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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Tak už máme co jsme chtěli … ?
Ale opravdu jsme to chtěli? 80% voličů přece
komunisty nevolilo ….
Petice proti obsazení resortu školství Jihočeského kraje KSČM
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice07.11. 2012
V Třeboni 07. 11. 2012
Tento dopis považujte za petici ve smyslu
zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a dle čl.
18 Listiny základních práv a svobod.
Petice proti obsazení KSČM do resortu školství Jihočeského kraje
Vážený pane hejtmane,
po proběhnuvších krajských volbách jste
se v Jihočeském kraji rozhodl uzavřít koalici
se stranou KSČM, přičemž by dle dohody tato
strana měla mít v gesci resort školství.
My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme,
aby byl resort školství v Jihočeském kraji, jeden z nejvýznamnějších z hlediska budoucnosti
nejenom našeho kraje, veden stranou, která se

doposud řádně nedistancovala od režimu, který
zde panoval v letech 1948 – 1989, a který je
spojován s nesvobodou, politickými procesy
a perzekucemi.
Vážený pane hejtmane,
z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste
přehodnotil koaliční smlouvu v Jihočeském
kraji, a resort školství obsadil osobou, která není
členem strany KSČM.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Martin Rosocha, Dvorce 139, Třeboň Břilice,
379 01
Do uzávěrky BL 20.11. podepsalo petici
více než 9000 občanů.
Pokud i vy máte podobný názor a myslíte
si, že existuje i jiné řešení, než které zvolil
pan Zimola, (proč například raději neuzavřel
koalici s Jihočechy?) můžete petici podepsat,
najdete ji snadno na http://www.petice24.
com. Že mezitím proběhlo 15.11. setkání
hejtmana s petenty, na samotné věci moc
nezměnilo. V Budějovicích proběhlo 17.11.

protestní shromáždění, na kterém promluvili
vedle organizátora protestní akce Jan Rejžek,
Olga Sommerová, ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták a rektor Jihočeské univerzity
Libor Grubhoffer. Studenti uvažují o tom, že
na čtvrtek 22. listopadu připraví hodinovou
stávku.
Hejtman Zimola sáhl mezitím pro formulace, které minulý režim připomínají:
„(Studenti) nechtějí slyšet argumenty, nebo
jsou permanentně někým řízení, očkovaní a celé
to rozfoukává někdo jiný“.
„Neočekával (jsem tak prudkou reakci).
Domníval jsem se, že lidé nepropadnou hysterii.
Jinak už to ani neumím nazvat. Komunističtí
radní dostali školství na starost v Olomouckém
i Královéhradeckém kraji. V jižních Čechách
vznikl protest na třeboňském gymnáziu, kde
řediteluje aktivní členka ODS. Mohu se domnívat, že je to uměle vyvolané a že studenty někdo
použil jako snadno vznětlivou rozbušku.“
Dopis, podporující akci studentů v jižních
Čechách napsalo hejtmanovi Zimolovi České
centrum mezinárodního PEN klubu. Žádá ho
v něm, aby přehodnotil obsazení místa radní
pro školství zástupcem KSČM. Tak uvidíme.

Šťastné a úsporné...
Patříme mezi 45 obcí a měst, kterým společnost E.ON věnovala
LED světelné řetězy a hvězdy na vánoční stromy.
Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem
více než 60 MWh elektrické energie, což představuje 70 tun
oxidu uhličitého.
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Město Blatná děkuje společnosti E-ON za poskytnutí sponzorského daru ve formě
vánočního osvětlení

ZM
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A KTUALITY
V sobotu 8. 12. 2012 se koná PROMÍTÁNÍ fotografií z přírody u Neziderského
jezera. Začátek od 15:30 v sále v suterénu
SOŠ Blatná (V Jezárkách 745), pro členy
ZO ČSOP Blatná se již od 15:15 koná členská
schůze, promítání pro veřejnost navazuje
od 15:30. Promítány budou fotografie z letošní výpravy členů ZO ČSOP k Neziderskému
jezeru (toto stepní jezero na pomezí Rakouska
a Maďarska je rájem hlavně pro ptáky, ale je
to i kraj vinic a mnoha cyklostezek), na doplnění budou promítnuty i fotografie lákající
na atraktivní zájezd do Delty Dunaje a také
inspirace na pozorování nejen korálů při relaxaci v Egyptě. Samozřejmě také nejzajímavější fotografie z pozorování krásné přírody
naší z okolí Blatné. Budou také upřesněny
další akce blatenských ochránců přírody
na rok 2013 (mimo jiné tradiční vycházky
pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu a Festival
ptactva, výprava do Dunajské delty, akce pro
školy, předjarní večerní soví akce, další ročník přenosu z hnízda poštolek (ve spolupráci
se SOŠ Blatná) atd. Informace z minulých
akcí a pozvánky na budoucí najdete na webu
www.csop.cz/blatna
Zvou členové ZO ČSOP Blatná

Blatná 23. listopadu 2012

Ročník 23 (33)

Africké vánoční
dárky - upřesnění
V minulém čísle oznámený charitativní prodej originálních afrických výrobků proběhne
v Blatné od konce listopadu až do Vánoc. Prodej
proběhne v SOŠ Blatná (a na dalších místech)
ve spolupráci s charitativním občanským sdružením BwindiOrphans ( www.bwindiorphans.org )
Nabízeny jsou originální produkty ugandských
chudých rodin: krásné náhrdelníky, náramky či
náušnice z lakovaných papírových korálků (50
– 200 Kč), kvalitní a vkusné košíčky a ošatky
z trávy (100 – 250 Kč), případně dřevěné gorilky (150 Kč), míčky z banánových listů nebo
i pexeso s ugandskou tematikou. K výrobkům
budou přikládány informace o další možné
pomoci organizované BwindiOrphas (například
„adopce“ sirotků atd., blíže v minulém čísle BL
nebo na webu uvedené organizace). Prodej se
uskuteční například od 27.11. do 6.12. v městském muzeu jako doprovodná akce na výstavě
„poklady Prácheňska“, na Vánočních trzích
19.12. až 22.12. a možná i na jiných sobotních trzích „pod věží“ (neváhejte s nákupem, těsně před
Vánoci může být vyprodáno…). Část výrobků
bude nabízena dokonce v Itálii na setkání škol
mezinárodního projektu Comenius (jako ukázka
charitativních aktivit SOŠ Blatná). Výrobky
budou nabízeny i v SOŠ Blatná během třídních
schůzek dne 23.11. Zájemci mohou i kdykoli
kontaktovat organizátory z SOŠ Blatná na mailu
skola@blek.cz , pro skupiny například ze škol lze
nabídku výrobků v termínu dle dohody doplnit
i promítáním fotografií přímo z Ugandy (příroda
i lidé), touto formou prodej proběhne i pro žáky
a zaměstnance SOŠ Blatná.
Na webu SOŠ Blatná www.blek.cz najdete
kromě informací o škole i fotografie nabízených
ugandských výrobků a informace o adopci
malého Rollanda, kterého sponzorují žáci a zaměstnanci školy.

ZŠ TGM děkuje za nové knihy
Každý, kdo si v září při Dnu otevřených dveří prohlédl naši novou školní knihovnu,
vyjadřoval překvapení i nadšení. Prostorná světlá místnost s novými policemi přímo zve
dětské čtenáře, aby se s vybranou knihou uvelebili na některém z barevných polštářků
a na měkkém koberci se přenesli do světa literatury.
Není tedy divu, že si děti naší školy novou knihovnu
oblíbily. Raději než v „obyčejné třídě“ si tu užívají
společné čtení při literární výchově či vyhledávají
informace v encyklopediích.
Jediné, co naší knihovně chybí, jsou finanční prostředky na nákup nových knih. Proto velice děkujeme
paní Ing. Miluši Kubátové, starostce Bezdědovic,
za sponzorský dar, který nám jménem své obce předala. Těch třináct knih, koupených za darovanou částku
2300 Kč, se už rozeběhlo mezi malé čtenáře a my doufáme, že nebudou poslední. Byli bychom rádi, kdyby
i ostatní obce podpořily „své“ děti darováním jakékoli
částky na nákup nových knih do naší knihovny.
Za ZŠ TGM Mgr. Stanislava Vokrojová

SVATÁ KATEŘINA MÁ PĚKNÉ JMÉNO – ALE
CHLADNÉ VĚNO
KATEŘINA NA LEDĚ, KOLEDA NA BLÁTĚ
NA KAČENKU PO PŘADÉNKU ( začátek přástek)
SVATÁ KATEŘINA PEKLO ZAMYKÁ, NEBE
ODMYKÁ
SVATÁ KATEŘINA VĚŠÍ HOUSLE DO KOMÍNA
KATEŘINA ZAKÁŽE, ONDŘEJ POTVRDÍ
Na den Svaté Kateřiny (25.11.) se dříve konaly tradiční předadventní taneční zábavy, které si v mnohém
nezadaly s masopustními. Vždyť zanedlouho začínala
adventní postní doba v níž platily přísné zásady střídmosti včetně zákazu svateb, tance a zpěvu, které mělo
nahrazovat zbožné rozjímání.
ŘEKLA KÁČA BARCE (4.12) NECHME TOHO
TANCE
KOLEDA KOLEDA ŠŤĚPÁNE – STAROČESKÉ VÁNOCE V KAPLANCE
V sobotu 1. prosince od 9.00 hod bude v Kaplance zahájena vánoční výstava s tématikou lidových
vánoc, která potrvá až do Štědrého dne a jejíž
součástí bude také prodej ve dvoře blatenského
muzea, který však v sobotu ani v neděli v době
zahájení nebude zpřístupněn. Prodejní dvůr bude
otevřen až v průběhu týdne od úterý 4.12. do pátku
7.12. pravděpodobně v době od 14.00 do 18.00 hod.
O dalším víkendu (8. a 9.12.) již bude výstava probíhat v obou prostorách. Další informace uvedeme
v příštích Blatenských listech.
O tomto víkendu již zjistíte, že dvůr se pomalu
zahaluje do vánočního šatu, také nabídka již bude
hodně připomínat tu vánoční.
Náš tip: Slaměné ošatky a věnce
Perníkový Mikuláš
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
Hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
To budu blízko již. A budu ještě
blíž, až lesní půjdu tmou.
Fráňa Šrámek
Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Údržba veřejné zeleně
Souběžně s prováděním podzimních úklidových prací na úseku údržby
veřejné zeleně v Blatné byla provedena i částečná obnova, a to výsadbou
nových thují v ulici Boženy Němcové před objektem bývalé spořitelny.
Důvodem této obnovy byla skutečnost, že původně vysazené thuje byly
poničeny letošními mrazy a současně i provedením opravy fasády na objektu bývalé spořitelny.
Níže přikládáme fotografie z činnosti pracovníků na úseku údržby
veřejné zeleně.

Kontejnery na zahradní odpad
– lokalita Vinice
Jistě všichni občané v Blatné ví, že v různých lokalitách jsou po Blatné
rozmístěny kontejnery na ukládání zahradního odpadu (tráva, listí, větve
apod.), které jsou pravidelně sváženy a opětovně umísťovány zpět. Je bohužel smutné, že v lokalitě Vinice nejsou občané disciplinovaní tak, jako
v ostatních. Začíná se stávat „pravidlem“, že u kontejnerů, anebo přímo
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v nich, se soustřeďuje i jiný odpad, jako například staré mrazáky, případně
odpad komunální (viz níže přiložené fotografie). Proto žádáme obyvatele
této lokality, aby do kontejnerů umísťovali pouze zahradní odpad a ne
odpad komunální (pro tyto účely slouží popelové nádoby, případně sběrný
dvůr). Bude-li se tato situace opakovat, pak Technické služby již v tomto
místě kontejnery umísťovat nebudou.
Děkujeme za pochopení.

Polystyren – co se s ním děje dál?
V minulém čísle Blatenských listů jsme Vám přiblížili cestu dřevěného
odpadu ze Sběrného dvora k dalšímu zpracování. Na Sběrný dvůr je možné
také ukládat i odpadový polystyren – různé zbytky ze stavby či obalový
polystyren (většinou z nové elektroniky nebo nábytku).
Odpadový polystyren ze Sběrného dvora v Blatné odebírá firma
ISOVER, závod Český Brod (http://www.isover.cz), kde z něj dále vyrábí tzv. expandovaný polystyren (EPS). Ten se využívá ve stavebnictví
a slouží zejména k zateplování staveb, a to jak ve formě kontaktních fasád,
zateplení podlah, střech nebo soklů. Výroba EPS je pak bezodpadovou
technologií a veškeré výrobky vzniklé v závodě, které neprošly výstupní
kontrolou kvality, jsou schopni opět použít pro výrobu kvalitních výrobků.
Zároveň firma využívá ve výrobě recyklační linku, která je schopna začlenit do výroby i polystyren, který se nazývá externím recyklátem. Tím
je například i polystyren odevzdaný na Sběrný dvůr v Blatné. Pro výrobu
lze využít všechny čisté desky nebo různé tvarovky. Podmínkou však
je, že na nich není stavební lepidlo, neobsahují papírové nálepky nebo
železné sponky apod., tedy že jsou očištěny od všech těchto nežádoucích
materiálů. Odpad je na Sběrném dvoře ukládán do velkých pytlů či tzv.
„bigbagů“. Po nashromáždění určitého množství polystyrenu je převezen
do závodu v Českém Brodě, zkontrolován při tzv. vstupní kontrole, poté
předrcen na recyklační lince a v určitém poměru smíchán se surovinou
pro výrobu EPS. Tím dojde mimo jiné také k významné úspoře výrobní
energie oproti výrobě bez recyklátu, kdy se základní surovina pro výrobu
EPS musí nejprve tzv. předpěnit pomocí páry. Recyklát má tento proces
dávno za sebou.
Ve výrobku – desce – tento recyklát nijak nepoznáte a nijak netrpí ani
kvalita konečného výrobku. Přísná výstupní kontrola pustí k zákazníkovi
jen výrobky 100% kvality, které plně odpovídají požadavkům norem
na daný typ produktu.
Na Sběrný dvůr proto, prosím, ukládejte k recyklaci polystyren, který
není znečištěný stavebními materiály, jsou z něj odstraněny papírové a jiné
nálepky a lepenky, neobsahuje kovové spony či není jinak znečištěný.
Dbejte případných pokynů obsluhy.
Pro zajímavost: za letošní rok (od ledna do konce října) bylo ze Sběrného dvora v Blatné odvezeno 2,055 t čistého recyklovatelného polystyrenu
do závodu v Českém Brodě.
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Omluva
Chtěl bych se touto cestou z vlastní vůle omluvit starostovi města Sedlice
Ing. Jiřímu Rodovi a členům tamního zastupitelstva za výrok o „trapných
až nesmyslných dohadech“ ohledně ukončení cyklistické sezóny mezi
SCV Blatná a vedením sedlické radnice, který se objevil v minulém čísle
Blatenských listů. Napsal jsem tuto pasáž pod vlivem emocí a pod tlakem
za situace, kdy mě řada jiných lidí opravdu ranila a já leccos začal vnímat
jinak než zdravým rozumem.
Pravdou je, že Ing. Jiří Rod i jeho spolupracovníci aktivity SCV Blatná
vždy podporovali a vycházeli jim vstříc. Ukončení cyklistické sezóny
nikterak nebojkotují ani nebojkotovali, naopak do této akce investovali
finančně i pracovně.
Člověk může mít na některé maličkosti odlišný názor, to je naprosto
přirozené. Naší společné věci to nikdy neuškodilo, nebyl důvod k tak
přemrštěné reakci z mé strany.
                                                                                 Vladimír Šavrda

Dobrovolné předplatné
Blatenských listů
můžete zaplatit v prodejně Kanzelsberger na třídě J.P.
Koubka.
Blatenské listy jsou roznášeny do všech domácností v Blatné
a jejích částech - alespoň se o to snažíme. Připomínám, že Blatenské listy vydává Občanské sdružení stejného jména - naším
cílem je podpora kulturního a hospodářského rozvoje Blatenska.
Výše ročního předplatného je 150,- Kč.
Dobrovolné předplatné vnímáme nejen jako finanční podporu
lokálního tisku, ale i morální ocenění naší dobrovolné aktivity.
Děkujeme za vaši podporu.
Zdeněk Malina
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České jabloně
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými
žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá,
základní barvu překrývá červené rozmyté líčko

téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle
krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost
je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá
se skladovat do února až března. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší
je i odolnost proti fyziologickým poruchám
dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování
zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě
na internetu - google Blaník - nová perspektivní
odrůda.
Petra - plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě
mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červeným žíháním přecházející

Prosinec
● 31. 10. – 21. 12. - Výstava Strakonice v proměnách času. Strakonická zákoutí, jak si
je možná (ne)pamatujete. ŠK, vstupní hala.
● 19. 11. – 21. 12. – Výstava neziskových
organizací na Strakonicku. ŠK, pobočka  
Za parkem.
● 3. 12. – Původní druhy keřů pro město i krajinu. Krátká beseda a výsadba ukázkových
exemplářů původních keřů, hostem bude pan
Martin Němec z občanského sdružení „Pro
živou krajinu“. ŠK, pobočka Za Parkem,
16:00 hod.
● 11. 12. – Kurzy počítačové gramotnosti.
Pro začátečníky: Posíláme první e-mail.
ŠK, studovna, 9:30 hod. Pro pokročilé: MS
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v rozmyté líčko v rozsahu asi ¾ povrchu plodu.
Dužnina je bílé barvy, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě
aromatická, velmi dobrá, v teplejších lokalitách
až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká
a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna
až v polovině září, konzumně dozrává v září,
dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí
jabloňovém je vyšší. Petra je nenáročná odrůda,
kterou můžeme pěstovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého
až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu
má zeleno žlutou překrytou červeným líčkem
většinou ve formě žíhání, částečně přecházející
v rozmyté líčko v rozsahu ¾ povrchu plodu.
Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence,
nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je
navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická,
velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté.

napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože
lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné.
Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře
zásobené živinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní
odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat
do všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní.
Nejlepší kvality dosahují plody ve středních
a teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru.
Stopka je středně dlouhá, silnější až středně
silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná základní barvu má zeleno žlutou překrytou
červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté
líčko na ½ až ¾ povrchu plodu. Dužnina je
středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až
více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá,
aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je
bujný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká,
pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině
září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze
do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí
je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé
až polozakrslé, v horších půdních podmínkách
lze pěstovat i na bujných podnožích na kterých
též dobře plodí. Požadavky – středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního
vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování.
Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti
houbovým chorobám.

Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do února. Proti
napadení strupovitostí je rezistentní (Vf) a proti

Bližší informace o odrůdách můžete získat
na kontaktech telefon:
317 814 354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz

PowerPoint – tvorba prezentací. ŠK, studovna, 15:30 hod. Z důvodu omezené kapacity
počítačové učebny žádáme zájemce, aby se
na vybrané termíny předem závazně hlásili –
380 422 704, admin@knih-st.cz.
● 11. 12. a 13. 12. pokračuje kurs zdravého
veg(etari)ánského vaření. Jen pro přihlášené
účastníky. Více info na jan.juras@knih-st.cz.
Pořádá Ekoporadna ŠK a obchod zdravé
výživy Ječmínek. Prodejna Ječmínek, Lidická
195, 18:00 hod.
● 13. 12. – zveme vás na slavnostní ukončení
Akademie volného času 2012 spojené s degustací čajů. ŠK, společenský sál, 17:00 hod.
● 14. 12. – Šumavské pohádky a říkadla. Křest
nové knihy Ondřeje Fibicha. ŠK, společenský
sál, 18:00 hod.
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Program
na prosinec 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
ÚT: 15:00 - 17:00 - Volná herna pro děti +
stříhání dětí každé první úterý v měsíci
ST: 14:45 - 15:45 - Angličtina pro děti
ČT: 17:00 -19:30 - Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
3.12. - Čertovská maska na obličej
5.12. - Papírové ozdoby
10.12. - Vánoční řetěz
12.12. - Andílek z květináčku
17.12. - Vánoční ozdoby
19.12. - Kapr v síti
27. – 29.11. – Prodejní vánoční výstavaMuzeum Blatná (1.patro – vstupné
zdarma)
- vždy 9:00 - 17:00
- v době konání výstavy bude herna MC
otevřena pouze
ve středu dopoledne!!!
Úterý 4.12. od 16:00 hod. – Mikulášské
odpoledne
Úterý 11.12. od 16:00 hod. – péče o pleť
s Mary Kay

-více na www.mckaprik.estranky.cz

Svazek obcí Blatenska
zve na
představení nové publikace

Mgr. Vladimíra ervenky

Šlechtické rody Blatenska,
Život, působení a odkaz minulých generací, 2. díl
čtvrtek

29. listopadu 2012

v

18:00

Blatná – promítací sál prodejny MAKO, T. G. Masaryka 112
Předcházet bude od 17:00 přednáška Mgr. Jiřího Sekery
„Pegas a had“, Působení a odkaz Serényiů na Blatensku
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Tři celoživotní lásky rolníka Miloslava Koryty- láska k bohu,
láska k půdě, láska k lidem
V plné duševní svěžesti
a při pevném
zdraví oslavil
28. října požehnané 80.
narozeniny
poslední stálý mužský
obyvatel vísky Václavov
u Buzic- soukromý zemědělec Miloslav
Koryta. I přes
svůj osmý křížek na těžkou
dřinou ohnutém hřbetě je tento neobyčejně
oblíbený a populární člověk neustále vitální,
houževnatý, plný elánu, ale i křesťanské pokory.
Pokud skutečně existuje nějaké nebe, pak právě
jeho budou jednou, až se mu naplní pozemský
čas, uvádět andělé sladkými písněmi do zlaté
brány a jeho šedivou hlavu zasypou liliemi tak
bílými a čistými, jako je jeho duše.
Miloslav Koryta neměl jednoduchý život.
Zadarmo poté, co odrostl chlapeckým střevícům,
nedostal ani skývu suchého chleba. Musel se
spoléhat sám na sebe, na své mozolnaté dlaně
a na milosrdenství boží, aby mu úrodu na polích
nespálil sluneční žár nebo nepotloukly kroupy. Úděl soukromého zemědělce nebyl nikdy
procházkou růžovým sadem. Na druhé straně
ta nespoutaná volnost a svoboda, vroucí láska
k půdě, němé tváři a tím i bohu, veškeré útrapy,
nesnáze a starosti stokrát, ba tisíckrát živiteli
národa všechno nahrazovala. Miloslav Koryta
takhle žil, pracoval a volně dýchal přesně šedesát let. Ano, plných šedesát let, než před rokem
předal hospodářství své dceři. Ale hlavní slovo
na gruntu si jako nejzkušenější z rodu ponechal
i nadále.
Rod zapustil kořeny ve Václavově roku 1895,
kdy předci Miloslava Koryty z Cepkova u Písku
zakoupili do svého vlastnictví zmíněný grunt.
Následně ho v roce 1904 přestavěli. „Mí rodiče
tu hospodařili na šesti hektarech půdy a měli tři
krávy. První kobylu jsem koupil do statku až já
v padesátých letech. Tenkrát jsme také pořídili
sekačku,“ vrací se do dob svého mládí Miloslav
Koryta. Sám začal hospodařit na gruntu v roce
1951. Otec na něho hospodářství přepsal hned
v lednu. Ale nebylo to jen tak. „Musel jsem nastoupit do železáren u Rokycan. Tehdejší doba
velela - mladí lidé do průmyslu!,“ vypráví živá
legenda z Václavova, „Než jsem byl uznán jako
soukromý zemědělec a propuštěn domů, byl už
duben. Úřední cesta se neúměrně vlekla.“
Komunisté upevňovali svoji moc ve státě
a ozubený buben kolektivizace nemilosrdně drtil
selské rodiny i jejich majetky a staleté tradice.
V Buzicích došlo k založení JZD v roce 1958, ale
žádné pogromy a deportace tady naštěstí nenašly
živnou půdu. Lidé tu stejně jako za protektorátu

odejmuli pozemek, který se mi nelíbil - ale kondrželi při sobě, navzájem si vypomáhali a pokud
tingent jsem za něj musel dávat stejně! Teprve
někdo nebyl schopen splnit předepsané dodávpo revoluci mi ten hektar a pár arů vrátili zpátky,“
ky, sousedé se na něho složili. To platilo jak
sděluje osmdesátiletý pamětník.
o Václavově, tak o Buzicích. Združstevňování
Miloslav Koryta je zajímavý také tím, že celý
ovšem vylézalo ze všech koutů a agitátoři přišli
život jezdí na kole. I dnes neděli co neděli vyráží
i do Václavova. „Tady to měl na starosti jistý
do sousední Blatné na mši do kostela. Po ní poseKouba z Hněvkova,“ říká starý muž, se kterým
dí a občerství se s partou ostatních „kostelníků“
komunisté nikdy nepohli, „Svolali všechny doz okolních obcí a v poledne se zas vrací pěkně
mácí na náves před kapličku a hučeli do nich, aby
domů do tepla rodné chaloupky. V osmdesáti
vstoupili do družstva. Já jsem tam odmítl přijít.
letech výborná kondice - no ne?
Před agitátory jsem se schoval na půdě v seně
Miloslav Koryta má také na svůj věk vynia vytáhl jsem za sebou žebřík, aby tam nikdo
kající zdravotní stav - až na o něco vyšší krevní
nemohl. Oni přišli k nám domů a vyptávali se
tlak. Chřipky a nachlazení odmítá brát na vědomí
táty, kde prý jsem. Táta prostě odvětil, že neví.
a jeho organismus navzdory této skutečnosti
A oni tedy, že mě přijdou „přesvědčovat“ druhý
doslova kvete. „Jediné, co je pro mé tělo cizí
den ráno. To bylo 20. července, v sobotu před
a nepřirozené, je železný kloub po úrazu v roce
poutí na Makové. Když agitátoři večer odešli,
1999,“ říká šťastně zdravý a zdravě šťastný
ještě jsem přivezl krmení pro dobytek a ráno
zemědělec.
ve tři hodiny už jsem na kole šlapal na tu pouť,
Tím, co Miloslava Korytu proslavilo a naabych byl pryč, než se vrátí. Oni se skutečně
vždy ukotvilo v povědomí široké veřejnosti,
vrátili, ale já prostě doma nebyl, po pouti jsem
byla rozhodně návštěva prezidenta Václava
šel ještě na muziku a přijel domů až v pondělí doHavla v jeho hospodářství 29. května 1990. „To
poledne. Tím pádem jsem mohl zůstat soukromě
jsem normálně ráno vezl krmení do hospodářa netáhnout s nimi za jeden provaz.“ Ale tehdejší
ství a na návsi u kapličky mě zastavili tři muži
družstevníci mu to přece jen nezůstali dlužni.
v černých oblecích. Potvrdili si moji totožnost
„Zabrali mi a zorali všechna pole, takže jsem
a potom mě požádali, abych poodjel s vozem
byl nucen jeden čas dělat na stavbě ochranné
na dvůr, nechal koně ustrojené a sám se také nehráze. Potom si v listopadu najednou vzpomněli,
že mi dají pole náhradní.
Až 11. listopadu jsem
mohl začít orat. Zasel
jsem žito - všichni se mi
smáli, že je to nesmysl.
Ale žito přimrzlo, pak
povolilo, na Mikuláše
začalo pršet a oteplilo
se - a ono mi vzešlo
všechno! Přijel jsem potom do Výkupu v Blatné
a tam mi nějaký Havlan,
bývalý mlynář, poradil,
abych na své tři hektary
koupil aspoň šest metráků citrofosky, to je cévní
hnojení, poházej s nim
Návštěva Václava Havla v roce 1990.
tu půdu a vyroste ti žito
jako břeh! Poslechl jsem
převlékal. Prý že se u mě za chvíli zastaví při své
ho, na jaře to udělal - a ze tří hektarů jsem vymlácestě pan prezident. A skutečně - za chvíli před
til přes devadesát metráků. Sedmdesát metráků
naším stavením zabrzdila prezidentská kolona.
jsem měl kontingent, ten jsem splnil a ještě mi
Když se ochranka ujistila, že hlavě státu nehrozí
dvacet metráků zbylo pro dobytek!“ Někdy se
žádné nebezpečí, vešel Václav Havel na dvůr
dodávku nepodařilo splnit a pak následovala
a potom dovnitř. V Blatné na něho čekali hodinu
sankce v podobě pokuty. „Ale nikdy jsem nea
on byl zatím u nás. Taky jsme si dali štamprli,
dostal pokutu vysokou - na obci jsem zaplatil
před odjezdem se pan prezident podepsal do patřeba jen tři nebo čtyři stovky. A to díky panu
mětní knihy v kapličce. Lidí tu tenkrát bylo moc,
Stejskalovi, který nás vždycky varoval: „Přijďte
plný dvůr i plná světnice - hlava na hlavě. Taky
radši dřív, než tady bude Zelenka z Drahenického
novináři a fotografové, dokonce přijel i nějaký
Malkova / ten byl velice přísný a obávaný /!“ My
autobus.“
jsme ho poslechli, on navrhl mírnou pokutu, se
S Václavem Havlem se bodrý venkovský
kterou jsme souhlasili a bylo hotovo ,“ směje se
zemědělec setkal ještě jednou v Letech, když se
dnes Miloslav Koryta.
odhaloval památník obětem romského holocausJak vycházel s buzickým JZD? „To vítetu: „Okamžitě mně poznal a bavil se se mnou
vycházet jsem s nimi nějak musel. Ale třikrát
jako se starým známým. Když nedávno zemřel,
mi vyměnili pole. Taky mi jednou bez náhrady
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zvonil jsem v kapličce ve Václavově na jeho
počest,“ dojímá se Miloslav Koryta.
Miloslav Koryta byl po celý život „ranní ptáče“ - vstával den co den ve čtyři hodiny ráno, aby
posloužil domácímu zvířectvu a dodržel předem
stanovený zemědělský harmonogram. Dnes už
takhle brzy vstávat nemusí. Přesto vstává ve čtyři
hodiny stále - tady se potvrzuje pravdivost
přísloví, že zvyk je železná košile. „Byly doby,
kdy mi skutečně nic jiného nezbývalo,“ upozorňuje na složité životní situace ve své minulosti originál poctivého hospodáře z Václavova,
„Začalo to už na vojně, kdy jsem musel zavčas
okšírovat koňský potah, objet pekárny a přivézt
pro poddůstojníky a důstojníky čerstvé pečivo.
V hospodářství to potom jen pokračovalo. Abych
plnil povinné dodávky mléka, vozil jsem tohle
„bílé zlato“ osobně do kravína ve Dvoreticích.
Přes dvacet let! Z mlékárny si pro něj přijížděli
do Dvoretic kolem páté, takže jsem si nemohl
dovolit přispat!“, hledí před sebe trochu zasmušile poslední mužský starousedlík z Václavova.
Jak vypovídá Miloslav Koryta dále, soukromí
zemědělci jako on museli odevzdávat dodávky
nejen v padesátých a šedesátých letech, ale i později. Až do sametové revoluce v roce 1989. Navíc
neustávaly pokusy přemluvit Miloslava Korytu,
aby nechal samostatného hospodaření a vstoupil
do družstva: „Jednou mě pozvali zase do školy
a znovu na mne naléhali, abych se stal družstevníkem. Já je znovu odmítl a tentokrát jsem
na jejich adresu řekl něco peprnějšího. Načež
se jeden funkcionář zvedl, chytl mě pod krkem
a vytlačil na chodbu. Dokonce tam v kanceláři
zůstala ležet moje čepice. Tu mi přinesl domů až
soused Flandera, taky rolník, kterého si rovněž
pozvali „na kobereček“ a přesvědčovali ho. On
už byl v té době ale chudák tak nemocný, že jim
ty pole nakonec dal a já zůstal zase sám.“
Současný stav českého zemědělství považuje
Miloslav Koryta za katastrofální a jako zkušený
hospodář se na to už nemůže dívat: „Zatímco
pečivo zdražuje, vláda podporuje nesmyslně
zatravňování pozemků. Ať se vezme cokolivmaso, máslo, obilí - všechno dovážíme z horoucích pekel a česká půda se zatím znehodnocuje.
Bolí mně to - moc mě to bolí!“
Snad odkaz lidí jako Miloslav Koryta z neznámého Václavova, převezmou další generace
a zasadí se o to, aby český národ zase jedl z vlastního talíře vlastní potravu. Aby si jednou někdo
nemusel
myslet, že
se tito vlastenci a křesťané dřeli
desítky let
v potu tváře
zbytečně!
Vladimír
Šavrda   

Miloslav
Koryta dnes.

Číslo 20 / strana 7
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2012

neděle

2. 12. v 16:30, Tvrz Lnáře
zahájení výstavy

VÁNOČNÍ VARIACE
(výstava potrvá

do 21. 12., PO–PÁ 12:00-16:00)

v 17:00 zvonkový průvod

a rozsvěcení adventního stromu

sobota

8. 12., 9:009:00-13:00
Tvrz Lnáře

VI. ADVENTNÍ

ˇ
REMESLNÝ
TRH
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Sokol po 150 letech stále živý
Tělocvičná jednota Sokol Blatná obnovila úspěšnou tradici akademií,
které každoročně dávají možnost všem oddílům představit ostatním členům
jednoty i návštěvníkům svou činnost.
Tak v blatenské sokolovně v pátek 9. listopadu slavnostně nastoupili
sokolové za svým historickým praporem k přehlídce cvičebních aktivit
svých oddílů.
Akademii přišli pozdravit
starosta města, pan Mgr. Bohuslav Navrátil i místostarosta Pavel Ounický. Oba
zdůraznili důležitost tělocvičných a sportovních aktivit a ocenili činnost TJ
Sokol Blatná zejména pro
děti a mládež.
Pak už nastupovaly jednotlivé oddíly, které předvedly jak svým kolegům,
tak mnohým návštěvníkům
jak ukázky běžného cvičení,
tak parádní sestavy nebo
praktické využití dovedností,
získaných tréninkem.
Samozřejmě, že velký
aplaus sklidily mažoretky,
jejichž vystoupení jsou vždy
ozdobou každé akce. Diváci
tajili dech při krkolomných
skocích judistů, zasmáli se při ukázkách obrany proti osobním útokům
v podání karatistů a se zájmem sledovali ukázněné pohyby členů oddílu tai-chi. Volejbalisté předvedli různé způsoby zpracování míče i obětavé pády.
Večer strávili mnozí s příjemnou hudbou kapely Z Vršku.
Je potěšující, že Sokol je živá, moderní tělocvičná organizace, která
zachovává tradice a je i přitažlivá pro mladé.
B. Malinová

Foto na obou stranách Ing. Jaroslav Kortus.
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Blatenská ryba –

Pobočka Šmidingerovy knihovny a ČSOP zvou dospělé i děti:
SO 1. 12. - výlet. Sraz v 8:50 před mapou na AN, v 9:00 jede pražský autobus (s přesedáním)
do Písku. Tam se projdeme a navštívíme Památník A. Heyduka (autentická domácnost z doby
před 100 lety) a charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede např. autobus v 18:02.
ČT 6. 12. - Tvořivý podvečer s p. Františkem Langmajerem – závěs ve tvaru slunce na okno,
dveře.... Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi pátou
a sedmou hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny,
ale hodilo by se přinést si i vlastní (nůž, pilku, drátky, kleštičky, ozdoby z přírodních materiálů,
jemné větvičky, kořínky..). Při práci se bude povídat o keltských a jiných předkřesťanských
symbolech slunovratu.
NE 9. 12. - další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje.
Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona.
K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost. Vzhledem k blízkosti Vánoc se tentokrát chystá
i malé překvapení.
- dvě poslední letošní páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz v 16:00, a to: 7. 12. u psího
útulku (navštívíme pejsky a přineseme jim na přilepšenou piškoty) a 14. 12. před hradem u kanceláře CIAO - půjdeme na chvíli na charitní adventní jarmark do Sokolovny (kde se budou
prodávat i naše výrobky) a pak si venku ozdobíme stromek a předáme si dárečky i my mezi sebou.
- od 3.12. na zimní výstavu větviček v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova
380). Při určování dřevin podle pupenů a borky je možno si nechat poradit a navíc si půjčit
domů nejen příslušnou literaturu, ale i sadu označených větviček. Otevírací doba na pobočce:
PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12, vánoční dovolená viz vývěsky ŠK a www.knih-st.cz.
Pokračují výstavky Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy.
Více na www.csop-strakonice.net, na 383 323 021 a v časopise Kompost (na www.knih-st.cz
v Dokumentech nebo v papírové podobě v hlavní knihovně i na pobočce).

akce

Ryby mražené:
Kapr půlený vakuově balený 125,- Kč/kg
Kapr filet, b.k. vakuově
balený
210,- Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno2 ks – 450 gr,
49,50 Kč/bal.
Mahi-mahi (balení l kg)
135,- Kč/kg
Ryby uzené:
Kapr
Tolstolobik
Losos
Makrela

20,50/10 dkg
12,50/10 dkg
25,00/10 dkg
11,00/10 dkg

Drůbež:
Kachna – 1ks hmotnost =
2,1kg
74,50 Kč/kg x
Krůta – 1 ks hmotnost 3,2 kg 89,50,- Kč/kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
9,50 Kč/kg
Kuřecí droby mix – 500 gr.
20,- Kč/bal.
Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
49,50,- Kč/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
10,50/bal.
Zelenina polévková 350 g
8,90/bal.
Zelenina pod svíčkovou 350 g
9,50/bal.
Ostatní:
Listové těsto – 400kg
12,- Kč/ks
Hranolky - balení 2,5kg
19,50,- Kč/kg
Americké brambory - balení
2,5kg
31,50 Kč/kg

Rozhovor s dentální hygienistkou O.T.

protože některým pacientům prostě jiný termín
nevyhovuje.

Povolání dentální hygienistky nepatří v naší
společnosti k tradičním povoláním. Není to jen
módní výstřelek doby?
Je pravda, že toto povolání je na vzestupu
teprve v posledních cca 10 letech. Ale existenci
našeho povolání vyvolala doba. Důsledky nedostatečného nebo chybného ošetřování chrupu
stojí dnes hodně peněz. Každá preventivní
návštěva dentální hygienistky, kdy se pacient
naučí správně ošetřovat svůj chrup, používat
prostředky zubní hygieny a nechá si odstranit
zubní plak, snižuje riziko vzniku zubních kazů
a parodontózy. Potom stačí jen pravidelná
kontrola u zubního lékaře a občasné odstranění
zubního plaku a kamene v případě, že vlastní
preventivní péče nestačí.

Která část Vaší práce považujete za důležitější?
Je to spíš práce preventisty, nebo praktické
odstraňování nedostatků v ústech pacienta?
Obě stránky jsou důležité. Raději bych se
věnovala spíše preventivní výchově pacientů,
ale zatím se zdá, že odstraňování nedostatků,
které vznikly nedostatečným nebo chybným
ošetřováním zubů, mi zabere většinu času, který
stráví pacient v mé ordinaci.

Jak se pacienti dozvědí o nutnosti navštívit
ordinaci dentální hygienistky?
Zatím je osvěta na tomto poli nedostatečná,
a tak doporučení návštěvy dentální hygienistky
většinou vyplyne z vyšetření nebo ošetření zubním lékařem. Dentální hygienistka tak doplňuje
činnost péče o chrup. Veškerá její činnost by
měla přispět k tomu, aby v ideálním případě
nedocházelo ke vzniku zubních kazů a aby byla
snížena rizika vzniku parodontózy. Pokud už
přijde pacient ve stadiu probíhající parodontózy,

stanovuje postup ke stabilizaci nebo alespoň
zpomalení postupu onemocnění.
Jak se liší návštěva u Vás od ošetření v ordinaci
zubního lékaře?
Ordinace dentální hygieny vypadá navenek
téměř stejně jako ordinace zubního lékaře. Používáme stejné zubařské křeslo. K vyšetření stavu
ústní dutiny a odstranění zubního plaku, kamene
a pigmentů na zubech používáme i podobné
přístroje a nástroje. Pacienti u nás ale nemusí mít
strach ze zubní vrtačky a trhání zubů.
Kolik času zabere průměrně návštěva pacienta
ve Vaší ordinaci? Pracujete i o víkendu?
Jedna návštěva by měla trvat zhruba hodinu,
ale vzhledem k tomu, že stav chrupu našich pacientů je poněkud horší, než by měl být, a že se tak
místo prevence věnujeme zpravidla odstraňování
dlouhodobých nedostatků, skutečností je spíše
1,5 hodiny na jednoho pacienta. Naše služba je
poměrně nová a pacient musí vědět, že jsme pro
něj udělali vše, co bylo v našich silách. Tomu
musíme přizpůsobit rozvrh práce na celý den.
Občas je nutné ošetřit pacienta i o víkendu. Někteří pacienti prostě v pracovních dnech nemají
čas, a tak je jednodušší dohodnout termín např.
v sobotu. V případě nutnosti pracuji i o svátcich,

Je pro Vaši práci nutná spolupráce se zubním
lékařem?
Dá se říct, že ano. Zubní lékař je schopen
identifikovat nedostatky v zubní prevenci, vyhodnotit stav ústní dutiny a analyzovat případná
nebezpečí. Má k dispozici i takové technické
prostředky, jako je roentgenové vyšetření. Dentální hygienistka tak někdy přijímá pacienta
již s doporučením, na jaké nedostatky je třeba
se soustředit. Naopak, my můžeme při našem
vyšetření doporučit návštěvu zubního lékaře
k léčení objevených kazů, váčků apod.
Jak důležitá je pro Vaši práci hygiena jako
taková?
Stejně jako zubní lékaři, používáme při své
práci pouze sterilizované nástroje a dodržujeme
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maximální hygienické zásady. I proto vznikají
přestávky mezi ošetřeními jednotlivých pacientů, 1x denně je nutná komplexní dezinfekce
celé ordinace.

Využijte služeb dentální hygienistky v Blatné

Co se Vám líbí na Vaší práci?
Své povolání dentální hygienistky vykonávám zatím zhruba na poloviční úvazek, mohu
tak pracovat i při výchově svých dětí. A krása
toho povolání je v tom, že přispívá ke zlepšení
stavu chrupu našich pacientů. Je radost, když
při další návštěvě zjistím zlepšení u pacienta,
který uposlechne mých rad a dodržuje zásady
správného ošetření chrupu. Již po půl roce lze
zaznamenat podstatné zlepšení.
Hovořila jste o dětech. Je návštěva u Vás důležitá i pro děti?
Děti by si měly již během období mléčných
zubů osvojit správné návyky. Navštěvuji proto
i školky, kde rodičům i dětem vysvětluji důležitost správného čištění chrupu a ústní dutiny. Se
školami jsem zatím nespolupracovala, ale uvažuji o tom. V každém případě je období dětství
velmi důležité pro osvojení správných zásad péče
o chrup. Někdy se setkám s případem, kdy je jen
těžké uvěřit, že se v případě zkaženého chrupu
jedná o nezletilého mladého člověka, který má
teprve celý život před sebou. Vliv zde hraje samozřejmě i životospráva, způsob stravování aj.
Péče dentální hygienistky je určena každému,
komu skutečně na vlastních zubech záleží a chce
je zachovat zdravé a krásné po celý život.

- odstranění zubního plaku
- odstranění zubního kamene
- profesionální čištění, bělení
- prevence a léčba zánětu dásní
a parodontozy, ve spolupráci
se zubním lékařem
- nácvik správné péče o chrup,
seznámení s pomůckami zubní
hygieny (mezizubní kartáčky, nitě aj.)
Palackého 464, 388 01 Blatná
T. 383423771, 602517679

www.lnare.cz/2012_11_11

- odstranění pigmentací po kávě, kole,
čaji, kouření
Pro tuto službu nepotřebujete doporučení
zubního lékaře

PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
15.12. ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,
TOSIRO
25.12. VÁNOČNÍ BATTOLE
PŘIPRAVUJEME:
19.1.

Dalších 58 barevných fotek J. Kurze lze najít
také na internetových stránkách:
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PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY

PEDIKÚRA LENKA
Suchá přístrojová pedikúra
Najdete nás v Blatné, J.P. Koubka 6 v kadeřnictví
ŠAMUR
▪ Ošetření pomocí profesionálního přístroje a kvalitní kosmetiky
▪ Efektivní řešení problémů na chodidle (otlaky, kuří oka, zarůstající
nehty,…)
▪ Metoda vhodná pro diabetiky
▪ Lakování (OPI, Orly), P-shine
Provozní doba - pouze sobota (dle objednání)
Objednávky na tel: Lenka Míková 606 68 43 56
Email: pedikuralenka@seznam.cz
www.pedikuralenka.cz
Cena - 300 Kč

Nevíte, co darovat svým blízkým? Darujte poukázku na pedikérské ošetření.
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K ULTURNÍ KALENDÁ
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S PORT
Záboří - nohejbal
„V malé kopané to býval snajper, co mohl
rozstřílet Real Madrid- v nohejbale je to
dnes „palič šancí“, dobíral si kamaráda Jiří
Čížek z Hudčic na halovém turnaji v Záboří
Záboří - Nohejbal nemusí být nutně jen venkovním sportem. Velký nohejbalový nadšenec
a hráč okresního přeboru Michal Kadlec z Chobota pořádá dvakrát ročně / březen a listopad /
halový turnaj v obci Záboří. Nejinak tomu bylo
i v sobotu 17. listopadu, kdy míč duněl uvnitř
sportovního objektu v sousedství tamní školy
už pojedenácté!
Pozvání přijalo těchto deset nohejbalových
manšaftů - Chobot, ANK Písek, ČÁP Strakonice, Mládek Hudčice, Zahorčice, Hasiči Blatná,
Písek, Blatná, Barvínkov Strakonice a Březnice.
Hrát se začalo už v osm hodin ráno, aby turnaj
mohl být završen do patnácté hodiny.
Od prvních okamžiků bylo jasné, že si nohejbaloví „fajnšmekři“ přijdou na své. Halový
turnaj divákům nabídl to nejexcelentnější, co
tenhle sport vůbec nabídnout může. Po většinu
dne častovali zkušení „ kanonýři“ své soupeře
takovými „perdami“, že průběh spíše připomínal
ostřelování Stalingradu. Podlaha z parket i okolní stěny duněly pod nárazy děsivé intenzity, připomínající zemětřesení s doprovodem hurikánu.
Nohejbalisté však zároveň předvedli i nádherné
ukázky mistrovské techniky, kdy protistranu
vyváděli z míry lstivě „šoupanými“ balóny.
A rovněž i nesmírnou obětavost, kdy vybírali
zdánlivě ztracené míče doslova s nasazením
„holého života“.
Jako o favoritech se potichu i nahlas hovořilo
o klukách z píseckého týmu, kteří se propracovali
talentem i tvrdou dřinou na výsluní profi nohejbalu- Rudolfu Tomanovi / 31 let / z Mladějovic
/ okresní přebor /, Jaroslavu Čejkovi / 27 let /
rovněž z Mladějovic / krajský přebor za Vodňany
/ a Jakubovi Janů / 23 let / z Písku / nastupuje
do krajského přeboru za Slatiny v Praze, kde
čtvrtým rokem studuje /. Všichni tři v dobách
„her a malin nezralých“ nezávazně „čutali“ přes
síť na domácích hřištích s partami kamarádů. Pak
se zábava proměnila ve vášeň.
Jaroslav Čejka k tomu podotýká: „Vodňany,
kde jsem členem stabilního kádru, teď mají ambice na druhou ligu. Za kraj hraju šestým rokem,
potěšitelné je, že se mi doposud úplně vyhýbaly
úrazy a zranění.“
Jakub Janů říká: „Nejdřív pro mě znamenal
nohejbal spíš „zabití času“. V Praze, kde studuju,
jsem natrefil na partu stejně zaměřených mladých
lidí a tak tam přes týden nohejbal dávám s nimi.“
Rudolf Toman dodává: „Nohejbal mě provází
od patnácti let - soutěžně se mu věnuju třetím
rokem.“
V Záboří se tahle správná parta ocitla poprvé:
„My tedy s Rudou jezdíme po turnajích často
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a máme k sobě stabilně třetího spoluhráče. Ten
je ale momentálně zraněný, tak jsme požádali
Jaroslava,“ uvádí Jakub Janů.
Oni byli určitě ti nejpovolanější k hodnocení
sobotní nohejbalové akce: „Úroveň skutečně
výborná, sety vzácně vyrovnané, většina sestav
se prezentuje v nějaké soutěži- asi těžko bychom
tu našli nějakého outsidera,“ prohlásili s uznáním
v hlase písečtí „kanonýři“, kteří v Záboří nenašli
přemožitele. I když trénují rozdílně a schází se de
facto spíš na samotných turnajích, ukázali vzácnou sehranost a totožné profesní kvality. Občas
mladějovické nohejbalisty jejich popularita ale
něco stojí: „Máme u nás v Mladějovicích takové
nepsané pravidlo- o kom se píše v novinách, platí
flašku. Kdo se objeví v televizi, ostatním koupí
sud!,“ smějí se Rudolf Toman a Jaroslav Čejka.
Slabší zkušenosti s nohejbalem přiznali
členové týmu Mládek Hudčice, kteří se spíše
ponořili do malé kopané a v nastoupeném trendu
pokračují dosud. „Náš klub byl hodně známý
pod jménem „ Dědek Mládek“, říká Jiří Čížek
z Hudčic, „Tahle „ochranná známka“ nás provázela na fotbalových trávnících plných osmnáct
let. Předtím jsme kopali čtyři roky za Stavos
Březnice, dnes jsme přejmenovaní na „Viva
Hudčice“. Už čtyřikrát jsme prorazili do první
ligy, ale vždycky to je jen na „ kukačku“. To
znamená: postup - sestup. Postup - sestup.“
Nohejbal prý hrají jen na několika turnajích
v roce jako doplněk „ kopačkových spanilých
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Vítězné trio z Písku.

Ředitel turnaje Miloš Kadlec z Chobota se
nespokojil jen s úlohou diváka a organizátora.
Nenastoupil však za rodnou obec, ale objevil se
mezi blatenskými hasiči: „Spojuje nás všechny
stejné povolání a jsme na sebe zvyklí i v nohejbale,“ vysvětlil statný „smečař“, jehož kop se
rovná úderu blesku nebo kopnutí buvola. Ani
jeho „hromová noha“ však ve finálovém zápase,
který byl vskutku velkolepý, nepomohla hasičům
k vítězství. „Tady jsme prostě neměli šanci - písečtí jsou jiná „cenová skupina“, okomentoval
výsledek Miloš Kadlec.
Krátce po patnácté hodině nastoupily jednotlivé manšafty ke slavnostnímu ceremoniálu
předávání cen - nízkoalkoholických nápojů
a proklatě dobrých salámů. Za „ zlatými hochy“
z Písku a stříbrnou sestavou hasičů Blatná se
na stupně vítězů dostala ještě „ nehasičská“ Blatná. Bramborovou medaili si odnesli hráči z Chobota. Následovali ČÁP Strakonice, Zahorčice,
ANK Písek, Březnice. Za devátou pozici byli
rádi v Mládku Hudčice, hořkou příchuť prohry
museli spolknout v Barvínkově Strakonice.
Turnaj se obešel bez zranění i neshod mezi
hráči, převládala veselá mysl a přátelská atmosféra. A všichni si slíbili, že se budou snažit dostavit na březnový, dvanáctý díl nohejbalového
seriálu v Záboří.
Vladimír Šavrda

Ředitel turnaje (vpravo) předává hlavní cenu.

jízd“. „Jsme v tomhle ohledu ryzí amatéři
a myslím, že dneska to tady bylo jasně vidět,“
poukazuje Jiří Čížek na skutečnost, že uhráli jen
deváté místo s jazykem na vestě, „Dělali jsme,
co jsme mohli, ale turnaji předcházel „bouřlivý
večer“, doplňuje Jirka s veselým úsměvem
ve tváři, „A pak - smečař nám „stárne“! V malé
kopané to býval snajper, co mohl rozstřílet Real
Madrid, dvakrát vyhlášený nejlepší střelec ligy
a dneska tu figuroval jako „palič šancí“, dobírá
si svého kamaráda Jiří Čížek.
A jak se vůbec sportovci z Hudčic a Březnice
dali dohromady? „Přes hospodu - jak jinak,“
uculují se tázaní.

Plesy v sokolovně
Navzdory „zaručeným“ zprávám o nehorázných sumách, které prý Sokol požaduje
za pronájem sálu a které si s děsem v očích
občané sdělují v hospodách a na náměstích, jsou
ceny za pronájem už několik let stálé a činí: pro
maturitní plesy 15 000,-Kč, pro podniky 20 000,Kč a pro neziskové organizace a základní školy
jsou vždy po domluvě určeny podle možností
a ke spokojenosti nájemce.
Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují nájemné, spotřebu elektřiny, vody a plynu i následný
úklid.
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Každoročně využívají sokolovnu podniky
Vishay a Leifheit (ten s výjimkou letoška, kdy
otevírají novou halu), některé třídy SOŠ Blatná
na maturitní plesy, Hasiči a pořadatelé Šibřinek.

B.M.

MÍČOVÉ HRY PRO
DĚTI
TJ Sokol Blatná zakládá oddíl míčových
her, hlavně volejbalu,
pro děti ze 4., 5. a 6. tříd základních
škol.
Vítány jsou všechny děti v tomto věku,
které rády sportují a chtějí provozovat
kolektivní sport.
Tréninky budou v zimním období
v tělocvičně vždy ve středu od 15.00
do 16.30 hodin.
Vzhledem k malému počtu přihlášených oddíl zatím nezahájil pravidelnou
činnost. Hlásit se lze buď osobně v kanceláři sokolovny vždy ve čtvrtek mezi
18.00 – 19.00hod. nebo na adrese:
info@tjsokolblatna.cz
Stále platí, že starší děti mohou přijít
každý pátek od 18.30 na volejbalový
trénink „Dřeváků“.

Podzimní čaje U Datla 2012
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

Víkendové výsledky
Muži “A” Blatná - Mirovice

1:0 (1:0)		

Uldrich

Ženy		 Blatná - Příkosice

3:1 (2:1)		

Račáková, Vajsová, Velíšková

Dorost st. Blatná - Slavia ČB 1:1 (0:0)		

Hrubý

Dorost ml. Blatná - Slavia ČB 3:1 (1:1)		

Petráš, Janota, Formánek
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INTERNET

PRONAJMU
4+1 po celkové

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





telefon: 724 130 630

Interier Design
Lenka Janovská







INTERNET KONET CENTRUM
u ubytovny Tesla Blatná

Provozujeme v Blatné vlastní metropolitní optickou síť.

rekonstrukci.
Byt je v přízemí
v obci Lnáře,
nezařízený(pouze
pěkná kuchyňská
linka) ihned k nastěhování. Nájem
5000 + poplatky.
Záloha ve výši
dvou nájmů při
podpisu.

Tel. 737680725

interierové poradenství
veškeré stavební práce
obklady, dlažby
plovoucí podlahy
výmalba pokojů…

+ 420 723 805 730

www.interierdesign.mypage.cz
janovskadesign@gmail.com

NOVÝ VELKÝ BAZAR
V BLATNÉ
na Písecké ulici naproti lihovaru
(nemůžete minout)

Máme velký sortiment
VŠEHO!

levné ledničky, pračky, mrazáky (se zárukou), knihy, TV,
domácí potřeby, oblečení, zajímavosti a rarity.
Také opravna el. spotřebičů.

OTEVŘENO:

PONDĚLÍ-SOBOTA od 9.00-18.00
Info: tel. 721

911 320

   
Hledáme provozovatele zámecké kavárny pro
sezónu 2013 duben - říjen.
Bližší informace na tel. 383 42 29 34
nebo e-mailu zamek.blatna@gmail.com
  

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

OBUV

AKCE: Za nákup zboží nad 1.000,-Kč, cestovní
sprchový gel + rukavice

ZIE

1

BUNDY SOFTSHELLOVÉ - 540,-Kč
MOIRA - termoprádlo
OCHRANA - ZRAKU, SLUCHU
ZÁSOBNÍKY - DROGERIE

x95 cm

ZIE

ODĚVY

D

300 m

ZDARMA.

Velké SLEVY na vybrané zboží- obleky, kombinézy, obuv
Otevřeno: Po - Pá 8 - 12 13 - 17
So 8 - 11

KADEŘNICTVÍ a VIZÁŽISTIKA

30 m

Stříhání, Barvení, Barvová typologie, Melírování
Společenské a svatební účesy, gelové nehty
Líčení - denní, večerní, 24 - hodinové, svatební

Po dobu studia - kdykoli na objednání tel. 602197502
Slevové balíčky: společenský účes +líčení + gel.nechty
Adresa: Blatná, Čechova 631

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.

v

v

v

v

v

www.vinozila.cz

Budvar 10° 0,5l
Nektar 10° 0,5l
Nektar 11° 0,5l

v

v

v

v

v

v

v

8,90
7,00
7,90

Fernet St.+Citr.0,5l 129,- C

v

v

v

v

v

v

Plyn PB 10kg 368,-

M

v
v
v
v
v
v
Dva týdny mladých vín Y

Akční slevy na Svatomartinská
a ostatní mladá vína roč. 2012 CM
platí od 24.11. do 8.12. 2012

Vynikající ročník 2012

v

v
v
v
v
v
Kaplanka akce

MY

CY

Svatomartinská a mladá vína

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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