
S recitací a písničkou vystoupily dětí z Mateřské školy Blatná, Husovy sady, za kytarového doprovodu paní učitelky Morávkové. 
Představitel města Blatná pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 19 občánků Blatné: 

Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkům Lucii Korousové, nar. 17.03.2012, Tereze Vodičkové,  
nar. 21.05.2012 a Václavu Šetelovi, nar. 19.07.2012.

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč. 

Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen narozeným dětem od roku 2008. Nárok na příspěvek má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte 

trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná. 
Ing. Hana Valachová 

správní odbor MěÚ Blatná

Tomáš Pekárek nar. 22.11.2011
Nina Langerová nar. 03.03.2012
Vojtěch Novotný nar. 14.03.2012
Mikuláš Jícha nar. 17.03.2012
Filip Kopáček nar. 21.03.2012
Petr Pavlík nar. 29.03.2012
Laura Plíšková nar. 10.04.2012
Johanka Škantová  nar. 27.04.2012
Aurelie Šebestová nar. 03.05.2012
Filip Dlouhý nar. 09.05.2012

Kateřina Šrámková nar. 15.05.2012
Eliška Vanduchová nar. 21.05.2012
Anežka Říhová nar. 01.06.2012
Anna Mazánková nar. 04.06.2012
David Bobek  nar. 06.06.2012
Zuzana Levá  nar. 26.06.2012
Jakub Cheníček nar. 02.07.2012 
Lukáš Kačena  nar. 08.07.2012
Tomáš Hanzlík  nar. 16.07.2012

Odstraňování 
následků havárie

Konečně se odstraňují následky havarie 
na křižovatce silnice 20 a odbočky do Pacelic. 
Byl těžce poškozen historický milník na katastru 
obce Hněvkova, havarovaným kamionem. Práce 
se ujal pan Petr Štěpán, restaurátor, specializova-
ný na kamenické vyrobky. Tentýž již v minulosti 
opravil „boží muka“ v obci, stojící při zrušené 
cestě do Pacelic, tak zvané „Kalská“. Ta byla 
poničena vandaly. Mají zajímavou historii. Byla 
postavena na jaře v roce 1893. Podle starodáv-
ných zvyků dostávali sedláci od obecního slouhy, 
který jim pásl dobytek, tak zvanou SVATČINU. 

Obecní slouha dostával za pasení od sedláků 
obilí a za to, že jim mohl pást dobytek musel 
vystrojit ze svého „Býčí svatbu“. V pozdější 
době, pokrokovější sedláci se začali stydět 
za tento nepěkný zvyk a tak částku za kterou 
obecní slouha byl povinen dle smlouvy vystrojit 
„Svatčinu“ věnoval na postavení křížku. Obec 
musela také přispět menší částkou.

Text a foto Petr Vích - kronikář

Podzimní čaje U Datla 2012
10.11. Funkce šroubu - 15.výročí hraní
17.11. Zutro 
24.11. Battole
15.12. Křečový žíly + Kectet - vánoční koncert

PŘIPRAVUJEME:
1.1.2013 Anča - Novoroční agónie
26.1. B.A.S.
16.2. Mordors gang
23.3. Záviš + oslava 16 let v Hospodě u Datla
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Národ bez paměti
První, co mne napadlo při pohledu na vý-

sledky komunálních voleb, bylo: jsme národem 
bez paměti.  A pak zkroušené: máme pouze to, 
co si zasloužíme. 

Hned následovala lítost a rozhořčené vypočí-
távání důvodů, proč nechci mít s komunisty nic 
společného. Ale vůbec nic! 

Strana, která ani neměla tolik slušnosti, aby se 
omluvila za to, co s touhle zemí udělala. 

Strana, která ukradla a promrhala tolik ma-
jetků, zmařila tolik životů. Tolika lidem ublížila 
a ani v nejmenším neprojevila lítost!

Strana, která stále vyznává bratrovražednou 
ideologii třídního boje. Agresivní ideologii, která 
pod rouškou bratrství usilovala o vojenskou 
expanzi a chtěla ovládnout celý svět. 

Nebo si snad myslíte, že ten ohromný zbrojní 
arzenál, který minulý režim na naše náklady 
vytvořil, tady udržoval na naši obranu? 

Strana, která se svým názvem stále k tomu 
všemu hlásí. Komunistická strana.

Možná chcete namítnout, jak bezostyšně 
kradou a nechávají se podplácet exponenti 
dnešních vládnoucích politických stran a jak 
čistí jsou v tomto směru právě komunisté, jak 
špatná rozhodnutí dělaly všechny vlády vzešlé 
ze svobodných voleb.

Ano, máte pravdu, současné politické strany, 
které se podílejí na vládnutí, dělají velkou chybu 
v tom, že někdy nechávají do úřadů a dokonce 
státních funkcí proniknout nečestné kořistníky. 

Ano, z neznalosti a někdy nekompetentnosti, 
špatné informovanosti ministrů došlo k chybným 
rozhodnutím. 

Avšak stále máme demokracii a můžeme to 
nějak ovlivnit, vyjádřit svůj nesouhlas, zasadit 
se o změnu!

A údajná čistota komunistů dnes, když ne-
mají moc? 

Podívejme se nejprve zpět. Což nebylo veřej-
ným tajemstvím, jak ve prospěch svého aparátu, 

oné komunistické buržoazie, chceme-li použít 
jejich terminologie, vyvlastňovali, znárodňova-
li, ničili existence nevinných a kradli, vše pod 
záštitou příslušnosti ke straně? 

A jak to, že životní úroveň funkcionářů 
za doby totality převyšovala tu naši, jak to, že 
jejich děti mohly studovat na prestižních světo-
vých univerzitách a naše z politických důvodů 
třeba ani na těch našich? Vily přidělené aparátčí-
kům, konta v zahraničí. Beztrestnost, arogantní 
opojení mocí, zločiny.

To nebylo rozkrádání, plýtvání potenciálem 
země, proviňováním se proti lidskosti? 

Myslíte si ale, že až si komunisté budou jisti 
svojí beztrestností, že se nebudou chovat stejně 
jako před tím? Že se z bývalých mocipánů náhle 
stanou bezúhonní, čestní občané? 

Myslíte si, že strana, která už jednou 40 let 
špatně vládla, by náhle začala vládnout lépe?  

Jedná se přece o stále stejné komunisty!
Co však považuji za jejich daleko horší 

prohřešek, než zplundrování země fyzické, je 
atmosféra špehování a strachu, kterou tady udr-
žovali. Strachu jeden z druhého při „radostném“ 
budování socializmu, kdy téměř zničili tuto 
krásnou zemi. To, že soustavnou manipulací 
od jeslí pokřivili charaktery mnohých. Zplund-
rování morální.

Můžete namítnout, že již se jedná o jinou 
generaci. Ne. Jedná se stále o stejné soudruhy 
zpitomělé  stejnou vražednou ideologií starou 
již téměř dvě století, ke které se hlásí.

V zemi, kde vládli, a kterou by nyní chtěli 
zachraňovat, po dobu jejich panování neplatilo 
právo, ale politická příslušnost. Každý se bál 
každého. Zbožštělí straničtí potentáti si mohli 
dovolit téměř vše. 

A dnes? Tváří se stejně „korektně“, jako když 
posílali svoje odpůrce na smrt. Nositelé podivné 
pravdy, podivné spravedlnosti. Myslíte si, že 
dnes mají úmysly čisté? 

Nevěřím komunistům ani slovo! Z jejich 
vítězoslavných úsměvů mě mrazí!

Cožpak si, vážení spoluobčané, opravdu 
vůbec na nic nepamatujete? 

Chcete zažít znovu tu neskutečně ubíjející 
vládu prostřednosti?  

Ano, současnou situaci za dobrou považovat 
nemůžeme, ale stále máme možnost ji změnit, 
stále máme demokracii. 

Komunistická strana však není a nikdy nebyla 
stranou demokratickou! 

A pokud si na demokratickou stranu hraje, 
lže.

Stala se velká chyba, že jsme ji po r. 1989 
nezakázali. Možná by dnes politické spektrum 
vypadalo příznivěji.

Nepamatujete si již, jak nás komunisté zra-
dili cizí mocnosti? Pro získání a udržení moci 
udělají cokoliv.

Věříte jejich hezkým slovům, úsměvům? 
Nejde jim ale přece o Vás, o tuto zemi, jde jim 
o moc!

Pokud ji získají, pak si zase budou všichni 
rovni a někteří ještě rovnější (G. Orwell). 

Zase budou mít svoje výhody, svoje konta, 
svoje lidové milice, svoji nemilosrdnou státní po-
licii, armádu, svoje neomylné tajemníky a aparát. 
Pěkně pomalu, postupně, s neotřesitelnou vůlí 
ovládnout vše a všechny.

A co Vám pak budou platná jejich dnešní 
hezká slova. 

Vzpamatujte se!
Někteří lidé se již v souladu s dlouholetou 

tradicí „připosranosti“ preventivně začínají bát, 
zajišťují se. Jiní už zase pozorují, sledují, kdo 
co řekl, udělal proti nim, za co by mohl být 
potrestán, až se dostanou k moci. 

Dokonce se jedna babička se strachem ptala, 
zdali nebude zase znárodnění!

A bude? 
To závisí na Vás, na Vaší paměti. Na Vaší 

ochotě prosazovat svoje práva dokud ještě ta-
kovou možnost máte.

Pamatujte, komunistická strana, ať dnes vy-
stupuje jakkoliv, je stranou totalitní!

Luboš Vinš

Informace o výměně řidičských průkazů
Na základě novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, byly změněny lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů. Výměna, 
pokud nedošlo ke změně údajů v řidičském průkazu, je osvobozena od správního poplatku. 

Povinná výměna starších typů řidičských průkazů je stanovena takto:
řidičský průkaz vydaný:
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 -   výměna do 31. prosince 2012
od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004  -   výměna do 31. prosince 2013

K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí  7:30 – 17:00
Úterý   7:00 – 15:00
Středa   7:30 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 15:00
Pátek   7:00 – 14:30
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Slavnostní  „Pasování prvňáčků „ 
na ZŠ TGM

Žáci 9. ročníku přijali dne 26. 9. 2012 pod svá ochranná křídla nej-
mladší žáky naší školy  -  prvňáčky.  Rituál přijetí mezi školáky  se nesl 
ve znamení  humorných říkanek a písní vlastní tvorby starších žáků. 
Přivítání a pasování se ujal pan školník  Miroslav  Vazač.  Každého prv-
ňáčka pasoval na opravdového žáka naší školy.  Deváťáci obdarovali své 
mladší kamarády drobnými dárky, záložkou a medailí.  A rovněž prvňáčci 
věnovali svým patronům upomínkové předměty. Celou slavnost ukončili 
žáci nejvyššího ročníku  vlastním songem, pod názvem „My jsme žáci 
z devítky“.   Přihlížející, včetně rodičů účinkujících,  nakonec  žáky od-
měnili zaslouženým potleskem.

                                                                                                Mgr. Hana Třísková

Kvalifikační turnaj Krajského poháru 
mládeže jednotlivců v šachu

Mladí šachisté se opět sešli 14. 10. 2012 v Blatné na 1. kvalifikačním 
turnaji krajského přeboru jednotlivců. Z celého jihočeského kraje se sjelo 
celkem 74 hráčů, z toho 7 hráčů nominovala i naše škola.

Po slavnostním zahájení turnaje panem místostarostou Pavlem Ounic-
kým se hráči rozdělili do jednotlivých věkových kategorií. Obstát v těžké 
konkurenci šachistů z Tábora, Českých Budějovic a Veselí nad Lužnicí 
nebylo vůbec jednoduché. Přestože přední místa v konečném pořadí patřila 
právě hráčům těchto oddílů, naši šachisté nezklamali.

Konečné pořadí našich hráčů:
V kategorii H-10:  12. místo:  Daniel Vondruška z 3.B
                                15. místo:  Vojtěch Bláha z 3. B

V kategorii H-12:  15. místo:  Lukáš Fořt z 5.třídy
                                17. místo:  Pavel Říha z 3.A
                                18. místo:  Josef Kratochvíl z 5. třídy
                                21. místo:  Tomáš Fořt z 5. třídy
V kategorii H- 14:  11. místo:  Luboš Severin z 5. třídy

Chtěla bych touto cestou poděkovat SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná, pod 
jehož záštitou se turnaj uskutečnil, paní ředitelce Mgr. Marii  Šampalíkové 
za zapůjčení techniky, panu starostovi města Blatná Mgr.  Bohuslavu Navrá-
tilovi za věnování medailí a věcných darů pro vítěze,  TJ Sokol Mgr. Blance 
Malinové za zapůjčení hracích prostor, panu Severinovi za přípravu a panu 
Veselému za řízení celého turnaje a také zaměstnancům restaurace U Dat-
la, kteří zajistili  oběd pro hráče a jejich doprovod.  Děkuji všem hráčům 
z naší školy za účast a reprezentaci. Přeji jim do dalších turnajů, ať už 
v jednotlivcích či družstvech, hodně úspěchů a doufám, že i tento rok pro 
ně bude stejně úspěšný jako ten loňský, kdy v krajském přeboru družstev 
skončili na skvělém 4. místě.

 Za ZŠ TGM Blatná Dana Pilná

Počítačový kroužek pro 
žáky ZŠ

Střední odborná škola Blatná opět od října 2012 
otevřela počítačový kroužek pro žáky základních 

škol Blatné a okolí. Kroužek probíhá každé úterý od 15:00 do 17:30. Je 
zdarma a je zaměřen na aktivní práci s počítačem. Probírá se 2D a 3D 
grafika, tvorba webových stránek, programování, případně instalace 
a databáze. Může přijít kdokoliv i bez předchozí dohody nebo po doho-
dě na kozlovsky@blek.cz či na čísle 383 412 211. Začíná se od úplných 
základů, předchozí znalosti nejsou nutné.

Kroužek je v moderní počítačové učebně SOŠ Blatná s datovou projek-
cí. Každý mladý člověk má svůj počítač a přidělený účet. Výuka probíhá 
na nejnovějších počítačích a nejnovějším programovém vybavení, které 
se používá i v profesionálních firmách.

Kroužek již několik 
žáků druhého stupně 
základních škol navště-
vuje. Uvítáme i další 
zájemce z Blatné. Avšak 
počet je limitován do 20 
žáků. 

Na základě kladné 
odezvy v minulém škol-
ním roce jsme se roz-
hodli pro pokračování 
kroužku i letos. Minulý rok žáci na kroužku aktivně pracovali na počítači, 
vyzkoušeli si základy nejnovějších softwarových technologií a počí-
tačové grafiky, které se vyučují na SOŠ Blatná v oborech Informatika 
v ekonomice a Elektronické počítače, v omezené míře i na oboru Ob-
chodní akademie. Softwarové technologie, grafika a mnohé další odborné 
a všeobecné předměty se vyučují na SOŠ Blatná na nadstandardní úrovni. 
SOŠ Blatná se minulý školní rok již podruhé zařadila svojí vysokou 
úspěšností u státních maturit mezi nejlepší střední odborné školy v ČR 
(více na www.blek.cz).

Výuku lze přizpůsobit zájmu žáků. Minulý rok kroužek zahájil a pří-
jemným přístupem si žáky získal Mgr. Pavel Kozlovský, který má zku-
šenosti z programování účetního a informačního software u profesionální 
firmy. Zahájil se žáky ZŠ tvorbu webových stránek pomocí designéru 
ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010, ve kterém probíhá 
výuka na SOŠ Blatná. Žáci si vytvářeli webové stránky s textem a obrázky, 
upravovali je a umísťovali na server školy. Poté žáky seznámil se základy 
vyššího objektově orientovaného programovacího jazyka C#, ve kterém 
lze poměrně jednoduše vytvářet počítačové projekty, jako např. kalkulačka, 
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webový prohlížeč, e-mailový klient, grafické 
a síťové aplikace, vlastní počítačové hry aj.

Dále kroužek vedli profesoři ze SOŠ Blatná 
Mgr. František Hajdekr a RNDr. Bc. Aleš Drob-
ník, který probíral:

● Výuku základů značkovacího jazyka 
XHTML a kaskádových stylů CSS. Po-
mocí těchto technologií v prostředí Visual 
Studia .NET se žáci seznámili s tvorbou 
efektivního kódu, s jehož pomocí se vytvá-
řejí profesionální webové stránky.

● Základy jazyka Java Script, který dodá 
webovým stránkám dynamičnost. Žáci byli 
nadšeni z měnících se obrázků po přejetí 
myši a různými javascriptovými hláškami 
na webových stránkách. 

● Dále si žáci pomocí programovacího jazy-
ka C# naprogramovali vlastní jednoduchý 
MP3 přehrávač a vlastní webový prohlížeč. 
Žáci zjistili, že objektově orientovaný jazyk 
má připravené knihovny a objekty pro různé 
aplikace a není problémem si jednoduché 
aplikace naprogramovat.

● Letos v případě zájmu mohou žáci naprogra-
movat i jednoduchý textový editor, grafickou 
aplikaci či jednoduchou hru, třeba kostky, 
dostihy apod. Dále si mohou vyzkoušet 
technologie ASP.NET (webové formuláře 
využívající jazyka C#), případně propojení 
webových a databázových technologií SQL 
(na těchto technologiích fungují informační 
systémy ve firmách a lze pomocí nich napro-
gramovat internetový obchod).

Grafik Mgr. František Hajdekr se žáky základ-
ních škol probíral a letos může probrat znovu:
● Základy fotografování, základy práce s di-

gitálním fotoaparátem, práce s kompozicí 
a zlatým řezem. Žáci se navzájem fotografo-
vali, hodnotili svoji práci.

● Úpravy fotografií v programu Zoner Photo 
Studio 12. Žáci si fotografie, retušovali, 
odstraňovali vady, tvořili fotomontáže aj. 
úpravy.

● Počítačovou animaci a stříhání filmů v pro-
gramu Movie Maker. Fotografie ukazuje 
figuru, na které si žáci zkoušeli animaci. 
Žáci vytvořili řadu fotografií s navazujícími 
změnami a pomocí programu vytvořili zdařilé 
animace.

● Vektorovou grafiku a flashové animace 
v programu Corel R.A.V.E. Žáci mohli tvo-
řit jednoduché dynamické bannery, pomocí 
nichž se tvoří internetové reklamy.

● 2D a 3D grafiku v programu ProgeCAD. 
Žáci vytvářeli i zajímavé prostorové objekty. 
Na obrázku je ukázka práce jednoho žáka 
„Ježek v kleci“. Žáci jsou schopni tvořit 
jednoduché grafické aplikace, například 2D 
či 3D logo, vizitku apod.
Letos bude kroužek vést i správce počítačové 

sítě SOŠ Blatná pan Miloš Vít. V případě zájmu 

mohou žáci na virtuálním počítači Oracle VM 
VirtualBox provést:
● Instalaci současného desktopového ope-

račního systému společnosti Microsoft®, 
v případě zájmu i Linux, vyhledání a insta-
lace ovladačů periferních zařízení, vyhledání 
a aplikace aktualizací systému, ochrana proti 
virům, atp. 

● Konfiguraci uživatelů, skupin, síťového 
rozhraní, oprávnění k souborům a složkám, 
zabezpečení počítače před útokem zvenčí, 
firewall a další úkony, které jako správce sítě 
řeší v praxi a které se učí na oborech Elektro-
nické počítače a Informatika v ekonomice.
Nemá-li některý žák o probírané téma zá-

jem, není nucen k práci a pracuje nad jiným 
problémem příště. Skoro všichni zúčastnění 
žáci pracovali s výpočetní technikou se zájmem 
a výsledky své práce si zálohovali. Jde o to uká-
zat, že výpočetní technika je též aktivní tvořivá 
práce. A o to v žácích ze základních škol podpořit 
nadšení a rozvinout jejich obzory v dynamicky 
se rozvíjejícím oboru informačních technologií, 
který skýtá velké možnosti finančně zajímavého 
uplatnění šikovných lidí. A to se minulý rok 
podařilo a letos snad také.

Aleš Drobník, foto František Hajdekr
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V neděli 14. října proběhla již počtvrté  drakiáda MC Kapřík. I když to zpočátku vypadalo, že 
vítr vůbec foukat nebude, draků létalo nakonec nad Blatnou 42 a jeden uletěl až do Chluma! 

Děkujeme blatenským hasičům za ochotu a vstřícnost a panu M. Benešovi za nádherné 
profesionální fotky.  

DLUHOVÝ LABYRINT – INFORMACE 
PRO VEŘEJNOST

Občanské sdružení REMEDIUM Praha na konci července spustilo 
internetové stránky zaměřené na informace z oblasti dluhů www.dlu-
hovylabyrint.cz. 

Dluhový labyrint obsahuje informace z oblasti dluhů a to nejen pro 
dlužníky. Je proto možné v něm nalézt informace jak o vhodných postu-
pech při potížích se splácením, exekucích či oddlužení, tak o problematice 
ručitelství, spoludlužnictví nebo třeba práv a povinností osob, které 
s dlužníkem bydlí v jedné domácnosti. Jeho součástí jsou i doporučení, 
jak problémům s dluhy předcházet a kontakty na organizace poskytující 
poradenství. 

Občanská poradna REMEDIUM
REMEDIUM Praha
občanské sdružení
Křišťanova 15, 130 00 - Praha 3
Tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz
 
Občanská poradna REMEDIUM je členem Asociace občanských 

poraden (AOP) www.obcanskeporadny.cz

Informace o činnosti terénního sociálního pracovníka 
Městského úřadu Blatná

V souvislosti se sociální reformou došlo 
k zásadním změnám v oblasti sociálních dávek. 
Kompetence byly od 1.1. 2012 předvedeny ze 
Sociálního odboru Městského úřadu Blatná 
na Úřad práce  ČR – krajská pobočka České 
Budějovice, kontaktní pracoviště Blatná, tř. J. 
P. Koubka 4. Sociální pracovník Městského 
úřadu Blatná není tedy již zatížen rozhodováním 
o dávkách, jejich výplatou ani kontrolou a má 
dostatečný časový prostor k přímé práci s klienty.

Činnost terénního pracovníka je realizována 
v souladu s ustanoveními zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Oblasti činnosti sociálního pracovníka:
Sociální služby
● mapování sociálních služeb
● spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
● vyhledávání vhodné služby pro konkrétního 
klienta

Sociální zabezpečení
● poradenství v oblasti sociální pomoci – dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby 
se zdravotním postižením, příspěvek na péči
● poradenství v oblasti dávek státní sociální 
podpory – porodné, rodičovský příspěvek, 
přídavek na dítě, dávky pěstounské péče, 
příspěvek na bydlení, pohřebné
● poradenství v oblasti důchodového a nemo-
cenského pojištění

Občanské právo
● pomoc při zajištění bydlení, pomoc při řeše-
ní nájemních vztahů

● dluhové poradenství
● výkon funkce veřejného opatrovníka

Správní právo
● pomoc pří sepisování žádostí, podnětů, 
návrhu, odvolání, apod.
● pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů občanů

Zdravotní péče
● spolupráci s lékaři a zdravotnickými zaříze-
ními
● poradenství v oblasti pojistného na veřejném 
zdravotním pojištění

Pracovně právní vztahy
● poradenství v oblasti pomoci při hledání za-
městnání, sepsání životopisu, hledání vhodné 
rekvalifikace, apod.

Nezaměstnanost
● poradenství v oblasti pomoci při zprostřed-
kování evidence a podpory v nezaměstnanosti
● spolupráce s úřadem práce při zprostředko-
vání zaměstnání a rekvalifikace

Rodinné právo
● spolupráce s orgánem sociálně právní ochra-
ny dětí při řešení rodinných problémů, sporů 
apod.
Cílové skupiny klientů:
Senioři
Osoby se zdravotním nebo duševním onemoc-
něním
Osoby s různým stupněm omezení způsobilosti 
k právním úkonům
Osoby nezaměstnané a osoby s materiálními 
problémy

Osoby bez přístřeší
Osoby se závislostmi
Osoby ve výkonu nebo po návratu z výkonu 
trestu odnětí svobody a vazby
Rodiny, rodiny s dětmi
Osoby ohrožené domácím násilím
Cizí státní příslušníci a národnostní menšiny

Činnosti sociální práce:
- základní sociální poradenství
- odborné sociální poradenství¨
- sociální práce s jednotlivcem, skupinou, 

komunitou
- sociální šetření
- přímá a nepřímá práce s klientem (vyhle-

dávání klientů, zprostředkování kontaktu 
klienta a příslušné organizace, hájení práv 
klienta, dohled, doprovod, asistence atd.)

- rozhodování o ustanovení zvláštního pří-
jemce dávek důchodového pojištění, včet-
ně sociálního šetření a následné kontroly 
hospodaření s důchodem oprávněné osoby

- evidence žádostí o přidělení bytu v Domě 
s pečovatelskou službou Blatná

- vydávání parkovacích průkazů označu-
jících vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek 
s modrým pruhem na léčiva obsahující 
návykové látky nebo efedrin

- problematika prevence sociálně patologic-
kých jevů

- komunitní plánování sociálních služeb
Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá 

a není možné podat absolutní výčet činností 
sociálního pracovníka. S jakýmkoliv dotazem 
ze sociální oblasti se můžete obrátit na Sociální 
odbor Městského úřadu Blatná.
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KONTEJN ER  NA  SB ĚR  TEX TI LU  NA HRA ZUJE  
HUM A NITÁ R NÍ  SB ÍR KY  OŠAC ENÍ  

Vážení občané, na SBĚRNÉM DVOŘE v Blatné je umístěn kontejner určený ke sběru použitého textilu a obuvi. Bezplatnou obsluhu kontejneru 
zajišťuje na základě smlouvy s Městem Blatná Diakonie Broumov. TENTO ZPŮSOB SBĚRU NAHRAZUJE DOPOSUD DVAKRÁT ROČNĚ POŘÁDANÉ 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKY OŠACENÍ, HUMANITÁRNÍ SBÍRKY SE KONAT NEBUDOU.  

Kontejner na textil je pro občany Blatné k dispozici v provozních hodinách sběrného dvora: 
letní provoz (květen-říjen) 

Po–Pá: 9:00–10:00; 15:00–17:00 
So: 9:00–11:00 

 

zimní provoz (listopad-duben) 
Po–Pá: 9:00–10:00; 15:00–16:00 

So: 9:00–11:00

CO DO KONTEJNERU PATŘÍ?       
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) 
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,.. 
• obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily 
• tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční 
• plyšové hračky 
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na výrobu čisticích hadrů.  
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) 
do kontejneru prosíme nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat. 
 

VEŠKERÉ VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ, SUCHÉ A ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH TAŠEK ČI PYTLŮ, ABY SE 
TRANSPORTEM NEPOŠKODILY!!! 

Vše z kontejneru bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále věci přetřídí na použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do 
výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace. Věci neupotřebitelné k humanitárním účelům se 
použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). 

Ing. Monika Scheinherrová 
Odbor životního prostředí,, MěÚ Blatná 

Kontakty:
Bc. Kateřina Malečková, vedoucí sociálního 
odboru, 
tel.: 383 416 212, 
email: maleckovak@mesto-blatna.cz

Markéta Koubková, sociální pracovník, 
tel.: 383 416 213,
email: koubkova@mesto-blatna.cz

Jan Hromada, DiS, sociální pracovník
Tel. 383 416 214,
email: hromada@mesto-blatna.cz

Městský úřad Blatná
Sociální odbor
Tř. T.G.Masaryka 1520 (budova vedle ZŠ 
TGM Blatná)
Blatná, 388 01
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Adaptační kurz aneb 
„Jak jsme začínali“

Již po několik let pořádá VOŠ a SOŠ 
v Březnici pro své nové studenty, kteří nastupují 
do prvních ročníků, tzv. adaptační kurz, který má 
za úkol jim usnadnit vstup do středoškolského 
studia a seznámit je s novým prostředím.

A jak novopečení středoškolští studenti 
tento kurz prožívali? O tom se dozvíte z ná-
sledujících řádků:

„Dne 3. 9. - 5. 9. 2012 se konal adaptační 
kurz VOŠ a SOŠ Březnice. Kurz probíhal v Ro-
želově a jeho cílem bylo seznámit se s novými 
spolužáky a učiteli. 

Na místě nás přivítal vedoucí Roman, který 
nám představil instruktorky Jiřinu, Kláru a Petru, 
studentky Vyšší odborné školy v Březnici. Hned 
jsme se rozdělili do 4 skupin na hry. První se-

Březnická škola se těší na nové žáky a studenty….

Vvšší odborná škola a Střední odborná škola  Březnice je státní školou 
s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Původně 
zemědělská škola s dlouholetou tradicí. V současné době víceoborová 
odborná škola, pro kterou je charakteristické přátelské a rodinné klima. 
Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených počítačových a odborných 
učebnách, v kmenových třídách a v jazykových učebnách. Nechybí velká 
tělocvična a společenský sál. V rozsáhlém areálu školy je i školní jídelna, 
domov mládeže, sportovní hřiště a školní zahrada.  

Studenti se mohou v rámci studia zapojit do celé řady aktivit a zájmo-
vých kroužků. K dispozici je neomezený přístup k internetu. Na začátku 
prvního ročníku absolvují žáci adaptační kurz, v průběhu studia se konají 
lyžařské a další sportovní kurzy, odborné exkurze,  divadelní a filmová 
představení, zajímavé besedy a řada soutěží sportovních, jazykových 
i odborných. Nechybí ani zahraniční výjezdy,  a to do SRN na Mládežnické 
umělecké léto, či do Anglie na jazykové kurzy. 

Uplatnění našich absolventů odpovídá jejich možnostem a vystudo-
vanému oboru:

Absolventi oboru Informační technologie mají vysokou úspěšnost 
u státních maturitních zkoušek, pokračují v dalším studium na VŠ či VOŠ, 
nebo pracují jako odborníci v oblasti výpočetní techniky, počítačových sítí, 
tvorby internetových stránek a počítačové grafiky.

Absolventi oboru Agropodnikání se uplatňují především jako pracov-
níci ekonomických a provozních úseků zemědělských, zpracovatelských 

a obchodních firem, někteří pokračují ve studiu na vysoké škole, zejména 
na ČZU. 

Absolventi oboru Sociální činnost míří do státní správy, obsazují pozice 
sociálních pracovníků v různých sociálních zařízeních. Většina pokračuje 
ve studiu na naší VOŠ, kde vystudují navazující denní či kombinované 
studiu ve  tříletém vzdělávacím oboru Sociální práce a získávají titul DiS.

Všechny obory střední školy vyučujeme dle  školních vzdělávacích 
programů a žáci ukončují studium maturitou.

V průběhu studia absolvují ve třetím a čtvrtém ročníku  dvoutýdenní 
odbornou praxi v zařízeních souvisejících s daným oborem.

Navštívit školu můžete kdykoliv po telefonické domluvě  
(tel. č. 318 682 961).

Dny otevřených dveří:

Pátek   2. 11. 2012 od  8 – 16 h
Sobota 3. 11. 2012 od  9 – 11 h
Listopadové dny otevřených dveří jsou spojeny
s tradiční výstavou ovoce a zeleniny,
doplněny prezentací oborů ve společenském sále 
školy.
Pátek   25. 1. 2013 od 13 – 16 h

Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka VOŠ a SOŠ Březnice  

znamování probíhalo hrou, při které jsme seděli 
v kruhu a při házení míčku říkali svá jména. 
Postupně jsme hráli další stmelovací minihry, při 
kterých jsme se dost nasmáli. Potom jsme se šli 
ubytovat a naobědvat, abychom mohli pokračo-
vat v dalších aktivitách. Čekala na nás pavučina, 
pneumatika, lana a míček pod stromem.

Večeře probíhala netradičním způsobem, byla 
výborná a skvěle jsme se bavili.

Do postele se každý po namáhavém dni těšil, 
tak jsme velmi rychle usnuli.

Probuzení druhý den byl šok, táborem se 
neslo hlášení a začala hra Den trifidů. Trvala celé 
dopoledne, cestou lesem jsme plnili různé úkoly. 
Ačkoliv byla tato hra pro nás nejnáročnější, byl 
to pro nás zároveň ten největší zážitek. Když 
jsme dorazili zpět do areálu, každý si užíval 
pauzy před obědem a odpočíval.

Odpolední hra byla opět akční,  o čemž se 
přesvědčili i obyvatelé vesniček Mýta a Roželov. 

Dostali jsme seznam věcí, které jsme měli sehnat 
v určitém časovém limitu. Po jeho vypršení se 
sčítaly body a hned se losovala témata pro Fil-
mový večer. Každá skupina si připravila plakáty, 
kostýmy a vystoupení v daném žánru. Večer jsme 
se mohli podívat na pohádku, muzikál, thriller 
a nakonec i horor.

Skvěle jsme se bavili a porota hodnotila naše 
výkony. Vítězové dostali sladkou odměnu.

Ráno jsme hráli Evoluci a moc nás potěšila 
projekce vybraných fotek z těchto tří společně 
prožitých dní. Pobyt nám pomohl najít nové 
kamarády a poznat učitele. I když byl kurz napí-
navý a vyčerpávající, byl také plný zajímavých 
činností a užili jsme si spoustu legrace.“

Z prací žáků 1.BS  vybraly  I.Švejdová a L.Müllerová
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Spoleenské dní

Na „ Abrahámoviny“ STS 
Blatná se dostavila i radní 
Jihočeského kraje

Mohl to být krásný sváteční den, kdyby ho nepoznamenala tragická 
událost. Přesně v den, kdy se celé SOU Blatná odělo do slavnostního hávu 
u příležitosti připomenutí padesáti let existence STS Blatná /1962- 2012/, 
zemřel v časných ranních hodinách obětavý, dlouholetý pracovník učiliště 
Václav Šatava. To pochopitelně na připravený program vrhlo temný stín 
a trpce jej to poznamenalo.

I přes smutné okolnosti se 
muselo jít v nastavených kole-
jích. Den otevřených dveří při-
lákal do Blatné desítky bývalých 
absolventů, pedagogů i jiných 
pracovníků a zájemců z řad ši-
roké veřejnosti, kteří si mohli 
prohlédnout celý areál. Zájem byl 
vskutku velký.

V jídelně hlavní budovy se 
o pátečním odpoledni odehrála 
oficiální část programu. Na ten se 
dostavila i radní Jihočeského kraje 
ze školského odboru Jana Krejso-
vá. Pod působnost zmíněného od-
boru patří 130 školských zařízení 
/DDM, ZUŠ, SOŠ, ZŠ speciální, 
dětské domovy/. Paní Jana Krej-
sová vykonává svou funkci čtyři 
roky: „Podporuji hlavně technické 

a učňovské školství. Tohle blatenské učiliště má výborné zázemí a posky-
tuje kvalitní informace. Za bonus pokládám fakt, že sem dojíždějí i žáci 
z Plzeňského kraje, což ve finále znamená větší dotace a možnost zaměstnat 
i více kantorů a odborných pracovníků. S tímto zařízením mám jen ty nej-
lepší zkušenosti. Jeho zástupci jsou i velice aktivní, co se týče přihlašování 
do vypsaných grantů. Těší mně, že současný ředitel učiliště ing. Václav 
Kníže znovu uspěl v nedávném výběrovém řízení a byl dokonce komisí 
ohodnocen na výbornou. Máme s panem ředitelem za sebou různé akce, 
scházíme se na poradách a naše spolupráce je určitě výtečná.“

Ing. Václav Kníže během svého proslovu zdůraznil, že doposud opustilo 
školu 3360 absolventů, z toho 1583 si vybralo nejstarší místní profesi- 
opravář zemědělských strojů. „Po roce 1991 nastal jistý útlum, poklesl 

zájem o tento obor, takže zájemci 
byli sloučeni se žáky, připravujícími 
se na profesi instalatéra,“ dodal.

Dále uvedl, že v učilišti setrvává 
75 žáků z měst a vesnic mimo Jiho-
český kraj. „Dnes máme 250 žáků, 
postrádáme zájem o obor elektrikář 
a autoelektrikář. Budeme dělat 
všechno pro to, aby toto zařízení 
dál fungovalo, i když to nebude 
jednoduché,“ prohlásil závěrem.

Paní Věra Benešová z Blatné 
pracovala v SOU Blatná deset let 
/1990- 2000/ jako ekonomka. Jak 
ona vzpomíná na toto období? 
„Inu, začátky byly špatné, chyběly 

finanční prostředky, ale postupem času se to zlepšovalo,“ říká, „Utvořil 
se tu výborný kolektiv, kde jsme si navzájem důvěřovali, rozuměli a já se 
tu cítila moc hezky.“ K současnému stavu učiliště podotýká: „ Změnilo se 
to tady rozhodně k lepšímu, udělala se tu spousta důležité práce - skoro 
to ani nemůžu poznat!“

Bývalý absolvent František Voříšek z Újezdce u Bělčic se v Blatné 
učil v letech 1964- 1967: „Za nás se to tady všechno budovalo - i internát 
a velké šatny. Rád vzpomínám kupříkladu na bramborové brigády v Záboří 
a pak hlavně na naše mistry: Vaňka, Frička, Štrosnera, Šefla, Jána, Halou-
na, Roda- snad jsem na nikoho nezapomněl. Já jsem se vyučil opravářem 
zemědělských strojů - tenkrát ani jiný výběr nebyl,“ vzpomíná sympatický 
důchodce, který své profesi zůstal 
věrný celý život.

Přítomen byl i ing. Josef Choura, 
který již 28 let zastává post předsedy 
představenstva Agrospol Předmíř 
a zde se vyučil v letech 1965 až 
1968: „Pamatuji se, jak nám zakazo-
vali nosit dlouhé vlasy. Na praxi nás 
posílali do podniků, já ji absolvoval 
na lnářském velkostatku. Ve svých 
čtyřiceti letech jsem promoval.“ 
O době před rokem 1989 se vyja-
dřuje následovně: „No, byl to tuhý 
režim a muselo se bez jakýchkoliv 
diskusí dělat, nic nebylo dobrovolné 
jako dnes. Já jsem mimo jiné dostal 
za odměnu řidičák na motorku 
zadarmo. Co se týká party na učilišti 
- stmelovalo nás čisté kamarádství.“

SOU Blatná tak vykročilo do nového půlstoletí. Nelze mu přát než 
především to, aby ho přežilo.

Vladimír Šavrda

Ředitel učiliště Ing. Václav Kníže.

Radní Jihočeského kraje 
Jana Krejsová.

Oficiálním u programu byly přítomny 
desítky hostů.
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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 PORTS

Úspěšné zakončení potápěčské sezony
Blatenští potápěči se od 21. do 23. září zú-

častnili závěrečného závodu v lovu ryb harpunou 
na nádech.

Viditelnost v zatopeném lomu v Trhové 
Kamenici sice nedosahovala jarních 15 metrů, 
avšak i se zhoršenou viditelností si blatenští 
poradili znamenitě.

Především díky skvělému výkonu v závěreč-
né nedělní části zvítězil s obrovským náskokem 
Karel Říha ml. s počtem ulovených 7 kaprů, 
před Ivanem Drozdem z Pardubic (4 ks) a Jiřím 
Pražákem z Českých Budějovic (3 ks). Dále se 

blatenští umístili – Evžen Faja 5.místo, Pavel 
Troníček 6.místo, Martin Dolejší 7.místo.

V soutěži družstev zvítězila Blatná I. s po-
čtem 10 ks před Neptunem České Budějovice 
6 ulovenými kapry následováni Pardubicemi I. 
s počtem 5 kusů.

Jako každý rok bylo po závěrečném závodě 
vyhodnoceno i Mistrovství České republiky, 
součtem všech letošních závodů. Mistrem repub-
liky se stal Ivan Drozd z Pardubického družstva, 
který o pouhý 1 bod předstihl druhého Karla 
Říhu ml. z blatenského družstva I. Na třetím 

místě skončil Martin Dolejš z týmu Blatná III. 
Výborné výsledky blatenských potápěčů podtrhl 
čtvrtým místem Karel Říha st., pátý skončil Josef 
Kostka a sedmý Evžen Faja.

Mistrovství republiky v soutěži družstev 
ovládli popáté v řadě Karel Říha st., Evžen Faja 
a Karel Říha ml. soutěžící za tým Blatná I., ná-
sledováni Blatnou II. ve složení Josef Kostka, 
Petr Pechr a Petr Sedláček. Třetí místo obsadilo 
družstvo z Pardubic – Ivan Drozd, Karel Hons 
a Ladislav Solnický. 

Všem blatenským potápěčům gratulujeme 
k úspěchům a přeje mnoho úlovků i v sezoně 
následující.          EK

Motokrosový borec Martin 
Finěk z Blatné dál sbírá cenné 
body, někdy se mu do cesty 
bohužel připlete také smůla

Mladá naděje českého motokrosu Martin 
Finěk z Blatné / 21 let / dál dobývá se vší vervou 
svůj vysněný Olymp a v sedle „ plechového oře“ 
přidělává soupeřům čím dál tím hlubší vrásky. 
Někdy ho však přibrzdí také nevyzpytatelná 
smůla. Jako se to kupříkladu stalo na nedávném 
Mistrovství světa v Lokti, kde startoval na vlože-
ném závodě Mistrovství Evropy- kvalifikaci čty-
řiašedesátek. „ Za pásku najelo celkem osmdesát 

čtyři jezdců. Já jsem se kvalifikoval jako čtyři-
advacátý,“ vzpomíná na velkou sportovní akci 
sympatický mladík, „ Bohužel se mi nevydařily 
starty- stačilo málo a mohlo to být na body, ale 
nakonec jsem v první jízdě „ urval“ jen dvacátou 
první pozici a ve druhé až dvaadvacátou. Dost 
mně štve myšlenka, že při dosažení dvacítky 

bych býval získal cenný bod. Jenže kdyby- to 
jsou chyby a ve sportu „ kdyby“ neplatí.“

Na přeborech Mistrovství republiky je Martin 
v průběžném pořadí šestý. „ V Dalečíně jsem 
skončil na šestém místě. Motokros v Kramolí-
ně mi vynesl v úvodní jízdě pátou příčku, v té 
následující sedmou,“ říká „ korunní princ“ jiho-
českých rallye, „ V Kramolíně jsem měl vlastně 
obrovské štěstí, protože mi během závodu 
začala „ blbnout“ úplně nová mašina a pouhých 
padesát metrů za cílovým koridorem mi dočista 
„ zdechla“, ohlíží se Martin Finěk znechuceně 
přes rameno.

Na juniorských závodech v Horažďovicích 
si Martin sáhl se zadostiučiněním  na cenný 
kov. „ Celkově jsem byl druhý. Ale tam jsem si 
spíš jen „ odskočil“- soustřeďuju se hlavně na „ 
mistráky“, juniorský seriál nebudu absolvovat 
celý,“ vysvětluje úspěšný motokrosař.

S náskokem 42 bodů zatím Martin Finěk 
vládne krajskému jihočeskému přeboru. „Stačí 
ještě jeden závod bez chybičky a bude to O. K., 
mám to v kapse,“ dodává s viditelným potěšením 
populární blatenská osobnost.

Vladimír Šavrda

Eduard Finěk se jako kluk 
s kamarády „zdobil“ jmény slavných 
motokrosových legend a toužil být 
jako oni. Dětský sen se mu splnil 
a trvá dodnes

Mladý motokrosový závodník Martin Finěk 
z Blatné dozajista zdědil v tomto ohledu geny 
po svém tátovi Eduardovi. Ten nejenže „v mo-

torkách“ podniká, ale doposud aktivně závodí 
a má vynikající skóre, které by mu řada mladších 
jezdců mohla závidět.

Na nedávném Mistrovství světa družstev 
udělal spolu s kolegy „ z branže“ Petrem Do-
koupilem z Olomouce, Karlem Mitvalským ze 
Štěnovic u Plzně a Zdeňkem Velkým z Berouna 
doslova „díru do atmosféry“, když brilantně 
a na celé čáře zvítězili! „ Stroje šlapaly jako 
švýcarské hodinky, a to díky vynikající práci 
mechaniků Ladislava Sýbka, Ladislava Králíka 
a strakonického fachmana Zdeňka Horejše,“ 
netají se uznáním na adresu kamarádů Eduard 
Finěk, „Je to pro mě mimořádná čest, že jsem 
s celým naším týmem dosáhl tak významného 
mezinárodního úspěchu a chtěl bych všem moc 
poděkovat.“ Na zmíněném Mistrovství světa 
družstev bylo zastoupeno celkem třináct států 
– vedle České republiky Švédsko, Skotsko, Dán-
sko, Itálie, Austrálie, Nizozemí, Německo, Fin-
sko, Irsko, Švýcarsko, Belgie a Velká Británie.

Životní příběh podnikatele a závodníka Edu-
arda Fiňka je celý zahalen motokrosovou clonou. 
„ Už jako kluk jsem si se svými vrstevníky v bla-

(pokrač. na str. 17)
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Víkendové výsledky
Muži “A” Sepekov-Blatná 2:2 (0:2) Skuhravý, Brynda
Muži “B” Blatná-Doubravice 1:1
Ženy Horní Bříza –Blatná 2:2 (0:1)
Dorost st. Blatná-SKP ČB “B” 1:1 (0:1) Kallmünzer
Dorost ml. Blatná-SKP ČB “B” 2:3 (2:1) Formánek, Solar
Žáci st. Blatná-Chotovina 2:2 (0:1) 3:4p. Sedláček, Kareš
Žáci ml. Blatná-Chotovina 2:2 (2:1) 3:2p. Hrádek, Vala
Přípravka ml.  Vodňany-Blatná 4:4 (2:2) 1:4p. Vondruška 2x, A. Bulka, Drnek

tenských Husových sadech hrál na motokrosaře. 
Tenkrát nám samozřejmě musela stačit jízdní 
kola. Zato jsme si mezi sebou rozdělili jména 
slavných závodních legend - jeden byl Falta, 
druhý Churavý, třetí Velký, další Bavorovský, 
Toman, Stodůlka……. Toužil jsem být jako 
oni. No a ten dětský sen se mi de facto vyplnil 
a přetrvává doposud,“ skládá střípky mozaiky 
s nadšením uznávaný fanda „ rychlých plechů“, 
„ Motokrosem jsem „nakazil“ celou naší rodinu, 
především syna Martina, který mi svými výsled-
ky na dráze dělá velkou radost,“ zdůrazňuje.

První mašinou Eduarda Fiňka byl Jawa pionýr 
a svůj první závod si odbyl ve čtrnácti letech 
na trati v nedalekém Mačkově, kde vybojoval 
bronz na ČZ 175. V 80. letech se zúčastňoval 
krajských přeborů. Vojnu v mezidobí 1986 - 
1988 strávil v motocyklovém oddíle v Benešově, 
což pro něho bylo tím „ pravým ořechovým“. 
„Když jsem se vrátil do civilu, tak jsem osm let 
nezávodil. Ze zdravotních důvodů. Věnoval jsem 
se rodině,“ pokračuje zdatný veterán, „Počínaje 
rokem 1996 jsem začal startovat na ČZ Cupech 
a závodech ČZ. Posledních pět let se účastním 
Mistrovství Evropy veteránů - letos jsem tam 
obsadil osmou příčku, což byl mimochodem nej-
lepší český výsledek. Vůbec nejvíc se mi zadařilo 
v Itálii, kde mně čekalo páté místo.“ V 80. letech 
si na své konto připsal jako nejvýznamnější 
úspěch bronz na Mistrovství Československa.

Motokrosový sen Eduarda Fiňka se rozvinul 
v nádherný květ a to samé se děje teď u jeho syna 
Martina. Třeba se z toho stane rodová tradice, 
předávaná dalším generacím a jméno Finěk tak 
získá punc nesmrtelnosti.

Vladimír Šavrda

Čechoameričan Jindřich Gref 
zbožňuje české motokrosové klima 
a rád vypomůže svým krajanům 
na trati

K blatenské motokrosové dynastii Fiňků 
patří rodinný přítel a kamarád Jindřich Gref 
stejně neodmyslitelně jako známka na dopis. 
Přestože má Čechoameričan na krku již sedm 
křížků, je pořád houževnatým a zarytým „ kočím 
pekelných strojů“, který vzbuzuje na závodních 
tratích nemalý respekt. V Blatné každý rok stráví 
minimálně několik měsíců, kdy s Fiňkovými tré-
nuje i jezdí na motokrosové přebory. Děsně totiž 
zbožňuje české motokrosové klima a s krajany 
se cítí jako v ráji.

Proto když ho čeští kamarádi požádali, aby 
doplnil jejich jeden ze dvou tuzemských týmů, 
startující na Mistrovství světa , neváhal ani oka-
mžik a souhlasil. „ Nakonec z toho bylo pěkné 
páté místo,“ září spokojeností nezlomný sedm-
desátník, „V neděli se mi nadto podařilo zvítězit 
ve vloženém závodě jednotlivců. Trať byla úplně 
vynikající, na klasický přebor jako šitá na míru. 
Vyšlo i počasí, celou lokalitu zalilo slunce a také 
divácký zájem mně mile překvapil. Fanoušci 
motokrosu vydrželi i na vyhlášení výsledků.“

Jindřichu Grefovi to „sedlo“ i na Mistrovství 
Evropy družstev ve Švýcarsku, Německu a Itálii, 
kde na adresu české motokrosové výpravy opět 

připutovalo páté místo. A to v opravdu těžké 
konkurenci.

Nyní je již Jindřich Gref opět za velkou louží 
a brázdí na „splašených plechách“ americké 
cesty. A samozřejmě se těší, až opět vstoupí 
na českou půdu.

Vladimír Šavrda 

Blatenské fitcentrum  
„King- Kong“ obohacuje svou 
nabídku a připravuje druhý 
„Den otevřených dveří“

Manželé Vajnerovi provozují v Blatné spor-
tovní centrum „ King-Kong“ již půl roku. Za tu 
dobu získali širokou klientelu, prokázali vysokou 
odbornost poskytovaných služeb, prvotřídní 
profesionalitu a sestavili pestrý program aktivit, 
dostupných naprosto každému.

Po krátkém odpočinku teď chystají pro ve-
řejnost další novinky ve svém zařízení, jak to 
ostatně slíbili před časem. „Mnoho našich klien-
tů, včetně žen, se ve fitcentru „KING- KONG“ 
naučilo vskutku předpisově cvičit na posilova-
cích strojích a nářadí,“ říká uznale spolumajitelka 
moderního zařízení pro tělesnou kulturu, „Chybí 
jim ale aktuální aerobní aktivita /aktivita za vy-
užití kyslíku/. Proto jsme se rozhodli obohatit 
naši nabídku služeb o zatím dva nejmodernější 
aerobní trendy - Alpinning a FIT BOX. 

Alpinning lze charakterizovat jako pohybový 
směr, vycházející z našeho nejpřirozenějšího 

pohybu, a tím je chůze. Chůze na speciálních 
trenažérech, kde intenzita cvičení závisí na vy-
školeném instruktorovi. Proto je vhodná jak pro 
teenagery, občany středního věku, vrcholové 
sportovce, ale také pro seniory.

FIT- BOX je skupinové, zábavné cvičení 
na speciálně upravených boxovacích totemech, 
které disponují několika úrovněmi. Každý účast-
ník si tak zvolí právě tu úroveň zdatnosti, která 
odpovídá jeho fyzickým možnostem.“

Tyto aktivity je doporučeno provádět něko-
likrát týdně. Naše fitness proto umožní několik 
lekcí denně, abychom vyšli vstříc časovým 
možnostem všech klientů. První lekci může 
vyzkoušet každý zdarma, nutná je pouze telefo-
nická rezervace na čísle 777/ 077 785. Z orga-
nizačních důvodů.“

Další novou službou ve fitcentru „ KING- 
KONG“ bude instalace solárií. Jejich výhodami 
jsou prohřátí těla a jejich zásobování vitamínem 
D. Jako závěrečný efekt se dostaví krásný a zdra-
vý vzhled pokožky.

Jelikož mají manželé Vajnerovi k dispozici 
další volné prostory, vážně do budoucnosti 
uvažují o rozšíření sportovního centra o další 
poschodí a vybudování wellnessu. Slibují, že 
budou neustále maximálně vycházet vstříc klien-
tele a rozšiřovat nabídku služeb o další novinky.

V sobotu 3. listopadu se ve fitcentru „ KING- 
KONG“ uskuteční v době od deseti do šestnácti 
hodin v pořadí 2. „ Den otevřených dveří“. Ná-
vštěvníci si budou moci zdarma zacvičit a jako 
bonus obdrží iontový nápoj. Proběhnou PROMO 
akce Alpinning a FITBOX, pobyt v soláriích 
bude možno podstoupit za akční cenu 5 korun 
za minutu, k dispozici budou služby osobních 
trenérů a výživové poradenství. Maminky s dět-
mi mohou využít nově zřízený dětský koutek 
s videoprojekcí.

Kompletní informace na
www. fitnesskingkong.cz

Vladimír Šavrda   
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Přebor ČOS žactva 
a dorostu v judu

Letos, kdy Česká obec sokolská slaví 150 let 
od svého založení, vyrazili členové blatenského 
juda na Přebor ČOS v judu. Pořadatelství se 
ujal pražský TJ Sokol Vršovice. Organizátoři 
pozvali závodníky, kteří cvičí pod hlavičkou TJ 
Sokol, z celé České republiky na neděli 23. 9. 
2012. Blatenští borci dorazili do naší metropole 
v početné sestavě a vedli si velmi úspěšně. 
V kategorii mladší žáci získal 3. místo Ladislav 
Matějka (ve váze do 55 kg). Ve věkové kategorii 
starší žáci obsadili shodně 3. místo Adam Žihla 
(hmotnostní kategorie do 60 kg) a Petr Blovský 
(ve váze do 73 kg). V kategorii dorostenců 
vybojoval 1. místo Michal Diviš, může se tak 
pyšnit titulem Přeborník České obce sokolské 
v judu pro rok 2012 ve váze do 81 kg. Prven-
ství vybojoval i přesto, že poslední dva zápasy 
bojoval se zraněním, konkrétně si při souboji 
naštípnul článek prstu.

Vítěz Přeboru ČOS 
v judu – Michal Diviš

Michal Diviš zvítězil 
v kategorii dorostenců 
ve váze do 81 kg. Stal 
se tak držitelem titulu 
Přeborník České obce 
sokolské v judu pro rok 
2012. Prostřednictvím 
malého dotazníku bych 
Vám chtěl tohoto mladé-
ho sportovce představit, 

popsat jeho vztah k judu a přiblížit jeho působení 
v tomto japonském úpolovém sportu.

1. Takže já bych začal úvodní otázkou. Trochu 
se představ (kolik je ti let, kam chodíš do školy, 
do které třídy, jaké máš koníčky…). 

V listopadu oslavím 15té narozeniny, chodím 
do 9. třídy ZŠ J. A. Komenského. Mým největším 
koníčkem je jednoznačně judo, kterému věnuji 
nejvíce volného času. Celkově mám rád pohyb. 
V létě jezdím na kole, kolečkových bruslích, 
plavu, a když mám chuť, jdu si zaběhat do parku. 
2. Jak dlouho už děláš judo? Vzpomínáš si 
na to, v kolika letech jsi začínal? 

Na judo jsem začal chodit ve 3. třídě, tedy 
v 9 letech. 
3. Proč ses jako malý rozhodl pro judo?

Jako malý jsem nejdříve začal jezdit do Pís-
ku na hokej. S tímto sportem jsem musel kvůli 
zdravotním problémům skončit, ale zase jsem se 
naučil obstojně bruslit. Na hokej jsem ale neza-
nevřel a každou zimu se těším na led, i když jen 
na rybníku. K judu mě přivedl můj děda, který 
se mu v mládí také závodně věnoval. 
4. Vzpomínáš na své začátky? Co Ti utkvělo 
v paměti? 

Začátky byly těžké, ostatně jako všechny. 
Tréninky mě ale bavily, takže jsem mezi ostatní 
rychle zapadl. Nejvíc vzpomínám na svůj prv-
ní soutěžní zápas, všechno pro mě bylo nové 
a neznámé. 
5. Jak bys charakterizoval tento sport? 

Judo je kontaktní bojový sport, který spočívá 
v tom dostat soupeře na záda vhodným chvatem 
nebo ho po stanovenou dobu na zádech udržet. 
Má velkou historii. Založen v Japonsku. Je 
jedním z nejrychleji se rozvíjejících bojových 
umění.
6. Judo je dlouhodobý sport. Jaký máš plán 
do budoucna? 

U juda bych chtěl zůstat i nadále. Letos ale 
vycházím a ještě nejsem úplně rozhodnutý, kam 
půjdu na střední školu. Nevím, jak to půjde s ju-

dem skloubit. Příští rok bych se chtěl zúčastnit 
Mistrovství ČR. V budoucnu bych chtěl určitě 
vyzkoušet i jiný bojový sport.
7. Sleduješ současné judo a cestu soutěžemi 
českých reprezentantů? 

Ano, samozřejmě. Baví mě sledovat profe- 
sionály. Obdivuji např. Lukáše Krpálka.
8. Máš nějaký rituál před turnajem nebo před 
soutěžním zápasem? 

Ne, žádný rituál nemám, nejsem pověrčivý. 
Spoléhám jen na poctivou přípravu a trénink. 
9. K tomu, abys byl při závodech lepší než 
ostatní, se musíš určitě udržovat v kondici každý 
den. Kolik času týdně (denně) věnuješ sportu 
(všeobecně), posilování, protahování atd.? 

Chodím pravidelně 2x týdně na tréninky. 
Doma ob den posiluji.  Pomáhám i dědovi 
na chalupě, takže fyzičku si udržuji i prací. 
10. Mají z tebe spolužáci respekt, když ví, že 
chodíš na judo? 

Určitě ano, ale nevím, jestli je to tím, že 
dělám judo nebo za to může má výška. Měřím 
totiž 190 cm. 
11. A poslední otázka. Co bys řekl nováčkům 
nebo těm, kteří se rozhodují, že se na judo 
přihlásí? 

Ať do toho určitě jdou. Judo je sice tvrdý 
a náročný sport, ale o to hezčí. Rozvíjí koordi-
naci pohybů i sílu svalů. To co se naučí, uplatní 
nejen při závodech, ale může se jim to hodit 
i v životě, kdy nebudou mít potíže ubránit sebe 
nebo někoho jiného. 

Já bych k tomu snad doplnil jediné. Jak už 
řekl zakladatel juda japonský profesor Jigoro 
Kano: Pokud je snaha, úspěch se vždy dostaví.

Lukáš Kocourek

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná

Tel: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com

 – Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva
– Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv

V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na 
povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona

Přijďte podpořit 
naše hokejbalisty

Letošní hokejbalová sezona se pěkně rozje-
la. Téměř každý víkend bojují naši „ datlové“ 
o přední místa v tabulce a sama za sebe můžu 
říct, že velmi úspěšně. Starší žáci se po pěti 
odehraných zápasech drží na druhém místě 
a dorostenci po šesti zápasech na místě čtvrtém. 
13.10. hráli dorostenci na domácí půdě s týmem 
z Jindřichova Hradce. Po prvních dvou třetinách 
jsme  klukům velké naděje nedávali, bylo to 
hodně vyrovnané a naši prohrávali 1:2. Pár minut 
po začátku třetí třetiny nastal na hřišti obrovský 
obrat. Do „datlů“ jako když střelí a tomu, co se 
začalo na hřišti dít nikdo z nás nemohl uvěřit. 
Kluci začali sázet do brány soupeře jeden gól 
za druhým a potěšili nás velmi dobrým výsled-
kem 8:2 pro domácí tým. Starší žáci si vedou také 
velmi dobře, v sobotu 20.10. nám to opět před-

vedli na domácí půdě zápasem proti Suchdolu 
nad Lužnicí výsledkem 4:0. V minulých letech 
jsme se často chodili do „datels arény“ dívat 
na zápasy mužů, kteří se letos rozhodli ze sou-
těže odstoupit a musím říct, že zápasy staršího 
dorostu a žáků jsou mnohdy zajímavější. Pokud 
by jste se chtěli přijít podívat na opravdu pěkný 
hokejbal, tak budeme v Blatné na „zimáku“: 
27.10. SD Blatná - Prachatice v 11:00hod  a       
SŽ Blatná - Zliv ve 13:00hod
3.11. D Blatná - Třemošná v 11:00hod 
a 13:30hod
10.11. SŽ Blatná - J. Hradec ve 12:00hod
24.11. SŽ Blatná - Suchdol n.Luž. v 9:00hod 

a po skončení zápasu se v aréně odehraje 
několik zápasů našich nejmenších „datlíků“ 
z přípravky.

Všichni hráči budou určitě rádi, když je 
na domácí půdu přijde podpořit co nejvíce 
fanoušků. Hraje se za každého počasí, s hu-
debním doprovodem a pokud by se chtěl někdo 
zahřát nějakým teplým nápojem nebo si dát 
něco na zub, tak doporučuji  navštívit náš nově 
zrekonstruovaný stáneček na „zimáku“. Přijďte 
nám pomoct fandit. Je strašná škoda, že návštěv-
nost na zápasech tolik upadla. Vždyť je opravdu 
na co koukat. 

Z. Braunová 
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Lázeňské město nepřineslo 
blatenskému kuželkářskému áčku štěstí

Do slavného lázeňského města Karlových 
Var se většinou jezdí za úlevou  a odpočinkem. 
Na blatenský kuželkářský tým „ A“ tady však 
v sobotu 13. října nečekalo ani jedno, ani druhé. 
Změřili totiž na místní kuželně, ležící nedaleko 
kolonády, síly s partou Slovan Karlovy Vary. 
A jako už mnohokrát předtím propotili dresy 
do poslední nitky a nadřeli se doslova jako koně. 
Bohužel veškerá námaha ve finále přišla vniveč, 
když je soupeři „ převálcovali“ skórem 3229 
ku 3143 / 7: 1 /. Inu, není každý den posvícení. 
A v minulosti blatenští hráči navíc zaznamenali 
několik vítězství nad „ skalními maníky“, takže 
zde v městě dnes téměř ruském za sebou neza-
nechávají jen „ spálenou zem“.

Dvaadvacetiletý Tomáš Rozhoň z Řečice 
poctivě přiznal, že tentokrát vůbec nebyl ve své 
kůži. Ze slabé chvíle ho musel vysvobodit 
náhradník. „ Nemůže být pořád Nagano- jednu 
dráhu jsem naházel, na druhou jsem už prostě 
nestačil,“ uvádí mladý kuželkář, „ Já tenhle sport 
beru jako zábavu a odreagování, ne jako závazek 
nebo dokonce řeholi,“ dodává jedním dechem 
Tomáš, který se jako junior málem dostal na Mis-
trovství republiky ziskem 585 bodů na 120 hodů. 
„ Jenže tenkrát došlo k pěkné blamáži. O druhé 
místo jsem přišel neférovým způsobem, když 
se přede mnou ocitl soupeř, co patřil kategorií 
mezi muže,“ svěřuje se blatenský reprezentant, 
který „ koulí“ už od svých osmi let / tenkrát ještě 
oběma rukama /. K tomuto sportu ho přivedl otec 
Miloš Rozhoň, když ho sebou bral na tréninky 
i zápasy týmu. 

Jako první nastupuje za blatenské áčko 
ve všech turnajích už léta letoucí Luboš Lis / 40 
let / z Hajan. A to jako by ho naplňovalo troji-
tou dávkou energie a lví silou. Viditelně mu to 
svědčilo i tentokrát, když karlovarského rivala 
porazil na hlavu  rozdílem 34 bodů. S elitním 
blatenským kádrem prožil dobré i zlé, vzestupy 
i pády. Od dorostu přes okresní a krajský přebor 
až do nynějšího, stabilního kádru. 26 let stráve-
ných na dráze. Z toho nutno ovšem odpočítat 
půldruhého roku vojenské služby v Písku, kdy 

se stal tzv. „ žoldnéřem“ v dobrém slova smyslu 
a zahrál si i proti Blatné.

„ Teď se zaučuje v kuželkách i můj desetiletý 
syn Luboš- už přes rok,“ upozorňuje na fakt, 
zásadní pro budoucnost týmu, jeho úspěšný otec 
i kouč v jedné osobě, „ Protože žáci nemají vlast-
ní soutěž, zatím trénuje s námi a sbírá zkušenosti. 
Moc ho to baví, takže věřím, že půjde v mých 
stopách.“ Jeho samého přivedly ke kuželkám 
kamarádi z domu, kde dřív bydlel: „ Byli jsme 
hotový kuželkářský barák!“ Ačkoliv se později „ 
rozstěhovali“, kamarádství a týmová příslušnost 
přetrvaly dodnes.

Nejlepším hráčem blatenské sestavy toho 
dne se stal Evžen Cígl s „ majlantem“ 551 bodů.

Áčko se do ruské kolonie jménem Karlovy 
Vary letos ještě vrátí. Čeká ho souboj s druhým 
karlovarským protivníkem- TJ Karlovy Vary.

Vladimír Šavrda

Nabízíme:
pomůcky pro dospělé

epitézy a speciální prádlo pro ženy, oradenství 
výdej na poukazy i prodej za hotové, 

dětskou obuv, p

Poradna pro inkontinenci 
1.11.2012 10:00 - 12:00

ZDARMA

Otevírací doba:
Po - Čt: 9:00 - 12:30 13:00 - 17:30,  Pá: 

Každá poslední středa v měsíci otevřeno pouze odpoledne
9:00 - 12:30 13:00 - 16:00

Náměstí Míru 208, Blatná, tel: 775 55 66 78

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
nová prodejna v centru Blatné

www.pomucky.com

KLUB PŘÁTEL ZELENÉ SEDMY
zve srdečně

všechny příznivce
karetních her na

III. ročník
TURNAJE V PRŠÍ

který se uskuteční
v sobotu 10. 11. 2012

od 13.00 hodin
v buzickém hostinci

„U ČILÁKA“

Jako bonus připravili pořadatelé 
soutěž v hodu šipkami na terč.

Program 
na listopad 2012
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 
(od 1.10.)
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti 
ST:  14:45 - 15:45 -  Angličtina pro děti 
(od 3.10)
ČT: 17:00 -19:30 – Hubneme se STO-
Bem(od 1.11)

Stříhání dětí – každé první úterý v měsíci 
                         od 15:00 – 17:00hod

Program na pondělky a středy
5. 11. – Veselé kolíčky
7. 11. -  Podzimní dekorace - muchomůrky
12.11.-  Zápich do květináče
14.11.-  Vánoční svíčka
19.11.-  Stromek ze šišek
21.11.-  Svícen
26.11.-  Vánoční přání
28.11.-  Čertík – skládání z papíru

Připravujeme:
Prodejní vánoční výstava

-více na  www.mckaprik.estranky.cz
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Ahoj deváťáci,
stále vybíráte střední školu? Hledíte bezmyšlenkovitě na různé střední školy a stále nemůže-
te najít tu správnou? Nevěste hlavu, máme pro Vás nabídku k rozlousknutí Vašeho problé-
mu.

Střední odborná škola Březnice

Tato škola studentům nabízí čtyřleté maturitní studium oborů: 
Agropodnikání, 
Informační technologie - výpočetní techniky a v neposlední řadě obor Sociální činnost.
Střední odborná škola v Březnici není jen „mučením“ jako ostatní školy. Tahle škola Vám nabídne 

rozšířené výukové programy ve všech zmíněných oborech.
Během vyučování navštívíte zajímavá místa v podobě exkurzí, které se Vám budou náramně 

hodit nejen k výuce, ale mohou Vám pomoci i při rozhodování volby Vaší praxe, popřípadě dalšího 
profesionálního uplatnění.

Mimo jiné škola nabízí i spoustu zájmových kroužků, např. dramatický kroužek, taneční kroužek, 
elektrotechnický, kurz znakové řeči a mnohé další.

Na naší škole nemůžeme zajistit bezprostředně Vaše dobré výsledky, ale o zábavu a zpestření 
výuky není nouze.

Do zábavy, kterou naše škola poskytuje, můžeme zařadit již zmíněné mimoškolní aktivity (krouž-
ky), ale také i kurzy- adaptační, lyžařský, turistický a další. Zkrátka každý si zde najde něco svého!

Přes školní rok je k dispozici ubytování na internátu, který také nabízí různé druhy zábavy ku-
příkladu každoroční „Vlajkovou“, které se mohou zúčastnit studenti i bez ubytování na internátu. 
„Vlajková“ je skvělá zábava, při které poznáte spoustu nových přátel a především sami sebe.

Ještě stále váháte kam na školu? Pokud ano, nebojte se přijít k nám na Den otevřených dveří 
a přesvědčte se sami!

Jana Rákosníková, studentka VOŠ a SOŠ Březnice

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium
 na SOŠ Březnice

v pátek   2. 11. 2012 od 8:00 do 16:00 h
v sobotu 3. 11. 2012 od 9:00 do 11:00 h

(prezentace oborů spojená s tradiční výstavou ovoce a zeleniny) 

v pátek 25. 1. 2013 od 13:00 do 16:00 h

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou  a podáme informa-

ce i mimo dny otevřených dveří.

 Pozn.: V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní 

následuje prohlídka školy.

Modernizace 
výuky na VOŠ 
a SOŠ Březnice

Od vstupu do EU prošel náš vzdělávací 
systém mnoha obměnami, mezi ně patří také 
zavedení tzv. e-learningu. E-learning neboli 
elektronické vyučování, které studentům 
poskytuje možnost učit se, psát testy, nebo 
dokonce práci na počítači ve specializovaném 
programu Moodle.

Moodle (z aglického Modular Object-
-Oriented Dynamic Learning Environment = 
modulární objektově orientované dynamické 
prostředí pro výuku) je speciálně vyvinutý 
aplikační software pro tvorbu elektronických 
kurzů a výukových systémů na internetu. 
Naše škola se tento rok zapojila do programu 
Mladý podnikatel, a tím umožnila současným 
studentům být mezi prvními, kteří si budou 
moci tuto moderní verzi výuky vyzkoušet.

Jak už bylo řečeno, veškerá výuka probíhá 
na počítačích. Pedagog zpřístupní studentům 
dokumenty, které mohou studovat a následně 
si též své vědomosti mohou ověřit ve zkušeb-
ním testu. Jakmile si studenti látku nastudují, 
kantor jim zprovozní závěrečný test, který 
studenti vyplní, a po odeslání přijde peda-
gogovi výsledná známka.

Z pohledu studenta musím přiznat, že 
tento způsob je prospěšný jak nám – stu-
dentům, tak kantorům. My si můžeme sami 
určit, jakým způsobem a tempem se látku 
naučíme, a samozřejmě můžeme pracovat 
na počítačích, což je samo o sobě krok kupře-
du. Kantorům se samozřejmě také do určité 
míry zjednodušila práce, a to hlavně v ob-
lasti oprav testů atp. Ale může snad Moodle 
nahradit učitelský sbor? Ne, to určitě ne, 
naopak – Moodle je jen skvělý pomocník, 
jak zprostředkovat materiál moderní formou 
a poskytnout ho studentům.

Přestože je projekt výbornou pomůckou 
ve vzdělávání, není zdaleka poslední. Je to 
pouze první krok pro moderní výuku.

Robert Nečas, student 3.BV  
VOŠ a SOŠ Březnice
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PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV 
V HOSPODĚ NA VINICI

16.11. B.A.S., APE TOWN
15.12. ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,  
 TOSIRO
25.12. VÁNOČNÍ BATTOLE

PŘIPRAVUJEME:

19.1. PLASTIC PEOPLE OF THE  
 UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY
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telefon: 724 130 630

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ

Nově nabízíme kvalitní PUR,
D3 a D4 lepidla za skvělé ceny,

velký výběr ABS hran.

  www.tomantruhlarstvi.cz
  Vrbenská 186, Blatná

Nehtová modeláž
Kateřina Uldrichová
Blatná, Palackého 28

Tel: 777646348
manikúra, parafín

P-Shine
studentské slevy

Prodej moštů
Ovocňák

♦  ♦  ♦   

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel.: 721 310 480

hhhhhh

 .     SVĚT DĚTÍ A SPORTU       
NOVĚ   OTEV  ŘENÍ                      

             01.11.2012 
       v nových , větších prostorách

na Pivovarské 1272 – naproti LIDLU

            Mnoho akčních nabídek.
Dětské značkové softshellové bundy již od 600,-Kč

Dámské, pánské kvalitní značkové fleecové bundy od 

350,- Kč a jiné zajímavé SLEVY

Rozšířený sortiment sportovního oblečení

     pro celou rodinu

Oudoorová obuv

Oblečení a potřeby pro miminka

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
Svět dětí a sportu                  
Pivovarská 1272

38801 Blatná               Po-Pá  9-17  So 8.30-11.30

  

Nabízíme Vám k pro-
nájmu prostorný dům 

2+1 se zahrádkou 
v Chlumu nedaleko 

Blatné. V bytě se na-
chází prostorná hezká 

kuchyň, obývací 
pokoj, ložnice, kou-

pelna s vanou a WC. 
Veranda 8m2. K domu 
náleží zahrada – lze 
využívat. Parkování 

na pozemku - pergola. 
Nájem činí 6000,- Kč 

včetně poplatků. K na-
stěhování ihned. 

Informace na telefonu: 

731 020 280

Pronajmu prostor v centru Blatné  
zavedený jako provozovna masáží. 

tel. 723 700 923.
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DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

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

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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

 

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ s.r.o.
Nabízejí tyto práce:
  práce jeřábem  – nosnost 20 tun
    – nosnost 35 tun
  dopravu nákladním automobilem MANN, nosnost 7 tun
     + vlek 8 tun + hydraulická ruka
Kontakt: t.:   383 422 139
  m.: 602 235 349
  bsblatna@bsblatna.cz
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2012-08-30-otestujte-CB.pdf   1   31.8.2012   12:58:16


