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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Mezinárodní projekt Comenius a eTwinning na SOŠ Blatná
V září 2011 vstoupila Střední odborná škola
do dvouletého mezinárodního projektu Comenius s názvem Photography as a Pedagogical Tool
/ Fotografie jako pedagogický nástroj (akronym
P&P). Škola tím úspěšně navazuje na dlouholetou tradici mezinárodní spolupráce s evropskými
školami a využívá možnosti grantové podpory
těchto aktivit. V minulosti získaly naše mezinárodní projekty již tři Evropské ceny kvality.
Našimi partnery v projektu P&P  jsou tyto
školy:
• IES THOS I CODINA, Mataró, Španělsko
• Agrupamento de Escolas de Sátão, Portugalsko
• ISIS Bojano, Itálie
• Mustafa Azmí Doğan Anadolu Lisesi Ankara,
Turecko
• Zespóƚ Szkóƚ Centrum Edukacj Płock,
Polsko
• Kaunas Jonas Jablonskis Gymnasium, Litva.
Hlavním cílem projektu je zdokonalit komunikační schopnosti studentů jejich zapojením
do mezinárodních týmů. Studenti společně se
svými vrstevníky ze zahraničních škol zpracovávají zajímavá témata a využívají k tomu efektivní
IT nástroje jako blogy, chaty, fórum, power-point
prezentace, videa apod.   V projektu dochází
k propojení několika předmětů – angličtiny,
konverzace, občanské nauky, zeměpisu, dějepisu, ekonomiky, marketingu, estetické výchovy,
ekologie atd. Studenti pracují s fotoaparátem
a videokamerou.
Studenti SOŠ jsou současně zapojeni
do eTwinningového  projektu Sign up and Connect / Přihlaš se a připoj, v němž elektronická
komunikace se zahraničními partnery probíhá
na portálu www.etwinning.net.   Ve škole je
vytvořeno pět eTwinningových týmů. Studenti
porovnávají kulturní zvyklosti a životní úroveň
ve svých zemích a učí se o významných osobnostech historie a současnosti. Pracují na dálku
v mezinárodních týmech, řeší konkrétní úkoly
týkající se např. globálních témat, literatury,
historie, života v rodině a ve škole, pracovního
uplatnění apod. Vyhledávají informace na internetu, pracují se slovníkem, provádějí výzkumy,
píší eseje, zpracovávají dotazníky. Výsledky své
práce studenti sdílí na twinspace a prezentují
před třídou v rámci hodin anglického jazyka.

1. schůzka projektu P&P ve Španělsku
Na podzim 2011 se sešli koordinátoři a učitelé
zapojení do projektu Photography as a Pedagogical Tool na prvním pracovním setkání se
španělském městě Mataró, které je sídlem koordinátorské školy. Jednali jsme o konkrétních aktivitách nadcházejícího školního roku, stanovili

Hanka s Katkou a výstava Feelings.

jsme odpovědnost jednotlivých škol za vytvoření
projektových výstupů (logo projektu, kalendář,
hymna, projektové tričko, prezentace, fotodokumentace apod.) a také jsme detailně naplánovali
zahraniční cesty našich studentů a učitelů, tzn.
termín, počet osob, předpokládané výdaje apod.   
Účastníci setkání byli přijati pracovníky
radnice města Mataró a poté byli přizváni
do přímého vysílání Rádia Mataró. Průběhu
pracovních jednání se  účastnila místní televize.
Na programu byl také výlet do Barcelony.
2. schůzka projektu P&P v Litvě
V prvním pololetí tohoto školního roku
proběhla soutěž o projektové logo. Mezinárodní týmy předložily své návrhy a hlasovalo se
o nejlepší logo. Vítězné logo vytvořené portugalským týmem můžete vidět v úvodu tohoto
článku. Polský tým vytvořil kapesní kalendář.
Studenti si vyměňovali úvodní dopisy a fotky,
seznamovali se navzájem, představovali se a posílali si vánoční blahopřání. Zpracovávali také
prezentace na téma Moje země, mé město, naše
škola a vzájemně si představili nejvýznamnější
podniky svého města. Na webových stránkách
projektu sdíleli studenti fotky své školy, fotky
nejvýznamnějších architektonických památek
svého regionu a také několik variant vlastního
příběhu na motivy povídky The Landlady /Paní
domácí od Roalda Dahla.

Pro druhou projektovou schůzku určenou
již i pro studenty jsme vyhlásili fotografickou
soutěž na téma Feelings /Pocity. Na naší škole
se jí účastnilo 8 studentů a učitelů a nejlepší
práce jsme vezli s sebou do Litvy. V současné
době vyhlašujeme ve škole fotografickou soutěž
na téma Matematická fotografie, pokračujeme
v aktivitě If I Say /Když se řekne, a to konkrétně
If I Say in Pictures (=asociace zpracovaná fotografií) na témata Věda, Hudba, Literatura, ICT,
Tělocvik, Umění apod. a připravujeme podklady
pro interkulturní kvíz a projektovou hymnu.
V litevské škole proběhla pracovní schůzka
ve dnech 11. - 16. března 2012 a ze SOŠ se jí
účastnily studentky 3. ročníku Hanka Solarová
a Katka Stloukalová a paní učitelky Lenka Žihlová a Marie Švehlová. Ze všech partnerských
škol přijelo kolem 50 studentů a učitelů. Studenti
byli ubytováni v kaunaských rodinách. Tři dny
jsme strávili ve škole a pracovali – mezinárodní
výstava Feelings, prezentace týmů, týmová práce
na tvorbě sedmijazyčného slovníčku základních
konverzačních obratů, jazyková soutěž, prezentace na téma Gestures /Gesta – zúčastnili jsme
se vyučování a multikulturního večera. Jeden
den byl věnován výletu do Vilniusu, hlavního
města Litvy.
Hanko, jak se ti líbil výlet do Vilniusu?
H. S.: Po téměř dvouhodinové cestě autobusem jsme ve Vilniusu podnikli pěší výlet po Starém městě plný památek jako např. Gediminas
Castle Tower (vyhlídková věž na kopci vysokém
48 m), kam nás vyvezla lanovka a kde nám byla
ukrutná zima, neboť teploměr ukazoval minusové hodnoty a foukal studený vítr. Odměnou nám
byl nádherný výhled na celý Vilnius. Pokračovali
jsme podle mapky kolem Národního muzea přes
Cathedral Square, odkud jsme pozorovali Vilnius
Cathedral Basiliku z 18. století a The Bell Tower
/Zvonovou věž ze 14. století.
Byl vyhlášen rozchod, a tak jsme se my dvě
s našimi ubytovatelkami rozběhly do Mc Donaldu na oběd a pak jsme se s Katkou odpojily
a prozkoumávaly město podle mapky na vlastní
pěst. Nebyl to žádný problém. Narazily jsme
mimo jiné na stánek se šperky z jantaru, který
je typický pro Litvu a pobaltské země.
(pokrač. na str. 7).
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A KTUALITY

kaly tak krásné výtvory lidových řemesel. Také
to učí děti, aby byly trpělivé a navíc poznají,
že nic není zadarmo. Navíc si budou více vážit
věcí, což u dnešních mladých absolutně chybí.
Chválím a mám velkou radost, že lidová řemesla
nevymizela. Pokud budu mít někdy v budoucnu to
štěstí a navštívím Strakonicko, určitě váš krámek
navštívím. Pro potěšení, pro # radost a dobrý
pocit. Děkuji, že jste.

Informace o nahrazení
obytné zóny na „starém“
sídlišti zónou 30
Vážení čtenáři,
v jarních měsících letošního roku bude
na „starém“ sídlišti v ul. Nerudova, Na Bílé
husi a U Čertova kamene provedena změna dopravního značení, kterou bude stávající obytná
zóna nahrazena zónou 30 (km/hod.). Důvodem
této změny je skutečnost, že stávající uspořádání
komunikací mnohem více odpovídá charakteru
zóny 30 než obytné zóně. Obytná zóna by dle
stávajících technických předpisů měla mít v celé
své šířce stejnou výškovou úroveň se společným
prostorem pro chodce i cyklisty – má jít o jakýsi
pojížděný chodník, kde by provoz motorových
vozidel měl mít spíše podřadný význam. Celkový charakter obytné zóny by měl být takový, aby
si děti mohly hrát v celém prostoru ulice. Křižovatky by neměly být osazeny značkami, upravujícími přednost v jízdě (v obytných zónách má
platit přednost zprava). Protože výše uvedené
požadavky stávající obytná zóna nesplňuje, bylo
rozhodnuto o její náhradě zónou 30. Změna byla
projednána v dopravní komisi a schválena Radou
města Blatná i Službou dopravní policie Strakonice. Změna by v žádném případě neměla přinést
zhoršení bezpečnosti pěších či cyklistů. Zóna 30
umožní zachovat všechny stávající zklidňující
prvky (retardéry) v dané lokalitě.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Přijďte na velikonoční mariáš
do Buzic!

V neděli 8. dubna /velikonoční neděle/
se v Buzicích v hostinci „U Čiláka“ koná
jubilejní 5. ročník mariášového turnaje „Memoriál Vladimíra Samce“. Prezentace hráčů
v jedenáct hodin dopoledne, turnaj začíná
v pravé poledne. Občerstvení zajištěno!

NEZTRATILA JSTE NÁHODOU
STŘÍBRNOU NÁUŠNICI?

Před hospodou Na Rychtě byla nalezena
dámská stříbrná náušnice. Jde o kruh, který je
asi půl centimetru široký a na této matné plošce
je lesklé čárkované zdobení. Průměr kruhu je
zhruba centimetr. Pokud si myslíte, že je právě
Vaše, ozvěte se na email: LucieBraunova@
seznam.cz

Prosba
Pokud chcete aby se v Blatenských Listech
objevily Vaše příspěvky, posílejte je prosím
mailem na adresu uvedenou v tiráži. Pokud
nejste s počítačem kamarádi, můžete o pomoc
požádat třeba v knihovně.
Že to musí být příspěvky podepsané, je
samozřejmé.
Zdeněk Malina
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Miluše Dvořáková, Osek u Duchcova

PÁTEK VELKÝ DEŠTIVÝ, DĚLÁ ROK
ŽÍZNIVÝ
HEZKY-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, S PRACÍ NA POLI ZČERSTVE
POČNI
Velikonoční pranostiky naznačují, že jarní
svátky nastaly. I když  předpověď počasí není
velmi příznivá, jistě všichni prožijete velikonoční čas příjemně v kruhu svých rodin a přátel.
VELIKONOČNÍ PRODEJ NA DVOŘE
BLATENSKÉHO MUZEA
V sobotu  7. dubna zahájíme letošní sezónní
prodej na dvoře blatenského muzea LIDOVÝMI
VELIKONOCEMI. Věříme, že počasí i když
chladné, bude alespoň slunečné a beze srážek.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
KONEC LIDOVÉHO ŘEMESLA V PRODEJNĚ „U SVATÉ KATEŘINY“ NA NÁMĚSTÍ
MÍRU 209
Týden po velikonočních svátcích definitivně
skončíme s prodejem  lidového řemesla v prodejně U svaté Kateřiny! Najdete nás pouze ve dvoře
blatenského muzea, a to zpočátku  ve vybrané
dny a soboty a neděle. Námi nabízené řemeslné
výrobky   můžete také shlédnout na našem e-shopu www.lidove-remeslo.cz
Koncem minulého týdne jsme obdrželi
e-mail, který nás velmi potěšil:
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dobrý den,
právě jsem doprohlížela váš krámek, je to
pohlazení po duši.
Miluji lidovou tvorbu, vždyť je to součást naší
historie a v ní se odráží život jak našich předků,
tak i nás. Bohužel, současná uspěchaná doba
nepřeje, bohužel, tvořivosti jinak šikovných lidí.
Pro nedostatek času a snad i pro záplavu
laciných výrobků, dovezených z ciziny, je zapomínáno, k naší škodě, na naši historii a na um
našich prostých lidí. Proto vítám každé malé
oživení, které mne chytí za srdíčko a mám pocit,
že ještě není pozdě podchytit a udržovat stará
řemesla, i když pouze okrajově. Je to přece důležité, aby naše děti věděly, co tvořily pilné ruce
našich maminek, babiček, prababiček a také si
měly možnost vyzkoušet, že je zapotřebí určitě
velké zručnosti a trpělivosti, bez které by nevzni-

OSLAVA VELIKONOC
aneb
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ …
Velikonoce chápu jako čas bití žen, ničení
( dnes tak drahých ) vajec a přírody, neřízený
mumraj při povinném úklidu domácnosti, obchodů narvaných k prasknutí výzdobou kýčovitých
plastikových kuřat a jiných opeřenců, dekorovaných vajec a všemožných čokoládových
nesmyslů. A samozřejmě nesmí chybět letáky
s gigantickým názvem VELIKONOČNÍ SLEVY.
Z televize na nás mává králík nebo kuře a vše
je završeno příznačným sloganem. Každý rok
si namlouvám: „Ty příští Velikonoce budou jiné,
zajímavější.“ Zatím čekám. ☺
Přesto všechno jsem naprosto klidná. Úplně
a absolutně. Už nerovnám všem boty přede
dveřmi, aby se dalo projít, ani je pečlivě nekrémuji. Už neplánuji velikonoční hody. Ani doprovody. Už nesmejčím v roli uklízečky každičký
kout pro dobrý pocit. Ne. Už nikdy.
A přeci si umím velikonoční svátky příjemně užít. S dětmi v naší mateřské škole. U nás
v mateřské škole je zvykem přivítat svátky jara
zdobením všech tříd i všech dalších prostor.
Společně si povídáme o starých (dobrých)
velikonočních tradicích a symbolech. Při vycházkách s dětmi pozorujeme probouzející se
přírodu, navštěvujeme zámecký park. Přípravy
na Velikonoce byly v naší školce veselé, pestré,
plné barviček. Děti s paní učitelkami barvily
vyfouklá vajíčka, vyráběly zajíčky, slepičky
z papíru i z netradičních materiálů. Prožili jsme
příjemné dopoledne společně s maminkami, kde
nechyběla říkadla s řehtačkami, písničky, zdobení velikonoční břízy kraslicemi, soutěže pro
děti a koleda ve školní jídelně. I přes nepřízeň
počasí (ač nepršelo, byla velká zima) si děti
tento den užily a odnesly si spoustu zajímavých
zážitků. Spokojenost v dětských očích mě
přesvědčuje o tom, že Velikonoce mohou být
i příjemné. Pro děti. Nebo s dětmi.
Ať jsou Velikonoce dle Vašeho gusta,
pomlázka ať je pěkně tlustá,
všude plno smíchu, legrace
a spoustu dobrot na táce!
H. P. Mateřská škola, Šilhova
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Výstavba parkovacích stání
a oprava chodníků ve městě
Zemřelí – březen 2012:
Donát Karel, Dvorec, nar.1929, úmrtí 33.2012
Cheníčková Jaroslava, Skaličany, nar.1927, úmrtí 5.3.2012
Brožíková Alena, Mileč, nar.1944, úmrtí 8.3.2012
Krajčová Jana, Blatná, nar.1944, úmrtí 14.3.2012
Kahounová Anežka, Králova Lhota,, nar.1923, úmrtí 15.3.2012
Dvořáková Miloslava, Blatná, nar. 1952, úmrtí 21.3.2012
Nusshart Josef, Blatná, nar.1957, úmrtí 24.3.2012
Jiroušková Jiřina, Ústí nad Labem, nar.1938, úmrtí 23.3.2012
Kocíková Miloslava, Mišovice, nar1921, úmrtí 26.3.2012
Kuřáková Barbora, Blatná, nar.1927, úmrtí 28.3.2012
Lávička Jaroslav, Sedlice, nar. 1964, úmrtí 30.3.2012
Mgr. Žáková Martina, Praha, nar. 1971, úmrtí 30.3.2012

Obnova veřejného osvětlení
Vzhledem k tomu, že i stávající veřejné osvětlení časem stárne a i z hlediska estetického už není jako kdysi bývalo, začaly Technické služby
s další obnovou veřejného osvětlení v Blatné. V letošním roce byla jako
první lokalita vybrána ulice Nad Lomnicí. Zastaralá svítidla byla v této
ulici nahrazena novým typem svítidel BETY, které jsou osazeny výbojkou
NAVT o výkonu 70 W. Doposud bylo vyměněno 10 svítidel a dalších 7
stožárů veřejného osvětlení ještě výměna čeká. Věříme, že i touto činností
přispějeme k příjemnému životu obyvatel v Blatné.
Níže přikládáme fotografie, ze kterých můžete porovnat svítidla, která
jsou měněna a svítidla nová.

Jak společně zvládnout
1. školní rok
Milí rodiče,
máte doma předškoláka, který se od září chystá do
. třídy? Tak právě pro vás chystáme na 24. 4. 2012
od 16 hodin v MC Kapřík informativní schůzku o tom,
co vás a vaše děti může potkat na začátku školní
docházky a jak vše zvládat bez větších problémů. Další
společná setkání   s dětmi – předškoláky zaměříme
hravou formou
na průpravu mluvení, držení tužky,
poznávání barev,
geometrických
tvarů, čísel, orientaci v prostoru
i na ploše.

Technické služby města Blatné s. r. o., realizovaly v průběhu měsíce
ledna a února výstavbu nových parkovacích stání v části ulice U Čertova kamene a v části ulice Nerudova. V rámci této akce bylo vytvořeno 32 nových
parkovacích stání a dvě parkovací stání vyhrazená pro tělesně postižené.
Parkovací stání jsou provedena ze zámkové dlažby typu „Klasiko“ tloušťky 8 cm. Touto výstavbou dojde ke zlepšení obslužnosti částí obou výše
jmenovaných ulic
(svoz popelových
nádob, provádění
prací zimní údržby) a také ke zlepšení podmínek
pro občany, kteří
v této lokalitě parkují svá vozidla.
Tímto byla
ukončena 1. etapa
rozšíření parkovacích ploch v Blatné, v rámci které byla vybudována parkovací stání v ulicích Nerudova,
U Čertova kamene a Na Bílé husi. Další pravděpodobnou etapou výstavby
parkovacích stání je lokalita za restaurací „Bowling“.
V současnosti pokračuje stavební činnost Technických služeb města
Blatné opravou části chodníku v ulici Riegrova v rozsahu od železničního
přejezdu ke vjezdu do firmy Vishay v délce cca 100 bm. O dalších stavebních činnostech
Technických služeb budete i nadále průběžně
informováni.
Níže přikládáme fotografie
z výstavby parkovacích stání
v ulici U Čertova
kamene a Nerudova.
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Komunitní centrum aktivního života Blatná
Pan zastupitel Ing. Žíla vyjádřil v Blatenských listech ze dne 23. 3. 2012 svůj názor
na dotaci k rekonstrukci VDP na „Komunitní
centrum“. Na to má každý právo. Nesmí ale
zapomínat, že se stal zvolením zastupitelem
města členem kolektivního orgánu, který nese
název „Zastupitelstvo města Blatná“. Člen
takového orgánu má pak morální povinnost
jeho rozhodnutí ctít, byť by prošlo minimální
nadpoloviční většinou.
Zajímavý je vývoj názoru zastupitele Ing. Žíly
v tom, že nejdříve odsouhlasí, aby město podalo žádost o přidělení grantu, což stojí nemalé
finanční prostředky a následně tyto prostředky
„vyhodí oknem“ a nesouhlasí s přijetím dotace
(viz přehled hlasování v závěru). Centrum kultury a vzdělávání Blatná (jeho představitelé) vidělo projekt ještě před jednáním „Zastupitelstva
města“. V současné době zatím není a nemůže
být rozhodnuto o provozovateli zařízení. Z tohoto důvodu proto není nutné brát stanovisko
kohokoli jako definitivní – tento můj názor pan
zastupitel ve svém článku poněkud upravil.
Ať už se do budoucna stane provozovatelem
centra kdokoli, pevně věřím, že toto zařízení
bude přínosem pro kulturní a spolkový život
v našem městě nejen svou činností, ale doplní
i esteticko–urbanisticky vzhled části města, kde
se nachází. Zárukou by měla být práce městského architekta Ing. Drchala – tvůrce „Domova
seniorů“, na který se jezdí dívat řada architektů
pověřených projektem podobného zařízení.
Program, ze kterého byla získána dotace byl
asi poslední příležitostí tyto prostředky získat.
Nesmíme zapomínat, že vše stálo spoustu práce,
času a úsilí řady pracovníků na základě pověření
usnesením Zastupitelstva města. Bylo by tudíž
špatné toto vše (včetně nemalých finančních
prostředků vynaložených z rozpočtu města)
nevyužít a zničit. Další otázkou by bylo: co
s uvedeným objektem? Je naprosto jasné, že ten
by se stal tou černou dírou do rozpočtu města,
o které mluví ve svém článku zastupitel Ing. Žíla.
Nebo snad pan zastupitel uvažoval, že v případě nerealizace projektu a eventuálním prodeji
(o který by jistě měl zájem), by zde realizoval
svůj sklad a prodejnu ve „svém“ místo nájmu
v prostorách, které patří zámku?

Přehled usnesení ZM ke zmíněné problematice:
4. zasedání ZM – 31. 1. 2011
usnesení č. 7/11 ke schválení podání žádosti
do ROP NUTS II - 13. výzva
a) Komunitní centrum aktivního života
hlasování: 15 – 0 – 0 (všichni pro včetně
Ing. Žíly)
b) Rekreační areál města Blatná
hlasování: 13 – 0 – 2(proti Ing. Flandera
a pan Vaněček, Ing. Žíla pro)
15. zasedání ZM – 12. 3. 2012
usnesení č. 15/12 k přijetí dotace z ROP
NUTS II na akci „Komunitní centrum
aktivního života“
hlasování: 14 – 0 – 1 (proti Ing. Žíla)
Přípravě projektu předcházela řada schůzek, cca 20 lidí a jejich názory a připomínky
zpracoval nejdříve Ing. arch. Dušek a následně
do projektu Ing. arch. Drchal.  
Mgr. Bohuslav Navrátil, starosta města

Vyjádření autora projektové dokumentace
ing. arch. Václava Drchala
Zastupitel města ing. Žíla ve čtrnáctideníku
BLATENSKÉ LISTY, VYDANÉM 23.3.2012 ,
v článku Otazníky kolem „Komunitního centra“
se kriticky vyjadřuje k připravované stavbě.
S autorem článku lze souhlasit v tom, že
úvaha o   adaptaci bývalého areálu VDP pro
jiné využití vznikla před 14 roky, což dokládá
výškopisné a polohopisné zaměření z 11.5.1998.
Konečné zadání vzniklo koncem roku 2004
po jednáních s potenciálními uživateli a jejich
požadavcích na prostorové vybavení.
Zásady modernizace vybraného monobloku
pro vybudování komunitního centra aktivního života v Blatné byly stanoveny studií zpracovanou
PPAA s.r.o. Plzeň v 02/2005, která byla následně
schválena kompetentními orgány města a stala se
závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která
byla dokončena v květnu 2005. V tomto kontextu
je řešena kavárna vč. jejího zázemí. Skutečností
je, že je navržena specialistou na kuchyňské
vybavení a odsouhlasena okresním hygienikem.
Otázka cateringu nebyla v době zpracování PD
projednávána. Kavárna má samostatný venkovní
vstup pro zásobování a personál. Tak, aby mohla
být pronajímatelná.
Z dalšími posudky ve výše uvedeném článku
lze polemizovat:

Výsledkem adaptace nemá být „kulturáček“,
ale působiště účelových a zájmových sdružení
Navržený sál je opravdu určen jako přednáškový, případně estrádní (šatnové zázemí účinkujících je navrženo pouze pro max. 6 žen a 6
mužů, které autor článku označuje za kamrlíčky)
a nikdy neměl být sálem divadelním a nikdy zde
nemají vystupovat Alexandrovci.
Využití dvora jako centrálního a vstupního
prostoru bylo po projednání se zainteresovanými
stranami (vč. dopravních orgánů) přijato mj.
z důvodu, že okolní situace s přilehlými komunikacemi nedovolují vyvinutí nástupního prostoru.
Jedním z požadavků zadání bylo v maximální míře zachování stavebního fundusu včetně
podlažnosti. Na základě těchto skutečností byl
řešen i bezbariérový vstup a klientelský vstup
do všech uživatelských úseků adaptovaných
a rekonstruovaných budov. Řešení s úrovňovým vstupem, posuvnými stěnami a.p. by si
nepochybně vyžádalo téměř úplnou demolici
stávající dvou objektů, postavených koncem
třicátých a padesátých let minulého století, které
jsou svým výrazem charakteristické pro dobu
vzniku a účelu, pro který byly zřízeny.
Ve výše uvedeném článku je emotivně formulovaný posudek: „výkřikem moderní architektury 21. století je terasa, orientovaná na sever.
Ve skutečnosti se jedná o pochozí střechu
nad hygienickým zázemím diváků v přízemí.
Její výšková úroveň je shodná s balkonem sálu
a předurčuje ji k využití jako přestávkový prostor. V žádném případě není pobytovou terasou.
Rozsah, vybavení a umístění rehabilitačního
úseku byl několikrát projednáván s objednatelem
a byl stanoven v konečném zadání. (Mj. myšlenka o možnosti využití rehabilitačního zařízení
v domě seniorů, který vyprojektoval také PPAA
s.r.o., je vznesena v době, kdy město Blatná žádá
o dotaci na realizaci komunitního centra.)
Pokud bude mít někdo zájem seznámit se
s projektovou dokumentací Komunitního centra,
jsou na stránkách města www.mesto-blatna.cz
umístěny základní výkresy, dále jsou umístěny
na informační desce MěÚ Blatná, T.G. Masaryka
322 půdorysy všech podlaží, popř. je možné
se s dokumentací seznámit tamtéž v kanceláři
č. 14 (J. Blovský).

Pohledy Komunitního centra
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Poděkování Centru kultury
a vzdělávání v Blatné
Všichni pedagogové mi určitě dají za pravdu, jak je těžké zaujmout
dnešní děti. Vymýšlíme proto různé akce a aktivity, které by alespoň trochu
zpestřily naši výuku. A tak jsem i já sáhla po osvědčené besedě, v níž okoukaného učitele zastoupí nová, zajímavá
tvář, navíc i fundovaný odborník.
Chtěla bych proto touto cestou poděkovat p. Mgr. Vladimíru Červenkovi
z Muzea Josefa Siblíka, který si pro
naše žáky 7. ročníku připravil besedu
na téma Heraldika. Díky jemu jsme
všichni alespoň trochu pronikli do tajů
této pomocné vědy historické. Víme
už, v které době a proč vznikaly první
erby a kdo si takový erb mohl dovolit.  
Možná ani netušíte, že dnes si svůj erb
může nechat vytvořit každý z nás.
Za další velmi zajímavou besedou
jsme se vydali do městské knihovny,
kde paní Vaňková vyprávěla dětem
z V. A o tom, jak vzniká kniha.
Od teď si určitě všichni budou  knih mnohem víc vážit, protože než
se dostanou do rukou nám, čtenářům, projdou rukama celé řady lidí, spisovatelem počínaje a knihkupcem konče. A jak jinak zakončit povídání
o knížkách než tím, že si děti v knihovně zapůjčily knihy nebo se staly
novými čtenáři dětského oddělení.
Věřím, že naše příjemná spolupráce s pracovníky centra kultury bude
i nadále pokračovat a že se můžeme těšit na další zajímavé besedy.
Mgr. Hana Kubíková, ZŠ TGM Blatná

Program na duben 2012

dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30 program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 – 17:00 -  Odpolední herna pro děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  -  Angličtina pro nejmenší (od 2 let)
ČT:  17:00 – 19:30 – Hubneme se STOBem
Program na pondělky a středy
11.4. -  Oslava 3.narozenin MC Kapřík
16.4. -  Malujeme prstovými barvami
18.4. -  Veselé magnetky
23.4. -  Vyrábíme vázičku na kytičku
25.4. -  Čarodějnice
30.4. -  Přání ke Dni matek
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Blatenská ryba – akce duben 2012
Ryby mražené:
Kapr půlený  s obsahem omega 3 mastných kyselin –
vakuově balený
169,- Kč/kg
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných kyselin –
vakuově balený
295,- Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno-2ks/500g
109,50 ,- Kč,/kg
Mahi-mahi (balení l kg)
135,- Kč/kg
Makrela na gril  - 1 kg 	
75,- Kč/kg
Ryby uzené:
Kapr 16,50  / 10 dkg
Tolstolobik 10,50 / 10 dkg
Losos 18,50 / 10 dkg
Makrela 9,50 / 10 dkg
Maréna 	17,50 / 10 dkg
Drůbež:
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg
Husa – 1 ks = 3,2kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
Kuřecí stehenní řízek –  2 kg 	

69,50  Kč/kg
129,50 Kč/kg
109,- Kč/kg
82,- Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
Meruňky půlené  – balení 2,5kg
Zelenina s kukuřicí  350 g
Zelenina polévková 350 g
Zelenina pod svíčkovou 350 g 	

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

Ostatní:
Listové těsto – 400kg
Hranolky - balení 2,5kg
Americké brambory - balení 2,5kg

12,- Kč/ks
19,50,- Kč / kg
31,50 Kč / kg

Klubové vystoupení mladých kapel
Blatná - Restaurace Beseda /ul.Na Příkopech/

20.4.2012 VYSTOUPÍ
Blues-rocková kapela

Petr „Břeťa“ Pešek – kytara
Stanislav Pešek- bicí
Matouš Fučík-basová kytara
Pavel Kopta-kytara
Aleš Sladký „Sweet“ - zpěv,foukací harmonika
-----------------------------------------------------------------------------------Hard -rocková kapela

24. 4. od 16.00 hod. – Jak společně zvládnout 1. školní rok – pro
rodiče budoucích prvňáčků
25. 4. od 16.00 hod. – Beseda se zubní hygieničkou!!
- péče o dětský chrup, vhodné přípravky
Připravujeme:

Znakování batolat
Masáže kojenců

Zájemci se mohou hlásit mailem: mckaprik@seznam.cz

Johnny Lavruška-kytara,zpěv
Lukáš Korbuth- basová kytara
Venca Bárta – kytara,vokál
Michal Horalek- bicí

začátek od 21 hod.
Vstupné dobrovolné

Všichni příznivci hudby a tance jsou srdečně zváni !!!
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Spoleenské dní
Dámské posezení v Chlumu
zpestřilo kulturní dětské pásmo
spolu s veselou scénkou místních
hasičů
Chlum - V Chlumu se MDŽ ctilo
před rokem 1989 a ctí se dodnes.
Jedinou výjimkou bylo krátké mezidobí čtyř let po roce 1994. „Tehdy
se v obecním zastupitelstvu vytvořila
určitá klika, která vystoupila proti svátku žen jako socialistickému přežitku
a dosáhla toho, že skutečně tyto oslavy
na čas ustaly. Pak se naštěstí všechno
vrátilo do starých kolejí. „Vždyť to byl
nesmysl!,“ referuje bývalý chlumský
starosta ing. František Zrostlík, který
se těchto akcí pravidelně účastní a nechyběl ani letos.
Spolu s ním tam přišel i další
zastánce této tradice Vladimír Vaňáč
/77 let /: „Jestli podporuji oslavu MDŽ
v naší obci? Já ho přímo propaguji!,“ říká bodrý důchodce, „A na minulá
posezení mám mnoho krásných vzpomínek. To se ještě slavilo ve staré
hospodě a k tanci a dobré pohodě tam vyhrávala naše vlastní kapela - celá
parta chlapů, kteří nezkazili žádnou švandu. Později to byli dva harmonikáři. A to se vystupovalo takřka zadarmo, jen za pivo! Dodnes vidím
vrásčité tváře babiček, udřených z polí, jak z nich sálalo nadšení a dojetí.“
Až do loňského roku se oslavy MDŽ odehrávaly v dolní části kulturního
domu, kde se nachází nová hospůdka. Letos poprvé se sváteční odpoledne,
vyhrazené ženám a dívkám, přesunulo do horního patra, kde je prostorný
společenský sál. „Protože jsme museli tentokrát uspořádat tuto akci až 18.
března, místo oslavy MDŽ jsme ji nazvali „Dámské posezení“, vysvětluje
současný starosta obce Milan Bláha, který před vchodem do sálu vítal
každou zástupkyni něžného pohlaví vlídným slovem a květinou.
Letos bylo
na „Dámském posezení“ přítomno
padesát žen a dívek. Jako dárek si
pro ně připravily
místní děti pod
vedením Pavly
Fousové a Ivany
Doubkové barvité kulturní pásmo veršů a písniček, které právem sklidilo
bouřlivý potlesk. Velmi se líbila ukázka bojového umění v rytmu divoké
hudby i taneční vystoupení hajanských hasiček.
Zlatým hřebíčkem svátečního odpoledne se stala veselá scénka zdejších hasičů, kteří se pro pobavení publika převlékali do ženské garderóby
a názorně předváděli i chůzi modelek. Jediná bránice v těch chvílích
nezůstala v klidu.
Po zbytek dne pak vyplnil program naprosto skvělý harmonikář.
Celá akce byla zorganizována naprosto skvěle, bez jediné chybičky.
O hosty oslavy bylo postaráno ve všech směrech a tak se přítomné ženy
a dívky mohly znovu přesvědčit, že by pro ně mužské protějšky ochotně
snesly i modré z nebe.
Vladimír Šavrda
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„Nemohli jsme přece nechat
domácí prohrát!“, vyjádřil se
po odeznění první buzické sedmy
karbaník Jan Hejnoch z Blatné
Buzice - V buzické hospůdce „U Čiláka“, nehledě na roční období, se
neustále konají nějaké akce. A co tady ještě nezkusili, o to se rozhodně
pokusí příště. Teď přišel na řadu historicky první ročník turnaje v karetní
hře „Sedma“. Tato karetní hra, jak se
zdá, začíná pomalu, ale jistě dobývat
Blatensko- o vánočních svátcích si ji
„naordinovali“ ve Škvořeticích, zahráli
si ji i třeba v Bezdědovicích….. Proč by
měly Buzice zůstat pozadu?
Napoprvé nebyla účast nijak oslnivá,
ale to nikomu dobrou náladu a chuť
do hry nevzalo. Aby byl průběh karetního odpoledne zajímavější, místní
– náctiletí si odděleně dali „Prší“. Milan
Thorovský, který se bystře naučil sedmu
večer před akcí, byl trochu zklamaný:
„Já bych si to nejraději rozdal s dospělýMiroslav Schvarz z Blatné a jeho mi. Vždyť je to lehké! Ale ostatní kluci
protihráč Vlastimil Renč z Pacelic.
s výjimkou jednoho to neumí.“
Dospělí na to šli pěkně „zostra“ a jejich karetní řežba se protáhla až
do večera. Nakonec s velkou parádou domácí duo ve složení Petr SamecVlastimil Renč alias pan Kůrovec
z Pacelic převálcovali protivníky
z Blatné- Jana Hejnocha a Miroslava Schwarze. Ti to vzali s nadhledem. „Nemohli jsme přece nechat
místní prohrát- jak by to vypadalo?“, usmíval se po vyčerpávajícím
karbanu Jan Hejnoch, který se svým
kamarádem rád objíždí srandamače
pro odreagování a relaxaci. Nedávno se zúčastnili totožného turnaje
v blatenské hospodě „Na Vinici“.
„Ale hazard je nám cizí,“ zdůrazňuje Jan Hejnoch.
V klukovském „Prší“ zvítězil
sedmiletý Lukáš Samec. A ne poMilan Thorovský z Buzic.
prvé. Už dříve na něho byli krátcí
i dospělí.					            Vladimír Šavrda

Poděkování sponzorům
dětského maškarního karnevalu
v Buzicích
Pořadatelé dětského maškarního karnevalu v Buzicích touto cestou
srdečně děkují všem sponzorům, kteří ho podpořili formou hmotného
daru nebo finančního příspěvku. Byli to: Velkoobchod MBM- ing. Milan Žíla, SPAR- Tvrdý, Vladimír Halgaš-HALIDRINKS, Vladimíra
Milotová- ZVEREX, Vladimír Pekárek- Obuv, kožená galanterie, Jiří
Chvátal- autodíly, Blatenská tiskárna, pan Kožešník- čerpací stanice,
Tabák „U Sokolovny“, paní Vítková- květinářství, paní Jelínková- papírnictví a hračky, Drogerie- Drnková, prodejna „Kopretina“.
Vladimír Šavrda
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Mezinárodní projekt Comenius a eTwinning na SOŠ Blatná
(pokrač. ze str. 1)
Dokonce se mi záhadným způsobem podařilo nechtěně usmlouvat
cenu, neboť prodavačka byla i pro placení v eurech a mně se v tu chvíli
všechny měny smíchaly dohromady, že jsem díky nedorozumění zaplatila
o 2 litasy méně a mohly jsme vesele pokračovat dál. Ještě jsme stihly
ochutnat tradiční piškotový dort, napsat pohled spolužákům a cestou zpět
si anglicky popovídat s jedním starším pánem o Vilniusu, o České republice a o Praze. Všichni jsme se šťastně sešli u The Gates of Dawn /Brány
úsvitu. Následovala cesta zpět se zastávkou u středověkého hradu Trakai
umístěného na ostrově. Prohlédli jsme si nádherně barevné dřevěné domky
a zašly do čajovny v ruském stylu.
Katko, jaké máš dojmy z litevské rodiny?
K. S.: V litevské rodině jsem se měla báječně, jen mě trochu překvapilo,
jak velké mají domy a jak neradi bydlí v bytech. Také mě zarazilo, že téměř
každý člen rodiny má vlastní auto. Moje nová kamarádka z této rodiny
se jmenovala Henrieta a dobře jsme si rozuměly. V rodině měli i spoustu
zvířat, dokonce i fretku,
která mě každé ráno doprovázela do kuchyně.   Měla
jsem to štěstí, že jsem mohla
ochutnat i typické jídlo, které nazývají cepelíny, něco
na způsob bramborových
knedlíků plněných mletým
masem. V Litvě chodí doma
zásadně v botách, na což
jsem si nemohla ze začátku
vůbec zvyknout, ale i přesJazykový workshop.
to jsem do rodiny zapadla
a užila si týden plný milých
překvapení. A jsem ráda, že jsem navštívila tuto zem a poznala tak i jinou
kulturu.
Během setkání se sešli i učitelé a koordinátoři, aby detailně naplánovali
aktivity na další období a dílčí úkoly jednotlivých škol. Upřesnili také formy komunikace mezi sebou, shromáždili podklady pro hodnocení prvního
roku projektu a pro příští projektovou schůzku.
A ještě jedna jazyková zajímavost. Víte, co znamená slovo blatna v litevštině? Toto přídavné jméno označuje ženu, která je velmi komunikativní,
společenská, sebevědomá, ale současně také chlubivá a sebestředná.
Výlet do Vilniusu

Poděkování
Děkujeme panu starostovi Mgr. B. Navrátilovi za jeho podporu projektu
Comenius P&P a za poskytnutí propagačních materiálů města Blatná.
Hlavní přínos zapojení školy do mezinárodních
aktivit vidím nejen v rozšíření slovní zásoby studentů
a zlepšení jejich komunikativních schopností. Mezinárodní projekt umožňuje
dát výuce jazyků reálný
kontext. Studenti používají
cizí jazyk ke komunikaci se
svými zahraničními partnery.
Kulturní vystoupení litevského týmu.
Vrstevníci z různých zemí
řeší konkrétní problémy společně, získávají informace o kultuře jiné země
a zároveň jsou konfrontováni s novými názory, ovlivněnými podmínkami
v dané zemi. Studenti v mezinárodních týmech se mohou podílet na samotné tvorbě obsahu projektu, na hledání dalších partnerů a na hodnocení své
práce. Tím, že studenti mají možnost porovnat podmínky a život ve své
a v cizí zemi, stávají se sebevědomější a tolerantnější. Výuka ve škole
získává evropskou dimenzi. A  navíc –  zapojení do projektu přináší studentům radost a zábavu.
Z těchto důvodů naše škola nabízí studentům od příštího školního roku
předmět Mezinárodní projekt v anglickém jazyce jako volitelný předmět
ve 2. a 3. ročníku v rámci školního vzdělávacího programu všech vyučovaných oborů.
Další informace o mezinárodních aktivitách SOŠ Blatná lze najít
na www.blek.cz.
Odkaz na prostředí twinspace projektu P&P pro širší veřejnost je:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616
Odkaz na prostředí twinspace projektu Sign up and Connect pro širší
veřejnost je:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p35238
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.
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K Otazníkům kolem „Komunitního
centra“
Se zájmem jsem si přečetl článek Ing. Milana
Žíly na titulní stránce posledních Blatenských
listů.  Jsou-li čísla a fakta uvedená v článku reálná, potom mi celá akce „Komunitní centrum“
připadá jako: „Urvěme z Evropské unie korunu, ať to stojí, co to stojí!“. Autor tímto článkem
pokládal za povinnost obhájit svůj postoj při
hlasování – nesouhlas s Komunitním centrem.
Naprosto s ním souhlasím a předkládám další
dotazy a připomínky:
● Pět let bude muset komunitní centrum fungovat
tak, jak bylo deklarováno v dotačním projektu.
● K čemu nás tento projekt zavazuje? Např.
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, který
byl v minulém roce zrekonstruován rovněž
za evropské peníze, bude muset po dobu pěti
let zajišťovat návštěvnost 20 000 platících
návštěvníků ročně. Nesplní-li to, bude muset
evropskou dotaci vrátit.
● Jaké povinnosti na sebe v této souvislosti muselo vzít město Blatná? Nesplnění podmínek
by mohlo znamenat odnětí dotace ve výši
40 milionů, což by zaplatilo město ze svého
rozpočtu.
● Přeberu-li čísla uvedená v článku, pak z rozpočtu města půjde:
jednorázově 20 mil. Kč na investice (pokud
dotaci 40 milionů skutečně dostaneme, nebo
o ni dodatečně nepřijdeme)
roční náklady na provoz 2,45 mil., což za 5 let
činí 12,25 mil. Kč.
● Jsou v tom započteny i náklady na větší počet
kulturních akcí?
● Jaká bude jejich návštěvnost, když se dnes
stává, že občas nebývá obsazen ani zámecký
sál, přičemž koncerty jsou na vysoké umělecké
úrovni ?
● Spočívá hlavní důvod vzniku Komunitního
centra v tom, aby se do něho přesunula většina
kulturních akcí ze zámku a ostatních prona-

jímaných míst? Přitom větší akce, které jsou
dnes pořádané v Sokolovně, se z kapacitních
důvodů do centra stejně nepřesunou!
● Spočívá další důvod existence „centra“ v tom,
že se do kluboven přesunou spolky, které mají
dnes svá zázemí jinde? Kolik platí tyto spolky
za pronájem současných kluboven? Kolik jim
na tento pronájem dnes město přispívá?
● Myslí si někdo, že eventuelní úspora výše
uvedených pronájmů bude (alespoň řádově)
srovnatelná s náklady na provoz „centra“ ?
● Je nutný přesun akcí do sálu komunitního
centra, když:
1. ke komorním koncertům má město tyto
možnosti:
1. trvale pronajaty zámecké prostory, použitelné i pro výstavy. Nebo se s uvedením
Komunitního centra do provozu počítá se
zrušením pronájmu zámeckých prostor?
Tyto prostory jsou skutečně reprezentativní a jejich opuštění by bylo obrovskou
kulturní ztrátou.
2. sál lidové školy umění,
2. k akcím přednáškového typu je k disposici:
1. zasedačka městského úřadu,
2. sál na Střední ekonomické škole Blatná
vybavený audiovizuální technikou,
3. sál v domě dětí a mládeže.
● Prostředky, které by platilo město školám
a DDM za pronájem prostor, by byly využity
v procesu vzdělávání. Zřejmě je asi lepší
utápět je v provozu samoúčelného zařízení!
● Až bude Komunitní centrum, bude v Blatné
více kultury? Když bude rozpočet města
zatížen navíc 2,45 miliony ročně, najdou se
peníze na chybějící kulturu snáze, nebo hůře?
● Nedávno byl schválen projekt výstavby otevřeného bazénu. Jeho roční provoz půjde také
do milionů. Utáhne Město Blatná oba provozy
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bez toho aby se zadlužilo, anebo muselo šetřit
na nepravých místech? Město dosud hospodařilo bez dluhů, ale co když budou prostředky
z daní v příštích letech obcím kráceny namísto
představ o nárůstu prostředků, na nějž někteří
spoléhají?
● Jak a proč se objekt dostal do majetku města?
Dnes proň město hledá využití. Volba padla
na Komunitní centrum. Po pěti letech se
možná ukáže, že provoz centra je pro město
takovou přítěží, že se bude hledat jeho kupec.
Proto se ptám: Nebylo by lepší prodat objekt
teď takový, jaký je, např. ve veřejné soutěži,
než čekat 5 let a připravit město o 32,25 milionů, tedy o částku, za kterou ho po 5 letech
nikdo nekoupí?
Poslední otázka do diskuse: Což tak místo
do Komunitního centra investovat do promyšlené sítě cyklostezek kolem Blatné? Vždyť
i na budování cyklostezek je možné získat evropské dotace! Např. konečně vybudovat cyklostezku z Blatné od rybníka Sladovna do Lhotky,
případně dál. Původní cesta směrem ke Lhotce
zarůstá a poslední část zmizela úplně. Její přeměnou v cyklostezku by byla překlenuta pro
cyklisty nebezpečná část silnice mezi lihovarem
a křižovatkou na Vrbno. Cyklisté, pěší turisté
a lyžaři by nemuseli poslední úsek ke Lhotce
absolvovat po poli.
● Investiční náklady na část cyklostezky Sladovna – Lhotka nedovedu porovnat s investičními náklady na Komunitní centrum. Budou
tam jistě i majetkové problémy, ale...
● ...troufám si tvrdit, že roční náklady na provoz cyklostezky po jejím uvedení do používání, budou proti ročním provozním nákladům
Komunitního centra – zanedbatelné.
Rovněž využití cyklostezky předpokládám
mnohonásobně vyšší, než Komunitního centra,
přitom by vyřešení cyklostezek v okolí přivedlo
do Blatné nové návštěvníky.
Jan Kurz

Mé vzpomínky na konec 2. světové války a začátek osvobození
V roce 1945 mě bylo 5,5 roku. Bydleli jsme v Lažanech č. 25 přes 24
roků. Tatínek byl rybář, později baštýř a přes 17 let sádecký na sádkách
v Rojicích. Maminka pomáhala na velkostatku u Polánků. Později jako
ošetřovatelka chovných kachen u SR Blatná. Pamatuji se, že po 20. dubnu
1945 večer kolem 22. hodiny byl velký rachot povozů taženýma koňmi
krytými plachtou po vsi. Bouchání u nás na okno Němci. Tatínek šel ven,
Němci měli mapy a chtěli ukázat nejhlubší les Hradec a Sosnovec. Tatínek s nimi musel jít až na konec vsi a cestu jim ukázat. Měli jsme velký
strach, že se tatínek již nevrátí. Za války muselo být všude na oknech
zatemnění. Svítilo se petrolejkama a loučema. Koncem dubna německé
rodiny s naloženými vozy táhly zpět přes ves. Na návsi byli odzbrojováni
sousedem Běhavým, Krkounem, Šišpelou, Majerem, Vaněčkem, Divišem,
Buchleitnerem, Jestřábem, Motykou a Myslíkem. Měli pouze pár loveckých pušek. Posléze němci odjeli neznámo kam. Tatínek nám večer říkal:
„Dívejte se na les Hradec tam, kde stojí rozhledna!“ Blikalo tam světýlko
jako hvězda nad lesem. Druhý den večer byl slyšet hukot letadla, které
zásobovalo partyzány. To se opakovalo ještě další dva dny. Až po letech
se našli kryty již zničené stářím dle vyprávění Stanislava Sedláčka a sám
jsem se do takového krytu po čase propadl na stráni pod rozhlednou při

trhání malin. Později nám hajný Buchleitner vyprávěl, že koncem dubna
kolem půlnoci na lesní hájence zvané Chrašťovická, bylo slyšet bušení
na okno. Pohledem jsem uviděl skupinu po zuby ozbrojených němců
v počtu nejméně 10-ti osob. Požadovali jídlo a pití na cestu a zároveň se
ptali jak daleko jsou Američané. Bylo nám nařízeno, aby alespoň jednu
hodinu po jejich odchodu neopouštěli hájovnu, jinak vyvraždí celou rodinu. Sám hajný se v lese nikdy nebál, ale této noci nikdo z rodiny domov
neopustil. Ráno 5.5.1945 mě otec posadil na rám pánského kola a vyrazili
jsme cestou přes Milčice do Záboří pro porodní bábu. Asi v půlce cesty,
nedaleko rybníka Chvalov, nás zastavila a kontrolovala americká hlídka.
Tatínek, který neuměl anglicky musel posunky ujasnit účel naší cesty.
Propustili nás, o několik kilometrů dál vedla demarkační čára. Při zpáteční
cestě nám již americká hlídka salutovala. V Lažanech u školy nás sousedé
informovali, že máme holčičku. Také před obecní školou stál americký
džíp a američtí vojáci. Ve škole sídlil provizorní štáb. Jeden z vojáků měl
s sebou živou želvu, na důkaz toho, že se jí nic nestane ji přejel autem.
I na návsi byli američtí vojáci, ale tito seděli na koních. U rybníka Žděný,
nedaleko hospody u Bosáků, byly u zámecké cesty 1,5 metrů vysoké lesní
smrčky. Američtí vojáci neodolali a tyto stromky na koních přeskakovali.
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Druhý den jsem byl svědkem toho, jak američané nasedli do džípu plně
ozbrojeni a ujížděli za ves přes most rybníka Kořenský k lesu Březovec.
Vojáci na koních ujížděli přes ves zvanou Na sádkách. Po chvíli přivezla
americká hlídka německou rodinu i s dětmi již odzbrojenou. Z jejich očí
sršela nenávist a zlost. Od našich osvobozenců jsme dostávali žvýkačky,
čokoládu a kakao. Ještě před odjezdem si mou malou sestru spojenci vyfotily, aby měli památku na dítě, které přišlo na svět v okamžiku osvobození
jejího domova. Protože elektrická energie byla zavedena až v roce 1955,
musel tatínek poslouchat rádio, jehož zdrojem bylo 32 plochých baterií.
Dodnes slyším úpěnlivé volání hlasatele čs. Rozhlasu: „Přijďte Praze
na pomoc, němci vraždí vaše spoluobčany, zuří velký boj o československý
rozhlas. Němci ženou vaše ženy a děti před tanky proti barikádám!“ 8.5.
jsme postavili na návsi slavobránu z chvojí, která byla barevně opentlena.
Přijel americký důstojník v džípu. Všechny přítomné zdravil. Dodnes
před sebou vidím dlouhou kmitající anténu od vysílačky. Auto projelo
přes náves směrem k Doubravici a s ním i celý štáb sídlící ve škole. 8.5.
1945 byl nazván dnem osvobození. Skutečně pro nás obyčejné lidi, to byl
jeden z nejhezčích dnů života. Vše následné ještě umocňoval pocit svobody
a krásné květenství právě kvetoucích šeříků a rozkvetlých zahrad. Jako
by sama příroda s námi slavila tento nezapomenutelný den. Po válce byla
nabídnuta pomoc dětem narozených mezi 1. – 10. květnem. Moji rodiče
nic nehlásili, sami si později koupili knihu „Srdce Prahy v plamenech“,
která byla plná fotografií z bojů o osvobození Prahy. Kniha putovala po celé
vsi, ale zpátky se už nikdy nevrátila. Pamatuji se, že v této době byl v obci
obecný chudobinec, lidově zvaný pastouška. Byl to malý dům, se dvěma
místnůstkami. V jedné místnosti žila paní Vávrová a po válce se vrátil válečný invalida Vokroj který byl ubytován v druhé místnosti. Společně chodili
po vsi, kde je živila každý den jiná rodina. Pro kontrola s sebou nosili sešit
v němž byli prováděny zápisy. O několik let později paní Vávrová zemřela
a na náklady obce byla pohřbena v Záboří. V Lažanech byla obecná škola
dvoutřídní. Učil tam řídící Granát, učitel Cvach a na kole dojížděla z Blatné
každý den slečna Havlátová. Byla to dobrá a laskavá žena, starší Blateňáci
jí určitě znali. Na náboženství do  Lažan dojížděl na malém motocyklu
pan farář ze Záboří. Do měšťanské školy jsme docházeli do Sedlice přes
les. V zimě jsme se střídali v prošlapávání cesty, protože tenkrát bývalo
vždy velké množství sněhu. Vzpomínám na učitele Farku, manžele Šiškovi, z Blatné dojížděl pan učitel Zajíček a jeho žena. Také tam vyučovala
slečna Jirásková a pan profesor František Machovec z Blatné. Vzpomínám
na dobré sousedy z Lažan jakými byla rodina mlynáře Polánky, Pýchovi,
Šourkovi, Bosákovi, Klasovi, Plechatých, Mašků, Koubků, Březnických,
Šmatů, Hodinů, Ryndů, Komrsků a Káchů. Všichni zde jmenovaní jsou
již po smrti, ale žijí jejich děti a vnoučata. Toto je jejich poslední pocta
a vzpomínka na poslední dny 2. světové války a počátek osvobození.
František Jestřáb, Tyršova, Blatná
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LNÁŘE – FARNÍ A BÝVALÝ KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Historie a stavební vývoj
Ať již přijíždíme do Lnář odkudkoli, vždy
se před námi objeví budovy někdejšího kláštera
bosých augustiniánů s kostelem Nejsvětější Trojice, které díky své výrazné poloze nad zástavbou
obce tvoří její přirozenou architektonickou dominantu. Vydejme se tedy společně po stopách jeho
osudu. Naše putování začneme na sklonku 16.
století, kdy ještě představovalo budoucí klášterní
návrší osamělý bod v krajině, odlehlý od sídliště
rozkládajícího se při toku Smoliveckého potoka
a na něm zbudovaných rybníků. V tu dobu byl
majitelem Lnář katolický pán Volf Novohradský
z Kolovrat, vysoký zemský úředník, zámožný
šlechtic, v neposlední řadě však osobní přítel posledního Rožmberka Petra Voka a vbrzku vážný
aspirant na dědictví po tomto velmoži. Kolem
roku 1597 dal v renesančním stylu přestavět své
lnářské sídlo, dosud gotickou tvrz. Tím však jeho
stavební aktivity neskončily. Roku 1599 nechal
na návrší jihovýchodně od tvrze postavit kapli
ke cti Nejsvětější Trojice. Stavba to byla nevelká.
Měla čtvercový půdorys o rozměrech 9 × 9 loktů,
to jest asi 5,35 na 5,35 m. Rozhodně musela mít
sanktusovou vížku se zvonkem. Z této kaple se
dochoval prakticky pouze fragment
ostění s nápisem
„Wolff Nowohracky s Kolo(wrat) /
Neywyssý Sudí
Zemský [---] // Judit Kolowratowa
/ Zrozena z Sternber(ka)“, provedeným gotickou
Volf Novohradský z Kolovrat minuskulou, kte(† 1609), stavebník kaple Nejsvětější Trojice ve Lnářích. rý byl roku 1701
osazen na stávající
místo – nad boční vchod do zvonice.
Aby se o kapli někdo staral a pravidelně
vyzváněl, vydržoval při ní pán z Kolovrat
„poustevníka“ jménem Jan. Roku 1647 měl
u kaple domek Jiřík Volf, který však nebyl
poustevníkem v pravém slova smyslu, neboť zde
žil s manželkou Annou. V roce 1672 byl u kaple
postaven nový domek pro truhláře a kostelníka
Jana Kalistu.
Přestože farním byl ve Lnářích kostel sv. Mikuláše, stojící poblíž Veského rybníka, začal význam kaple Nejsvětější Trojice pozvolna stoupat.
Projevovalo se to i zvýšeným zájmem patronů,
z nichž hrabě Jaroslav Volf ze Šternberka odkázal
kapli ve své poslední vůli ze září 1632 částku
500 kop míšeňských grošů s úrokem 15 kop
jakožto stálou fundaci, aby se zde každou středu
a pátek sloužily za jeho osobu a rod bohoslužby.
Současně si také přál být v kapli pohřben, což se
stalo roku 1635, když ho u Hajan cestou z Blatné
do Lnář zabil jeho vlastní komorník Matěj Šolle.
Zesnulý hrabě byl uložen do krypty zbudované
pod kaplí a zakryté deskou se šternberským
rodovým erbem. Tato deska se dochovala až

do dnešních časů, není však bližšímu zkoumání
přístupná. Do šternberské krypty se pohřbívalo
i v pozdějších letech. Místo posledního odpočinku zde nalezlo kupříkladu dítě hraběte Adama
Matyáše z Trauttmandorffu, zetě a dědice tragicky zemřelého hraběte Šternberka. Z dobrodinců
kostela odpočívá ve šternberské kryptě Gryselda
Dorota Opplová, rozená Měsíčková z Výškova
(† 1687), paní na Řesanicích. Jako poslední
zde byl pohřben roku 1754 Jan Halmel, panský
sládek ve Lnářích.
Postupem let se kaple Nejsvětější Trojice
nad Lnáři stala oblíbeným poutním místem, a to
byl jeden z hlavních důvodů, proč manželka
majitele lnářského panství, hraběnka Ludmila
Maxmiliána Vratislavová z Mitrovic, rozená
Lažanská z Bukové, přikročila roku 1666 k přestavbě kaple v prostornější raně barokní kostel.
Tvůrcem projektu byl možná známý italský
architekt Carlo Lurago, jehož osobní přítomnost
ve Lnářích je archivně doložena k roku 1667,
a který se zde patrně podílel na stavbě nového
barokního zámku. Kostel byl zbudován jako
halové trojlodí, to jest se stejnou výškou lodí,
a rozměry 21,39 m na šířku, 18,88 m na délku
a asi 7,08 m co do výšky. Hraběnka zamýšlela
učinit kostel farním, a proto jej předně vybavila
novým hlavním oltářem (obraz z původního oltáře byl předán do kostela ve Hvožďanech), čtyřmi
bočními (Neposkvrněného početí Panny Marie,
sv. Rosalie, sv. Barbory a Tří svatých Františků
– Serafínského, Xaverského a de Paula) a dvěma
venkovními. Pro kostel dala rovněž pořídit varhany s osmi rejstříky, kazatelnu, bohoslužebná
roucha a náčiní, z nějž zmíníme soubor 22 cínových svícnů zdobených erbem Lažanských.
Část svícnů se v kostele dochovala dodnes. Aby
byla přeměna kostela ve farní úplná, zahájila
hraběnka v jeho sousedství výstavbu zvonice,
na níž dala s povolením pražského arcibiskupa
přenést zvony z kostela sv. Mikuláše. K tomu se
váže pověst, že zvony se podvakrát záhadným
způsobem vrátily na původní místo a teprve
napotřetí zůstaly na zvonici. Dostavby zvonice
se ovšem Ludmila Maxmiliána již nedožila,
neboť zemřela roku 1669 a zvonice byla dokončena až roku následujícího. Z roku 1671 se pak
dochoval údaj o celkových výdajích na stavbu
kostela a zámku, které v tom roce činily 2 552
zl, 49 krejcarů a ½ denáru. Jiné bližší informace
o průběhu přestavby nemáme k dispozici.
Zásadní změnu v historii kostela Nejsvětější
Trojice přinesl rok 1684, kdy byl při něm hrabětem Tomášem Zacheem Černínem z Chudenic
založen klášter pro dvanáct řeholníků z řádu
bosých augustiniánů, k němuž hraběte vázala
jistá rodinná tradice (založením kláštera naplnil
mimo jiné přání svého otce Humprechta Jana)
i skutečnost, že řád byl oblíben v habsburském
rodu, kterému Černínové věrně sloužili. Fundace
byla vedena především snahou posílit duchovní
správu na panství, kterou obstarával nevelký
počet kněží, majících tudíž rozsáhlé farní obvody. Kupříkladu kasejovický farář, do jehož

správy spadaly i Lnáře a sousední Kocelovice,
měl na starost celkem 3 kostely, 1 mešní kapli,
1 městečko a 12 vsí. Ještě lépe na tom byl farář
v Záboří, který spravoval 3 kostely a farní obvod
s 16 vesnicemi.
Starost o hmotné zabezpečení kláštera převzal
fundátor, který tuto povinnost přenesl zakládací
listinou na všechny své dědice a nástupce, kteří
by se kdy vystřídali v držbě lnářského panství,
a to „in perpetuum“. Panství a později velkostatek Lnáře tak měl ze svých výnosů odvádět určitý
objem naturálií, jejichž aktuální ceně na trhu se
naopak rovnala peněžní složka fundace. Tento
jednoduchý systém tedy počítal s proměnou cen
a byl by dobře aplikovatelný i v dnešní době.
První řeholníci, kteří obývali lnářský klášter,
užívali zpočátku provizorní obydlí v blízkosti kostela, než jim fundátor nechal v letech
1688–1693 postavit podle plánů
svého architekta Giovanniho
Battisty Maderny
moderní čtyřkřídlou patrovou
budovu konventu
s rajským dvorem
a ambitem.
V následujících stoletích byl
Vyobrazení kláštera a kostela klášter především
na mapě lnářského panství
duchovním střez roku 1698 (kresebný převod diskem širokého
V. Červenky).
okolí. Zdejší řeholníci zajišťovali věřícím přístup ke svátostem,
čímž představovali pro světské duchovenstvo
značnou pomoc. Přesto však zpočátku mezi
augustiniány a okolními faráři panovalo jisté
napětí. Příčinou byly obavy z umenšení dosavadních příjmů za poskytované duchovní
služby. Klášter byl však vydržován na náklad
majitele lnářského panství, takže de facto neměli
augustiniáni na nějaké vedlejší příjmy tohoto
druhu nárok. Protože však byli žebravým řádem,
mohli vyvíjet aktivitu k získávání nejrůznějších
zbožných odkazů a mešních fundací.
Josefínské reformy na sklonku 18. století
přežil klášter bez úhony, a to jako jediný svého
řádu v celých Čechách. Uchránilo ho zřízení
farnosti při klášterním kostele Nejsvětější Trojice s filiálními kostely sv. Mikuláše ve Lnářích
a sv. Bartoloměje v Kocelovicích roku 1786.
Od následujícího roku se při kostele začaly
rovněž vést matriky. Augustiniáni tak oficiálně převzali duchovní správu a s tím spojenou
úřední agendu. Farářem či přesněji duchovním
správcem byl většinou převor kláštera, který měl
k ruce několik kooperátorů (pomocných kněží)
z řad v klášteře aktuálně přítomného řeholního
kněžstva. Tito kooperátoři fungovali většinou
i jako katechetové zajišťující výuku náboženství
na školách ve farnosti.
Pravidelný styk s věřícími vedl k tomu, že
se klášterní komunita začala stále více otevírat
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veřejnosti. Mělo to sice do jisté míry vliv na pokles řeholní morálky, klášter se ale stal integrální
součástí mikrosvěta Lnář i celého Blatenska. Již
krátce po polovině 19. století byla v klášteře zřízena veřejná lidová knihovna. V téže době se zde
začal intenzivně rozvíjet chov včel a zpracování
včelích produktů za použití nejmodernějších
metod, čímž se lnářský klášter proslavil v celém
regionu i za jeho hranicemi. Bylo to především
zásluhou Frā Ignáce Blechy (1825–1901), který
vylepšoval dosavadní typy úlů, experimentoval
však i s novými technologiemi a navázal kontakt
s píseckou včelařskou jednotou. Později stál
u zrodu jejího odboru
pro blatenský okres,
z nějž se následně vyvinul samostatný včelařský spolek, v jehož
předsednictvu pracoval
jako pokladník. Aktivně rovněž přispíval,
často i humornými statěmi, do včelařských
časopisů. Na činnost
Frā Blechy úspěšně
navázal P. Alois Majer
Frā Ignác Blecha
(1856–1932), v letech
(1825–1901).
1894–1911 a 1925–
1928 převor kláštera. Za jeho působení měl
blatenský včelařský spolek nejvíce členů, klášter
pak nejvíce včelstev v celém okrese. P. Majer
hojně o včelařství přednášel a psal. Z jeho pera
vzešly nejen odborné články, nýbrž i básně a divadelní hry s včelařskou tematikou. Několik let
byl předsedou blatenského včelařského spolku.
S novými technologiemi reprezentoval klášter
na různých výstavách, kde získal řadu diplomů
a čestných uznání. Za celoživotní přínos včelařství byl jmenován čestným členem ústředního
včelařského spolku pro Království české.
Převor Majer byl také osobností veřejně
činnou. Ve Lnářích inicioval vznik několika
spolků, zasedal v obecním zastupitelstvu, založil
a nějakou dobu vedl obecní kroniku. V roce 1923
vydal tiskem dosud nepřekonané dílo „Dějiny
osady lnářské“.
Proslul také kulturními kontakty,
které čile pěstoval. V klášteře si
u pana převora
dávali dostaveníčko výtvarníci
a literáti. Jedním byl sochař
František Bílek
(1872–1941),
P. Alois Majer (1856–1932)
který se dokonce
(fotoarchiv Muzea Josefa
ucházel o přijetí
Siblíka v Blatné)
do řeholního společenství a pro klášter vytvořil
řezbu hlavy Ukřižovaného, která je zde dochována dosud. K návštěvě Lnář vybízel Bílek
i svého přítele básníka a dramatika Julia Zeyera
(1841–1901). Z dalších spisovatelů zmiňme
Jakuba Demla (1878–1961), budoucího kněze,
který podobně jako Bílek zamýšlel do lnářského
kláštera vstoupit. Do Lnář zajížděl také malíř
a mozaikář Viktor Foerster (1867–1915), bratr
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hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. I v samotné řeholní komunitě se v době Majerova působení nacházelo několik zajímavých
osobností. Byl to kupříkladu jazykově a hudebně
nadaný P. Jan Procházka (1872–1947). Sám se
naučil francouzsky, anglicky a německy, skládal
hudbu k divadelním představením pořádaným
v klášteře (jejich autorem byl nezřídka sám
P. Majer), zajišťoval chrámovou hudbu jako
regenschori a věnoval se loutkovému divadlu.
P. Fulgenc Novotný (1878–1941) vzorně vedl
klášterní archiv a vědeckou bibliotheku. Zvláště
nadaným a současně i oblíbeným byl ovšem Frā
Josef Patera (1871–1953), zvaný svými přáteli
a známými fráter Josífek. Měl všestranné výtvarné sklony, a přestože byl „pouhý“ amatér, jeho
práce nepostrádaly své kvality. Neformálními
učiteli mu byli František Bílek a Viktor Foerster,
s nimiž se nejen potkával při jejich návštěvách
v klášteře, ale udržoval s nimi i písemný styk.
Pro klášter vyráběl různými technikami antependia (zdobený závěs či
deska zakrývající přední
stranu oltářního stolu
– mensy), šil bohoslužebná roucha, prováděl
jednoduché restaurátorské práce a maloval.
Jeho obrazy se nachází
v kostelích a kapličkách
na Blatensku, stejně
jako v jeho rodném kraji – Táborsku. Maloval
i pro soukromé osoby.
Mnohé domácnosti mají
Frā Josef Patera
kupříkladu jeho obrazy
(1871–1953).
Panny Marie Lnářské.
Byli však i spolubratři, kteří klášter svými
postoji a chováním stavěli do nepříliš dobrého
světla. Zvláště trapným byl případ P. Alipia Arnošta (1876–1940), který se s klášterem rozešel
ve zlém. Nejen, že z něj vystoupil, nýbrž ještě
ve Lnářích založil obec Církve československé,
obsadil pro ni kostel sv. Mikuláše a teprve
po čtyřech letech soudních tahanic jej vydal zpět
katolické církvi.
Konec řeholního života ve Lnářích přinesla
proticírkevní politika komunistické strany
po únoru 1948. V dubnu 1950 byla činnost
kláštera zastavena a řeholníci (Frā Josef Patera,
Pavel Raba, František Čada, Prokop Drbohlav,
Vít Vidakovič a Petr
Kohoutek) odvezeni do internačního
tábora pro kněze
v Hejnicích. Ve Lnářích zůstal pouze
převor P. Václav Vystrčil, který zde až
do své smrti v roce
1981 působil jako
farář a od roku 1958
byl rovněž děkanem
v Kasejovicích.
Klášterní budovy
sloužily krátce jako
P. Václav Vystrčil (1909–
pobočka nápravného
1981), poslední převor
zařízení pro dívky,
kláštera ve Lnářích.
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Lnářský klášter po adaptaci na zdravotnické zařízení
(poskytl Ivo Nosek, Strunkovice n. V.).

která sem byla přenesena z východočeského
Zámrsku. Poté byly využívány ke zdravotnickým účelům a konečně od roku 1964 až do dnes
slouží jako psychiatrická léčebna. V roce 1996
se sice klášterní budovy vrátily v restituci řádu
bosých augustiniánů, po neúspěšných pokusech
obnovit zde řeholní život však byly ponechány
stávajícímu účelu. Kostel pak zůstal nadále
farním. Pokud jde o jeho další stavební vývoj,
neuplynulo ani čtvrt století od založení kláštera
a lnářští augustiniáni se rozhodli pro jeho vrcholně barokní přestavbu. Již v roce 1701 byla ovšem
k presbytáři kostela přistavěna sakristie a nad ní
v patře řeholní chór. Zásadní charakter však měla
až přestavba podniknutá v letech 1706–1709.
Kostel při ní získal svou stávající podobu, když
byl navýšen na 12 m, nově zaklenut a nad bočními loděmi zřízeny „oratoře“, v jejichž podlaze
byly prolomeny oválné otvory zajišťující
lepší osvětlení
vnitřku kostela. Při přestavbě byl rovněž
zřízen nový
hudební kůr
a roku 1706
osazena na vrchol průčelí socha Nejsvětější
Trojice. PředPodoba kláštera a kostela v 1. pol.
pokládá se, že
18. století podle malby v klášterplány na buních análech (SOA v Třeboni).
doucí přestavbu existovaly již mnoho let před jejím uskutečněním, jelikož vyobrazení kostela na mapě
lnářského panství z roku 1698 zachycuje již
novou podobu klášterního chrámu, v tu dobu
však teprve předpokládanou. Kolorované vyobrazení kostela Nejsvětější Trojice po přestavbě
pak nalezneme v análech kláštera sestavených
během první poloviny 18. století P. Severinem
od sv. Anny, nadaným řádovým kronikářem.
Součástí vrcholně barokní přestavby bylo
i pořízení nového vybavení, především rozměrného obrazu Nejsvětější Trojice od Petra
Brandla. O něm však budeme hovořit později.
V prosinci 1723 se kostel dočkal biskupského
vysvěcení (konsekrace), když do Lnář zavítal
příbuzný tehdejšího majitele panství, hrabě
Kašpar Ignác Künigl, kníže-biskup brixenský.
(pokrač. na str. 12)
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LNÁŘE – FARNÍ A BÝVALÝ KLÁŠTERNÍ
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

(pokrač. ze str. 11)

Ve Lnářích vysvětil zámeckou kapli sv. Josefa, dva nové zvony do kostela v Kasejovicích
a konečně 13. prosince i klášterní chrám. Při
slavnostním obřadu asistoval převor Adaukt Xaver od sv. Josefa, písecký děkan Václav Bezděka
a faráři Gottfried Ludvík Kolumbán z Kasejovic,
Jakub Maxmilián Schollar z Bělčic a Maxmilián
Zikmund Wemmer ze Záboří. Po slavnostním
obřadu nabídli augustiniáni biskupovi možnost
absolvovat v klášteře duchovní cvičení, povinnosti jej však brzy odvolaly zpět do jeho tyrolské
diecéze, takže exercicie zde nevykonal. Pobyt
biskupa Künigla ve Lnářích však dodnes připomíná jeho portrét zavěšený v sakristii.
Další stavební úpravy se týkaly prakticky
pouze zvonice. Roku 1713 byl do ní zřízen nový
vchod se schodištěm a v letech 1757–1758 byla
zvýšena o 10 loket a opatřena vysokou cibulovitou bání. Tu však v roce 1780 shodila vichřice,
a proto byla nahrazena nízkou jehlancovou střechou. V roce 1934 byla věž navýšena stavitelem

Františkem Müllerem z Radošic na současných
40 m a opět zastřešena cibulovitou bání. Celkový náklad na úpravu zvonice činil 40 000,- Kč.
Při té příležitosti byla rovněž nově nahozena
fasáda celého kostela, kterou již od roku 1907
zdobila mozaika od Viktora Foerstera, jenž v tu
dobu do kláštera zajížděl za převorem Majerem
a Frā Paterou.
V. Červenka

Klášterní kostel kolem roku 1900 (poskytl Ivo Nosek,
Strunkovice n. V.).

2. vlastivědná vycházka Klubu přátel
Blatenska
Ačkoli předpovědi počasí na minulý víkend
nevyznívaly příliš pozitivně, první dubnový
den překvapil hned od rána slunečným počasím, i když přes den se tu tam zatáhlo a člověk
mohl pocítit, že zima se své vlády ještě tak
úplně nevzdala. Byla Květná neděle, první den
pašijového týdne, kdy si věřící připomínají
smrt a vzkříšení Ježíše Krista, a před kostelem
v Kadově se pozvolna shromažďovali účastníci
2. vlastivědné vycházky Klubu přátel Blatenska. Jejich počet byl s ohledem na meteorologické předpovědi nad očekávání velký, kolem 40
osob. Vycházka měla tentokrát název „Krajem
čertových kamenů“, neboť směřovala od Kadova do Slatiny terénem, v němž se nachází hned
několik těchto zajímavých geologických útvarů,
a pokračovala do Chanovic.

Na židovském hřbitově ve Slatině
(foto Ing. Jan Kurz).

Před kostelem v Kadově nás uvítala místní
starostka, paní Vladimíra Tomanová, se kterou
jsme se vydali k viklanu. První a zároveň nejznámější z přírodních útvarů, jež jsme navštívili,
se dostal i do znaku obce Kadova. Odborně nám
o viklanu pohovořil Mgr. Jiří Sekera z Blatné,

též „Čertův cestovní vak“, před nímž se nachází
další zajímavý útvar – přírodní dolmen.
Ve Slatině je k vidění několik zajímavých
památek na zdejší významné židovské osídlení.
Přímo ve vsi je to renovovaná klasicistní synagoga, dnes v soukromém vlastnictví. Kolem
kamenolomu jsme pak dorazili k židovskému
hřbitovu, který je ukrytý na okraji lesa nedaleko
silnice do Chanovic. Ne každý jeho přesnou
polohu zná, a proto nepatří k příliš často navštěvovaným.
Nedaleko od hřbitova jsme nalezli žlutou
turistickou značku, která nás měla dovést a také
dovedla až do Chanovic, kde už nás očekával místní starosta pan Petr Klásek Černický.
Za jeho doprovodu a výkladu jsme si prohlédli
zdejší skanzen lidové architektury jihozápadních
Čech, zámek, v němž dnes sídlí základní škola
a nachází se zde expozice lidového řemesla.
V bývalých hospodářských budovách je pak
k vidění další zajímavá expozice, tentokrát výrobků řemeslníků, kteří jsou držiteli prestižního
certifikátu „Nositelé tradic lidových řemesel“.
Pan starosta nás také vzal na rozhlednu, stojící
na vrchu Chlum, jež byla pro veřejnost otevřena
před necelými dvěma roky. A skutečně, je z ní
krásný výhled do kraje „schouleného pod hradbou Brd a otevřeného šumavským horám“, jak
by napsal básník „Země zamyšlené“ Ladislav
Stehlík. Ne náhodou nese projekt výstavby rozhledny titul „Prácheňsko jako na dlani“. Velké
úsilí, mnoho vynaložených prostředků a času,
především však nevšední nadšení a láska k rodnému kraji, vynikající organizace a spolupráce,
to vše člověk najde v té nevelké obci, která by
mohla být v mnoha ohledech vzorem řadě dalších
obcí v našem kraji i mimo něj. Klobouk dolů.

Účastníci vycházky u kadovského viklanu
(foto autor článku).

autor publikace „Čertovy kameny na Blatensku“,
tedy osoba nejpovolanější.
Od viklanu jsme se vydali zpátky k farnímu
kostelu sv. Václava a prohlédli si jej zvenku
i zevnitř. Kolem pozdně barokní fary a špitálu
pokračovala naše cesta k novogotické hrobce
majitelů lnářského panství Linckerů a Lilgenauů,
kterou jsme si rovněž mohli prohlédnout zevnitř,
včetně krypty. Bez povšimnutí pak nezůstala
ani goticko-renesanční kadovská tvrz, v níž se
nachází expozice „Jak se dříve žilo na vesnici
(od Horažďovic do Blatné)“. Zajímavý soubor
náčiní, nářadí i domácího nábytku našich předků
pochází vesměs ze sbírky zesnulého pana Josefa
Smitky ze Svéradic, neobyčejně nadaného amatérského historika a znalce jihozápadních Čech.
Po prohlídce tvrze směřovaly již naše kroky
do Slatiny. Cesta vedla mezi poli a posléze
lesem a lemovaly ji další „čertovy kameny“,
u nichž jsme se zastavili, abychom vyslechli
odborný výklad Mgr. Sekery. Nejprve to byl
„Malý čertův náramek“, poté „Obětní kámen“
a konečně „Velký čertův náramek“, jinak zvaný

Prohlídka skanzenu lidové architektury v Chanovicích (foto Ing. Jan Kurz).

Čas se nachýlil a před námi byla zpáteční
cesta do Kadova. Někteří z účastníků se zastavili
v hostinci „U Chalušů“, aby dali odpočinout unaveným údům, případně doplnili pohonné hmoty
na další cestu. Jiní se vydali rovnou do Kadova.
Obloha se vybrala a tak nás provázelo už jen
slunce a krásné výhledy do krajiny. Věřím, že
přes poněkud větší časovou a pro některé i fyzickou náročnost cesty, její účastníci nelitovali,
že se vydali poznávat krásy našeho regionu, a že
se opět sejdeme na další vlastivědné vycházce,
která tentokrát povede po stopách známého
cyklisty barona Christiana Battaglii z Bratronic
a uskuteční se v neděli 6. května.
Na závěr si dovoluji vyslovit poděkování
následujícím osobám za ochotu a vstřícnost, se
kterou nám umožnili detailně poznat všechna
navštívená místa, a za průvodní slovo. Mé po-
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děkování patří P. Heřmanu Fritschovi, děkanu
v Blatné a administrátorovi farnosti Kadov,
Václavu Ladmanovi, Anně Valtové (Dvůr Lnáře,
spol. s r. o.), Vladimíře Tomanové, starostce obce
Kadov, Mgr. Jiřímu Sekerovi z Blatné, Václavu
Havlíkovi a Pavlu Stejskalovi (Tvrz Kadov)
a Petru Kláskovi Černickému, starostovi obce
Chanovice.
Další informace o vlastivědné vycházce
a plán dalších akcí Klubu přátel Blatenska najdete na: www.heraldika-patriot.cz.
Mgr. Vladimír Červenka
Klub přátel Blatenska

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny
TESLY Blatná)
21 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná, Vrbno,
chaty – Lažánky, Skaličany, Vahlovice,
penzion s rest. – Blatná,
RD – Tchořovice, Bezdědovice, Bělčice,
Závišín, Kasejovice,
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Metly,
Slivonice, Černívsko,
pozemky na RD – Lnáře, Blatná,
Bezdědovice,
pronájem bytu 2+1 a neb. prostor v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
SLEVY!
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis
ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte
služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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S PORT
Blatenský cup 2012 v Záboří
Dne 10.3. se konal v Záboří turnaj přípravek (2002 a mladší) v malé
kopané. Turnaj jsme stejně jako loni museli pořádat ve zdejší tělocvičně
neboť v Blatné obdobné prostory pořád ještě nemáme. Ještě se nabízela
možnost haly v Oseku,ale výše nájmu byla nad naše možnosti. Turnaje
se zúčastnilo 6 týmů i proto jsme zvolili systém „každý s každým“, díky
kterému odehrál každý z týmů 5 utkání. Blatenské barvy hájily dva týmy,
ale za favority turnaje jsme považovali písecké Hradiště   a   Rožmitál
pod Třemšínem. Sami jsme očekávali, že svedeme tuhé bitvy s oběma
sedlickými týmy o bronzové medaile. Všechno, ale bylo jinak. Oba naše
týmy si se Sedlicí I. i II. poradily. Blatná I. po vydřené výhře s Hradištěm
dokonce porazila i Rožmitál a mohla slavit 1. místo. Nic na tom nezměnila konečná prohra s Blatnou II.,které vítězství v derby zajistilo 3. místo
v turnaji. Úspěch blatenských barev korunoval Dan Souček, který byl
zvolen nejlepším brankářem a  Josef „Řepka“ Šourek  jako nejlepší střelec.

horní řada zleva: prezident turnaje J. Šourek, trenéři R. Habada,
P. Švec a M. Mašek.
prostřední řada zleva: V. Říha , M. Poskočil, F. Outlý, M. Štědronský,
L. Fořt, T. Fořt a Š. Pícha.
spodní řada zleva: V. Habada, J. Vonášek, J. Šourek a ležící zleva
J. Potůček a D. Souček.
Na závěr bychom chtěli poděkovat firmám DURA,Blatenská ryba
a všem rodičům, kteří nám pomohli jak finančně, tak i přiloženou rukou
ke zdárnému průběhu turnaje
za trenéry Habada R.

Výroční zpráva fotbalového
oddílu za rok 2011
Dne 23. Března 2012 se na letním stadionu uskutečnila výroční schůze
fotbalového oddílu hodnotící rok 2011. Schůze se jako hosté zúčastnili:
zástupce města Blatná p. Pavel Ounický, p. Pavel Srb - ředitel Technických
služeb města Blatná, předseda TJ p. Martin Říský a dlouholetý výborného
funkcionář p. Jan Pouzar. V uplynulém roce se (nejen v oddílu kopané, ale
v celé TJ) stala spousta zajímavých a důležitých věcí. O všem důležitém
a podstatném jsme se snažili pravidelně informovat prostřednictvím novin
a našich internetových stránek, takže většina informací, které zde zmíním,
budou Vám všem již dobře známé.
V roce 2011 čítal fotbalový oddíl celkem 267 aktivních členů. Z toho
vedli mládežníci 139:128 nad dospělými. Vzhledem k čilé spolupráci
s ostatními kluby v okolí, náboru nových členů a odchodu stávajících se
tato čísla každým rokem mění.
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Z organizačních věcí byla pro náš oddíl nejdůležitější volební valná
hromada, která se konala v dubnu loňského roku. Po této události vznikl
nový pětičlenný výkonný výbor fotbalového oddílu ve složení: Michal
Vanduch – předseda, Radek Habada – místopředseda, Libor Slezák – sekretář, Tomáš Uldrich – člen, Milan Synek – člen. Takto zvolený výbor se
v roce 2011 sešel celkem 12x z toho 5x byli pozváni i zástupci jednotlivých mužstev. Hlavními úkoly bylo stabilizovat fotbalový oddíl (zejména
po stránce ekonomické) a zajistit jeho další fungování. Stabilizace hráčské
i funkcionářské základny, tak abychom na všech úrovních mohli co nejlépe reprezentovat. Neméně důležitým a zodpovědným úkolem bylo také
otevření a přiblížení fotbalového oddílu veřejnosti. Včasná, věcná a přesná
informovanost o dění nejen mezi členy navzájem, ale i směrem ven k lidem,
kteří se o blatenský fotbal zajímají. Průhlednost. Otevřenost. S tím souvisí
také snaha o odstranění nálepky „černá díra“, která byla v poslední době
neprávem spojována s blatenským fotbalovým oddílem.
Všechny tyto naše vize, cíle a úkoly jsme se snažili naplňovat po celý
zbytek roku. Nutno podotknout, že za velkého přispění všech našich
sponzorů, ze kterých bych rád jmenoval ty největší: Město Blatná (finanční
podpora, spoluúčast při pořádání akcí, věnování bezpečných branek),
Technické služby města Blatné (podpora při údržbě sportovišť, spoluúčast
při pořádání akcí), firmu TESLA Blatná (finanční podpora, podpora při
údržbě sportovišť a techniky), firmu DURA Automotive (finanční podpora,
podpora při údržbě sportovišť a techniky) a firmu AGRO Blatná (podpora
při údržbě sportovišť).
Ekonomika. Zejména díky výše zmíněným sponzorům se nám povedlo za rok 2011 ekonomickou situaci v oddílu kopané zvládnout. Velkou
měrou k tomu přispěla firma MAKO zastoupená paní Hankou Šourkovou
a zavedení podvojného účetnictví. Otevření a zpřehlednění všech příjmů
a výdajů, a jejich přesné rozčlenění do jednotlivých skupin, nám obrovským
způsobem pomohlo a ukázalo, kde nás nejvíc tlačí pata, a na které výdajové
skupiny se budeme muset v budoucnu zaměřit, tak abychom dokázali co
nejefektivněji hospodařit s prostředky, které máme k dispozici. Podrobněji
se k hospodaření vrátím v některém z dalších čísel. Zde uvedu pouze tři
hlavní čísla: fotbalový oddíl hospodařil v roce 2011 s příjmy 1 075 415,Kč. Výdaje činily 1 062 962,- Kč. Z toho vyplývá, že se nám podařilo
fotbalový oddíl ekonomicky zajistit a výsledkem hospodaření je přebytek
12 452,- Kč. Není to číslo nijak závratné, ale oproti předchozím rokům je
to obrovský krok kupředu.
Informovanost. Druhý pilíř, na kterém stavíme a úkol, na kterém je
stále ještě co zlepšovat. Uvnitř oddílu ji zajišťovaly nepravidelné (bohužel)
schůzky vedení a zástupců jednotlivých oddílů a zprávy, které jsem rozesílal všem členům vždy, když se dělo něco důležitého. Velký pokrok nastal
v informování veřejnosti. Velké množství článků vycházejících v různých
periodikách, především v Blatenských listech, poskytovalo přehled o dění
ve fotbalovém oddílu všem, kdo o něj měli zájem. V průběhu celého
roku tak mohl každý člověk nahlédnout pod pokličku fotbalového oddílu
Blatné. Přehled mužstev v jednotlivých soutěžích, pořádání různých akcí,
výsledky a hodnocení, rozhovory, změny – to vše a mnoho dalšího bylo
pravidelně servírováno veřejnosti. Dalším velkým zdrojem informací, který
se nám podařilo uvést v život jsou fotbalové internetové stránky, které
spravujeme ve spolupráci s firmou Konet. Přehled jednotlivých mužstev,
kronika, zázemí, diskuze a mnoho dalšího zde lze nalézt. Návštěvnost
stránek zatím neodpovídá našim představám, ale neustálým zlepšováním
a zdokonalováním pevně věříme, že v budoucnu budou stránky plnit funkci,
kterou jsme si předsevzali.
Akce na LS. Součástí prezentace fotbalového oddílu a letního stadionu
jako takového je i velké množství akcí, které se zde během roku 2011 udály.
Rád bych zmínil aspoň ty nejvýznamnější. Zimní turnaj mužů a dorostu
za účasti 11 týmů. E-ON Cup, kterého se zúčastnilo 12 týmů přípravek,
a který měl obrovský úspěch. Atletické závody o pohár Rozhlasu a různé
atletické závody škol a školek. Běh Janovského. Mistrovství republiky
mažoretek. Ukázky integrovaného zásahu pro školy a mnoho dalších akcí,
které každoročně přilákají na letní stadion spousty lidí.
Fotbal. Do jarní sezóny zasáhlo celkem 10 týmů. Pro všechny týmy
skončila sezóna přijatelným výsledkem, pouze pro „A“ tým malou katastrofou. I přes veškerou snahu funkcionářů a hráčů, se nepodařilo udržet
I.A třídu a sestoupilo se do I.B třídy. Vyvrcholily tím dlouhodobé problémy,
které sužovaly blatenský mužský fotbal v posledních letech. Naopak velkou
radost nám udělali hráči mladší přípravky, kteří dokázali zvítězit v okresním přeboru mladších přípravek. Zaslouženě si tak mohli užít mistrovské
oslavy a převzít s rukou pana Václava Krejčího vítězný pohár. Léto bylo
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ve znamení změn. A a B tým začali trénovat společně s jasným úkolem.
Stabilizovat členy obou týmů a A tým udržet na čelních pozicích tabulky,
které by dávaly naději na postup zpět do I.A třídy. U mužstva A zůstali Josef
Hornát a František Peleška. B tým převzal Martin Bulka, což se ukázalo
jako jedna z nejlepších změn léta. Dorost, potýkající se s nedostatkem
hráčů vedl David Reguš, kterému pomáhali Karel Martínek, Pavel Sedláček
a Míra Petráš. Bohužel skončil Honza Janota. Žáky do nové sezóny vedli
Petr Linhart s Jirkou Peroutkou. Mladší pak František Švejda s Leošem
Peroutkou. O starší přípravky se vzorně starali P. Kratochvíl s Pavlem
Míkou a trio Radek Habada, Míra Mašek a Petr Švec. Do soutěží nám
nově naskočili mladší přípravky. První vedená Radkem Koptyšem, Jirkou
Opavou a Michalem Hudečkem. Druhá pak Milanem Drnkem a Petrem
Bulkou. Ze soutěží se nám naopak odhlásili naši nejzkušenější. Tým 35+
bohužel nenašel společnou řeč a na podzim sehráli pouze přátelská utkání.
Ozdobu našeho fotbalového oddílu, tým žen, vedl do nové sezóny Jan
Klásek, podporovaný Monikou Mlíčků a Míšou Braunů. Všechna mužstva
splnila na podzim naše očekávání a reprezentovala oddíl Blatné dle svých
sil a možností. Až zimní příprava a druhá část sezóny ukáže, jak na tom
opravdu jsme. Velkými úkoly zůstává stabilizace týmů mužů a dorostu,
doplnění týmu žáků pro další sezónu a zajištění našich nejmenších (předpřípravky) trenéry.
Doufám, že se nám aspoň z části daří přesvědčit všechny kdo se o fotbal
zajímají, že fotbal v Blatné má budoucnost; že má cenu se o kluky starat
a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro jejich další fotbalový i osobnostní
růst. Nejenom hrát fotbal se zde kluci učí, ale především úctě k druhému
(ať k soupeři nebo mezi sebou); vztahům k autoritám (trenéři, vedoucí…);
vytvářejí si první party; snaží se dodržovat pravidla fair-play apod.. To vše
jsou vlastnosti a věci, které pro ně jednou mohou být mnohem důležitější,
než celá fotbalová kariéra. Samozřejmě, že pokud se toto vše povede
skloubit a podaří se nám z kluků vychovat výborné fotbalisti a zároveň
přispět k tomu, že z nich vyrostou správní a féroví lidé, tak budeme nadmíru spokojeni.
Velice důležité je nevidět ve všech hned Nedvědy, Hašky nebo Jágry.
Ale především kluky a holky, kteří chtějí sportovat, kteří chtějí dělat něco,
co jim přináší radost. Vždy budou někteří lepší a někteří méně dobří. My
ale musíme dát každému jednomu najevo, že je pro nás důležitý, že s ním
počítáme, že k nám patří. Každý tým má své „lídry, kapitány, střelce,
hvězdy“, ale Ti by nikdy nebyli tak vidět bez těch, kteří makají pro tým,
odvádějí tzv. „černou práci“ a na první pohled nejsou tak výrazní. Třeba
za pár let zjistíme, že je ten náš svěřenec šikovnější v jiném sportu. Třeba
bude běhat rychleji než ostatní a začne se věnovat atletice; nebo mu to půjde
s hokejkou a začne hrát hokejbal, nebo bude silnější a skvěle se uplatní
v judu. To vše se může stát. A pokud budou cítit podporu rodičů, trenérů,
vedení, fanoušků – tak je velká šance, že to někam dotáhnou.
Závěrem. Jsem si vědom toho, že ne všechno je ideální a daří se nám
tak, jak bychom si představovali. Stále je co zlepšovat. Čeká nás ještě
spousta práce, kterou všichni děláme zdarma a ve svém volném čase. Za to
bych rád všem poděkoval a vyjádřil přání, abychom se na letním stadionu
i v budoucnu scházeli a dělali to, co nás baví.
Průhlednost, otevřenost, informovanost, pružnost, vstřícnost – to jsou
věci, na kterých stavíme a kterých se budeme držet i v budoucnu.
Závěrem si neodpustím jedno osobní poděkování. Nedílnou součástí
fotbalového života je správce Milan Synek a jeho žena Evička. Bez nich
by fotbalový oddíl snad ani nemohl fungovat. Za vše co pro fotbal dělají
jim patří obrovský dík. Nechť jim zdraví a chuť do práce pro fotbal i TJ
vydrží co nejdéle.
Michal Vanduch, předseda FO Blatná

Aktuální víkendové výsledky
Muži „A“ Strunkovice – Blatná 0:2 ( 0:0) Jiřinec, Nový
Muži „B“ Blatná – Štěkeň
0:1 (0:0)
Ženy
Blatná – Ďáblice
6:0 (3:0) Velíšková 3x, Vajsová, Račáková,
			 Humpálová
Dorost st. Strakonice – Blatná 4:1 (4:0) Peleška
Dorost ml. Strakonice – Blatná 5:2 (4:0) Šejvar R., Kallmünzer
Žáci st.
Blatná – SKP Č.B.
1:5 (1:2) Mázl
Žáci ml.
Blatná – SKP Č.B.
1:7 (1:3) Kundrát
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Přijďte netradičně prožít velikonoční neděli do Sportovní haly v Českých Budějovicích. Zde bude již po několikáté obhajovat titul: MISTR
JIŽNÍCH ČECH ve sportovním tanci taneční pár z TK DANCELINE
Studio České Budějovice: KOŘÍNEK MICHAL, rodák z Blatné a CHALUPSKÁ KATEŘINA ze Strakonic. Jste srdečně zváni.

Krajský přebor dorostenců,
juniorů a mužů pro rok 2012
V sobotu 17. března oddíl blatenského juda vyrazil na první turnaj
letošního roku, a to do nedalekého Písku. Zde se v prostorách SKP Písek
konal Krajský přebor dorostenců, juniorů a mužů.
Z Blatné na turnaj vyrazili čtyři
závodníci, kteří zápasili v kategoriích
dorostenců a mužů. Všichni se sice
umístili na stupních vítězů, ale do spokojenosti s předvedeným výkonem
bylo daleko.
V kategorii dorostenců jsme měli
dva zástupce. Jiří Urban a Michal Diviš se díky velmi podobné hmotnosti
dostali do stejné váhové kategorie – do 73 kg. A jak tato váha z pohledu
blatenských borců dopadla? Na stupně vítězů se dostali oba dva: 2. místo
Jiří Urban, 3. místo Michal Diviš.
V kategorii mužů zápasili Lukáš Kocourek a Ladislav Podlešák. Ve váhové kategorii do 66 kg obsadil Lukáš Kocourek 2. místo. Ve váze do 90 kg
se umístil na 2. místě Ladislav Podlešák, který si jako jediný blatenský
závodník přivezl na turnaj solidní formu. Nestačil pouze na suverénní
výkon úřadujícího mistra ČR této váhové kategorie.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.
tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Číslo 6 / strana 20

n

e

o

e

o

e

o

e

o

e

e

e

e

o

n

e

o

o

o

o

o

31.3.

Strakonice - Blatná

13.30

7.4.

Blatná - Sezimovo Ústí "B"

9.30

So

1

So

1

Soběslav - Blatná

10.00Ročník
7.30 23 (33)
Ne

22.4.

Blatná - Břilice "B"

11.00 Hlášenka

Ne

2

23

28.4.

10.00

So

2

TJ Blatná - fotbal

Roudné - Blatná

24

5.5.

Blatná - Vodňany

9.30

So

2

25

12.5.

Blatná - Prachatice

14.00 Hlášenka

So

2

26

20.5.
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13.00

Ne

2

rozlosování soutěží - jaro 2012

27

26.5.

Blatná - Rudolfov

9.30

So

2

2

Muži "A"
Strunkovice - Blatná "A"

31.3.

Dorost

Blatná "A" - Vlachovo Březí

16
8.4.
Kolo Datum
17
15.4.
18
17
19
18
20
19
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22
24
23
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24
26
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22.4.
18.3.
28.4.
24.3.
6.5.
31.3.
12.5.
7.4.
20.5.
15.4.
26.5.
22.4.
3.6.
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9.6.
5.5.
17.6.
12.5.

26

20.5.

27

26.5.

Blatná 6. dubna21201215.4.

12.00

22

Kolo Datum
15

19
20

Lažiště "B" - Blatná "A"

(starší, mladší)

Blatná "A" - Zdíkov
Loko ČB - Blatná
Kestřany - Blatná "A"
Blatná - Jindřichův Hradec
Blatná "A" - Poříčí
Strakonice - Blatná
Bělčice - Blatná "A"
Blatná - Sezimovo Ústí "B"
Blatná "A" - Chelčice
Soběslav - Blatná
Sousedovice - Blatná "A"
Blatná - Břilice "B"
Blatná "A" - Mirovice
Roudné - Blatná
Blatná "A" - Záblatí
Blatná - Vodňany
Vimperk - Blatná "A"
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Den
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Více
informací na 10.00
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20
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So
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17.00

Ne

13

23.6.

Střelské Hoštice - Blatná "B"
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11.00

8.30

So

18

5.5.
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Pavlíkov - Blatná
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10.00
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16 12.5.
8.4.
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17.00
13.00
17.00

Sousedovice - Blatná "A"
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volno www.blatnafotbal.cz

So

1

So

1

Dražejov - Blatná "A"

Přípravka starší "B"

13

14.4.

Blatná "B" - Sedlice

14

21.4.

Bavorov - Blatná "B"

Žáci

Den
Ne

Kolo 28.4.
DatumBlatná "B" - Katovice
15

(starší,"B"
mladší)
Blatná "A" - Blatná

10.30
Čas

Odjezd
(auta)

10.30
13.00
Čas
10.00

10.00
10.00

10.00
10.00

2018

21.4. Blatná
20.5.
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10.00

Ne

18

2.6.

Blatná "B" - Chelčice

12.00
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V blatenském fittness „Kingkong“ se připravuje výuka
thajského boxu
Nově otevřené relaxační centrum „KING- KONG“ přichází s exkluzivní
novinkou- výukou thajského boxu. „Skupinová výuka tohoto bojového
sportu bude probíhat každý čtvrtek od osmnácti hodin,“ sděluje spolumajitel
tělovýchovného zařízení Tomáš Vajner, „Ujme se ho instruktor s dvacetiletou praxí a bohatou soutěžní kariérou z píseckého klubu „MYSTIC“.
V širokém okolí je „MYSTIC“ prakticky jedinou organizací svého druhu,
z jejichž řad se rodí opravdoví profesionální borci. Zaregistrovat se mohou zájemci od patnácti let výše, popřípadě lze vytvořit skupinu i z žáků
základních škol. V „KING-KONG“ centru jsou v prodeji permanentky
na dobu jednoho měsíce, kdy bylo do ceny zahrnuto i jedno cvičení týdně
zdarma kterýkoliv den. Délka tréninku thajského boxu činí 80 minut
a začlenění do něho je možné pouze po zakoupení měsíční permanentky,“
zdůrazňuje Tomáš Vajner.
V centru se mohou hlásit také ženy a dívky.
Info o píseckém „MYSTIC“ klubu na www. skmystic.cz.
Vladimír Šavrda

TJ BLATNÁ - ODDÍL KOPANÉ
PORÁ DÁ
V SOBOTU 23. 6. 2012
1. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK

O POHÁ R
ROMANA VONÁ Š KA
(Bývalý hráč Blatné, Plzně, Sparty Praha, Belgického Lokerenu a reprezentace ČR)

ZAČÁTEK V 900 HODIN

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
GENERÁLNÍ SPONZOR:

TECHNICKÉ SLUŽBY města Blatné s.r.o.
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AUT O Š KO L A - Ř EZ Á Č B l a tn á
Dovolujeme si Vás informovat, že naše autoškola rozšiřuje
výuku řid. oprávnění o skupinu D (autobus), kterou budeme
provádět přímo v Blatné, včetně závěrečných zkoušek. Další informace dostanete na tel. čísle 604 636 399, nebo v naší
provozovně Na Obůrce 242, Blatná.
PRODÁM RD V DOUBRAVICI cca 12 km od Blatné

Pozemek 346 m2 – zastavěno 150 m2, užitná 100 m2. Dům je po částečné
rekonstrukci – nová střecha, rozvody vody, koupelna, elektřina, topení. Kotel
na TP. Dům je 3 kk s možností dalších pokojů. 1 patro+sklep. Krásná pec
v hlavní místnosti. Ve vesnici – autobus, obchod, úřad, školka.
Součástí domu je stodola – možnost parkování.
Vnitřky jsou rekonstruovány – fasáda a plot – oprava nutná.
Cena 650 000 Kč – tel.: 606 959 855

K l e m p í ř s t v í
Adam Hrubý
okapy, svody, úžlabí
plechové střešní a fasádní krytiny
střešní hydroizolace
oplechování komínů a zdí
vzduchotechnika
tvarové a ozdobné plechové díly
pozink, měď, titanzinek, nerez..

mob: 773 293 532
e-mail: info.hruby@seznam.cz

Prodám hlízy kany /dosny/
velkokvěté, hezké barvy.
/5 odstínů / 1 hlíza 15.kč
tel. 606 104 825 /osobní odběr/

Pronajmu byt 2+1 (zdný) s balkonem
v Blatné, Nerudova ulice.
Volný od dubna 2012
Tel.: 602 409 725

TRUHLÁŘSTVÍ

PARAMA

Vy u ž i j t e :

www.vydelekzdomu.cz
HUBNUTÍ:

www.zdravehubnout.cz

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

telefon: 724 130 630
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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

Základy latiny pro zdravotnické
a humanitní obory.
Korektury bakalářských a diplomových
prací.
Kontakt: mlsova.J@seznam.cz,
734 678 454

BLATNÁ

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

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

30 m

Český jazyk: procvičování učiva základní a střední školy, příprava na maturitní
zkoušku, příprava na přijímací zkoušky
na vysoké školy humanitního směru.

Střední odborné učiliště

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

300 m

PhDr. Jaroslava Mlsová
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KOUPÍME RODINNÝ DŮM V BLATNÉ
Hledáme ke koupi rodinný domek v
Blatné se zahradou, nejlépe novostavbu, dispozice min. 4+1, garáž
vítána. Max. cena do 3.000.000 Kč.
Možnost výměny za pěkný a slunný
byt po rekonstrukci 3+1, vč. garáže
v Blatné s doplacením.
KONTAKT: 602

659 771

v
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
4 střešní krytina - KM Beta, Tondach, Cembrit,
Bramac
4 tepelné izolace - Rockwool, Isover,
Knaufinsulation
4 zdící materiál - Ytong, Thermopor, Heluz,
Porotherm
4 zateplovací systémy - Baumit, Terranova

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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