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Finále Mistrovství ČR mažoretek se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly.

Přijďte se podívat na nejlepší mažoretky z České
republiky a podpořit naše děvčata ze Sokola Blatná –
Prezioso a Blatenské mažoretky.
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A KTUALITY
Vážení spoluobčané,
vážení pacienti,

Dovoluji si oznámit, že 31. 5. 2012 končím po 49 letech svoji zubní praxi.
Jsem už 10 let v důchodovém věku a nechtěl jsem přestat pracovat dokud nenajdu
nástupce, což v dnešní době není jednoduché.
Nyní se to povedlo.
Ordinaci V Jezárkách přebírá mladý,
sympatický lékař MUDr. Jiří Mašek z Písku,
samozřejmě i s kartotékou a smlouvami se
zdravotními pojišťovnami.
MUDr. Maška můžete kontaktovat
od června tohoto roku na tel. čísle 383 423 568
(stejné jako dosud).
Věřím, že s novým lékařem budete spokojeni.
Děkuji Vám za dosavadní spolupráci
a omlouvám se všem, které to moc bolelo,
což se u zubaře často stává.
MUDr. Václav Bartoš

Informace pro
obyvatele Blatné
V poslední době se množí telefonáty, kterými Městské policii oznamují obyvatelé města
nezvané osoby, které se snaží dostat do bytu
nebo domu a nabízejí něco ke koupi nebo např.
změnu mobilního operátora, změnu dodavatele
elektřiny nebo plynu. Všichni se dovídáme
z médií, že návštěvy těchto osob nemusí být
za účelem něco nabídnout, ale také něco odcizit,
zvláště u starších, důvěřivých lidí. Rada města
má možnost podomní prodej ve městě zakázat.
Na svém zasedání dne 23.4. 2012 rozhodne
o doplnění nařízení města Tržního řádu o zákazu
podomního prodeje. Na internetových stránkách
města Blatná probíhá anketa, ve které se můžete
k tomuto problému vyjádřit.
Při podomním nabízení služeb a zboží může
dojít k nežádoucímu ovlivnění vůle spotřebitele.
Když už tedy nějakou smlouvu uzavřete a pak
při důkladnějším promyšlení zjistíte, že to tak
vlastně nechcete, pamatuje na tyto případy § 57
Občanského zákoníku.
(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena
mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele
nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně
odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb
dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez
uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele
za účelem objednávky. Dodavatel je zároveň

povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně
upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění
musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba
toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla
takové osoby.
(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit
od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
(4) Ustanovení předchozích odstavců se
nevztahují na smlouvy
a) jejichž předmětem je výstavba, prodej,
nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou
smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení
do ní začleněných,
b) na dodávku potravin nebo jiného zboží
běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli
do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím
určeného místa,
c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly
uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž
se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi
stranami má pokračovat spojení při plnění
uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu,
že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy
nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto
právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,
d) pojistné a o cenných papírech.
Můžeme doporučit podrobně přečíst smlouvu
a pokud Vám nebude vše jasné – nepodepisujte.
Jak je uvedeno výše, pokud se s prodejcem
domluvíte na předvedení zboží a sjednáte si jeho
návštěvu u Vás doma, potom možnosti odstoupení od smlouvy podle odst. 1 § 57 Občanského
zákoníku odpadají.
Marie Mikyšková živnostenský úřad
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NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI,
PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI
PLÁČE-LI ČERVEN A NEOSCHNE ŽITKO, V ZAJÍCÍCH, KOROPTVÍCH BUDEM
MÍT ŘÍDKO
NA BOŽÍ TĚLO DEN JASNÝ – CELÝ ROK
ŠŤASTNÝ (7. června)
Nastává letní čas – mnozí, hlavně děti, již určitě cítí ve vzduchu prázdniny. Všichni se těšíme
na horké slunné dny a provoněné vlahé večery.
LÉČIVÁ MOC ČERNÉHO BEZU
Červen, pomalu nastupující měsíc LÉTA, je
vhodný pro sběr léčivých bylin. Jistě víte, že
magická moc rostlin končí 24. června na den
Jana Křtitele a nejsilnější moc má právě o noci
Svatojánské. Z nasbíraných bylinek lze připravit
léčivé čaje, masti i tinktury. Můžeme je použít
k obohacení našeho jídelníčku, výrobě různých
nápojů apod.
Naši předkové uctívali ČERNÝ BEZ jako
vzácnou bylinu.Věřili, že také ochraňuje před
zlou mocí a proto se vysazoval jeden k obytné části domu a druhý ke stodole. Tento keř
s nádhernými bílými květy krášlí naše louky
a remízky, kořeně voní a později je vhodnou
potravou pro ptactvo. K venkovu prostě patří!
V nedávných dobách však byl považován za plevel a z přírody i našich zahrad byl likvidován
.Současná doba však jistě vše uvádí na pravou
míru a této rostliny si již určitě všichni vážíme.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA
Prodejna lidového řemesla je v současné
době otevřena stále jen o víkendech. Pokud byste potřebovali nutně nějaký dárek
o kterém třeba i víte, že je v naší nabídce,
neváhejte a zavolejte na tel. 736 765 747 a my
vám s určitostí vyjdeme vstříc a také v týdnu
prodejnu otevřeme.
Náš tip na červen: dětské dřevěné hrabičky
na sena pro malé pomocníky
PŮJČOVNA LODĚK
Rádi byste se svezli na lodičce kolem zámku
a nemáte peníze? Přijdte, třeba vás využijeme
k reklamní jízdě a vaše „plavba“ bude ZDARMA!
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Obnova veřejného osvětlení
– areál krematoria
Vzhledem k tomu, že i stávající veřejné osvětlení časem stárne a i z hlediska estetického už není jako kdysi bývalo, rozhodly se Technické služby
provést obnovu veřejného osvětlení v areálu krematoria a přilehlého
hřbitova. Zde byly vyměněny staré betonové sloupy za nové z tvrzeného
plastu a zároveň bylo provedeno osazení novým typem svítidel typu BETY
s výbojkou NAVT o výkonu 70 W.
Věříme, že i tímto krokem přispějeme k příjemnému prostředí míst
posledního odpočinku.
Níže přikládáme fotografie, ze kterých můžete porovnat svítidla původní
a nově osazená.
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v areálu „Steka“ byla demontována stávající skladová hala a přesunuta
do areálu v lokalitě ulice Vrbenská. Zde je s drobnými úpravami znovu
stavěna. Po dokončení výstavby bude opět sloužit k uložení sypkých
materiálů (písků, chemické soli) a drtí různých frakcí. Výstavbu skladové
haly realizuje pro stavebníka firma Radek Šimsa, Služby mechanizace,
zemní práce, Bezdědovice.
Níže přikládáme fotografie z prováděných stavebních prací.

Obnova veřejné zeleně
Koncem měsíce května byla na středisku údržby veřejné zeleně provedena obnova veřejné zeleně, a to provedením výsadby nových vzrostlých
stromků. V některých případech se jednalo o provedení náhradní výsadby
za stromky uschlé či zničené vandalismem, v poslední řadě pak byla provedena nová výsadba vzrostlých stromků. Práce byly provedeny v lokalitě
blatenského tržiště (naproti marketu Lidl), v lokalitě sídliště Nad Lomnicí
a v Husových sadech.
Věříme, že náhradní výsadbu vzrostlých dřevin již nebudeme muset
provádět, zejména pokud se jedná o dřeviny zničené vandalismem, neboť
takováto obnova veřejné zeleně stojí i nemalé finanční prostředky.
Níže přikládáme fotografii z prováděných prací v rámci obnovy veřejné
zeleně.

Výstavba nové skladové haly
Technické služby města Blatné s. r. o. v současné době realizují, jakožto
stavebník, výstavbu nové skladové haly v lokalitě ulice Vrbenská. Tuto
výstavbu si vyžádala situace, kdy areál „Steka“, který dříve Technické
služby využívaly k uskladnění různých druhů materiálů, je v současné době
přestavován na areál rekreační. V rámci demoličních prací prováděných

Změny vlakového jízdního řádu
Vážení čtenáři,
na základě některých Vašich připomínek byly s Jihočeským koordinátorem dopravy a Českými drahami projednány drobné změny vlakového
jízdního řádu v úseku Březnice-Blatná, které vejdou v platnost k 10. červnu letošního roku. Změny byly vyvolány především omezením provozu
rychlíků mezi Prahou a Březnicí, které bylo v loňském roce provedeno ze
strany Ministerstva dopravy až těsně před uzávěrkou jízdního řádu pro rok
2011/2012 a nebylo v silách objednatele (Jihočeského kraje) ani dopravce
(Českých drah a.s.) na ně adekvátně reagovat případnou úpravou časových
poloh přípojných osobních vlaků.
Změny se budou týkat následujících tří vlaků:
1.) Stávající osobní vlak s odjezdem z Březnice v 7,18 hod. a příjezdem
do Blatné v 7,48 hod. bude ve dnech školního vyučování v úterý-pátek odjíždět z Březnice již v 7,12 hod. a do Blatné přijíždět v 7,42 hod. V pondělí
(a o prázdninách celotýdenně) bude vlak jezdit i nadále v nynější časové
poloze a to zejména vzhledem k návaznosti na rychlík od Prahy, který
jede pouze v pondělí. Důvodem změny je poměrně pozdní příjezd vlaku

s ohledem na začátek školního vyučování a omezení jízdy výše uvedeného
přípojného rychlíku pouze na pondělí.
2.) Stávající osobní vlak s odjezdem z Březnice v 15,21 hod. a příjezdem do Blatné v 15,51 hod. bude v pondělí-čtvrtek nově veden jako přímý
z Příbrami, odkud odjede ve 14,43 hod. V úseku Příbram-Březnice nahradí
tento spoj v uvedených dnech vlak, který nyní odjíždí z Příbrami ve 14,16
hod. V pátek mohou cestující pro cestu z Příbrami do Blatné i nadále využít
rychlík, který z Příbrami odjíždí ve 14,59 hod., s přestupem na osobní vlak
v Březnici. Důvodem změny je zlepšení odpoledního spojení mezi Příbramí
a Blatnou, které bylo po omezení provozu výše uvedeného rychlíku pouze
na pátek v ostatních pracovních dnech velmi špatné.
3.) Stávající osobní vlak s odjezdem z Březnice ve 21,21 hod. a příjezdem do Blatné ve 21,51 hod. bude v neděli nově nahrazen vlakem
s odjezdem z Březnice ve 20,35 hod. a příjezdem do Blatné ve 21,05 hod.
V ostatní dny (pondělí-sobota) zůstane vlak zachován v původní časové
poloze. Důvodem je především zlepšení návaznosti ze směru Beroun
a Příbram, kdy v neděli po zrušení večerního rychlíku z Prahy přijíždí
do Březnice poslední vlak z tohoto směru ve 20,13 hod.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Studentský den
Přiznám se, že jsem přemýšlela o tom, jestli bych pro pátek 25.5.2012
nenašla příhodnější název, než byl ten oficiální. Asi jsem ale myslela
na úplně jiné věci, nebo jsem se jednoduše snažila objevit objevené,
docela určitě to ale podle všeho nebylo efektivní snažení. Faktem je, že
mě nenapadlo zhola nic, a tak budu respektovat nejen název, ale chvilku
zůstanu i u celého dne.
Na větší části Koubkovy třídy / od Coopu k věži/ jsem strávila toho
dne více než dvanáct hodin. Většina z nás tam obvykle nakoupí věci, které
neseženeme v Lidlu nebo v Penny, ale pak rychle mizíme někam jinam.
Po páté hodině docela pravidelně v každém dni a následně týdnu, měsíci
a roce centrum města jednoduše umře.

nabízeli možnosti jak zajistit to či ono, vášnivě debatovali o tom, kterou
kapelu by bylo dobré ještě sehnat, komu zavolat, kam dojet pro vrak auta...
Nebudu uvádět výčet všeho, co si naše omladina přála a slíbila zajistit,
nebudu v této chvíli zmiňovat ani to, že mnozí měli velké oči a nakonec nedokázali splnit to, co slíbili. Nebudu rozvádět ani fakt kvalitního
a zodpovědného finálního zastřešení celé akce ze strany Centra kultury
a vzdělávání. To totiž není důležité.

V pátek 25.5.2012 tomu tak nebylo, protože se studenti SOŠ, učni SOU
a žáci ZŠ Masarykova a Komenského rozhodli spontánně podpořit nápad
nového vedení Centra kultury a vzdělávání v Blatné. Představou Broni
Winklerové bylo to, že se studenti, učni a žáci základních škol budou sami
aktivně podílet na přípravě takového dne.
A hned od prvního okamžiku se vyrojily celé série nedůvěřivých postojů
ze všech stran. „Nic neudělají, tu mládež dneska nic nezajímá, snad jen
hospoda a počítač, to nemá šanci na úspěch,…“ taková byla jen ta nejčastější skeptická tvrzení. Jenže všechno bylo nakonec jinak. Férovým bude
přiznání, že se projekt nerodil bez potíží a chyb, ty ale jak známo provázejí
každý nový počin, ať už má jakoukoliv podobu.
Několik týdnů se pravidelně ve středu scházela skupinka organizátorů
s autorkou nápadu a faktem je, že mnozí odvedli zcela ojedinělou aktivitu
nejen během příprav, ale nakonec i v průběhu samotného Studentského dne.
Byla jsem zvědavá, jak to zvládnou, a tak jsem navštívila jednu z jejich
přípravných schůzek v muzeu. Organizátoři všech skupin sršeli nápady,

Zcela mimořádné je to, že všichni udělali obrovský kus práce proto,
aby se bavili kamarádi, rodiče, sourozenci, přátelé účinkujících i náhodní
příchozí. Jejich přičiněním město ožilo a to je husarský kousek, to je víc,
než by se mohlo při letmém pohledu zdát. Dovolte mi, vážení čtenáři, jen
krátkou odbočku…
Já si myslím, že naše mladá generace není o nic horší, než jsme byli my.
Za čtyřicet let ve školství je znám dobře, dnes a denně se přesvědčuji o tom,
že není jednoznačnou pravdou to, že jsou
ti mladí dnes vesměs nemožní, hloupí,
neschopní soustavné práce, kradou, fetují
a kdovíco ještě. Já bych řekla, že ve své
většině jsou, bohužel, nevychovaní, to
je pravda. Rodiče podnikají a mnohdy
na dítě nemají čas, a nebo jednoduše
hlavy rodin sami nevědí, co si představit
pod pojmem základní společenské návyky
a dítěti tím pádem není co předat. Opravdu
noblesních mladých mužů vidí člověk
na střední škole jako šafránu, ale dlužno
říct, že i ti tu jsou !! Rozhodně neplatí tvrzení, že je dnešní mládež hloupější. Taky
proč by měla být? Nevidím jediný důvod.
Ti, kteří plánovali svůj Studentský den,
jen potvrzují má slova. Připravili program
tak, že se v ranních hodinách půvabnými
tanečky náramně bavily děti z několika
mateřských školek, některé z nich jsem
viděla ještě po jednadvacáté hodině řádit
na trávníku uprostřed Koubkovy třídy,
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o málo starší děti se po celý den
pokoušely zdolat lezeckou stěnu,
jiní se nechali na dvacet čtyři hodin
oddat, nebo si nechali upravit účes
těsně před tím, než se odebrali
do improvizované čajovny. Vůbec
nemluvím o těch, kteří s nadšením sledovali výkony skupinky
parkouristů z Klatov, kteří akrobatickými kousky překonávali i osm
ležících těl, jiní zase se zaujetím
sledovali expozici kluků z učiliště,
kteří přivezli nádhernou traktodráhu.
V obležení byla i Pavlína Beranová
s Marií Drobníkovou, které po celý
den vytvářely rychloportréty. Celodenní program doplňovala ještě
mnohá další vystoupení: souboje
škol, ohnivá show, bubenická show, tanec, hudební skupiny Air fare či
Volkmen, DJ Chany a další.
Kapitolou samou pro sebe byly všechny soutěže pod vedením skvělého moderátora Karla Hocha a skutečně výjimečné byly pěvecké výkony
nejen všech žáků a studentů, ale i Vojty Kováře a Niny Švehlové. Rodiče,
kteří přišli, měli být na co hrdí. Všichni společně ocenili pěknou výzdobu,
trávník určený k relaxaci i nádherné fotografie Lukáše Grössla a jiných
autorů z archivu SOŠ Blatná.

Co organizátorům vyčíst? Možná nedostatečnou a těžkopádnou propagaci celé akce, starousedlíkům v Koubkově třídě asi vadily decibely
hluku, jinému možná chybělo pivo nebo párky. Ať to bylo cokoliv, čisté
vody povedené akce to rozhodně nezkalilo, což potvrzují slova chvály
všech, kteří přišli.
Za zmínku stojí i poznámky těch, kteří ocenili, že se po hubených letech
děje něco v zájmu dětí a mládeže, protože těm se zpravidla nabízí ( kromě
akcí Duhových ještěrek, které už hodně ukázaly a ještě předvedou, nebo
pohádkových představení ochotníků) jen více než dvacet hospod ve městě.
Naše krásné maloměsto bude jistě na celé akci hledat další chyby, to
se koneckonců stalo už skoro klasickým průvodním jevem čehokoliv
a kdykoliv, je ale třeba připomenout, aniž bych chtěla moralizovat, že je
normální, moudré a asi i užitečné předpovídat nekalý úmysl, zradu a podvod
ve svém malém, čistě osobním světě. Jinak platí to, co řekl kdosi mnohem
moudřejší. Normální není předem nevěřit, normální je důvěřovat, a to
i za cenu, že se spálím. Nejsem hloupějším proto, že jsem věřil, hloupým
jsem se stal v okamžiku, kdy jsem ukázal, jak malý a nízký je můj svět.
Kdo nevěří, ať tam běží…., tedy navštívit příští ročník Studentského
dne. Ideální příležitost udělat si vlastní obrázek, jinak se nenabízí nic jiného
než naslouchat rozhodně „zaručené“ zprávě, kterou bude jakási zapšklá paní
docela určitě zase kolem sebe trousit, takové už je její věčné životní poslání.
Jsem si jistá tím, že dětem a studentům budou všechny případné výtky
ukradené, vědí totiž své. Mnozí z nich pro úspěch Studentského dne hodně
udělali, ať už jako organizátoři nebo účinkující, jiní se jen „svezli“, ale
všichni společně se ten den bavili a o to myslím šlo.

B. Hermannová
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Maturanti SOŠ Blatná i letos úspěšní v didaktických testech!
Střední odborná škola v Blatné se minulý rok zařadila
mezi nejlepší střední odborné školy v ČR. Úspěšnost
u státní maturitní zkoušky činila 94 %. Všichni jsme
zvědavi, zda i letošní maturanti tuto vysoce postavenou
laťku obhájí. Letošní studenti maturitních ročníků
atraktivních oborů Elektronické počítačové systémy
(EPS), Obchodní akademie (OA) a Informatika v ekonomice (IE) obdrželi výsledky didaktických testů společné části maturitních zkoušek.
Ukázalo se, že stejně jako loni byli i letos nadprůměrně úspěšní. Ze 79
letošních maturantů plně uspělo 77! Jen dva studenti budou opravovat
test z matematiky.
Ještě před koncem čtvrtého ročníku studenti na závěr předmětu praxe
absolvovali obhajobu žákovských projektů. Studenti odevzdávali normalizovaný dokument ve Wordu v tištěné podobě a na veřejnou obhajobu
si připravili prezentaci
v Power Pointu či html
souborech.
● Jako první
ve dnech 12. a 13. prosince 2011 obhajovali studenti 4. A a 4. B
oboru Elektronické
počítačové systémy.
Jde o zhotovení elektrotechnického výrobku
včetně oživení, zapouzdření a technické dokumentace. Jednu obhajobu můžete vidět živě na http://www.youtube.com/
watch?v=xgA1q1FlyQ8&feature=youtu.be. (nebo když na YouTube dáte
ve vyhledávání „SOŠ Blatná - obhajoba žákovských projektů“).
● Studenti 4. D oboru Obchodní akademie obhajovali 1. a 2. února 2012. Předmětem práce bylo vyhodnocení dat z podniků a organizací,
kde studenti byli několik týdnů na praxi. Šlo o rozbory v oblasti ekonomiky,
statistiky, marketingu, managementu. U oboru Informatika v ekonomice
(obhajovali 19. a 20. prosince 2011) k tomuto přibyla témata z počítačové
grafiky, webových stránek aj.
Veřejná obhajoba žákovských projektů vede studenty k samostatnému
zpracování zvoleného odborného tématu, včetně členění dokumentu a citací, i k tomu, že se učí vystupovat před lidmi. Systém obhajob žákovských
projektů v předmětu praxe vysoce ocenila i Česká školní inspekce, která
hodnotila SOŠ Blatná v lednu 2012 s celkově kladným výsledkem. Další

nadstandardní oblastí v hodnocení inspekce byla například i mezinárodní
spolupráce školy.
Profilovou praktickou maturitní zkoušku prováděli studenti oboru
Elektronické počítačové systémy 7. května. Losovali jedno z témat:
Konfigurace Windows server, Windows a Linuxu; Programování databáze
na SQL serveru (viz foto); Programování jednočipového procesoru; Návrh
a zpracování elektronického obvodu; Elektrotechnická měření. Studenti
oborů Obchodní akademie a Informatika v ekonomice dne 11. května
absolvovali zkoušku kompletně na počítači. V obou oborech jde o zkoušku
ze všech následujících oblastí: Účtování podvojného účetnictví na účetním
software; Statistické zpracování dat; Obchodní korespondence na počítači.
U oboru OA dále: Výpočet ekonomických ukazatelů; Ekonomická angličtina nebo němčina. U oboru IE: Instalace počítače; Počítačová grafika;
Získání dat z databáze pomocí dotazů v SQL. Praktická maturitní zkouška je
sice náročná, ale studenti jsou na ni cíleně připravováni ve výuce odborných
předmětů i v průběhu odborné praxe včetně praxe ve firmách. Studenti se
od ledna scházeli po výuce v učebnách sami nebo s učiteli ke společnému
doučování, někteří se společně učili doma. Letošní studenti byli svědomití
a velká většina praktickou maturitní zkoušku zvládla.
My učitelé jsme na výkony letošních maturantů hrdí. Pro učitele to
znamená, že poctivá práce a někdy i dřina nese své ovoce. Učitelé cílenou
a koordinovanou prací vedou studenty ke zvládnutí vysokého standardu
odborných i všeobecných předmětů. Snaží se, aby studenti byli připraveni
do odborné praxe v oboru, aby měli šanci dostat se a vystudovat vysokoškolské obory, kam odchází okolo 2/3 studentů „blatenské ekonomky“,
i aby zvládli nástrahy státní části maturitních zkoušek.
Za dobrým výsledkem stojí i metody a formy výuky. Křídy, tabule
a učebnice doplňují počítačové sítě, datová projekce, interaktivní tabule,
četné vlastní elektronické učební materiály a systematická aktivní práce
studentů u počítače, vybavené dílny a elektrotechnická laboratoř. Škola
je zapojena i do výukových projektů tvorby výukových materiálů, které
zefektivňují výuku.
Věříme, že podobně úspěšní budou letošní maturanti SOŠ Blatná
i v písemkách (ty se ještě opravují) a u ústních zkoušek v týdnu od 28. 5.
do 1. 6. My učitelé i všichni zaměstnanci školy držíme „svým“ studentům
palce! Přejeme jim dobrý start do života zvládnutím zkoušky dospělosti,
sílu, vůli, odvahu i lásku a štěstí ke zvládnutí svého života.
Další informace o aktuálních výsledcích maturitních zkoušek jsou
na www.blek.cz
Aleš Drobník
foto: F. Hajdekr

Žáci ZUŠ Blatná uspěli na Ústředním kole v Mikulově
Žáci ze ZUŠ Blatná se ve dnech 10. 11.05.2012 zúčastnili Ústředního kola národní
soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje, kam
postoupili díky svým kvalitním výkonům z Krajského kola. Soutěž probíhala po celé dva dny
za nádherného počasí v krásném moravském
městě Mikulov.
Nad celou akcí převzali záštitu hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek a starosta
města Mikulova Rostislav Koštial. Zahájení
soutěže proběhlo v krásném zámeckém sále
symbolickým zazvoněním na zvonek, který byl
dárkem od ZUŠ Blatná.
V Ústředním kole se představili ti nejlepší hudebníci z celé republiky, které hodnotila odborná
porota. Blatenští žáci dosáhli těchto úspěchů:
Dudácké trio (Z. Plechatá, J. Vinšová a N.
Slavíčková) – 1. místo
Sólo na dudy (Z. Plechatá) – 2. místo

Sólo na dudy (J. Vinšová) – 2. místo
Sólo na dudy (N. Slavíčková) – 2. místo
Dudácká kapela doprovázená tanečním
oborem, lidové pásmo
písniček na téma Řemesla
– 3. místo
Gratulujeme žákům
za skvělou reprezentaci
školy, dík patří také jejich
učitelům.
Krásným zážitkem byl
také závěrečný Koncert
vítězů. Kvalitní výkony
byly oceněny obrovským
potleskem, nádherná podívaná byla také na různorodé lidové kroje, atmosféra
byla nezapomenutelná,

zkrátka - čas strávený v Mikulově byl jedinečným kulturním zážitkem.
Veronika Loukotová, učitelka TO ZUŠ
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„Pracují nejen pro odměnu, ale i pro
radost z dobře vykonané práce“
V dnešní době, plné negativních zpráv o různých levotách, korupcích a okrádání mne velice příjemně překvapili řemeslníci, kteří letos v květnu provedli rekonstrukci našeho rodinného domku. Rád
bych poděkoval partě pokrývačů pana Radka Majera z Lažánek, jmenovitě pánům, Karlu Staňkovi,
Milanu Poskočilovi a Milanu Dobřemyslovi za kvalitní a profesionální práci. Nemohu zapomenout
ani na rodinnou firmu Františka Vintra a jeho dvou synů Františka a Zdeňka, kteří odvedli rovněž
perfektní klempířské práce ve vysoké kvalitě.
Oceňuji, že vedoucí p. Majer dokázal organizačně zajistit a skloubit všechny pomocné služby,
nákupy a dopravu a přitom pracoval se svojí partou na střeše. Rád dodávám, že po celou dobu
rekonstrukce panovala mezi všemi pracovníky přátelská atmosféra, kolegiální vstřícnost a ochota
vzájemně si pomoci.
S trochou nostalgie vzpomínám, když jsme před léty pokrývali střechu, byla to záležitost celé široké
rodiny. Nyní byla moje nabízená pomoc s díky odmítána, chlapi předali dílo včetně úklidu dvora.
S potěšením jsem vyslechl již několik pochval hezkého díla od svých sousedů i náhodných
kolemjdoucích.
Rádi tyto pochvaly a naše poděkování touto formou předáváme všem výše jmenovaným.
Karel a Marie Zíkovi
Ilustr. foto: K. Zíka
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

PREVENCE KRIMINALITY
Kapesní zloději mají opět žně
Policie varuje, množí se krádeže
peněženek

Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme: Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem
a osobními doklady. Samotná krádež bývá
bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená.
Mezi riziková místa, kde by měli být občané ostražití a měli by si své peněženky a další
cennosti hlídat, patří obchodní domy, kulturní
a sportovní akce, trhy, hromadné dopravní prostředky, prodejny, rušné ulice a čekárny, nejčastěji v nemocnicích. Příležitosti ovšem pachatelé
využijí téměř kdekoli. Krádežím peněženek se
ale mohou bránit i sami občané, stačí se poučit
z případů, ve kterých už byl někdo okraden a řídit
se uvedenými radami.
Často jsou o peněženku okradeny ženy.
Klasickou situací, při níž je žena okradena, je
výběr zboží v obchodě. Existuje však způsob
jak se před pachatelem chránit. V žádném případě kabelku neodkládat. Nepokládat ji nebo
nezavěšovat na nákupní vozíky. Bezpečné místo
pro kabelku je pouze v blízkosti její majitelky
nejlépe v oblasti před sebou, tak aby žena na kabelku viděla. Důležité je nenechávat si kabelku
otevřenou. Do tašek, které není možné uzavřít,
je vhodné si cenné věci nedávat. Skutečným
rizikem a lehkomyslností je mít v takové tašce
položenou peněženku navrchu.
Důležité je pachatelům krádeže neusnadňovat. Pachatel zvládne peněženku odcizit během
okamžiku, a to i v případech, že ji má poškozený
ve své blízkosti, např. při placení u pokladny.
Zatímco si nakupující ukládá zboží do tašek,
peněženku položenou na pultu odcizí zloděj.

Mezi časté způsoby okradení mužů patří
odcizení peněženky z kapsy kalhot. V případě
uložení peněženky v oděvech je nejvhodnější
varianta mít peněženku ve vnitřní kapse bundy.
Krádeže se nevyhýbají ani studentům a dětem. Tato skupina osob zlodějům krádeže usnadňuje především uložením peněženky v batozích
na zádech. Takovéto zavazadlo je pro pachatele
hračkou, neboť poškozený vůbec nepostřehne,
že mu jej zloděj prohledává. Majitel batohu jeho
rozepnutí vůbec nezaznamená.
„Když pachatel peněženku odcizí, jde mu
ve většině případů pouze o krádež finanční hotovosti. Vhodné je mít proto peníze od ostatních
věcí oddělené“. Znamená to určité nepohodlí, ale
při krádeži peněženky nebudou odcizeny doklady a platební karty, které v konečném důsledku
znamenají pro jejich majitele daleko větší ztrátu
a následné komplikace. S odcizenými doklady
může navíc pachatel páchat další trestnou
činnost. Velké množství osob má v peněžence
uloženou také platební kartu a často i s uvedeným PIN kódem. V takovém případě pachatel
dokáže ve velmi krátkém čase vybrat a odcizit
i desetitisícové částky.
Právní kvalifikace
Pokud pachatel odcizí peněženku a způsobí
škodu vyšší než pět tisíc korun, dopustí se přečinu krádeže a hrozí mu trest odnětí svobody
až na dva roky. Přečin krádeže spáchá pachatel
také, když si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní
a bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc
násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí
nebo čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě
nebo při sobě. V případě, že se pachatel zmocní
platební karty, je podezřelý ze spáchání přečinu
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a hrozí mu trest odnětí
svobody až na dvě léta. Dopustit se trestného
činu ale nemusí jen osoba, která peněženku
přímo odcizí. Pokud osoba peněženku v hodnotě nikoli nepatrné nalezne nebo se dostala
do její moci omylem nebo jinak bez svolení

osoby oprávněné a přisvojí si ji, je podezřelá ze
spáchání přečinu zatajení věci. Za tento přečin
hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden
rok. Pokud pachatel odcizí peněženku a způsobí
škodu nižší než pět tisíc korun a nenaplní jiným
způsobem skutkovou podstatu trestného činu, je
podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku
a lze mu uložit pokutu do patnácti tisíc korun.
Krádeže věcí z vozidel
K problematice krádeží peněženek je také
nutné zmínit a opět upozornit na nevhodnost
zanechávání věcí ve vozidle v době nepřítomnosti jeho osádky. Pokud pachatel uvidí v autě
peněženku položenou na sedadle, přístrojové
desce nebo jinde, během pár sekund do vozidla
vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají
velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné
věci uložit a ta také při vloupání do automobilu
prohledají. „Velmi často také lidé přijdou o svoji
peněženku tím, že si ji položí v době odemykání
nebo zamykání vozidla na střechu a poté na ni
zapomenou. Riziko vykradení vozidla může
každý člověk snížit tím, že nebude v době své
nepřítomnosti nechávat v automobilu viditelně
odložené žádné cenné věci, zejména kabelky,
kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, autorádia, navigace, osobní doklady nebo doklady od vozidla,
peněženky a ani další věci jako je např. oblečení.
I zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat
a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. Pokud nemůže řidič vozidlo zaparkovat
v garáži nebo na hlídaném parkovišti, je lepší
dát přednost parkování na dobře osvětlených
místech, nejlépe poblíž domu.

Neusnadňujte kapsářům práci!!!
Zdroj: Policie ČR.
Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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DEN OTCŮ s MC KAPŘÍK
2. květnovou neděli mají svátek všechny maminky, ale nezapomíná se trochu na tatínky? Víte vůbec, kdy mají tatínkové svátek?
V České republice upozornila na možnost vzniku Dne otců Síť mateřských center a Liga otevřených mužů kampaní
„Táta dneska frčí“ v roce 2007. V roce 2008 společně
prosadily, aby Rada vlády pro rovné příležitosti přijala
usnesení, ve kterém doporučuje vládě iniciovat legislativní změny, aby třetí neděle v červnu byla vyhlášena
jako Den otců – významný den České republiky. Zatím
se návrh nepodařilo na vládě prosadit, návrh Dne otců
je stále přijímán s jistým zlehčením. Kampaň „Táta
dneska frčí“ našla v mateřských centrech odezvu, a tak není třeba čekat
na schválení Dne otců. Kdo chce, může ho slavit i letos 3. neděli v červnu.
Mateřské centrum Kapřík se již poněkolikáté rozhodlo podpořit kampaň „Táta
dneska frčí“, jejíž cíl směřuje k aktivaci otců
a posílení role otce v rodině i ve společnosti.
Třetí červnovou neděli - 17. června 2012
oslavíme společně Den otců. Sraz tatínků
a maminek s dětmi (vítáni jsou i dědečkové
a babičky) je v 15.00 hod na hasičárně, kde
budou pro děti i dospělé připravené soutěže
či skákací hrad. Doma nezapomeňte dobrou
náladu, chuť si hrát a také špekáčky nebo něco dobrého na opékání.
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žáků ve škole a ve městě, možná spolupráce se zřizovateli a městským
zastupitelstvem aj. I naše škola měla
v panelové diskusi své zástupce,
a to hned dva, lépe řečeno dvě:
Mgr. Marii Šampalíkovou, ředitelku
školy a Karolínu Handíkovou, předsedkyni ŽP. Po dopolední diskusi si
mohli žáci i učitelé vybrat z velké
nabídky nejrůznějších seminářů, týkajících se voleb do ŽP, zapojení žáků
z prvního stupně, psychohygieny a dalších zajímavých témat. V jednom
ze seminářů došlo i na prezentaci našeho projektu Pomocná ruka. A jak
vidí konferenci samotní zástupci ŽP?
„Konference v Ostrově nad Ohří byla z mého pohledu velice zajímavá. První část (panelová diskuse) byla sice dlouhá, ale jelikož jsem byla
jedním z účastníků, byla to pro mě skvělá zkušenost. Odpolední program
(prezentování projektu) byl také skvělý, jen mě trochu mrzelo, že jsme se
nemohli zúčastnit více workshopů.“ Karolína Handíková, 9. roč.

MC Kapřík Blatná pořádá v úterý 5. června 2012 od
16. 00 hod v herně MC

besedu s finančním
poradcem
„Jak se nenechat napálit ve
finanční džungli“

aneb kolik mohou přinést rady profesionála a na kolik vás vyjde
přesvědčení, že všechny nabídky jsou stejné …
- rady a diskuse s ing. T. Karlíkem

Konference žákovských
parlamentů v Ostrově
u Karlových Varů

„Jeli jsme do Ostrova na prezentaci našeho parlamentu a našeho společného projektu. První hodinu jsme si povídali s panelisty a říkali jsme
své názory. Po obědě byly prezentace projektů všech škol. Naši prezentaci
jsme předvedli dvakrát. Na konci jsme se ještě vyfotili a pak nás čekala
cesta zpátky do Blatné.“ Kateřina Vaněčková, 3. roč.
Pro náš žákovský parlament jsou tyto akce vždy vítanou příležitostí,
jak získat další zkušenosti. Pro žáky je to možnost, jak se setkat se svými
kamarády z projektu, předvést svou práci a své nápady. A mě, co by koordinátorku ŽP, velmi těší pozorovat naše žáky, jejich přirozené a sebejisté
vystupování a především radost a energii, s jakou ke všem aktivitám
přistupují. 		
Mgr. Ludmila Růžičková, ZŠ TGM Blatná

Žákovský parlament ZŠ TGM má za sebou další zajímavou zkušenost. Tentokrát jsme se za ní vydali až do Ostrova u Karlových
Varů, kde se konala Konference žákovských parlamentů. Pět členů našeho
ŽP jelo představit svůj vlastní projekt Pomocná ruka ostatním školám zapojeným do projektu Žákovské parlamenty SOS. Hlavní náplní konference
však byla panelová diskuse, která otevřela témata jako např. angažovanost
Zajímáte se dlouhodobě o finance?
Chcete podnikat?
Chcete radit lidem jak peníze investovat a zabezpečit se?

Vyškolíme Vás na špičkové finanční poradce!
… nábor nových poradců …
Karel Šmatlák - Tel: 607 964 192
e-mail: smatlak.k@kapitol.cz

Vítejte v Kapitolu - 607 964 192
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Program na červen 2012
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro
děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky,
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 – 17:00 - Odpolední herna pro
děti do 6 let
ST: 14:45 – 15:45 - Angličtina pro nejmenší
(od 2 let)
16:00 – 17:00 – Cvičení pro těhotné –účast je
nutné
předem nahlásit!!!
ČT: 17:00 – 19:30 – Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
4.6. - Pohyblivé postavičky
6.6. - Králíci z klobouku
11.6. - Modelování
13.6. - Vyrábíme slunečnici
18.6. - Zvířátka z kamínků
20.6. - Včelka v květináčku
25.6. - Jedeme k moři
27.6. - Pohyblivý pštros
Úterý 5. června „Jak se nenechat napálit
ve finanční džungli“ - beseda s finančním
poradcem – od 16.00 hod v herně MC Kapřík
Neděle 17.června – oslava Dne otců –
od 15.00 hod na hasičárně
Připravujeme: 15. července - S Kapříkem
na hřiště!!!
Více na www.mckaprik.estranky.cz.

Výzva
NEVYHAZUJTE STARÁ ani
NEFUNKČNÍ KOLA !!!Více se dozvíte
v Blatenských listech v příštím čísle
SOBáčku a na
www.koloproafriku.cz

K ZAPJENÍ

Úžasnépřekvapení na malé rodinné
oslavy!!!
max. zátěž 125 kg, vel.: 255x355 cm
Po-Pá 500,- Kč/den So-Ne 700,- Kč/den
Bližší informace a objednávky na

tel.: 724 773 949, Blatná

POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET do PLZNĚ
Zveme příznivce cyklistiky na již 28. ročník oblíbené turistické poznávací jízdy
do Plzně, která se uskuteční
23. června 2012
Vyjíždí se v 8,30 hodin od obchodního domu Labuť Blatná. Zastavíme se mimo
jiné na zámku v Žinkovech a čekají nás cestou další překvapení. Délka trasy je
libovolně volitelná. Pojedou dvě skupiny podle výkonnosti. Kdo nechce s námi
až do Plzně, může se odtud vrátit zpět. Další možností je návrat z Plzně vlakem
atd.
Těšíme se na vaší účast a hezké zážitky.
F.Š. a K.V.
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PAŠTIKY – FILIÁLNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Historie duchovní správy
Nejstarší písemná zmínka o duchovní správě
v Paštikách pochází z roku 1369. Tehdy byl
zdejší kostel farním, náležel do bozeňského
děkanátu a odváděl 18 grošů pololetního desátku
do papežské pokladny. (Bozeňský děkanát - středověký církevně správní obvod, který zahrnoval
Blatensko a Březnicko, název odvozen od hradiště Bozeň u Březnice).

Pohled od jihu (foto NPÚ).

Patronát nad kostelem vykonávala blatenská
vrchnost. Farní obvod byl rozsáhlý; vedle Paštik
zahrnoval Bezdědovice, Buzice, Dobšice, Drahenický Málkov, Dvoretice, Chlum, Nevželice,
Skaličany, Střížovice a Vahlovice.
První známý paštický farář se jmenoval
Martin a byl na zdejší faru dosazen roku 1380.
Vystřídal ho Jan, bratr Albrechta z Řetče, po jehož smrti prezentoval pan Břeněk ze Strakonic
na uprázdněné beneficium jiného Jana, rodem
z Přešťovic. O něm se zachovala zajímavá zpráva
z roku 1412, kdy vedl spor s Buškem z Buzic
o desátky z Buzic a mlýna ve Dvoreticích. Dohodou, která proběhla na návsi v Paštikách, si
vymohl uhrazení desátku, zadrženého po plných
44 let, jednorázovou finanční částkou, při čemž
se Bušek zavázal odvádět napříště naturální
dávky kostelu jako každý jiný farník. Téhož roku
ještě vladyka přislíbil přispět faráři na svíčky
do kostela. Kněz Jan z Přešťovic zřejmě považoval majetkovou situaci fary za důležitou, neboť
roku 1413 učinil nějakou směnu pozemků. Buď
on sám, nebo jeho nástupce pak ještě roku 1436
žaloval Jana z Rožmitálu pro škody na rybnících.
Kontinuita duchovní správy zřejmě nebyla
přerušena ani v neklidných časech po husitských válkách. Blatenská vrchnost, kterou byli
katoličtí páni z Rožmitálu, s největší pravděpodobností dbala o to, aby farnost spravoval
katolický duchovní. V 16. století došlo pro
celkový nedostatek kněžstva několikrát k personálnímu spojení paštické fary se sousední
farou blatenskou. Již roku 1564 vznesli v této
věci rytíři Oldřich Muchek z Bukova a Hynek

Vrábský Tluksa z Vrabí žádost na pražského
arcibiskupa. Tehdy však byla pro odpor farníků
odmítnuta. Ke spojení obou farních obvodů pod
správu jednoho duchovního pak došlo roku 1586,
kdy byl blatenský farář Jan Meclovský dosazen
i na paštickou faru. Hned následujícího roku
ho sice na blatenském beneficiu vystřídal jiný
duchovní, v letech 1594–1597 však opět spravoval obě farnosti a současně byl i bozeňským
děkanem. Stejně tomu bylo u jeho nástupce Víta
Groše, kněze řádu křížovníků s červenou hvězdou (1597–1598). K definitivnímu spojení obou
farností pak došlo za Jana Václava Cikady, který
přišel jako děkan do Blatné roku 1599. Paštický
kostel tak poklesl svým významem na filiální,
což trvá dodnes.
Stavební vývoj, popis a zařízení
Podobu původního kostela neznáme, protože
jeho zdivo zcela ustoupilo v 18. století barokní
novostavbě. Můžeme jen usuzovat na gotickou
stavbu, která se však roku 1746 nacházela v natolik špatném stavu, že musela být podpírána
mnoha opěrami, jelikož hrozilo její zřícení.
Patronka, kterou byla tehdy neobyčejně munificentní hraběnka Anna Marie Alžběta Františka
Serényiová, rozená z Waldsteinu, se tudíž rozhodla postavit zcela nový kostel. Vyhotovením
plánů a řízením stavby pověřila svého dvorního
umělce Johanna Hoffmanna, který v tu dobu
pracoval na novém inventáři děkanského kostela
v Blatné a je znám také jako tvůrce mariánské-

Detail kasulového okna lodi(foto NPÚ).

kontaktovala věhlasného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689–1751), který původní
plány zavrhl a vytvořil zcela nové, podle nichž
stavba pokračovala až do roku 1751, kdy stavitel
zemřel. V tu dobu ovšem byl již kostel v podstatě
dokončen s výjimkou interiéru a hřbitovní kaple,
která byla postavena roku 1752.
Kostel, umístěný na vysoké terase s dvojitým schodištěm, je jednolodní stavbou podélné
dispozice s presbytářem uzavřeným uvnitř
segmentově, zvenku pravoúhle, s konkávně vy-

Detail architektonické výzdoby interiéru(foto NPÚ)..

Dienzenhoferův návrh přestavby paštického kostela
(Muzeum Josefa Siblíka v Blatné).

ho sloupu na blatenském náměstí z roku 1726.
Hoffmannovy plány byly velice konzervativní,
stavba měla mít strohý charakter a koncepčně
vycházela z kostela v Čížkově, kde Hoffmann
pracoval ve 30. letech na mobiliáři a měl tudíž
možnost se zde inspirovat. Potřebný materiál
pro zahájení stavebních prací samozřejmě
poskytla hraběnka z vlastních zdrojů, protože
na panství se nacházel dostatek lesů a několik
lomů. V květnu roku 1747 však Hoffmann
zemřel a práce se zastavily. Patronka následně

branými nárožími, hranolovou věží v západním
průčelí a sakristií při jižní straně presbytáře.
Průčelí je konvexně konkávní, členěné hladkými
zdvojenými lizénami, ustupující části nároží
jsou zaobleny. Přízemní část završuje zalomený
bohatě profilovaný trojúhelníkový štít, nad nímž
se nachází atika zdobená sochami sv. Josefa
a sv. Alžběty. V bočních stěnách jsou situovány
portály, patro na nárožích je zaobleno a nároží
bosována. Boční fasády kostela jsou členěny
lizénovými rámci. Okna v lodi i presbytáři
mají kasulový tvar, v nárožích lodi jsou oválná.
Průčelí kostela doplňoval ještě alianční znak
Serényiů a Waldsteinů v kartuších pod listovou
korunou, umístěný dnes v sakristii. Pro velice
špatný stav byla zhotovena jeho kopie, která
zatím čeká na své umístění.
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Nástropní freska J.V.Spitzera s motivem
Křtu Kristova(foto NPÚ).

Presbytář kostela je sklenut plackou, v závěru
konchou, loď pak valeně s výsečemi na pásech,
střední část plackou. Meziklenební pásy vybíhají
z polopilířů členěných pilastry, s bohatě profilovanými římsami navzájem spojenými nad okny
segmentově vypjatými úseky římsy. Na západní
straně se nachází zděná kruchta na konzolách,
s balustrádou.
Vnitřní zařízení a výmalba kostela jsou
současné s jeho výstavbou a z větší části jde
o díla dvou významných umělců – sochaře
a řezbáře Ferdinanda Ublackera (1722–1781)
a malíře Jana Václava Spitzera (1711–1783).
Od F. Ublackera pochází panelový hlavní oltář
se sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa a andělů,
stejně jako boční oltáře sv. Rodiny a Čtrnácti svatých pomocníků,
kazatelna a sochařská výzdoba
obou zpovědnic
a varhan. Rovněž
sochy sv. Josefa a sv. Alžběty
na průčelí jsou
Ublackerovým
dílem.
J. V. Spitzer
vytvořil nástropní
malby se scénami Křtu Kristova
v kněžišti, Hostiny u Heroda
a Stětí sv. Jana
v lodi a dále závěsné obrazy sv.
O n u f r i a , Wa l burgy, Notburgy
Náhrobník Václava
a Vyntíře.
z Buzic (+ 1474) (foto NPÚ).
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Varhany postavil roku 1753 Martin Paleček
z Rožmitálu a takřka celá zadní strana jejich
skříně je popsána jmény různých osob, spjatých
vesměs s hudebním provozem kůru a sentencemi
z 18.–20. století.
Barokní zařízení kostela narušují jen původní gotická křtitelnice s polygonální kupou,
umístěná v podvěží, náhrobníky Jana († po roce
1480) a Václava († 1474) Buzických z Buzic
v podlaze lodi a konečně původní zvon sv. Petr
z roku 1494, který jako jediný přežil rekvizice
pro válečné účely. Jen pro zajímavost dodejme,
že jeden z někdejších paštických zvonů, ulitý
roku 1573 na náklad Zdeňka ze Šternberka

Hrobka Hildprandtů na paštickém hřbitově
(foto NPÚ).

na Blatné a Lnářích, se neznámým způsobem
dostal do kostela v Kunicích u Říčan, kde se
dochoval až do dnešních časů.
Severovýchodně od kostela je do hřbitovní
zdi zakomponována pětiboká umrlčí kaple, postavená rovněž podle Diezenhoferova plánu roku
1752. Vnitřní prostor je čtvercového půdorysu
s půlkruhovými apsidovými výklenky a kupolí.
Fasády jsou členěny lizénovými rámci, okna mají
oválný tvar a nad vchodem je trojúhelníkový štít.
Nízká zvoncovitá střecha se zděnou nástavbou je
završena sochou anděla od F. Ublackera, který
vytvořil i sochařskou výzdobu interiéru. Pod

kaplí se nachází valeně sklenutá hrobka, v níž
bylo roku 1846 povoleno majitelům blatenského
velkostatku baronům Hildprandtům z Ottenhausenu pochovávat rodinné příslušníky. Jako první
sem byly z provizorních hrobů přeneseny ostatky
již dříve zemřelých Františka Hildprandta (†
1843), jeho manželky Anny, rozené z Kleebelsbergu († 1841) a jejich dvou synů Otty (†
1841) a Ferdinanda († 1845). Později zde nalezlo
místo posledního odpočinku ještě dalších devět
členů rodu. Naposledy zde byly 30. března 2001
pietně uloženy ostatky Karla († 1975) a Bedřicha
(† 1981) Hildprandtů.
Díky hraběnce Serényiové vznikla na Blatensku jedinečná stavba pozdního baroka,
harmonická syntéza výtvarného projevu tří vynikajících umělců. V případě Dienzenhofera se
přímo hovoří o jednom z jeho nejhodnotnějších
děl v rámci jím projektované venkovské sakrální
architektury. Stavba, citlivým způsobem zasazená do krajiny, jak je v baroku zvykem, se stala
výraznou dominantou našeho regionu a součástí
odkazu štědré fundátorky, která ve svém zakladatelském a stavebním úsilí navázala na činnost
roku 1742 zesnulého manžela Josefa Serényiho.
Konec konců i na průčelí paštického kostela byly
osazeny sochy jejich křestních patronů sv. Josefa
a sv. Alžběty, podobně jako na hlavním oltáři
děkanského kostela v Blatné.
Architektonická hodnota kostela bohužel
ostře kontrastuje se současným stavem jeho
fasády. Její kompletní rekonstrukce by vhodně
završila již od roku 1947 trvající úsilí na záchranu této významné památky Blatenska. Sluší se
zde připomenout zásluhy Jubilejního výboru pro
opravu děkanského chrámu Panny Marie v Blatné na zajištění krovu roku 1948 a dále Nadace
pro obnovu kostela v Paštikách, založené roku
1993 s cílem získat prostředky na rekonstrukci
celého objektu. Díky ní již byla provedena
oprava hřbitovní zdi, barokních horních vrat
na hřbitov, zasklena okna, zrestaurovány obrazy
a nástropní malby, zhotovena kopie aliančního
znaku pro průčelí. Nezbývá než vyslovit přání,
aby nakonec došlo i na opravu fasády a kostel
tak znovu zazářil do krajiny tak, jak by si jeho
zakladatelka jistě přála.
V. Červenka

Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na dvouměsíční

Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:

- prodej stavebního řeziva
- zakázkové krovy
- hranoly, latě, prkna, plaňky
- paletové přířezy
- impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.

kurz pro těhotné

Porodní asistentka vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže
vhodné cviky před porodem i po něm.
Kurz probíhá každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělocvičně
ZŠ Holečkova.
Cena: 50,- Kč /1 hodina
Zvýhodněná cena za celý kurz: 300,- Kč
Těšíme se na Vás!!
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TRHY BLATNÁ
Od Velikonoční soboty reálně ožila v Blatné myšlenka konat pravidelné
sobotní trhy.
Několik desítek prodejců nabízí
v ulici Na Příkopech brambory
konzumní i sadbové, cibuli, domácí kysané zelí, čerstvou zeleninu,
sušené plody, žampiony a hlívu
ústřičnou, živé kapry, uzenářské výrobky, pečivo slané i sladké, kvalitní
mouku, vejce, sazenice ovocných
stromků a keřů, okrasných keřů,
růží, skalniček, zeleniny i květin,
proutěné koše, dřevěná prkénka
i mísy, dřevěné hračky, keramiku,
ručně háčkované a pletené výrobky,
paličkovanou krajku, drátkované
předměty, několik druhů ručně vyráběných šperků, středověké sklo,
spotřební zboží...
Svými potravinářskými i řemeslnými výrobky obohacují trh nositelé regionální značky Prácheňsko
regionální produkt®.
Mnozí řemeslníci svůj um také předvádějí. Návštěvníci mohli již
sledovat výrobu březových košťat a šperků, drátkování, kování podkov,
vypalování do dřeva, malování kraslic voskem a zdobení perníčků.
Pohodovou víkendovou náladu trhů dotvářejí hudební i jiná vystoupení.
Na Velikonoce přijeli Pošumavská dudácká muzika s lidovými písničkami
z Pošumaví a Prácheňska a flašinetář ve švejkovském oblečení.
Při druhém trhu rozhoupalo kaplanku blues v podání skvělých slovenských muzikantů Petera Bonza Radványiho a Luboše Beňi. Oba hudebníci
představili rezofonickou kytaru – dobro a v jejich podání zaznělo množství již klasických písní v prapůvodních verzích. Souznění posluchačů
s muzikanty a jejich písničkami přivede Bonza a Luboše do Blatné znovu
29.a 30.6.
Po celý květen je možno v kaplance shlédnou prodejní výstavu obrazů
Jiřího Pešla. Vernisáž, při níž básně recitovala Iva Chládková a jazzovým
klavírem doprovodil Jiří Rossler, uvedla Marie Krejčová.
Ukázky vegetariánského vaření nejen na grilu předvedl Ing. Jan Juráš
ze Strakonic ve spolupráci s místní prodejnou zdravé výživy.
Poslední trhy přivítaly v rámci doprovodného programu Králičí hop.
Od Havlíčkova Brodu přijela paní Lada Krejčová Šípová s rodinou a ně-

Poslední červnový trh si milovníci blues jistě nenechají ujít již zmíněné
Bonza Radvanyiho a Luboše Beňa, v pátek večer v kaplance, v sobotu
na trzích. Dále se domlouvá divadlo pro děti, folková muzika.
Ojedinělý zážitek chystají organizátoři trhů 10. a 11.8. Bude jím dvoudenní představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda, obohacené
zajímavým doprovodným programem a samozřejmě trhy.
Organizátoru Petru Zmeškalovi se potvrzují myšlenky, které si pro
trhy předsevzal.

Trhy jsou opravdu navštěvované, lidé si zde rádi nakupují, praxe
ukázala, že nejvíce jdou na odbyt brambory, cibule, zelí, čerstvé houby,
ryby, zabijačkové pochoutky, pečivo, sazenice. Zároveň lze pozorovat, že
návštěvníci si na trzích kromě nákupu užívají i momenty setkání
s přáteli, odpočinku, relaxace.
V neposlední řadě se ukázalo, že v den konání trhů ožívá město nejen
v ulici Na Příkopech, ale lidé nově proudí od nákupního centra Lidl přes trh
do centra města, kde příliv návštěvníků zaznamenávají i místní restaurace,
kavárny a obchody, to potvrzují jejich majitelé a provozovatelé.
Trhy pokračují nadále každou sobotu od 8 do 12 hodin. Zveme prodejce,
vítáme návštěvníky.
JELITO, KOPYTO, PLATÍ TO! www.trhyblatna.cz
Marie Krejčová

kolika králíčky – závodníky ve skoku přes překážky na lehké rovince.
K radosti mnoha přítomných dětí i dospělých králíčci radostně předváděli
svoji skokanskou dovednost. Disciplina králičí hop má své kořeny ve Skandinávii, kde se těší velké popularitě, a v Čechách ji začala propagovat právě
paní Krejčová Šípová.
Příští týden vás trhy zvou k poslechu jazzového klavíru Jiřího Rosslera.
Následující týden jistě zaujme židovská muzika v podání tří mladých
muzikantů z Prahy, v pátek večer v hospůdce U Bryndů, v sobotu na trzích.
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TRHY BLATNÁ
DOPROVODNÝ PROGRAM:

JAZZOVÝ KLAVÍR
JIŘÍHO ROSSLERA

2.6. 10H U KAPLANKY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Blatenská ryba

ZO ČSCH BLATNÁ I
Vás srdečně zve na

Tradiční 47.
pouťovou Výstavu
HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
A EXOTICKÉHO PTACTVA

18. až 19. srpna 2012
v prostorách chovatelského areálu na
Dukelském nábřeží

Otevřeno: SO 08:00 – 18:00
NE 08:00 – 17:00
K poslechu i tanci hrají:
So

– 10:00-18:00

Ne

– 9:00–17:00

MUZIKA PANA KOVÁŘE Z OSEKA

STAROŠUMAVSKÁ PĚTKA

Těšíme se na setkání s Vámi

Akce květen 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
109,50 ,- Kč,/kg
Mahi-mahi (balení l kg)
135,- Kč/kg
Makrela na gril - 1,2 kg
95,- Kč / bal.
Ryby uzené:
Kapr
Tolstolobik
Losos
Makrela
Maréna
Drůbež:
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg
Husa – 1 ks = 3,2kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
Kuřecí stehenní řízek – 2 kg
Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
Meruňky půlené – balení 2,5kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
Zelenina polévková 350 g
Zelenina pod svíčkovou 350 g
Ostatní:
Listové těsto – 400kg
Hranolky - balení 2,5kg
Americké brambory - balení 2,5kg

16,50
10,50
18,50
9,50
17,50

/
/
/
/
/

10
10
10
10
10

69,50
129,50
109,82,-

dkg
dkg
dkg
dkg
dkg

Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg

49,50 ,- Kč/kg
35,- Kč/kg
10,50 / bal.
8,90 / bal.
9,50 / bal.

12,- Kč/ks
19,50,- Kč / kg
31,50 Kč / kg
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duhové ještěrky
Zdraví Vás DUHOVÉ JEŠTĚRKY. Často se setkáváme s úsměvem
na tváři, když se takto představíme a ihned na to je nám položena otázka.
Co to vlastně je za název, co to má za smysl, co to má říct lidem? Věřte, že
jsme dlouho přemýšleli, jak se budeme jmenovat a chtěli jsme mít takový
název, který by byl pro lidi snadno zapamatovatelný, ale hlavně měl svůj
význam. DUHOVÉ JEŠTĚRKY je spojení dvou krásných slov, která symbolizují právě naše sdružení. Představte si duhu, jak je barevná…. Duha
je pro nás symbolem jednoty v pestrosti a rozličnosti, symbol integrace
odlišných lidí, které stmeluje stejný cíl. Každý z členů našeho sdružení
jsme jiný, každý z nás dává do tvorby projektů, které pro Vás připravujeme kus sebe, své myšlenky, svého nápadu a své práce. Když se to vše
propojí, vznikne duhový celek, který natáhne do své pestrosti barev vás,
naše návštěvníky. Někdy si to vyzkoušejte, když se stanete součástí naší
akce. Stačí malinko přivřít oči a uvidíte, jací jsme my všichni. Vyjadřujeme
společně stejně jako duha pestrost života a přírody.
Ještěrku jsme si do svého názvu vybrali proto, že tohle malé roztomilé
zvířátko nás velmi inspirovalo. Především, ještěrka je v České republice
chráněná jako silně ohrožený druh☺ Kromě toho, že je hbitá, má jednu
nádhernou schopnost a to, že při napadení se jí často oddělí ocásek, který
se znovu zregeneruje a dorůstá. Naší filozofií je, že pokud se stane, že
někdo z našich řad odpadne, stejně jako ještěrce ocásek, tak se nezalekneme. Prostě přijde někdo jiný, kdo ho nahradí a náš duhový ještěrčí život
pokračuje dál☺
A teď se již společně pojďme podívat, na co se s námi můžete v nejbližší době těšit. Jak jsme Vás již v minulém vydání blatenských listů
informovali, chystáme pro Vás zcela novou příležitost k zábavě, odpočinku
a společnému setkání na krásném místě u rybníku Pustý v Blatné. Které
si díky obrovské (v dnešní době až nevídané) vstřícnosti a ochoty rodiny
Scheinherrů, kteří jsou majiteli tohoto prostoru, budete moci na jeden
večer vychutnat i vy. Nápad zrealizovat projekt, který jsme nazvali „Rej
noci svatojánské“ se zrodil již loni v létě, kdy jste nám kladli otázku, zda
by bylo v našich silách uskutečnit akci, která bývala v Blatné kdysi akcí
tradiční a to „Benátskou noc.“
Tradice je tradice, ale kdo nás trochu zná, ví, že se snažíme nabídnout
víc. A tak tomu je i v tomto případě. Vymysleli jsme vlastní projekt,
ve kterém chceme návštěvníkům nabídnout víc, než je noční projížďka
na lodičkách po vodě a taneční zábava. Proto jsme zabloudili do daleko
hlubších tradic, které byly součástí naší slovanské kultury a našich předků.
Nápad je krásná věc, pokud si o něm povídáme a jen tak si sníme o tom,
co by bylo třeba udělat, aby se projekt vydařil. Nám ale moc času na snění
nezbývalo. Po velmi náročném prosinci, kdy pro Vás pořádáme každoročně
hned několik tradičních akcí ( adventní trhy, čertovské řádění na náměstí,
vánoční trhy a živý betlém, který jsme poprvé připravili hraný) jsme si
ještě po několika letech zopakovali tradici jako čerti ve výloze v Infocentru (naším zázemím pro tento rozverný předčertovský den bývala výloha
v knize u Polánských) .
Také jsme pekli a zdobili perníčky, na které se již každým rokem vaše
děti při čertovském řádění na náměstí těší, ozdobili jsme společně s technickými službami blatenský vánoční strom a jako čerti a Mikuláš jsme byli
součástí mikulášské besídky v hospodě Na Vinici.
Protože jsme věděli, že projekt „Rej noci svatojánské,“který jsme si
naplánovali na 23.6.2012- letní slunovrat, bude náročný na přípravu, měli
jsme asi tak 5 dní na to, abychom po novém roce vydechli, nabrali nových
sil a začali intenzivně pracovat.
Nechceme Vám vyprávět, co vše jsme museli až do této chvíle absolvovat, bylo by to totiž na knížku a tolik času nemáme. Věříme, že oslavu
letního slunovratu s námi vy i vaše děti oslavíte jak se patří a domů budete
odcházet jen s příjemnými pocity a hlavou plnou zážitků. Snad jen ještě
jednou a znovu bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají nám s přípravami. Se všemi, kdo nás podpořili, Vás seznámíme již
v příštím vydání blatenských listů.
Mějte se hezky přátelé. Pár snímečků ze zkoušek ☺)
Vaše DUHOVÉ JEŠTĚRKY
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S PORT
Atletický přebor
Po pětileté odmlce si žáci ZŠ Holečkova Blatná znovu připsali na své konto
vítězství v okresním atletickém přeboru
Pedagogický sbor a žactvo Základní školy
Holečkovy v Blatné mají po 15. květnu pádný
důvod k radosti. V okresním atletickém přeboru,
konaném na místním letním stadiónu, porazili
vrstevníky ze Strakonic a Vodňan. Všichni zúčastnění podali bez výjimky skvělé výkony, ale
blatenští byli prostě nejlepší!
„Od roku 1993 až
do roku 2007 jsme
z atletických soutěží
vozili zlato pořád,“
zdůrazňuje ředitelka
blatenské školy Radka
Kocúrová, „ Všichni
kolem nás už z této
šňůry výher byli tak
trochu unaveni a když
jsme se vypravovali
na další okresní přebor, utrušovali: „No jo, blateňáci si už zase jedou pro vítězství!“ Potom se
na pět let „zlatá šňůra přetrhla“ a my jsme pro
změnu vozili domů zase stříbro! Až letos jsme
po dlouhém útlumu znovu vyhráli a já doufám,
že se z toho zase stane tradice,“ věří svým svěřencům paní ředitelka.
Atletický čtyřboj se skládal ze skoku dalekého, hodu míčkem, běhu na 60 metrů a rozděleného běhu- kluci na 1500 metrů a děvčata na 800
metrů. Bezpochyby jako ta největší hvězda dne
se ukázal blatenský zástupce Lukáš Klysák / 15
let /- „ulovil“ celkem čtyři individuální ocenění:
zlato ve skoku dalekém, zlato v běhu na 60 metrů, stříbro v běhu na 1500 metrů, bronz v hodu
míčkem a celkový zisk 1305 bodů. „Jestli dělám
nějaký sport organizovaně? Hraju basketbal
v Mirovicích, u nás doma pravidelně s kamarády
posilujeme,“ svěřil
se Lukáš po skončení přeboru. „On
jde do všeho tvrdě,
má v sobě nesporný sportovní talent.
Kdyby s ním někdo
pravidelně pracoval,
dotáhl by to daleko,“ je přesvědčena
ředitelka Radka Kocúrová.
Spokojena s výsledky svého žákovského
týmu byla i strakonická pedagožka Jana Vavřincová: „Byli nad očekávání dobří. Dva postupují
do krajského kola. Nikdo z nich se kromě hodin
tělocviku ve škole žádnému sportu nevěnuje.“
Ve skupinách, jak již bylo předesláno, zvítězili blatenští s ukořistěnými 4171 body. Stříbrnými s 3625 body se stali strakoničtí atleti, třetí
bronzová pozice a 2738 bodů zůstaly vyhrazeny
hostům z Vodňan. V jednotlivcích si mezi kluky
nejlépe vedl Lukáš Klysák z Blatné / 1305 bodů /,

Blatná 1. června 2012
v závěsu ponechal
Petra Buža z Vodňan / 1233 bodů
/ a hvězdné trio
uzavřel Andrej Irdza ze Strakonic
/ 867 bodů /. Kategorii dívek vévodila blatenská
Natálie Skalová /
826 bodů /, jako
druhá se umístila
Adéla Siváková
ze Strakonic / 776 bodů /, na bronzovém stupni
stanula blatenská Anna Altmanová / 569 bodů
/. I čtvrtá a pátá pozice v tomto případě zůstala
vyhrazena blatenským závodnicím.
„Nejdůležitější byl určitě týmový duch- naši
závodníci samozřejmě určitě chtěli vyhrát, ale
ne za sebe, nýbrž pro školu jako takovou. A to
je více než chvályhodné a srdečné,“ cítí se dojata
Radka Kocúrová. Zároveň prozradila, že blatenští žáci si bezvadně vedou i v kuželkách- celých
devět let je nikdo nedokázal porazit. „Jsme moc
zvědaví, co nás čeká při jubilejním desátém
ročníku. Moc by nás mrzelo, kdybychom to teď
pokazili,“ dodává.		
Vladimír Šavrda

S příchodem máje se
v Chlumu sešikuje
cyklistický peloton
Chlum- Děje se tak jen jednou v roce, ale stojí
to za to. Chlumský Sbor dobrovolných hasičů už
před lety přišel s iniciativou uskutečnit májovou
vyjížďku na kolech po pamětihodnostech / a hospodách, což se samozřejmě nevylučuje / nejen
Blatenska, ale i vzdálenějších oblastí. A obyvatelé Chlumu na tuto výzvu od samého počátku
slyšeli. „Náš májový cyklovýlet protáhneme
vždycky na celý den,“uvádí místní hasičský
funkcionář Milan Hanzlík, „ Samozřejmě nepomíjíme ani potřebné občerstvení po blízkých
i vzdálenějších hospůdkách. Vždycky najedeme
za den okolo padesáti kilometrů a průměrně se
naší vyjížďky účastní dvacet cyklistů. Už jsme
například „dobyli“ Třemšín, prohlédli jsme si
jeskyně za Drahenickým Malkovem, Chanovice,
zříceniny hradu Křikava nad obcí Černívsko
a další místa.“
Letos osedlali chlumští kola v sobotu 12.
května a před návratem domů „vyhodili kotvu“
v buzické hospodě „U Čiláka“, kde zhodnotili
denní program. „Tentokrát jsme to vzali na Drahenice- Pohoří- Myštice- Buzice,“ vysvětluje
Milan Hanzlík, „Škoda jen, že nemůžeme takhle
hromadně vyrazit víckrát v roce. Teď už bude
málo času, začínají hasičské soutěže a to se
nezastavíme až na podzim,“ lituje.
Skladbu aktuální trasy má vždycky na starosti Jan Grešák: „Ale už taky nevím, kam na ty
nápady chodit,“ přiznává demokraticky zvolený
vůdce výpravy.
Každá pohybová aktivita je určitě sympatická
a vítaná. I když se na ni najde čas třeba opravdu
jen jednou za rok.		
Vladimír Šavrda
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Výsledky
Memoriálu Jana
Janovského
Blatná, 12. 5. 2012
Předškoláci, roč. 2009 a mladší, 60 m
Tereza Drnková
Ondřej Bulka
Hana Šilhová
Štěpán Bulka
Předškoláci chlapci 2007 – 2008, 100 m
Tomáš Jáč
0:24
Miroslav Vaněček
0:25
Luboš Šimeček
0:27
Matyáš Procházka
0:29
Miroslav Šilha
0:33
Jiří Mázdra
0:44
Michal Švec
2:03
Předškoláci dívky 2007 – 2008, 100 m
Marie Machová
0:22
Ema Jirásková
0:30
Přípravka žáci 2005 – 2006, 200 m
Aleš Procházka
Vojtěch Bulka
Vít Pechr
Kryštof Jelen
Tomáš Jirásek
Martin Zeman
Ondřej Varga
Přípravka žákyně 2005 – 2006, 200 m
Magdalena Švecová
Nela Opavová
Agáta Pichnerová
Dana Panfil
Aneta Zbíralová
Nejmladší žáci 2003 – 2004, 400 m
Antonín Honsa
1:24
Ondřej Drnek
1:30
Adam Bulka
1:35
Jakub Opava
1:36
David Krejčí
1:41
Štěpán Maleček
1:45
David Červenka
1:48
Vojta Bláha
2:10
Nejmladší žákyně 2003 – 2004, 400 m
Anežka Honsová
1:30
Eliška Nedošínská
1:52
Radka Panfil
1:54
Tereza Šmídová
1:56
Jana Svobodová
2:09
Mladší žáci I. 2001 – 2002, 800 m
Filip Jáč
2:54
Dominik Varga
3:24
Mladší žákyně I. 2001 – 2002, 600 m
Kateřina Vaněčková
2:23
Lucie Sokolová
2:31
Adéla Sedláková
2:35
Eliška Pekárková
2:41
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Mladší žáci II. 1999 – 2000, 1000 m
František Honsa
3:34
Marek Bláha
3:57
Starší žáci 1997 – 1998, 1000 m
Michal Šmíd
4:09
Ondřej Fořt
4:37

V Blatné dne 27. května 2012

Výsledkový servis

Výsledkový servis

Víkendová utkání 5/5 – 6/5/2012:

Junioři 1993 – 1994, 2700 m
Petr Chvátal
12:14
Petr Jeníček
12:34

Muži „A“

Blatná - Poříčí

1:2 (0:0)

Muži „B“

Malenice - Blatná

4:1

Ženy

Blatná - Holoubkov

2:1

Dorost st.

Blatná - Vodňany

0:3 (0:3)

Dorost ml.

Blatná - Vodňany

1:0 (0:0)

Linhart

Žáci st.

Roudné - Blatná

2:5 (1:5)

Formánek 3x (1x p.), Maňaska,
Michálek

Žáci ml.

Roudné - Blatná

2:1 (1:1)

Vonášek

Ženy 1978 – 1992, 5 km
Radka Jirásková
22:23
Kateřina Tuháčková
34:51

přípravka st. „A“

Blatná - Chelčice

11:2 (6:0)

přípravka st. „B“

Blatná - Volyně

8:1 (2:1)

přípravka ml. „A“

Blatná A - Blatná B

12:2 (5:1)

Ženy 1978 – 1992, 3 km
Hana Šilhová
19:30
Pavla Opavová
19:33

přípravka ml. „B“

Blatná A - Blatná B

12:2 (5:1)

Muži 1973 – 1992, 5 km
Tomáš Varga
18:36
Lukáš Chocholatý
23:23

Veteránky 1977 a starší, 5 km
Olga Honsová
22:21
Věncesl. Pokorná
23:56
Dana Svobodová
25:17
Marcela Kalužíková
29:31
Veteránky 1977 a starší, 3 km
Jaroslava Mlsová
19:06
Veteráni I. 1963 – 1972, 5 km
Petr Soukup
18:59
Rosťa Kudrlička
20:49
Milan Čečil
20:52
Jakub Jodl
21:41
Milan Drnek
22:10
Veteráni II. 1953 – 1962, 5 km
Bohuslav Rodina
18:43
Alois Šatra
19:37
Josef Hornát
25:01
Veteráni III. 1952 a starší, 5 km
Václav Valíček
20:16
Miloslav Mráz
22:42
Jan Svoboda
22:48
Josef Průša
25:26
Frantšek Šefrna
29:37
Ženy 10 km
Ivona Procházková
Muži 10 km
Jiří Csirik
Radek Valíček
Petr Dvořák
Josef Navrátil
Václav Svoboda
Jiří Scheinherr

Mišiak T.
Swietoňová, Humpálová

Habada V. 4x , Fořt T.2x , Štědronský
M. 2x, Pícha Š., Potůček J. a Šourek J.
Uldrich 2x, Tvrdý 2x, Maleček, Bláha
J., Bláha V., Braun
Filaus 5x, Brož 2x, Šmat 2x, Fiřt,
Krátký, Kraus
Flandera, Bulka

Víkendová utkání 12/5 – 13/5/2012:
Muži „A“

Bělčice - Blatná

3:2

Muži „B“

Blatná - Dražejov

6:3

Mišiak T., Peleška T.

Ženy

Pavlíkov - Blatná

3:1

Dorost st.

Blatná - Prachatice

2:2 (1:0)

Dorost ml.

Blatná - Prachatice

1:4 (1:2)

Kallmünzer

Žáci st.

Blatná - Soběslav

8:0 (6:0)

Kalous 2x, Mázl 2x, Formánek,
Chlanda, Maňaska, vlastní

Žáci ml.

Blatná - Soběslav

1:0 (1:0)

Burian

přípravka st. „A“

Bělčice - Blatná

8:11 (4:5)

Šourek J. 6x, Říha V. 2x, Outlý F.,
Fořt T. a Štědronský M.

přípravka st. „B“

Vodňany - Blatná

4:9
(2:6) MISTŘI
!!!

Tvrdý 4x, Maleček 3x, Uldrich,
Hrádek

přípravka ml. „A“

Vodňany - Blatná

3:6 (1:3)

Filaus 4x, Fiřt 2x

přípravka ml. „B“

Blatná - Volyně

4:13 (1:10)

Vondruška 3x, Flandera

Petrášek L., Čadek M., Peleška R.,
vlastní, Mišiak M., Stejskal K.
Šejvar K., Hrubý J.

Víkendová utkání 19/5 – 20/5/2012:
Muži „A“

Blatná - Chelčice

0:2 (0:1)

Muži „B“

Lom - Blatná

3:3

Petrášek L., Bulka J., Mišiak M.

Ženy

Blatná - Mořina

8:0 (4:0)

Račáková 5x, Humpálová 2x,
Vajsová

Dorost st.

Milevsko - Blatná

3:2 (1:1)

Linhart, Stejskal

Dorost ml.

Milevsko - Blatná

9:0 nedohráno pro
malý počet hráčů

Žáci st.

Břilice - Blatná

5:0 (1:0)

Žáci ml.

Břilice - Blatná

5:2 (2:1)

přípravka st. „A“

Blatná - Osek

přípravka st. „B“

Blatná - Chelčice

21:0 (10:0)

Tvrdý 5x, Uldrich 5x, Maleček 4x,
Antoš 2x, Braun 2x, Hrádek, Brož,
Gyevát

přípravka ml. „A“

Blatná - Chelčice

3:4 (2:3)

Krátký, Filaus, Opava

přípravka ml. „B“

Sedlice - Blatná

1:6 (1:2)

9:8 (6:2)

Paukner 2x
Habada V.

Bulka A 2x, Drnek 2x, Flandera 2x,
Šejvar, Vondruška

53:41
Víkendová utkání 26/5 – 27/5/2012:

36:25
37:12
41:23
43:22
53:11
54:24

Závodu se zúčastnilo celkem 81 závodníků.
TJ Sokol Blatná děkuje za spolupráci TJ Blatná a za pochopení a svolení k běhu zámeckým
parkem majitelům zámku Blatná.

Muži „A“

Sousedovice - Blatná

4:1 (1:1)

Mišiak M.

Muži „B“

Blatná - Doubravice

2:2 (0:0)

Čadek M., Bulka M

Ženy

Bráník - Blatná

0:3 (0:2)

Šebková, Humpálová, Vajsová

Dorost st.

Blatná - Rudolfov

7:3 (2:2)

Šorna 2x (1x p.), Peleška, Polan,
Voborník, Mišiak, Kalmünzer

Dorost ml.

Blatná - Rudolfov

2:2 (0:1)

Tvrdý, Petráš

Žáci st.

Milevsko - Blatná

0:0 pen. 5:4

Žáci ml.

Milevsko - Blatná

6:1 (2:0)

Peroutka

přípravka st. „A“

Čestice - Blatná

5:4 (1:2)

Říha V. 2x, Štedronský M., Pícha Š.

přípravka st. „B“

Bělčice - Blatná

1:12 (0:8)

Tvrdý 4x, Antoš 3x, Gyevát 2x,
Uldrich 2x, Bláha Jiří

přípravka ml. „A“ Katovice - Blatná
přípravka ml. „B“

Vodňany - Blatná

2:4 (2:2)
3:6 (1:3)

Filaus 2x, Brož 2x
Vondruška 3x, Flandera 2x, Bulka A.
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Přípravka starší „b“ – vítěz op starších přípravek
Okresní přebor starších přípravek zná svého vítěze. je jím Blatná
„B“. 3 kola před koncem soutěže si mladí blatenští fotbalisté zajistili titul
přeborníka okresu. Celou soutěží zatím procházejí bez ztráty jedinného
bodu se skórem 165:8. V neděli 20. 5. 2012 převzali z rukou zástupce ofs
Strakonice pana Krejčího pohár a zlaté medaile. O velký úspěch blatenského
fotbalu se zasloužili tito hráči:
ŠIMŮNEK, BLÁHA VOJTĚCH, BLÁHA JIŘÍ, BRAUN, BROŽ,
ANTOŠ, HRÁDEK, TVRDÝ, MALEČEK, ULDRICH, VOKURKA,
GYEVAT - POD VEDENÍM TRENÉRSKÉ DVOJICE JOSEF KRATOCHVÍL A PAVEL MÍKA.

Po oslavách na stadionu oslavili kluci titul okresního přeborníka koupelí
v kašně na náměstí j. p. koubka. Do posledních 3 zápasů přejeme klukům
hodně zdaru a do příští sezony, kdy budou náš oddíl reprezentovat v kp
mladších žáků hodně úspěchů a hlavně zdraví. Kluci děkujem.
ps: Nesmíme zapomenout poděkovat rodičům za podporu a pomoc
při zajištování dopravy na venkovní mistrovská utkání a všem našim
sponzorům a fanouškům.
Foto m. šimůnek.
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Blatenský pohár 2012 – lov
ryb na nádech
Od 11. do 13.5.2012 pořádali blatenští potápěči 1. závod Mistrovství
České republiky v lovu ryb na nádech na zatopeném lomu v Trhové Kamenici. Závod proběhl za nepříznivého počasí, avšak skvělé viditelnosti,
která mohla místy konkurovat i moři.
Blatenští se této výhody zhostili nejlépe, jelikož tým Blatná I. (s celkovým počtem 19 ks ryb) ve složení Karel Říha st., Evžen Faja a Karel
Říha ml. zvítězil s velkým náskokem před druhým družstvem Blatné
(13 ks) ve složení Josef Kostka, Petr Sedláček, Petr Pechr. Na třetím místě
v družstvech se umístil druhý tým Pardubic (12 ks).
V jednotlivcích pokračoval ve skvělých výsledcích loňský Mistr České
republiky Karel Říha st., který zvítězil s počtem 9 ks před pardubickým
Ivanem Drozdem (8 ks) a Martinem Dolejšem z týmu Blatná III. s počtem
7 ks. Dále se blatenští potápěči umístili takto: Karel Říha ml. na 4. místě
(7 ks), Josef Kostka na 5. místě (6 ks), Petr Sedláček na 13. místě (4 ks),
Petr Pechr na 15. místě (3 ks) a Evžen Faja na 16. Místě (3 ks).
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat společnosti LEIFHEIT BLATNÁ, která byla jako každý rok hlavním sponzorem tohoto závodu a Městu
Blatná za příspěvek na pořádání závodu.
Gratulujeme všem blatenským potápěčům a přejeme podobné úspěchy
i v dalších závodech Mistrovství České republiky v lovu ryb na nádech.
EK

TJ Blatná - oddíl kopané hledá

zájemce na funkci sekretáře,
hlasatele, pokladníka, hlavního pořadatele a nové zájemce o trenérskou činnost
(i důchodce)
se znalostí práce na počítači
Bližší informace na tel. č. 724 005 209
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TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
k vestavné skříni od 2 m
4 ks výsuvný koš ZDARMA
formátování LTD desek
olepování ABS hran do tl. 2 mm
tel.776 11 88 15

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
tel.: 721 310 480

Pronajmu
garáž v Blatné
na Topiči.
Možnost
dlouhodobého
pronájmu.
Tel:
607616567.

PRODÁM zděný
BYT
2+1 V BLATNÉ
v osobním
vlastnictví
tel.:

776 704 667
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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

x95 cm

ZIE

ZIE

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů

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

30 m

Kadeřnictví IVETA
Nově:
Prodlužování a zahušťování řas
a
ošetření vlasů Brazilským keratinem

Střední odborné učiliště

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

300 m

Nad Lomnicí 1109, Blatná
tel: 602 763 419
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NABÍZÍ:
 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

TISK:
 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
katalogů, kalendářů

 DTP studio

Fax: 383 420 590
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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