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Informace z územního plánování

SOUTĚŽ O IDEOVÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás touto cestou in-
formovali o probíhajícím výběrovém řízení 
na zhotovitele nového územního plánu města 
Blatná a současně s tím bychom vás rádi pozvali 
na výstavu do městského muzea, která tuto pro-
blematiku přibližuje.

ÚZEMNÍ PLÁN
Správní území města Blatná zahrnuje mimo 

samotné Blatné i její osady (Blatenka, Jindři-
chovice, Drahenický Málkov, Milčice, Čeka-
nice, Hněvkov, Skaličany a Řečice). Platný 
územní plán pro toto území vznikl v roce 1996 
a v následujících letech postupně probíhaly jeho 
změny. Nicméně dosavadní dokumentace dosud 
nepokryla celé správní území. Část katastrálního 
území Blatná a některé osady nejsou územním 
plánem vůbec řešeny a je zde tím pádem velmi 
omezen stavební rozvoj. Podle nového staveb-
ního zákona pozbyde územní plán i jeho změny 
platnosti v roce 2020. Na základě této situace 
rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení no-
vého územního plánu, který bude řešit Blatnou 
i všechny přilehlé osady. 
SOUTĚŽ O IDEOVÝ NÁVRH ÚZEMNÍ-
HO PLÁNU

Pro výběr zhotovitele nového územního 
plánu se zastupitelstvo města rozhodlo použít 
formu soutěže o návrh s následným jednacím 

řízením bez uveřejnění (v souladu se zákonem  
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Tato 
forma výběrového řízení je pro urbanistické 
a architektonické zakázky doporučována výše 
uvedeným zákonem i Českou komorou architek-
tů z toho důvodu, že se o vítězném zhotoviteli 
nerozhoduje pouze na základě nabízené ceny, ale 
především podle kvality zpracování. Nejprve se 
totiž z odevzdaných prací vyberou nejkvalitnější 
návrhy (první část výběrového řízení: soutěž 
o návrh), a z nich se v dalším kroku (druhá část 
výběrového řízení: jednací řízení bez uveřej-
nění) podle minimálně dvou kritérií (umístění 
v soutěži a cena díla) stanoví konečný vítěz 
výběrového řízení. 

V případě naší soutěže vybírala vítěze první-
ho kola porota složená z nezávislých urbanistů 
a zástupců města Blatná. Soutěžní návrhy byly 
očíslovány podle pořadí v jakém byly doru-
čeny a při samotném výběru nejlepších z nich 
porota nevěděla, jaký soutěžící se ukrývá pod 
konkrétním číslem. Tudíž nebylo možné, aby 
se do výsledného pořadí promítly sympatie 
kohokoli z poroty ke komukoli ze soutěžících. 
Jména vítězů (či vítězných ateliérů) byla odkryta 
až po oficiálním vyhlášení pořadí soutěže. Tato 
etapa výběrového řízení – soutěž o ideový návrh 
územního plánu Blatná – je již ukončena a všech-
ny posuzované návrhy jsou až do 1. března 2013 
vystaveny v městském muzeu.

VÝSTAVA
Vedle 14ti soutěžních návrhů je v Městském 

muzeu Blatná pro srovnání a informaci vysta-
vena i současně platná územně plánovací doku-
mentace města Blatná. Jako zpestření vystavili 
pracovníci muzea snímky těch míst, která jsou 
v řadě odevzdaných návrhů zmiňována jako 
problémová a hodná nápravy. Ke zhlédnutí jsou 
např. historické snímky ulic Pivovarská, Vorlíč-
kova, náměstí Míru, nábřeží Husovo a dalších 
ve srovnání s fotografiemi současného stavu.

Vernisáž, která 15. ledna výstavu zahájila, 
byla obohacena o účast zpracovatelů soutěžních 
návrhů, kteří se v soutěži umístili na prvních 
třech místech. Autoři zde svá díla prezentovali, 
konkretizovali své myšlenky a následně i odpo-
vídali na dotazy přítomných občanů. Na verni-
sáži byl pořízen amatérský videozáznam, který 
je promítán v jedné z místností po celý zbytek 
výstavy.

Pro přehlednost byl také vyhotoven katalog 
soutěžních návrhů, který je k nahlédnutí přímo 
na výstavě, nebo je také připraven ke stažení 
na internetových stránkách města v sekci územ-
ního plánování (http://www.mesto-blatna.cz/
mestsky-urad/uzemni-planovani-1/). V katalogu 
mimo jiné také najdete stručný popis soutěže, 
úvodní slovo porotců, grafické části a vybrané 
texty všech soutěžních návrhů a také jejich 
hodnocení porotou.               (pokrač. na str. 3)

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč

25. LEDNA
2013

ČÍSLO

1

Do roku 2013 přejeme všem čtenářům hodně zdraví a spokojenosti
Tradičně po lednové přestávce zahajuje další, již 24. ročník Blaten-

ských listů (vzhledem ke zvyšujícímu se číslu ročníku asi potřebnou) 
s drobnou kosmetickou grafickou úpravou.

Jinak ale zůstává vše beze změn:
Čtrnáctideník Blatenské listy vydává Občanské sdružení stejného 

jména s cílem podpory kulturního a ekonomického rozvoje Blatenska. 
Listy se tisknou v nákladu 3,5 tisíce výtisků v Blatenské tiskárně, jsou 
roznášeny studenty do všech domácností v Blatné, do městských částí 
je roznáší Česká pošta. Dále je několik stovek výtisků rozšiřováno 
v okolních obcích. Finance na tisk a distribuci pochází hlavně z placené 
inzerce převážně místních podnikatelů, příspěvků občanů formou úhra-

dy dobrovolného předplatného a finančního příspěvku Města Blatná. 
Pozvánky na kulturní akce zveřejňujeme samozřejmě bezplatně, slevy 
poskytujeme  na propagaci kurzů a dalších podnikatelských aktivit, které 
jsou v souladu s cíli sdružení.

Děkujeme za podporu Všem inzerentům, předplatitelům a Městu 
Blatná.

Dobrovolné předplatné uhraďte, prosím, v knihkupectví Kanzelsberger 
na třídě J.P. Koubka -  cena je 150,-Kč/rok.

Cena placené inzerce je 10,-Kč/1cm2, sleva 10% při opakování, sleva 
20% při celoroční inzerci. 

Zdeněk Malina
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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná 

a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blat-
ná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku 

ZŠ pro školní rok 2013/2014 se koná 
8. a 9. února 2013 takto:

pátek 8. února         14:00 – 17:00 hodin
sobota 9. února         9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s od-
loženou školní docházkou, děti narozené 
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a děti naro-
zené od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008, jejichž 
rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné 
zařazení. K zápisu rodiče přinesou občan-

ský průkaz a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních 
škol se rodiče mohou informovat v mateř-
ských školách, které děti navštěvují, na ře-
ditelství základních škol a ve vývěskách 

u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ 
J. A. Komenského v Blatné.

Vítání občánků 4. prosince 2012 
na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 4. prosince 2012 v obřadní síni blatenského 
zámku. S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské školy Šilhova, Blatná.

Představitel města Blatná pan starosta Mgr. Bohuslav Navrátil přivítal do života 10 občánků 
Blatné: 

Nikol Bláhová   nar. 02.08.2012 Karel Berger   nar. 02.10.2012
Barbora Kyznarová   nar. 05.08.2012 Klaudie Poustková nar. 02.10.2012
Tomáš Lehečka  nar. 24.08.2012 Šimon Koblih   nar. 08.10.2012
Štěpán Kyslík   nar. 07.09.2012 Ema Benediktová nar. 13.10.2012
Ondřej Mývalt   nar. 07.09.2012 Elizabeth Holubová   nar. 17.10.2012

Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkům Adamu 
Aichingerovi, nar. 10.08.2012, Anežce Vitáskové,  nar. 18.08.2012 a Karolíně Hugrové, nar. 
19.08.2012.

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro 
výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč.

V loňském roce byl vyplacen příspěvek 55 maminkám malých občánků města Blatná.

Zásady pro výplatu:
Od roku 2008 je vyplácen narozeným dětem příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Nárok na příspěvek 

má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách po dobu 
minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná. 

Ing. Hana Valachová - správní odbor MěÚ Blatná

LEDEN JE POČÁTKEM ROKU, ALE VR-
CHOLEM ZIMY
LEDNOVÝ ČAS – NA PECI TEPLO, 
NA PŘÍPECKU MRÁZ
LEDNOVÍ DRUHOVÉ - VÁNICE A MRA-
ZOVÉ
LEDNOVÝ MRÁZ I ŽELEZO ROZDRTÍ 
A PTÁKA V LETU USMRTÍ
LEDNOVÝ VÍTR DO KOSTÍ PROSTUPUJE, 
LETNÍ LÍCE LASKÁ

Krajina odpočívá pod vysokou sněhovou pe-
řinou – bohatá sněhová nadílka uplynulých dní je 
první pozitivní zprávou pro úspěšný nastupující 
nový rok 2013….

Lidové řemeslo Blatná se zatím rozhodlo 
pod touto sněhovou peřinou také nějaký čas 
setrvat. Ne, že bychom chtěli usnout hlubo-
kým spánkem, ale budeme se připravovat 
na nadcházející sezónu a Velikonoce 2013. 
Činnost zahájíme pravděpodobně s nadchá-
zejícím jarním obdobím podle přízně počasí. 
Pokud byste do té doby měli nějaká přání, 
rádi vám je splníme. Kontakt již asi znáte 
na tel. 736 765 747, nezapomínejte na náš 
e-shop www.lidove-remeslo.cz, případně jej 
získáte také na vratech blatenského muzea 
(cestou od městské věže k zámku).

Druhou pozitivní zprávou je, že čas pokročil 
a jen se několikrát vyspíme je tu ÚNOR, den 
se prodlužuje a přibude také tolik očekávaného 
slunečního svitu.

SVÍTÍ-LI NA VIRGILIA SLUNCE (31.1), 
JARO ČEKÁ NEDALEKO
LEDEN KE DNU, PŘIDÁ HODINU JEDNU!
ÚNOR DLÁŽDÍ CESTU K JARU
I KDYŽ ÚNOR MRAZEM JISKŘÍ, UKÁŽE 
I ČASY PŘÍŠTÍ

Všem čtenářům Blatenských listů přejeme, 
aby jim vznášející se sněhové vločky přinesly 
i patřičné množství štěstí  v novém roce 2013.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Začátkem roku 2013 bylo odcizeno 
z domu v ulici Na Bílé husi horské kolo 
Rotor, černé barvy, karbonový rám, 
bílá vidlice, osazení sram 9, brzdy 
kotoučové avid... Kolo je speciálně 
stavěné, barva a nálepky jsou specifické, 
kolo je tudíž neprodejné, je jen jedno 
v ČR!!! Jakákoliv informace vedoucí 
k nalezení tohoto kola bude odměněna 
částkou 5000 Kč. Pokud kolo spatříte, 
nebo máte informaci kde se nachází, 
prosím volejte nebo pište na 604636399. 

F.Ř.

  Aktual ity 
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Oznámení o blížícím se uplynutí 
sjednané doby nájmu hrobového místa

V souladu s ustanoveními § 25 odst. odst. 8 zákona o pohřebnictví si 
Vás tímto dovolujeme upozornit, že v roce 2013 bude končit sjednaná doba 
nájmu hrobových míst na starém hřbitově.

Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před 
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů 
taktéž provést nové zaměření hrobového místa. Bližší informace Vám rádi 
poskytneme v kanceláři krematoria, na telefonním čísle 383 422 581 nebo 
přes e-mail krematorium.blatna@tiscali.cz.

Nedojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy nebo nebude-li dohodnuto 
jinak, bude z naší strany považován nájem hrobového místa za definitivně 
ukončený.

Zemřelí – prosinec
Šandová Anežka, Dobev, nar. 1921, úmrtí 1. 12. 2012
Benešová Jaroslava, Blatná, nar. 1935, úmrtí 1. 12. 2012
Zikánová Marie, Kadov, nar. 1914, úmrtí 8. 12. 2012
Stoklasová Anna, Sedlice, nar. 1927, úmrtí 10. 12. 2012
Šimsová Marie, Bezdědovice, nar. 1948, úmrtí 14. 12. 2012
Šimůnková Anna, Radošice, nar. 1924, úmrtí 13. 12. 2012
Kalaba Miloslav, Blatná, nar. 1933, úmrtí 16. 12. 2012
Kubíková Vlasta, Blatná, nar. 1926, úmrtí 26. 12. 2012
Kuhnová Vlasta, Blatná, nar. 1933, úmrtí 25. 12. 2012
Matoušek Karel, Hvožďany, nar. 1923, úmrtí 29. 12. 2012
Šimůnková Růžena, Hornosín, nar. 1919, úmrtí 30. 12. 2012

Vánoční výzdoba
Vzhledem k tomu, že nám již skončilo období vánočních svátků pro rok 

2012, provedly i Technické služby města Blatné úklid vánoční výzdoby. 
Úklid byl proveden ve dnech 7. až 9. ledna, a to včetně pokácení vánočního 
stromu na tř. J. P. Koubka. Vánoční strom, tentokrát již jen po kouskách byl 
vrácen dárci panu Josefu Škantovi, kterému tímto ještě jednou děkujeme 
za poskytnutí stromu.

I v letošním roce bude probíhat obnova vánoční výzdoby, o čemž budete 
průběžně informováni, a to včetně přikládané fotografické dokumentace.

Technické služby města Blatné Vám tímto ještě jednou děkují za věno-
vanou spolupráci v roce 2012 a doufáme, že nám zachováte přízeň i v tom 
roce letošním, zejména v současné době, kdy probíhají práce spojené se 
zimní údržbou.

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému lednovému počasí mohly Technické služby 

města Blatné     s. r. o. zahájit svou činnost i na úseku údržby veřejné zeleně. 
Hlavní činností na tomto úseku bylo provedení ostříhání větví na lípách, 
které lemují hlavní blatenské ulice jako např. T. G. Masaryka, Tyršova, 
Jana Wericha, Šilhova a dále pak v odlehlých lokalitách (Nábřeží Husovo).

Níže přikládáme fotografie z činnosti pracovníků na veřejné zeleni.

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřel P. Heřman Fritsch, děkan v Blatné
Ve středu 2. ledna 2013 v 10.00 hodin byla ve farním kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Blatné sloužena zádušní mše za zesnu-
lého P. Heřmana Fritsche, děkana v Blatné.   

P. Heřman Fritsch zemřel 27. prosince 2012 v nemocnici 
ve Strakonicích v 73. roce svého života. Čtyřicet devět let působil 
ve farnostech českobudějovické diecéze Březnice u Příbrami, 
Bohutín, Drahenice, Starý Rožmitál, Ševětín, Bošilec, Strakonice, 
Strakonice-Podsrp, Katovice, Štěkeň, Jinín, Paračov, Blatná, Kadov 
u Blatné a Černívsko.

Děkan Heřman Fritsch byl pod vnější slupkou přísného a zása-
dového duchovního příjemný a srdečný člověk.

Možná se ani moc neví, že ve sbírkách knihoven jsou Liturgické 
kalendáře pro české a moravské diecéze, z nichž mnohé uspořádal 
Heřman Fritsch ( nejstarší ročník, který jsem našel, byl 2002/2003, 
pak každý další rok -  poslední  2012/2013.                              Z.M.

SOUTĚŽ O IDEOVÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
(pokrač. ze str. 1)

UPOZORNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S TVORBOU NOVÉHO ÚZEMNÍ-
HO PLÁNU     

V souvislosti s blížícím se začátkem pořizování nového územního 
plánu Blatná bychom chtěli připomenout všem občanům, kteří vlastní 
pozemky ve správním území města Blatná (tj. katastrální území Blatná, 
Blatenka, Jindřichovice, Drahenický Málkov, Milčice, Čekanice, Hněv-
kov, Skaličany), že již mohou navrhovat nové využití svých pozemků, 
které bude následně prověřeno a posouzeno v rámci zpracovávání 
nového územního plánu. Formulář žádosti o změnu funkčního využití 
pozemku je k dispozici na výše uvedených internetových stránkách 
nebo přímo u pracovníků odboru výstavby a územního plánování.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
a pořádání architektonické soutěže, zejména pak odborné porotě v čele 
s jejím předsedou 

Doc. Ing. arch. Janem Jehlíkem, sekretáři soutěže Ing. Zdeňce Michlové, 
Centru kultury a vzdělávání Blatná za poskytnutí prostor a celou organizaci 
výstavy soutěžních návrhů a Ing. Robertu Flanderovi za zahájení a mode-
rování vernisáže výstavy.

Za MěÚ Blatná OVÚP V. Koubek a K. Řebřinová

Prosím inzerenty, kteří uhradili fakturu za inzerci 2012 

po 10.1.2013, aby tuto úhradu potvrdili – stačí mailem před 

uzávěrkou dalšího čísla, tj. do 4.2.
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Degustace dvanáctistupňových piv 
v Zahorčicích. Božíhodová veselice v místním 
„Alcronu“ zaznamenala nový rekord

Zahorčice - O vesnici jménem Zahorčice je všeobecně známo, že tady 
zdejší obyvatelé a chalupáři tvoří výbornou partu a umí se náramně bavit. 
Proto také právě tady vznikla vánoční společenská tradice, která nemá 
v širokém okolí obdoby. Vždycky na 1. svátek vánoční - Boží hod - se 
v tamní klubovně s výčepem, pojmenované honosně „Alcron“, ve večerních 
hodinách sejdou milovníci chmelového moku, aby si zasoutěžili v degustaci 
nyní už dvanáctistupňových piv. Ochutnávkového rituálu se pravidelně 
účastní i ženy a leckdy strčí „pány tvorstva“ do kapsy.

Pro letošní 14. ročník byla 
připravena série těchto vzorků: 
Budvar, Prazdroj, Holba, Ber-
nard, Zlatý bažant a Otavský zla-
tý. Každý soutěžící jako obvykle 
obdržel tiskopis se jmény piv 
a podle chuti a barvy přinese-
ného vzorku se snažil určit druh 
dvanáctky, ze které pocházel. 
Protože zájemců o „testování“ 
piv byl rekordní počet - rovných 
třicet pět, pořadatelé rozdělili 
aktéry do dvou skupin.

Celá tato akce vznikla - jak 
jinak - u piva a z hecu. Funkci 
„zakladatelů a hnacích motorů“ 
vzali na svá bedra dva zahorčičtí 
starousedlíci - František Brož 
a Petr Šulc. „Začínalo se s dese-

tistupňovými pivy, po čtyřech letech se přikročilo k jedenáctkám a teď už 
účastníci soutěží pijí dvanáctky,“ poznamenává k tématu František Brož, 
„Čas od času obohatíme vzorkovnu i zahraniční značkou. Ceny pro nejlepší 
degustátory jsou většinou pivního charakteru, někdy je oceníme i nějakým 
pohárkem, ale žádné hodnotnější odměny nedáváme - tady jde především 
o povyražení a zábavu ve dnech volna!“, zdůrazňuje František Brož. Sám 
sebe pokládá za průměrného pivního znalce: „Jako většina z nás jsem si 
také už odbyl nějakou tu nulu, kdy jsem nepoznal vůbec nic, to už k tomu 
folkloru patří. Loni se mi tedy podařilo zvítězit, když jsem správně určil 
čtyři vzorky dvanáctek,“ dodává organizátor, který běžně „udělá“ deset 
až dvanáct orosených půllitrů.

Za soutěžní stůl usedl už počtrnácté mezi jinými i pětadvacetiletý Voj-
těch Šulc z Blovic, který rozpoznal letos dva vzorky: „Loni to bylo kapku 
lepší, to jsem poznal tři. Jako pivní fajnšmekr nejsem nic moc, hodnotím 
se spíš nálepkou „podprůměrný“, protože piju jen jeden druh. Každý druhý 
rok končím na nule, fakt. Zato otec tu předloni „utrhl“ rekord, když dobře 
určil plný počet vzorků,“ říká mladík.

Před třemi lety zase v Zahorčicích „pivovanou“ vyhrálo duo Libuše Vo-
nášková ze Lnář a domácí Tomáš Vonášek. Letos plánovali týmový úspěch 
zopakovat, avšak nezadařilo se. „My to hlavně chápeme jako recesi, taková 
věc se nesmí brát vážně,“ vyjádřila se Libuše Vonášková, „Vždyť já pivu 
moc nedám, jsem ráda, když vyžebrám skleničku na manželovi,“ směje se.

Pěnivý mok náležitě rozveselil domácího Jiřího Čadka, zvlášť když 
soutěžní výkon podpořil kvalitním tréninkem před zahájením akce. Na-
víc si „střihl“ roli Hujera z filmu „Marečku, podejte mi pero“, když si do  
„Alcronu“ přivedl rodinné příslušníky a příbuzné ze dvou stavení vedle 
sebe. Neplatilo tu sice ono pověstné „Účast byla hojná, jenom od Hujera 
přišlo čtrnáct lidí“, ale osm jich bylo bezpečně. „Zatím jsem byl jen na pěti 
ročnících, protože pracuju v kravíně a většinou mám povinnosti u ustá-
jeného dobytka,“ vysvětluje Jiří Čadek, „Tady mě především fascinuje ta 
úžasná atmosféra, kdy se sejde v nevázané společnosti o svátcích tolik 

lidí najednou, aby se pobavili. 
Cítím se tu báječně,“ prozrazuje 
zahorčický „Hujer“.

Zahorčická degustace dva-
náctistupňových piv je opravdu 
vlastně spíš jakousi „sázkou 
do loterie“ než přeborem oprav-
dových znalců. Tomu odpoví-
dají i velmi rozdílné výsledky 
jednotlivců, kdy jednou člověk 
dosáhne velmi slušného výsled-
ku a vzápětí skončí píď od minu-
sového pole. Samozřejmě záleží 
také na „tréninku“ a „talentu“, 
ale dvanáctistupňová piva se 
prostě tak běžně nekonzumují.

To ostatně potvrdil i letošní 
vítěz - Václav Karlík ze Zahor-
čic: „Já dvanáctku nepiju a to, 
že jsem dnes uhádl všech šest 
vzorků, je obyčejná náhoda 

v kombinaci se štěstím. Prostě jsem se z větší části trefil. Také je ale prav-
da, že nemám poškozené chuťové pohárky. Ale tak příznivý výsledek mě 
samotného překvapil.“

Václav Karlík sice určil správně plný počet pivních vzorků, ale nebyl 
sám. Tím druhým „borcem na konec“ byl Petr Sladký z Plzně, čímž padl 
dosavadní rekord zahorčické vánoční ochutnávky. V její historii se ještě 
nikdy nestalo, aby plný počet určili hned dva soutěžící najednou. Vlastně 
se to podařilo jen jednou jednomu šťastlivci. O vítěze se tedy letos loso-
valo a osud byl příznivější k domácímu zástupci. Také třetí místo vzbudilo 
překvapení. Získala ho žena se čtyřmi úspěšně určenými vzorky - Lucie 
Zíková ze Zahorčic. „Hvězdná trojka“ byla odměněna shodně dárkovými 
baleními lahvových piv. Jak jinak než dvanáctek.

Zajímavý je způsob, jakým klub „Alcron“ po celý rok funguje a získá-
vá prostředky na dotování místních akcí. „Kolektiv pětadvaceti zdejších 
štamgastů si dle libosti do Alcronu zajde, natočí si pivo nebo piva, udělá 
čárky a když je útrata větší, pak ji každý uhradí najednou. Klíč visí na místě, 
o kterém každý z nich ví. Ušetří se za hostinského, cena piva je minimál-
ní, nestane se, aby někdo nezaplatil. Všechno je tady založené na důvěře 
a funguje to bezvadně. Z vydělaných peněz se platí kromě degustace piv 
také náklady, spojené se stavěním májky a dalších akcí v obci,“ popisuje 
finanční kolotoč zastupitel obce Josef Honz, který patří mezi pravidelné 
vánoční degustátory. Že takový model může fungovat v českých pomě-
rech je snad až na hranici sci-fi. Ve Švýcarsku nebo třeba Norsku je tohle 
normální. To jen dokazuje, jak výjimečnou obcí Zahorčice u Lnář jsou.

Vladimír Šavrda 

Hlavní vítěz zahorčické ochutnávky, domácí 
Václav Karlík.

Znak a prapor obce Čečelovice 
posvětil místní rodák

Čečelovice - Počet vesnic, které dosud nemají vlastní prapor a znak, 
řídne. Obecních symbolů se tak dočkali i čečelovičtí, kteří o schválení 
jejich návrhů požádali písemně český parlament 7. března 2012. V neděli 
16. prosince téhož roku mohly být obecní symboly slavnostně posvěceny 
čečelovickým rodákem- děkanem Karlem Vrbou, působícím na diecézi 
v Písku. Stalo se tak na veřejném prostranství před zdejší kaplí svatého 
Josefa za přítomnosti desítek občanů. Slavnostní mši doprovázel zpěvem 
sedmičlenný sbor svatého Martina z Radomyšle. O další části kulturního 
programu se při této příležitosti postarali místní žákovský flétnista, který 
oblažil přítomné tradičními vánočními koledami, strakonická dudácká sku-
pina / část pošumavské kapely / a konečně místní děti, které na sále místního 
pohostinství sehrály divadelní představení „ Sněhurka a sedm trpaslíků“.

Jak prozradil čečelovický starosta Milan Stejskal, před slavnostním 
aktem u kapličky se přišlo na to, že svatostánek postrádá sochu svého 
patrona. „ A tak jsme museli narychlo oslovit šumavského řezbáře pana 
Titla, aby nám nového svatého Josefa vyrobil. Při té příležitosti byl také 

  Společenské dění 
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Informace Finančního úřadu v Blatné: K reorganizaci české daňové správy
Informace finančního úřadu – Územního pracoviště v Blatné:
K dani z nemovitostí -  2. část.

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2013 přísluš-
nému územnímu pracovišti (dále jen „ÚzP“) Finančního úřadu pro Jiho-
český kraj, kde bude umístěn spis poplatníka.. Umístění spisu poplatníka 
za nemovitosti ležící na území Jihočeského kraje se řídí níže uvedeným 
algoritmem:

A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v Jihočeském kraji – spravu-
jícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož obvodu 
územní působnosti se nacházelo místo pobytu / sídlo poplatníka v roce 
2012 (Např. poplatník má místo pobytu/sídlo v Blatné, spravujícím ÚzP 
je ÚzP v Blatné). 

B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v Jihočeském kraji a má 
zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného 
původního FÚ (např. FÚ v Blatné) – spravujícím ÚzP je územní pracoviště 
v místě tohoto původního FÚ (ÚzP v Blatné)

C. Nemá-li poplatník - právnická osoba sídlo v Jihočeském kraji a má 
zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ 
(např. FÚ v Blatné a FÚ ve Strakonicích) - spravujícím ÚzP je ÚzP v Čes.
Budějovicích. 

D. Nemá-li poplatník - fyzická osoba místo pobytu v Jihočeském kraji 
a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, 
vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující 
ÚzP je určeno takto:

I.    je-li poplatníkem pouze daně z pozemků je spravujícím ÚzP v Čes.
Budějovicích,

II.   má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních 
FÚ v kraji (např. FÚ v Blatné, FÚ v Prachaticích), z toho stavby 
má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ (např. FÚ 
v Prachaticích), spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle 
obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby, tj. 
v daném případě ÚzP v Prachaticích

III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více pů-
vodních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby 
a následujících priorit:

H – obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze 

jediného původního FÚ (např. FÚ v Blatné), spravující ÚzP je v místě 
tohoto původního FÚ (ÚzP v Blatné). Má-li více obytných domů v obvodu 
územní působnosti více původních FÚ (např. FÚ v Blatné, FÚ v Českém 
Krumlově), spravujícím ÚzP je ÚzP v Čes.Budějovicích.

R – byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní 

působnosti pouze jediného původního FÚ (např. FÚ v Blatné), spravující 
ÚzP je v místě tohoto původního FÚ (ÚzP v Blatné). Nemá-li žádný 
obytný dům a má více bytů v obvodu územní působnosti více původních 
FÚ (např. FÚ v Blatné, FÚ ve Vimperku), spravujícím ÚzP je ÚzP v Čes.
Budějovicích.

J – stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro ro-

dinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního 
FÚ (např. FÚ v Blatné), spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ 
(ÚzP v Blatné). Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro 
rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti více původních FÚ (např. 
FÚ v Blatné, FÚ v Kaplici), spravujícím ÚzP je ÚzP v Čes.Budějovicích.

4. spisy ostatních poplatníků - fyzických osob – (např. u FÚ v Blatné 
přiznává poplatník obytný dům, u FÚ ve Strakonicích přiznává obytný 
dům) - spravujícím ÚzP je ÚzP v Čes.Budějovicích.

Poplatníkům daně z nemovitostí, jimž na zdaňovací období roku 2013 
nevzniká povinnost podat přiznání k dani, bude oznámeno Územní pra-
coviště, na němž je uložen spis k dani z nemovitostí na alonži složenky 
k úhradě daně z nemovitostí.

O místu uložení spisu poplatníka daně Finančního úřadu pro Jihočeský 
kraj poskytuje od prvních lednových dnů roku 2013 informaci každé územní 
pracoviště tohoto finančního úřadu.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím 
aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.

Další aktuální informace
Na Územním pracovišti v Blatné bude v roce 2013 v provozu podatelna 

po celou provozní dobu pracoviště. V roce 2013 bude  pokladna otevřena 
v pondělí a středu vždy od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin, 
popř. v prodloužených pokladních hodinách v březnu a květnu.

Upozorňujeme, že se od 1. 1. 2013 mění číslo matriky bankovního účtu 
(určuje vlastní finanční úřad, v daném případě Finanční úřad pro Jihočeský 
kraj) na 77627231, Česká národní banka - kód 0710 se nemění, zůstávají 
i předčíslí jednotlivých daní. 

Na všechny související změny je veřejnost postupně upozorňována 
zejména na internetových stránkách české daňové správy - http://cds.mfcr.
cz, pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Finanční správy“. Další 
informace budou i na informačních deskách úřadu.

požádán o opravu stávajícího sochového inventáře. Pan Hála z Lažánek 
nám zase odborně pozlatil kříž před kapličkou,“ vysvětlil Milan Stejskal. 
Výroba svatého Josefa a umělecká renovace ostatních sošek si vyžádaly 
investici ve výši 50 000 korun.

Vladimír Šavrda

Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
tel.: 383422511, fax.: 383423161 
registrace u KS  České Budějovice oddíl C vložka 3096

Prodej živých ryb na sádkách 
v Blatné

V období od 18.ledna do 1.března 2013 od pondělí do 
pátka od 12 do15 hodin na prodejně v zadní části sádek.

Novinka! - živý pstruh na sádkách v Blatné! 
                   130,-Kč/kg! 

Akce! - K výběr 74,-Kč/kg, K I.tř. 66,-Kč/kg, kapr 
k dispozici ve všech kategoriích,  vedlejší druhy do 
vyprodání zásob.
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Rudolf Hrušínský: „V seriálu „Ulice“ učinkuji už osm let. Postava domácího 
Peška mi přirostla k srdci a kvůli ní odmítám většinu jiných nabídek.“
Dokončení z minulého čísla

„Teď bych se přesunul od vašeho otce zpátky k vám. 
Vzpomínáte si na svou první filmovou roli?“

„Tak to bylo ve filmu „ Škaredá dědina“ režiséra Karla 
Kachyni, kde si se mnou zahrál kolega Petr Čepek. Jednalo 
se o velmi zdařilé dílo.“

„Dokázel byste odhadnout, kolik postav jste během 
své umělecké kariéry vytvořil?“

„Za těch čtyřicet let, co se mohu nazývat hercem, jich 
bylo v divadle, filmu i televizi požehnaně. Nedovolím si 

ale vyplivnout jakékoli číslo - vyloženě bych „střílel naslepo“.
„Teď z jiného soudku. Veřejnost si vás oblíbila nejen jako herce, ale také 

jako zkušeného a vášnivého rybáře, což se ostatně promítlo právě i v novác-
kém seriálu „ Ulice“. Kdo vás přivedl k rybaření a jak dlouho už relaxujete 
nad vodní hladinou?“

„Tak k rybaření mě přivedl táta, který holdoval stejné zálibě a k vodě mě 
brával velice často už od mých třech let. Zpočátku jsem vykonával takové ty 
pomocné rybářské práce jako je kopání žížal, chytání koníků a lovení malých, 
násadních rybiček . Při té poslední příležitosti se mi podařilo ulovit moji první 
větší rybu na vrbový proutek, opatřený malým háčkem s kuličkou těsta. Byl 
to sumec. Měřil sice jen čtyřicet pět centimetrů, ale v mých očích šlo o kapi-
tální kousek a takhle to vidím i dnes. Však jsem byl tehdy na svou první rybu 
náležitě pyšný.“

„Vzpomněl byste si na svůj nejparádnější rybářský úlovek?“
„Tak tím je dozajista sumec, kterého jsem chytil přede dvěma lety ve Špa-

nělsku na řece Ebro. Měl dva metry a osmnáct centimetrů. Ulovil jsem ale 
spoustu dalších velkých ryb- například v Mongolsku to byl obrovský tajmen, 
dlouhý metr a třicet šest centimetrů. Tajmen je vlastně obdoba hlavatky. Co 
se týče Mongolska - jedná se o opravdový rybářský ráj a já tuhle zemi hned 
po Jižních Čechách miluji nejvíc.“

„Vy jste coby úspěšný rybář měl v televizi i vlastní pořad….“

„ Ano, to je pravda. Běžel na obrazovkách několik let. Původně se jmenoval 
„Jak na to“, později byl titul změněn na „Na rybách s Rudou Hrušínským“. 
Udělali jsme moc dílů, protože nejprve tenhle pořad šel jednou za čtrnáct 
dílů, později dokonce jednou týdně. Všechny zainteresované lidi to ohromně 
bavilo, i u diváků zaznamenal kladný ohlas a tím víc nás všechny mrzelo, že 
tento pořad skončil.“

„Vy prý si na všechny vaše cesty berete rybářské „ nádobíčko“……
„Ano, kamkoliv jedu, jede se mnou i prut a skoro vždy a všude si minimálně 

jednou, dvakrát zachytám. Jak už jsem podotkl, nejraději rybařím v Mongolsku, 
kam jsem si vyrazil už osmkrát. Tahle země má nádherně čisté řeky, nezkažené 
průmyslem a civilizací. Jsou doslova přecpané ohromnými rybami- pstruhy, 
lipany…. Prostě pohádka!“

„Vy jste svou rybářskou vášeň přenesl i na stránky knih, že ?“
„Vyšly mi tři knihy - dvě jsem napsal s Růženou Doležalovou, jednu s Ivem 

Slámou. Všechny pojednávají o rybách a cestování za nimi a jsou doplněné 
množstvím barevných fotografií. Ale v této chvíli jsou už podle mých infor-
mací rozebrané.“

„Jakým zálibám se ve svém volném čase- vyjma rybaření- věnujete?“
„Bohužel ani na to rybaření mi nezbývá přemíra času. Jinak jsem celý život 

strašně rád hrál tenis, ale bolavá záda mě už z této aktivity vyloučila. Dalším 
mým velkým koníčkem bylo malování, ale i tady chybí volný prostor, takže se 
těším, že až budu v důchodu, si konečně zase v pohodě pár obrazů namaluji.“

„Děkuji vám za rozhovor a přeji vám, aby se vám potěšení z vašich zálib 
dostávalo měrou vrchovatou!“

Rudolf Hrušínský navštěvoval v raném mládí hudební konzervatoř, kde 
studoval klavír a akordeon u profesora Smetany. Po maturitě přešel na divadelní 
fakultu studovat herectví, kde hlavním pedagogem byl profesor Miloš Nedbal. 
Po absolvování studia rok působil v divadle „ Ateliér“ / tam se dnes nachází 
studio „ Ypsilon“ /. Poté s Janou Švandovou a Jiřím Cízlerem získal angažmá 
v Činoherním klubu, kde setrval dvacet let. Pak nastoupil do divadla „ Bez 
zábradlí“, kde hraje doposud.              Vladimír Šavrda 
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Česká „schíza“
Poslední dobou mi připadá, že realita je v naší 

společnosti podivně rozdvojena. 
Na jedné straně můžeme v televizi sledovat 

pořady o zločinech komunismu, vychází o nich 
knihy, hovoří se o totalitní komunistické mi-
nulosti, odškodňujeme oběti komunistického 
bezpráví. 

Na druhé stejná strana, která ono bezpráví, 
morální, kulturní a ekonomickou devastaci spo-
lečnosti před r. 1989 způsobila, se dere k moci. 

Někteří lidé dnešní stav přirovnávají k situaci 
v roce 1948, kdy si většina občanů také nepřipou-
štěla, že by se něco zlého mohlo stát.

Naši pravicoví politici na současný schizo-
frenní stav společnosti v zásadě příliš nereagují. 
Vedou si svoje žabomyší války, bojují o lukrativ-
ní posty. Nikdo si nechce rozházet voliče již tak 
naštvané nekompetentně a pozdě prováděnými 
reformami ještě tím, že by se zaobíral minulostí. 

Bohužel ale platí, že jak se vyrovnáme s mi-
nulostí, takovou budeme mít i budoucnost.

Děsí mne obecná lhostejnost, neochota vzpo-
menout si, jak to před r. 1989 doopravdy bylo. 

Snad jedině pan Karel Schwarzenberg to 
v televizním Hyde parku z 20.12.2012 vyjádřil 
naprosto přesně. Na námitku, že komunisty 
voliči do funkcí legálně, demokraticky zvolili, 
reagoval otázkou: „Jak byste se  cítili, kdyby se 
v sousedním Německu dostala k moci nějaká 
demokraticky zvolená strana hlásící se k fašis-
tické ideologii?“ 

K tomu není téměř co dodat.
Pravice tedy, zdá se, do sebe zahleděna nemá 

dostatek sil recidivě komunismu v nějaké více či 
méně odpudivé formě zabránit. 

A levice? Ta v zájmu prosazení svých popu-
listických programů je ochotna spolupracovat 
třeba i s ďáblem. 

Levicové strany často, jenom aby se zavděči-
ly nespokojeným voličům, prosazují protinávrhy 
úsporných opatření, i když přece všichni víme, 
že abychom se nevydali řeckou, španělskou, 
italskou či jinou cestou a neskončili v bankrotu 
a všeobecné bídě, musíme nějaká ta nepopulární 
opatření udělat. 

Ano, ale nejdříve by si všechny politické 
strany, které od r. 1989 vládly nebo vládnou, 
měly udělat pořádek ve vlastních řadách. Všem 

pravicovým i levicovým vládám od r. 1989 
zazlíváme korupci, nekompetentnost, a zvláště 
to, že umožnily rozkrást, co se dalo a mnohdy 
při tom asistovaly. 

Zrovna tak, jako nelze promlčet zločiny 
komunismu, nelze promlčet ani případy ko-
rupce, uplácení, tunelování. Napojení na moc 
v některých případech bije do očí, jindy je třeba 
jej prošetřit.

Musíme trvat na jejich odhalení, potrestání, 
na navrácení ukradeného majetku! 

Jinak se nikdy ze slepé uličky, ve které jsme 
se ocitli, nedostaneme.

Dovolte mi ale zauvažovat, kde se vlastně 
vzala ta drzost bezostyšně rozkrádat národní 
majetek. 

Moje úvaha vede nejen k situaci před „naší“ 
Sametovou revolucí, ale i po ní. Nejprve trocha 
historie: Komunisté poté, co po válce pučem 
získali moc, ukradli šmahem všechno a všem. 
Nazvali to ironicky znárodněním. Okradené 
průmyslníky, zemědělce, živnostníky, občany 
této země pak pro jistotu zlikvidovali, zavřeli. 
Pro jistotu nás pak všechny zavřeli do klece 
z ostnatého drátu.

Používali ukradené národní bohatství k prosa-
zování svojí agresivní imperialistické ideologie. 
Majetek, posty, výhody rozdělovali pravověrným 
komunistům. 

Prostředky získané znárodněním použili 
k umlčení opozice, k manipulaci s fakty, lidmi, 
k výchově dětí ve lži, atd. Že nás jejich pano-
vání posunulo kamsi na úroveň Severní Korey, 
nepodaří se dnes ani nikomu popřít.

Vytvořili novou oligarchii všemocných, 
na úkor ostatních dobře zabezpečených apa-
rátčíků.

Stali jsme se vazalskou zemí a naše národní 
bohatství plynulo výměnou za nechvalně známé 
poradce a ztrátu samostatnosti na východ.  

A situace po Sametové revoluci? 
Považuji za správné nemstít se těm, kteří naši 

zemi svojí vládou trvající přes 40 let dovedli 
k morálnímu a hospodářskému úpadku, kteří 
považovali bezpráví za normální způsob vlády. 
Jenže spravedlivý trest a mstu pokládám za něco 
diametrálně odlišného.

Zločiny komunismu nejsou promlčeny. 
Pokud možno všechny doložitelné případy 

bezpráví, perzekuce, denunciace, zneužití moci, 

záměrného umlčování ideových protivníků 
z doby panství komunismu nutno odsoudit, 
potrestat. 

A devadesátá léta minulého století?
Žijeme dodnes ve stínu nepotrestané viny 

porevolučních privatizačních tunelářů z deva-
desátých a následujících let a nepotrestané viny 
těch, kdo jim umožnili beztrestnost. 

V rozjařené atmosféře po revoluci si někteří 
svobodu pletli se stavem „vše dovoleno“, což 
nahrávalo různým „zlatokopům“, kteří jakoby 
jenom čekali, až přijde jejich chvíle.

Morálka se však nezlepší sama od sebe. 
Když lidé mají před očima případy nezá-

konného, nemorálního obohacování, kterému 
se nedostane trestu, ale i případy protagonistů 
minulého režimu, kteří se jim nyní z dobře 
placených pozic ve státním aparátu, z vedení 
různých státních, anebo již šikovně zprivatizo-
vaných firem posmívají, těžko se budou sami 
chovat morálně.

Když mladá generace sleduje chování sou-
častných politiků, jež se v některých případech 
téměř blíží aroganci politiků komunistických, 
těžko se bude v budoucnu chovat morálně.

Když si parlament v naprosté neúctě k ostat-
ním občanům a jako popření vlastních úsporných 
opatření odhlasuje zvýšení již tak vysokých 
platů, koho si potom máme vážit?

Nestačí o reformách, potřebě šetřit státní 
rozpočet pouze mluvit, ale musí se tomu také 
něco obětovat, že, páni poslanci? 

A ne na občany uvalit vyšší daně a sami si 
přidat. To považuji za výsměch nám všem!

Politika se opět vzdálila životu „obyčejného“ 
člověka, který politikům jejich pravomoci dal 
a jehož blaho by mělo být jejich cílem. 

Oni se však pohybují v jiném světě, kde ne-
musí uvažovat o tom, kde vzít prostředky na běž-
ný život, a voliče berou jenom jako nutné zlo. 
Slíbí jim cokoliv, jenom aby byli zase zvoleni. 

Ale co probůh ještě čekáte od komunistů? 
Ti, co vám slibují sociální spravedlnost, chtějí 

pouze moc. Až jim ji dáte, pomalu vás začnou 
ve jménu svojí pomýlené ideologie rdousit, jako 
to již udělali jednou.

Neexistují jednoduchá, okamžitá řešení krom 
těch, která budou na úkor vás, vašich dětí, vaší 
svobody.

Luboš Vinš

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat za hezké vánoční svátky, které nám v Domově pro 

seniory v Blatné připravilo vedení Domova.  Velké poděkování patří všem sestřičkám, 
sociálním pracovnicím, také celé kuchyni i těm, kteří se starají o vzornou čistotu 
po celý rok, nejen o Vánocích.

Vánoce zde byly kouzelné, slavnostně připravená jídelna bylo dílo sestřiček.Večeře 
s bramborovým salátem, s kapřími i kuřecími řízky a nechyběla ani krabička cukroví. 
K tomu ještě hezký kolektiv, tak to byl Štědrý den.

Takovéto hezké dny prožíváme v domově celý rok. Sestřičky, ačkoliv jejich práce 
není lehká, se stále usmívají, mají pro nás milé slovo i pohlazení. Díky.

M.Z.
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„Neokoukaná“ hudba FruFru putuje napříč žánry. Ve spojení s nevšed-
ními texty nabízí prožitek výjimečného setkání. 

FruFru vznikli v roce 2000 v Třebíči jako příležitostné seskupení k im-
provizacím na vernisážích... 

V únoru 2003 vydali debutové CD Hmotný svět s texty Honzy Volfa, 
Allena Ginsberga, Georga Trakla, Václava Bartoše a kmene Evenků… 
V rámci prezentace se FruFru objevili v pořadech České Televize, Óčka, 
Musicbox TV a na soukromých i státních rozhlasových stanicích. Časopis 
Report vydal jednu píseň na CD kompilaci Soundczech. 

V prosinci 2005 kapela vydala své druhé album Nevěř tichu u Indies 
records, za které byla nominována na žánrovou cenu akademie populární 
hudby Anděl 2005. Točilo se v Sonu a v klidu domácího studia. Texty si 
psal opět Václav Bartoš, další poskytli Ditmar Chmelař, Kryštof Ewanče 
a anonymové ze 16. století. CD se dostalo do distribuce v Polsku a na za-
hraniční internetové servery. Může se pochlubit spoustou pochvalných 
recenzí. Byl natočen klip k písni „Minulost patří robotům“. 

V lednu 2009 vychází u Indies zatím poslední album „Až přiletí tuč-
ňák...“ za účasti hostů: Zpěv, housle, kvinton: Gabriela Vermelho (Maraca); 
Zpěv, violoncelo: Dorotka Barová (Tarafuki); trumpeta, křídlovka: Fran-
tišek Kučera (ex Čikori) a na stick nám hostoval Jakub Vejnar (Baterky, 
Aneta Langerová a další). K písni Přijď byl v říjnu 2009 natočen klip 
v brněnském HaDivadle, ve kterém se objevují známé tváře HaDivadla jako 
např. Tomáš Matonoha, René Kalný, Maruna. V roli toužebně očekávané 
milé, která se neustále válí po restauracích se nachází Gabriela Vermelho. 
Za tento klip také patří dík sponzorům (rovněž v klipu účinkují), zvláště 
však Lumírovi Moučkovi. 

Během svého bezmála desetiletého působení se FruFru představili 
na stovkách pódií – v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu, Slovinsku, 
Maďarsku, Chorvatsku, Velké Británii a Francii. Z festivalů to byly napří-
klad Rock for People, Trutnov, Planet Roxy, Králíky, Boskovice, Zámostí, 
Mezi Ploty, Prázdniny v Telči, Febiofest, Globalbeat, Klikkfest N. Zámky, 
Szighet Budapest, The Mayor‘s Thames Festival London, Bardentreffen 
Nürnberg, Angermünde, East goes West Leer, World & Ethno Levice 
a další ... 

Sestava: 
Václav Bartoš - zpěv, steeldrumy 
Vladimír - kytara, zpěv 
Adam Kotrba - baskytara, zpěv 
Nelid - bicí 
Diskografie: 
2011 - klip k písni Já a já a já a já (režie: Pavel Liška, Hrají: Pavel Liška, 

Tomáš Matonoha , FruFru a další ...) 
2009 - klip k písni Přijď (režie: Lumír Moučka a Tomáš Matonoha, 

hrají: Tomáš Matonoha, Gabriela Vermelho, FruFru, sponzoři 
a další ...) 

2009 - Třetí řadové album Až přiletí tučňák... (Indies record) 
2006 - videoklip Minulost patří robotům 
2005 - Rock & Pop 12/2005: Možnosti Indies records 2005 – sampler 

(Běloši) 
2005 - Druhé řadové album Nevěř tichu (Indies records, 35:35) 
2004 - Report 9/2004: CD kompilace Soundczech (Pravda o Elvisovi) 
2003 - Oficiální debutové album Hmotný svět (Leviathan Rcds, 70:42) 
2003 - Videoklipy Ó živote a Stačí jen mysl nastavit 
2002 - Demo ze živého koncertu v Třebíči, snímané 7 kamerami (obsa-

hovalo videostopu pro PC) 
2000 - První demosnímek v třebíčském studiu Skála 

HODPODA U DATLA
SOBOTA 26. LEDNA 2013 OD  20.00 hod.

Informace z SOŠ Blatná
Úspěch žákyň SOŠ Blatná v Účetní olympiádě 

Tým studentek oboru Obchodní akademie 4. ročníku 
v čele s Annou Liškovou pod vedením učitelky Ing. Květo-

slavy Plechaté se zúčastnil 2. ročníku Účetní olympiády, kterou vyhlásila 
katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze 
se sponzorem Poštovní spořitelnou ERA. Předmětem Účetní olympiády 
bylo řešení rozsáhlé modelové studie zaměřené na sestavení účetní závěr-
ky fiktivního podniku. Modelová situace zahrnovala účtování účetních 
operací účetního období 2010 a účetního období 2011. Pro účtování byl 
využit program WinDUO, který studenti SOŠ Blatná běžně využívají při 
vyučování. Výstupem řešení bylo zpracování účetní závěrky, kde komise 
VŠE hodnotila jak obsah a správnost zaúčtování, tak i grafické provedení. 
Přestože se soutěže účastnily i mnohé jiné školy,(včetně ekonomicky zamě-
řených škol z okolí), z celých jižních, středních, západních i východních 
Čech byly žákyně SOŠ Blatná nejlepší (s výjimkou jedné stejně úspěšné 
plzeňské školy). Tým SOŠ Blatná sice nepostoupil do finále Účetní olym-
piády (postoupily jen 3 týmy z Ústí n/L, Brna a Valašského Meziříčí), ale 
práce tohoto týmu byla spolu s dalšími 8 týmy hodnocena jako vynikající, 
dalších 5 ze zúčastněných týmů bylo hodnoceno pochvalou, týmy ostatních 
škol již řešení na požadované úrovni nezvládly. Organizátoři z VŠE Praha 
vysoce ocenili kvalitu řešení účtařek z obchodní akademie z Blatné, zadání 
bylo náročné nejen obsahem, ale i časově. Základem úspěchu je kvalitní 
výuka s množstvím praxí jak učebních, tak v reálném prostředí podniků 
a organizací a s maximálním využitím počítačových učeben. Rozsáhlý 
účetní příklad zpracovávaný s použitím počítačů je základem praktické 
maturitní zkoušky oboru Obchodní akademie a částečně i informatického 
oboru Informatika v ekonomice (kde jsou ale navíc i praktické informa-
tické dovednosti). Maturanti ze SOŠ byli v letech 2011 i 2012 ve srovnání 
s jinými školami nadprůměrně úspěšní i ve společné části maturit (tedy 
v češtině, matematice a cizích jazycích).
Obhajoby žákovských projektů vSOŠ Blatná

V prosinci a lednu žáci a žákyně 4. ročníků všech tří oborů v sále školy 
předvedli obhajobu svých odborných žákovských projektů, které jsou závě-
rem předmětu praxe. Formou počítačové prezentace popsali a před komisí 
a spolužáky obhájili písemnou práci na zvolené odborné téma. U oboru 
obchodní akademie z ekonomiky, u oboru Informatika v ekonomice buď 
z informatiky (grafika, web, instalace atd.) nebo z ekonomiky (podklady 
k pracím získali studenti na praxích v podnicích a organizacích a konzulto-
vali je s odbornými učiteli školy) a v případě žáků elektrotechnického oboru 
Elektronické počítače se jednalo o obhajobu elektrotechnického výrobku 
s písemnou dokumentací. Hodnocena byla jak vlastní práce (včetně správ-
nosti obsahu, vlastních myšlenek a pravidel citace literatury a formálního 
zpracování), tak forma počítačové prezentace a její ústní obhajoba a schop-
nost reakce na otázky. Na webu školy www.blek.cz můžete vedle dalších 
informací o SOŠ Blatná najít fotografie z obhajob i odkaz na video ukázku 
ze zajímavých obhajob práce žáka elektrotechnického oboru a práce žákyně 
obchodní akademie. Určitě není náhodou, že součástí poslední inspekční 
zprávy ČŠI z SOŠ Blatná (z ledna 2012) je i uvedení obhajob odborných 
prací jako „ příkladu dobré praxe“ i pro jiné školy. Další z nadstandardně 
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hodnocených (ČŠI i tzv. „evropskými cenami 
kvality“) oblastí v aktivitách školy je například 
mezinárodní spolupráce, ale o ní jsou čtenáři 
SOBáčku (nebo Blatenských listů) pravidelně 
informování, informace jsou i na webu školy. 
Všem zájemcům o studium oborů SOŠ Blatná 
lze doporučit osobní prohlídku školy (termíny 
dnů otevřených dveří jsou na webu školy www.
blek.cz, ale telefonicky či mailem si lze domluvit 
prohlídku školy kdykoli). Za žáky i vyučující 
SOŠ Blatná děkujeme všem podnikům a orga-
nizacím spolupracujícím se školou (nejen při 
žákovských praxích) a jim i všem čtenářům 
Blatenských listů přejeme zdraví a úspěchy 
v roce 2013.

Kulturní /ne/ kulturní kalendáře
Od ledna  2012 jsme se setkávali s novým vydáním kulturních kalendářů, prvním to počinem 

Centra kultury a vzdělávání v Blatné. Jeho „modernizace,“ byť  za podpory externí grafičky a dalších 
autorů, se však moc nevydařila a nesetkala s očekávaným ohlasem.

I přesto, že je vydáván na lesklém křídovém papíře, jeho grafika a písmo je nečitelné a formát  
„do kapsy“ a s ním spojené  „sponkování“ nevyhovující a zbytečné. A to nemluvím o obsahu /infor-
mace nepřesné, neúplné, rozcházející se s informacemi v BL, pozdní vydávání atd. /.

V Blatenských listech ze dne 9. března 2012 se nám pracovníci CKVB snažili objasnit, jak 
kalendář vzniká a proč je takový, jaký je: „Takto přehnutý a kancelářskou sponkou sepnutý list 
křídového papíru  je zvolen kvůli tomu, abyste jej mohli mít položený doma na stole, mohli ho nosit 
s sebou v kapse, peněžence, či kabelce a stále držel původní tvar, nezmuchlal se a díky křídovému 
papíru lépe odolával vlhkosti, mastnotě a dalším vlivům, kterým bychom mohli kalendář vystavit.“ 

„A co se týče kancelářské sponky,............“. Bude jistě zajímavé zjištění, jakou částkou tento 
počin přispěl ke snížení jeho ceny.

A nyní, opět na počátku roku, je vše jinak. To, co nám bylo zasláno počátkem roku 2013 vše výše 
popsané neguje. Jen mě utvrdilo v tom, že se o kulturu opravdu stará „tým odborníků.“

Myslím, že byste se měli zamyslet nad výkonem své práce a zbytečně nevyhazovat peníze nás, 
poplatníků. 

Děkuji                A.K.

Od nového roku nás informují téměř všechna média o zdražení většiny položek v našem životě.
K tomuto trendu se přidalo i Centrum kultury a vzdělávání v Blatné.
Bez jakéhokoliv oznámení zvýšilo poplatek z 50,- na 100,- Kč !  Myslím, že slušností a hlavně 

povinností je na tuto skutečnost předem upozornit. Způsobů je několik: uveřejnit v BL, v kulturním 
kalendáři, či v samotné knihovně na jakémkoliv letáku, ale hlavně a především na svých oficiálních 
webových stránkách.

A tady bych chtěl upozornit na to, že se zde v ceníku služeb uvádí: 
oddělení pro dospělé 50 Kč/rok
oddělení pro děti 20 Kč/rok
manipulační poplatek za službu MVS 40 Kč/titul

/Zkopírováno ze stránek CKVB dne 6.1. 2013/

Platí že, co je psáno, to je dáno. Tudíž by se tento poplatek měl i nadále dodržovat. A ne jak se 
stalo v blatenské knihovně zdražit rovnou o 100% ! Pokud si chcete udržet čtenáře, bylo by vhodnější 
rozlišit poplatky pro studující a důchodce, tak jak je tomu v ostatních knihovnách. 

Myslím, že tento názor zastává většina čtenářů, a nebude váhat se také k tomuto vyjádřit.
Knihovny byly vždy nositelkami osvěty a kultury pro nejširší veřejnost, a tak by to mělo zůstat 

i nadále. Q......, kulturo.
J.D. , studující

Program na leden 2013
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, Rybič-
ky, 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
21.1. – Malujeme zimní obrázky
23.1. – Lední medvídek
28.1. – Zvířátka z ruliček
30.1. – Sněhová vločka

30.1. – Valná hromada – od 19.00 hod v pizzerii Casa Verde 
–zveme všechny členky MC

Připravuje na únor: Hrátky pro předškoláky (odpolední pro-
gram zaměřený na logopedické a grafomotorické hry)

-více na  www.mckaprik.estranky.cz

Keramická dílna v DDM Blatná
Přijďte mezi nás

Chcete-li si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a něco 
pěkného vyrobit, přijďte mezi nás.

Kurzy jsou určeny pro
- děti od 10 let  
- pro mládež

- pro dospělé zájemce neomezeného věku
- A také pro maminky s malými dětmi od 4 let

                 
1.2.+ 8.2. - /pátek/       -    v 17.00 - 18.30 hod.

DDM Blatná
2.2. + 16.2. 2013 /sobota/    8.30 – 10.00 hod.
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ŽE BY SE BLÝSKALO NA LEPŠÍ ČASY?
Mohu říci, že za svůj sedmdesátiletý život 

trochu pamatuji. Pamatuji, kdy jsme jako skautíci 
často absolvovali noční pochody a orientační zá-
vody v lesích, kde jsme se orientovali pohledem 
na noční oblohu skrz vrcholy stromů. Ty lesy 
byly čisté, ošetřované, zdravé. Postupem času 
docházelo ruku v ruce s neblahými změnami 
ve společnosti i k neblahým změnám v přírodě. 
Dnes bych po několika krocích přišel k úrazu. 

Pamatuji jako vodák, že jsme vařili z vody, 
kterou jsme nabrali z řeky, na čistých březích 
jsme mohli téměř kdekoli tábořit. Téměř 
ve všech rybnících bylo možno zchladit letním 
sluncem rozpálené tělo.

Lesy a rybníky totiž dříve neměly funkci 
pouze pro tvorbu „hmoty“ nebo produkci masa, 
ale měly důležitou funkci vodohospodářskou, 
estetickou a rekreační.

Se změnou hospodaření ale lesy, rybníky 
a toky přestávaly mít svůj původní význam. 
Vyvrcholilo to sedmdesátými léty příchodem 
„intenzifikace“ všeho, čemuž se ani příroda 
nevyhnula. Dokonce i věda a výzkum se staly 
poplatnými tomuto trendu, zvláště za ministro-
vání soudruha Hrůzika. 

Příroda nemá ráda lidskou lenost a vždy ji 
nějakým způsobem lidstvu vrátí. Zákeřné je 
na tom to, že odezva se dostaví s někdy i delším 
časovým posunem. Takže „zlepšovatelé a vy-
nálezci“ jsou blahoslaveni, ale negativní dopad 
se dostaví, až se mnohdy „vynálezce“ ztratí 
v propadlišti dějin.

Lesy se postupně staly džunglí, zarostlou 
bezy, ostružiním, pajasany, plné neodstraněných 
větví a vršků, o čemž se Hrůzikovi „vědci“ vy-
jadřovali jako o naplnění ekologické rovnováhy. 
Nevhodně používaná těžká mechanizace má 

na svědomí poničené stromy, rozježděné cesty, 
zvýšenou erozi. 

V rámci výzkumného úkolu jsme se mimo 
jiné zabývali i vlivem stavu lesa na kvalitu vody. 
Je známo, že lesy mají nezastupitelný vodo-
hospodářský význam jak pokud se týká kvality 
podzemní vody, tak i jejího množství.

Rybníky se vlivem „intenzifikace“ staly nádr-
žemi, plnými eutrofní vody, plné nebezpečných 
vodních květů. Takto znečištěná voda naplnila 
i potoky a řeky. 

Při zavádění vodovodů do vesnic bylo opo-
menuto, že při zvýšení spotřeby vody rovněž 
stoupne množství odpadní vody, jejíž čištění 
nikdo neřešil.

Došlo to tak daleko, že dnes mnohdy nelze jít 
do lesa na procházku, na houby či borůvky, nelze 
se svlažit v rybníku, nelze vidět čistý potůček, 
nedej pánbůh se z něho napít.

Řešení situace se dostalo mnohdy do rukou 
naprosto nekompetentních úředníků, kteří často 
vydávají nesmyslné vyhlášky a zákazy. Na pří-
klad „ochranář“ z Národního parku Šumava 
usiloval o to, aby do parku měli zákaz vjezdu 
cyklisté. Odůvodňoval to tím, že prý jim z řetězů 
kape olej, který znečišťuje půdu a vodu. Přitom 
mu těžké těžební stroje, mnohdy v žalostném 
technickém stavu, nevadí.

Když jsem byl ještě v pracovním procesu, byl 
jsem delegován do pracovní skupiny na prezidi-
um akademie věd, která měla za úkol komplexní 
řešení otázky životního prostředí. Nevím, jak 
skupina skončila, posléze jsem odešel do dů-
chodu. Ale byl tam lesnický expert, profesor 
z Mendelovy univerzity, který tvrdil, že sankce 
za nepořádek v době bolševika nemají patřičný 
účinek, protože pokuty dává stát státu. Ale nyní, 

když jsou značné plochy lesů soukromé, to 
teprve bude mít efekt. Pohybuji se často po pří-
rodě, avšak zlepšení nezjišťuji, spíše mnohdy 
zhoršení, zvláště pak nastoupením zmíněné těžké 
mechanizace.

V mnohých případech nelze projít lesem 
vůbec, cesty jsou rozježděné a lesem nelze projít 
pro neprobrané plochy uschlých stromů, nebo 
hustou buřeň.

Ale minulý týden jsem šel se psem do lesa, 
nacházejícího se mezi Paštikami a Chobotem. 
Srdce mi poskočilo radostí. Šel jsem lesem, 
který mi připomněl mé skautské dětství, lesem 
upraveným jak po stránce odborné, tak po strán-
ce estetické, krásnou (nikoli asfaltovou) cestou, 
dokonce lemovanou tabulkami, informujícími 
laické návštěvníky o stromech, které zde rostou. 
Z cedulek (doufám, že je nikdo neponičí), jsem 
se mimo jiné dozvěděl, že patří městu Blatná 
a jsou obhospodařovány firmou KAISER, s.r.o.

Zadoutnala jiskřička naděje, že se ještě dožiji 
opět krásné přírody, lesů, rybníků, které nebudou 
plnit pouze „hmotu vyrábějící“ funkci. Mnozí 
odborníci si začínají uvědomovat bludy, které 
se mnozí i učili na odborných školách. Objevuje 
se nová šikovná mechanizace, která je při těžbě 
šetrná. Zmíněná těžká mechanizace, většinou 
vyráběná ve Skandinávských zemích, je tam 
používána až na zpevněných složištích, kam je 
dřevní hmota dopravována lanovkami nebo jinou 
šetrnou mechanizací. 

Mnozí odborníci přicházejí na to, že vršky 
stromů a osekané větve lze využít dále štěpko-
váním buď pro výrobu mulče, nebo pro dřevěné 
brikety.

Tak procházka mi nalila optimizmus do žil, 
naději, že se ještě dožiji opět hezké a funkční 
přírody.

V. Vojtěch
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŽÁKY  

SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

O Z N A M U J E 

RODIČŮM ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
( zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhod-

nění ), narozených do 31.8. 2007, že

Z Á P I S
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060

na  školní  rok  2013/ 2014
se bude konat v  budově školy Holečkova 1060

ve  čtvrtek 14. února od  9  do  17  hodin
v  pátek 15. února od  9 do 15 hodin

Bližší informace na telefonu 383 422 881,
osobní konzultace kdykoli

a RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM  
POSTIŽENÍM,

narozených do 31.8. 2007, že

Z Á P I S
do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505

na školní rok 2013/2014
se bude konat v  budově školy Nerudova 505

ve  čtvrtek 14. února od 9 do 17 hodin
v  pátek 15. února od 9 do 15  hodin

Bližší informace na telefonu 383 420 215,
osobní konzultace kdykoli

Pohřební ústav Hořejš, V. Hořejšová
Žižkova 120, Blatná

Zemřelí od 16. 9.:
Anna Motyková, nar. 1940, zemř. 16.9., bydl. Bezdědovice
Václav Šatava, nar. 1949, zemř. 21.9., bydl. Blatná
Jindřich Pavel, nar. 1943, zemř. 24.9., bydl. Blatná
Zdeněk Petlán, nar. 1946, zemř. 29.9., bydl. Blatná
Zemřelí v říjnu:
Jarmila Krajmerová, nar. 1926, zemř. 3.10., bydl. Březnice
Jan Kladívko, nar. 1930, zemř. 6.10., bydl. Blatná
Zdeňka Vrbská, nar. 1924, zemř. 5.10., Drahenický Málkov
Marta Bláhová Lisová, nar.1934, zemř. 9.10., Rožmitál p.Tř.
Hana Nováková, nar.1949, zemř. 13.10., bydl. Blatná
Anna Kratochvílová, nar. 1920, zemř. 26.10., bydl. Blatná
Zemřelí v listopadu:
Martin Lhoták, nar. 1973, zemř. 2.11., bydl. Blatná
Alexandr Krynický, nar. 1933, zemř. 11.11., Tchořovice
Antonie Sokolová, nar. 1932, zemř. 23.11., bydl. Blatná
František Haš, nar. 1936, zemř. 28.11., bydl. Hudčice
Zemřelí v prosinci:
Ladislav Nový, nar. 1941, zemř. 4.12., bydl. Čečovice
Václav Krýda, nar. 1937, zemř. 5.12., bydl. Řiště
Václav Novotný, nar. 1918, zemř. 9.12., bydl. Tisov
Věra Štěchová, nar. 1929, zemř. 14.12., bydl. Blatná
Anna Matějková, nar. 1926, zemř. 15.12., bydl. Bělčice
Marie Zelenková, nar. 1926, zemř. 18.12., bydl. Blatná
Marie Větrovcová, nar. 1928, zemř. 19.12., bydl. Nezdřev
Rudolf Vohryzka, nar. 1955, zemř. 20.12., bydl. Blatná
Josef Lívanec, nar. 1930, zemř. 21.12., bydl. Buzice

Jan Bartuška, nar. 1930, zemř. 22.12., bydl. Hajany
Jaroslava Mertlová, nar. 1949, zemř. 24.12., Doubravice
Jaromír Novotný z Blatné, nar. 1953, zemř. 29.12., Nový Bor
Milada Krejnická roz.Maňasková, nar. 1925, zemř. 30.9.
Josef Filípek, nar. 1946, zemř. 26.12., Praha
p. děkan Heřman Fritsch, zemř. 27.12., bydl. Blatná

                      

          
 
 
 
 

srdečně Vás i Vaše rodiče zveme 
ke ŠMOULÍMU zápisu do Základní školy Lnáře, 

který se uskuteční dne 7. 2. 2013 od 15,00 hod 
v učebně 1. ročníku 
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Kola pro Afriku – 2012 – rok první
* Myšlenka „českých jízdních kol pro Afriku“ vznikla na sklonku léta 

2011 v Anglii, při setkání s anglickou organizací Jole Rider, která posílá 
jízdní kola do Gambie již 7 let.

* Cesta do Gambie na konci roku 2011 a setkání s obdarovanými dětmi 
v této zemi potvrdilo záměr pomáhat z České republiky. V té době jsme 
ještě netušili, jaký zájem vzbudí projekt Kola pro Afriku v České republice.

* V lednu a únoru 2012 proběhly přípravné kroky k založení obecně 
prospěšné společnosti Kola pro Afriku. Současně byly zveřejněny první 
zprávy o chystaném projektu v médích, konaly se první besedy pro veřejnost 
o Gambii a o projektu Kola pro Afriku. Historicky prvním dárcem kola 
pro Afriku se stal pan Marcel Jureček při vůbec první besedě v Kostele 
Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu 12. února 2012. Kostel Svatého Ducha 
se stal prvním sběrným místem v projektu Kola pro Afriku.

* Následovala Kroměříž se svým sběrným místem. Cesta sběrných míst 
se ukázala jako možná, postupně  se  přidávala  další  sběrná  místa.  Do  
října  2012  vzniklo  na  60  dobrovolnických sběrných míst po celé České 
republice. Své prostory i sebe nabídli ve farnostech, školách a veřejných 
prostorách obcí firmy, občanská sdružení i občané. Zvláště velkou hodnotu 
spatřujeme  v propojení  projektu  se  školami.  Sbírka  probíhá  nebo  se  
uskutečnila  v deseti školách.

* Vypuštěný Gin z láhve – s dobrou vůlí je to pohádkové, každým dnem 
kola přibývají díky dárcům v celé republice, také díky sběrným místům, 
jejichž počet také roste. Lidé pohádkově otevírají svá srdce.

*Centrální sklad – v květnu probíhají jednání o centrálním skladu, 
jako návaznosti na sběrná místa,  kde  se  kola  budou  třídit  a  vhodná  
kola  pro  Afriku  opravovat.  Jako  v dosavadním průběhu celého projektu 
přichází další perlička - perla do vzácné mozaiky v podobě sdružení Nová  
šance  v Ostravě,  místní  části  Koblov.  Toto  sdružení  dává  šanci  lidem  
s různými náročnými životními příběhy a tito lidé se snaží tuto šanci 
vracet například v podobě pomoci v projektu Kola pro Afriku. Pomáhají 
při vykládkách kamionů s koly ze sběrných míst. Někteří pomáhají při 
třídění a opravách kol. Jsme vděčni za toto spojení a jako mnohokráte si 
uvědomujeme,  že  celý  projekt  přináší  mnoho  dobrého  hlavně  lidem  
v  naší  zemi  a  až  ve druhém sledu dětem v Africe. „Darované dobro je 
mnohokrát vráceno.“

*V průběhu léta 2012 se k projektu Kola pro Afriku přidal Radek 
Krupa se svou cestou na handbiku po hranici ČR. Tento hendikepovaný 
sportovec proměnil svůj sen objet republiku v propagaci projektu Kola 
pro Afriku. Během ujetých 1800 km s pohonem vlastních rukou zvěstoval 
v desítkách míst myšlenku pomoci dětem v Gambii. Radek zároveň zřídil 
sběrné místo ve Frýdku Místku. Díky Radkovi a jeho partnerské jízdě se 
zvedl zájem o projekt a také přišli významní sponzoři – společnost LAMA 
energy a společnost KVAPIL.

*Celý projekt stále stojí hlavně na dobrovolnících, cítíme vděk těm, 
kteří se přidávají a nezištně pomáhají, protože chtějí. Bez této energie 
by projekt nemohl pokračovat dál. Dobrovolnictví dává projektu vyšší 
hodnotu, dává projektu smysl.

*Koncem jara vyvstává otázka svozů kol ze sběrných míst do centrál-
ního skladu, hledáme cesty a opět perlička – perla do mozaiky, transportní 
společnost pana Ladislava Adamce z Nového Jičína FORMAN ADAMEC. 
Pan Adamec velmi podpořil projekt Kola pro Afriku a stal se tak hlavním 
a klíčovým partnerem v oblasti dopravy kol ze sběrných míst do centrál-
ního skladu.

Do centrálního skladu svezla společnost Forman Adamec téměř 3000 
kol. Další kola pomohla svézt transportní společnost Tomáše Švejcara 
z Uherského Hradiště, a liberecká společnost Helicar.  Do  centrálního  
skladu  v Ostravě  je  svezeno  ke  konci  roku  2012  téměř  4000 darova-
ných kol, dalších přibližně 3 tisíce kol je stále ve sběrných místech a čekají 
na svoz. Hledáme další logistické partnery.

* Díky velké řadě dárců a nadšenců se podařilo vybrat na 7000 jízdních 
kol. Darovaná kola je potřeba dále třídit a opravovat a následně poslat 
do Gambie, což je finančně náročné, proto jsme na podzim začali organi-
zovat benefiční akce, jejichž výtěžek je určen na dopravu kol do Gambie.  
Jednou  z úspěšných  benefičních  akcí  se  stal  Běh  pro  Gambii  v Ostravě,  

dne 20.10.2012. Zúčastnilo se 69 běžců, převážně studentů a učitelů dvou 
ostravských škol, 1st International School a Gymnázia Františka Hajdy 
z Hrabůvky. Díky všem běžcům se podařilo „vyběhat“ úžasných 29 551 Kč. 
Všem zúčastněným za tuto pomoc srdečně děkujeme.

* Studenti  Gymnázia  v Hrabůvce  pokračují  v nadšené  aktivitě  dál.  
Místní  studentská  firma pořádá velkou sněhulákovou akci na podporu 
projektu Kola pro Afriku – Sněhuláci pro Afriku. Může  se  stát,  že  v lednu  
budeme  v Ostravě,  díky  všem  zapojeným  školám,  zakopávat  o sně-
huláky. I tato aktivita pomůže kolům do Afriky a opět vyjadřuje hodnotu 
dobrovolnictví a smysluplnost propojení s mladými lidmi.

*Benefiční akce v Kozlanech na Vyškovsku a FashionAid v Praze 
přinesly shodně každá téměř6000 Kč. Velmi si vážíme ochoty všech po-
řadatelů, kteří akce pořádali ve prospěch projektu Kola pro Afriku bez 
nároku na svůj prospěch.

*Začátkem roku 2013 se chystá benefiční akce s multikulturním centrem 
Cooltour v Ostravě. Do této akce se velmi pozitivně zapojují některé ostrav-
ské cykloprodejny a servisy, také Fakulta umění Ostravské univerzity a také 
vzniklo krásné partnerství se Střední odbornou školou ve Frýdku Místku.

*Je konec kalendářního roku. Kdekdo by mohl říct, že mu v ročním 
výčtu chybí poslední krok, a tím je odeslání kol dětem do Afriky. Tento 
slavnostní krok přijde v únoru roku 2013. Chystáme všechno k tomu, 
aby se tak stalo. Spolupracujeme s ostravskou přepravní společností NH 
– TRANS, SE o spolupráci při odeslání prvního kontejneru s 500 koly 
dětem do Gambie. Tato společnost vstoupila nezištně se svou zkušeností 
do projektu. Vzniká tak další důležité partnerství.

*Celý rok 2012 znamenal pro společnost Kola pro Afriku krásný pří-
běh, ve kterém jsme potkávali mnoho otevřených srdcí. Vážíme si všech 
darů a vyjádřené podpory. Při prvních krocích projektu jsme si neuměli 
představit vlnu nadšení a dobrodiní, která s projektem přišla. Věříme, že 
darované dobro přispívá růstu lepšího já v každém z nás. Věříme, že projekt 
Kola pro Afriku se všemi lidmi kolem přispívá, byť jen malinkým dílem, 
k lepšímu prostředí v naší zemi.

Vzácní přátelé, myslíme na vás a na to,
co jste přinesli projektu Kola pro Afriku.

Nechť se vám v nastalém roce 2013 zrcadlí darované dobro a cítíte,
že vaše pouť má smysl.

Děkujeme vám za krásný rok 2012. Tým společnosti Kola pro Afriku

S novým rokem a sněhem přišla naděje 
i pro blatenskou část sbírky

"…Pokud to nepospíchá, naše firma www.milisterfer.cz by mohla kola 
pro Afriku z Blatné přepravit zdarma do Ostravy v polovině února; cestou, 
kdy pojedeme do Polska s kamionem pro stroje…", nabídl velkoryse majitel 
fy pan Jiří Milisterfer, po otištění článku 16.1.´13 v týdeníku Strakonicko.

info@kolaproafriku.cz  ∞ www.kolaproafriku.cz
KOLA PRO AFRIKU o.p.s., 28. října 437, 709 00 Ostrava
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Podzim v MŠ Blatná, 
Vrchlického

Už od září probíhaly v naší MŠ nejrůznější 
činnosti: tělovýchovný kroužek, výuka anglic-
kého jazyka, účast na vítání občánků a spousta 
divadelních představení. Přijelo k nám Divadlo 
Kašpárek s pohádkou „O princezně s oslíma 
ušima“, Divadlo Okýnko zahrálo „O Křemílkovi 
a Vochomůrkovi “, divadlo LUK „O Palečkovi“. 
Do naší MŠ zavítal také kouzelník.

Podzimní zvyky jsme si připomněli sušením 
křížal, pečením hnětynek, malováním draků 
a výrobou strašidel z dýní.

V listopadu jsme byli na návštěvě v měst-
ské knihovně v sokolovně na představení 

„O dvanácti měsíčkách“, 
proběhlo také fotografo-
vání dětí. Shlédli jsme 
pohádku Divadla Okýn-
ko „Vločka Sněhulka“ 
a vystoupení „Divadla 
Divů“ Byli jsme pozvá-
ni na vánoční výstavu 
do ZŠ TGM.

Prosinec už se nesl 
ve znamení blížících se Vánoc. Děti se svými 
učitelkami začaly připravovat program na vánoč-
ní besídky, vyráběly přáníčka, pekly perníčky. Již 
tradičně k nám přišli Mikuláš, čerti a andílkové, 
aby dětem předali nadílku.

Koledy, které se děti naučily, přišly zazpívat 
babičkám a dědečkům do domova pro seniory 
a do pečovatelského domu.

Starší děti navštívily pracovní dílnu v ZŠ 
TGM, kde vyráběly vánoční andělíčky.

Předvánoční doba vyvrcholila vypouštěním 
balónků a přáním Ježíškovi a besídkami ve tří-
dách. Zde si rodiče se svými dětmi zazpívali, 
ochutnali cukroví a společně si vyrobili vánoční 
svícny.

Na vánoční svátky si pak všichni odnášeli 
příjemnou a veselou náladu a těšili se, až se 
v novém roce zase setkají.

Kolektiv MŠ Blatná, Vrchlického

Úspěšní absolventi SOŠ Blatná – Tomáš Bulín 
Představujeme Vám Tomáše 

Bulína. V roce 2007 začal studovat 
Střední odbornou školu (SOŠ) 

Blatná, a to obor Elektronické počítačové sys-
témy. Nyní patří mezi dvě třetiny absolventů 
SOŠ Blatná, kteří studují na vysoké škole. 
Tomáš studuje na prestižní vysoké vojenské 
škole Univerzita obrany, obor Letový provoz, 
modul Pilot. Připravuje se na kariéru vojen-
ského pilota, která je velmi náročná.

Již na konci základní školy se Tomáš zajímal 
o elektrotechniku a sport (softball, atletiku). 
Proto se rozhodl pro SOŠ Blatná, která poskytuje 
pro studium elektrotechniky, hardware, software, 
všeobecných předmětů i pro podporu sportov-
ních talentů nadstandardní zázemí. Tomáš Bulín 
měl na SOŠ Blatná velmi dobrý prospěch. 
Během studia se dále zajímal o hudbu (housle, 
klavír), auta a včelaření.

Na SOŠ Blatná v roce 2011 maturoval s vy-
znamenáním z 10 předmětů, což bylo možné 
díky nově zavedeným státním maturitám. K pěti 
povinným předmětům si Tomáš zvolil i pět před-
mětů nepovinných! Povinné byly: český jazyk 
a literatura (Tomáš zvolil vyšší úroveň), mate-
matika (vyšší úroveň), dále profilové předměty, 
které si škola volí sama: programové vybavení 
(programování v jazyku C sharp, webové tech-
nologie, databáze v SQL – webový klient nebo 
windowsový klient), elektronické počítače 
(hardware a instalace počítače i serveru) a prak-
tická maturitní zkouška.

Profilovou praktickou maturitní zkoušku 
na oboru EPS si studenti losovali jedno z témat: 
Konfigurace Windows server, Windows a Li-
nuxu; Programování jednočipového procesoru; 
Návrh a zpracování elektronického obvodu; 
Elektrotechnická měření; Programování data-
báze na SQL serveru – toto poslední téma si 
Tomáš vytáhl.

Dále si Tomáš nepovinně zvolil 5 předmětů: 
Ve státní části maturitní zkoušky předměty 
anglický jazyk, německý jazyk, fyzika, z pro-
filových předmětů ekonomiku a elektroniku. 
Během maturitních zkoušek spolužáci i učitelé 
obdivovali Tomášovu psychickou odolnost a po-
hodu, s níž zdolával jednu zkoušku za druhou.

To byly informace, co jsme o Tomášovi 
Bulínovi věděli. Pro čtenáře Blatenských listů 
jsme se jej zeptali, jak se mu podařilo uspět 
v náročných přijímacích zkouškách na Univer-
zitu obrany (UO) a jaký je život na prestižní 
vojenské vysoké škole.
Tomáši, prozraď prosím čtenářům Blatenských 
listů, jak a kdy ses rozhodl pro vojenskou vy-
sokou školu a pro kariéru vojenského pilota? 

Popravdě na počátku byla sázka s kamarády. 
Přihlášku jsem si podával v poslední možný 
den. Prošel jsem přes první kolo, kde v Ústřední 
vojenské nemocnici musel každý projít zdravot-
ními testy a psychotesty, zda může být vojákem. 
Ve druhém kole na půdě UO v Brně na mě če-
kaly testy z matematiky, angličtiny a fyzické 
zdatnosti, kde jsem se dostal mezi prvních 25 
uchazečů ze 160. Vybraných 25 poté pozvali 
na třetí kolo do Ústavu leteckého zdravotnictví 

v Praze na kom-
pletní zdravotní 
dvoudenní vyšet-
ření. Zde vybrali 
12 nejlepších.
Stanou se všich-
ni studenti piloty 
vojenských stíha-
ček?

Ne. U každého 
ročníku je to jinak. Nám oznámili, že z 12 lidí 
potřebují 6 řídících letového provozu a 6 pilotů. 
Bojovali jsme ve známkách. Na konci prvního 
ročníku (po 2 semestrech) nám v létě před nástu-
pem na důstojnický kurz ve Vyškově oznámili 
rozřazení do modulů.
Stanou se tedy ze 6 lidí v modulu Pilot všichni 
piloty vojenských stíhaček? 

Ne tak docela. Záleží jak ve čtvrtém ročníku 
rozhodnou velitelé. Např. 2 lidé půjdou na stí-
hačky, 2 lidé na vrtulníky a 2 lidé na dopravní 
letadla. Možná to budou jiné počty, to nevíme, 
rozhodně ten nejlepší (podle létání a známek) si 
vybírá první. Skoro každý chce na stíhačku, ale 
např. já jsem hodně vysoký, takže když budu mít 
tu možnost, volil bych asi dopravní letadla, kdy 
létáme s vojáky, materiálem nebo s papaláši ze 
státní sféry (ministři, prezident atd.). 
Je studium na vojenské škole náročné?

Záleží, na jakém jste oboru, co vám jde 
a jaké máte předměty. Na SOŠ Blatná jsem in-
tenzivně studoval elektrotechniku a počítače, ale 
na vojenském pilotovi jsou potřebné i strojařské 
předměty, což je pro mě nové. Je též dobré mít 
dobrou fyzickou kondici, abyste neměli zbytečné 
problémy s tělocvikem a plněním různých kurzů. 
Je to trochu jiné než na civilní škole. Od pondělí 
do pátku máme povinnou docházku na výuku, 
která začíná vždy ráno v 7 h. venku nástupem. 
V 8 h začíná škola a končit by se mělo v 16 h., 
v pátek ve 13.30. Podle aktuálního rozvrhu ně-
kdy končíme dříve a někdy i v 18 h. Je možnost 
si zažádat o dovolenou nebo o náhradní volno, 
které člověk dostane za to, že chodí místo výuky 
či o víkendu do služeb, za kurzy, které musíme 
během studia splnit, nebo na jiné aktivity, jako 
reprezentace školy na veřejnosti atd.
Máte tedy také volný čas pro sebe? 

Naštěstí ano ☺. Víkendy jsou volné. Volno je 
i po škole, kdy do rána do 7 h. si můžete dělat, co 
se vám zlíbí. Ale musíte druhý den fungovat. Zda 
půjdete do města, nebo zůstanete v kasárnách, to 
záleží na vás. Škola navíc nabízí plno různých 
aktivit. Takže můžete do posilovny, na atletický 
stadion, do bazénu, na sportovní a vojenské le-
zení, florbal, musado, fotbal, basketbal, vířivku, 
solárko, ale i na různé kulturní akce. Bohužel 
nelze vše stihnout. ☺

Děkuji Ti, Tomáši, za rozhovor. Přeji Ti 
za sebe i za učitele na SOŠ Blatná, ať jsi dále 
plný pohody, optimizmu a zdraví, ať dobře plníš 
své studijní povinnosti a ať se splní Tvé životní 
cíle a sny. 

Tomáš Bulín (text a foto s kamarádkou) 
a Aleš Drobník 
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  Kulturní  Kalendář 



Ročník 24 (34) Blatná 25. ledna 2013 Číslo 1 / strana 15



Číslo 1 / strana 16 Blatná 25. ledna 2013 Ročník 24 (34)



Ročník 24 (34) Blatná 25. ledna 2013 Číslo 1 / strana 17



Číslo 1 / strana 18 Blatná 25. ledna 2013 Ročník 24 (34)

V Buzicích „lovili“ za zeleným 
stolem uzeného sumce

Buzice - Nebyla to velká účast, spíš symbo-
lická. Na předvánoční turnaj v ping- pongu, který 
se uskutečnil v buzickém hostinci „U Čiláka“ 

v sobotu 22. pro-
since, se dostavilo 
pouhých sedm hrá-
čů. Přitom hlavní 
cena byla vskutku 
motivující- jedna-
lo se o robustního 
uzeného sumce, 
podloženého i pro 
chuť očí salátový-
mi listy.

Přesto si vy-
znavači stolního 
tenisu přišli na své. 

Při skvělých výměnách propotili všechno, co 
měli na sobě, do poslední nitky. Dali si pořádně 
do těla a o to šlo především!

Tác s uzeným sumcem skončil nakonec v ná-
ruči Zdeňka Maršíka z Chobota. Ten se pohybuje 
okolo zeleného stolu se síťkou rekreačně už 
pětatřicet let: „Tady v Buzicích jsem podruhé, 
přede dvěma lety se mi tu podařilo vyhrát. Jinak 
jezdím i po jiných vánočních turnajích. Doma 
jsem si postavil vlastní stůl a na něm s kamarády 
trénuji, když je čas, zajedu si zahrát do Březnice. 
Býval jsem v takových patnácti letech v lepší 
formě- to jsme s klukama „řezali pinčes“ na půdě 
naší klubovny skoro pořád.“

I druhá cena dokázala podráždit chuťové 
buňky. Velkou sklenici s utopenci si „vysmečo-
val“ v tuhém boji Jiří Zíka z blízkých Škvořetic.

Na pomyslný bronz si sáhl Martin Holub 
z Myštic, který na turnaji v Buzicích předvedl, 
co umí, taky podruhé: „Loni jsem zvítězil - to 

asi „pánbůh nebyl doma“! A od té doby jsem 
ping-pong nehrál. Na vojně - to byly časy, tam 
jsme s pálkou blbli pořád!,“ vzpomíná s úsmě-
vem Martin Holub. Za nějakého extra sportovce 
se vůbec nepovažuje: „Mne sport nebaví ani 
v televizi, ještě takhle si to rozdat v kulečníku.“

Václav Žid z Buzic.

1. místo - Zdeněk Maršík z Chobota, 2. místo - Jiří 
Zíka ze Škvořetic, 3. místo - Mertin Holub z Myštic.

Na ping-pongovém turnaji ve Velké Turné se srdnatě bil i téměř 
osmdesátiletý učitel ve výslužbě

Velká Turná - Sál, přičleněný k výčepu 
hospůdky ve Velké Turné, má po celý rok bohaté 
využití. Neslouží jen pro pořádání společenských 
akcí, ale i ke sportovnímu vyžití místních obča-
nů. Stalo se také už tradicí, že se v něm koná 
vždy po vánočních svátcích turnaj ve stolním 
tenise. Ten organizuje zdejší Obecní úřad a Sbor 
dobrovolných hasičů a letos se na něm sešlo 
osmnáct nadšenců- převážně zástupců „mladé 
krve“. „Zatím největší účast jsme zaznamenali 
hned v úvodním ročníku, kdy si přišly zahrát 
tři desítky příznivců ping-pongu, včetně dětí,“ 
poznamenává místostarosta obce Pavel Šípek, 
který si tuto událost sám nenechává ujít.

Dobře se vedlo osmnáctiletému Václavu 
Adámkovi z mateřské vesnice, který se propra-
coval na bronzovou příčku: „ Zatím jsem byl 
na všech povánočních turnajích a dvakrát se mi 
podařilo vyhrát. Já tedy přes rok nijak zvlášť 
netrénuju, pinkám vyloženě rekreačně a kromě 
našeho turnaje se jiných neúčastním. Řekl bych, 
že tahle sportovní akce má hodně dobrou úroveň 
a stáli tu proti mně fakt kvalitní soupeři,“ nešetří 
uznáním mladý borec.

To šestapadesátiletý Eduard Červenka z Vel-
ké turné je sice o nějaký ten pátek starší, ale 
pálkou se ohání také zdatně: „ Hraju stolní tenis 

už od škol-
ních let, kdy 
n á s  v  n ě m 
zdokonaloval 
náš pan uči-
tel. Jako mla-
dí kluci jsme 
jezdili na tur-
naje do Stra-
konic a Drou-
žetic, teď už 
roky chodím 
na ping-pong 
jen sem - vy-
nechal jsem 
jen jednou. Za život jsem vystřídal minimálně 
deset pálek - od těch původních dřevěných 
až po poslední „výkřiky módy“,“ vypráví 
Eduard Červenka, který se prý nikdy neumisťuje 
na předních pozicích, sehrává jen základní skupi-
ny. O kvalitách zdejších povánočních turnajů má 
jen to nejlepší mínění: „Hlavně díky omladině 
neustále rostou,“ soudí.

Na ping- pongových kláních nikdy nechybí 
ani místní „legendy“ stolního tenisu. Například 
takový František Hlaváček / 63 let /, který na ze-
leném stole nechal kus života: „ Ve staré hospodě 

Škvořetický kulturní dům hostil předsilvestrovský ping-
pong o hodnotné ceny

Škvořetice - Předsilvestrovské turnaje ve stolním tenise, kterým již šest let poskytl azyl 
škvořetický kulturní dům, jsou proslulé vysoce hodnotnými cenami. Pořadatelské žezlo zde drží 
zdejší Obecní úřad, zvláštní zásluhu nutno přiznat starostovi Luboši Novému.

Letošní šestý ročník hostil dvacet tři dospělé a dvanáct dětí do patnácti let. Vítězství ve starší 
věkové skupině patřilo tentokrát domácímu Ondřejovi Novému. Pro stříbro si přijel Zdeněk 
Maršík z Chobota, bronzová odměna připadla Petru Mazancovi až z Příbrami.

Mezi těmi mladšími nejlépe ovládal pálku Dominik Tichý z Blatné. Druhou pozici obsadil 
Jakub Voliňský /?/, bronzovou trojku si „vysmečoval“ Jiří Říha z Blatné.

Turnaj se protáhl až do pozdní dvacáté hodiny.    Vladimír Šavrda

Na „Myštickou smeč“ jezdí po čtyři roky stálý hráčský kádr
Myštice - Stálý hráčský kádr stolních tenistů 

o šestnácti lidech byl přítomen všem dosavadním 
čtyřem ročníkům „Myštické smeče“ - turnaje, 
který se pořádá vždy na druhý svátek vánoční 
na sále kulturního domu v Myšticích. Protože se 
vždycky nechají zlákat ještě další nadšenci, bývá 
obsazení dost silné. Letos „ vánoční kilogramy“ 
shazovalo v Myšticích na Štěpána celkem třicet 
sedm účastníků, z toho pět žen.

Luxusní první cenu - mufloní kýtu- vybojoval 
Josef Papoušek z Mirovic. O druhé a třetí místo 
se podělili a poukazy na konzumaci v myštickém 
hostinci „ U Labutě“ získali Václav Vaněček 

z Myslína a Miroslav Fišer z Blatné. Tzv. 
„bramborovou medaili“ si vysmečovala žena- 
Helena Sedláčková z Uzenic. Mezi ostatní hráče 
a hráčky byly rozděleny upomínkové předměty 
a lihoviny.

„Soudím, že na venkovské poměry byla 
úroveň celého turnaje velice slušná. Pořádně to 
tady „ rozsvítili“ zejména dva účastníci, kteří 
hrají okresní přebor,“ konstatoval starosta Myštic 
Tomáš Koželuh. I on pravidelně na vánočních 
turnajích udává směr „malému, kulatému ne-
smyslu“.

Vladimír Šavrda

Každý z přítomných byl oceněn, nikdo neo-
dešel s prázdnou. Všichni také věděli, že to, co 
před vánočními svátky u zeleného stolu shodili, 
u štědrovečerní tabule zase naberou.

Vladimír Šavrda

Hostinský z Velké Turné se umí 
otáčet všude.

  Sport 
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Králem klasiků se na pátém ročníku zimního fichtlcupu v Chlumu 
stal reprezentant stáje Walter tým Strakonice Dominik Chmel

Chlum - Neobvykle pěkné počasí v sobotu 
29. prosince přilákalo na pátý ročník zimního 
chlumského fichtlcupu moře lidí - více jak sto 
diváků a rekordních čtyřicet sedm závodníků! 
„Tak tohle jsme tu tedy ještě opravdu neměli,“ 
prohlásil s radostí v hlase pořadatel Petr Tho-
rovský.

Každý rok dochází k určitým změnám sou-
těžní trasy. I letos ji organizátoři vedli poněkud 
jinak. „Okruh ale pořád měří zhruba 700 met-
rů,“ vysvětluje Petr Thorovský, „Letos jsme ji 
schválně natáhli přes skokánek, který tady při 
trénincích vyjezdili naši kluci, aby to závodníci 
měli pestřejší,“ mhouří šibalsky oko. Ještě loni 
se konaly fichtlcupy v Chlumu dva. Ale s tím 
už teď bude konec. „V létě je strašně málo času 
na přípravu takové akce. Od nynějška budeme 
fichtlcup provozovat jen v zimě,“ říká Petr 
Thorovský, který s ostatními organizátory běhal 
po okruhu už od půl sedmé ráno.

Za mateřskou obec letos „vtrhli“ do terénu 
tři jezdci - Roman Šourek, Milan Ráž a Milan 
Hanzlík. Ani jed-
nomu však nebyla 
štěstena naklo-
něna- žádnému 
z nich se nepo-
dařilo dokončit 
závod. „ Já to jedu 
jen pro srandu. 
Vždycky se s Pe-
trem Thorovským 
vsadím o sud, že 
odstartuju a obje-
du alespoň jedno 
kolo,“ směje se Milan Hanzlík, „ Měl jsem, prav-
da, špatně připravený stroj a na trati mi dvakrát 
vysadil. Navíc to pěkně klouzalo, všude hojnost 
bláta. To, co v noci umrzlo, dopoledne sluníčko 
pěkně rozmočilo,“ zlobí se naoko Milan Hanzlík.

Až do letošního fichtlcupu držel rekord nej-
staršího závodníka Josef Štván z Uzenic. Letos 
ho poprvé někdo předběhl - jednalo se o Václava 
Knapa / 66 let / z Volyně. „ Premiéru na motorové 
„koze“ jsem si odbyl ve třinácti letech, kdy jsem 
osedlal mopeda,“ vzpomíná nejstarší účastník le-
tošního fichtlcupu, „V letech 1960- 1967 jsem se 
„upsal“ motokrosu, jezdil jsem okresní a krajské 
přebory. Na pionýru, který vlastním mimocho-
dem od roku 1970, řádím posledních devět let. 
Mé největší úspěchy? Čtvrté místo v Hracho-
luskách a výhra v kategorii doma ve Volyni 

letos na jaře. Za rok 
vystřídám asi de-
set soutěží.“ S tratí 
za obcí Chlum nebyl 
příliš spokojen: „Je 
to vůbec nejhorší 
okruh, na jaký jsem 
se kdy pustil. Poved-
lo se mi tu urvat stu-
pačku a při závodě 
jsem dvakrát úplně 

uvízl v bahně, 
za živého boha 
j sem nemohl 
stroj vysvobo-
dit,“ stěžuje si 
houževnatý ve-
terán.

R o z h o d n ě 
tu nebyla nou-
ze  o  mladou 
krev. Naopak 
tady převládala. 
Devatenáctile-
tý David Kozel 
z Dvorců u So-
běslavi přices-
toval do Chlu-
mu taky poprvé: 
„Závodím pět let 
a absolvuju cca deset přeborů ročně. Můj model 
je původní JAWA 20 s předělaným, vyztuženým 
rámem a jistými úpravami na motoru. Zvenčí 
vypadá sériově- pochází z roku 1970. Co se 
zdejší trati týče, má dost rozbitý povrch a úsek 
na hrázi mi přijde dost nebezpečný- moc to tam 
podkluzuje,“ soudí sympatický mladík.

Pádů do bahnitého povrchu bylo nadmíru stej-
ně jako došlo k celé řadě kolapsů strojů na trati, 
které jejich pánové pak museli bleskurychle 
odklízet stranou, aby je soupeři neporazili nebo 
jim z přírodního vršku neskočili na záda. Někdy 
se „splašené plechy“ podařilo vzkřísit, někdy 
ale také ne. To už je prostě riziko podobných 
podniků.

Jako vždycky byly motorové stroje rozděleny 
do dvou kategorií - klasiků a speciálů. Speci-
ály byly v naprosté menšině- startovalo jich 
v Chlumu jen šest. Na třetí pozici stanul Ondřej 
Sekáč ze Zadních Zborovic, stříbrný věnec oz-
dobil hruď Jaroslava Šťastného ze Slabčic, zlato 
po právu náleželo Františku Vránovi z Dnešic.

V klasikách se probojoval k bronzovému věn-
ci Jiří Stojanovič z Roupova, ze záplavy konku-
renčních mašin vytěžil stříbro Jiří Vohryzka st. ze 
Záhoří, šťastným šampiónem se stal reprezentant 
stáje Walter tým Strakonice - teprve šestnáctiletý 
Dominik Chmel z Lišova. Ten si moc dobře 
pamatuje datum svého prvního startu - bylo to 
24. října 2010. „Moje letošní závodní sezóna je 
velmi úspěšná. Z dvaceti přeborů jsem si odvezl 
devět vítězství,“ seškrabuje si bláto ze tváře král 
klasiků. Vyjádřil se i k absolvované trase: „Pár 
věcí bych tady změnil, ale výraznější výhrady 
nemám. Zaznamenal jsem dnes jen jeden drobný 
pád. Bahno přímo zbožňuju a vždycky se v něm 
pořádně vyřádím. Příští rok sem zase rád přije-
du,“ slibuje talentovaný jezdec.

Jak se prostranství ráno zaplnilo, tak se okolo 
patnácté hodiny zase vyklidilo. Zůstal další plu-
sový bod na futru místní bezva party nadšenců, 
která má ráda vzruch, adrenalin a jakoukoliv 
činnost ve veřejném zájmu.

Vladimír Šavrda

Hasiči v Závišíně vrátili ping- 
pong mezi vánoční tradice

Závišín - Deset let. Přesně tak dlouhá 
byla pauza, po kterou mezi vánočními 
obyčeji v malé vsi Závišín u Bělčic chyběly 
turnaje ve stolním tenise.

Teď došlo díky místnímu Sboru dobro-
volných hasičů k navázání zpřetrhaných 
pout. A tak se opět ve čtvrtek 27. prosince 
dostali do akce „honiči“ malého míčku. 
Za zelený stůl se s pálkou v ruce při obnove-
né premiéře postavilo dvanáct hráčů včetně 
zástupce školou povinných. Nejmladším 
jedincem byl desetiletý Milan Mach ml., 
který ale své soupeře hodně potrápil fan-
tastickými výměnami. Turnaj se uskutečnil 
v klubovně jménem „ Pastouška“. „Řada zá-
kroků se vyrovnala ligové úrovni,“ pronesl 
závěrem spolupořadatel a aktivní účastník 
Pavel Mašek z Bělčic.

Přední místo nové éry ping- pongu zaujal 
Filip Krištof z Písku. V závěsu ponechal 
Martina Novotného z Bělčic,bronz byl 
souzen domácímu Milanu Machovi. Sym-
bolická „ bramborová medaile“ putovala 
na adresu rovněž domácího Miroslava Šilhy.  

Všichni účastníci byli odměněni, udílely 
se i poháry.  

Vladimír Šavrda

jsme měli postavený stůl celoročně a řádili jsme 
tam každý pátek a každou sobotu. Ženské šly 
ráno o třetí krmit do kravína a my jsme tam 
pořád ještě byli! Vždycky si na nás ukazovaly 
prstem a smály se: „Oni tam ti blbouni pořád 
ještě skáčou!“, vrací se do minulosti František 
Hlaváček, „Utvořili jsme bezvadnou partu se 
zdejšími chalupáři. Hrálo se pro radost a přitom 
se udělalo nějaké to pivo. Obyčejná pálka tenkrát 
stávala devětadvacet korun, později už jsem ji 
kupoval za sto čtyřicet.“ Loni ještě František 
Hlaváček na místním turnaji aktivně hrál. Letos 
už ne: „Už to není ono, člověk vidí čím dál tím 
hůř,“ přiznává.

Skutečnou raritou dne byl rodák z Velké 
Turné Miroslav Dobeš - učitel na penzi, bydlící 
ve Světlé nad Sázavou, který v obci koupil cha-
lupu. Je mu totiž už sedmdesát osm let a i tak se 
přihlásil už počtvrté do turnaje. Všichni okolo 
obdivovali jeho stálou vitalitu a maximální nasa-
zení. „Klobouk dolů!“, prohlašovali ostatní hráči, 
„Na svůj věk mu to jde výborně - a jak smečuje! 
Stačí mu dát vyšší míček a už do toho práskne!“

Ačkoliv všichni podávali dobré výkony, vítěz 
mohl být jen jeden. Tím se stal domácí Jiří Mlíč-
ko ml. Za ním se umístil rovněž domácí Michal 
Šípek, bronz putoval na konto Václava Adámka.

Vladimír Šavrda

Vítěz „Klasiků“ Dominik Chmel 
z Lišova.
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V Mačkově „ smečovali“ dospělí i školou povinní
Mačkov- Dětští i velcí amatéři v oblasti stol-

ního tenisu si to rozdali 29. prosince na půdě sálu, 
přilehlém k mačkovskému výčepu. Přátelská 
ping- pongová utkání probíhala mezi šestnácti 
dospělými a čtyřmi zástupci „ stavu“ školou 
povinných.

V kategorii dospělých si nejlépe vedl Josef 
Šourek st. ze Záboří. Jako druhý nejkvalitnější 

hráč se uvedl Radek Müller z Blatné, medailovou 
stupnici uzavřel místní Michal Brabec.

Mezi dětmi exeloval domácí Leoš Peroutka 
před dalším „ Mačkovákem“ Ondřejem Míkou. 
Třetí místo si vybojoval Josef Šourek ml. ze 
Záboří.

Vladimír Šavrda

„Šipky už dávno nejsou hospodským sportem,“ říká 
jednatel ŠK Šneci Bělčice Pavel Mašek. Ti si vydobyli 
skvělou pověst v celorepublikovém měřítku

Sokolovna v Bělčicích poskytuje zázemí sportovním aktivitám mnoho let. Jednou z nich je 
i v tamních podmínkách nejúspěšnější odvětví vůbec- závodní házení šipek. Bělčické šipky mají 
v celé zemi dobrý zvuk, ale bohužel je zastiňují jiné, prestižnější sporty jako především hokej, fotbal 
aj., které jim v řadě případů prakticky nedosahují ani po kolena. Bělčický klub šipkařů - oficiálně 
ŠK Šneci Bělčice- má například svého mistra republiky Jiřího Gregoroviče. Pět závodníků se do-
stalo do první padesátky - 20. pozici zaujímá Pavel Vestfál, 21. příčce kraluje jednatel klubu Pavel 
Mašek, 26. místo drží již zmíněný Jiří Gregorovič, 27. místo Pavel Zelenka a 46. příčku „ vlastní“ 
Jan Toufar. „Je třeba zmínit fakt, že máme největší návštěvnost v republice a že naši členové mohou 
startovat i na evropských soutěžích. Bohužel je nemůžeme sami pořádat,“ uvádí jednatel bělčického 
klubu Pavel Mašek.

Podle Pavla Maška už šipky dávno nejsou hospodským 
sportem: „To je značně zastaralý a nesprávný názor. My se 
snažíme v rámci svých možností šipky zpopularizovat a při-
vést k nim maximální počet nadšenců. Vítáme zapojení všech 
nových tváří, zvlášť rádi bychom u nás viděli děti, pro které 
jsme připraveni zřídit šipkařský kroužek,“ předkládá své plány 
Pavel Mašek.

ŠK Šneci Bělčice mají devatenáct členů, z toho tři ženy: 
„Alena Vestfálová se vypracovala na čtvrtou příčku, Miroslavě 
Komanové se podařilo dostat na šesté místo. Nově u nás začíná 
působit Zuzana Sedlová,“ doplňuje výčet základních informací 
Pavel Mašek.

Bělčický klub soutěží v první lize. V sezóně 2010/ 2011 
klub vybojoval výborné páté místo na celonárodní úrovni, 
sezóna 2011/ 2012 mu na Mistrovství republiky vynesla osmou 
pozici. „Letos bychom samozřejmě rádi postoupili výš nebo 
udrželi alespoň to páté místo,“ vyslovuje přání jednatel ŠK 
Šneci Bělčice.

Klub funguje šest let. Hlavním partnerem pro sezónu 2013 je internetová firma KONET. Dalším 
důležitým partnerem, který šipkaře podporuje od vzniku samotného sdružení, se stala firma „Vítěz“ 
- dodavatel pohárů a medailí. Ohromné podpory se klubu dostává logicky od Sokola Bělčice a Obec-
ního úřadu Bělčice, který zaštiťuje každoroční konání Českého poháru v šipkách na domácí půdě.

Více informací o bělčických šipkařích na www.sksnack.wz.cz
                                                                                                         Vladimír Šavrda

Jednatel bělčických šipkařů 
Pavel Mašek.

Druhá polovina roku 2012
S koncem kalendářního roku vyplynula pro 

trenérky atletického oddílu „povinnost“ bilan-
covat atletický podzim. Koncem září jsme se 
s několika dětmi zúčastnily Přeboru jižních Čech 
ve vícebojích v kategorii přípravek. Nejlepší vý-
sledek ve čtyřboji  v kategorii nejmladších žákyň 
vytvořila Lucie Sokolová, která se z celkového 
počtu 42 závodnic umístila na 11. místě, její nej-
silnější stránkou byl skok daleký (355 cm). Velmi 
úspěšná byla i o rok mladší Kateřina Vaněčková, 
která skončila na 21. místě. V kategorii nejmlad-
ších žáků se v polovině startovního pole umístil 

Vojtěch Janota. V terénních bězích mimo dráhu 
nás dobře reprezentují Vít Pechr (r. 2006), který 
se umístil na 5. místě v konkurenci více než 20 
závodníků ve Strakonicích (Běh okolo Kuřidla), 
a Ondřej Drnek (r. 2004 ), který vybojoval 2. 
místo  v Písku (Běh kolem Ameriky). 

Nejdůležitější z atletického podzimu 2012 
je však  to, že s námi chodí sportovat téměř 30 
dětí. Věkové rozpětí našich svěřenců je 4 – 15 
let. A při této příležitosti jen připomínáme, že 
uvítáme rádi kdykoli nové zájemce o atletiku. 
Nečekáme jen talenty, rádi přivítáme všechny, 

kteří mají chuť si zasportovat. V zimním období 
jsme v tělocvičně SOŠ Blatná vždy ve čtvrtek 
od 17.00 do 18.30 (děti od deseti let), pro malé 
děti je určena tělocvična ZŠ JAK vždy v pátek 
od 16.00 do 17.00.  

Za oddíl atletiky J. Mlsová, I. Loudová

Běh přes Kleť - 28 km
30.12.2012 proběhl extrémní krosový 

běh z Č. Krumlova (588 m n.m.) přes Kleť 
(1086 m n.m.) a Kluk do Litvínovic. 

Na startu se sešlo 96 nadšenců. Druhé 
místo získal v kategorii veteránů nad 60 let 
Jiří Scheinherr a na 4. místě se v kategorii 
žen veteránek umístila Ivona Procházková. 
Zdravíme všechny blatenské běžce, přejeme 
jim hodně zdraví a úžasných zážitků a těšme 
se s nimi na startu tohoto krásného závodu 
v roce 2013.

Vánoční laťka v SOŠ Blatná
Každoročně v prosinci si žáci i zaměstnanci 

SOŠ Blatná v tělocvičně nejenom společně za-
zpívají na tradičním přátelském setkání zvaném 
Vánoční zpívání, ale poslední středu před vánoč-
ními prázdninami probíhá i přebor školy ve sko-
ku vysokém za doprovodu hudby. Ve Vánoční 
laťce 2012 patřilo uznání všem závodníkům, ale 
diváci byli svědky i nadějného pokusu o vyrov-

nání rekordu 
závodu v ka-
tegorii chlap-
ců  (178 cm 
jen těsně odo-
lalo) a vítěz 
druhák Patrik 
Pružinec sko-
čil krásných 
173 cm, druhý 
Dmytro Lysa-
kovsky a třetí 
Daniel  Ma-
riška skočili 
165 cm a to 

jsou teprve prváci. Rovněž vítězka mezi dívka-
mi Tereza Plechatá je v prvním ročníku a skočila 
suverénně 145 cm. V příštím ročníku se určitě 
máme na co těšit (k účasti budou přizváni i žáci 
okolních ZŠ!). Celou výsledkovou listinu najdete 
na webu školy www.blek.cz a na YouTube na-
jdete i krátké video. 
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„Po nás asi přijde potopa,“ posteskl si na vánočním ping-pongovém turnaji 
v Čečelovicích Milan Stejskal - jeden z „nosných pilířů“ sportovní tradice

Čečelovice - I trocha té nostalgie našla své místo na v pořadí 13. 
ročníku vánočního turnaje ve stolním tenise, kterým žily ve čtvr-
tek 27. prosince Čečelovice. Veteránský borec okresního přeboru 
a místní starosta v jedné osobě Milan Stejskal se pozastavil nad 
tím, že závodní pojetí tohoto sportu v místních podmínkách velmi 
skomírá: „ Když byla postavena tělocvičná hala v přilehlém Záboří 
roku 1975, vzbudilo to mezi sportovci všeobecné nadšení. Rok 1976 
pak znamenal zakládání sportovních oddílů. Tehdy také vznikla 
složka stolního tenisu. Já patřil mezi zakládající členy. Docela nám 
to šlo, dodnes hrajeme jako registrovaní za Záboří. Jenže nám, 
pamětníkům, je už všem mezi padesáti a pětapadesáti lety a chybí 
nástupci, kteří by po naší partě to pomyslné žezlo převzali. Po nás 
asi přijde potopa,“ posteskl si po skončení vánoční akce.

Ať už to s oddílem stolního tenisu dopadne v budoucnosti 
jakkoliv, vánočním turnajům v Čečelovicích jistě zánik nehrozí. 
I letos byl o účast v tomto podniku značný zájem- přihlásilo se do-
hromady dvacet čtyři hráčů, včetně jedné ženy ze Strakonic. Devět 

jich přijelo ze Strakonic, pět z oblasti Kadovska, zbytek osazenstva 
tvořili místní nadšenci.

Ve čtyřhrách si nejlépe vedlo duo Karel Němeček ze Strakonic 
a domácí Hrubeš. Stříbrný déšť se snesl na dvojici Zdeněk Soukup 
ze Strakonic a Křivský z Čečelovic. Bronz si vysmečoval pár Milan 
Stejskal z Čečelovic a Šťastný ze Strakonic.

Ve dvouhrách sebral domácím „ vítr z plachet“ Karel Němeček 
ze Strakonic. Čest domácích znamenitě obhájil na druhé pozici 
Milan Stejskal. Na třetí příčce se znovu „ uhnízdil“ host ze Stra-
konic- Zdeněk Soukup. Pověstnou bramborovou medaili získal 
domácí Bohumil Kůta.

Jak už to při této příležitosti bývá pravidlem, odměny se dočkali 
všichni účastníci. Mohli se těšit z dárkových balíčků, salámů, triček, 
alkoholu a dalších cen.

Turnaj trval plných osm hodin. Začínalo se úderem deváté 
hodiny, poslední míčky dopadly na zelené stoly už za tmy okolo 
sedmnácté hodiny.                                                Vladimír Šavrda

Blatenská ryba –        
          akce 
Ryby mražené: 
Kapr půlený, OMEGA 3 MK 139,- Kč/kg 
Pstruh mražený,vak.baleno - 
2 ks – 450 g  49,50 Kč/bal.
Makrela, bal. 1,2 kg  79,50 Kč/kg
 
Ryby uzené: 
Tolstolobik 12,50 Kč/10 dkg
Losos 25,- Kč/10 dkg
Makrela 11,50 Kč/10 dkg
Kapr 19,50 Kč/10 dkg

Drůbež: 
Kuře, farmářské cca 2kg  78,- Kč/kg
Kachna - 1ks hmotnost 2,1kg 72,50 Kč/kg 
Kuřecí prsa ( balení 2kg)  99,50 Kč/kg 
Kuřecí droby mix – 500 gr.  20,- Kč/bal.

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 49,50 Kč/kg 
Lesní směs – balení 2,5 kg 59,50 Kč/kg
Čínská zelenina 350 g 12,50 Kč/bal
Letní s brokolicí 350 g 11,90 Kč/bal

Ostatní: 
Listové těsto – 400kg 12,50 Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg 19,50 Kč/kg
Americké brambory - 
balení 2,5kg 31,50 Kč/kg
Krokety - balení 2,5 kg 51,50 Kč/kg

Ceny jsou platné od 21. 1. 2013 do 
vyprodání zásob.
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telefon: 724 130 630

  

      

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.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Enjoy English in New Year 2013! 
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, falešné začátečníky, pokročilé, konverzace, individuální 
hodiny. Příprava na maturitu, základy business English. 
Čtení a výklad angl. psaných textů. Kurzy pro šikovné děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2013  Přihlašování, výuka na adrese: 
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 4.200 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

výškové práce
rizikové kácení

prořezávání stromů
těžba dřeva

tel: 602934526
prostrom@seznam.cz

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
vlastní  v ýroba

cena 3,5 Kč/kg

AKCE - při odběru nad 3000kg, 
cena 3,- Kč/kg.

DREVYS PRO s.r.o.
Řiště 4, Lnáře 387 42

mobil 606 754 702.

■ 
 ■

  ■
  ■

  ■
  ■

  INZERCE 

PRONAJMU
DOMEK V CEN-

TRU BLATNÉ 
3(4)+1 - TERASA 

- ZAHRADA

TEL.: 
606 646 914

Výhodný prodej bytu 3+1 v Chanovi-
cích vč. garáž. stání a zahrady.

Cihl. dům je umístěn na kraji obce 
v krásné přírodě. Cena dohodou.

Mob.: 723 858 497. 
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TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948
                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

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

 
 
 
 
 
            
   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

 

Laserové Studio M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo? 

Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít? 
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz
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N A B Í Z Í :

T I S K :
Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

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


