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Čtrnáctideník
		

Cena 7,- Kč
*MUBLX004QF42*
MUBLX004QF42

Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, tel.: 383 416 111

V Blatné dne 14. září 2012 								

Č.j. OSP 7818/2012/12

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Blatná podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

ozn am u j e
1. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, ulice:
Chelčického, Písecká, Jiráskova, Plzeňská, K Jatkám, Polní, Lapač, Rybářská,
Masná, tř. J. P. Koubka, Na Příkopech, U Sladovny, Nad Lomnicí, V Jamkách,
nábřeží Husovo, V Podzámčí, náměstí Míru, Vorlíčkova, Pivovarská, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1 520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady, Chlumská,
Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží Dukelské, nábřeží
Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého, Podskalská, Průchova,
Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka,
Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J.A. Komenského
čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, ulice:
A k á t o v á , B l ý s k a v k y, B r i g á d n i c k á , B u z i c k á , Č e c h o v a , H a b rová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí
J. A. Komenského, Purkyňova, Spálená, Strakatého, Topičská, U Čertova kamene,
Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1061, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana Wericha,
Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, Rakovnická, Velký
vrch, Za Pustýmve

volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 46
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část: Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část:
Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část:
Čekanice
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část:
Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část:
Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
tj. Blatná, část:
Milčice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
			
Mgr. Bohuslav Navrátil, v. r. - starosta města
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A KTUALITY
Upozornění pro
občany správního
obvodu města Blatná
Dávejte pozor, komu svěříte vyčištění a revizi
spalinových cest ve Vašem domě. Společenstvo
kominíků ČR upozorňuje na tzv. „nájezdové“ firmy, u kterých si majitel živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Kominictví“ najímá
osoby, které nejsou odborně způsobilé. Kominické služby provádějí neodborně, amatérsky a bez
znalosti technologických předpisů, což ve svém
důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví,
tak pro majetek občanů. O odborném vyčištění
a revizi spalinových cest Vám „pravý kominík“
vystaví potvrzení, které slouží např. pro potřebu
pojištění domu. Neodborník Vám vystaví potvrzení, které je neplatné nebo nevystaví žádné.
Od člověka, který k Vám přijde do domu a není
to Váš „známý kominík“, si nechte předložit
živnostenské oprávnění s předmětem podnikání
„Kominictví“. Na mailové adrese www.skcr.cz
je uveden jmenný seznam kominíků z celé ČR,
informovat se můžete také na tel. 602 285 022.
Živnostenský úřad Blatná

Blatenské trhy
O sobotních blatenských trzích jsem se
dozvěděl oklikou z internetové televize www.
cestyksobe.cz. Ve videu tam diskutovali o tom,
že alternativou k nadnárodním řetězcům,
do kterých drobní farmáři a podnikatelé stěží
proniknou, jsou barterové obchody, farmářské
a řemeslné trhy, kam regionální farmáři, řemeslníci a obchodníci mohou přímo prodávat své
produkty nezávisle na nadnárodním kapitálu.
Mezi příklady byly uvedeny i trhy v Blatné.
Jestliže se z regionálních farmářů, řemeslníků
a živnostníků stanou pracovníci v nadnárodních
firmách, z tvořivých svobodných podnikatelů
se stanou námezdné pracovní síly s omezenou
kupní silou třesoucí se pod výkyvy trhu, přesunu kapitálu. Pokud by se tento trend završil,
nastává rozpad regionální ekonomiky se všemi
nežádoucími důsledky a otřesy.
Proto velmi oceňuji dobrý nápad pořadatele
farmářské trhy v Blatné zavést a i to, že Město
Blatná tento záměr podpořilo. Poloha trhů mezi
kostelem, blatenskou věží, farou, Muzeem Josefa
Siblíka, prodejnou Lidového řemesla s řemeslnými výrobky, kaplankou s poctivým vínem,
hospůdkou u Bryndů s dobrým pivem, to vše
spolu se stánky navozuje dobovou atmosféru
starých poctivých dobrých časů.
Na sobotních trzích lze sehnat spoustu
dobrých věcí. Osobně jsem opakovně nakoupil
výborné domácí mléko, mošt, burčák, koláčky,
brambory, sýry, hrušky, mrkev a jiné ovoce a zeleninu. Nabídka je samozřejmě mnohem širší.
Na plný sortiment je třeba si trochu přivstat, ale
spousta dobrot je k mání i před polednem. Přijďte
Aleš Drobník
se přesvědčit... 		
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Pozvánka
Domov PETRA Mačkov Vás zve
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 9.10.2012 od 10:00 hod
do 16:00 hod. Informativní prohlídky
Domova proběhnou pro zájemce v 10:30
hod a ve 14:30 hod.
Den otevřených dveří je pořádán u příležitosti celostátního Týdne sociálních služeb
v ČR, který se tento rok koná od 8. října
do 14. října. V tomto týdnu se v mnoha
zařízeních v celé ČR konají konference,
semináře, workshopy, výstavy, dny otevřených dveří, soutěže a festivaly. Také Domov
PETRA Mačkov umožní široké veřejnosti
podrobnější seznámení se službami, které
svým uživatelům poskytuje.
		
		
		

Za Domov PETRA Mačkov
Bc. Petra Očenášková,
vedoucí úseků CHB a STD

Zveme čtenáře Blatenských listů a jejich
přátele na autorský večer hudebně-poetických variací

Luboše a Matouše Vinše

v Západočeské galerii Pražská 13
(naproti Masným krámům)
v mázhauzu, a to: 9.10. od 17 hodin.
Název: Podzim milostný, výbor nejen
z milostné poezie.

♣

♣

♣

PODĚKOVÁNÍ
Dne 22,9.2012 se konal v zámeckém parku
Pohádkový den.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Duhovým Ještěrkám.Strávili jsme společně s dětmi
krásné odpoledne plné her a podařených kostýmů.Přejeme do budoucna plno nápadů a jistě si
nenecháme ujít Lampionový průvod a ani Vaše
již vyhlášené trhy,na kterých se našim dětem
každoročně líbí.
Poděkování patří jménem našich rodičů i bývalým pracovnicím od.kultury za výběr a zprostředkování vyjímečného koncertu p.Hudečka.
Jistě potěší nejednoho posluchače,stejně jako
naše rodiče.
Rodina M+Š

Poznámka redakce:
Koncert Václava Hudečka 28. 9. 2012 na
zámku Blatná pořádá Centrum kultury a vzdělávání společně s občanským sdružením Nobiscum
Humanitas.

VÍTEJ PODZIME!
Uplynulou sobotu jsme se definitivně rozloučili na dobu devíti měsíců s kalendářním
létem a chtě či nechtě přivítali v pořadí již třetí
roční období letošního roku – PODZIM. Pro
lidi tvůrčí nejkrásnější období, hýřící obrovskou
škálou palety barev, kouzlem a nevyčerpatelným množstvím inspirace. Dny slunečné i dny
sychravé navozují nádhernou atmosféru, v níž
se jako v živné půdě rozvíjí neopakovatelný
dar – lidská fantazie.
Krajina upadá do klidu, je přívětivá, zdá se
nám, že mír vládne na zemi…
Pro ostatní, méně umělecky založené jedince,
pak přichází doba zrání, sklizně a zpracování
plodů. Příprava na zimu, oslavy roku (posvícení) a odpočinek po celoroční dřině. Stěhovaví
ptáci nás opouštějí a odlétají do jiných teplých
krajů, nacházejících se v od nás odvrácené části
zeměkoule.
MOUDRA NAŠICH PŘEDKŮ
- PODZIM JE VŽDY PŘÍZNIVÝ, KDYŽ
SEDLÁK NENÍ LENIVÝ
- ČÍM DŘÍVE LISTÍ SE STROMŮ OPADÁ,
TÍM ÚRODNĚJŠÍ ROK NASTANE
- LÉTO A PODZIM NADĚLILY VŠEHO,
ŠETŘI VŠAK, DOKUD JE Z ČEHO
- PODZIM PRAVÍ: PĚKNÝM OSENÍM
POLE ODÍVÁM A JARO DÍ: TAKÉ JÁ SE
NA TO PODÍVÁM
JÁSÁ-LI POČASÍ V POLÉTÍ, VĚTRY SE
ZIMOU ZÁHY PŘILETÍ
- PŘILETÍ-LI STRAKA BRZO NA PODZIM
KE VSI – BUDE ZÁHY SNĚŽIT
VÍKENDY VE DVOŘE BLATENSKÉHO
MUZEA
O víkendech nás ve dvoře blatenského
muzea stále ještě můžete zastihnout. Naši
nabídku budeme postupně doplňovat vánočním sortimentem. Stejně jako v minulých
letech u nás dostanete jablečný mošt, také
sušené jablečné i jiné ovocné dobroty, perníčky k jídlu aj. Jako novinku připravujeme
ADVENTNÍ KALENDÁŘE Z PERNÍČKŮ.
Pokud nemáte zahrádku ani nikoho, kdo
by vás obdaroval jablíčky, kterých se v letošním roce urodilo opravdu mnoho, přijďte,
dostanete je od nás.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Upozornění odběratelům
elektřiny a plynu
V poslední době se množí případy, kdy se energetické společnosti snaží
získat nové odběratele mnohdy nelegálním způsobem. To může vyústit
až k přerušení dodávky, či ke zbytečným finančním ztrátám zákazníka.
Aby k tomuto nedocházelo, je nutné si vždy důsledně ověřit totožnost
osoby, která přichází s určitou nabídkou, především levnějšími sazbami
za elektřinu, nebo plyn. Nikdy neobchází zástupci distribučních společností jednotlivé domácnosti stávajících zákazníků, nechávají si předkládat
faktury závěrečného vyúčtování a nabízejí slevy na dodávky elektřiny
a plynu. Pracovník distributora přichází k zákazníkovi pouze z důvodu
odečtu měřidla nebo jeho výměny či kontroly. Na vyžádání se rovněž musí
prokázat průkazem společnosti, pro kterou úkon provádí a zákazník si
může vše zkontrolovat dotazem u příslušné distribuční společnosti. K výše
uvedeným úkonům potřebuje zástupce distributora pouze zpřístupnit daný
elektroměr, či plynoměr. Jiná součinnost zákazníka není nutná. Pokud
náhodná osoba nabízí cokoliv jiného, jde téměř vždy o zástupce nějakého
obchodníka – „podomního prodejce,“ který může používat pro získání
podpisů smlouvy nekalé obchodní praktiky.
Před podpisem jakýchkoliv dokumentů, včetně plné moci, je nanejvýš
vhodné si vyžádat a podrobně a důkladně se seznámit s veškerými podklady,
především se smluvními ustanoveními a obchodními podmínkami dodávky.
V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si ponechejte
čas na rozmyšlenou a ověření tvrzení obchodníka. Je zbytečné podpis nové
smlouvy uspěchat – jediný profit z rychlého řešení má zpravidla podomní
prodejce – pro zákazníka tak mohou nastat následné problémy, převážně
spojené se zbytečnou finanční ztrátou.
Ceny je možno porovnat např. na webových stránkách Energetického
regulačního úřadu www.eru.cz.
Mezi nejčastější způsoby klamavého jednání podomních obchodníků
patří:
Informují, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenou smlouvu, končí činnost.
Požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny, nebo plynu,
nebo se dožadují kontroly elektroměru, nebo plynoměru s tím, že provádí
kontrolu nastavení stávajících tarifů zákazníka a následně se podbízejí
s nabídkou levnější dodávky elektřiny, nebo plynu.
Naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechávají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.
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Neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až
dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační, nebo při předčasném ukončení
smlouvy deaktivační poplatek.
Neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané
smlouvy o dodávce elektřiny, nebo plynu.
Smlouvy neobsahují obchodní podmínky dodavatele.
Dochází však i k falšování podpisů na smlouvách.
					
					

Za Správu bytů
Luboš Kallmünzer

Terénní úpravy v ulici Řečická
– nové oplocení
V souvislosti s provedením terénních úprav v ulici Řečická, o kterých
jsme Vás informovali v minulém vydání Blatenských listů, bylo nutné
provést i nové oplocení. V rámci této stavební akce, kdy bylo provedeno nové oplocení v délce cca 100 bm, došlo k rozšíření rozhledových
parametrů u přejezdu u Střední odborné školy Blatná. Před provedením
přeplocení pozemků Město Blatná provedlo vykoupení částí pozemků
(zahrad) od vlastníků.
Níže přikládáme fotografii z prováděných prací.

Vycházka Festival ptactva 2012, sobota 6.10.2012 rybník
Labuť
Podzimní vycházka s pozorováním ptactva „Festival ptactva 2012“
proběhne jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádají
ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské
pobočky Jihočeského ornitologického klubu)
ze ZO ČSOP Blatná, kontaktní osobou je Petr
Pavlík a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu
ptačích populací) zajistí kroužkovatelé Petr
Louda, Zdeněk Voborník a Jaroslav Fořt.
Vycházka k rybníku Labuť se koná v sobotu 6. 10. 2012 a sraz je v 9:00 v obci Chobot
u Blatné u hřiště ( GPS 49°27‘42.201“N,
13°56‘9.330“E ), je to po příjezdu od Blatné doprava na Střížovice (je možné přijet i ráno v 7:00
autobusem od Strakonic do Myštic a přijít podél
rybníka). Vycházka povede podél rybníka Labuť

(největšího na Blatensku) směrem ke Střížovicím. Bude možné zhlédnout
ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací
na Blatensku). Rybník by mohl být alespoň z části upuštěný a s velkou
pravděpodobností bude možné pozorovat mimo
jiné volavky popelavé i bílé, kormorány, racky,
různé kachny a bahňáky a možná i orlovce či
orly mořské. Dalekohledy a obuv odolávající
mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici budou
i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně,
vycházka potrvá maximálně do 13 hodiny.
Kontakt na organizátory:
csopblatna@seznam.cz Zprávy z minulých
akcí najdete na webu www.csop.cz/blatna
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Spoleenské dní
Rybí hody „ U Čiláka“ v Buzicích
přilákaly na sto padesát labužníků.
Děti měly svůj vlastní program
Buzice - Ten, kdo miluje speciality ze sladkovodních ryb, si na své přišel
v sobotu 15. září na prostorném dvoře buzické hospůdky „ U Čiláka“. Kam
až oko dohlédlo a nos dočichal se snoubily tisíce vůní a lahůdky různých
druhů „ala“ makrela, kapr a pstruh. Podával se chutný rybí tatarák – jak
jinak- na správně očesnekovaných topinkách. Podávaly se rybí škvarky,
kapr na česneku a tymiánu, pstruh po mlynářsku, makrela na roštu, udírna byla plná
kaprů a pstruhů „ na čmoud“. Nádvoří, kde
se 2. ročník „ Rybích hodů“ odehrával,
zaplavily desítky dospělých i dětí- pořadatelé v čele s majitelem hospody Petrem
Samcem odhadli počet návštěvníků
na dobrých sto padesát. A koho nepřilákalo
rybí „ aroma“, toho dozajista vedly kroky
na toto místo božských krmí písničky
v podání kapel „ Z Vršku“ a „ Šumíků“.
Kuchyni velel- jako ostatně vždycky při
kulinářských příležitostech- dobrosrdečný
„ Napoleon v ženských sukních“ alias paní
domácí Marie Samcová, která se u toho řádně zapotila.
Aby se nenudili ani ti nejmenší, byly pro ně připraveny zábavné, dovednostní soutěže. Tam zase naopak velel „ Napoleon v mužských kalhotách“, neméně vstřícný a dobrosrdečný- Josef Šafář z blízkých Škvořetic.
Soutěže zvládl zorganizovat naprosto perfektně a s přehledem, navíc se
jeho zásluhou sešla i bohatá tombola, takže všech dvacet zúčastněných
chlapců a děvčat bylo bez výjimky odměněno za snahu i dosažené výkony.
První disciplínu připravil veskrze rybářském duchu - házelo se udicí
na cíl. Konkrétně na objemnější káď, ve které byla schována ještě pneumatika. Tam ovšem žádný splávek
nedopadl, a tak se nejvyšší počet bodů
nepřestěhoval na žádnou dětskou adresu. I do samotné kádě se trefil pouze
jeden soutěžící. Hodnotily se tak jen
vzdálenosti splávku od zmíněné kádě.
Ale jak se říká- žádný učený z nebe nespadl a téměř všechny děti držely udici
v rukou poprvé. Josef Šafář to naprosto
chápal a respektoval a s ochotou sobě
vlastní jim pomáhal a radil. Jak by
ne- on sám je zkušený rybář, který kupodivu ale sousto z ryby nepozře, jak je
rok dlouhý: „Ryby chytám strašně rád,
dokonce jezdím až na Orlík, ale jíst je
opravdu nemusím,“ potvrzuje.
Nakonec v rybářské soutěži zvítězil teprve šestiletý David John ze Strakonic. Za ním se umístil také šestiletý Vojtěch Koman z Blatné. Medailové
trio uzavřel zase šestiletý Prokop Říha z Blatné.
Do soutěže se s chutí zapojil i osmiletý Martin Kotoun, ačkoliv prý
po svém dědovi rybářské geny nepodědil: „ Já jsem se přihlásil k hasičům.
Ony mi ryby ani moc nechutnají, spíš si dám filé. Tohle není moje první
rybářská soutěž- jednou už jsem závodil na blatenských rybářských slavnostech. Tady se mi dneska moc líbí, je to tu vážně pěkné,“ říká na závěr.
To desetiletý Ondřej Holub z domácích Buzic je rybářem vášnivým, jeho
otec také: „ Chodíme často chytat spolu. Mým zatím nejlepším úlovkem
byl kapr o míře 58, 5 cm. Rybařím asi tak dva roky. A dneska jsem si tady
znamenitě pochutnal na makrele, takže jsem moc spokojený. Že jsem se
nedostal na stupně vítězů ? To vůbec nevadí!“, mává rukou.
Druhou disciplínou byla střelba ze vzduchovky na klasický terč. Tady
exelovala nepřekonatelná domácí Andrea Štědroňská / 13 let /, která
s ledovým anglickým klidem nasázela do terče tři desítky čili maximum
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bodů. Stříbro si vybojoval také domácí
Ondřej Holub, v závěsu ponechal Štěpána
Kalužíka z Blatné / 6 let /.
„ My u hasičů běžně střílíme ze vzduchovek, chodím taky trénovat s tátou,
ale nijak zvlášť dobrý nejsem,“ přiznal
po soutěži Martin Kotoun z Blatné.
Oslovený devítiletý František Outlý
z Blatné se cítil lépe při střelbě: „ Ryby
sice mám rád, ale nechytám je ani nikdo
z naší rodiny.“
Dětské soutěže dopadly zásluhou
Josefa Šafáře na výbornou a ratolesti se
svými rodiči odcházely domů nadšené
a rozradostněné.
Co se týká dospělých strávníků, kteří hodovali, až se jim dělaly boule
za ušima a výborné jídlo zapíjeli vychlazeným pivem, tak jestli nespadli
pod stůl, možná tam hodují dodnes.

V. Šavrda

Setkání

zaměstnanců bývalého Podniku služeb – Komunálu
se uskuteční
5. října od 18.00 hodin v restauraci Na Vinici.

TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI

Turnaj bude započítán do JIŽANSKÉHO POHÁRU
Termín konání: 6. 10. 2012 v Myšticích u Blatné
Prezentace od 12.00 hod.
Začátek od 13.00 hod.

! ! ! DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ! ! !
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Pohřební ústav Hořejš, V. Hořejšová
Žižkova 120, Blatná

Zemřelí v červnu:
František Trňák, nar. 1956, zemř. 3.6., bydl. Březnice
Anna Veselá, nar. 1929, zemř. 4.6., bydl. Měcholupy
Jaroslav Nýdr, nar. 1924, zemř. 6.6., bydl. Bělčice
Václav Kroupa, nar. 1928, zemř. 7.6., bydl. Blatná
Stanislav Švejda, nar. 1944, zemř. 8.6., bydl. Skaličany
Jaroslav Jílek, nar. 1927, zemř. 9.6., bydl. Mladý Smolivec
Vlasta Jiřincová, nar. 1929, zemř. 10.6., bydl. Kladrubce
Marie Beranová, nar. 1932, zemř. 17.6., bydl. Hajany
Jaroslav Proška, nar. 1936, zemř. 17.6., bydl. Blatná.
Milada Týmová, nar. 1922, zemř. 20.6., bydl. Tchořovice
Věra Šlemarová, nar. 1936, zemř. 27.6., bydl. Březnice
Vlasta Klímová, nar. 1931, zemř. 30.6., bydl. Bělčice
Zemřelí v červenci:
Marie Kadlecová, nar. 1920, zemř. 2.7., bydl. Blatná
Václav Novák, nar. 1943, zemř. 7.7., bydl. Praha (z Buzic)
Jiří Koman, nar. 1955, zemř. 14.7., bydl. Blatná
Ludmila Štolbová, nar. 1927, zemř. 16.7., bydl. Skaličany
Jan Jankovský, nar. 1938, zemř. 18.7., bydl. Strakonice
Jaroslav Prýmas, nar. 1934, zemř. 25.7., bydl. Chanovice
Zemřelí v srpnu:
Ing. Ladislav Minářík, nar. 1925, zemř. 3.8., bydl. Praha
František Lehečka, nar. 1921, zemř. 5.8., bydl. Metly
Karel Kovařík, nar. 1941, zemř. 6.8., bydl. Mirovice
Charlotta Prokopcová, nar. 1924, zemř. 13.8., bydl. Blatná
Jaroslav Zeman, nar. 1927, zemř. 13.8., bydl. Dvorec
František Němec, nar. 1931, zemř. 12.8., bydl. Bezdědovice
Otilie Koubková, nar. 1931, zemř. 25.8., bydl. Sedlice
Anna Štrosová, nar. 1932, zemř. 28.8., bydl. Komušín
Zemřelí v září:
Miroslav Hrbek, nar. 1953, zemř. 1.9., bydl. Praha
Květoslava Hubičková, nar. 1932, zemř. 4.9., bydl. Sedlice
Růžena Vaněčková, nar. 1928, zemř. 6.9., bydl. Blatenka
Josef Koubek, nar. 1929, zemř. 7.9., bydl. Holušice
Zdeněk Viktora, nar. 1934, zemř. 9.9., bydl. Březnice
Drahomíra Neškodová, nar.1941, zemř. 11.9.,bydl. Nevězice

Informace z SOŠ Blatná
Ve Střední odborné škole, Blatná, V Jezárkách 745, byl zahájen nový
školní rok a současně v září proběhlo několik posledních maturitních
zkoušek. Stejně jako v roce 2011 i letos byli maturanti ze SOŠ Blatná
v celostátním srovnání ve společné části maturitních zkoušek nadprůměrně
úspěšní. Loni bylo v jarním termínu 2011 uspělo 94% maturantů oproti
celostátním pouze 80 procentům a letos na jaře 77 ze 79 maturantů uspělo
v didaktických testech společné části a rovněž pouhé 4 jarní neúspěchy
v „problematických“ písemkách z ČJL jsou ve srovnání s jinými školami
úspěchem dobře připravených maturantů! V září 2012 lze konstatovat, že
po podzimním termínu již VŠICHNI ÚSPĚŠNĚ VYKONALI VŠECHNY
ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (s výjimkou
jediné opravky z MAT u žáka konajícího MZ poprvé v září). Údaje o průměrné neúspěšnosti v ČR lze najít na www.novamaturita.cz , na jaře průměrně neuspělo ve společné části 21% maturantů a na učilištích dokonce
téměř 40%, na podzim celostátně u didaktických testů neuspěla více jak
třetina. Uvedené údaje mohou posloužit i jako jedno z hledisek pro rozhodování uchazečů končících ZŠ, kteří mají na výběr tři obory nabízené
v SOŠ Blatná. Také pro příští školní rok budou otevřeny celkem tři třídy
prvního ročníku (jedna třída elektrotechnického oboru Elektronické počítače, jedna třída Obchodní akademie a jedna třída informatického oboru
Informatika v ekonomice). Všechny tři obory jsou čtyřleté zakončené
maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia. Bližší
informace o oborech a termíny dnů otevřených dveří lze najít na www.
blek.cz , pro zájemce o studium jsou dveře otevřeny (nejlépe po telefonické
domluvě) i v kterýkoli pracovní den až do 16 hodin.
Stejně jako loni i od podzimu 2012 je v SOŠ Blatná každé úterý odpoledne bezplatně otevřen počítačový kroužek pro žáky základních škol.
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Mohou si vyzkoušet například tvorbu webových stránek, programování
nebo práci s grafickými programy.
SOŠ Blatná loni vstoupila do dalšího projektu mezinárodní spolupráce
Comenius s tématem „Photography as a Pedagogical Tool“. Našimi partnery jsou školy ze Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Turecka a Litvy.
V tomto dvouletém projektu probíhají aktivity žáků i v roce 2012/13,
na počátku října cestují 4 žáci a 2 vyučující na setkání partnerských škol
do Portugalska, o cestě budou zúčastnění žáci jistě ještě informovat.
SOŠ Blatná již loni uzavřela s budějovickým Evropským centrem jazykových zkoušek (ELEC) dohodu o založení partnerského centra ELEC
umožňujícího přímo v Blatné přípravu a dle zájmu i realizaci mezinárodně
uznávaných zkoušek z angličtiny (Cambridge ESOL) a z němčiny (ÖSD).
Podrobnosti o zkouškách např. na www.elec.eu
Žáci školy se opět budou účastnit mnoha sportovních i jiných soutěží,
dne 20. září 2012 tradičně pořádala SOŠ Blatná okresní kolo středoškolských atletických závodů CORNY, žákyně i žáci SOŠ Blatná obsadili
po výborných výkonech druhá místa, věříme, že příští rok se opět podaří
alespoň jednomu družstvu zvítězit, tak jako tomu bylo v letech minulých.
Žáci a zaměstnanci školy „adoptovali“ malého chlapce z ugandské
Buhomy v rámci charitativní akce společnosti BwindiOrphans. Vybraný
příspěvek umožní „našemu“ Rolandovi zajistit náklady spojené se školní
docházkou a celoroční stravování. Podrobnosti najdete na webu www.
bwindiorphans.org , Roland Akampurira je v odkaze děti adoptované.
SOŠ Blatná samozřejmě bude Rolanda podporovat i další roky školní
docházky. Podporou sirotků z Buhomy nacházející se u NP Bwindi se
navíc nepřímo přispívá i k ochraně mimořádné přírodní lokality, kde
v pralese žijí poslední horské gorily a podporou místních obyvatel lze
zabránit tlaku na kácení pralesa a hledání příjmů z pytlačení. SOŠ Blatná
ještě letos uspořádá informační akci propagující tuto charitativní činnost
možná i s prodejem krásných afrických šperků a jiných výrobků a třeba
se najdou i další adoptivní „rodiče“.
Další informace z SOŠ Blatná zase až příště.

Program na říjen 2012
Pravidelný program

Dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky (od 1.10.)
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti
+ každé první úterý v měsíci stříhání dětí.
ST: 14:45 - 15:45 - Angličtina pro děti (od 3.10)
Program na pondělky a středy
1.10. - Zvířátka z přírodnin
3.10. - Ježek
8.10. - Vyrábíme papírové dráčky
10.10. - Koláž z listí
15.10. - Perníková chaloupka
17.10. - Panáčci z listí
22.10. - Barvy podzimu
24.10. - Malovaný drak
29.10. - Lepení s těstovinami
31.10. - Strašidýlka
V neděli 14.října od 15:00 hod. DRAKIÁDA
V pátek 5.10. a v sobotu 6.10. – Burza dětského oblečení v ZŠ
JAK v Blatné.
-více na www.mckaprik.estranky.cz
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www.trhyblatna.cz
Nová knihovna
v ZŠ TGM
Všichni, kdo navštěvovali naší školu, ví, že
knihovna u nás byla vždy. Působila však jako
13. komnata, do které se nesmělo vstupovat. Ne
však naší vinou. Technické parametry podlahy
nám neumožňovaly větší zatížení, takže velkorysý prostor knihovny se nedal využít jiným
způsobem. To je ale minulost!
Zřizovatel školy Město Blatná nám o letních
prázdninách knihovnu od podlahy, a to doslova,
zrenovoval. Nové osvětlení, staré nevzhledné
regály nahradily nové vkusně a prakticky vymyšlené. Největším oříškem byla právě výše
zmiňovaná podlaha, která se musela celá zpevnit
a vyztužit, aby zvládla normální zatížení školních prostor. Velký dík patří panu Ing. Gerardu
Bollenovi, který knihovnu vybavil krásnými
a kvalitními koberci. Pak už jen stačily barevné
polštářky, které celý prostor zútulnily a slo-

ží jako sedáčky.
Z tmavé neútulné
místnosti máme
krásnou, moderní
knihovnu, která
se dá konečně
využít jako čítárna, učebna a prostor bez školních
lavic jistě nabízí
spoustu dalšího
tvůrčího využití.
Knihovnu
jsme slavnostně
otevřeli 8. září
2012 při oslavách 45. výročí
založení školy.
Chtěla bych
tímto poděkovat
všem, kteří nákupem brožury nebo CD o historii
školy a také zakoupením občerstvení rodičů našich žáků, přispěli na koupi nových knih do naší

nové knihovny. Pokud by měl někdo z vás ještě
chuť a možnosti nám přispět na koupi knih,
budeme velice rádi.
Mgr. Zdenka Voříšková
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Tísňová péče AREÍON
Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální
služba, která je určena seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Jejím hlavním cílem je
snížit jejich zdravotní a sociální rizika. Cílové skupině uživatelů pomáhá prožít svůj život důstojně,
podle jejich přání a v jejich vlastním přirozeném
prostředí – doma.
Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a jeho poboček. Dispečink
tísňové péče Života 90, o. s. monitoruje uživatele v jeho bytě a v případě
krizové situace po pouhém stisknutí tísňového tlačítka zabezpečí, díky
oboustrannému spojení, okamžitou odbornou pomoc.
Dispečink Tísňové péče AREÍON při poskytování pomoci spolupracuje
především s osobami blízkými (rodina, soused, apod.) a integrovaným
záchranným systémem (policie ČR, hasiči, záchranná služba). Dále s převozovou sanitní službou, městskou policií, praktickým nebo ošetřujícím
lékařem, a dalšími sociálními službami, které uživatel využívá. Odborná
pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Tísňové tlačítko nosí uživatel služby neustále
u sebe. Jakmile potřebuje pomoc, stiskne v jakékoliv
části bytu tlačítko a k oboustrannému spojení s dispečinkem již dojde automaticky. Operátorka dispečinku
– registrovaná zdravotní sestra - se pomocí zapnutého
hlasitého telefonu s bytem propojí a zjistí, co se stalo.
Tato hlasová oboustranná komunikace je velmi důležitá pro uklidnění
uživatele, protože ví, že se pomoci dovolal a může si domluvit její potřebnou formu. Také celou službu zlevňuje, protože vylučuje výjezdy
na planý poplach. Dále je uživateli poskytována průběžná preventivní
péče. Uživatel služby je operátorkami dispečinku tísňové péče pravidelně
telefonicky kontaktován. Při těchto pravidelných kontaktech sestry provádějí s uživateli psychoterapeutické rozhovory, zjišťují jejich zdravotní
stav, odborně jim radí v problémech zdravotních i sociálních. Jmenované
psychoterapeutické rozhovory zabraňují sociální izolaci uživatele služby.
Koncem roku 1992 byly napojeny první terminální uživatelské stanice
instalované v bytech uživatelů této sociální služby. Tísňová péče AREÍON
je realizována i v oblastech mimo hlavní město Prahu, a to i v Jihočeském
kraji.
Tísňová péče AREÍON je hrazená uživatelem.
Jednorázový poplatek za aktivaci zařízení
(tj. při zavedení služby)
Měsíční úhrada za poskytování sociální služby
Zařízení – terminální stanici tísňové péče zapůjčení uživateli

1 500,400,zdarma

Pro zavedení služby je třeba, aby uživatel splňoval následující technické
podmínky:
 SIM karta od mobilního operátora (s placeným měsíčním
paušálem)
NEBO
 Pevná telefonní linka
Kontakty:
Vedoucí TPA: Ivana Černá: 222 333 546, E-mail: ivana.cerna@zivot90.cz
Dispečink TPA: 222 333 540, 222 333 541, E-mail: areion@zivot90.cz
Podrobnější informace o službě najdete na našich webových stránkách
www.zivot90.cz
ŽIVOT 90, občanské sdružení , Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1,
tel.: 222 333 555
Další informace můžete získat také na sociálním odboru Městského
úřadu v Blatné, p. Malečková - tel. 383 416 212, p. Koubková tel. 383 416 213.

Fitness centrum

M U S C L E FAC TO RY B Ř E Z N I C E

Rožmitálská 144, Březnice
Masáže
- sportovní a regenerační (celková, částečná )
- relaxační
- lávovými kameny (celková, částečná i obličejová)
- proti celulitidě a pro formování postavy
- mobilizace páteře, Dornova metoda, Breussova masáž
- medová detoxikační masáž

!!! NOVĚ OD ZÁŘÍ – LIPOLASER !!!
bezbolestné odstranění podkožního tuku
v problémových partiích
 formování postavy bez drastických diet
 kavitační přístroj – řešení proti celulitidě
(můžete mít i doma vlastní)


Objednávky a informace: 607 966 189, 605 724 977, 608 450 975
e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
www.musclefactorybreznice.wz.cz
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Újezdec – filiální kostel sv. Voršily
Historie duchovní správy

Pohled od severu (foto Václav Machovec).

Farnost při jednom z nejstarších kostelů
na Blatensku je poprvé doložena roku 1360,
kdy újezdecký farář uvádí v Černívsku do úřadu
svého kolegu. Jmenoval se Jan a roku 1362 ho
vystřídal kněz Přibyslav z Kasejovic, který však
byl hned následujícího roku na zásah korektora
kléru (úředník dohlížející na mravy duchovenstva) sesazen pro svatokupectví. Na jeho
místo navrhli patroni Kolman, Buzek, Hugo
a Přibyslav z Křikavy nového faráře Ondřeje
z Plánice, který byl roku 1363 příslušnými úřady
potvrzen. Farní beneficium zřejmě nebylo příliš
bohaté, do papežské pokladny se odsud v letech
1369–1405 odvádělo pouze 6 grošů pololetního
desátku. Ostatně ani farnost nebyla nijak rozsáhlá. Vedle Újezdce ji tvořily pouze dvě další
vsi – Březí a Borek (již roku 1565 pustá osada
mezi Újezdcem a Řiští, později pouze hajnice).
Poslední správa o katolickém faráři v Újezdci
před husitskými válkami pochází z roku 1419,
kdy sem byl se souhlasem patrona Jana Mládence z Miličína dosazen kněz Petr, dosud farář
v Jílovišti u Prahy, a to v rámci směny beneficia
se svým újezdeckým předchůdcem Matějem.
Po husitských válkách zřejmě samostatná
duchovní správa při kostele zanikla a byla zajišťována farářem některé ze sousedních farností.
Roku 1667 se stal kostel v Újezdci filiálním
k Bělčicům a mše se zde sloužila každou čtvrtou
neděli. Pro vydání spojené s provozem a údržbou
kostela se však vedly zvláštní účty. Dnes dojíždí
do Újezdce duchovní správce z Březnice, který
spravuje i bělčickou farnost.
Stavební vývoj
Půdorysné uspořádání kostela, jakož i architektonické tvarosloví, v němž se prolínají
románské a gotické prvky, datuje vznik kostela
do 40. let 13. století a představuje typickou
ukázku církevní architektury jihozápadních Čech
s vlivy strakonické stavební huti. Dochovaná
tribuna, přístupná zvenčí zazděným portálem
v úrovni prvního patra západní zdi lodi, dovoluje
domněnku, že šlo o kostel vlastnický (panský),
který byl propojen s blízkým šlechtickým sídlem
pomocí dřevěného můstku nebo alespoň vnějším
schodištěm, které umožňovalo oddělený přístup.
Existenci tvrze lze předpokládat nejpozději
od 14. století, kdy byl Újezdec samostatným
šlechtickým statkem. První výslovná zmínka
o její existenci však pochází až z roku 1542.

Snad stála ještě počátkem 17. století, kdy byl
Újezdec dědickým podílem Václava Vitanovského z Vlčkovic. Nejpozději po připojení vsi
zpět ke Hvožďanům roku 1615 ovšem zdejší
šlechtické sídlo bezesporu zaniklo.
Kostel v Újezdci neprošel v průběhu své existence žádnými výraznějšími přestavbami, takže
si dodnes v podstatě uchoval svůj středověký
charakter, díky němuž se řadí mezi nejcennější
církevní stavby Blatenska. Úpravy proběhly
ve druhé polovině 14. století na oknech; moderní
dendrochronologický průzkum prokázal, že v letech 1444–1445 bylo skáceno dřevo na opravu
krovu lodi. Nejstarší vyobrazení kostela na mapě
lnářského panství z roku 1698 ukazuje kostel
prakticky v jeho původní podobě, pouze věž
je kryta cibulovitou střechou. Severní předsíň
byla postavena roku 1768 a roku 1860 zaklenuta. O několik let později
byl zhotoven
nový krov
lodi; dřevo pro
něj bylo skáceno v letech
1864–1865,
jak dokládá
příslušný dendrochronologický průzkum. Roku Kostel v Újezdci podle vyobrazení
1 8 9 1 b y l a na mapě lnářského panství z roku
v kostele po- 1698 (kresebný převod autora
článku).
ložena dřevěná
podlaha a o devět let později dostal kostel novou
taškovou střechu namísto původní šindelové.
Současně došlo ke snížení střechy věže. Větší
rozsah měla oprava kostela v letech 1933–1934.
V prvně uvedeném roce, v období od 1. července
do 28. září, provedla firma Kafka obnovu interiéru, v rámci které byly rovněž sejmuty nátěry
na ostění hlavního portálu, oken a triumfálním
oblouku, aby vynikla kamenická práce, a položena nová dřevěná podlaha. Rekonstrukce
vyšla na 13 257 Kč 40 h. Současně byl nákladem
1 380 Kč pořízen také nový zvon sv. Václav.
V neděli 1. října pak požehnal opravený kostel
spolu se zvonem bělčický děkan P. Antonín Jarolímek za účasti asi 1 000 lidí. Jedna z přítomných
družiček přednesla při této slavnostní příležitosti
následující báseň:
Radostný den nastal nám dnes.
Ze všech očí září radost a ples:
kostelík náš v nové září kráse –
i druhý zvon budeme mít zase!
Velcí, malé děti, bohatí i chudí
starali se svorně,
by stánek Boží, do kterého chodí
vypraven byl vzorně.
Mnoho peněz, práce, píle
bylo třeba na to,
ale – dosáhli jsme cíle –
díky Bohu za to!
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Bohu nejdřív naše díky platí,
potom všem, kdož pomáhali:
jistě Pán Bůh více vrátí
všem, než kolik oni dali.
I druhý zvon dnes světíme!
Svatý Václav jméno jeho.
Kdo ho koupil? – všichni víme:
hle zde – matky zvonu kolem něho!
Ty náš nový zvone, vítáme tě u nás!
Pomoz volat našim prosbám vroucím:
svatý Václave, přimlouvej se za nás,
nedej zahynouti nám i budoucím!
V následujícím roce 1934 obílili fasádu kostela bezplatně újezdečtí mladíci. Byla rovněž
provedena oprava střechy věže zbudováním
nového krovu navýšeného oproti původnímu
stavu o 95 cm a jeho pokrytím měděnočerveným
šupinovým eternitem. Sejmuté tašky byly použity na vyspravení střechy lodi, a aby dešťová
voda nestékala ze střech na fasádu kostela, byl
na jižní stranu osazen okap. Celkový náklad
činil 1 596 Kč.
Další oprava kostela proběhla v roce 1972
a nejnověji pak roku 2003. Při této byly zvýrazněny všechny architektonické detaily, především
nárožní armatura a ostění oken.
Popis
Kostel je jednolodní stavbou s kvadratickým
presbytářem, hranolovou věží v severozápadním
koutu lodi a barokní severní předsíní (kobkou).
Na fasádách jsou po rekonstrukci roku 2003
zvýrazněny všechny původní architektonické
prvky. Okna jsou na severní straně drobnější
hrotitá, na straně jižní a východní pak rozměrnější, rovněž hrotitá se širokými špaletami
a kružbami. Ve východním štítu osvětluje půdní
prostor okénko ve tvaru latinského kříže, tribunu
drobné obdélné okénko v západní části jižní zdi
lodi. Na věži se ve třetím patře na západní, severní a východní straně, ve čtvrtém pak na všech
čtyřech stranách dochovala charakteristická
románská podvojná okénka oddělená
sloupky. Ve vnější
líci západní zdi lodi
se v úrovni prvního
patra nachází zazděný, půlkruhem
zaklenutý portál, kterým se vstupovalo
na tribunu, a to buď
po dřevěném vnějším schodišti, nebo
po můstku z někteDetail sdružených okének rého z pater sousedící
ve věži (foto NPÚ).
tvrze, pokud ovšem
skutečně stála v blízkosti kostela a byla věžová.
Ryze gotický charakter má v exteriéru severní portál s ostěním členěným jedním pravoúhlým
ústupkem, jehož vnější hrana je lemována oblounem, provázeným po obou stranách výžlabky.
Do ústupku je na každé straně vložen válcový
sloupek s talířovým prstencem. Dochovány jsou
(pokrač. na str. 9)
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Újezdec... (pokr. ze str. 8)
původní dveře s kováním a zapaditým zámkem.
Presbytář je
sklenut křížovou
klenbou bez žeber,
která v severozápadním, jihovýchodním a severovýchodním koutu
nasedá na jednoduché žulové konzoly. V severní zdi
se nachází drobný
pravoúhlý sanktuář
s hrubě provedeným
žulovým ostěním,
Gotický severní portál (foto avšak bez dvířek.
NPÚ).
Triumfální oblouk
je zaklenut půlkruhově a členěn jedním pravoúhlým ústupkem a jednoduchou, naspodu
sešikmenou římsou.
Na západní straně je situována pavlačová
tribuna připojená k věži. Spočívá na jediném,
široce rozepjatém oblouku; prostor pod pavlačovou částí tribuny je klenut valeně. Podvěží se
otevírá do lodi v přízemí hrotitým obloukem,
v patře oválným a stejným na tribunu, oběma
svedenými na masivní kvadratický pilíř z pravidelně opracovaných kamenů.
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tovými ozdobami, dříve zasvěcené sv. Barboře
a Panně Marii, jejichž sochy byly na oltářích
umístěny. Na oltáři Panny Marie stála ještě socha
sv. Josefa. Dnes jsou oltářní výklenky prázdné
a zakryté bílým nařaseným plátnem.
Do dnešních časů se nedochovala dřevěná
kazatelna z roku 1860, která nahradila původní
provizorní řečniště, tvořené dřevěnými rámy,
potaženými suknem. Podle starých fotografií ji
zdobily obrazy čtyř evangelistů.
Křížová cesta je dílem P. Bedřicha Kamarýta, podobně jako například v Kasejovicích
nebo Kocelovicích, a byla pořízena roku 1887
nákladem farníků.
Na kůru stojí barokní varhany, postavené
roku 1736 Friedrichem Ferdinandem Semrádem ze Sedlce pro kostel v Drahoňově Újezdě
na Rokycansku, odkud byly roku 1851 převezeny do Újezdce a zde sestaveny Antonínem
Červenkou. Pro kostel je zakoupil újezdecký
mlynář Jan Netušil za 13 zlatých, které darovali
farníci. Sestavení a oprava varhan do funkčního
stavu stály 30 zlatých. Pro svou hodnotu byly
roku 2000 prohlášeny ministerstvem kultury
za samostatnou kulturní památku.
Na věži kostela visel zvon, který se údajně
řadil k nejstarším v zemi. Vážil 55,8 kg a velice

krásně prý zněl. Protože však neměl nápis ani
datum, které by jeho stáří určovalo, byl roku
1916 zrekvírován pro válečné potřeby. Druhý
zvon – umíráček z roku 1511 o váze 30 kg –
přežil obě rekvizice, stejně jako třetí, největší
(250 kg), ulitý roku 1699 pražským zvonařem
Friedrichem Schönfeldtem. První rekvizici
přečkal pro své stáří a před druhou jej zachránil
okresní konzervátor v Klatovech. Naopak zvon
sv. Václav, který zakoupily pro kostel roku 1933
újezdecké ženy, byl zrekvírován roku 1942.

Zvony z bělčické farnosti při rekvizici roku 1916,
nejmenší zvon je z Újezdce (Pamětní kniha fary
bělčické od roku 1667).

Buzice

Buzice
KLUB PŘÁTEL BLATENSKA

zve na vlastivědnou vycházku

KŘESOVCE

OKOLO
Panská tribuna (foto NPÚ).

Zařízení
Portálový hlavní oltář je vrcholně barokní z počátku 18. století s obrazem patronky
kostela sv. Voršily od P. Bedřicha Kamarýta,
faráře v Deštné u Jindřichova Hradce, z roku
1898. Po stranách stály sochy sv. Václava a sv.
Jana Nepomuckého. V nástavci oltáře je starší
oválný obraz Panny Marie Pomocné (Pasovské).
Z počátku 18. století pochází rovněž protějškové
výklenkové boční oltáře s vyřezávanými akan-

Unikátní foto původního vnitřního zařízení kostela,
stav k roku 1891 (fotoarchiv autora článku).

neděle

Pacelice

7. října 2012

Výchozí bod: Blatná, před
Muzeem Josefa Siblíka, 9:00

Jůžov

Koncový bod: Blatná, cca 15:00
Délka trasy: cca 15 km
Škvořetice
Bližší informace na tel.: 723 985 237
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pro čtenáře je připravena také amnestie upomínek. Noví dětští čtenáři budou zaregistrování
zdarma.
Akce k Týdnu knihoven:
- 2. 10. – Paměť slábne – a co teď? My
vám dáme odpověď! Na zájemce o seminář
trénování paměti se těší trenérka z České
společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging Mgr. Jitka Baštová. Žádáme zájemce
o závazné přihlášení se na seminář (380 422 704,
380 422 719 nebo akce@knih-st.cz). ŠK, společenský sál, 16:00 hod.
- 2. 10. - Terazky…. – akce věnovaná
známému českému spisovateli a humoristovi
Miloslavu Švandrlíkovi k nedožitým 80. narozeninám je určena nevidomým a slabozrakým
uživatelům ŠK. ŠK, čítárna, 9:00 hod.
- 3. 10. - K lesu blíže. Procházka lesy na Štěkeňsku (Brdo, Slatina, Borovnice) s ukázkami
prací zachraňujících stromy kolem nás. Vede
PaedDr. Václav Žitný. Sraz v 15.00 na náměstí
před Jednotou ve Štěkni.
- 3. 10. – Seminář pro knihovníky obecních
knihoven regionu. ŠK, odd. ZKI, 14:30 hod.
- 4. 10. - Školení používání čtečky e-knih.
ŠK, studovna, kdykoli mezi 9:00 – 10:00 a 15:00
– 16:00 hod.
- 10. 10. – Dřeviny na soukromých pozemcích – věc veřejná? Můžeme rozhodovat
o dřevinách na soukromých pozemcích? Kdo
a jak povoluje jejich kácení? Chcete vysázet
zeleň a nevíte jak na to? Na tyto a další otázky
vám na besedě z cyklu Zelené otazníky odpoví
Ing. Ondřej Feit z Odboru životního prostředí
MěÚ Strakonice. ŠK, pobočka Za Parkem,
17:00 hod.
Další říjnové akce:
19. 9. – 29. 10. – Obrazy Antonína Ševíta.
Výstava. ŠK, vstupní hala

PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
28.9.

13.10.
19.10.

TÝDEN KNIHOVEN 1. – 6. října 2012

Novinka: Čtečky e-knih ve Šmidingerově
knihovně
Chcete číst elektronické knihy? Rádi byste
se dozvěděli víc o čtečce e-knih? Jste nejméně
rok bezproblémovým čtenářem ŠK Strakonice
a je vám více než 15 let? Ve studovně ŠK máte
teď možnost se se čtečkou e-knih blíže seznámit.
Více na www.knih-st.cz.
Oddělení pro děti pro vás připravilo týden
s pejskem a kočičkou a překvapení v podobě
nové služby dětem – půjčování tématických
kufříků. V kufřících na jednotlivá témata najdete

kromě knih a leporel také hračky, pexesa, kvarteta, plyšová zvířátka a další didaktické pomůcky,
díky nimž můžete svému dítěti přiblížit dané
téma hravou formou.
Ekoporadna při ŠK vyhlašuje soutěž
Strakonická ropná skvrna. Viděli jste ve Strakonicích či okolí místo, věc nebo situaci, která
odporuje dobrým mravům ve vztahu k životnímu
prostředí? Objevili jste na svých toulkách černou skládku, zničenou zeleň nebo konání, které
do přírody rozhodně nepatří? Ukažte to ostatním
a ještě můžete vyhrát. Více na www.knih-st.cz.
Jako tradičně probíhá na hradě i na pobočce
Za parkem prodej vyřazených knih a časopisů,

16.11.
15.12.
25.12.

B.A.S., BLUES STARS
(B.A.S. - 40 let hraní s 30letou 		
pauzou)
ROCK POP MILOŠE ZEMENA
(45 let hraní bez pauzy)
MACHETA, CONOPED, 		
OVERSIGHT, BRAIN SCAN
(Svk.)
B.A.S., APE TOWN
ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,
TOSIRO
VÁNOČNÍ BATTOLE

PŘ I PR AV U JE M E :
19.1.

PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY
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S PORT
TJ Blatná oddíl Sport pro všechny

Ženy mladší i dříve narozené
přijďte si zacvičit

Poslední odehrané kolo:
Muži „A“

Blatná-Poříčí

3:2 (2:1)

Brynda, Jiřinec, Uldrich

Muži „B“

Katovice B-Blatná

1:1 (0:0)

Sobota

Ženy

Blatná-Bráník

2:0 (1:0)

Velíšková, Račáková

Dorost st.

Blatná-Meteor Tábor

0:3 (0:1)

Máte do závodních sportovců daleko?
Chcete se cítit mladší a duševně i fyzicky
svěží? Využít volný čas, zahnat nudu a pobavit se v kolektivu?
Přijďte si zacvičit a udělat něco pro vaše
tělo, aby vám tělo nekulatělo - vždyť

POHYB JE ŽIVOT!

Přípravka st. „B“

Sedlice-Blatná

9:3 (5:1)

Filaus 2x, Brož 1x

Přípravka ml. „A“

Blatná-Štěkeň

13:0 (9:0)

Vondruška 4x, Šejvar

Česká asociace Sport pro všechny tělovýchovné jednoty Blatná
nabízí pro ženy a dívky cvičení uvolňovací,
balanční, protahovací a posilovací v hudebně pohybových formách - s využitím náčiní: overbalů, činek, balančních podložek
i aerobic bandů.
Členský příspěvek TJ Blatná 500,- + 100,Kč oddílový – na kalendářní rok

Cvičíme v tělocvičně základní školy
Komenského
boční vchod z Purkyňovy jednosměrné
ulice, vrátky - přes školní dvůr.

PONDĚLÍ 19.30 - 20.30 hodin
ČTVRTEK 19.00 - 20.00 hodin
Začínáme od 17. září 2012
Do tělocvičny vás zvou kvalifikované cvičitelky:
Eva a Milena

V NEDĚLI 14 10. 2012
SE OD 12.00 HODIN
KONÁ
V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA

POSVÍCENSKÝ

TURNAJ V MARIÁŠI
připraveny jsou zajímavé ceny, pro
všechny účastníky teplé jídlo.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Dorost ml.

Blatná-Meteor Tábor

4:0 (3:0)

Tvrdý 2x, Maňaska, Janota

Žáci st.

Strakonice-Blatná

3:1 (2:1)

Kareš

Žáci ml.

Strakonice-Blatná

2:1 (1:1)

Chovanec

Přípravka st. „A“

Blatná-Štěkeň

8:6 (2:3)

Šourek 7x, Potůček

			

3x, Merhaut 2x, Flandera, Šurát,

			

Fejtl, Drnek
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VOLEJBAL - Okresní přebor - ženy
Výsledky soutěže ŽENY-OP-2012/2013
1. kolo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TJ Fezko „C“ Strak. - S.Volyně		
S.Radomyšl - TJ Fezko „S“ Strak.		
S.Volyně - TJ Fezko „S“ Strak.		
TJ Fezko „C“ Strak. - S.Radomyšl		
S.Radomyšl - S.Volyně		
TJ Fezko „S“ Strak. - TJ Fezko „C“ Strak.		
S.Radomyšl - S.Volyně		
TJ S.Blatná „A“ - TJ ČZ „B“		
TJ Borga Horažďovice - TJ ČZ „A“ Strak.		
TJ ČZ „B“ - TJ ČZ „A“ Strak.		
TJ S.Blatná „A“ - TJ Borga Horažďovice		
TJ Borga Horažďovice - TJ ČZ „B“		
TJ ČZ „A“ Strak. - TJ S.Blatná „A“		
TJ Borga Horažďovice - TJ ČZ „A“ Strak.		
TJ S.Blatná „A“ - TJ ČZ „B“		
TJ S.Katovice - TJ S:Blatná „D“		
SK Řepice - Záboří Žížaly		
TJ S:Blatná „D“ - Záboří Žížaly		
TJ S.Katovice - SK Řepice		
SK Řepice - TJ S:Blatná „D“		
Záboří Žížaly - TJ S.Katovice		
TJ S.Katovice - TJ S:Blatná „D“		
SK Řepice - Záboří Žížaly		

Tabulka soutěže
1. SK Řepice
2. TJ S.Katovice
3. TJ S.Blatná „A“
4. S.Radomyšl
5. TJ Fezko „C“ Strak.
6. TJ ČZ „A“ Strak.
7. Záboří Žížaly
8. TJ ČZ „B“
9. S.Volyně
10. TJ Borga Horažďovice
11. TJ S:Blatná „D“
12. TJ Fezko „S“ Strak.
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JAK NÁM ZAČALA
HOKEJBALOVÁ SEZÓNA
Tak nám konečně, po letní pauze začali hrát naši junioři. Letošní rok
budou Blatnou reprezentovat žáci z přípravky pod vedením pana Romana
Pojera, kteří mají první zápasy v pátek 28.9.2012 ve Stříbře. Samozřejmě
jim budeme všichni držet palce. Starší žáci, pod vedením trenérů Radka
a Pavla Karešových, již boj o titul mistrů republiky rozjeli v polovině září.
Po dvou odehraných zápasech si zatím v našem kraji drží první místo.
V sobotu 29.9.2012 je čeká utkání na domácí půdě, kde budou bojovat
s Pedagogem ČB. Zápas začíná v 10.00 hod. A ti nejstarší nakonec. Jedná
se o hráče staršího dorostu, nad kterými drží pevnou ruku Dan Málek
a Zdeněk Vinter. Tato „banda“ se pustila do opravdu těžkých utkání také
v polovině září. Prozatím mají jedno vítězství a jednu hodně těsnou prohru.
V pátek s nimi pojedeme do Prachatic a od příštího týdne je můžete přijít
podpořit na domácí půdu, kde se utkají 7.10.12 s Karlovými Vary, potom
13.10. s Jindřichovým Hradcem a 27.10. s dorostem z Prachatic. Takže
„datlíci“, všem vám přeji pevnou ruku při střelách, rychlé běhy a hlavně
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(20, 21)
(16, -13, 10)
(20, 21)
(21, -22, 6)
(9, -23, 15)
(-17, 23, -13)
(-10, 26, 11)
(13, 14)
(-12, -24)
(-24, -14)
(21, -19, 8)
(19, -22, -9)
(-26, 20, -7)
(15, 17)
(25, -22, -8)
(10, 14)
(-16, 18, -7)
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(-20, -20)
(15, 13)
(-11, 18, -14)
(24, 13)
(22, -21, 6)
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žádná vážná zranění. A i když to občas nevyjde, tak se nic neděje. Za nás,
za rodiče, můžu říct, že vám rány pofoukáme a že jsme pyšní na to, co
děláte. No a trenérům přeji pevné nervy a vydržte to chlapi. A na závěr ještě
myšlenka, která není z mé hlavy, ale moc se mi líbí: „Co vidí hokejbalisté
na hokejbale? To, že když jdou na hřiště, zapomínají na svoje pocity,
myšlenky, problémy... A soustředí se jen na hru a v tu chvíli se stává tým
rodinou, kvůli které si každý hráč sáhne až na dno svých sil. Vždyť každý
dotek s míčem, stojí za to...“
Veškeré informace nejen o zápasech najdete na www.datelsblatna.cz
ZB
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Do you speak English?

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, falešné začátečníky,
pokročilé, konverzace, příprava na maturitu,
základy business English. Čtení a výklad angl.
psané literatury. Kurzy pro šikovné děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup,
vlídné zacházení.
Přihlašování, začátek, pokračování kurzů
v týdnu od 3.9.2012 na adrese: Luboš Vinš,
Na Obůrce 418, Blatná; tel: 732 37 47 58; e-mail:
lubos.vins@seznam.cz
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KONVERZACE V ANGLIČTINĚ
S RODILÝM MLUVČÍM

Učíte se dokola anglickou gramatiku,
ale mluvit stále nedokážete? Angličtinu
jste dlouho nepoužíval(a) a potřebuje te si
ji "oprášit"? Jste věčný začátečník?
- Začínáme od listopadu
- Skupina o max. 4 lidech
- Pro všechny věkové kategorie
Více informací na tel.

733 792 781

ZVYŠTE ŠANCE SVÝCH
DĚTÍ

Nabízím doučování českého jazyka,
matematiky a angličtiny nejen pro
příjímací zkoušky na střední školy.
Více informací na tel.

733 654 595
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Pronajmu
zařízený byt 1+1
-od října 2012
-zrekonstruované
jádro
-3.patro bez
výtahu
- Více info na tel.
606 476 903

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

telefon: 724 130 630

   
ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ

Nově nabízíme kvalitní PUR,
D3 a D4 lepidla za skvělé ceny,
velký výběr ABS hran.
www.tomantruhlarstvi.cz
Vrbenská 186, Blatná
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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

Střední odborné učiliště

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů
Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

300 m

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

30 m

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ s.r.o.
Nabízejí tyto práce:
 práce jeřábem – nosnost 20 tun
				
– nosnost 35 tun
 dopravu nákladním automobilem MANN, nosnost 7 tun
+ vlek 8 tun + hydraulická ruka

Kontakt: t.: 383 422 139
		 m.: 602 235 349
		 bsblatna@bsblatna.cz

Číslo 16 / strana 19

v

Číslo 16 / strana 20

2012-08-30-otestujte-CB.pdf
Blatná
27. září 2012

Ročník 23 (33)

1 31.8.2012 12:58:16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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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