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Martin na bílém koni - legenda o lásce k bližnímu
Svatých jménem Martin je v liturgickém
kalendáři několik. Ten, jehož svátek slavíme
11. listopadu, je sv. Martin z Tours. Narodil
se roku 316 nebo 317 v římské provincii
Panonie ve městě Samaria (dnešní Szombathely v Maďarsku). Své jméno dostal
po bohu války Martovi. Většinu svého
mládí prožil v severoitalské Pavii. Zde
se setkal s křesťanstvím, které ho velmi
přitahovalo. Na přání otce, důstojníka římské armády, se stal vojákem. Byl přidělen
k posádce v dnešním Amiensu ve Francii.
Tam došlo k příhodě, kterou proslul, a která ho symbolizuje. Za temné zimní noci
projížděl městem a kontroloval vojenské
hlídky. U brány ho oslovil polooděný žebrák
a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin
neměl ani peníze, ani jídlo, vzal svůj velký
důstojnický plášť a rozdělil ho mečem napůl.
Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se
zimou, aby se aspoň trochu zahřál. Martin
později opustil armádu, žil několik let jako
poustevník, nakonec se stal biskupem. Za-

kládal farnosti a kláštery, mimo jiné klášter
nedaleko Tours, z něhož se stalo důležité
kulturní středisko. Martin, biskup Tourský,
se dožil 80 let. Zemřel 8. listopadu roku
397. Pohřben byl o 3 dny později, proto se
jeho svátek slaví 11.listopadu. Je jedním z
prvních vyznavačů (ne mučedníků), které
církev označila za svaté.
Se svátkem svatého Martina je spojeno mnoho tradic a pranostik. Konaly se
dobytčí a výroční trhy, poutě, pořádala se
martinská posvícení. Hospodyně pekly posvícenskou husu a martinské rohlíky nebo
podkovy. Jídla byla tučná, jako by se chtěli
lidé připravit na dlouhou chladnou zimu.
Martinská husa byla poslední pečení před
šestitýdenním adventním postem. Tento den
končívala čeledi služba, dostávala mzdu
a hledala nového hospodáře, případně o rok
prodlužovala dohodu. (Mimochodem, tento
zvyk se udržoval ještě v minulém století
i na blatenském panství.) Uzavíraly se
smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem,

ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Je to
den, kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli
nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad
martinskou husou či martinským pečivem.
Sv. Martin je totiž mj. patronem hus, což
údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin
zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours.
Schoval se do hejna hus, ale ty ho svým
kýháním prozradily, a tak musel tu poctu
přijmout.
Tento svátek se slaví na mnoha místech
Evropy. Např. v Bavorsku, ve Flandrech,
nebo v Rakousku. V posledních letech
je i v některých českých městech Martin
na koni součástí slavnosti, při které se
ochutnává první Svatomartinské víno. Také
v Blatné budeme mít letos opět příležitost
Martina na jeho bílém koni přivítat. V neděli
11. listopadu před jedenáctou hodinou dopoledne ho můžeme doprovodit od městské
věže ke Kaplance, kde tradičně v 11 hod a 11
minut otevřeme a ochutnáme první letošní
svatomartinská vína.
V. Žílová

Proběhla jednokolová anonymní
veřejná ideová urbanistická soutěž
Město Blatná, ve spolupráci se společností
REDI s. r. o., vyhlásilo dne 18.9.2012 Soutěž o návrh „Ideový návrh územního plánu
Blatná“. Město Blatná připravuje zpracování
územního plánu správního území města Blatná, tj. katastrálních území Blatná, Blatenka,
Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov,
Jindřichovice, Milčice a Skaličany. Formou
soutěže o návrh chce město získat nové
názory na řešení koncepce rozvoje města
Blatná jako základního ideového návrhu
pro zpracování celkového územního plánu.
Do konce října roku 2012 bylo odevzdáno
14 soutěžních návrhů od autorizovaných
architektů z Česka a Slovenska. Porota složena ze zástupců města Blatná a nezávislých
architektů vybrala v pátek 2.11.2012 vítězné
návrhy, které budou finančně odměněny.
Veřejnost bude mít možnost se s jednotlivými
návrhy seznámit na připravované výstavě.
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A KTUALITY UPOZORNĚNÍ

DOMOV PRO SENIORY
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
www.domovblatna.cz, email:
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

tel.: 383 422 026

Od 1. 1. 2013 bude na území města Blatná
a v jeho přilehlých osadách fungovat nová „Pečovatelská služba“ spadající pod Domov pro
seniory Blatná.
Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí uživatelů, snaží
se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva uživatelů služby.
Služba je určena:
– seniorům
– osobám s chronickým onemocněním
– osobám se zdravotním a tělesným onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení
– rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
Novinkou pro Vás může být poskytování
pečovatelské služby i o víkendech a svátcích.
V tyto dny budeme poskytovat veškeré úkony
včetně dovozu obědů, popř. večeří.
Další výhodou bude možnost využívání určitých služeb i v Domově pro seniory, např. použití
hydromasážní vany, celková koupel, apod.
Doba poskytování služby:
od pondělí do pátku
6:30 – 19:00 hod.
v sobotu a neděli
včetně svátků
7:30 – 13:30 hod.
Věříme, že pro Vás bude nově poskytovaná
pečovatelská služba zajímavá. V případě zájmu
nás, prosím, kontaktujte.

pro občany užívající označení vozidla
přepravujícího těžce zdravotně postiženou
osobu
Sociální odbor Městského úřadu v Blatné
upozorňuje občany, že označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou
„O1“ (piktogram na modrém podkladě s osobou
na invalidním vozíku), které bylo vydáváno
majitelům průkazu mimořádných výhod ZTP
nebo ZTP/P a umožňuje parkování na vyhrazených místech pro invalidy, má platnost pouze
do konce roku 2012.
Toto označení je tedy možné používat jen
do 31.12.2012. Nejpozději od 01.01.2013 je
nutné používat nové označení „O7“ Parkovací
průkaz označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou.
Výměnu stávajícího označení za mezinárodní
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou „O7“ provádí:
Sociální odbor Městského úřadu v Blatné, tř.
T.G. Masaryka 1520, 2. poschodí, dveře č. 220.
K výměně je třeba doložit:
aktuální barevnou fotografii o rozměru
35x45 mm (průkazové foto)
platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
platný občanský průkaz
stávající označení vozidla „O1“
Staré označení „O1“

Nové označení „O7“
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tu snad byl?) se všichni necháme překvapit. Nicméně
se krůček po krůčku blížíme k adventu….
Jak již jsme se několikrát zmiňovali, na počátek adventu připravujeme v Kaplance tradiční
výstavu s tématikou STAROČESKÝCH VÁNOC
s názvem KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁNE…
Výstava potrvá až do Štědrého dne, její součástí
bude také náš prodej ve dvoře blatenského muzea,
za příznivého počasí.
Co vše můžete na výstavě objevit? Samozřejmě
vánoční ozdoby a dekorace z přírodních materiálů
jako je sláma, kukuřičné šustí, malovaný perník,
perník z forem, tvarovaný perník, vizovické ozdůbky, různé svícínky, ozdoby ze dřeva, dřevěných
korálků, textilu, paličkované krajky, keramiky,
včelího vosku, proutí, sušeného ovoce aj.
Již nyní si u nás můžete vybrat originální
vánoční přání, pokud je posíláte třeba do ciziny,
také vánoční pohledy, opět budeme mít v nabídce
přenádherné kresby akademického malíře, blatenského rodáka Jana Hály.
Samozřejmě také celou škálu vůní od voňavých
pytlíčků, čajových i jiných svíček, přes aromaoleje,
františky a purpuru až k našimi předky nejvíce
oblíbenými svíčkami ze včelího vosku, které jsou
nejen zdravé, ale jejich medová vůně navozuje tu
správnou vánoční atmosféru.
Nebudou chybět ani zvonky, zvonečky a rolničky.
A dárky? Samozřejmě vám nabídneme něco
z blatenského řemesla, ale také z řemesla odjinud.
Určitě na výstavě najdete sklo Václava Vlasáka
z Bělčic, obdivovanou keramiku s duší Evy Tomáškové a její dcery ze Lnář, dřevěné hračky Vladimíra
Solara z Blatné a jiné a jiné…
Přijměte proto naše pozvání a přijďte se podívat.
Nezapomeňte ale, že v letošním roce je pro vás
připravena v Blatné celá škála jiných předvánočních
akcí připravovaných Centrem kultury a vzdělávání,
Občanským sdružením Duhové ještěrky, Trhy Blatná
Petra Zmeškala a jistě i dalšími, takže bedlivě sledujte
Kulturní kalendář a další tiskoviny. Letos nám Blatná
o adventu opravdu ožije..!

Náš tip na listopad: adventní kalendář
z malovaného perníku
A ještě se vracíme k Martinu:

OZNÁMENÍ

Ředitel Domova pro seniory se
sídlem v Blatné, tř. T. G. Masaryka 272
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

KDYŽ O VŠECH SVATÝCH ( 1. 11.) ZIMA
NEMÁ MOCI, TAK VTRHNE O SVATÉM MARTINĚ V NOCI
OD SVATÉHO MARTINA ZAHŘEJE JEN
PEŘINA

vedoucí (manažer/ka) zdravotního a ošetřovatelského úseku

DNEM SVATÉHO MARTINA ZIMA U NÁS
ZAČÍNÁ

bližší informace na webových
stránkách domova www.domovblatna.cz
nebo na telefonním čísle
383 422 026, u personalistky
L. Šampalíkové

MARTIN, KLIMENT, KATEŘINA, JEDNOU
TEPLO, JEDNOU ZIMA

STAROČESKÉ VÁNOCE V KAPLANCE
Svatý Martin je za dveřmi a jaké počasí nás čeká,
zda v letošním roce přijede na bílém koni, (nebo zda už

NA SVATÉHO MARTINA, NEJLEPŠÍ JE HUSINA, POHLEĎ NA HRUĎ I NA KOSTI, POZNÁŠ
JAKÁ ZIMA SE ROZHOSTÍ: JE-LI KOBYLKA
MARTINSKÉ HUSY NAMODRALÁ, BUDE
ZIMA MÍRNÁ, JE-LI BÍLÁ, BUDE ZIMA TUHÁ,
JE-LI KOBYLKA BÍLÁ JEN VPŘEDU, BUDE
ZIMA TUHÁ JEN PŘED VÁNOCEMI, JE-LI BÍLÁ
VZADU, BUDE ZIMA TUHÁ PO VÁNOCÍCH.
JE-LI ZAČÁTEK KOBYLKY TMAVÝ, BUDE
ZIMA NA POČÁTKU BLÁTIVÁ, JE-LI KONEC
KOBYLKY TMAVÝ, BUDE BLÁTIVÝ A VLHKÝ
AŽ KONEC ZIMY.
NA SVATÉHO MARTINA SE MAJÍ PÉCI
MARTINSKÉ BUCHTY, ABY KAMNA V ROCE
NEVYPOVĚDĚLA SLUŽBU. ( v různých krajích
se pékávalo různé pečivo - rohlíky, rohy, podkovy či
velké martinské buchty)
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zemřelí – říjen
Sýkora Zdeněk, Výšice, nar. 1928, úmrtí 2. 10. 2012
Minaříková Anastazie, Chloumek, nar. 1923, úmrtí 7. 10. 2012
Novotný Josef, Blatná, nar. 1942, úmrtí 8. 10. 2012
Smékalová Alena, Lom, nar. 1954, úmrtí 8. 10. 2012
Slezák Josef, Hradiště u Kasejovic, nar. 1922, úmrtí 9. 10. 2012
Karlík Karel, Újezdec, nar. 1945, úmrtí 10. 10. 2012
Vaněček Václav, Hajany, nar. 1970, úmrtí 12. 10. 2012
Teska Ladislav, Volenice, nar. 1936, úmrtí 13. 10. 2012
Ratajová Jindřiška, Blatná, nar. 1924, úmrtí 14. 10. 2012
Končelík Josef, Tchořovice, nar. 1938, úmrtí 26. 10. 2012
Solar Augustin, Blatná, nar. 1927, úmrtí 29. 10. 2012
Štěpánová Lenka, Bubovice, nar. 1970, úmrtí 29. 10. 2012
Pirná Marie, Jarotice, nar. 1925, úmrtí 30. 10. 2012

Dřevěný odpad - co se s ním
děje dál?
Na Sběrný dvůr v Blatné mají občané možnost dovézt i starý nepotřebný
nábytek, stolky, skříně, police, různé dřevěné odřezky apod. Určitě Vás
někdy napadlo, co se s tímto odpadem děje dál.
Na Sběrném dvoře zaměstnanci tento odpad prohlédnou, rozeberou
na samostatné desky a díly a odstraní z něj větší kovové předměty jako
jsou panty, zámky skříní, úchyty na police apod. Dále pak odstraní různé
skleněné police, látkové potahy aj. a uloží očištěné dřevěné díly do přistaveného kontejneru. Hřebíky, vruty a jiné drobné kovové součástky, které
na dřevu zbydou, svozové firmě nevadí.
Po naplnění kontejneru se objedná odvoz, který provádí firma Kronospan Jihlava (http://www.kronospan.cz/firma). Kontejner s odpadem
odveze do svého výrobního areálu v Jihlavě, kde se vše vysype na hromadu.
Dřevěný odpad ještě překontrolují a poté rozdrtí na 30-40 cm dlouhé třísky,
magnety vyberou drobné magnetické kovy (zmiňované vruty, hřebíky
apod.) a uloží do boxů pro případnou výrobu.
Při potřebě recyklátu do výroby se velké třísky z boxů rozdrtí na menší, max. do velikosti 4 cm. Dovytřídí se nežádoucí materiály jako např.
zbytky igelitů, plastů, papíry, kameny, nemagnetické kovy apod. a čistý
recyklát je poskytnut do výroby. Recyklát se využívá především k výrobě
dřevotřískových desek, které se dál využívají ve stavebnictví, nábytkářství
apod. (tzn. že Vaše stará skříň, kterou jste vyvezli na Sběrný dvůr, může
být součástí nově zakoupeného nábytku.). Recyklát z odpadového dřeva
tvoří 20 % materiálu k výrobě dřevotřískové desky.

Pozvánka na den
otevřených dveří do SOŠ
Blatná
V pátek 16.11. 2012 se koná ve Střední odborné škole, Blatná,
V Jezárkách 745, již druhý ze dnů otevřených dveří pro zájemce
o studium. Po telefonické či mailové domluvě (skola@blek.cz) je
samozřejmě prohlídka školy možná i kterýkoli jiný pracovní den.
Informace o oborech i mnoha mimovýukových akcích najdete
i na webu školy www.blek.cz Stejný den 16.11. se také večer
uskuteční první ze dvou maturitních plesů. Věříme, že budoucí
maturanti zvládnou i následující maturitní zkoušky podobně úspěšně
jako jejich předchůdci, kteří v letech 2011 i 2012 u společné části
maturit dopadli nadprůměrně úspěšně (u maturantů roku 2012 téměř
stoprocentní úspěšnost!)
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Pro shromažďování dřevěného odpadu slouží velký čtyřicetikubíkový
kontejner. Občané ukládají dřevěný odpad, nábytek aj. na Sběrný dvůr
vedle kontejneru, do kontejneru ukládají odpad pouze zaměstnanci po jeho
překontrolování, rozebrání a odstranění nežádoucích dílů.
Dbejte, prosím, proto případných pokynů obsluhy.

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Oprava a výstavba chodníků
ve městě – závěrečné práce
Opět navazujeme na články, které Vás průběžně během roku 2012
informovaly o výstavbě a opravách chodníků v Blatné. Tentokrát se jedná
pro letošní rok o závěrečné informace, neboť s blížící se zimou bude končit
i výstavba chodníků v Blatné.
Poté, co byla dokončena oprava chodníků v lokalitě sídliště Nad Lomnicí, kde po provedené rekonstrukci a výměně I. etapy topných kanálů došlo
ke kompletní obnově starých betonových chodníků o ploše cca 300 m2,
nové povrchy, včetně obrub, jsou opět provedeny ze zámkové betonové
dlažby typu Klasiko a tato stavební akce byla dokončena v první polovině
měsíce října, se naši pracovníci přesunuli na poslední větší stavební akci
tohoto roku, kterou je oprava chodníku v lokalitě sídliště U Čertova kamene.
Zde dojde k nahrazení starých asfaltových a betonových chodníků opět
novou betonovou dlažbou typu Klasiko o ploše cca 310 m2.
Závěrem bychom Vám tímto chtěli poděkovat za Vaši trpělivost při provádění oprav a tím k dočasnému ztížení přístupu do Vašich bytových domů
a bytů. Zároveň věříme, že naší stavební činností přispíváme k pěknému
vzhledu ulic v našem městě. V neposlední řadě je třeba také poděkovat
Městu Blatná, které je investorem provádění těchto stavebních akcí.
Níže přikládáme fotografie z opravy chodníku v lokalitě sídliště U Čertova kamene.
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Studentky SOŠ Blatná
v Portugalsku
„A ignorância é fonte de todos os erros.“ (Frei Rosa Viterbo) =
Ignorance je zdroj všech chyb.
Toto motto umístěné na školní budově přivítalo účastníky 4. pracovní
schůzky projektu partnerství škol Comenius s názvem Photography as
a Pedagogical Tool/Fotografie jako pedagogický nástroj. Setkání se tentokrát konalo v prvním říjnovém týdnu na partnerské škole v portugalském
městě Sátão. SOŠ Blatná zde zastupovaly studentky Petra Kratochvílová,
Kateřina Abrahámová, Dominika Květoňová a Kateřina Stloukalová
a učitelky Hana Augustinová a Marie Švehlová. Našimi partnery v tomto
dvouletém projektu jsou střední školy ze Španělska, Portugalska, Itálie,
Turecka, Polska a Litvy. Komunikačním jazykem je angličtina. Do projektu jsou zapojeni žáci napříč všemi ročníky a obory. Základem je práce
s fotoaparátem a kamerou, využití IT nástrojů a komunikace s partnery
v anglickém jazyce. Ve škole se podařilo začlenit projektové aktivity
do více předmětů, kromě angličtiny také do českého jazyka, ekonomiky,

Příprava výstavy matematických fotografií.

marketingu, zeměpisu, dějepisu, ekologie apod.
Hlavní aktivitou tohoto setkání byla společná mezinárodní výstava
na téma Matematická fotografie. V každé škole se soutěžilo ve 2 kategoriích – studenti a učitelé. Nejlepší fotografie využijeme pro projektový
kalendář. V průběhu schůzky představovaly jednotlivé týmy svou zemi,
město či školu, konal se velký interkulturní kvíz testující znalosti o partnerských zemích. Každý národní tým uspořádal výstavku typické národní
snídaně, žáci se účastnili sportovních utkání, zapojili se do hodin angličtiny.
Všichni žáci byli ubytováni v rodinách, a tak měli možnost poznat blíže
své kamarády a jejich blízké. Společné výlety směřovaly do měst Porto,
Viseu a do letoviska Costa Nova na pobřeží Atlantiku.
Jmenovaná děvčata si pro tuto projektovou schůzku připravila ve spolupráci s učiteli následující prezentace: Region where I live (Petra), Funny
presentation about our school (Dominika) a Czech language and Czech
literature (obě Katky). Dívky měly možnost zažít na vlastní kůži, jak nelehké je předstoupit před mezinárodní publikum a ještě k tomu anglicky
hovořit na dané téma. Je třeba říci, že tohoto úkolu se zhostily velmi dobře.
Děvčata vyprávějí o svých zážitcích
Katka S. (4. D): Matematické fotografie jsme měli za úkol přivézt
s sebou už vytištěné a s dvojjazyčnými popisky. Bohužel, počet fotek pro
výstavu byl omezen na pouhých šest, a tak jsme museli s těžkým srdcem
vybírat ty nejzdařilejší. Další z aktivit, které pro nás vymyslela portugalská

Příprava výstavy národních snídaní.

škola, byl Peddypaper (interkulturní kvíz), při němž jsme byli rozděleni
do osmi mezinárodních týmů. Cílem bylo odpovídat na otázky vztahující
se k partnerským zemím, spisovatelům, k Evropské unii atd. Odpovědi byly
rozmístěny v prostorách školy a našim úkolem bylo je najít a společnými
silami kvíz vyřešit. Do Portugalska spolu s námi také přiletěly jedinečné
české rohlíky, med, džem, müsli tyčinky a spousty dalšího jídla, pro ukázku
typické české snídaně. Tento úkol se nám velice líbil, protože následně
jsme mohli projít stoly ostatních zemí a od každého ochutnat a zjistit, co
je pro kterou zemi typické. Využití volného času po škole bylo skvělé, navštívili jsme bar, diskotéku, také jsme prošli město Sátão, zjistili jsme, kde
se obvykle v Portugalsku mladí lidé baví a také to, že se baví rádi. Moje
ubytovatelka mě dokonce vzala do centra Palácio do Gelo v městě Viseu,
největšího nákupního centra na Pyrenejském poloostrově. V centru jsme
zašli spolu s dalšími na kluziště, kde jsme se mohli správně vyblbnout.
Katka A. (4. D): Byla jsem ubytovaná v tak milé, pozorné a přátelské
rodině, že jsem si připadala doslova jako doma. Tato rodina měla velký dům. Měla jsem
svůj pokoj, kde jsem
měla své soukromí.
Co mě zaskočilo,
když jsem poprvé
vstoupila do domu,
bylo zjištění, že se
nezouvají. Byla
jsem lehce v šoku
a opravdu jsem
nevěděla, co mám
dělat, ale toho koberce, po kterém
jsem šlapala v botách, mi bylo líto. ☺
U Atlantiku.
Jídlo bylo báječné,
ale bylo ho moc. Byli vážně pohostinní. Jeden volný večer jsme strávili
v obchodním centru a pak společně jeli domů. Mariana (slečna, u které
jsem byla ubytovaná) měla mladší sestru, která sice neuměla anglicky, ale
pořád si se mnou chtěla povídat. Takže jsme se vždy spolu učily anglický
jazyk. Strašně jsem si to s nimi užila a byla bych ráda, kdybych je ještě
někdy mohla navštívit.
Dominika 4. D: Moc ráda sportuji, a tak jsem se těšila na sportovní
odpoledne. Byli jsme rozděleni do několika skupin. Hráli jsme volejbal,
badminton, basketbal (v naší skupině jsme vyhráli). Další zajímavostí bylo
stravování ve škole, kde nás hostili a obsluhovali studenti oboru hotelnictví.
Připadala jsem si jako v pětihvězdičkové restauraci. Jedno odpoledne pro
nás připravili piknik v přírodě - pro mě to bylo hodně neobvyklé, ale velmi
krásné a příjemné. Po pikniku jsme se každý chopili svého fotoaparátu
a rozeběhli se ulovit ty nejlepší snímky na téma Fauna a flóra. Zvláštnosti
oproti naší škole? Škola v Sátão je tvořena třemi budovami – o přestávkách
nebo před vyučováním se tam žáci chodí bavit ven nebo jsou v hale, kde
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je kantýna, stůl na stolní tenis, prostě relaxační zóna. A nepřezouvají se.
Všimla jsem si také, že vztah mezi učitelem a žákem je velice přátelský,
přátelštější než u nás.
Petra 2. C: Během našeho výměnného pobytu v Portugalsku pro nás
naši hostitelé připravili také výlet do Visea a Porta (Oporta). Užívala jsem
si již cestu autobusem, protože každá země je něčím krásná a specifická.
Město Viseu na mě působilo velice dobrým dojmem. Po příjezdu jsme
udělali společnou fotku u sochy Cava de Virianto, mezi všemi panovala
velice příjemná, přátelská a veselá atmosféra. Nejprve jsme si prohlédli
místní katedrálu a následně katolické muzeum Grão Vasco. Velice mě
zaujala znalost angličtiny jedné portugalské studentky a zároveň naší kamarádky, která dokázala celý výklad v portugalštině přeložit do angličtiny.
Myslím si, že studenti v Portugalsku si o dost více váží studia než čeští
studenti. Návštěva největšího nákupního centra v Portugalsku byla i pro
mě zážitkem. Druhý den následoval celodenní výlet do Porta. Moc jsme se
těšili, až uvidíme moře. Nejprve jsme měli v Portu dvouhodinový rozchod.
Řada z nás neměla daleko k tomu, abychom se v tomto druhém největším
městě v Portugalsku ztratili. Moc se mi líbil v jednom pouličním stánku
takový nezvyklý batůžek. Říkala jsem si, nekoupím si něco hned v prvním
obchodě, co když uvidím dál něco lepšího. Ale nakonec jsem si pro něj
v poslední zbývající půlhodince musela doběhnout. Prostě jsem si věřila,
že se neztratím a ono to vyšlo. V Portu jsme ještě navštívili Burzovní palác.
Prohlídka byla opravdu zajímavá, v jednom sále, který nás velice nadchl,
se dokonce konají koncerty. Potom jsme viděli cestou přes řeku Douro
slavnou čtvrť Ribeira (na seznamu UNESCO) a na druhém břehu domy
prodejců portského vína těch nejlepších značek. Moře, tedy lépe řečeno
Atlantský oceán, bylo naprosto úžasné. Jen my Češky jsme se nejprve
nashromáždily na skupinovou fotku u zálivu v domnění, že se koukáme
na opravdové moře, avšak musely jsme se smát, když nám prozradili, že
oceán je na druhé straně města. Výměnný pobyt v Portugalsku jsem si
maximálně užila. Poznala jsem nové přátele, kulturu, zvyky, mám spoustu
zážitků a už moc se těším na schůzku v Blatné.
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*

V současné době se další studenti připravují na projektovou schůzku
v Itálii. Pro toto setkání zpracováváme prezentaci o konkrétním využití
fotografie ve výuce (použijeme materiály z účasti našich studentů v celorepublikové soutěži Region Regina Brno). Žáci se dále věnují tématu Volunteering/Dobrovolnictví. Do Itálie povezeme také typické české vánoční
pokrmy a připravujeme výstavu fotografií ztvárňujících idiomy a přísloví.
V únoru 2013 se bude konat projektová schůzka v Blatné.
Ocenění projektů SOŠ
Projekt Photography as a Pedagogical Tool (P&P) získal v říjnu 2012
certifikát Quality Label. Dalším oceněným projektem je náš víceletý
eTwinningový projekt Sign up and Connect (se školami z Portugalska,
Itálie a Polska), který minulý měsíc také získal certifikát Quality Label
a následně European Quality Label.
Stránky projektu P&P pro veřejnost: http://new-twinspace.etwinning.
net/web/p54616
Stránky projektu Sign up: http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p35238
Ukázky matematických fotografií žáků a učitelů SOŠ Blatná najdete
na webových stránkách školy www.blek.cz v sekci Fotogalerie.
Poděkování
Děkujeme starostovi města Blatná panu Mgr. Bohuslavu Navrátilovi
a místostarostovi panu Pavlovi Ounickému za jejich podporu.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
Střední odborná škola Blatná

---------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt (Comenius) byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Výlet do Viseu a Porta.
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Program na listopad 2012-1
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 + stříhání dětí
každé první úterý v měsíci
ST: 14:45 - 15:45 - Angličtina pro děti (od 3.10)
ČT: 17:00 -19:30 – Hubneme se STOBem(od 1.11)
Program na pondělky a středy
12.11.- Zápich do květináče
14.11.- Vánoční svíčka
19.11.- Stromek ze šišek
21.11.- Svícen
26.11.- Vánoční přání
28.11.- Čertík – skládání z papíru

Kola pro Afriku
Od konce jara 2012 po inzerci v SOBáčku jsme v domě schraňovali
kola, která jsme původně zamýšleli odvést do sběrného dvora v Blatné.
Nakonec se sešlo 9 kol. Byl jsem napjatý, kdo za blatenskou akcí „Kola pro
Afriku“ stojí. Prohlížel jsem stránky www.kolaproafriku.cz. Až nakonec
přišel osvobozující e-mail a letáček a já jsem konečně poznal dvě krásné
ženy, které byly srdcem a duší akce Kola pro Afriku v Blatné:
Marcela Veselá a Hana Pavlíková.
Každý chceme žít v lepším světě. Náš svět je plný mužské energie
vycházející nikoliv ze srdce, ale z ega, z touhy po moci, penězích a ovládání druhých. Přišel čas právě Tady a Teď, čas změny sebe sama a změny
lidstva, které ničí sebe i Matku Zemi.
Lepší svět, po kterém toužíme, musíme nejprve vytvořit v našem nitru.
Pro lepší svět je třeba něco obětovat, dát ze sebe, posloužit druhému pro
dobrou věc. Nehledě na překážky, nedorozumění, nepřízeň okolností. To
vše tyto dvě duchem krásné ženy zvládly.
Paní Marcelka organizovala akci Kola pro Afriku na Blatensku.
Paní Hanička jí (jak je jí bytostně přirozené) po celou dobu nezištně
pomáhala. A splnila si svůj sen, moderovala happening 27. 10. u Kaplanky. Deštivé chladné počasí v ten den vystavilo všechny náročné zkoušce.
Proto poděkování za podporu akce patří i těm, kteří se ke Kaplance
dostavili.
Jde o známé blatenské osobnosti spjaté s cyklistikou:
● světoběžník František Šesták, www.sestak-frantisek.cz,
● jednokolkový rekordman Petr Beneš, www.petrbenes.borec.cz,
● mistři ze sportovního klubu Spastic Tricykl Blatná Ivetka Kolínská
a Vašek Vohryzka, www.skstricykl.estranky.cz.
Poděkování patří také divákům, kteří překonali nepřízeň počasí a přišli
akci podpořit ke Kaplance. Dále i Městu Blatná za podporu i oddělení
kultury, které zajistilo ozvučení.
Hlavní dík patří každému člověku, který nelitoval svůj čas a zanesl do sběrného místa
ve Steku své přebytečné kolo, které pomůže africkým dětem
dopravit se z domova
do vzdálené školy
a zajistí si tak vzdělání
a lepší život.
Aleš Drobník

13.11. od 16:00 hod. – Beseda s finančními poradci
- změny v penzijním pojištění
14.11. od 19:00 hod. – Tvořivá vánoční dílna
- výroba zvonečku z květníčku
27. – 29.11. – Prodejní vánoční výstava- Muzeum Blatná (1.patro
– vstupné zdarma) - vždy od 9:00 – 17:00
-více na www.mckaprik.estranky.cz
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Technické kroužky v Domě dětí a mládeže v Blatné
Dům dětí a mládeže v Blatné organizuje pro děti také různé zájmové
útvary, které jsou zaměřené technicky. Tyto kroužky nejen že poskytují
dětem kvalitní a smysluplné využití volného času, ale mohou být také
i ukazatelem směru při výběru budoucího povolání.
Radiotechnický kroužek pracuje v DDM Blatná již přes 40 let a díky
panu Václavu Machovcovi a podpory podniku Tesla Blatná vychoval
řadu zapálených odborníků v elektrotechnice. Jedním z nich je i pan Josef
Etlík, který je v současné době také vedoucím radiotechnického kroužku.
V kroužku se děti naučí vše od základních elektronických obvodů, až
po programování mikročipů.
Celoročně se také připravují na soutěž v radiotechnice, kde dosahují
umístění na předních místech v krajském i národním kole. S elektronikou
se setkáváme všude kolem nás a o odborníky v této oblasti bude vždy
velký zájem.
Dalším technickým kroužkem, který učí děti trpělivosti, vytrvalosti,
pečlivosti a přesnosti, je Modelářský kroužek, který pracuje pod vedením
pana Petra Louly. Kroužek je zaměřen na letecké modelářství. Pracuje se
s balzou, nástroji, papírem, lepidly. Dostupné jsou velmi pěkné stavebnice letadel. Kroužek spolupracuje také s Aeromodel klubem Blatná. Foto
z činnosti můžete vidět na stránkách DDM Blatná: www.ddmblatna.cz
V poslední době se různé výzkumné organizace v oblasti vědy a techniky snaží o podporu technických oborů a o zařazení vědy a techniky
do povědomí veřejnosti a tím i o zvýšení zájmu o technické obory při
výběru povolání.
Mezi technické kroužky patří také počítačové kroužky, astronomický
a fotografický kroužek.
V Počítačovém kroužku získají děti znalosti a dovednosti od základní obsluhy počítače až po jednoduché programování například v excelu
nebo třeba při tvorbě webové prezentace, což se jistě vždy bude hodit
v každodenním životě.

V Astronomickém kroužku děti zábavnou formou v rolích vesmírných
cestovatelů prozkoumávají blízký i vzdálený vesmír a získávají odpovědi
na své otázky. Mohou pozorovat oblohu hvězdářským dalekohledem a mohou navštívit také hvězdárnu. V počítačovém a astronomickém kroužku je
lektorem pan Karel Hlinka.
Pokud děti rády fotografují a chtěly by se zdokonalit, je v DDM Blatná
otevřen také fotografický kroužek.
Ve Fotografickém kroužku se mohou naučit nejen správné ovládání
fotoaparátu, ale také použití exponometrie, základy kompozičních pravidel,
základní postupy ve Photoshopu, Zoneru a dalších programech na zpracování fotografií, používání filtrů a mnohem více ...
Kroužek spolupracuje s fotoklubem BlaFo Blatná při DDM Blatná, se
kterým pořádá společné výstavy a účastní se fotosoutěží v rámci České
republiky. Lektorem kroužku je paní Veronika Holmanová.
Další informace o činnosti, akcích a o přihláškách získáte v Domě dětí
a mládeže Blatná, a také na www.důmdětiblatna.cz
Marcela Šebková

Radiotechnický kroužek

Hledáte zajímavé vánoční dárky?
Koncem listopadu či začátkem prosince se
plánuje v Blatné charitativní prodej originálních
afrických výrobků: krásné náhrdelníky, náramky
či náušnice z lakovaných papírových korálků
(50 – 250 Kč), kvalitní a vkusné košíčky a ošatky
z trávy (150 – 350 Kč), případně dřevěné gorily
(100 – 350 Kč), nebo možná i pexeso s ugandskou tematikou a třeba i čokoláda s kávou (hořká
čokoláda vyrobena v ČR posypaná drcenou
kávou z Ugandy)
(Nejedná se o jednostranný „dar“, ale o „férový“ obchod – nákup pěkných kvalitních výrobků)
Prodej může proběhnout v SOŠ Blatná
(a na dalších místech) ve spolupráci s charitativní
organizací BwindiOrphans ( www.bwindiorphans.org ) Termín bude včas zveřejněn. Zájemci
mohou i předem kontaktovat organizátory z SOŠ
Blatná na mailu skola@blek.cz.
Nákupem uvedených produktů ugandských
rodin můžete udělat radost sobě či pořídit svým
blízkým krásné dárky na Vánoce. A současně je
to i přesně cílená charitativní pomoc pro sirotky
a rodiny v Ugandě v Buhomě poblíž národního
parku BWINDI. Podporou sirotků a rodin z Buhomy 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. Často si

stěžujeme, jak se v dnešní „krizi“ máme špatně,
ale kdo viděl, v jakých podmínkách žije většina
afrických rodin, a to nejen v Ugandě, rychle pochopí, co obnáší opravdová chudoba a na druhou
stranu je mile překvapen úsměvy a skromností
tamních obyvatel.
Kromě nákupu výrobků z rodin potřebujících
pomoc lze i přímo sponzorovat („adoptovat“)
konkrétní sirotky, přispět na nákup koz nebo podpořit místní „drobné podnikání“ (výrobu cihel,
kantýnu, obchůdek s obnošeným šatstvem…).
Správné využití výtěžků z prodeje a případných sponzorských darů je na místě opakovaně
kontrolováno.
Žáci a zaměstnanci SOŠ Blatná „adoptovali“
malého chlapce z ugandské Buhomy v rámci
charitativní akce společnosti BwindiOrphans
(www.bwindiorphans.org). 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.
DALŠÍ PŘÍPADNÍ SPONZOŘI („ADOPTIVNÍ RODIČE“) NAJDOU INFORMACE
NA www.bwindiorphans.org, kde jsou k nalezení
i fotky některých výrobků.

SOŠ Blatná může nabídnout školám i jiným
zájemcům
i promítání fotografií a přednášku o přírodě Ugandy
- informace
u ředitele školy. Pro žáky
SOŠ i obou
blatenských ZŠ tato environmentální přednáška proběhla loni a pro žáky SOŠ bude zařazena
i letos v rámci výuky ekologie.
www.blek.cz

Podzimní čaje U Datla 2012
10.11. Funkce šroubu - 15.výročí hraní
17.11. Zutro
24.11. Battole
15.12. Křečový žíly + Kectet - vánoční koncert
PŘIPRAVUJEME:
1.1.2013 Anča - Novoroční agónie
26.1. B.A.S.

16.2. Mordors gang
23.3. Záviš + oslava 16 let v Hospodě u Datla
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Spoleenské dní
Pohádkový les přinesl chlumským
a hajanským dětem nevídané rozptýlení
Chlum - O dobré nápady není v obci Chlum nikdy nouze. Svědčí
o tom mimo jiné i dobrodružná akce, kterou pro třicet dětí z mateřské vsi
a nedalekých Hajan na sklonku podzimu připravil Obecní úřad a kolektiv
místních dobrovolníků. Jednalo se o výpravu do pohádkového lesa, kde
čekala na omladinu řada zajímavých soutěží a setkání se známými postavami z televizních obrazovek.
Pořadatelé a pořadatelky se s dětmi sešli na domácím hřišti. Tam školáci a předškoláci obdrželi balíčky se sladkostmi a tzv. „putovní listy“,
do kterých se malým poutníkům na jednotlivých stanovištích udělovala
razítka za splněné úkoly.
„První stanoviště se nacházelo hned na hřišti. Tam děti vyplňovaly
osmisměrky a vybarvovaly omalovánky,“ uvádí organizátorka Mgr. Fousová, jinak učitelka na základní škole T. G. Masaryka v Blatné, „Pak
pokračovaly cestou, vyznačenou fáborkami, za čertem a čarodějnicí. Tyto
pohádkové bytosti podaly výletníkům takzvané kouzelné sáčky, ve kterých
měly hmatem určovat vložené předměty, například králičí ocas, slepičí
pařát nebo autíčko.
Na dalším soutěžním
úseku uvítali děti Křemílek a Vochomůrka. Tam
se také házelo šiškami
do pařezu. Následovala
Manka s Rumcajsem,
kteří nechali děti hledat
schovaného Cipíska a krmit neživé divoké prase
ruční střelbou žaludy.
Dalšími postavami ze
světa pohádek, se kterými se účastníci malé expedice setkali, byly Červená karkulka a Marfuša
z „ Mrazíka“. Úkol spočíval v tom, že se na rozprostřenou deku položily
různé věci a soutěžící si je mohl prohlížet jen deset vteřin. Potom se deka
zahalila a každý musel vyjmenovat alespoň šest z nich. Rusalka s hastrmanem překvapily výletníky soutěží v chytání ryb a házení desetníků
do hrnku u studánky. U žabáka a brouka čekala překážková dráha, složená
ze skoků v pytlích, kotrmelců, přelezů a podlezů. Berušky „naservírovaly“
dětem pexesa a slovní hry / tvorbu slov ze slabik /. Poslední stanoviště se
nacházelo přímo ve stálé indiánské vesnici za obcí na palouku a hlavními
osobami byli, jak jinak, Vinnetou a Old Shatterhand. Tam se děti dočkaly
toho nejkrásnějšího - kromě házení podkovou, střelbou z luku do vlastnoručně ozdobených terčů a tradičního opékání buřtů se vyřádily při střelbě
z paintbollové pistole a také pouštěly lampióny, do kterých vkládaly
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na papírkách napsané touhy a přání. Závěrem jsme se všichni vyfotili
u indiánského totemu a děti získaly diplomy a sladké odměny.
Nevyhodnocovali jsme vítěze. Pořadatelé se jednotně shodli na tom,
že vlastně děti zvítězily všechny bez výjimky,“ zakončila své vyprávění
Mgr. Fousová - jedna z hybných pák společenského dění v Chlumu.
Takovým hrdinou dne se stal chlumský klučina David Hugr / 8 let /.
Právě on našel schovaného Cipíska: „ Byl za stromem, zakopaný v hlíně.
Nejvíc se mi líbilo krmení divočáka žaludy, kde jsem za dobrý výkon
dostal kousek náhrdelníku,“ svěřil se David po ukončení výpravy do pohádkového lesa.
Podobnou akci zorganizovali chlumští pro své děti již loni a v nastoupeném trendu chtějí pokračovat i nadále. Loni se ale jednalo spíš
o šipkovanou bez přítomnosti dospělých na stanovištích. I tenkrát ale děti
obdržely na startu lístky s pokyny a úkoly.
Vladimír Šavrda

Mariášová výprava ze Slaníka vyrazila do Buzic
v týmových dresech. „ Pokud vyhrajeme, naše
hostinská je zaplatí,“ hlásili dopředu
Buzice - Na 14. října připadlo posvícení v Buzicích a při té příležitosti
uspořádal majitel místní hospůdky „ U Čiláka“ Petr Samec tradiční turnaj
v mariáši. Jednalo se čistě o soukromý podnik, nezařazený do žádného
poháru.
Své hráčské vášni popustilo o této sváteční neděli
uzdu v Buzicích 29 mariášníků ze Slaníka, Blatné, Tchořovic, Kadova, Lnář, Čejetic,
Krt, Nepomuka, Chlumu,
Bezdědovic, Sedlice, Rojic,
Čečovic, Škvořetic, Dožicbuzická domobrana sestávala ze tří „přátel žaludského
esa“.
Největší pozornost vzbuzovala pětičlenná výprava ze
Slaníka. A to zejména svými
jednotnými dresy červené
barvy. „ Je to praktická věc,“
tvrdí Petr Švihovec z týmu,
„Jen se stačí rozhlédnout
Mariášový fanklub ze Slaníka.
po místnosti a hned vidím, kde
který kamarád sedí.“ Grafický
návrh a výrobu trikotů si vzala na starost dcera jednoho ze slanických hráčů: „ Dneska jsme si je oblékli poprvé a doufáme, že nám přinesou štěstí.
Pokud totiž někdo z nás turnaj vyhraje, naše hostinská náklady spojené
s pořízením dresů zaplatí.“
Slaničtí nadšenci sami sebe označují za „ hospodskou sranda partu“,
které mariáš doslova učaroval. Flekují a trumfují prý čím dál víc, ale ještě
to údajně není to „ pravé ořechové“. „U nás doma se vůbec mariáši daří,“
prohlašuje Petr Švihovec, „Ze 150 obyvatel vesnice jich téhle lidové
zábavě holduje minimálně dvacet. Co je potěšující- přibývá mladých,
kteří se chtějí mariáš naučit a my je s radostí zaškolujeme. Předáváme
tak tuhle „ zapálenou pochodeň“ dál a tím pádem se nemusíme bát, že by
za nějakých dvacet let mariáš skončil na smetišti dějin. Byla by to věčná
škoda,“ dodává Petr Švihovec.
Slaničtí doma v hospodě usedají za hráčský stůl čtyřikrát do týdne,
navíc tam pořádají v únoru turnaj. Příště už půjde o čtvrtý ročník. „ Ale
neúčastníme se žádných mariášových pohárů. Hrajeme skutečně jen pro
zábavu,“ zdůrazňuje Petr Švihovec.
Pravidelný buzický účastník Miloslav Mašát nechyběl ani tentokrát.
Musel se spokojit se šestnáctým místem. Na své hráčské začátky vzpomíná
s pobaveným úsměvem: „Okoukal jsem to od chlapů ještě ve staré hospodě,
kam jsem jako kluk chodil tátovi pro pivo.“ Mastí ho už zhruba dvacet let,
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ale na turnaj se dostavuje výhradně jen k Petru
Samcovi do „ podniku“. „Zatím nejlepší výsledek bylo osmé místo. S kamarády ze vsi si občas
zatrénujeme, hlavně v zimě, ale už to je slabší,“
říká Miloslav Mašát, který docela přesně tipoval
svůj výsledek v letošním posvícenském utkání.
Pravou hráčskou atmosféru vstřebával i nováček ze Lnář - pan XY. „Mariáši jsme v dobrém
slova smyslu s kamarády propadli na gymnáziu.
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Mastili jsme ho i při vyučování místo toho,
abychom se učili nudnou ruštinu, o přestávkách
tím spíš. S „ čertovými obrázky“ si tak rozumím
už pětadvacet let, ale patnáct let z toho vyplnila
pauza- pak najednou nebylo s kým hrát. Až
letos jsem začal docházet do lnářské restaurace
„Na panské“, kde jsem objevil mariášnickou
partu a své velké hobby jsem tak znovu obnovil.
Tohle je moje turnajová premiéra,“ uvádí pan
XY, který si vybojoval sedmnáctou pozici.
Až pozdě večer mohly být vyhlášeny výsledky. Vítězem se stal rozhodčí turnaje Jiří Lis
z Blatné, za ním skončil Eduard Krejčí rovněž
z Blatné, bronz připadl Miloslavu Mlíčkovi
z Myštic. Největší formu a štěstí z domácích
reprezentantů měl Libor Šiška, který obsadil
hned čtvrté místo.
Vladimír Šavrda

Číslo 19 / strana 9

Uprostřed Jiří Lis Blatná, vpravo Miloslav Mlíčko
z Myštic, vlevo Eduard Krejčí z Blatné.

Pětaosmdesátiletý Václav Jaroš na mariášovém turnaji v Myšticích jasně demonstroval,
že tuto lidovou karetní hru lze provozovat v každém věku
Myštice - Sporty jsou pro sportovce, mariáš
pro všechny. Tak tohle by mohlo být průvodní
motto jižanského poháru v této oblíbené formě
„lehkého hazardu“, jehož další část se v sobotu
6. října odehrála ve společenském sále kulturního domu v Myšticích. Dostaveníčko si zde
dalo 59 karbaníků ze Slaníku, Dožic, Rokycan,
Nepomuka, Klatov, Plzně, Příbrami. Žalostně
slabé bylo zastoupení „přátel žaludského esa“
z končin Blatenska - z Blatné, Pacelic, Buzic,
Myštic, Střižovic, Kadova a Tchořovic usedlo
za hrací stoly pouhopouhých jedenáct hráčů. „To
mě tedy dost zklamalo,“ okomentoval tento stav
ředitel turnaje Václav Kučera a později se dokonce nechal slyšet, že příští rok už v Myšticích
mariášový turnaj pořádat nebude.
Letos se ale ještě flekovalo a trumfovalo, až
se desky stolů otřásaly a kotníky prstů brněly.
Nezbytnou kulisu tvořily půllitry se „zrzavým
mokem“, krabičky cigaret a doutníků a pochopitelně nezbytná „ smogová“ clona. Pánové byli
viditelně zase ve svém živlu - plně se soustředili
na hru a jinak neviděli a neslyšeli, co se kolem
děje.
Nejstarším přítomným karbaníkem byl
zakladatel „Jižanského poháru“ Václav Jaroš
z Hradce u Stoda / 85 let /. Při hře jakoby omládl
minimálně o padesát let, oči mu svítily ohníčky
zápalu a napětí. Jak později poznamenal, „čerto-

vým obrázkům“ propadl v dobrém slova smyslu
ve svých patnácti letech: „ Jižanský pohár jsem
založil před devíti lety. Pět let jsem zastával post
jeho prezidenta, než jsem ze zdravotních důvodů
na funkci rezignoval. Jaká je moje bilance? Mám
za sebou sedmnáct prvních míst, podařilo se
mi vyhrát dokonce hned úvodní
turnaj zmíněného
poháru. Účastním
se také „Rokycanského poháru“ ročně absolvuji asi
tak třicet turnajů,“
dodává na svůj
věk neobyčejně
vitální Václav
Jaroš. Žádné pravidelné tréninky
nepodstupuje: „Naše parta, která se za tímto
účelem scházela, se rozpadla a tím to zhaslo.
Hospod je sice hodně, ale chybí mariášnické
spolky,“ posteskl si vzápětí penzista, který stále
také ještě řídí auto. V Myšticích skončil nakonec
až někde uprostřed kádru: „Dnes mi prostě nešla
karta. Pamatujte si- mariáš je ze 70 % o štěstí!“,
dodává Václav Jaroš.
Pětaosmdesátiletý karbaník je i umělec a doposud stále pracuje se dřevem, ze kterého vytváří

šikovnými prsty nádherné mozaiky: „Teď jsem
měl i výstavu. Každou chvíli za mnou chodili
nějací sportovci, abych jim své výrobky poskytl
jako ceny na závody a turnaje. Ode mě to dostali
doslova „za facku“, v zahraničí mozaiky „střelili“ se ziskem a pak se domů vraceli oblečení
od hlavy až po paty v kůži!“
Jediný mariášník, co hájil čest mateřské
obce, byl Miloslav Mlíčko / 63 let /. A nehájil
ji vůbec špatně - obsadil ve finále stříbrnou pozici: „Já jsem se mariáš naučil už před padesáti
lety, když jsme jako kluci pásli krávy na louce
a takhle jsme si krátili čas. Po turnajích jezdím
nějakých dvacet let, navštěvoval jsem i turnaje
v Nepomuku a Pačejově. Teď už se soustředím
jen na domácí a okolní sešlosti mariášníků.
Třikrát jsem vyhrál - mým opravdu největším
triumfem se stalo vítězství v Nepomuku / 120
hráčů /, odkud jsem si odvezl barevný televizor,“
vzpomíná Miloslav Mlíčko.
Po výborném večerním guláši došlo k vyhlášení výsledků. Tombola byla bohatá, takže nikdo
se nemohl cítit ošizený. Nejlépe tentokrát „ šel
list“ Miloslavu Asenbrennerovi z Klatov. V závěsu ponechal již uvedeného Miloslava Mlíčka
z Myštic. Bronz připadl také hráči z KlatovPavlu Sedleckému.

Vladimír Šavrda

O „dohasné“ se v Kocelovicích vrhalo pivním sudem
Kocelovice - V obci Kocelovice se rozhodli, že se tradičním i humorným
způsobem rozloučí s obdobím požárního sportu. A tak se na sklonku podzimu na vyhraněném prostranství sjelo sedm hasičských sestav, aby letos
naposledy změřily své síly v klasickém požárním útoku. Ženská družstva
zastupovala Hornosín, Tchořovice a samozřejmě Kocelovice. Domácí měli
pochopitelně i mužské „ úderné jádro“, kromě něho tu ještě předvedla své
hasičské dovednosti chlapská tělesa z Hornosína, Hajan a Tchořovic. Každá
parta soutěžila dvakrát, zaznamenával se lepší čas.
Kocelovičtí muži na „ dohasné“ obhájili svou čest, když své protivníky
porazili. Mezi ženami bohužel domácí neexelovali- tam dosáhlo na prvenství „komando“ z Hornosína. Pravdou je, že kocelovičtí muži vděčili svým

způsobem za vítězství solidaritě hornosínských hasičů, kteří jim v nouzi
půjčili vlastní stříkačku. Ta domácí totiž v hodině H vypověděla poslušnost.
Jako bonus absolvovali po požárním útoku přítomní tu veselejší část- hod
pivním sudem na dálku. Tady opět zazářily Kocelovice, když nejlepšího
výsledku dosáhl jejich člověk, konkrétně David Říský.
„Na téhle akci vznikla myšlenka, že by se „dohasná“ mohla stát pravidelným doplňkem hasičské sezóny, přičemž pořadatelské žezlo by kolovalo mezi
zúčastněnými obcemi,“ uvedl závěrem starosta Kocelovic ing. Karel Lukáš.
Všechny zapojené hasičské složky bez výjimky byly odměněny diplomy
a nízkoalkoholickými nápoji. Při hezké hudbě pak diváci i soutěžící mohli
posedět do pozdních hodin a občerstvit se pivem i čerstvými klobásami
z udírny.
V. Šavrda
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Hasičská zbrojnice v Buzicích se změnila k nepoznání
Buzice - Buzická hasičská zbrojnice stojí vedle půvabného parčíku
v samém srdci obce již od roku 1897. Byla postavena tři roky po založení
místního Sboru dobrovolných hasičů / 11. března 1894 / a buzickými hasiči
je užívána doposud. V roce 2014 zdejší „ chráněnci svatého Floriána“ oslaví
120 let trvání svého spolku, a to byl také jeden z důvodů, proč Obecní úřad
přikročil ke generální rekonstrukci tohoto objektu.
„Rekonstrukce
hasičské zbrojnice byla rozvržena
do dvou let,“ říká
buzický starosta
Václav Maňhal.
„Loni jsme nakoupili potřebný materiál, k čemuž nám
dopomohla poskytnutá dotace ve výši
137 000 korun. Náš
vlastní podíl činil
Hasičská zbrojnice v Buzicích - původní podoba.
91 000 korun. Letos
došlo k realizaci samotných prací na budově - staré stěny byly ubourány
a k objektu se nově přistavělo patro. Byl zhotoven nový krov, položena
nová střešní krytina, zabudovala se nová okna, dveře a garážová vrata,
pochopitelně se také řešila elektřina. Zbrojnice má i čerstvé vnitřní omítky
a venkovní fasádu, zbývá jen fasádu na jaře natřít barvou a na čelo budovy

pověsit zakoupený velký hasičský znak. Pro letošní rok jsme
obdrželi grant 110 000 korun,
73 000 máme dofinancovat my,
ale ve skutečnosti to bude ještě
o něco víc.“ Do zahájení generální rekonstrukce se hasičská
zbrojnice běžně udržovala vyspravováním omítek a bílením
ploch.
Nespornou zajímavostí je,
že Sbor dobrovolných hasičů
v Buzicích vlastní nejstarší
stříkačku na Blatensku, která
byla vyrobena již roku 1770!
V současné době se nachází
jako exponát v muzeu v Bechyni. „ Rádi bychom ji tu
na naše oslavy za dva roky
měli,“ sděluje své přání starosta
Hasičská zbrojnice po rekonstrukci.
Václav Maňhal, „ Bohužel ale
její stav neumožňuje jakoukoliv manipulaci s ní, takže se bez ní budeme
muset obejít.“
Svou vlastní hasičskou zbrojnici má i osada Václavov, spadající pod
správu Obecního úřadu v Buzicích.			
VladimírŠavrda

DUŠIČKY nebo HALLOWEEN?

jen pohádková, hodná strašidla. Využitím prostěradel a odstřižků z látek
si děti za pomoci kamarádů a učitelek zhotovily převlek, zpod kterého si
svítily baterkami. Hráli jsme si na „duchy světla“, jako „duchové“ jsme
procházeli celou mateřskou školou, vyráběli jsme z dýní postavičky, masky,
netopýry, tvořili jsme duchy z látek, vyzdobili jsme si třídy i šatny dýněmi
z papíru. Dne 30. 10. 2012 uspořádalo oddělení Sluníček tzv. ODPOLEDNÍ DÝŇOVÁNÍ S RODIČI. Děti za pomocí rodičů vyrobily zajímavé,
kreativní a nápadité postavičky z dýní. Na závěr jsme uspořádali výstavu
všech vyrobených prací.
Halloweenský týden se dětem moc líbil, naučily se spoustu zajímavých her, tanečků, písní a básní s dýňovým a nepatrně strašidelným
nádechem. ☺

…a proč ne obojí…

H.P. Mateřská škola Blatná, Šilhova

V různých kulturách lidé vzdávají úctu svým mrtvým a vůči duším
zemřelých chovají mimořádný respekt. Obávají se totiž, aby se duchové
nerozhněvali a nechodili je po nocích strašit. Z této bázně vyrostl zvyk,
uctívat jejich památku vzpomínkami či oslavami. Historie uctívání zemřelých sahá až k dávnověkým Keltům. Právě v listopadu začínala ona
temnější doba, kdy se zásoby potravy rychle tenčily a zavládly obavy, zda
lidé krutou zimu přežijí. V noci z 31.října na 1.listopadu uctívali boha mrtvých svátkem zvaným SAMHAIN. Halloween je pokračovatel Samhainu.
Svátek Halloween se velice rychle uchytil, hlavně v anglicky mluvících
zemích, ale postupně se začíná zabydlovat i u nás. Avšak v dnešní době
ztratil svou duchovní podstatu. V současnosti je atraktivní především pro
děti, které se převlékají za nejrůznější strašidla, příšery a maškary. Chodí
od domu k domu se slovy „trick or treat“ ( „koledu, nebo něco vyvedu“,
„Kouzlo, nebo zaplať“).
Symboly jsou jasné. Kočky, které jsou prohnané a krásné. Sovy, které
jsou moudré, ale nebezpečné. Čarodějnice, které jsou tajemné a kouzla
znalé. A nakonec dýně. Proč dýně? Možná proto, že někteří z nich umí
udělat tu zákeřnou ozdobu, která se šklebí a straší mě i ve snech. Protože
já mám pocit, že o Halloweenu je všechno možné. Duchové létají nocí,
strašidla se baví. Na druhou stranu je to dost děsivý svátek, nemyslíte?
Strašidelný svátek. Upíři mají pré, vlkodlaci běhají po lesích a duchové
poletují ve vzduchu.
U nás v mateřské škole jsme společně s dětmi prožili týden plný halloweenských tradic, zvyků, her a soutěží. Nutno dodat …… tak nějak
po česku. Žádní upíři, vlkodlaci ani nebožtíci. Ve školce nás navštívila
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Domov pro seniory Blatná od 1. ledna 2013 rozšíří své dosavadní služby. Nově bude poskytovat pečovatelskou službu na území
města Blatná a v jeho přilehlých osadách. (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice,
Skaličany)
Služba je určena:
- seniorům
- osobám s chronickým onemocněním
			
- osobám se zdravotním a tělesným postižením
			
- rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Služba bude poskytována i o víkendech a svátcích. V tyto dny budou poskytovány úkony v plném rozsahu dle sazebníku, včetně dovozu obědů,
popř. večeří.
Uživatelé budou moci využívat určitých služeb i přímo v Domově pro seniory, např. použití hydromasážní vany, celková koupel, apod.
Doba poskytování služby:
od pondělí do pátku					
6:30 – 19:00 hod.
v sobotu a neděli včetně svátků			
7:30 – 13:30 hod.
Věříme, že pro Vás bude nově poskytovaná pečovatelská služba zajímavá.
Kontakty:
e-mailová adresa: 		
telefon, mobil:		

pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
383 422 026; 773 497 591

Adresa poskytovatele:
				

Domov pro seniory
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná

Mateřské centrum Kapřík zve všechny na

Svatomartinské posvícení s husou,
vínem a hudbou
v Hajanské hospodě 17. 11. 2012 od 17:00

Kdy?

14.11. od 19 hodin

Kde?

herna MC (zadní areál ZŠ Holečkova)

Co budeme tvořit?

Zvoneček z květináče (poplatek za materiál 30,- Kč)

Co je nutné?

Nahlásit svoji účast alespoň den předem na mckaprik@seznam.cz nebo
poslat SMS na 606476903

Připravíme pro Vás :

pečenou husu

husí játra
husí paštiku
svatomartinské víno

rezervace míst v Hajanské hospodě nebo telefonicky na 602123656

KONTEJNER NA SBĚR TEXTILU NAHRAZUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKY OŠACENÍ
Vážení občané, na SBĚRNÉM DVOŘE v Blatné je umístěn kontejner určený ke sběru použitého textilu a obuvi. Bezplatnou obsluhu kontejneru
zajišťuje na základě smlouvy s Městem Blatná Diakonie Broumov. TENTO ZPŮSOB SBĚRU NAHRAZUJE DOPOSUD DVAKRÁT ROČNĚ POŘÁDANÉ
HUMANITÁRNÍ SBÍRKY OŠACENÍ, HUMANITÁRNÍ SBÍRKY SE KONAT NEBUDOU.
Kontejner na textil je pro občany Blatné k dispozici v provozních hodinách sběrného dvora:
letní provoz (květen-říjen)
zimní provoz (listopad-duben)
Po–Pá: 9:00–10:00; 15:00–17:00
Po–Pá: 9:00–10:00; 15:00–16:00
So: 9:00–11:00
So: 9:00–11:00
CO DO KONTEJNERU PATŘÍ?
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..
• obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily
• tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
• plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na výrobu čisticích hadrů.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky)
do kontejneru prosíme nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat.
VEŠKERÉ VĚCI MUSÍ BÝT ČISTÉ, SUCHÉ A ZABALENÉ DO IGELITOVÝCH TAŠEK ČI PYTLŮ, ABY SE
TRANSPORTEM NEPOŠKODILY!!!
Vše z kontejneru bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále věci přetřídí na použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do
výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace. Věci neupotřebitelné k humanitárním účelům se
použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).

Ing. Monika Scheinherrová
Odbor životního prostředí,, MěÚ Blatná
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S PORT
NĚMČICKÝ POHÁR
O „ Němčický pohár“ se utkalo rekordních
sto deset motokrosařů. Fandily jim i slavné
legendy Jaroslav Falta a Antonín Baborovský.
Němčice - Jako kdyby si nad vsí Němčice
u Sedlice v sobotu 20. října udělali výjezdní
zasedání čmeláci z celé republiky. Ten bzukot
lechtal bubínky lidských uší na kilometry daleko.
Ve skutečnosti tam „ túrovali divoké plechy“
motokrosaři v požehnaném počtu 110 jezdců,

rozdělených do sedmi kategorií /z toho tři dětské - 50 ccm, 65 ccm a 85 ccm /. Šestý ročník
„ Němčického poháru“ přilákal i nadšence ze
zahraničí- Belgie, Německa, Estonska. Přebory
uspořádal stejně jako v minulosti veteránský
závodník a podnikatel „v branži“ Eduard Finěk
z Blatné za pomoci rodiny a realizačního týmu
z okruhu stejně „ujetých“ kamarádů.
Byl to bezpochyby ten nejsenzačnější a nejvydařenější ročník celého „němčického pásma“.
Zvlášť když sem dorazily tak význačné motokrosové legendy jako Jaroslav Falta, Antonín
Baborovský a Zdeněk Velký. Zatímco první dva
jmenovaní se tentokrát spokojili s úlohou čestných hostů a fandů, Zdeněk Velký osedlal mašinu
s populární trojkou a jal se názorně předvést, že
určitě nepatří ještě do starého železa. A snad to
nemohlo dopadnout ani jinak, než že „ nandal“
soupeřům, co se do nich vešlo a zajistil si s profesionálním přehledem vítězství. Jednašedesátiletý
borec je držitelem tří medailí z Mistrovství světa.
Aby se žádný drahý kov „neurazil“, má od každého jednu. „Zlato jsem vybojoval na mistráku
družstev v Sedlčanech, stříbro tamtéž. Pro bronz
jsem „utavil
výfuk“ mezi
jednotlivci
v kubatuře 125
ccm,“ vypráví
u svého karavanu větrem
ošlehaný veterán při čištění
zablácených ploch „odfukujícího“ stroje číslo
tři. Jeho úplně první motorkou se stala ČZ 360,
během své kariéry jich vystřídal šedesát až sedmdesát: „Každý rok jsem měl novou a vedle toho
jsem „huntoval“ ještě tréninkové. Jak dlouho závodím? Věřte - nevěřte, letos už je tomu čtyřicet
pět let,“ usmívá se velikán profi-motokrosu, pocházející z Berouna. Jaké měl podmínky pro svůj
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sportovní rozvoj před rokem
1989? „Musím
konstatovat,
že dobré. O finanční prostředky tehdy
nebyla nouze,
mládeži se věnovala mimořádná pozornost. Na léta
pod praporem
pražské Dukly
Miroslav Pýcha - AV Racing. vzpomínám moc
rád. I dneska by
se našla spousta vynikajících talentů, dokonce
si myslím, že je jich strašně moc, ale nikdo je
nezajistí a nepodpoří. Koupit se teď už dá takřka
všechno, jenže peníze tečou jinam, než by měly.“
Do motokrosového důchodu se chystá - i nechystá. „Každý rok si říkám, že teď už opravdu
skončím. Ale začne nová sezóna a mně to zase
nedá!“, končí dialog Zdeněk Velký.
Ikona československého motokrosu Jaroslav
Falta /61 let/, ke které s obdivem vzhlíží nové
generace mladých nadějí, sledoval dění v terénu
s nepřehlédnutelnými ohníčky nadšení v očích.
„Co na tom, že pravý motokros je o něčem jiném
než o klasice na louce - chybí tu sjezdy a skoky
- a že to je především takový „guláš“ lidem pro
zábavu. Je to krásná a perfektně připravená akce,

Zleva - Jaroslav Falta a Antonín Baborovský.

kde můžou „zapustit kořínky“ budoucí šampióni
velkého formátu. A divákům se tady líbí, je jich
tu dobrých sto padesát,“ rozhlíží se kolem sebe
Jaroslav Falta. Vzápětí jeho „paměťové buňky“
hodí „zpátečku“: „Lásku k motokrosu jsem
podědil po svém tátovi- to byl můj vzor. Jenže
zatímco dneska už děti závodí od nějakých pěti
let, já teprve v patnácti dostal papíry na pionýra,“ zdůrazňuje zkušený krosař, který deset let
startoval na Mistrovstvích světa a vždy se umístil
do deváté pozice. Pět let soukromě šířil slávu národního motokrosu na mezinárodních přeborech,
pět let trénoval hvězdy typu Kadlečka, Jahody
a jiných. „Naposledy jsem se prohnal cílovou
páskou na mašině v roce 1994. Šlo o Mistrovství
světa veteránů a já opanoval bednu,“ říká s jistou
dávkou nostalgie Jaroslav Falta.
Mladé talenty v Němčicích také nechyběly.
Určitě mimořádné pozornosti se těšil jedenáctiletý Petr Polák z Vrhavče u Klatov, úřadující mistr
republiky roku 2012 a reprezentant stáje „Glasgow Racing“ z Českých Budějovic. V letošním
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roce absolvoval dvacet pět motokrosových
závodů, z nichž patnáct vyhrál. S motokrosovým
prostředím se začal seznamovat, jak říká, už jako
„mrně“, když doprovázel s rodiči na přebory tohoto druhu svého bratra. „Pak jsem se ve čtyřech
letech premiérově postavil na startovní čáru. Ten
závod se jel ve Stříbře a já skončil předposlední,“ vzpomíná na své začátky Petr. Neslavný
rozjezd si brzy vynahradil - od sedmi let přišlo
pronikavé zlepšení: „Mou první motorkou byl
černý „Orion“. Tak jako u mnoha čínských
výrobků se i v tomto případě ukázalo, že jde o „
šmejd“, který by měl skončit na smetišti - dost
často vynechával. Na tyto epizody však už dnes
mistr republiky vzpomíná jen s pobavením. Nad
Petrem Polákem zřejmě
poletuje hned
armáda andělů strážných
- i když mnohokrát upadl,
nikdy se ještě
nezranil. Trasu
v Němčicích
oklasifikoval
jako výbornou:
„Těžká konkurence tu tedy neRobin Vetešník na bedně.
byla, stíhal mě jen jeden jezdec - shodou okolností z téhož týmu.“ A tak Petr Polák ve zdejší
„eskapádě smyků a zatáček“ opět exeloval.
Jaká by to byla motokrosová akce, kdyby
na ní chyběli „vlčáci“ z blatenského AV Racing
týmu. Šéf, manažer a odborný poradce v jedné
osobě Adolf Voračka jich tady okolo sebe shromáždil rovnou sedm a žádný mu ostudu neudělal.
„Blýsknul“ se zejména dvaadvacetiletý Miroslav
Pýcha z Blatné, který v dresu AV Racing závodí
tři roky. „Letos jich mám za sebou už dvacet,
celkově něco přes sto,“ uvádí sympatický mladík, pro kterého představuje řev motoru rajskou
hudbu, „Než jsem nastoupil k Ádovi, ještě jsem
tři roky jezdil sám za sebe. Mým nejvýraznějším
úspěchem bylo dosud vítězství v Horažďovicích.“ Miroslav Pýcha by rád od příštího roku
začal podnikat v oblasti oprav motorek a aut,
což má v malíčku. „Za své mluví fakt, že se mi
ještě nikdy neporouchala mašina. Prostě nikdy
nepodcením domácí přípravu,“ říká Mirek.
V prvním rozjezdu na „Němčickém poháru“
to na zisk medaile nevypadalo. „Nevyšel mi start,
protože jsem zkrátka a dobře zaspal,“ přiznal
po dojezdu do depa. Napodruhé už se dokázal
vyšvihnout na stříbrný stupínek: „Snažil jsem se
uhánět naplno. Moc mi pomohl naprosto ideální
povrch tratě - žádné bláto a ani se neprášilo,“
radoval se svěřenec AV Racing upřímně nad svou
„spanilou jízdou“.
Na vyhlášení výsledků čekali jednotliví závodníci i nejzarytější fanouškové z divácké obce
jako na „ boží smilování“. Klimatické podmínky
totiž nebyly nejpřívětivější a s postupujícími
hodinami zima a inverze útočily čím dál tím
nevybíravěji. Mezi pátou a půl šestou slavnostní
ceremoniál konečně vypukl. A jak to všechno
ve finále dopadlo?
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Kategorie dětí / třída 50 ccm /: 1. Dominik
Paur z Pozdeně, 2. Petr Souček z Rybnice, 3. Jan
Janout / ? /. Kategorie dětí / třída 65 ccm /: 1. Petr
Polák z Vrhaveče u Klatov, 2. Albert Schnedorfer
z Klatov, 3. Pavel Vítovec z VV Auto Klatovy.
Kategorie dětí / třída 85 ccm /: 1. Roman Votava
z Radomyšle, 2. Jaroslav Strnad z Milošova,
3. Jan Švára / ? /. Kategorie dospělí / třída ČZ
classic + 35 /: 1. Ondřej Herink / ? /, 2. David
Říha z Holic, 3. Jindřich Roučka z MKK Český
Krumlov. Kategorie dospělí / třída ČZ Classic
+ 50 /: 1. Jan Hrdina / ? /, 2. Pavel Janda / ? /, 3.
Aadu Sikk / Estonsko /. Kategorie dospělí / třída
ČZ Classic + 60 /: 1. Zdeněk Velký z Prahy, 2.
Karel Kozák / ? /, 3. Helmut Mielenz / Německo /. Kategorie dospělí / třída ČZ+ 35 let /: 1.
Miroslav Hájek z Tmáně, 2. Ladislav Novotný
z Berouna, 3. David Polan ze Zadních Zborovic.
Kategorie dospělí / třída ČZ+ 50 let /: 1. Jiří Steiner z Němčic, 2. František Fiřt ze Zdochovic, 3.
Vladimír Kostěnec z Cehnic. Kategorie dospělí
/ třída ČZ+ 60 let /: 1. Václav Cmunt z Trhových
Svin, 2. Jan Čipera z Českých Budějovic, 3. Josef
Štván z Uzenic. Kategorie dospělí / třída MX 2 /:
1. Pavel Polák z Vrhaveče u Klatov, 2. Miroslav
Pýcha z AV Racing Blatná, 3. Marek Holák / ? /.
Kategorie dospělí / třída ENDURO /: 1. Václav
Chodl / ? /, 2. Martin Levák / ? /, 3. Vladislav
Králík z Domanic.Kategorie dospělí / třída MX
1 /: 1. Marek Kraus / ? /, 2. Robin Vetešník z AV
Racing Blatná, 3. Petr Groskopp / ? /. Kategorie
dospělí / třída OPEN /: 1. Ladislav Trnka / ? /,
2. Ladislav Mikas ze Sousedovi, 3. Tomáš Trnka
/?/. Zvláštní ocenění převzal jezdec, který během
závodu spadl a zlomil si několik žeber. Navzdory
tomu nejenže přebor dokončil, ale propracoval se
na velmi pěkné bronzové místo. Moderátor akce
také veřejně poděkoval motokrosaři a spolupořadateli Martinovi Fiňkovi z Blatné, který věnoval
do cen velkou část své bohaté sbírky pohárů.
Tak tedy proběhla ta sportovní část rozloučení s motokrosovou sezónou v Němčicích. Ta
„nesportovní“ u dobrého jídla a dobrého truňku
se uskutečnila v blatenské hospodě „Na Vinici“
a protáhla se podle dobře informovaného zdroje
až do šesti hodin ráno.
Vladimír Šavrda

KLUB PŘÁTEL ZELENÉ SEDMY
zve srdečně
všechny příznivce
karetních her na

III. ročník

TURNAJE V PRŠÍ
který se uskuteční
v sobotu 10. 11. 2012
od 13.00 hodin
v buzickém hostinci
„U ČILÁKA“

Jako bonus připravili pořadatelé
soutěž v hodu šipkami na terč.

TJ BLATNÁ – TENIS
OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍM
ROKEM 2012

V letošním roce bylo v našem klubu organizováno 80 členů, z toho 62 dospělých a 18 dětí.
Děti trénoval pan M. Švejda. Jednalo se pouze
o tenisovou školu mladších a starších žáků bez
účasti v soutěžích. Chybí další trenéři se zaměřením na vytvoření závodního družstva.
Dospělí se zapojili v rámci Jihočeského kraje
v soutěži smíšených družstev – Krajský přebor
I a umístili se na pěkném čtvrtém místě z osmi
účastníků. Původní cíl byl udržet se v soutěži, což se daří
třetí rok. Družstvo
s určitou obměnou
postupovalo přes
tři nižší kategorie
krajského přeboru,
až na nynější metu.
Zápasy hrají vždy
4 muži a 2 ženy.
S ohledem
na početnou členskou základnu byla
zvláštní pozornost
věnována rekreačnímu tenisu. Celoročně probíhal turnaj neregistrovaných, který byl zdárně ukončen koncem
září. Zúčastnila se téměř polovina všech členů.
Turnaj byl zakončen vyhodnocením účastníků,
s pečeným prasátkem a živou hudbou. V jednotlivcích zvítězil pan M. Švejda, 2. R. Müller, 3. J.
Pašek, ve čtyřhrách 1. Švejda, Aichinger B., 2.
Pašek, Winter, 3. L. Pýcha, Mikolášek. Turnaj
byl dobře organizován pány Brožem a Müllerem.
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V průběhu roku se konaly další turnaje hráčů
v jednotlivcích i čtyřhrách, kterých se zúčastnilo
celkem 142 hráčů místních i hostů. Můžeme
vyzdvihnout turnaje seniorů 34. ročník, Manager
cup (čtyřhry) 12. ročník, které měly slušnou
sportovní úroveň. Především pak Manager cup,
kde zvítězila dvojice Petr Machovec (Blatná)
a Marek Vykopal (Mirotice). Byla to těžká
obhajoba loňského prvenství.
Ženy, členky klubu, uspořádaly tradiční společenský turnaj Femina cup (čtyřhry). Vítězky
– p. Pekárková, p. Vršťalová.
Významnou událostí tenisového klubu
byla účast blatenských seniorů na Mistrovství
České republiky
družstev 60+, které se uskutečnilo
22.9.2012 v Rakovníku. Družstvo ve složení M.
Bouček, J. Slavík,
V. Vokatý, L. Moravcová, pod vedením kapitána J.
Maška, reprezentovalo Jihočeský
kraj a po dílčích
postupech zvítězilo
ve finále nad družstvem zastupujícím Středočeský tenisový svaz,
LTC Rakovník 5:0. Celé družstvo je výborná
parta a důstojně reprezentovalo nejen Jihočeský
kraj, ale především město Blatnou. Věříme, že
to je krásný příklad pro mladou generaci.
Děkujeme všem příznivcům tenisu za jejich
podporu našemu klubu a všem členům přejeme
hodně zdraví při zimní přípravě.
Ing. Josef Mašek, předseda + výbor TK

Víkendové výsledky
Muži “A”

Bechyně-Blatná

1:1 (1:1)	Motejzík

Muži “B”

Blatná-Volyně

1:1 (1:0)

Šrámek

Ženy

Dukla JM-Blatná

3:1 (2:0)

Šebková

Dorost st.

Blatná-Č.Krumlov

2:1 (2:1)	Mišiak 2x

Dorost ml.

Blatná-Č.Krumlov

1:4 (1:1)

Solar

Žáci st.	Milevsko-Blatná

3:0 (0:0)

Žáci ml.	Milevsko-Blatná

3:2 (1:1)	Říha, Chovanec

Přípravka st. “A”

1:7 (1:4)

Katovice-Blatná

Šourek Řepa J. 3, Paukner

		Mates M., Štědronský M., Potůček J.
		

a Vonášek Ben J.

Přípravka st. “B”

Chelčice-Blatná

7:4 (3:1)

Přípravka ml.

konec podzimní sezóny

Fiřt,Turek,Slavíček,Filaus
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Cyklistické „Loučení s létem“ v Buzicích skončilo u gulášové
polévky a grilovaných klobás
Buzice- Tradice loučení aktivních cyklistů se
sezónou / nyní loučení s létem / je stará dobrých
patnáct let. Za tu dobu se místo startu a dojezdu
třikrát přestěhovalo. Nejprve ještě za starých
zlatých časů blatenské cyklistické soudržnosti
se vyráželo od blatenské hospody „ Na tržišti“
ve směru Skaličany – Vahlovice – Myštice
- Buzice a zpět. Poté se vedení pořádajícího
klubu SCV Blatná dohodlo s tehdejším starostou
Sedlice Františkem Kopáčkem na pořádání této
akce u nich doma. Jezdilo se pak výhradně na terénních velocipédech, protože trasa vedla po lesních stezkách
okolo Pilského mlýna.
Spolupráce
fungovala
výborně až
do doby, kdy
František Kopáček opustil
křeslo starosty. Po trapných až nesmyslných
dohadech
s novým veZávodníci SCV Blatná.
dením se letos
poprvé představitelé SCV Blatná rozhodli jít
vlastní cestou a celý podnik přesunuli do Buzic, kde jim vynikající zázemí poskytl majitel
hospůdky „U Čiláka“ Petr Samec. Tohle třetí
působiště už zůstane definitivní, pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti.
A tak se letos 6. října startovalo v Buzicích
po okruhu, kde kdysi všechno začalo. Počasí
přálo čtyřiceti účastníkům tak jako snad nikdy
předtím - žádný vítr, vymydlená obloha, hřejivé
sluneční paprsky a venkovní teplota přes dvacet
stupňů. Prostě fantazie! Navíc se nejednalo
o závod, ale o projížďku, kde měli děti a méně
zdatní jedinci možnost odbočit přímo do Dvoretic z kopce rovnou do Buzic a vyhnout se tak
trápení na „myštické střeše“, která zezdola vůbec
neskýtá příjemný pohled!
Buzice hostily i několik vysoce výkonných
mladých závodníků, pro které byl šestnáctiki-

lometrový okruh „poškrábáním na nose“. Až
z Vimperka sem dorazil na pozvání kamaráda
z SCV Blatná Petra Jeníčka, se kterým chodí
v Českých Budějovicích do školy, dvacetiletý
amatérský závodník Karel Škvrna. „Já myslel,
že tu ani kopce nemáte a ono se přece něco „vyvrbilo“, smál se za cílovou čárou zdatný biker,
který letos „pokořil“ 3000 kilometrů a závodí už
tři roky, „No ale já jsem zvyklý rvát se s horšími
obry v šumavském terénu, takže tohle proti tomu
byla úplná slast. Jinak zvolená trasa - moc pěkná!
Jsem rád, že jsem tady,“ dodal hostující cyklista.
Devítiletý Albert Kopecký sice s rodiči
žije v Praze, ale jinak mají chalupu v blízkých
Skaličanech a tráví tu mnoho času. „U Čiláka“
jsou téměř jako doma a tak nemohli chybět
ani na této akci. Albert se rozhodl pro kratší
variantu okruhu: „Necítím se nijak unavený,
protože mě rodiče berou na kolo hodně často,
a tak jsem zvyklý. Jezdíme dokonce i v zimě.
Jen v tom stoupání za Skaličanami jsem jednou
musel seskočit na zem, ale kolo jsem netlačil,“
prohlašuje hrdě Bertík.
O rok mladší „domácího pána syn“ Lukáš
Samec absolvoval také krátký okruh. Výkon o to
uznáníhodnější, že šlapal do pedálů v pantoflích
na dost těžkém velocipedu: „Neslezl jsem ze
sedla ani jednou. Jenom na jednom úseku jsem

se málem zvrhl- naštěstí mě kamarád zatlačil
do zad, takže jsem to srovnal!“
Josef Ředina / 41 let / ze Škvořetic je vytrénovaný cyklistický cestovatel a dobrodruh, který už
kolo vytáhl do nějakých výšin: „Jezdil jsem v Itálii na Lago di Garda, před třemi lety jsem se pustil
do Rumunska. Na co se nedá zapomenout, je
výšlap 150 kilometrů dlouhé etapy na Ukrajině,
kde jsem se rval pět kilometrů po dnu vyschlého
koryta.“ Josef Ředina má dvě dcery, které učí
lásce ke kolu už odmalička: „S tou starší už jsem
byl i v Rakousku. Ta druhá je opravdu moc malá,
tak ji aspoň vozím v sedačce za kolem,“ uculuje
se nadšenec středního věku.
Letos má najeto 2 500 kilometrů, z čehož
pětkrát „dobyl“ vrchol Třemšína. Přihlásil se
i do obávaného a vysoce náročného maratónu
horských kol „Král Šumavy“, kde mu ovšem
štěstěna nebyla zrovna dvakrát nakloněna:
„Skončil jsem sice na 255. místě, což je, myslím,
slušné, ale kromě defektu na trati mě potkala
ztráta mobilu a klíčů od auta,“ referuje Josef
Ředina.
A pak přišel slavnostní závěr. Tři nejlepší děti,
ženy a muži obdrželi od pořadatelů věcnou odměnu, všichni společně pak definitivně zakončili
sezónu nad talíři s gulášovou polévkou a grilovanými klobásami. To byla ta nejlepší tečka!
Vladimír Šavrda

Hromadné foto všech účastníků jízdy.

Při 6. ročníku běžeckých závodů v Kocelovicích padl ženský traťový rekord
Kocelovice - Stále větší oblibě se těší podzimní běžecké závody z Kocelovic do Hornosína a zpátky o délce sedmi kilometrů. Letošní již 6.
ročník byl obsazen třiceti běžci a běžkyněmi. Triumfovala na něm Monika
Preibischová ze Slovanu Mariánské lázně časem 23 minut 50 vteřin. Nejenže se stala hlavní vítězkou, ale také „ smetla“ dosavadní ženský traťový
rekord. Pro stříbro si doběhl Radek Valíček z Atletiky Písek s časem 24
minut 03 vteřin, bronz vybojoval jeho soukmenovec Bohuslav Rodina /24
minut 49 vteřin / ve věkové kategorii 50- 59 let!
Jediný zástupce Kocelovic - Ondřej Lukáš / 18 let /- skončil na osmnáctém místě. Byli tu i mladí pánové z blízkého Hornosína. Osmnáctiletý
Adam Ježek uchvátil krásný pátý post, jeho kamarád Michal Folberger
/15 let / se bohužel propadl až na dvacátou třetí pozici. Roli běžce si vy-

zkoušel i nadšený triatlonista a cyklista
Petr Kohel z SCV Blatná a dopadl velice
pěkně - osmé místo.
„Závod se konal za celkem příznivých
povětrnostních podmínek- teplota se
pohybovala okolo 17 stupňů,“ konstatovala po doběhu všech zaregistrovaných
ředitelka závodu Stanislava Vonášková,
která je doslova „bohyní“ sportovních aktivit v mateřské obci. Akci jako vždycky
sponzoroval místní Obecní úřad.
Vladimír Šavrda
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Sedlickou základní školu
Letošní výkony potěšily hráče i kouče
ovládly „Cyklistické hrátky“ Oznámení o pořádání oblastního kola ve stolním tenisu v Táboře se pro nás stal vítanou výzvou.
Sedlice - Ten podzimní den měli žáci a žákyně
sedlické základní školy T. G. Masaryka doslova „
havaj“. Učitelský sbor a vedení sportovního klubu SCV Blatná rukou společnou a nerozdílnou
připravily tzv. „ Cyklistické hrátky“, pro které
se stalo zázemím nové hřiště za školní budovou.
Děti tak spíše než učebnice a sešity potřebovaly
přilby a kola. Však jich také ve zmíněný den byl
za vstupní brankou hotový „ les“.
Stěžejní náplní „Cyklistických hrátek“
byla jízda zručnosti, která sestávala z velkého
a malého slalomu, průjezdu dřevěným korytem,
přenášení kelímku vody ze stolu na stůl, hodu
šipkami do terče bez zastavení a konečně zdolání
houpačky- prkna na kulatině. Úlohy rozhodčích
se zhostili žáci devátých tříd, kteří čestnou funkci
vykonávali vskutku zodpovědně. Jen u těch
nejmenších cyklistů blahoskonně „ přihmuřovali oči“ nad menšími chybami, ti starší museli
počítat s přísností a „ nezkorumpovatelností“
traťových komisařů.
O moderování a ozvučení celé akce se celý
den staral zkušený DJ Karel Zbíral z Blatné.
Ceny předával ředitel školy Václav Charvát,
organizačně situaci perfektně zvládaly paní
učitelky.
Za chyby při jízdě zručnosti se udělovaly
trestné body, které ve finále zhoršily celkový čas.
Protože „ Cyklistické hrátky“ patřily osazenstvu
všech devíti ročníků školy, což obnášelo sto
třicet soutěžících, každý měl jen jeden pokus
bez možnosti opravy. Mladí cyklisté a cyklistky
projevovali opravdový zápal a nadšení, soutěžili
s chutí a vedli si velice slušně.
Jako doplněk jízdy zručnosti absolvovaly
vždy tři ročníky cyklistický výlet okolo Sedlice
pod odborným dohledem a vedením nového
učitele tělesné výchovy z Řepice, který je
ve svém volném čase mimochodem aktivním
závodníkem. Takže ten den si bicykly opravdu
přišly na své.
Výsledky jednotlivých ročníků: První ročník- 1. Vojtěch Řehoř, 2. Kristýna Žáková, 3.
Jakub Hrouda. Druhý ročník- 1. Jan Volinský,
2. Jaroslav Pacner, 3. Andrea Žáková. Třetí ročník- 1. Zdeněk Hejduk, 2. Jakub Novák, 3. Jan
Volinský. Čtvrtý ročník- 1. Dominik Míčka, 2.
Adam Podsklan, 3. Lukáš Ludvík. Pátý ročník- 1.
Denisa Drastíková, 2. Romana Keřková, 3. Norbert Nývlt. Šestý ročník- 1. Dominik Míčka, 2.
Adam Podsklan, 3. Karel Šavrda. Sedmý ročník1. Ludvík Dominik, 2. Roman Jareš, 3. Adéla
Zadra. Osmý ročník- 1. Lukáš Matějovský, 2.
Václav Kokény, 3. Pavel Koutenský. Devátý
ročník- 1. Pavel Dolejš, 2. Ludvík Dominik, 3.
Miloš Drůba. Titul „ smolař dne“ s cenou útěchy
putoval na adresu Petra Koutenského z deváté
třídy, kterému opravdu štěstí nepřálo- naboural
a zvrhl , co mu stálo v cestě.
Pořadatelé touto cestou děkují sponzorům „
Cyklistických hrátek“- Zuzaně Podešvové z Václavova, Jiřímu Říhovi- provozovateli blatenské
restaurace „ Na sokolovně“ a ing. Milanu Žílovi- velkoobchod MBM Blatná, vedení sedlické
Vladimír Šavrda
základní školy.		

I v naší škole máme šikovné a nadějné jednotlivce s kladným vztahem k této zajímavé sportovní
hře, kteří rádi poměřují své síly se stejně nadšenými soupeři z podobných škol Jihočeského kraje.
Nehledě na to, že v sázce byl pro nejlepšího postup do republikového finále v Hradci Králové.
Vedení školy umožnilo zúčastnit se tohoto klání všem, kteří
projevili zájem a věnovali část svého volného času nácviku
na turnaj. Stejně jako v loňském roce se na cestu vydali 3 chlapci, aby se zapojili do bojů v kategorii žáků. Letos ale věnovali
více sil dokonalejší přípravě, a to se vyplatilo.
Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů, které pořadatelé rozdělili
do 4 skupin. Z každé pak dvojice nejlepších postupovala do finálové osmičky. Loni všichni 3 zástupci naší školy skončili své
putování již zakrátko, v základních skupinách. V letošním roce
2 postoupili dále a tam se vůbec neztratili. Dokázali porazit
ještě další své soupeře. Když se jim to nepodařilo, alespoň se
statečně bili o každý míček a pokud odešli poraženi, tak se ctí
a jen o pověstný vlásek.
Nejlepšího výsledku dosáhl v konečném účtování Zdeněk
Adámek, který si odnesl krásné 5.místo. Jeho bratr Jiří skončil na 7.místě. Jen nejmladší z celé trojice Petr Bolehovský
Nejúspěšnější Zdeněk Adámek
nešťastně a těsně prohrál svá utkání již ve skupině, ale podle
mého názoru i on zanechal velice dobrý dojem svou předvedenou hrou, nadšením i přístupem
ke každému duelu.
Před odjezdem jsme v Táboře slíbili, že příští rok budeme ještě lepší a pokusíme se probojovat
na stupně vítězů. Záleží jen na každém ze jmenované trojice, zda si předsevzetí vezme za své, něco
pro něho udělá a zda vytčený cíl dokáže splnit.
Mgr. Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova, Blatná
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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná – Pavel Pádecký
Střední odborná škola
v Blatné (www.blek.cz) nabízí
studentům kromě studia atraktivních oborů Elektronické počítače, Informatika v ekonomice a Obchodní
akademie též kvalitní využití volného času.
Na škole tento rok mohou např. využít nepovinný
předmět sportovní hry. Na začátku každého
roku mají studenti možnost vybrat si sportovní
kroužky, které se otevírají dle aktuálního zájmu.
V poslední době je zájem o volejbal, florbal,
softbal, kondiční posilování. Pro sportovní
vyžití má škola výborné podmínky: tělocvičnu
s umělým povrchem, posilovnu, venkovní hřiště
na malou kopanou, speciální hřiště na softbal,
dvě volejbalová hřiště, která se mohou změnit
na nohejbal, tenis či košíkovou. Studenti mohou
využívat odborného samostudia v učebnách
výpočetní techniky a připravovat se na výuku
na příští dny. Internetové připojení mají
i na Domově mládeže. Pro studenty na Domově
mládeže pořádají vychovatelé sportovní turnaje
aj. aktivity. V případě zájmu studentů funguje
i elektrotechnický kroužek.
Představíme čtenářům Blatenských
listů čerstvého absolventa školy Pavla
Pádeckého. Dosahoval velmi dobrých
výsledků v předmětech, které jsem ho
učil: informatice,
programování v jazyce C#, kancelářském
software, užití Excelu
pro zpracování informací i v databázích
(návrhy a tvorba databáze v prostředí Visual Studia, dotazovací
jazyk SQL). Zvláště
vynikal ve sportu.
Pavel se velkou
měrou podílel na čtyřech vítězstvích chlapeckého družstva SOŠ Blatná v okresních kolech Středoškolského Corny
atletického poháru v lehké atletice, které SOŠ
organizuje, a postupu do kol krajských. Atletika
je v současné době na SOŠ Blatná asi nejúspěšnějším sportovním odvětvím. Pomáhá tomu
i Vánoční laťka. Jde o přebor školy ve skoku
vysokém s hudbou, který má dvacetiletou tradici.
Dále se na škole daří volejbalu a florbalu. Důkazem toho jsou častá vítězství chlapců i dívek
v okresních kolech. V minulosti byl doménou
SOŠ Blatná též softbal dívek a basebal chlapců.
Družstvo dívek Bangles Blatná se probojovalo
až do druhé ženské softbalové ligy. Z finančních
důvodů musel sportovní oddíl ukončit činnost.
Dnes si softbal mohou studenti vyzkoušet
v rámci tělesné výchovy. Vrcholem sportovním
sezóny na SOŠ Blatná je sportovní den školy,
na který se sjíždí celá řada absolventů školy.
Během jednoho dne se odehrávají líté mezitřídní
boje v kopané, ve florbalu, volejbalu, softbalu

a stolním tenisu. Vše se odehrává v nádherném
prostředí sportovního areálu SOŠ Blatná. Učitelé
SOŠ Blatná se věnují talentovaným studentům
i mimo výuku. Například učitelé tělocviku mají
s talentovanými sportovci speciální přípravu
před sportovními soutěžemi a pomáhají s přípravou na talentové zkoušky na VŠ. Dejme nyní
slovo Pavlovi.
„Jmenuji se Pavel Pádecký. Narodil jsem
se 11. 6. 1992 v Sušici. Od mala jsem byl všestranný sportovec. Jako sedmiletý jsem začal
navštěvovat atletický klub TJ Sušice, za což
vděčím dodnes rodičům, kteří mne ve sportu
vždy podporovali.
V atletickém klubu jsem neměl specializaci,
věnoval jsem se každé disciplíně trochu. Děkuji
dvěma trenérům, Janu Práškovi a Jaroslavu
Havlovi, kteří mne od mala vedli správným
směrem. Na závodech jsem se většinou účastnil
kratších běhů 60 m, 100 m, skoků do dálky
a výšky. Atletické tréninky jsem navštěvoval
pravidelně po celou základní školu.
Pak nastalo rozhodování, kam dál. Bez většího rozmýšlení jsem si vybral právě SOŠ Blatná,
zajímavý obor Informatika v ekonomice. Věděl
jsem od kamarádů, že škola dá solidní odborný
základ, výborné zázemí pro sport a využívá
krásný atletický stadión. První ročník studia jsem
navštěvoval dobře vybavenou školní posilovnu
a účastnil se různých sportovních aktivit SOŠ
Blatná a Domova mládeže. V prvním ročníku
na podzim byly první středoškolské atletické hry,
kam jsem se dostal díky doporučení staršího spolužáka z oboru Informatika v ekonomice Vaška
Žežulky. Měl jsem natrénováno, tudíž jsem si
na závody se staršími soupeři věřil. Vyhrál jsem
tenkrát ještě jako ,,bažant“ všechny disciplíny,
na které jsem nastoupil. Mé dominantní disciplíny byly 100 m, dálka a štafeta 4x100 m.
Pravidelně po všechny 4 roky studia jsem
se účastnil středoškolských atletických závodů,
kde jsem vždy přidal velký bodový zisk, a díky
skvělé partě studentů a učitelů jsem si závody
maximálně užil. Za moje působení na SOŠ
Blatné jsem stihl 2x vytvořit školní rekord. Jeden
ve skoku dalekém a druhý ve vrhu koulí, který
jsem překonal ve 4. ročníku studia.
V Blatné jsem se kromě atletiky věnoval
i rok alkampf-jitsu (sebeobrana) a karate.
Z pedagogů na škole rád děkuji paní profesorce
tělesné výchovy Ludmile Moravcové (podpora
ve sportu, sportovních možnostech a rozhled),
Aleši Drobníkovi (práce s PC, obrovská motivace ve studiu a v životních cílech), Františku
Hajdekrovi (vynikající grafik a tvůrce designu
školních webových stránek, vždy byl ochoten
pomoci), Janě Podlešákové (nejlepší učitelka
matematiky, jakou jsem potkal).
V Blatné jsem se účastnil Sadeho atletického
sedmiboje (100 m, skok do dálky, výšky, 400 m,
vrh koulí, hod oštěpem, 1500 m). V náročném
víceboji jsem závodil v letech 2010 až 2012.
V roce 2011 jsem zvítězil z konkurence 30 lidí
a vytvořil rekord 3 233 bodů. V roce 2012 jsem
vítězství obhájil a posunul rekord na 3 721 bodů.

Úspěšně jsem prošel náročným studiem,
zvládl školní maturitu, odborné předměty
i všeobecné předměty včetně státní části, kdy
SOŠ Blatná podruhé dopadla velmi úspěšně.
Po náročné střední škole jsem chtěl studovat
dál. Rozhodl jsem se pro sport, vybral jsem si
Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích,
Pedagogickou fakultu, obor „Tělesná výchova
a sport“. Čekaly mne přijímací zkoušky (běh
100 m, 1500 m, skok z místa, plavání 100 m volný způsob, gymnastická sestava, výmyky z visu,
basketbal, volejbalové odbití vrchem a spodem).
Na obor jsem se dostal jako pátý z 272 uchazečů.
Nyní studuji první ročník tříletého bakalářského oboru a mojí prioritou je získat co nejvíc
trenérských licencí. Na vysoké škole mám 17
nejrůznějších tréninků týdně. Atletiku považuji
za královnu sportu, věnuji se jí stále na závodní
úrovni. Nová výzva jsou pro mne bojové sporty. V Č. Budějovicích trénuji brazilian jiu-jitsu
(boj na zemi) a kick box (boj v postoji), budu
přidávat box. Rád bych v budoucnu vyzkoušel
zápas. Prioritou pro mne je získat titul bakaláře.
Dále bych rád pokračoval v magisterském studiu
na prestižní Karlově univerzitě v Praze na FTVS.
Věřím, že sport mne bude provázet celým
životem. Naplňuje mne a dává mi možnosti překonávat hranice, limity, body a své tělo. V životě
se řídím mottem: „Než být nesmrtelný, stačilo
by být slavný“. Má-li někdo dotazy, lze napsat
na Padeckypavel@email.cz či na http://www.
facebook.com/pavel.padecky.7. Našel-li by se
sponzor, který by mne za umístění reklamy
chtěl podpořit jakoukoliv částkou ve sportu,
lze se dohodnout. Nakonec bych všem vzkázal:
Sportujme a tělo se nám odvděčí dobrou kondicí
i hormonem štěstí.“

   

Pavel Pádecký, Aleš Drobník

  

Tel.: 777 960 887, 777 645 134, 377 970 241
Pracovní doba: Po 14.30-17.30, St 9-12 a 13-17
So 9-13
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PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI

Ondřej Fibich
ŠUMAVSKÉ POHÁDKY A ŘÍKADLA
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ŠUMAVSKÉ POHÁDKY
A ŘÍKADLA

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

ONDŘEJ FIBICH

19.1. PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY

Dárek pro malé i velké
Ilustrace Petr Štěpán,text Ondřej Fibich
Objednejte na mailu: antikvariat@sendme.cz
či tel. 383 328 440/731 788 510

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení
osobních vozidel proti krádeži se zárukou 5let - cena od 5.800 Kč.
■ Montáž tažných zařízení pro všechny
značky a modely osobních vozů - cena
od 4.200 Kč.
Ceny jsou včetně montáže a DPH.

Tel. 604 419 313

Masáže Pohoda
Nad Lomnicí 1102
Předvánoční nabídka:
•
•
•
•

dárkové poukazy,
zelené čaje,
speciální léčivé čajové směsi,
keramika s léčivým biorezonátorem,
keltskou spirálou, jde o čajové
hrnky, dózy, misky, medníčky
• bylinné solí, bioinformační přípravky
Prodej v provozní době po-so 9-12 h
nebo po dohodě na 732 957 008,
Jana.Drobnikova@seznam.cz
http://masaze-reiki-blatna.wz.cz

Nehtová modeláž
Kateřina Uldrichová
Blatná, Palackého 28
Tel: 777 646 348
manikúra, parafín
P-Shine
studentské slevy

Prodej moštů
Ovocňák

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

Tel: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
– Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva
– Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na
povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona
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Od 1. 1. 2013

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ

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

nabízíme k pronájmu
nebytové prostory
vhodné na kancelář
nebo menší obchod
(36) v Blatné,
Palackého 35.
email:
n.a.j.k@seznam.cz

telefon: 724 130 630

tel. 725388057

■ ■ ■ ■ ■ ■
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INTERNET

připojení k Internetu od 190Kč (s DPH)
mobilní telefon, pevná tel. linka VoIP
servis a opravy počítačů
tvorba webových stránek – webhosting
Tel. 383 809 555 602 649 555
e-mail: Info@konet.cz
www.KONET.cz






INTERNET KONET CENTRUM
u ubytovny Tesla Blatná

Provozujeme v Blatné vlastní metropolitní optickou síť.
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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

300 m

30 m

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

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

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů
Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

v

www.vinozila.cz
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MBM BLATNÁ

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

maloobchod

velkoobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,
likérů,vín,nealko,cukrov.

www.vinozila.cz

v

v

v

v

v

v

Velkopop.Kozel 9,90
Budvar 10° 0,5l
9,90
Braník 10° 0,5l
7,90
Herold 10° 0,5l
9,50

v

v

v

v

v

v

C

Cinzano bian. 1l 139,90

v

v

v

v

v

v

M

Prodej PB 10kg 370,-

v

v

v

v

v

v

Y

Kaplanka-ochutnávky:
9.- 18. 11. mladá vína 2011CM
11.11.Svatomartinská
MY
výběr z 50 druhů mladých a
Svatomartinských vín,
CY
Martin na koni atd.
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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