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Čtrnáctideník                                                                                                                                                                                            Cena 7,- Kč

Rok 2011 přinesl do našeho města 
řadu viditelných změn, ale přinesl i tako-
vé, které nejsou příliš vidět, přesto jsou 
pro občany a život ve městě důležité. 
V několika ulicích se podařilo (např. 
Písecká, Nádražní …) vyměnit nevyho-
vující kanalizaci, rozvody vody i plynu. 
Ulice Sadová byla zcela zrekonstruována 
a vybudována zde nová dosud chybějící 
kanalizace. Zároveň zde vzniklo i několik 
nových parkovacích míst. Za pomoci TS 
města bylo vybudováno parkoviště na 
starém sídlišti, ale i řada chodníků, ať už 
nových  či rekonstruovaných. Podařilo 
se za pomoci dotací dokončit výměnu 
oken v ZŠ JAK a zároveň zrekonstruo-
vat střešní plášť tělocvičny. Město bude 
dále hledat v dotačních titulech, aby bylo 
možno opravit i fasádu této dominantní 
historické budovy. Ve spolupráci s KÚ 
Jč kraje byla provedena přestavba křižo-
vatky u polikliniky (většina nákladu byla 
hrazena krajem – majitelem komunikace). 
Za pomoci dotací byla vybudována nová 

dětská hřiště na Vinici a Na Bílé husi. Po 
letech opakované žádosti o dotaci získalo 
město prostředky na rekreační areál. Ví-
tězná firma z výběrového řízení začala na 
sklonku roku s pracemi na uvedené akci, 
která má termín dokončení v červnu 2013. 
Kromě uvedeného probíhají různé opravy 
a údržba, které nejsou navenek tolik vidět, 
ale jsou důležité a nezbytné.

Pro letošní rok 2012 je prioritou již 
zahájená stavba rekreačního areálu města. 
Neméně důležitá je ale také výstavba pro-
tipovodňových opatření, kterou bude rea-
lizovat Povodí Vltavy a město je následně 
převezme do svého majetku. Povodí Vlta-
vy v těchto dnech provedlo výřez stromů 
v místech realizace a za účasti zástupců 
města bude na počátku února proveden 
výběr zhotovitele akce, který následně 
začne budovat. Větší investiční akcí bude 
i výměna topných kanálů na sídlišti Nad 
Lomnicí, která přinese úspory v tepelném 
hospodářství. Ve spolupráci s KÚ Jč kraje 
a projekční kanceláří PONTEX  je připra-

vována realizace přeložky silnice II / 173 
(SZ obchvat města), která by ulevila vnitř-
ní dopravě ve městě, hlavně průjezdům 
kamionové dopravy. Kromě uvedeného 
budou i nadále ve spolupráci s TS města 
rekonstruovány či budovány chodníky, 
parkoviště, parkovací místa, prováděny 
opravy a údržba.

Pro běžný život občanů je důležité, 
že město zachovává poplatek za odpady 
(420,- Kč / občana rok), který se řadí mezi 
nejnižší v republice. Poplatek za „vodu“ 
máme jeden z nejnižších v jihočeském 
regionu a o jeho výši bude město jednat se 
společností ČEVAK k 1. 4. 2012.

I v roce 2012 budeme věnovat pozor-
nost a podporu kulturnímu, sportovnímu 
a společenskému dění, stejně jako spol-
kům, sdružením a organizacím působícím 
ve městě.

Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám 
všem popřát úspěšný rok 2012.

Mgr. B. Navrátil – starosta města

Slovo starosty města

Poděkování
Podařilo se mi na přelomu roku  vydat 

knížku „Kašpárkoviny“, která vznikla na 
motivy loutkových her kocelovického rodáka 
Jaroslava Průchy, od jehož smrti uplynulo 
v loňském roce 75 let. V Blatné se dlouhá léta 
věnoval rozvoji divadelní i hudební kultury.

Zastupitelé města pochopili, že je vhodné 
vzpomínat na osobnosti, které městu prospěly 
a podpořili vydání knihy. Bez jejich pomoci, 
bychom nemohli vůbec knížku vydat. Dík 
patří panu starostovi Mgr. Bohuslavu Navrá-
tilovi, tajemnici města Ing. Janě Kroupové 
a slovo ztratil jistě také zapálený ochotník 
Ing. Jiří Mikeš.

Děkuji celému zastupitelstvu a přeji městu 
mnoho úspěchů v jejich nelehké práci.

Všechny věrné Blateňáky zdraví
Jiří Janáček, Liberec

Sluší si každoročně připomenout, že vydává-
ní Blatenských listů bylo obnoveno po dlouhé 
odmlce v lednu 1990 blatenským Občanským 
fórem, prakticky hned, jak změněné politické 
poměry takovou aktivitu dobrovolníků či amatérů 
umožnily. Za bolševické totality byla iniciativa 
jedinců podezřelá, svobodné vyjádření názorů 
počin riskantní, svobodné sdružování občanů do 
spolků nemyslitelné a přístup ke kopírovacímu 
stroji přísně kontrolovaný. Teprve až po pádu ko-
munismu, po obnově občanských svobod, mohly 
začít znovu vycházet Blatenské listy.

I když dnes žijeme jinými problémy, stojí za 
to si rozdíl dnešních a tehdejších poměrů stále 
připomínat. 

Jestliže nejsme se vším, co se kolem nás děje, 
spokojeni, můžeme (a máme se snažit) to změnit. 
Myslím si neskromně, že i Blatenské listy svou 
troškou změnám k lepšímu pomáhají. 

Blatenské listy vydává Občanské sdružení 
stejného jména – další podrobnosti a kontakty 
najdete v tiráži na poslední straně. Cílem sdru-
žení je podporovat kulturní a ekonomický rozvoj 
Blatenska. Proto také rádi poskytujeme prostor 
na stránkách Blatenských listů těm, kteří nezištně 
něco mimořádného dělají a chtějí o svých aktivi-
tách spoluobčany informovat. 

Informace o všech kulturních akcích, informa-
ce radnice a škol zveřejňujeme bezplatně. 

Prostředky pro vydávání Blatenských listů 
(hlavně jsou to náklady tiskárny) získáváme 
z inzerce, dobrovolně placeného předplatného 
a z finanční podpory Města Blatná

Za největší finanční příspěvek vděčí BL 
blatenským podnikatelům, kteří stránky Blaten-
ských listů využívají pro svou inzerci. Chápu to 
v mnoha případech jako podporu našeho projek-
tu, ne tedy pouze něco, co přinese prospěch jen 
jim samotným a opakovaně jim za tuto podporu 
děkuji.Stále je cena inzerce 10,-Kč za čtvereční 
centimetr, se slevou 10% za opakování a 20% za 
dlouhodobou inzerci. 

Připomínám, že dobrovolné předplatné ve výši 
150,- Kč můžete uhradit  v prodejně Kniha u Po-
lánských na třídě  J.P.Koubka.  A znovu voláme 
další zájemce o spolupráci – potřebujeme nejen 
články, ale i pomoc s pracemi organizačního 
charakteru.

Hodně slunečných a usměvavých dnů v letoš-
ním roce  i hodně štěstí a zdraví našim čtenářům 
přeje za Blatenské listy  jménem všech spolu-
pracovníků

Zdeněk Malina

Slovo k našim čtenářům do nového ročníku 
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 KTUALITYA Správní odbor 
Městského úřadu 
Blatná informuje
Správní odbor informuje:

Počet obyvatel v Blatné a osadách k 1. 1. 2012 
Blatná        6185  +  60 cizinců
celkem       6245 obyvatel

Osady:
Skaličany                   117 + 4 cizinci
Hněvkov                     72
Řečice                         44
Blatenka                      29
Jindřichovice                8
Čekanice                     66 + 1 cizinec
Drahenický Málkov    75
Milčice                        23
celkem                 34  + 5 cizinců   439 obyvatel

Blatná + osady         6684 obyvatel

Změny v evidenci obyvatel za rok 2011
Narození                  67
Zemřelí                    56
Přihlášení                99
Odhlášení                82

Počet obyvatel včetně osad k 1.1.2011 byl cel-
kem 6656 obyvatel.

V Blatné 04.01.2012
Ing. Hana Valachová 

vedoucí správního odboru

Odloučené pracoviště Mateřské školy 
Vrchlického – Mateřská škola HUSOVY 
SADY – děkuje za pomoc při organizaci 

prosincové akce 

BALÓNKY PRO JEŽÍŠKA 
panu Ing. Valáškovi z MěÚ Blatná, panu 

Jiřímu Říhovi za poskytnutí prostor 
a MĚSTSKÉ POLICII Blatná za zajištění 

bezpečnosti. Dále děkujeme firmě  
Leifheit, s.r.o. za poskytnutí daru provoz-

ním zaměstnancům. 
Děkujeme VŠEM za spolupráci  

v uplynulém roce.

Hřejivý úsměv,
čisté srdce

a jen to dobré
v novém roce.

PF 2012

Kolektiv pracovníků MŠ

„Havlíčku, Havle, 
tak jsi nám odešel!“

Odešel podle scénáře z pera někoho jiného, 
v kulisách věčně nedokončené, padající a zase 
se zvedající touhy po fungující demokratické 
společnosti. 

Ale kdo ví, třeba se jedná o dějství z Vaší nové 
hry, která má zůstat v tajnosti a bude se hrát až 
v „Českém nebi“. Ostatně, tam se ocitnete v dobré 
společnosti.

Jaká to byla paráda, když jste se dostal na 
hrad! 

Všichni lidé dobré vůle měli pocit, že hned, 
právě v ten moment zvítězí pravda a láska nad lží 
a nenávistí, nad prostředností a šedí našich tehdy 
ještě hluboce soc-reálných životů. 

Přijel svatý rytíř na bílém koni zachránit ty, 
kdo již ztratili naději, dodat odvahy zkroušeným, 
rozveselit zachmuřené.

Ale pak přišly dny všední. Ti, kdo ještě 
před chvílí, nakaženi Vaší odvahou postavit se 
ztrouchnivělému režimu i sobě sama, strženi Va-
ším přejícím optimizmem jednali v zájmu celku, 
začali mluvit o veřejném blahu a myslet na sebe. 
A to ani neberu v potaz ty, kdo nikdy na nikoho 
jiného ani nepomysleli. 

Privatizovali, privatizovali. Bývalí aparátčí-
ci, Stbáci, menší i větší ryby minulého režimu 
jakoby jenom čekaly na tu chvíli, jakoby se na 
ni připravovaly! 

Coby relikty minulého režimu, kde každý byl 
zavázán každému a všichni se báli všech, se mohli 
obrátit na své bývalé soukmenovce působící stále 
na úřadech, v bankách, privatizovaných podni-
cích. Věděli na ně přinejmenším to, jak horlivě 
udávali, spolupracovali či poklonkovali a tím by 
jim mohli uškodit.  

A kdo nám dnes poví, kde podnikatelé 
s minulostí v aparátu KSČ vzali tak najednou 
počáteční finance pro svoje firmy? Pro mnoho 
činitelů bývalého režimu byl přechod od socialis-
mu ke kapitalismu překvapivě snadný, dokonce 
ani přesvědčení, měli-li kdy jaké, jim nebránilo 
chovat se náhle velice tržně. Pro nás ostatní to 
tak lehké nebylo. 

A znovu jsou tady „oni“: Oni privilegovaní. 
A mnohdy se jedná o stejné lidi jako dříve! 

Někteří z nich nyní kradou, pardon, dnes se to 
tak nenazývá, jen se jim na účtech neznámo odkud 
objevují peníze, ve velkém. Jaksi příliš abstraktně 
ve velkém pro nás, kdo máme hluboko do kapsy, 
a žel asi příliš abstraktně i pro ty, kdo mají odha-
lování hospodářské kriminality v popisu práce. 

A hlavně příliš abstraktně mnohdy i pro ty, kdo 
by je měli strčit do basy. 

A tak se v mnoha případech neděje nic. 
Peníze ze státního rozpočtu mizí, doplácíme 

na nekvalifikovaná rozhodnutí, a zodpovědnost 
nenese nikdo! 

Ale asi to nikomu příliš nevadí. Jenom možná 
těm, kdo nemají co ukrást, anebo to neumí. 

Věřme však, věrni Vašemu odkazu, pane 
prezidente Václave Havle, že je zde též mnoho 
těch, kdo nekradou ze zásady. Prostě proto, že 
se to nemá. 

Těm zůstanete nehynoucí posilou. Příkladem 
člověka, který se nedal zlomit ani násilím, ani 
pokušením, ba ani Pokoušením.

A mocní? Nynější mocní? Ti, které vlna naděje 
vynesla do státních a jiných funkcí? Co se to 
s mnohými z nich stalo? 

„Ach, Havlíčku, Havle, z těch ti je asi nejví-
ce smutno.“  Co by asi pro ně napsal dramatik 
světového jména, pan Václav Havel, kdyby 
měl více sil a možná i času? Snad aby zůstali 
bezmocnými, nezkorumpovanými, nezkaženými 
sobě středným pocitem vlastní důležitosti… Ale 
na to každý nemá.

A hlavně, co by napsal pro ty sice svobodné, 
náhle však zase jaksi nemohoucí, bezmocné? 
Novou, aktualizovanou, Moc bezmocných? Moc 
slušnosti? anebo Odvahu ke slušnosti? Jakápak je 
to moc v „demokratickém“ státě, kde zodpovědní 
nemají žádnou zodpovědnost a sem tam nějaký 
ten „hříšek“ se jim v rámci partajnické kolegiality 
smázne?  V náruči strany jsou si všichni rovni. 
Nepřipomíná nám to něco? 

A sem tam nějaký ten milionek, kampak se 
poděl, anebo lépe, odkud se poděl? Ale nešť, doba 
je zlá, ba přímo kritická, musíme šetřit! Takovými 
prkotinami se přece nesluší nyní zabývat! 

Co ale zbývá nám, bezmocným?
Nová revoluce? Ale to snad ani ne. Po těch, 

kdo to opravdu myslí dobře, velmi rychle vždy 
přijdou ti, kdo to myslí ještě lépe, ovšem jenom 
sami se sebou. Jakoby stále číhali na svoji pří-
ležitost. Cožpak to musí vždycky dopadnout 
stejně? 

Není nakonec něco shnilého v nás samých?
A co se, pane filosofe a spisovateli Havle, 

stalo s onou nepolitickou politikou, kterou jste 
se zpočátku, než se dostali k moci političtí vlčáci, 
snažil prosazovat? 

Politikaření, partajničení, politika pro politiku, 
ne pro občany. Katastrofa.

Jakoby se dějiny samopohybem vrátily zpět. 
Jenom namísto jedné strany máme dnes stran ně-
kolik … avšak u voleb zase není z čeho vybírat!

Škoda, že Vám nebylo dopřáno více času pro 
nás, že Vám nemoc, kterou Vám přivodili komu-
nističtí věznitelé, ubírala sil a ubrala života. 

Tak zoufale potřebujeme někoho s života-
schopnou vizí!

„Havlíčku, Havle, chybíš nám tady, třeba bys 
dokázal vymyslet nějakou fintu, něco, co by zlep-
šilo naši blbou náladu a napravilo to, co napáchala 
a ještě asi napáchá chamtivá prostřednost.“ 

Odešel člověk dobré vůle a všichni slušní 
lidé v této zemi ho postrádají. Odešel se svým 
humorem, se svojí vlídnou slušností, se svým 
smyslem pro spravedlnost, se svým laskavým 
a chápavým úsměvem. 

Odešel jeden z mála politiků, kterým se dalo 
věřit, že to myslí opravdově. Vypnul mobilní 
telefon.  Navždy.

Ale v jistém smyslu je zde přítomen stále. 
Se svojí „mocí bezmocných“ jako výčitkou 

oněm nynějším nemocným mocí a připomínkou 
nám, bezmocným, že za všech okolností přeci jen 
určitou mocí disponujeme!

Se svojí nepolitickou politikou, kde demo-
kraticky zvolení zástupci občanů reprezentují 
opravdu svoje voliče, a ne sebe, svoji stranu 
...tedy, pokud je k tomu donutíme! 

Proto si musíme jeho duchovního odkazu vážit 
a neustále si ho připomínat!

Luboš Vinš
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Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, prosinec 2011

Božena Balounová, Holušice, nar. 1921
Anna Štěpánková, Bělčice, nar. 1946
Bc. Bohuslav Hřebeček, Hněvkov, nar. 1965
Anděla Šílená, Praha, nar. 1924
Květa Šmídová, Strakonice, nar. 1928
Josef Hrubeš, Kasejovice, nar. 1935
Helena Svatoňová, Hudčice, nar. 1935
Václav Cheníček, Vrbno, nar. 1925
Marie Šolcová, Slatina, nar. 1928
Jindra Pokorná, Blatná, nar. 1923
Jiří Majorenko, Písek, nar. 1974
Miloslav Šmatlák, Březnice, nar. 1933
Ludmila Nováková, Rakovické Chalupy, nar. 1921
Václav Štefan, Bubovice, nar. 1943

Technické služby města Blatné s.r.o.
u p o z o r ň u j í

podniky,organizace a podnikatele:
nové nálepky na svoz komunálního odpadu je možné zakoupit v kan-

celáři TSM Blatná, s.r.o., T.G.Masaryka 322,
pondělí - pátek v době od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).
Nálepky z roku 2011 na svoz komunální odpadu platí do středy 

25. ledna 2012.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý týden!
Seznam zakoupených známek bude předán na odbor životního prostře-

dí.
U podniků,organizací a podnikatelů,kteří nebudou mít zakoupené známky, 

budou zaměstnanci ŽP provádět kontroly nakládání s odpady.
Občané Blatné si nálepky nekupují, ale platí stejně jako v loňském roce 

poplatek za likvidaci komunálního odpadu na  MěÚ Blatná!!!

PŘIPADNE –LI NOVÝ ROK NA NEDĚLI, LZE 
OČEKÁVAT ZIMU MÍRNOU, JARO ÚRODNÉ  
A LÉTO VĚTRNÉ…

Každoročně s příchodem nového roku se také 
ohlížíme zpět, hodnotíme rok minulý.

 Do nového roku 2011 jsme vstupovali s nadějí, 
že přinese něco nového, pozitivního a my konečně 
poněkud lépe vyřešíme naši situaci v Blatné. I když 
jsme měli celou řadu předsevzetí a nápadů, tak se to 
úplně nepodařilo.

Zahájením sezóny bývají  vždy Velikonoce – svátky 
jara, ty proběhly vcelku dobře, kromě již tradičních 
lidových velikonoc (naší prodejní akce) jsme se zú-
častnili několika řemeslných trhů např. v Rožmitále. 
Od měsíce dubna jsme také jako novinku umožnili 

návštěvníkům  Blatné  využít našich služeb navíc po 
celý víkend. Nápad se osvědčil a tak pokud nenastane  
v letošním roce nějaká jiná událost, budeme v tomto 
duchu pokračovat.

Na letní sezónu jsme pak na dvoře blatenského 
muzea připravili „malý řemeslný trh“ s nabídkou vý-
robků z regionu. Zde také měla stanoviště PŮJČOVNA 
LODĚK. Musíme podotknout, a to se čtenářům omlou-
váme,( ale nelze jinak), že se náš „dvůr“ turistům velmi 
líbil. Jen počasí nám nebylo příliš nakloněno. Pokud 
to nebudeme brát jako znamení z hůry a nedostaneme 
nějaký lepší nápad, tak tento prodej v letošním roce 
pravděpodobně také zopakujeme.

Konec sezóny, bohužel již téměř bez turistů, se 
vylepšil a počasí bylo nádherné.

Vánoce pak proběhly jako každoročně (letos 
bohužel bez bílé nadílky), z naší strany však z mnoha 
důvodů bez nějaké výrazné novinky. 

Během roku jsme se zúčastnili ještě řady akcí 
jako např. Rybářských slavností v Blatné, řemeslného 
prodeje v ZOO Větrovy u Tábora (2x), vánočního 
prodeje v Radomyšli a zpívání koled s rozhlasem 
v Kasejovicích. Od měsíce května máme v provozu 
konečně vlastní internetové stránky s e-shopem www.
lidove-remeslo.cz

Zdálo by se, že rok byl vcelku činorodý. V polo-
vině, koncem června, jsme hrozili ukončením naší 
činnosti v prodejně „U sv. Kateřiny“ na náměstí Míru 
209. Nakonec se vše vyřešilo a jak mnozí vídáte, 

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 odběrem 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 množ-
ství 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 
recyklovaných 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 přípa-
dě 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 surovinou 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, halogeni-
dové výbojky, vysokotlaké sodíkové nebo rtuťové výbojky, směsové výbojky, 
nízkotlaké sodíkové výbojky a světelné zdroje s LED diodami. Nerecyklují 
se (a mohou se tedy vhodit do komunálního opadu): běžné žárovky, reflek-
torové 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 výbo-
jek. 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

stále tam ještě fungujeme. Leč koncem roku se tento 
problém otevřel znovu…

A tak vstupujeme do nového roku 2012 se 
stejným předsevzetím jako loni a s přáním pro nás 
alespoň malé dávky štěstí, i když celkový stav ve 
společnosti je dost neutěšený.

Pochopitelně to štěstí přejeme také Vám všem 
občanům Blatenska, protože ho v tomto roce bu-
deme všichni určitě potřebovat!

Také v letošním roce neopustíme lidové pranostiky, 
jejichž prameny jsou téměř nevyčerpatelné:

DEN JASNÝ PAVLA SVATÉHO (25. ledna) 
ZNAMENÁ HOJNOST DOBRÉHO. JESTLI BUDE 
VÍTR VÁTI,, BUDOU NA VOJNU VOLATI, PAKLI 
MLHA ZEM PŘIKRYJE, MOR VŠEMU TVORU 
ZVĚSTUJE. JESTLI DÉŠŤ A SNÍH SNĚŽITI, BUDE 
MNOHÝ HLADEM MŘÍTI

- NA PAVLA OBRÁCENÍ, TÉŽ I ZIMA SE PRO-
MĚNÍ, BUĎ POPUSTÍ, NEBO ZHUSTÍ

 - MEDVĚD NA SVATÉHO PAVLA OBRÁCENÍ 
OBRACÍ SE NA DRUHÝ BOK

JE-LI KAREL VELIKÝ (28.ledna) MÁLO LEDO-
VÝ, ÚNOR TO ZASE NAPRAVÍ

NA SALESKÉHO FRANTIŠKA (29. ledna) ME-
LUZÍNA SI ČASTO ZAPÍSKÁ

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 212/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 338/1992 sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů. Novela zavádí nově jako předmět daně z pozemků zpevněnou 
plochu pozemku. Jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří,  jeho povrch je zpevněn 
stavbou bez svislé nosné konstrukce a je užíván k podnikatelské činnosti 
nebo v souvislosti s ní. 

Poplatník daně , který je vlastníkem takto definované zpevněné plochy 
pozemku je povinen podat na rok 2012 daňové přiznání.

Pozemky s povrchem zpevněným stavbou u obytných nebo rodinných 
domů, které nejsou užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, 
i nadále podléhají zdanění beze změn ve druhu pozemku podle katastru 
nemovitostí.

Současně s účinností novely dále nejsou předmětem daně ze staveb stavby 
zpevněných ploch pozemků.

Digitalizace katastrálních území ukončená v roce 2011
k. ú.: 618781 Čečelovice
k. ú.: 619060 Čekanice
k. ú.: 631558 Drahenický Málkov
k. ú.: 605221 Jindřichovice u Blatenky
k. ú.: 661945 Mračov
k. ú.: 748005 Skaličany
k. ú.: 661953 Vrbno
V katastrálních územích, kde proběhla digitalizace, mají vlastníci země-

dělských pozemků povinnost přiznat tyto pozemky k dani z nemovitostí bez 
ohledu na jejich pronájem. Daňové přiznání  nebo  dílčí  daňové  přiznání  je  
poplatník povinen podat na finančním úřadu do 31. ledna 2012.

Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012
Daň z nemovitostí se na zdaňovací období roku 2012 přiznává podle 

stavu k 1. lednu roku 2012.
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovi-

tostí na zdaňovací období roku 2012, je poplatník povinen přiznání podat 
Finančnímu úřadu v Blatné nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 
31. ledna 2012.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím 
aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.

POZOR NA POKUTU: Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit 
pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv 
měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je 

delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05% stanovené daně za každý násle-
dující den prodlení, nejvýše 5% stanovené daně. Minimální výše pokuty 
za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

Splatnost daně z nemovitostí v roce 2012
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí 5 000,- Kč, je pro všechny 

poplatníky daň splatná do 31. května 2012, ke stejnému datu lze zaplatit 
daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000,- Kč, je daň splatná ve dvou stejných 
splátkách 

- u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov rab nejpozději 
do 31. srpna a do 30. listopadu 2012 

- u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 
2012.
Daň z nemovitostí lze zaplatit: převodem z bankovního účtu
  poštovní poukázkou typu A
  hotově do pokladny finančního úřadu
Bankovní účet: číslo 7755-47624291/0710 
 BIC CNBACZPP
 IBAN CZ07 0710 0077 5500 4762 4291

 konstantní symbol 1148 - převodní příkaz, 1149 -  
 poštovní poukázka

 variabilní symbol fyzická osoba – rodné číslo, 
 právnická osoba – IČ
Pokladna finančního úřadu:
 pondělí 7:30 – 12:00 hod. 14:00 – 15:30 hod.
 středa 7:30 – 12:00 hod. 14:00 – 15:30 hod.

Úřední hodiny finančního úřadu:
 pondělí 7:30 – 17:00 hod.
 středa 7:30 – 17:00 hod.

Komunikace s finančním úřadem: telefon 383 452 111
        fax 383 452 399
        e-mail podatelna@blt.cb.ds.mfcr.cz

Finanční úřad v Blatné doporučuje poplatníkům daně z nemovi-
tostí vyčkat s placením daně do doby, kdy jim bude doručena poštovní 
poukázka s platebními dispozicemi včetně výše daně na rok 2012. Pro 
tento účel budou v květnu 2012 na finančním úřadu rozšířeny pokladní 
hodiny.

Informace Finančního úřadu v Blatné k dani z nemovitostí 
na rok 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŽÁKY  
SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

O Z N A M U J E 

RODIČŮM  ŽÁKŮ  SE  SPECIÁLNĚ  VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
(zdravotní  postižení,  zdravotní  znevýhodnění,  sociální  znevýhodnění),

narozených do 31.8. 2006, že

Z Á P I S
do  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY,  BLATNÁ,  HOLEČKOVA 1060

na  školní  rok  2012/ 2013
se  bude  konat  v  budově  školy  Holečkova  1060

v  pondělí 13. února od 9 do 17 hodin
v  úterý 14. února od 9 do 17 hodin

Bližší  informace na telefonu 383 422 881,
osobní  konzultace  kdykoli

a RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽKÝM   
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

                                      
narozených do 31.8. 2006, že

Z Á P I S
do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505

na školní rok 2012/2013
se bude konat v budově školy Nerudova 505

v  pondělí 13. února od 9 do 17 hodin
v  úterý 14. února od 9 do 17 hodin

Bližší  informace  na  telefonu  383 420 215
osobní konzultace kdykoli
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Žákovské parlamenty S. O. S.
Žákovské parlamenty S. O. S. je projekt zaměřený na komplexní meto-

dickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty, a to především 
na 1. stupni. S partnerskými školami vyvíjí a ověřuje zavedení efektivního 
systému zapojování žáků z 1. stupně do participace na životě třídy a ško-
ly. V rámci projektu také vznikají materiály na podporu demokratického 
klimatu ve škole a tím se vytvářejí začátky pro budoucí certifikaci soutěže 
„Škola demokracie“. ZŠ TGM Blatná je jednou z šesti pilotních škol v tomto 
projektu. Od března loňského roku jsme se na výjezdních zasedáních při-
pravovali na zavedení fungujícího žákovského parlamentu do života školy. 
Našemu parlamentu, který už je na škole několik let, to přineslo nový vítr 
do plachet, inspiraci, kterou jsme potřebovali pro další práci. V září vzešel 
z voleb nový žákovský parlament, jehož členové se v říjnu vydali na prožit-
kový kurz do Plas u Plzně. Tam pod vedením zkušených lektorů získávali 
dovednosti potřebné k práci v parlamentu. Po návratu z kurzu se členové 
ŽP zúčastnili natáčení s Českou televizí do pořadu Nejlepší česká škola. 
Žákovský parlament uspořádal na naší škole několik charitativních sbírek, 
za 1. pololetí jsme vybrali přes 5000,- na nejrůznější charitativní projekty. 
Parlamenťáci si vedou svoji kroniku, před učebnou fyziky mají prostor, 
kde mohou prezentovat svoji činnost. Uspořádali pro své spolužáky den 
otevřených dveří v žákovském parlamentu, kde představili nejen sebe, ale 
především výsledky své půlroční práce. Jsem ráda, že žáky práce v ŽP baví 
a že si každý týden s úsměvem „protáhnou“ svůj rozvrh o hodinu strávenou 
v ŽP. A teď už konkrétněji k dalším akcím:

Žákovský parlament ZŠ TGM Blatná v Parlamentu České republiky
V pondělí 21. 11. 2011 se tři zástupkyně našeho žákovského parlamen-

tu – Nikol Andrlíková, Barbora Hájková a Karolína Handíková ze ZŠ T. 
G. Masaryka Blatná vydaly do Prahy představit poslancům a zástupcům 
spřátelených žákovských parlamentů ze třinácti škol náš žákovský parla-
ment. Zároveň jsme využily možnosti projít si prostory, ve kterých sídlí 
Parlament ČR.

„V pondělí okolo 
15:00 jsme dorazily 
společně s paní uči-
telkou Růžičkovou 
do Prahy. Naše první 
kroky vedly do sídla 
organizace Gemini, 
kde nás přivítali orga-
nizátoři akce a s nimi 
zástupci a zástupky-
ně žákovských parla-
mentů z dalších škol. 
Pro tento podvečer 
jsme měli připravený 

program, při kterém jsme se všichni společně seznámili. Když tento pro-
gram okolo 19:00 skončil, měli jsme volno. Většina z nás šla nakupovat 
do nedalekého nákupního centra. Ve 21:00 hodin jsme už všichni sešli 
v tělocvičně základní školy, kde jsme přespali do druhého dne. Ještě ten 
večer jsme se dozvěděly, jak to všechno bude probíhat druhý den. Každý 
z nás měl za úkol v poslanecké sněmovně před několika poslanci a zástupci 
ostatních 13 škol představit svůj parlament. My ze ZŠ T. G. Masaryka jsme 
si vytvořily prezentaci na téma ,,Jak náš žákovský parlament prezentujeme 
na veřejnosti…“. V úterý 22. 11. jsme se hned ráno všichni přesunuli do 
poslanecké sněmovny. Byli jsme trochu nervózní, ale nakonec to každý 
zvládl na jedničku. Každá prezentace trvala pět minut a každá se nějakým 
způsobem lišila od těch ostatních. Po představení své prezentace byli všichni 
zástupci odměněni osvědčením, zápisníkem a plakátem, který jsme vyvěsily 
ve škole. Po tomto předání cen přišla na řadu prohlídka Parlamentu ČR 
a měli jsme možnost vidět část jednání. Bylo to velmi zajímavé a nám třem 
to přineslo zkušenosti, které se v budoucnu neztratí. Naši prezentaci si mů-
žete prohlédnout na www.zstgmblatna.cz ve složce Žákovský parlament.“                                                                                          
Nikol Andrlíková, 9. ročník

Možnost prezentovat činnost našeho žákovského parlamentu na půdě 
Poslanecké sněmovny České republiky byla pro děvčata jistě velkou zku-
šeností. Dokázaly, že jsou schopné nejen samostatně připravit prezentaci, 

při jejíž tvor-
bě bylo nutné 
dodržet přesné 
zadání, ale zá-
roveň také před-
vedly,  jakým 
přesvědčivým 
a samozřejmým 
způsobem umí 
prezentovat za-
dané téma před 
posluchači. Je 
radost pozorovat 
žáky základní 
školy, jak před-
stavují činnost svého fungujícího žákovského parlamentu před skutečnými 
poslanci. Na druhou stranu je škoda, že jen malý počet poslanců projevil 
o tuto akci „malých“ parlamentů zájem. 

2. supervize pilotních škol v Blatné
6. a 7. ledna se naše škola naplnila zástupci pilotních škol z projektu 

Žákovské parlamenty S. O. S., aby tu společně probrali své dosavadní pů-
sobení v projektu, vyměnili si zkušenosti z práce s žákovskými parlamenty 
a načerpali inspiraci z ostatních škol. Dvoudenní supervizi jsme zahájili 
v pátek v dopoledních hodinách prohlídkou školy. Naši kolegové z projektu 
měli možnost nahlédnout do všech zákoutí školy a seznámit se s prostory, 
kde se schází náš ŽP, kde prezentuje svou činnost a v neposlední řadě měli 
také možnost společně poobědvat v naší školní jídelně. Po obědě bylo na 
programu kolegiální poradenství a s ním už očekávaná výměna zkušeností, 
rad a inspirací pro práci s parlamentem a pro jeho efektivní zapojení do 
života školy. První den jsme zakončili společnou večeří v restauraci Poda-
telna, kde jsme mohli dál pokračovat ve sdílení zážitků a úspěchů ze všech 
spřátelených škol. V sobotu bylo na programu opět kolegiální poradenství, 
a to tentokrát formou prezentací úspěšných projektů parlamentů na všech 
školách. Jsme rádi, že se zástupci pilotních škol mohli sejít právě na naší 
škole a doufáme, že si z naší školy kromě malého dárku všichni odvezli také 
pocit, že se projekt vyvíjí tím správným směrem. To dokazuje velké množství 
úspěšných akcí, které pod záštitou žákovských parlamentů vznikají. Zároveň 
děkujeme personálu restaurace Podatelna za příjemnou atmosféru, kterou 
pro nás v pátek a v sobotu připravili. 

Mgr. Ludmila Růžičková

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komen-

ského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2012/2013 se koná 10. a 11. února 2012 takto:

Pátek 10. února          14:00 – 17:00 hodin
Sobota 11. února           9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti 
narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a děti narozené od 1. 9. 2006 do  
30. 6. 2007, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. 
K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou 
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství 
základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka 
a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.
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Náš jubilant měl výtvarné vlohy již od dětství, 
a proto na doporučení svých učitelů po maturitě 
nastoupil na PF UK v Praze, kde studoval na 
katedře výtvarné výchovy u profesorů Martina 
Salcmana, Karla Lidického a Cyrila Boudy. Tito 
spolu s asistenty K. Linhartem, J. Paterou a Z. 
Sýkorou vytvářeli v nelehké době 50. let svo-
bodné a tolerantní umělecké prostředí, v němž 
získal vedle profesionálních řemeslných ma-
lířských dovedností také dostatek prostoru pro 
individuální rozvoj vlastní iniciativy a kreativity. 
Jeho umělecký vývoj výrazně ovlivnily i další 
vlivy. Vedle čtenářské vášně a hlubokého zájmu 
o historii to byly zvláště hudba, film, divadlo, 
galerie a výstavy. Zaujaly jej zejména Felliniho 
filmy s výraznou hudbou Nina Rottiho, koncerty 
Pražských jar a hudební díla našich klasiků, 
především pak Janáčkova, Mahlerova a B. Mar-
tinů. Jeho výtvarnými vzory byli francouzští 
fauvisté, silně jej ovlivnila díla Paula Cézanna, 
rád vzpomíná na výtvarné a umělecké besedy 
v Lounech se Zdeňkem Sýkorou a Konstantinem 
Bieblem. Silně na něho zapůsobila abstraktní 
díla na výstavě Slovenského umění v 60. letech, 
kde si spolu s grafikem Vladimírem Suchánkem 
a malířem Miloslavem Čelakovským uvědomili 
nutnost vývoje k abstrakci.  Přes toto uvědomění 
zůstávají jeho vzorem a největší inspirací díla 
Josefa Lady. Hrdě tvrdí: „Malíř Josef Lada je 
moje celoživotní láska“. 

Dílo Jindřicha Krátkého procházelo zákonitě 
mnoha uměleckými obdobími od realistického 
nazírání až po abstrakci různých stupňů. V sou-
časném období stále propracovává ve svých dílech 
geometrickou abstrakci.

J. Krátký se narodil 3. února 1932 v Táboře, 
dětství však prožil na Soběslavsku. Prostředí 
vesnice jej zaujalo a formovalo lidsky i umě-
lecky. Proto v počátcích své umělecké tvorby 
převažují realistická zobrazení krajiny a vesnic 
jihozápadních Čech a Vysočiny. Fascinovaly jej 
základní tvary a barvy zdí, štítů a střech lidských 
příbytků. V té době byl střídmý v barevnosti. 
Vedle bílé a černé převažovaly především tóny 
žluté a hnědé. Malíř sám potvrzuje: „Hnědá je 
moje sladký prokletí“.

Je třeba říci, že vedle malování je jeho před-
ností precizní kreslířská dovednost. Malíř dokáže 
věrně zobrazit nejen krajinu a architekturu, ale 
i figury, tváře, floru i faunu. O svém kreslířském 
umění nás opakovaně přesvědčil svými sériemi 
kreseb Blatenska, Lnářska, Strakonicka, Nepo-
mucka, Blovicka, Pačejovicka, Plzeňska atd. Jak 
sám tvrdí: „Kresba je důležitá – utvrzuje jistotu 
pohledu, utvrdí v námětech i kompozici díla“. 
V poslední době se doslova zamiloval do oblasti 
Brd, kde v bývalém vysídleném a zanedbaném 
prostoru zažívá stavy melancholie, smutku a stes-
ku. Přesto, či snad právě proto se tam chce vracet, 
neboť to vše podle jeho slov navozuje umělecky 
plodné a tvůrčí stavy.

Malíř Jindřich Krátký procestoval a poznal 
mnoho cizích zemí. Protože je velmi sečtělý a zná 
historii i kulturu těchto míst, jeho kresby a posléze 
i obrazy nejdou jenom po povrchu, ale vyzařuje 
z nich temperament a charakteristická atmosféra 
navštívených krajů.

Jindřich Krátký je především krajinář. Po 
období převážně realistickém se propracoval 
k abstrakci, přesto však stále zůstává na hranici, 
aby byl jasný inspirační reálný zdroj. Řekl bych, 
že v tomto období vznikla jeho nejsilnější díla, 
čerpající náměty z obecně lidských, historických 
či náboženských reálií. Právě zde spatřuji výraz-
nou pozitivní umělcovu angažovanost. 

Malíř Krátký čas-
to opakuje, že závidí 
hudebníkům jejich 
možnosti vyjádření 
stavů a citů lidské 
duše, i to, jak hudba 
dovede být abstrakt-
ní. Odtud pramení 
bezvýhradný obdiv 
k skladatelům, jejich 
dílům i k interpre-
tům. I přes tento hen-
dikep výtvarného 
umění již delší dobu 
náš umělec rozpra-
covává nový projekt, 
v němž pokračuje 
v stylizaci a kon-
struktivní abstrakci. 
Jeho obrazy postup-
ně přestávají vycházet ze zobrazované sku-
tečnosti a stávají se svébytnými kompozicemi 
geometrických tvarů. V jeho dílech ho zajímá 
rytmus členění. Tento rytmus nachází v krajině, 
v geologických útvarech i ve vlnění vody. Opět 
se vrací ke střídmosti barev, aby vynikla právě ta, 
které je na obraze nejméně. Obrazy v jeho pojetí 
mají působit mnohovýkladově. 

V stručném zhodnocení umělcova díla nelze 
zapomenout na jeho výrazné pedagogické pů-
sobení na několik generací žáků, které kvalitně 
připravoval k přijímacím zkouškám na různé 
typy uměleckých škol. Malíř Krátký má výteč-
nou schopnost fundovaně hovořit a besedovat 
se studenty a mladšími kolegy, je dlouholetým 
členem Unie výtvarných umělců západočeského 
kraje, ačkoliv dlouhodobě spolupracuje i s vý-

tvarníky odjinud, především však z jihočeského 
kraje. Jindřich Krátký je člověk společenský, 
donedávna aktivně sportoval, rád plave, úspěšně 
hrál volejbal, stále jezdí na kole a jen málokdy 
a nerad se nechá předjet. Je dlouholetým členem 
rybářského svazu a těší se z každého úlovku. 
O tom, že je veselé povahy a dovede se zasmát 
i sám sobě, mnohokrát přesvědčil třeba i svými 
vtipnými péefkami, které každoročně rozesílá 
svým přátelům.

Náš umělec má plno smělých plánů, jeho ča-
sový rozvrh však narušila plánovaná operace levé 
nohy letos a pravé napřesrok. I proto odkládá svoji 
jubilejní výstavu v Plzni. Letos plánuje pouze 
komorní výstavu svých kreseb v jarních měsících 
na zámku Kozel a některé menší v galeriích. Podle 
jeho slov neumí malovat rychle. Obrazy ho nutí 
přemýšlet, kombinovat i předělávat. Přesto je to 
umělec plodný. Za život se účastnil desítek výstav 
společných i samostatných. Jeho díla jsou zastou-
pena v galeriích i v soukromých sbírkách doma 
i v zahraničí. Již nyní se můžeme těšit na velkou 
výstavu v Plzni snad už v r. 2013, která jistě pře-
koná jeho tamní velmi úspěšnou výstavu před 4 
roky.  V rozhovoru prozrazuje, že čím je starší, tím 
naléhavěji pociťuje potřebu využít produktivně 
čas a nezatěžovat se malichernostmi. Přesto se 
dovede upřímně a lidsky radovat z prostých věcí 

v přírodě, mezi přáteli i ve vlastní rodině.
Ač sám o sobě opakovaně tvrdí, že je skeptik 

a pesimista, jsem hluboce přesvědčen o opaku. Po 
tvrdých a nelehkých vnitřních bojích v procesu 
tvorby obrazu, kde je skepse i pochybování zdravé 
a na místě, nakonec odevzdává a předává k po-
souzení díla hluboce lidská, pravdivá, působivá 
a optimistická. 

Rád bych na závěr našemu jubilantovi k jeho 
významnému životnímu jubileu poděkoval za 
jeho dosavadní tvorbu a za hluboké umělecké 
zážitky před jeho díly. Přeji mu jistě i jménem 
všech jeho příznivců i příznivkyň (vzpomínám 
zde na veselou družinu Plzeňaček v dobových 
kostýmech) do dalších let především úspěšné 
operace obou nohou, hodně zdraví vůbec a mnoho 
tvůrčích sil a úspěchů v dalších letech. 

K 4. výročí 20. narozenin Mistra Jindřicha Krátkého

J. Krátký před obrazem Kompozice III/2012

„Vesnička s bílým mostem“.
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PRVŇÁČCI VZPOMÍNAJÍ NA ADVENT

ČERTÍ ŠKOLA V 1. TŘÍDĚ  A VE 2. A 
Adventní doba nám už skončila, ale my si 

zavzpomínáme, co se během ní všechno přihodilo 
a nebylo toho málo. Toto období s sebou přináší 
spoustu aktivit pro děti. K nim neodmyslitelně 
patří návštěva Mikuláše a jeho družiny, čertů 
a anděla. Abychom se na ně pečlivě připravili, 
proměnila se 1. třída a 2. A v čertí školu. Děti 
obdržely vstupenku do čertí školy, kterou musely 
druhý den odevzdat paní učitelce. Už ve čtvrtek 
o sobě dala čertí cháska vědět. Černý pytel smrdící 
peklem přistál u prvňáčků na stole a v něm dopis 
od Lucifera a adventní kalendář. V tu chvíli jsme 
si uvědomili, že nás jejich návštěva nemine. Pro-
tože čerti musí také chodit do školy, aby se naučili 
různým kouzlům a čárům, i my jsme plnili různé 
čertí a mikulášské úkoly. Skládali jsme mikuláš-
ské puzzle, počítali pekelně těžké příklady, luštili 
křížovku a četli čertovská slova.

V pondělí ráno 5. prosince se to v 1. třídě čer-
tíky jen hemžilo. Děti přišly ustrojené v krásných 
čertích kostýmech. I když hrozilo nebezpečí, že 
si někoho z nás spletou s čertím děckem, nikdo 
nepřišel v civilu. Mikuláš s čerty a andělem 
k nám zavítali hned dvakrát. V knize hříchů byli 
zaznamenáni ti největší hříšníci a co je psáno, to 
je dáno. Každý z nich slíbil, že se polepší, tak 
uvidíme další rok. Byli jsme také pozváni do 
školního peklíčka. Někteří si zahráli karty a po-
seděli u pekelného ohýnku. Ještě že jsme dostali 
všichni propustku z pekla, možná by tam někdo 
seděl ještě dnes. 

Jako v každé správné škole, tak i v naší čertí, 
nechybělo vysvědčení. Musím říct, že tu máme 
šikovné čertíky, protože všichni prospěli na vý-
bornou. I samotný Lucifer by měl radost.

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
V úterý 13. 12.  navštívila prvňáčky  

p. Merhautová s p.Kopřivovou. Maminky si pro 
děti připravily na výtvarnou výchovu zdobení 
vánočních perníčků. Dětem šla práce pěkně od 
ruky. Ukázalo se tak, že maminky mají doma 
opravdové pomocníky. Ozdobené perníčky jsme 

jako dárek věnovali rodičům při vánočním setká-
ní, které se uskutečnilo 15. 12. Moc děkujeme 
maminkám, že si na nás našly čas. Už se těšíme 
na další zdobení :-) 

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Bez vánoční besídky si školáci Vánoce už 

nedokážou představit. A pro prvňáčky to byla 
opět premiéra. Ve středu na děti čekaly zajímavé 
soutěže s tombolou, jako např. loupání a jedení 
mandarinek. Správnou vánoční atmosféru nám 
dokresloval živý stromeček od p. Nusla, patří mu 
velký dík. Samozřejmě nechyběly ani dárečky, 
které zaplnily velikou plochu pod stromečkem. 
Každý potěšil nějakou maličkostí dva kamarády 
a radost byla opravdu obrovská, i u paní učitelky. 

ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ Velikým překvapením pro mě bylo, když přišla p. 
Kubátová a předala mi dárek od dětí a maminek. 
Čas si na nás také udělaly naše patronky z 9. 
ročníku, které nám přišly pomoct s rozdáváním 
dárečků a připravily si pro nás dvě hry. Každý 
prvňáček se také pochlubil vánočním cukrovím, 
které provonělo celou třídu a neustále nám při-

pomínalo brzký příchod Ježíška. Druhý den do 
naší třídy zavítala jedna z maminek, p. Kopecká. 
Ta si pro děti připravila čtení vánočního příběhu, 
moc děkujeme. 

Ale všechno má svůj konec. Rok 2011 byl pro 
prvňáčky určitě náročný, s úsměvem ale mohu 
říci, že úspěšný. Všem svým malým žáčkům a je-
jich rodičům bych chtěla poděkovat za spolupráci 
a do nového roku 2012 popřát pevné zdraví, hodně 
štěstí, dobré nálady a spokojenosti.  

Mgr. Pavla Fousová

Živý Betlém v Čekanicích
Dne 17.12.2011 se poprvé v naší obci rozsvítil vánoční strom. Vyvrcholením večera bylo setkání 

obyvatel a návštěvníků obce u rozsvíceného stromu, zpívání koled u živého Betlému s připomenutím 
příběhu o zrození Ježíška. Na tuto slavnostní událost se připravovali pečlivě hlavně obyvatelé Čekanic. 
Děti secvičily koledy s doprovodem kytary, vytvořily kulisy a spolu s dospělými připravily kostýmy 
pro živý Betlém. Živé miminko v jesličkách přidalo na vánoční atmosféře. Kolem svaté rodiny se 
rojili malí i velcí andělé a poklonit se přišli i tři králové. Vůně vánočních perníčků, punče a svařeného 
vína se linula po okolí, a tak ani větrné počasí neubralo na sváteční náladě. Všichni se nakonec rozešli 
nejen s přáním krásného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku, ale i s nadějí, 
že se toto příjemné předvánoční setkání stane v obci tradicí.

Iva Loudová
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Pomozte, prosím!
Dočkala jsem se umístění v Domě pro seniory 

a jsem velmi ráda. Garsonky jsou ale opravdu 
malinké a tak zde bojuji o každý centimetr místa, 
abych dožila v pohodě. A protože jsem mizerná 
kuchařka (stydno to přiznat, ale je to tak), jídlo mne 
v podstatě moc nezajímá a vařím nerada, tak jsem 
přišla na bezvadné řešení - el. sporák v kuchyňské 
lince nahradit lednicí a tím získat opravdu výtečný 
kus prostoru, podobně jako jsem prostě vysadila 
dveře, abych mohla nábytkovou soustavu dotáhnout 
až ke vchodu do pokojíku. No ale je to majetek města 
a nemohu se toho zbavit jen tak - i když bych ráda 
cenu obojího uhradila buď hned, nebo podepsaným 
příslibem úhrady po opuštění bytu  - nelze, neboť 
to nejde podchytit účetně. Sklep byt nemá, protože 
mám balkonek. A tak obě věci hřadují na balkoně, 
ačkoli jsou zakryty, vlhnou, ničí se - no a upřímně 
řečeno, za balkonek jsem ráda a chtěla bych ho s ja-
rem užívat na příjemné posezení a ne jako skladiště 
nepotřebného.

A tak se obracím na ochotného  majitele cca  
1,5 m2, který by mi svůj kousek prostoru v su-
ché kůlně, či sklepě pronajal (za dohodnu-
tou úhradu samozřejmě) a ten majetek města 
mi tam umístil.  Ozvěte se, prosím, na mobil  
608 060 480 - předem díky!

JAK TO VIDÍM JÁ
Novoroční oslavě na uvítání roku 2012 

počasí přálo.
Přišla jsem, když už náměstí J. A. Komen-

ského bylo zpola zaplněné lidmi.
Úvodní projev p. starosty B. Navrátila 

byl krátký, věcný a optimistický. Pak začala 
hrát hudba. A najednou tu všude panovala 
radost, pohoda a dobrá nálada – taková ta 
vánoční, kdy se usmívá jeden na druhého. Byl 
to jedinečný zážitek pro všechny zúčastněné. 
Jedinečná akce, důstojná i srdečná.

Tuším, že mnozí z nás by jí dali přednost 
před mnohahodinovým práskáním, které 
budí děti a přivádí k šílenství psy.

A závěrečný ohňostroj? Byl velkolepý 
a překrásný.

Pane starosto, páni radní, velká jednička!  
A dík.

EŠ

V roce 1951 byl Václav Kříž z Mačkova 
v komunistickém koncentračním táboře 
Svatopluk téměř ubit k smrti. Teď v pozd-
ním věku seznal, že spravedlnost mu není 
souzena.

Poslední žijící politický vězeň padesátých 
let na Blatensku Václav Kříž z Mačkova pro-
šel v oněch drastických dobách během svého 
jedenáctiletého věznění řadou koncentračních 
táborů. Roku 1951 po nezdařeném pokusu 
o útěk byl v „nápravném zařízení pracujícího 
lidu“ jménem Svatopluk surově a bezdůvodně 
napaden trojicí táborových pohlavárů a téměř 
umlácen k smrti. Jednalo se tehdy o velitele kon-
centračního tábora Pavla Zelenku, jeho zástupce 
Karla Šobra a věrného přisluhovače sadistické-
ho bachaře Karola Vargu. Václav Kříž celou 
událost vylíčil následovně: „Po třetím výslechu 
jsem byl po podepsání protokolu odvezen zase 
zpět do korekce. Zanedlouho se dveře korekce 
otevřely a v nich stál politruk Zdeněk Janeček, 
přezdívaný „Nosárius“. Odvedl mě do kanceláře 
velitele koncentračního tábora Svatopluk, která 
se nacházela hned vedle, vstrčil mně dovnitř 
a zavřel dveře. V tu chvíli se uvnitř nacházeli 
kromě mne velitel tábora Zelenka, jeho zástupce 
Šobr a dozorce Varga. Nikdo nepromluvil ani 
slovo, přesto bylo z jejich pohledů a napjaté 
atmosféry v místnosti zřejmé, že se chystá něco 
mimořádného. Vzápětí velitel Zelenka vysunul 

ze svého psacího stolu přihrádku, ve které ležela 
pistole a dal si záležet na tom, abych tu zbraň 
dobře viděl. Potom mi poručil, abych přišel blíž. 
Když jsem poslechl, popadl mně za vlasy , strhl 
mně na podlahu a začal bít pěstmi. Snažil jsem 
se odplazit ke dveřím. Tam stáli Šobr a Varga, 
kteří mně okamžitě zahrnuli silnými kopanci. 
Zelenka se k nim okamžitě přidal. V pudu sebe-
záchovy jsem začal ze všech sil křičet o pomoc 
a to mi zřejmě zachránilo život, protože chvíli 
poté vrazil dovnitř jeden vězeň, který pracoval 
ve vedlejší kanceláři. „Co tady chceš? Vypadni 
odsud!“, zařval na něho nepříčetně velitel tábora. 
„Pane veliteli, já jsem si myslel, že vám tu někdo 
něco dělá,“ vykoktal ze sebe vyplašený vězeň 
a hned zmizel za dveřmi. Hned potom to surové 
šílenství naštěstí ustalo a nechali mě k nepoznání 
zřízeného odnést do korekce.“

21. června 2007, krátce po zveřejnění příbě-
hu v Blatenských listech a Jihočeském kurýru, 
jsem podal na Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu se sídlem v Praze trestní 
oznámení na všechny tři pohlaváry koncentrač-
ního tábora Svatopluk, kteří zlynčovali Václava 
Kříže z Mačkova. Trestní oznámení bylo přijato, 
vyšetřováním případu byla pověřena kapitán  
Mgr. Hana Tomanová, vrchní komisař ÚDV. 
Vypravila se do Mačkova sepsat s Václavem Kří-
žem protokol. Neuvedla se však zrovna nejlépe. 
„Sotva se objevila mezi dveřmi, první, co jsem 
od ní uslyšel bylo to, že jestli budu lhát, můžu 

skončit ve vězení,“ informoval mě šokovaný 
politický vězeň po skončení výslechu. Tady 
paní kapitánka evidentně „přešlápla“. Zatímco 
komunističtí zločinci typu Alois Grebeníček, 
Karel Vaš, Marie Brožová-Polednová a stovky 
dalších si za těžká zvěrstva proti lidskosti užívají 
tučné důchody a jiné prebendy, jejich oběti mají 
ještě po šedesáti letech poslouchat výhrůžky, 
a to ještě od lidí, kteří jim mají zjednat právo 
a spravedlnost!

Vyšetřování se rozběhlo a trvalo dva roky.  
28. července 2009 přišla stručná písemná odpo-
věď tohoto znění: „Na základě oznámení, které 
dne 21. června 2007 učinil Vladimír Šavrda ve 
věci vašeho fyzického napadení v roce 1951 
v kanceláři velitele tábora Svatopluk, proběhlo 
prověřování dle § 158 odst. 1 tr. řádu a nebyly 
zjištěny skutečnosti, odůvodňující zahájení úko-
nů trestního stíhání dle § 158 odst. 3 tr. řádu.

Ve věci proběhlo obsáhlé prověřování za 
účelem ztotožnění osob, které jste uvedl ve 
svém podání vysvětlení a které se měly podílet 
na vašem fyzickém a psychickém napadení. A to 
jak při zadržení na útěku z tábora Svatopluk, 
tak po návratu zpět do výkonu trestu.Z vámi 
uvedených osob se podařilo ztotožnit pouze 
Pavla Zelenku a Karola Vargu. Oba zemřeli již 
před rokem 1989. Karla Šobra se dohledat vůbec 
nepodařilo.

Na podkladě výše uvedených skutečností 
bude vaše podání uloženo u zdejšího úřadu pod 
shora uvedeným číslem jednacím.“

Takže další nepotrestaný komunistický zlo-
čin. Ale vždyť ty potrestané v Čechách de facto 
neexistují!      Vladimír Šavrda

Poslední žijící politický vězeň padesátých let 
na Blatensku

V minulém roce jsem byla oslovena sta-
cionářem Světluška z Českých Budějovic: 
Finančně se podílet na zakoupení rehabili-
tačních pomůcek v každodenním životě dětí 
s těžkým zdravotním postižením.

Potřebují např. rehabilitační kočárek za 
23 000 Kč, autosedačku za 40 000 Kč, zimní 
fusak na ochranu nohou za 2 250 Kč.......

Vím, že v dnešní, uspěchané, pro nás 
všechny nelehké době je zdraví velký 
zázrak.

Sama vím,že nedokážu stacionáři dost 
pomoci, jako když nás bude víc....

Obracím se na Vás všechny s prosbou: 
Komu není lhostejný těžký osud dětí se 
zdravotním postižením, jež si sami nevy-
brali, pomožte prosím přispět jakouko-
liv finanční částkou na dárcovský účet: 
2800064730/2010.

Můžete kontaktovat i paní Ing. Vandu 
Polívkovou na telefonním čísle:

387 001 010 a nebo napsat
e-mail: sociální sluzby@svetluska.info 

Všem předem děkuji za podporu a proje-
vení dobré vůle. Odměnou nám bude úsměv 
všech dětí. S úsměvem na tváři, celý svět se 
rozzáří. To je mé životní motto.

Eva Havlíková, Rožmitál pod Třemšínem,dne 
3.1.2012
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Dvaadvacetiletý borec v oblasti 
bojových umění se objeví i v te-

levizním dokumentu
Po roce 1989 se česká kina začala hroutit pod 

náporem nejrůznějších amerických filmů. Mezi 
nimi dominovaly jednoznačně akční snímky, plné 
ukázek bojových sportů.

Mnoho mladých lidí se nechalo touto podíva-
nou inspirovat a do světa tvrdých mužů odhodlaně 
nakročilo. Mezi ně se zařadil i Erik Češka /22 
let/ z Blatné, který už má za sebou řadu význam-
ných úspěchů a před sebou bezpochyby skvělou 
kariéru profíka, jak je mu prorokováno četnými 
sportovními znalci.

Na „bitevní pole“ vstoupil Erik Češka už jako 
šestiletý školák, kdy se začal aktivně věnovat 
judu. Tam vybojoval mnoho titulů a upřel se na 
něho hledáček veřejnosti. „Judo jsem omezil až 
v mých devatenácti letech kvůli studiím v Praze,“ 
říká mladý sportovec, „Zato jsem jako patnáctiletý 
asi na rok „přičichl“ ke kickboxu. Od dvaceti 
natvrdo pěstuju thajský box.
Jaký je rozdíl mezi kickboxem a thajským 
boxem?

V thajském boxu se používají lokte a kolena /
boj osmi končetin na tři vzdálenosti/, v kickboxu 
ne,“ vysvětluje Erik Češka, který se také okrajově 
zaměřil na klasický box.

Alfou a omegou světa bojového umění se 
nyní pro Erika stala odvětví Brazilské jiu- jitsu  
/BJJ/ a Grappling, která vyúsťují v kategorii Smí-
šených bojových umění / MMA- Mixed, Martial, 

Arts /. Za několik měsíců usilovných tréninků 
a zápasů už dosáhl perspektivní Blateňák něko-
lika úspěchů- dvě první místa na „Czech Gracie 
Cupu 2011“ / jedno v BJJ, další v Grapplingu /, 
stříbrné pozice na UFT Cupu 2011 a páté příčky 
na Světovém turnaji v Budapešti, kde zápasilo 
šedesát borců.

Ve hře byla už i zahraniční „mise“ ve Velké 
Británii. Bohužel z toho nakonec sešlo. „Dostal 
jsem nabídku zápasit v Anglii v tzv. „kleci“ v ka-

tegorii MMA, to 
je pravda,“ přiky-
vuje Erik, „Mělo 
to být začátkem 
prosince. Ale při 
domluvě vznikla 
jakási nejistota 
a došlo k odložení 
zápasu. Příprava 
tedy lehce polevi-
la. A pak najednou 
mi třicátého lis-
topadu zazvonil 
telefon a můj ma-
nažer z Anglie mi 
oznámil, že za tři 
dny se ten zápas 
bude konat! Poda-

řilo se mi s mým trenérem důkladně se připravit, 
i když to bylo za infarktových podmínek. A potom 
najednou den před odletem do Anglie soupeř akci 
zrušil! Tuším, možná i vím, co za tím vězelo, ale 
nebudu to prezentovat v tisku.“

Bude mít Blatná v osobě ERIKA ČEŠKY 
druhého Chucka Norrisse?

Erik Češka má fantastické zázemí v osobě 
svého trenéra Miloše Bosáka: „On má na kontě 
přes sedm set výher a vlastní několik černých 
pásků z různých bojových sportů. Třináctkrát se 
stal mistrem republiky v judu, dále je vicemistrem 
Evropy v Sambo, mistrem republiky v BJJ, Grap-
plingu a dosáhl dalších četných mezinárodních 
úspěchů,“ sděluje jeho nadšený svěřenec.

Eriku Češkovi se na jaře dostane té nejlepší 
reklamy- objeví se v televizním dokumentu spolu 
s prvním Čechem, zápasícím v UFC, Karlosem 
Vemolou. „S ním bych měl i trénovat,“ dodává 
Erik.

Počínaje 2. lednem podřizuje blatenský bo-
rec veškerou přípravu světovému šampionátu 
v Grapplingu v Berlíně, dále Mistrovství ČR 
v BJJ i Grapplingu a Mistrovství Evropy v BJJ. 
Podstoupí i řadu dalších menších závodů, takže 
do března má totálně nabitý program. „Veškeré 
tyto aktivity vedou do finále pro březnový zápas 
v kleci v Londýně. Samozřejmě bych rád získal 
veškeré tituly, ale bude i dobré zaujmout diváky 
a kritiky,“ vyjadřuje se Erik.

Před sebe si neklade rozhodně malé cíle: „Do 
budoucnosti bych chtěl dělat trenéra v Anglii 
a strašně bych chtěl do tří let proniknout do nej-
prestižnější světové organizace UFC.“

Erik Češka si už teď vydělává jako trenér. 
Denně trénuje pět až šest hodin. Bude mít Blatná 
svého Chucka Norrisse? Nechme se překvapit!

Vladimír Šavrda

Zahorčice - Že jsou Češi světovými rekordmany v pití piva a že 
chmelová lahůdka patří na zlatý podnos národních klenotů je všeobecně 
známo. Také v Zahorčicích u Lnář ve svém společenském klubu, honosně 
pojmenovaným „Alcron“, zrzavý mok s pěnou radostně prolévají hrdlem. 
Ale zašli ještě trochu dál. Už třináctým rokem zde pravidelně vždycky  
25. prosince organizují jakési „pivní hrátky“ - koštování tradičních českých 
ležáků se zavázanýma očima. Prostě soutěž ve stylu - kdo pozná víc předlože-
ných vzorků, ten vyhrává.

O účast v soutěži je značný zájem. Pravidelně si tu dává dostaveníčko několik 
desítek labužníků. Letos Zahorčický „Alcron“ uvítal třicet pět sympatizantů 
tradičně - netradiční disciplíny. Podávalo se šest druhů pivních ležáků - Budvar, 
Prazdroj, Bernard, Svijany, Lobkowitz a Strakonický Dudák. „Každý vzorek 
měl něco málo přes 1, 5 dcl. To obnáší tak tři loky, opatrně poválet na jazyku 
a zapnout chuťové buňky,“ poznamenává místní zastupitel 
ing. Josef Honz, který se k originálním pivařům sice nehlásí, 
ale pro legraci se už několik let zábavné akce účastní. „Letos 
jsem neuhodl ani jeden vzorek. Ovšem takových jedinců tam 
bylo víc,“ dodává ing. Josef Honz.

Nejlepšího výsledku nakonec dosáhl domácí borec Franti-
šek Brož. Správně určil čtyři ze šesti druhů ležáků. „Opravdo-
vého přeborníka jsme tu měli loni, jistého Petra Šulce z Prahy, 
co se oženil se zahorčickou rodačkou. Uhodl všechny druhy!,“ 
netají se obdivem zahorčický zastupitel. A jak se vlastně celá 
pivní atrakce zrodila? „Inu - právě v hospodě se rodí ty neja-
traktivnější nápady. Slovo dalo prostě slovo a od něho nebylo 
daleko k činu,“ prozradil jeden z pořadatelů.

Pivní šaráda v „Alcronu“ bývá zpestřena ještě dalšími 
atributy - zadarmo se podává horký ovar. Večerní atmosféra 
v Zahorčicích na první vánoční svátek má tak vskutku neo-
dolatelný půvab.

Do Zahorčic se poslední čtyři roky také s potěšením vypravují dva škvořetičtí 
občané - Jiří Zíka /zahorčický rodák/ a Jiří Šíma. Letos si nevedli špatně. Jiří 
Zíka skončil na hezkém pátém místě, Jiří Šíma rozpoznal tři piva a obsadil příčku 
před ním. Vždycky ale tak úspěšní nebyli. „Já jsem jednou nepoznal ani jeden 
vzorek, chyběla mi forma,“ usmívá se při sondě do minulosti Jiří Šíma, „A Jirka 
Zíků to v naší škvořetické hospodě vybreptal. Jenže pak se osazenstvo zajímalo 
o jeho výsledek a on musel přiznat, že dopadl stejně jako já!“

Jak vidno, pivo nemusí být pouze „denním chlebem“ a prostředkem k věčné 
blaženosti, ale také sportovní disciplínou. Škoda jen, že se chmelomok ustavičně 
zdražuje a nepadla kvůli tomu ani jedna vláda. Když už to tak musí tedy být.

 Vladimír Šavrda

Zahorčický „Alcron“ se stal dějištěm třináctého ročníku degustace tradičních českých piv

  R O Z H O V O R Y
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Historické souvislosti
Počátky kasejovické farnosti jsou úzce spjaty 

se vzrůstem významu trhové osady na stezce 
z Nepomuka do Písku ve 13. století. Roku 1264 
vlastnil Kasejovice vladyka Zdeslav, pravdě-
podobný zakladatel kostela a předek rodu erbu 
oslí hlavy, jehož příslušníci sídlili ve 14. století 
také na Lnářích, Střele u Strakonic či Frymburku 
u Sušice. Kasejovice samé vlastnil rod do počátku 
15. století a významně podpořil rozvoj zdejšího 
sídliště, když ho roku 1348 Protiva z Kasejovic 
vysadil na městečko. Kasejovická fara byla v tu 
dobu slušně dotovaná, jak dokládá výše pololet-
ního desátku, který odváděla v letech 1369–1405 
papežské komoře. Činil 30 grošů, což bylo ku-
příkladu o 6 grošů více než v nedaleké Blatné. 
Farní obvod tvořily vedle městečka vsi Újezd, 
Chloumek, Polánka, Zámlyní a Metly.

První známý kasejovický farář se jmenoval 
Hostislav a byl na zdejší faru dosazen roku 1356 
z vůle všech dospělých mužských příslušníků rodu 
erbu oslí hlavy, kteří se o patronát nad kostelem 
dělili. Tato situace trvala ovšem pouze do roku 
1378, kdy církevní soud po sporu Protivy z Ka-
sejovic s Kunrátem ze Lnář o obsazení lnářské 
fary přiřkl patronát v Kasejovicích výhradně Pro-
tivovi a jeho potomkům. Ty vystřídal počátkem 
15. století královský mincmistr Petr Zmrzlík ze 
Svojšína, později významný stoupenec učení Jana 

Husa a jeho osob-
ní přítel. Nicméně 
ještě roku 1415 do-
sadil do Kasejovic 
katolického faráře 
Klementa. Petrovi 
potomci byli ka-
lišnického vyzná-
ní a Kasejovice 
vlastnili v rámci 
lnářského panství 
až do roku 1564, 
takže v tomto ob-
dobí můžeme na 
zdejší faře předpo-
kládat kněze stejné 

konfesijní orientace. Kontinuitu duchovní správy 
v Kasejovicích v pohusitském období dokládá 
hned několik nepřímých zpráv. Kupříkladu roku 
1455 dal Jakub Ladman z Kasejovic za zabití jis-

tého Spináčka kostelu 
4 kopy grošů a 10 li-
ber vosku. O necelých 
deset let později měly 
být zase kostelu odve-
deny peníze z odkazu 
Jakuba Domina. Z ja-
gellonského období 
známe i jména dvou 
kasejovických farářů. 
Roku 1475 to byl kněz 
Martin a roku 1502 

Mikuláš, předtím farář v Předboři. Z roku 1523 
pochází zmínka o zádušních pozemcích kostela 
a z roku 1544 údaj o desátku, který odváděl faráři 
kasejovický měšťan Bartoň Včelín. Následujícího 
roku dal patron, pan Václav Zmrzlík ze Svojšína, 
ulít pro kostel nejstarší známý zvon nesoucí jmé-
no Jan Křtitel. Ve své poslední vůli z roku 1565 
pak pamatoval na kostel finančním odkazem. 
Zajímavá zpráva vztahující se ke kasejovickému 
kostelu se dochovala z roku 1557. Tehdy se Jiřík 
Chanovský z Dlouhé Vsi zavázal dát zde odsloužit 
5 mší svatých a darovat 10 liber vosku za Šimo-
na Baťka z Chloumku, kterého o budislavické 
pouti předešlého roku zabil Jiříkův písař. Od 
roku 1577 byl patronem kasejovického kostela 
katolický pán Volf Novohradský z Kolovrat  
(† 1609), který těžce nesl, že v důsledku nedo-
statku katolického kněžstva bylo mnohdy obtížné 
sehnat duchovního pro běžné církevní úkony, 
neboť bylo trvale obsazeno jen malé množství 
far, takže kněze od věřících mnohdy dělila 
značná vzdálenost. Kasejovická fara v tu dobu 
asi nepatřila k obsazeným, a proto roku 1590 
vyjednával pán z Kolovrat s církevními úřady, 
aby sem byl dosazen kněz Štěpán, dosud farář 
v Radobytcích. Pro jeho pokročilý věk však tento 
záměr nebyl uskutečněn. Nicméně roku 1599 
již v Kasejovicích katolický kněz byl a dojížděl 
současně  i do Lnář. Kolem roku 1620 spravoval 
kasejovickou farnost kněz Ondřej.

Roku 1624 byl do Kasejovic dosazen za faráře 
horažďovický rodák Matěj Metaneus z Lisenber-
ka a setrval tu až do roku 1651. Zdejší kostel byl 
na počátku jeho působení vybaven všehovšudy 
třemi bohoslužebnými rouchy, stejným počtem 
kalichů a jedním misálem. Faráři plynuly příjmy 
ze tří zádušních krav, desátku a štoly (poplatků 
za církevní obřady). K dispozici měl i nějaké 
polnosti. Obvod jeho působnosti se značně 
rozšířil, neboť dostal do správy ještě Lnáře se 
Zahorčicemi, Řiští a Předmíří a Kocelovice 
s Tchořovicemi, Hajany a Chlumem. Zápisy 
v nejstarší křestní matrice kasejovického kostela, 
vedené od roku 1646, však dokládají, že duchovní 
služby zdejšího faráře využívali věřící z mnohem 
širšího okolí. Situace vyplývala z trvajícího ne-
dostatku katolického kněžstva, který byl z větší 
části překlenut až po polovině 17. století. Farář 
Metaneus přirozeně také zodpovídal za uskuteč-
ňování státem nařízené rekatolizace, přijímal do 
katolické církve konvertity a dohlížel na to, aby 
věřící příliš nepodléhali lidovým pověrám, které 
zaváněly čarodějnými praktikami. A tak když roku 

1643 Jan Klenka, sklenář z Předmíře, vyjmul při 
přijímání ze svých úst hostii a uschoval ji pro za-
říkávání, farář to oznámil vrchnosti, která hříšníka 
potrestala vězením. 

Služební vytíženost kasejovického faráře 
v pobělohorském období byla řešena různými 
způsoby. Roku 1649 odevzdal hrabě Adam Maty-
áš Trauttmansdorff, pán na Lnářích, patronát nad 
kasejovickým kostelem jezuitům z Březnice. Ti ho 
však vykonávali jen krátce. Zásadní význam mělo 
ovšem založení kláštera bosých augustiniánů ve 
Lnářích hrabětem Tomášem Zacheem Černínem 
z Chudenic roku 1684 s cílem posílit duchovní 
správu na lnářském panství. Mezi kasejovickým 
farářem a klášterem však zpočátku panovalo jisté 
napětí, neboť farář se zřejmě obával poklesu pří-
jmů převedením části jeho věřících pod klášterní 
duchovenstvo. Zřejmě ne náhodou pořídil roku 
1688 nejstarší známý inventář kostelních věcí 
v Kasejovicích, Lnářích a Kocelovicích a registr 
desátků plynoucích ze všech farních obcí. Roku 
1719 je v Kasejovicích poprvé doložen pomocný 
kněz – kaplan a v letech 1758–1790 zde působili 
dokonce dva kaplani.

Církevní život v Kasejovicích měl v době 
baroka různé podoby. Roku 1692 je při míst-
ním kostele doložen literátský (pěvecký) sbor. 
V roce 1745 navštívil městečko známý jezuitský 
kazatel P. Antonín Koniáš a vykonal zde lidovou 

misii včetně pálení „nevhodných“ knih. V letech 
1750–1784 fungovalo v Kasejovicích zbožné 
bratrstvo Nejsvětějšího srdce Páně. 

Zásadní změny přinesly josefínské reformy. 
Roku 1785 byla kasejovická farnost začleněna do 
nově zřízené českobudějovické diecéze, jejíž sou-
částí je dosud. Současně se také zmenšil její obvod 
v souvislosti s ustavením farnosti při klášterním 
kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích, k níž byly 
vedle Lnář přifařeny Zahorčice, Řiště, Kocelovice 
a Tchořovice (Chlum a Hajany připadly k Blatné). 
Předmíř byla naopak ponechána v kasejovické 
farnosti, do níž bylo ještě nově začleněno Hradiště 
příslušející dosud ke Kadovu. K drobné úpravě 
farního obvodu pak došlo ještě roku 1862, kdy 
byly Metly přiděleny ke Hvožďanům.

Dokončení v příštím čísle

KASEJOVICE – DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Celkový pohled od jihovýchodu (foto NPÚ).

Kasejovický kostel na fotografii Jana Pavla Hilleho 
(archiv autora článku).

Pečeť Zdeslava z Kasejo-
vic, stavebníka kasejovic-

kého kostela.

První kasejovický děkan 
Jan Nepomuk Josef  Jelen  

(+1897).
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             Domov Petra Mačkov 

                         výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží 

                                        září 2010 - prosinec 2011 

             arteterapeutka Hana Vydrová 

            arteterapeutka Iveta Müllerová 

 
1.  ,,Pravěk"-  cena -  Žofie Peterová  
2. ,,Blatenské listy" - obrázky  -  Žofie Peterová 2x, Anna Křížová 2x,   
                                                      Jana Ratajová, Žofie Peterová 5x,  Kamila Nováková 

               Jana Vaňásková, Marie Vlková  
3. ,,Zlaté stránky" -  obrázek ve Zlatých stránkách - Žofie Peterová    
4. ,,Leporelo" - Jičín  - cena  -  Žofie Peterová, Anna Křížová, Jana Ratajová, Renáta Borská,    
                                                      Martina Vorlová, Marie Kornoušková, Marcela Dřevová, Lenka   
                                                      Martinovská, Kamila Nováková, Jana Vaňásková, Eva Volfová,  
                                                     Jana Dvořáková, Jiřina Mužíková, Marie Vlková, Veronika  
                                                     Šíchová 
5. ,,České dráhy" -  cena  -  Žofie Peterová, Anna Křížová, Jana Ratajová, Marie Kornoušková,  
                                            Kamila Nováková, Simona Pavlíčková, Jana Dvořáková 
6. ,,Ahoj prázdniny" -  čestné uznání - Olga Pešková    
7. ,,Čestice - kouzelník, kouzelnice"-  Zvláštní cenu - Olga Pešková, Žofie Peterová    
8. ,,Vánoční malování" -  3. místo  -  Žofie Peterová 
9.  ,,Příroda kolem nás" -  čestné uznání  -  Dagmar Jandová   
10. ,,Děti na cestách bezpečně s Ježíškem" -  Speciální cena poroty  -  Eva Volfov 
11.  ,,Zvíře není věc" -  vystavené práce  -  Olina Pešková, Josefa Červová, Martina Vorlová   
12.  ,,Krkonoše očima dětí" -  1. místo  -  Žofie Peterová 
                                                      2. místo  -  Kamila Nováková 
                                                      3. místo  -  Mirka Jarošová 
                                                      3. místo  -  Dana Eiflerová     
13.  ,,Hasiči" -  čestné uznání  -  Martina Vorlová, Renáta Borská, Veronika Ších 
14.  ,,Radost z cestování" -    - Žofie Peterová, Anna Křížová, Jana Pauchová 
15.  ,,Malujeme po síti" -  finále  -  Veronika Šíchová, Renáta Borská  
                                                             Eva Volfová, Jana Dvořáková 
 16. ,,Zahrádka v květech očima dětí" - 9. místo -  Jana Ratajová 
17. ,,Můj kousek Země" - Zvláštní ocenění -  Marie Kornoušková 
18.,, Svět očima skutečnosti a fantazie" -  2. místo - Věra Míková  

                                    3. místo -      Anna Křížová  
19.,, Evropské centrum - Sněženka" -  ocenění - Dana Eiflerová  

                                             -  Žofie Peterová  
20. ,, Alšova Země" - čestné uznání -  kolektivu dětí  
21. ,, Japonsko" - čestné uznání -     Kamila Nováková  
22. ,, Vánoční malování" - čestné uznání -  kolektivu dětí 

 

PF 2012
Padla hvězda padla
do Betléma 
15.12.2011

jsou vzácné dny 
blízkostí Vašich
jsou

kdy střelky úzkosti
potkávají se s vůlí
po pokoji

jsou vzácné dny, jsou

kdy přátelé
a není jich nikdy mnoho
jsou svoji

na kamnech si kuba výská
a kapr ve vaně 
účasten tak radostí našich 
si němě stýská

svíce je hvězda, hvězda svíce
naděje že láska nezahyne 
že nepohasne více 

v ten den 
žádná touha 
není nízká

svět dobrým zdá se když
bratr bratra nezatýká
a ráno bez sečtělé bolesti 
i těch nejmenších se týká

jen jeden den
však na celý rok je v něm
milostí

Beltlémská hvězda
Loňskou zdařilou akci Duhových ještěrek – Živý Bet-

lém -  můžeme symbolicky vnímat jako nově vycházející 
hvězdu spolupráce mezi aktivním Občanským sdružením 
a Městem Blatná, potažmo Muzeem Josefa Siblíka

Za příjemný zážitek při akci se zajímavým scénářem 
a obrovským množstvím okostýmovaných účinkujících 
si dovoluji poděkovat jménem velkého počtu diváků, 
kteří zaplnili i značnou část náměstí. 

Zdeněk Malina
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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Sbor dobrovolných hasi Hajany 
poádá 




___________________________________________________________________________________________________________________



















   
    

Přehled kulturních představení pořádaných odd. kultury 
MěÚ Blatná v roce 2011

Představení                                                    návštěvnost

Divadelní představení          3                           519
Zábavná představení            2                           653
Zájezdová představení         4                           180

Dětská představení               4                       2084
Pěvecká soutěž – Solasido - spoluúčast           300

Koncerty KPH                      6                           386
Koncert P. Bobka                 1                            251
Koncert J. Smolíka               1                           386
Koncert O. Havelky              1                           355

Výstavy – zámek                  2                           420
Výstavy  KAMFO – spoluúčast       2                -

Dále odd. kultury zajišťovalo květnové a říjnové oslavy města a novoroční ohňostroj.
Zpracovala: Jana Špetová

Hospoda U Datla
připravujeme

25.2.   Šibřinky (Sokolovna)
  3.3.   Milan Buričin (Geniální  

 cirkulátor)
23.-25.3. 15 let Hospody U Datla  

 (Battole, Křečovky atd).

Blatenská ryba – 
akce od 1. 1. 2012

Ryby mražené: 
Kapr půlený  s obsahem omega 3 mastných 
kyselin –vakuově balený. 169,-Kč/kg 
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných 
kyselin – vakuově balený 295,-Kč/kg 
Pstruh mražený,vak.baleno-
2ks/500g 118,-Kč,/kg 
Mahi-mahi (balení 1kg) 135,-Kč/kg 
Pangasius (balení 1kg) 65,-Kč/kg 
Ryby uzené: 
Kapr 165,-Kč/kg 
Tolstolobik 105,-Kč/kg 
Maréna 185,-Kč/kg 
Pstruh 185,-Kč/kg 
Makrela 95,-Kč/kg
Makrela-zlomky 75,-Kč/kg
Drůbež: 
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg  69,50 Kč/kg 
Krůta –  1 ks = 3,2 kg 85,-Kč/kg 
Husa – 1 ks = 3,2kg 129,50Kč/kg 
Kuřecí prsa ( balení 2kg) 109,-Kč/kg 
Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 45,-Kč/kg 
Lesní směs – balení 2,5kg 69,-Kč/kg 
V.I.P. směs – balení 2,5kg 42,-Kč/kg 
Zelenina pod svíčkovou-
balení 2,5kg 19,-Kč/kg 
Francouzská směs – balení 2,5kg 20,-Kč/kg 
Ostatní: 
Listové těsto – 400kg 12,- Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg 19,50 Kč/kg 
Americké brambory - 
balení 2,5kg 29,50 Kč/kg

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

Česká republika
Tel.: 00420 383 422 511, fax : 00420 383 423 161

KAPR PRO ZDRAVÍ !!!
Firma Blatenská ryba vyhlašuje na měsíc leden a 
únor 2012 akční cenu na živé kapry :

Kapr I. jakostní třídy            59,- Kč/kg
Kapr výběr                             65,- Kč/kg
Kapry lze nakoupit v následujících prodejnách:
Sádky Blatná (prodejna živých ryb) v pondělí až 
pátek 9,00 - 12,00 a 13,00 – 15,00
(při nutné nepřítomnosti prodavače bude prodej 
zabezpečen na zpracovně)
Sádky Rojice - pouze každý pátek od 13,00 do 
15,00
Sádky Dobrá Voda u Březnice - pouze každý 
pátek od 13,00 do 15,00
Prodejna živých ryb v Písku na Šarláku v pon-
dělí až pátek od 12,00 do 15,00
(na této prodejně lze zakoupit i některé vedlejší 
druhy ryb)

Prodejna uzeného a mraženého zboží na sádkách 
v Blatné má prodejní dobu v pondělí až pátek od 8 
do 10,30 hodin a od 11 do 15,30 hodin.
Nabízí široký sortiment výrobků, mimo jiné NA-
PROSTOU  NOVINKU:

Mražené kapří filé s výrazně zvýšeným obsa-
hem nenasycených kyselin OMEGA 3  
Bližší informace získáte na našem webu:  www.
blatenskaryba.cz  nebo přímo na prodejně.
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 PORTS
V Buzicích si čekání na Ježíška 
zkrátili za zeleným stolem

Buzice - K vánočním svátkům patří i sportovní vyžití- nejčastěji ve formě 
ping-pongových turnajů. V Buzicích si letos pospíšili a turnaj zorganizovali 
již v pátek 23. prosince. „Původně jsme ho chtěli uspořádat až na druhý svátek 
vánoční, ale to již byla naše hospůdka zadána pro sešlost myslivců,“ vysvětlil 

ředitel turnaje a majitel buzického 
pohostinství „U Čiláka“ Petr Samec, 
který se sám do utkání za zeleným 
stolem aktivně zapojil. Skončil na 
sedmém místě: „ Tak co - sedmička je 
šťastné číslo a naše stavení má totožné 
popisné číslo,“ vyjádřil se k osobnímu 
výsledku Petr Samec.

Zájemců se v onen pátek sešlo na 
půdě hostince „U Čiláka“ pouze osm. 
Mezi nimi nechyběl Martin Holub 
z Uzeniček, který se „prosmečoval“ až 
k vítězství a tím i soudku plzeňského 
piva: „Letos jsem tady poprvé, jinak 
jsme si tady byli s kamarádem dvakrát 
jen tak cvičně pinknout. Ping- pong 
jsem začal hrát až na vojně, tj. před 

dvaadvaceti lety. V zimě v době osobního volna jsme trénovali obden, 
přes léto jsme se věnovali nohejbalu. Jestli se mám sebekriticky zhodnotit 
coby stolní tenista, tak říkám- slabý průměr,“ pronáší první muž buzického 
turnaje.

Za ním obsadil stříbrnou pozici nejstarší účastník přeboru a místní občan 
Václav Slezák / 55 let /. „My sem k Petrovi chodíme trénovat s kamarádem 
Václavem Židem hodně často, takže to přece jen „máme v ruce“, říká 
Václav Slezák.

Třetí místo zůstalo vyhrazeno Karlu Šrámkovi z Blatné.
Vladimír Šavrda

Chlumský „FICHTL CUP“
„Pane jo! To je tedy bezva odvaz!“, okomentoval osmý roč-
ník chlumského „Fichtl Cupu“ nadšenec, potřísněný blátem

Chlum - Letošní 8. ročník chlumského „Fichtl Cupu“ se mohl pochlubit 
rekordním počtem diváků okolo závodní trasy. Sešlo se jich tu úctyhodných 
150! A protože se Svatý Petr zachoval milosrdně a nadělil organizátorům 
ideální počasí, nebylo co řešit. Snad jediným kazem na kráse byly kusy 
bláta, odlétající zpod kol „ohnivých koní“ všemi směry. Nejeden pozorovatel 
tak byl nucen stírat si z obličeje skvrny nesympatické barvy a nijaké chuti, 
také oděvy se staly terčem terénního gejzíru. Ale to nikomu náladu nezka-
zilo. Právě naopak - jeden 
„doveda“ ze závodního 
pole, potřísněný blátem, 
měl z rallye úžasnou ra-
dost: „Pane jo! To je tedy 
bezva odvaz!“, zalykal 
se nadšením. O poznání 
menší radost už ovšem 
měli jezdci, kterým bláto 
jejich „plechové miláčky“ 
totálně odstavilo. O tech-
nické problémy tak nebyla 
nouze, sem tam některý řidič v zatáčce „políbil matičku zem“. Ale tohle 
všechno k tomuto druhu sportu patří a ve čtvrtek 29. prosince byla dráha za 
Chlumem uklouzaná jaksepatří.

Mezi dvaceti čtyřmi klasiky a devíti speciály nechyběli ani tři domácí 
závodníci. Největších úspěchů v domácím prostředí dosáhl v minulosti 

Roman Šourek- dvakrát stříbrný věnec: „Zatím jsem odjel všechny ročníky, 
které se v Chlumu konaly. Letos je trať opravdu náročná, klouže to jako na 
mýdle. Tenhle můj klasik se mnou už zažil leccos. Kdysi jsem ho koupil 
a pak uložil do stodoly. Časem ho děda ze stodoly vyvedl, já ho dal do kupy 
a teď se z nás stala nerozlučná dvojka!,“ usmívá se domácí borec, který patří 
mezi vůdčí osobnosti veškerého domácího dění.

Až ze Tří Dvorů u Kolína si to na chlumský „Fichtl Cup“ přihasil Michal 
Koutský: „Tenhle pionýr mám výjimečně půjčený od kamaráda. Doma mám 
pochopitelně svůj stroj vlastní výroby. Tenhle druh závodů jezdím strašně 
rád, jenom letos jich mám na kontě nejmíň třicet pět.Tady v Chlumu si od-
bývám premiéru - trať není snadná, pekelně mně od toho krosu bolí ruce,“ 
říká přespolní nadšenec.

Další domácí reprezentant Milan Ráž se modlil, aby jeho stroj „přežil“ 
závod samý. Snů o vavřínech se dobrovolně vzdal: „Chybí mi vzadu drapák, 
takže jsem se pěkně proklouzal a dvakrát lehnul na zem. Přitom mi soupeři 
vždycky přejeli nohu. Celé tohle dobrodružství beru jako srandu, zatím jsem 
nevynechal ani jeden závod.“

Zhruba v patnáct hodin odpoledne došlo na vyhlášení výsledků: V ka-
tegorii „Klasik“ neměl konkurenci Jiří Stojanovič z Roupova, v závěsu 
ponechal Václava Starého z Tedražic, bronzový věnec ozdobil Petra Šafaříka 
ze Sušice. V první linii kategorie „Speciál“ stanul Jiří Lovětinský z Dačic, 
druhou pozici obsadil Michal Koutský ze Tří Dvorů u Kolína, hvězdnou 
trojku uzavřel Bohuslav Hort z Dačic.

Oceněn byl i nejstarší účastník přeboru Jiří Boubal z Jinočan, jako 
nejmladšího pořadatelé vyhlásili Ondřeje Flídra ze Tří Dvorů - Kolína. 
Mimoto se tentokrát přiděloval i titul „smolař závodu“. Ten získal blatenský 
podnikatel a hajanský zastupitel Pavel Vohryzka, který při prvním rozjezdu 
zlomil řídítka. Pospíchal do Blatné, aby si je nechal svařit a hned se vrátil do 
Chlumu. Tam ale jeho stroj okamžitě vyhlásil časově neomezenou generální 
stávku, zazvonil zvonec a závodění byl konec.

Důležité bylo, že nedošlo k žádné zdravotní újmě a že nic nestojí v cestě 
dalším ročníkům Chlumských „Fichtl Cupů“.              Vladimír Šavrda

Vítězové kategorie KLAsIK. Vítězové kategorie sPECIÁLY.

V Myšticích uchopila ping-pongovou 
pálku do ruky také jedna žena

Myštice - Letošní štěpánský turnaj ve stolním tenise v myštickém 
kulturním sále byl hotovou „pastvou pro oči“ diváků. „Jednotlivá utkání 
se vyznačovala vzácnou vyrovnaností,“ liboval si místní starosta Tomáš 
Koželuh, „Diváci, kteří se na turnaj přišli podívat, určitě nelitovali. Jednalo 
se o atraktivní a oku lahodící zážitek.“

Sportovní akci připravili členové zdejšího Sboru dobrovolných hasičů 
v čele s Michalem Trunečkem a Janem Mikešem. Žádný z účastníků neode-
šel s prázdnou, pro všechny byly připraveny ceny- poukazy na konzumaci 
v myštickém pohostinství, upomínkové předměty, láhve s alkoholem.

Není tak často k vidění, aby se do stolního tenisu „opřela“ i příslušnice 
něžného pohlaví. Tady dámy zastupovala Helena Sedláčková z Uzenic. 
A nevedla si vůbec špatně. V celkovém hodnocení si vysloužila stříbrnou 
pozici. Vítězem turnaje se stal Zdeněk Maršík z Chobota. Pro bronz do Myš-
tic přicestoval Marek Bílý z Písku. Bramborová medaile zůstala vyhrazena 
Vlastimilu Lukešovi z Drahenického Malkova.

Celkem si ping-pongového turnaje užilo čtrnáct sportovců.
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Pastvišťata za Buzicemi 
ovládly traktory

Buzice- Ne, to se zno-
vu v Buzicích nezakládal 
kolchoz. Koncentrace 
malých a velkých trakto-
rů rozličných barevných 
odstínů, tvarů a rozmě-
rů u cesty za Buzicemi 
měla ušlechtilejší poslání 
- v pátek 30. prosince se 
zde konal první ročník 
„buzické traktoriády“, 
za kterou jsou podepsáni 
bratři Hampengrovi. Už 

ráno nebylo na prostranství téměř k hnutí- zaplnilo ho sto padesát platících 
diváků a dvacet tři zemědělských strojů, které si to mezi sebou rozdaly na 
čas na dvou okruzích po 600 metrech.

Blatensko nejlépe reprezentoval Jiří Vokurka z Blatné s mašinou Mates 
XL: „Mám ho tři roky- vlastníma rukama jsem ho kompletoval. Každý rok 
se účastním zhruba deseti závodů. Tahle nová buzická trasa je výborná, ale ty 
otřesy daly mým rukám co proto. Šlo mi hlavně o to závod dokončit, žádné 
ambice jsem neměl. Snad právě proto mně druhé místo těší dvojnásobně.“

Nejvzdálenějším soutěžícím se stal Vladimír Kuchař z Kozlovic u Frýd-
ku-Místku, který sem vážil 400 kilometrů dlouhou cestu. Bodrý Moravan, 
profesí zámečník, hned na začátku konstatoval: „U vás v Čechách je trak-
toriád mnohem víc než u nás na Moravě. A tady v Buzicích se mi líbí moc, 
je tu optimální trasa, ani sucho ani bahno, prostě tak akorát. Tohle je teprve 
můj druhý závod v životě, ale už se těším na to, že tuhle disciplínu rozjedu 
na plné pecky.“

I tady mezi drsnými, větrem ošlehanými zemědělci se našla konkurentka 
s přívlastkem – ová: „Já jsem k registraci na tenhle závod byla takříkajíc 
přemluvena,“ usmívá se sympatická traktoristka, „Tohle je moje v pořadí 
čtvrtá traktoriáda. Použila jsem traktůrek vlastní výroby, se kterým u nás 
doma v Březí u Nežinkov oráme a vozíme dříví z lesa. Mám z dnešního 
dne ty nejkrásnější pocity.“

Dopoledne to ještě vypadalo s klimatickými podmínkami nadějně, 
dokonce chvíli svítilo slunce. Okolo oběda však nebe zahalila šedivá clona 
a následovala prudká, sněhová vánice, která většinu diváků vyhnala do tepla 
rodinného krbu. Na louce pak zůstala už jen hrstka skalních příznivců.

Do posledního místa se zaplnila hospůdka „U Kohoutka“ hned po od-
ježdění traktoriády a tam se čekalo vyhlášení výsledků. Každý traktorista 
obdržel nějakou pozornost, ti nejzdatnější v obou kategoriích navíc i poháry 
a hodnotnější ceny. Skladba výsluní traktoriády vypadala nakonec takto: Malé 
traktory: 1. Václav Louda z Březí u Nežinkov, 2. Jiří Vokurka z Blatné, 3. 
Václav Loukota /? /. Velké traktory: 1. Jindřich Škrle z Černětic, 2. Jiří Fiala 
z Losiné, 3. Pavel Cízl z Mirotic.

Jediné, co na první buzické traktoriádě lidé postrádali, byl stánek s ob-
čerstvením. „V takové slotě by grog nebo horká káva náramně pomohly,“ 
posteskl si jeden z domácích. Takže snad příště.             Vladimír Šavrda

Jiří Vokurka při přebírání cen.

Jiří Vokurka z Blatné.

Jediná účastnice kategorie žen.

Ping-pongovému turnaji v Čečelovicích 
vévodili okresní přeborníci

Čečelovice - Z vánočního turnaje ve stolním tenise, který se již podvanác-
té konal v čečelovickém hostinci za účasti devatenácti hráčů, jako tradičně 
neodešel nikdo s prázdnou. Vítězové i poražení si svorně odnášeli domů 
dárkové balíčky, salámy i alkohol. Všichni tedy byli spokojení.

Zcela logicky pokryli přední pozice ve výsledkovém žebříčku stolní 
tenisté, kteří v okresním přeboru reprezentují družstvo Záboří. Sešlo se jich 
tu pět, mezi nimi i starosta Čečelovic Milan Stejskal, který tady loni vyhrál: 
„Letos moje snažení stačilo jen na druhé místo,“ konstatoval zkušený hráč, 
který se věnuje ping- pongu už od roku 1976.

Vítězství si tentokrát připsal na své konto Zdeněk Soukup ze Strakonic  
/rodák z Doubravice /. Hvězdnou trojku uzavřel Karel Němeček ze Strakonic, 
ovšem původem z Čečelovic. Za zelený stůl se postavila i jedna žena- Lenka 
Dušková ze Strakonic.

Vladimír Šavrda

Hokejová sestava „Raketa Mačkov“ měla 
po svém založení jepičí život. Teď po třiceti 
pěti letech o sobě dala znovu vědět

Mačkov - Na zimním stadiónu ve Strakonicích se 28. prosince mezi 
sebou utkaly dva hokejové celky z Mačkova - legendární „Raketa Mačkov“ 
versus rodinné komando „Šmíd hokej“. Jednalo se o velice zajímavý zápas 
s překvapivým výsledkem.

„Raketa Mačkov“ po svém založení existovala v aktivním éteru krátkou 
dobu - pouhé tři roky, které vyplnila nasazením v podnikových turnajích. 
Jejími zakládajícími členy byli Ludmila Pichnerová, Miloslav Pichner st., 
Josef Šourek, Josef Tchorovský, Josef Štědroňský - ti už bohužel nejsou mezi 
živými. Mezi další stvořitele „Rakety“ patřili Josef Zach, Josef Vrána, Ja-
romír Šmíd, Josef Mlíčko, Miroslav Kaiser a kapitán Miloslav Pichner ml.

Teď o sobě dali „dříve narození pardálové“ z Rakety vědět v souvislosti 
s 35. výročím svého vzniku právě ve Strakonicích. Želbohu proti dravcům 
z rodinného hnízda „Šmíd hokej“ těžce pohořeli a dostali naloženo 12 : 1. 
Onen čestný gól „rakeťáků“ dal /jak jinak/ kapitán Miloslav Pichner. Za fa-
milii Šmídů - Hrubých, kde nejmladšímu hráči bylo čtrnáct let a nejstaršímu 
šedesát dva, „prostřelili“ brankáře protistrany Jaromír Šmíd jednou, Milan 
Šmíd jednou, Michal Šmíd dvakrát, Marek Hrubý st. jednou, Marek Hrubý 
ml. dvakrát, Lukáš Hrubý pětkrát. Za zmínku jistě stojí, že jim do Strakonic 
přijel fandit plný autobus příbuzných a rodinných příslušníků. Nápadně to 
připomínalo nápor Hujerových na třídní schůzku školy pro dospělé v klasické 
veselohře „Marečku, podejte mi pero!“

Veřejné vyhodnocení zajímavé sportovní akce bude provedeno při ha-
sičském bále v Mačkově.

„Raketa Mačkov“ mohla stěží obstát tváří v tvář tak těžké a hlavně mladší 
konkurenci. Její bývalý věhlas a známé jméno už ji nikdo ale nevezme. 
„Pořád jsme tady!“, vzkazují kolegům.

Vladimír Šavrda

Zleva – syn Milan, zeť Pavel, vnuk Marek, kap. Šmíd Jaromír-dědek, 
vnuk Lukáš, vnuk Michal, zeť Marek.
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Aktuality z TJ - pokrač. z min. čísla
Fotbalové aktuality

A teď trochu více k fotbalu. Nyní prožíváme klidnější část roku. Sezóna 
2011/2012 má svou podzimní část za sebou a všichni si užívají zaslouženého 
odpočinku. Někteří aktivně formou halových turnajů, jiní o něco pasivněji 
sledováním zahraničních fotbalových lig. A celé vedení fotbalového oddílu 
čerpá síly na jarní přestupový boj.

A jak nás vlastně jednotlivé oddíly na podzim reprezentovali? Pro Vaši 
představu uvádím krátký přehled:

Muži „A“ - I.B třída sk. B:
- průběžné 2. místo ze 14 týmů se ztrátou 5 bodů na vedoucí Vimperk. 

Vzhledem k úplně novému týmu, panuje s umístěním spokojenost. Hráči se 
semkli a utvořili partu, která má na postup do I.A třídy. Mrzet mohou snad 
jenom tři domácí porážky.

Muži „B“ - OP mužů:
- průběžné 9. místo ze 14 týmů se ziskem 16 bodů. Nebýt dvou smolných 

remíz v posledních zápasech, mohlo být i lépe. Mužstvo se stále dává dohro-
mady a v jarní sezóně si určitě bude chtít výsledkově i tabulkově polepšit.

Ženy - III. ČLŽ sk. D:
- průběžné 1. místo o 3 body před Kaplicí. Pouze 1 (nespravedlivá) 

porážka na podzim z 11 odehraných utkání. Skóre 65:8. Ženy nám dělají 
opravdu radost, a kdo se chodí dívat na jejich fotbal musí uznat, že většinu 
týmů převyšují minimálně o třídu. 

Dorost – KP staršího dorostu:
- průběžné 13. místo z 16 týmů se ziskem 11 bodů. Před sezónou došlo 

ke sloučení některých soutěží a Blatná se dostala do velice silného krajského 
přeboru. I přes úzký kádr, neustále doplňovaný o mladší hráče, odehráli 
spoustu pěkných utkání. Některá bohužel nedokázali dotáhnout do vítězného 
konce. Doplnění dorostu je velkým úkolem před jarní sezónou. 

Dorost – KP mladšího dorostu:
- průběžné 14. místo z 16-i týmů se ziskem 6-i bodů. Kvalitní hráči 

a velké naděje blatenského fotbalu. Bohužel na podzim dopláceli na úzký 
kádr staršího dorostu, za který museli nastupovat. 

Žáci – KP starších žáků:
- průběžné 8. místo ze 14 týmů se ziskem 19 bodů. Ve velmi kvalitní 

soutěži bojují naši žáci jako lvi a za klidný střed tabulky se nemusí vůbec 
stydět. 

Žáci – KP mladších žáků:
- průběžné 11. místo ze 14 týmů se ziskem 10 bodů. Kluky je třeba pochvá-

lit za nasazení a bojovnost. Výsledkově to zatím není ono, ale pevně doufáme, 
že naváží na poslední podzimní kolo a vysokou výhru 5:0 v Táboře. 

Přípravka „A“– OP starších přípravek:
- průběžné 3. místo z 11 týmů se ziskem 20 bodů. 

Přípravka „B“– OP starších přípravek:
- průběžné 1. místo z 11 týmů se ziskem 30 bodů. Zatím procházejí soutěží 

bez ztráty bodu s úctyhodným skóre 83:2.

Přípravka „A“– OP mladších přípravek:
- průběžné 4. místo z 9 týmů se ziskem 15 bodů. 

Přípravka „B“– OP mladších přípravek:
- průběžné 8. místo z 9 týmů se ziskem 3 bodů. Své prozatím jediné 

vítězství si ale dokázali pořádně užít. Nadšení kluků neznalo hranic.

Předpřípravka:
- hledáme trenéra pro naše nejmenší. Neradi bychom, aby se opakovala si-

tuace z podzimu. Pevně věřím, že během zimy najdeme kvalitního kouče.
To je rychlý přehled jednotlivých týmů a jejich podzimní účasti v sou-

těžích.
První velkou akcí v novém roce bude fotbalový turnaj mužů a dorostu 

TESLA Blatná CUP.
Turnaj mužů vypukne 11. února 2012 a zúčastní se ho 6 týmů: Blatná, 

Bělčice, Milín, Měčín, Březnice a Střelské Hoštice.
Turnaj dorostu vypukne 12. února 2012 a zúčastní se jej také 6 týmů: 

Blatná, Březnice, Bělčice, Chanovice, Měčín a Nepomuk.
Turnaj se odehraje systémem každý s každým. Zápasy proběhnou na 

umělé trávě a oficiální začátky utkání jsou v 9.00, 11.00 a 13.00 hod. 
Zveme tímto všechny fanoušky. Možnost občerstvení v Salůůůůnu Milana 
Synka. V případě nepříznivého počasí (sněžení) upozorňuji všechny členy 
fotbalového oddílu na pořádání sněhových brigád, kterým se většina zatím 
velice úspěšně vyhýbala. Podrobný rozpis zápasů včetně pravidel turnaje 
naleznete opět na našich internetových stránkách. Kde se mimo jiné také 
můžete zapojit do naší diskuse.

Námětů na další články je spousta (od pravidel, přes podrobnější před-
stavení jednotlivých týmů, po informace z TJ) a tak se i v budoucnu můžete 
těšit na další várku informací, které se Vám snažíme nenásilnou a doufám 
srozumitelnou formou předkládat.

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

Michal Vanduch, předseda FO Blatná
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Dne 21.1. 2012 se v Blatenské herně Jubileum 
odehrál další regionální turnaj ve steelových šip-
kách. Na první jihočeský regionální turnaj v roce 
2012 dorazilo celkem 17hráčů.

V dopoledních hodinách odstartoval celý den 
turnajem dvojic,do tohoto turnaje se přihlásilo 
celkem 8dvojic. Hrálo se na dvě skupiny s postu-
pem pro všechny 4 dvojice do KO pavouka. Do 
finále se po vítězstvích 2:0 a 3:0,celkem hladce 
probojovala dvojice David Miklas-Pavel Mašek. 
Proti nim ve finále nastoupila dvojice Zdeněk Ko-
vařík-Zdeněk Holeček,která v semifinále porazila 
po velkém boji dvojici Pavel Vestfál-Alena Vest-
fálová 3:2. Po finále se,po výsledku 4:1,nakonec 
radovala z vítězství dvojice Holeček-Kovařík 

Jak to dopadlo:
1 místo: Zdeněk Kovařík-Zdeněk Holeček
2 místo: Pavel Mašek-David Miklas
3 místo: Roman Bartoš-Josef Šedivý, Pavel 

Vestfál-Alena Vestfálová
5 místo: Ondřej Fejtl-Miroslava Komanová, 

Ondřej Klepsa-Jiří Pajer, Jan Toufar-Ladislav 
Hořejš, Dominik Mašek-Pavel Zelenka

Do turnaje jednotlivců se přihlásilo celkem 
17hráčů. Kteří se rozdělily do 4skupin. Postup do 
KO pavouka si zajistily vždy první 4 hráči. Hodně 
pozornosti přitáhla tedy skupina A, ve které jako 
jediné bylo 5 hráčů. Nikdo nechtěl skončit na 
pátém místě a bojovalo se doslova až do konce. 
Tři hráče musela rozsoudit až 701 DO.

Do prvního semifinále se probojoval David 
Miklas a Jíří Pajer. V souboji o finále byl nako-
nec úspěšnější Jiří Pajer který Davida Miklase 

Regionál  ve steelových šipkách Blatná
vyřadil 4:1na legy. V druhém semifinále se po-
tkal Zdeněk Holeček a Roman Bartoš. Zde byl 
nakonec úspěšnější Zdeněk Holeček a postoupil 
po vítězství 4:2.

Ve finále se tedy potkali Jiří Pajer a Zdeněk 
Holeček,z vyrovnaného průběhu finále se nakonec 
zrodilo vysoké vítězství 5:1 pro Zdeňka Holečka,-
ten se na finále dokázal o něco lépe koncentrovat 
a stal se tak vítězem turnaje.

Celkové výsledky jednotlivců:
1. místo  Zdeněk Holeček
2.místo  Jiří Pajer
3. místo David Miklas,Roman Bartošl
5. místo Hořejš Ladislav, Mašek Pavel, Kova-

řík Zdeněk, Šedivý Josef
9. místo Toufar Jan, Zelenka Pavel, Fejtl 

Ondřej, Vestfálová Alena, Melicharová Mar-
cela, Klepsa Ondřej, Vestfál Pavel, Komanová 
Miroslava 

17. místo Dominik Mašek 
Na turnaji se také poprvé rozjela Blatenská 

devítka. Soutěž, kde se hráči snaží naházet co 
nejvyšší bodovou hodnotu 9ti šipkama. Prvenství 
bral nakonec Pavel Mašek s úctyhodnými 271 
body. Turnaj hráčům zpříjemnilo občerstvení 
a uzené hody,které pro nás připravil personál 
hostince Jubileum.  Nejvyšší zavření bral David 
Miklas za zavření 124. A nejvíce 180 nakonec se 
dvěma hozenýma Zdeněk Holeček. Výsledky z to-
hoto turnaje se již započítávají do tabulky Steel 
Regionál Cup 2012. Zároveň si vás dovolujeme 
pozvat na V.narozeniny klubu Šk Šneci Bělčice 
18.2.2012. v Bělčicich.

Program na únor 2012
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro 
děti
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, 
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 

odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00  -  Šikovné ploutvičky 

Program na pondělky a středy
1.2.    -   Srdcový závěs
6.2.    -   Masky na obličej
8.2.    -   Tučňák z papír. ruličky
13.2.  -   Sv.Valentýnek
15.2.  -   Šmoulové + maškarní bál
20.2.  -   Tiskáme
22.2.  -   Vyrábíme Eskymáka
27.2.  -   Housenka – závěs
29.2.  -   Rákosníček

Připravujeme od února – angličtina 
s Kapříkem!
Informační schůzka dne 30.1. od 16:30 
v herně MC

- více na www.mckaprik.estranky.cz

A jak komunikujete 
s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva 
úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či 
městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu 
bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář 
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro 
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy 
mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než 
by se na první pohled zdálo, zvláště v  zimním 
období. Problémy nekončí ani na samotném 
úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat 
třeba s člověkem od narození neslyšícím, který 
má potíže s porozuměním psanému textu a jeho 
mateřským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, 
které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních 
technologií do komunikace neslyšících, bylo 
právě s ohledem na potřeby zdravotně postiže-
ných přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, 
umožňující online rozhovor úředníka s obča-
nem prostřednictvím internetového připojení, 
s vizuálním kontaktem a archivací záznamu 
z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan 
navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři 

na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří 
spolu, záznam návštěvy lze následně uložit 
a dále s ním pracovat. Je možné přizvat k roz-
hovoru jednoduchým způsobem další úředníky. 
Neslyšící občan může využít online tlumočení 
do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním 
účastníkem návštěvy stává službu konající pra-
covník celorepublikového online tlumočnického 
centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor 
úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do 
znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie 
Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech, 
ředitel společnosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce 
úřadu je umístěn graficky provedený příznak 
či logo, signalizující, zda úředník momentálně 
je či není online k dispozici. Občan na tento 
příznak jen klikne a dostane se do virtuálního 
prostředí online kanceláře příslušného úředníka, 
požádá o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po 
povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. 
Ve virtuální kanceláři lze využít videorozhovor 
nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, 
prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 
21. století.  

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

Nuda – co to je? … To slovo 
ve Stationu 17 neznáme…

Station 17 již brzy oslaví rok svého otevření a má 
se čím chlubit. Během každého jednoho měsíce klub 
napočítá něco okolo 100 návštěv a rozhodně se tu 
nenudíme. 

V říjnu jsme uspořádali Station minifest. V rámci 
tohoto festu jsme se setkali s uskupením Somebody 
else, které nám předvedlo několik tríčků z taneční-
ho stylu breakdance. Následoval DJ Mushroom, 
který nám svým umem vytřel zrak a ukázal, jak se 
správně mixuje. Diváci si v naší hudební zkušebně 
pak sami mohli vyzkoušet scratching a vyslechli si 
i pár rad, jak si vyšlapat cestičku k DJingu. Poslední 
z vystupujících byla hudební kapela O sto 7, která 
nám v závěru zahrála i na přání.

V listopadu jsme ve Stationu 17 přivítali blaten-
ské streetworkery. Jednalo se o otevřenou debatu 
o drogách, ve které padaly velice zajímavé otázky 
a ještě zajímavější potom byly odpovědi. Dozvě-
děli jsme se mnohé o problematice drog jiným 
než obvyklým způsobem a zkušenosti streetů nám 
v mnohém vyrazily dech.

V prosinci jsme uspořádali slavnostní předsil-
vestrovskou karaoke párty a v lednu bychom měli 
oslavit otevření nealko baru. Přesné datum konání 
a podrobnější program naleznete na plakátcích, které 
se určitě během ledna objeví, a to buď ve školách 
nebo v městských informačních vývěskách.

Station 17 si každé dva měsíce nese své téma, 
ke kterému se vztahují různé aktivity. Na měsíc 
leden a únor připravujeme téma Rozkoš. Budeme 
debatovat o formách rozkoše jako jsou adrenalinové 
sporty, peníze, jídlo atp. Do tématu bude zahrnuto 
promítání filmu (většinou dokumenty), beseda 
s hostem a další zajímavosti. 

Do budoucna plánujeme i workshop ve fotbálku, 
v beatboxu a v rapu, ale také spoustu dalších akcí, 
které byste si rozhodně neměli nechat ujít!

Máte-li zájem sledovat aktuálně naše dění, při-
dejte si nás do přátel na facebooku (heslo: Station 
17) anebo za námi zajděte rovnou do našich prostor, 
které se nachází na adrese Spálená 727, Blatná 
(v budově bývalého Steka). 

Těší se na vás Šárka a Petr.
Šárka Kilianová, station 17 NZDM Prevent
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P Ř I J M E M E 
1. pracovníka nebo pracovnici na brigádu

na dobu 1. roku. 
Vhodné i pro ženu na MD nebo studenta 

e-mail:  fp@pavelbusta.cz

MO ČRS  a DDM Blatná  
pořádají pro děti a mládež

u příležitosti 90. výročí založení 
MO ČRS Blatná

1. BlatenSké RyBářSké a  
kuchařSké  SOuStřeDění

8.3. - 10. 3. 2012 Blatná
- pro děti a mládež s rybářskou povolenkou-

P r o g r a m :
Rybářské výpravy po MP revíru na Blatensku  

s lovem ryb.
co si ulovíme, to si upravíme a sníme 
- kapr na mnoho způsobů - přehlídka 

kuchařského umění s ochutnávkou kuchař-
ských výrobků z ryb. 

Přírodovědná výprava chovným pstruhovým 
revírem. 

Beseda se členem rybářské stráže. Ochrana 
přírody a poslání ČRS.

Trochu výtvarného umění při zhotovování 
rybářských trofejí.

Společné ubytování a stravování zajištěno 
i s nočním překvapením.

Přihlášky v DDM Blatná.


































Program – leden – duben 2012:
10.2. Kuchařské čarování s mistrem kuchařem panem Petrem Stupkou. 
         Začátek 19,00, vstup 200,- Kč
  9.3. Cestovatel, pan Fr. Šesták – tentokrát jako fotograf - Začátek 19,00 hod.
10.3. Senior club Vrbno pořádá tradiční oslavu MDŽ  
         pro všechny ženy. POZOR! Sobota, 20,00 hod.
24.3. Velikonoční výstava dekorací a ručních prací s možností vyzkoušet 
         si jejich výrobu. POZOR!  Sobota  již od 15,00 hodin.
15.4. Linda Olšarová - AROMATERAPIE a její léčebné       
         účinky. Začátek 19,00 hodin.    

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332, nebo na 

www.vrbno-ubytovani.cz  I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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KRMIVA MAŠEK 
sm si ZZN + další krmiva pro: 
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 

telefon: 724 130 630

Ročník 22 (32) Blatná 25. března 2011 Číslo 5 / strana 11

!!! 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

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry 

oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád

mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer

PROnAJMU gARáž v Blatné na  
Topiči elektrika zavedená, 

kontakt: 607 616 567

PROnAJMU ByT 2+1 (90m2) se 
zahradou, místo: nerudova ul. 508, 

Blatná - tel. 602 256 931

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel: 721 310 480

Prodám palivové dřevo
Cena 750 Kč za metr dřeva.

Informace na tel. 383 42 29 34
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za nejvyšší ceny !!!













n O V Ě
PŘÍJEM KOČáRKŮ DO KOMISnÍHO 

PRODEJE v secondhandu
T.g.Masaryka 112, Blatná

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

 
 
 
 
 
            
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

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

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 

 

 

 

Do you speak English? 
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, 
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.

Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2012.

Výuka, přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;

tel: 732 37 47 58; e-mail: lubos.vins@seznam.cz

OPRAVA ODĚVŮ
zkracování kalhot

výměna zipů
na přání ušijeme vše

Tyršova 368 -  
minimarket n.C.Q.

tel. číslo: 774 218 355 
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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 :

 personi�kace 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.


