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Ocenění blatenských škol
Kondice českého školství je taková, jaká je. Vliv na to mají především politici, 

kteří v devadesátých letech podporovali otevření mnoha nových středoškolských 
oborů při učilištích i vznik nových středních škol. K tomu navíc nyní přistupují 

slabé populační ročníky, které opouštějí základní školy. Přesto se domnívám, že blatenské školy 
patří v rámci Jihočeského kraje i ČR mezi nadprůměrné.

Řada žáků základních škol v ČR nemá mo-
tivaci, žáci nemusejí tolik bojovat o to, aby se 
na střední školu dostali nebo aby se na ní udrželi. 
(Výjimkou jsou špičkoví žáci, kteří se dostávají 
na gymnázia a výběrové školy.) Tyto podmínky 
zvyšují nároky na učitele základních i středních 
škol. V této situaci vynikají učitelé a školy, které 
udržují nadprůměrnou úroveň výuky.

Naše dcera nás překvapila tím, že pololetní 
vysvědčení v prvním ročníku Střední školy 
v Horažďovicích bylo podobné jako na základní 
škole J. A. Komenského v Blatné. Byla mezi 
třemi nejlepšími studenty ve třídě, kde se podle 
průměru umístili právě všichni tři žáci blaten-
ských základních škol J. A. Komenského i T. 
G. Masaryka, kteří v prvním ročníku studují! 
Nadto odborní učitelé vysoce oceňují i výtvarné 
základy, které studentům oboru Grafický design 
dala Základní umělecká škola v Blatné.

Letos na Střední odborné škole Blatná stu-
duje v prvních ročnících na oborech Obchodní 
akademie, Informatika v ekonomice i Elek-
tronické počítače poměrně hodně studentů, 
kteří absolvovali blatenské základní školy T. G. 
Masaryka i J. A. Komenského. V předmětech, 
kde učím, patří blatenští žáci mezi nejlepší. 
Učitelé blatenských základních škol dali 
žákům opravdu solidní základy a patří jim 
za jejich poctivou práci velký dík! Tvrzení 
o velmi dobré úrovni blatenských škol podporuje 
i informace jednoho studenta SOŠ Blatná, který 
přešel do devátého ročníku na blatenskou školu 
z mimoblatenské školy. Tvrdil, že mu dalo hodně 
práce, aby se na počátku devátého ročníku dostal 
na úroveň, která je na blatenské základní škole 
standardní.

I ve vyšších ročnících SOŠ Blatná patří bla-
tenští žáci mezi nadprůměrné. Ačkoliv na střední 
odborné školy v ČR přicházejí prospěchově 
slabší studenti, než byli v devadesátých letech 
(kdy byl převis poptávky po studiu a školy si 
mohly vybírat), učitelům SOŠ Blatná se daří 

provést se studenty o to větší posun k získání 
odborných i všeobecných poznatků. O tom 
svědčí i mimořádně dobré výsledky studentů 
SOŠ Blatná u státní maturity. U prvních stát-
ních maturit dosáhli studenti SOŠ Blatná 94% 
úspěšnost v prvním kole! V minulém školním 
roce zvládlo didaktické testy v prvním kole 77 
studentů ze 79! A v minulém i předminulém 
školním roce byla po druhém kole úspěšnost 
téměř stoprocentní. Tím se SOŠ Blatná zařadila 
mezi prestižní střední odborné školy JČ kraje. 

Dobrý kolektiv na SOŠ Blatná umožňuje 
předávání zkušeností starších kolegů mladším 
v předmětových komisích i osobním styku tak, 
aby se úroveň výuky zachovala a studenti se jí 
přizpůsobili. Řada učitelů odborných předmětů 
přišla z praxe nebo spolupracují s okolními 
podniky. Podstatnou část výuky tvoří celá řada 
odborných a učebních praxí studentů v blaten-
ských i mimoblatenských firmách a organizacích.

Na SOŠ Blatná se modernizují i metody 
a formy výuky. Křídy, tabule a učebnice dopl-
ňují počítačové sítě, datová projekce, interaktivní 
tabule, elektronické učební materiály a syste-
matická práce studentů u počítače. Všechny 
odborné předměty, které souvisejí s výpočetní 
technikou, se vyučují na počítači, každý žák má 
svůj počítač. Obor Elektronické počítače má 
zajištěnou výuku v dobře vybavených dílnách 
a elektrotechnických laboratořích. Díky projektu 
EU peníze středním školám se SOŠ Blatná 
podařilo získat další nové vybavení odborných 
učeben. Studenti oboru Elektronické počítače 
si tak například mohou vyzkoušet práci s 3D 
CNC frézkou značky GRAVOS GV21. Obrázky 
naleznete na www.blek.cz, kde je odkaz na face-
bookové stránky školy.

SOŠ Blatná je zapojena do dalších projektů, 
např. do projektu Comenius, kdy nejaktivnější 
studenti vyjíždějí na partnerské schůzky do ev-
ropských zemí, kdy se musejí domluvit anglicky 
či německy. V okamžiku, kdy píši tyto řádky, se 

chystá již po několikáté partnerská schůzka 
na půdě SOŠ Blatná, kdy jsou do setkání 
s evropskými studenty a jejich ubytování zapo-
jeny desítky studentů SOŠ Blatná. Není pochyb 
o tom, jakým přínosem pro studenty je muset 
se po několik dní dorozumívat cizím jazykem. 
O schůzce budou čtenáři BL informováni.

(pokr. na str.  7)

Výzva
Mateřské centrum Kapřík bohužel nedo-

stalo od MPSV dotaci (stejně jako MC Be-
ruška Strakonice či MC Kvítek Písek), proto 
je ohrožen jeho dopolední provoz. Situaci se 
snažíme co nejrychleji vyřešit. Od začátku 
měsíce března bude probíhat dopolední pro-
gram pouze v pondělí a ve středu, kroužky – 
Šikovné ploutvičky a Angličtina s Kapříkem 
zůstávají beze změny. Další mimořádné akce 
budou vždy včas oznámeny.

Zveme všechny, komu není lhostejný osud 
MC Kapřík, na mimořádnou schůzku, která 
se uskuteční v úterý 26. února od 16.30 hod. 
v herně mateřského centra (zadní areál ZŠ 
Holečkova – Vinice).

MěKS Strakonice vás zve na výstavu

Synek      Gregora
obrazy          sochy

6. 3. – 31. 3. 2013
Vernisáž:

5. 3. 2013 od 17.00 hod.
v Maltézském sále
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  Aktual ity 
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 
386 01 Strakonice
Tel.: 383 323 281, 777 887 158, e-mail: 
reditelka@charita-strakonice.cz
IČ: 69093083, bank. spoj.: 136219490/0300, 
www.charita-strakonice.cz

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charita Strakonice děkuje všem 

dárcům, kteří přispěli na konto Tříkrálové sbír-
ky 2013. Děkujeme všem spolupracovníkům, 
koledníkům a vedoucím skupinek. Zvláštní po-
děkování pak patří dětskému pěveckému sboru 
Fere Angeli ZUŠ Strakonice a smíšenému sboru 
Hlasoň Strakonice pod vedením Marcely Mikové 
za vystoupení na Tříkrálovém koncertu v kostele 
u sv. Markéty dne 4. 1. 2013.

Za podporu velice děkujeme Městu Stra-
konice. Rada města odsouhlasila pro všechny 
koledníčky hodinu zdarma v rámci STARZ, to 
znamená na plaveckém či zimním stadiónu. Je to 
velmi pěkné ocenění pro děti, které jsou ochotné 
věnovat svůj volný čas pro dobrou věc. 

Tříkrálová sbírka 2013 se konala v termínu 
od 1. do 14. ledna 2013. Rozpečetění 38 kasiček 
proběhlo na MěÚ Strakonice dne 15. 1. 2013. 
Celkový výtěžek sbírky byl 116 215 Kč, z toho 
výtěžek Tříkrálového koncertu činil 14 610 Kč. 
Vybraná částka byla odeslána na konto Tříkrálo-
vé sbírky 2013. Z celkového výnosu bude 35% 
využito na mezinárodní humanitární pomoc. 
Podrobnosti najdete na www.trikralovasbirka.
cz. Oblastní charita Strakonice poté dostane zpět 
65% z výše uvedené částky. Tyto finance budou 
použity na zakoupení automobilu pro terénní 
pečovatelskou službu a osobní asistenci Oblastní 
charity Strakonice. 

Olga Medlínová, DiS. 
ředitelka Oblastní Charity Strakonice

ODBORNÁ 
SOCIÁLNÍ PORADNA 
A PŮJČOVNA 

KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Odborná sociální poradna Oblastní charity 

Strakonice poskytuje bezplatně ambulantně 
nebo v terénu informace a podporu přispí-
vající k řešení nepříznivé životní situace 
seniorům, osobám se zdravotním omezením. 
Poradenství je určeno také rodině a okruhu 
blízkých těchto osob.

Součástí odborné sociální poradny Ob-
lastní charity Strakonice je půjčovna kom-
penzačních pomůcek. Zájemci si zde mohou 
vypůjčit:  

● sedák na vanu závěsný 
● sedák na vanu, 
● nástavec na WC,
● různé typy chodítek
● hygienická židle
● pojízdné hygienické křeslo
● vozík mechanický
● lůžko polohovací elektrické
● antidekubitní matrace 
● matrace k lůžku
● stolek k lůžku pojízdný
● hrazda k lůžku volně stojící

Bližší informace můžete získat na telefo-
nu: 380 830 305, 777 808 985,

e-mail: poradna@charita-strakonice.cz,
www.charita-strakonice.cz nebo každý 

čtvrtek od 8 do 11 hod v kontaktní kanceláři 
v ulici Plzeňská 310 v Blatné.

OZNÁMENÍ  
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova 

a Mateřské školy Blatná, Vrchlického 
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2013/2014. 

Zápisy se budou konat 
Ve středu 20.3.2013 od 8-16 hodin 

a budou probíhat: 
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822 

pro MŠ Vrchlického: v budově Vrchlického č.726 
                                                : v budově Husovy sady č.746 
 

Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra 

                                                                     ředitelky MŠ 

POMALÝMI KRŮČKY SE BLÍŽÍ JARO…
Dny se prodlužují, světla přibývá, ze země 

vykukují první jarní poslové a pohled na kalen-
dář nám napovídá, že ještě několik dní a je tu 
BŘEZEN!

Předzvěstí jara je ale již 24. únor – svátek 
svatého Matěje. Ve staročeských kalendářích 
se JARO – VESNA, počítalo již od 22. února 
– svátku Stolování svatého Petra. Ale prvním 
jarním dnem byl tehdy právě svátek svatého 
Matěje.

Také lidová pranostika 24. února je bohatá 
a stejně jako v jiných obdobích – rozličná.

SVATÝ MATĚJ ZIMU BOHATÍ, POKUD JI 
NEZTRATÍ.

SVATÝ MATĚJ LEDY LÁME, KDYŽ JE NE-
ZMŮŽE, SVATÝ JOSEF (19.3.) POMŮŽE.

SVATÝ MATĚJ LEDY LÁME, NEMÁ-LI JE, 
NADĚLÁ JE.

JE-LI NA SVATÉHO MATĚJE MRÁZ, TAK 
HO JEŠTĚ ČTYŘICET DNÍ MÁŠ.

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V LIDOVÉM 
ŘEMESLE

Oslavou a svátkem jara jsou VELIKONOCE, 
které v letošním roce připadají na 31. březen  
a 1. duben. Jsou tu tedy co nevidět.

Také v letošním roce, i když nemáme stálý 
obchod, jsme pro vás připravili prodej s téma-
tikou LIDOVÝCH VELIKONOC.

Uvidíte u nás tradiční výrobky, ale také řadu 
novinek. Nebudou chybět kraslice, perníčky, 
vizovické, pomlázky a výrobky z proutí, ale také 
řehtačky, klapačky, píšťalky i hliněné kuličky.

Otevřeno bude podle přízně počasí každou 
sobotu od 9.00 – 16.00 hodin. Za příznivého 
počasí také v neděli od  13.00 – 16.00 hodin.

Ptáte se kde? Ve dvoře blatenského muzea 
a jeho suterénních prostorách, vstup z ulice 
Na Příkopech.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Úhrada poplatku za komunální odpad 
Zastupitelstvo města Blatná vydalo dne 17.12.2012 obecně závaznou vyhlášku  č. 8/2012       o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, 

sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku je 420,- Kč-pro poplatníky v Blatné a 210,-Kč pro poplatníky z přilehlých částí města Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický 

Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice , Skaličany). Splatnost nejpozději  k  31. 5. 2013.
Úhrada poplatku:

v hotovosti  do pokladny MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 322
pokladní hodiny: Po: 7.30 – 12.00   a  13.00 – 16.30
                              St:  7.30 – 12.00   a  13.00 – 16.30
                                  Pá: 7.30 – 10.30
– bezhotovostním převodem na účet správce poplatku č. 4198900247/0100 s  variabilním   symbolem přiděleným  správcem poplatku       
– poštovní poukázkou typu  A,  která  je k dispozici na MěÚ Blatná, odd. finanční, č. dveří 36  

Skupina poplatníků od 1. 1. 2013, kterých se týká úhrada poplatku za komunální odpad:
a) fyzické osoby, které mají na území města Blatná  evidován trvalý pobyt, 
b) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
Ohlašovací povinnost  neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existující skutečnosti mající vliv na vznik, změnu nebo zánik poplat-

kové povinnosti či nárok na osvobození od placení poplatku se vztahuje na  všechny  poplatníky.
Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný  úřad práce s žádostí o dávku  pomoci 

v hmotné nouzi.
Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávné nižší výši, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich 

část) mohou být zvýšeny až na trojnásobek  poplatku.
Věříme, že úhradu poplatku za komunální odpad provedete nejpozději ve lhůtě splatnosti a tím zamezíte zahájení řízení dle zákona č. 

280/20009Sb., Daňový řád.
finanční oddělení MěÚ Blatná

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.

Prořez dřevin
Vzhledem k příznivějšímu počasí počátkem měsíce února začaly 

Technické služby města Blatné realizovat i plánovaný prořez dřevin. Jako 
první a také rozsáhlej-
ší akce, je realizován 
prořez a kácení náleto-
vých dřevin na obecní 
komunikaci spojující 
osadu Jindřichovice 
a obce Bratronice 
a Záboří. Při této ko-
munikaci byly dřevi-
ny již tak vzrostlé, že 
znemožňovaly průjezd 

větších vozidel a komunální i jiné techniky. Na tuto akci bylo průběžně 
nasazeno sedm pracovníků (práce s motorovou pilou, odklízecí práce) 
a dále pak vysokozdvižná plošina a traktor se štěpkovačem dřevní hmoty.

Zimní údržba
Vážení občané,
rádi bychom Vám podali pár technických informací k zimní údržbě 

prováděné na konci roku 2012 a začátku roku 2013.
Zimní údržba probíhá 

od 1. prosince 2012 do 
prozatím, února 2013. 
V rámci zimní údržby 
byla nasazena tato tech-
nika: nakladač UNC 
853, traktor Zetor Z 7011 
s radlicí, malotraktor 
John Deere s radlicí, ma-
lotraktor VEGA s radlicí a sypačem, nákladní vozidla Piaggio, traktor John 
Deere s radlicí, Multicar M 26, nákladní vůz MAN se sypačem, montážní 
plošina Nissan.

Celkem se zimní údržby zúčastnilo 18 pracovníků, a to buď v rámci ob-
sluhy techniky či na ručním úklidu. Celkové náklady vynaložené na zimní 
údržbu činí k 31. lednu 2013 529 tis. Kč.

Zároveň bychom Vám chtěli poděkovat i za Vaši spolupráci při zimní 
údržbě našeho města, neboť tím v neposlední řadě šetříte i finanční pro-
středky města vyčleněné na zimní údržbu a budeme rádi, budete-li s námi 
spolupracovat i nadále.

Zemřelí – leden
Sládková Miluše, Blatná, nar. 1948, úmrtí 1. 1. 2013
Koblihová Anna, Sedlice, nar. 1930, úmrtí 3. 1. 2013
Hovorková Ilona, Mirovice, nar. 1947, úmrtí 5. 1. 2013
Jedlička František, Kasejovice, nar. 1935, úmrtí 5. 1. 2013
Balek Jiří, Mečichov, nar. 1941, úmrtí 8. 1. 2013
Týcová Marie, Blatná, nar. 1939, úmrtí 10. 1. 2013
Jánská Anna, Životice, nar. 1944, úmrtí 15. 1. 2013
Ševčíková Božena, Blatná, nar. 1935, úmrtí 16. 1. 2013
Čaradská Božena, Sedlice, nar. 1952, úmrtí 16. 1. 2013
Mára Jan, Mirotice, nar. 1929, úmrtí 20. 1. 2013
Svoboda Jan, Bořice, nar. 1944, úmrtí 19. 1. 2013
Vinterová Květuše, Radomyšl, nar. 1931, úmrtí 21. 1. 2013
Krist Zdeněk, Kadov, nar. 1938, úmrtí 29. 1. 2013
Klecánová Marie, Bezdědovice, nar. 1942, úmrtí 30. 1. 2013
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  Společenské dění 
Masopustní veselí ve Lnářích
- doktor „Bolíto“ vesele posilňoval maškary injekcí 
s blatenskou slivovicí, odpustil jim i třicetikorunový 
poplatek za „výkon“

Lnáře - Na masopustní průvod se lidé ve Lnářích těší vždycky dlouho 
dopředu. Není divu, vždycky jde o náramnou podívanou. Pořadatel této 
veselice- TJ Sokol Lnáře- nezklamal ani tentokrát.

Na v pořadí jedenáctý masopustní průvod obcí se letos v sobotu  
2. února vydalo jedenačtyřicet masek. „Dosud tak zůstává nepřekonán 
rekord z roku 2009, kdy se nás sešlo rovných čtyřiašedesát,“ poznamenal 
při této příležitosti hlavní organizátor a předseda TJ Sokol v jedné osobě 
Václav Krejčí, přestrojený za „ fešnou“ selku v národním kroji. Podle 
něho není masopustní akce nic jednoduchého: „ Makáme, jak se to říká 
v Ostravě, od nevidím do nevidím! Je to náročné ve všech směrech, pro-

tože se u toho pije - a ne málo! 
Když plním povinnosti maška-
ry, připadám si jako na šichtě 
v blatenském lihovaru,“ směje 
se Václav Krejčí, který prý šel 
zatím jen třikrát za chlapskou 
masku - jinak pravidelně obléká 
ženskou garderóbu. Své myšlen-
kové pochody rozvíjí následně 
do úplné dokonalosti: „Úče-
lem masopustu je samozřejmě 
„stmelení kolektivu“ a nasátí 
dobrého truňku. Za vlády jed-
né strany se tomu říkalo „být 
politicky vidět“! Na konečnou 
se dostanou vždycky všichni 
jedinci z průvodu, i když „ slabší 
kusy“ odpadnou a je třeba je 
poponést.“

Rizikovým místem ve Lnářích prý tradičně bývá pro všechny maškary 
bez výjimky vila pana Andrleho na kopci za obcí. Údajně představuje 
hrozbu srovnatelnou se zbraní hromadného ničení- tady totiž v onen slav-
nostní den teče kořalka doslova proudem a moc špatně se odtud odchází. 
„Tady jsou občané vůbec nesmírně pohostinní,“ podotýká Václav Krejčí.

Tradice masopustních průvodů sahá až do období okolo roku 1950 
a Václav Krejčí tehdejší atmosféru vdechoval jako malý kluk: „Tenkrát 
jsme jezdili autobusem do sousedních Zahorčic a odtud pochodovali zase 
zpátky. Byla to nádhera, až oči přecházely - koně s kočáry, chlapík vedoucí 
na provaze živou kozu, pojízdná nemocnice v duchu tehdy ohromně po-
pulárního televizního seriálu „Nemocnice na kraji města“ 
včetně doktora Štrosmajera. Pořádajícími složkami bývaly 
vedle TJ Sokola Lnáře i dobrovolní hasiči a členové mys-
liveckého sdružení. Všechno vzalo konec po revoluci roku 
1991, obnovili jsme to až my. Prvních pět ročníků bylo 
opravdu fantastických, objevily se tu i masky ze Zahorčic. 
Vzpomínám, jak Karel Brož exceloval coby římský César. 
Ačkoliv tenkrát vládl krutý mráz, proháněl se po vsi jen 
v lehkém šatu,“ říká pobaveně předseda TJ Sokol Lnáře.

Účastníci masopustního reje prý své kostýmy vyrábí 
převážně z domácích rezerv: „Málokdo si pro masku zajde 
do půjčovny. Je to dnes drahá sranda a nevyplatí se. Měli 
jsme tu také tradiční postavy ženicha a nevěsty. Naposledy 
jsem byl za nevěstu já a hned druhý rok jsme se rozvedli,“ 
žertuje Václav Krejčí.

Masopustní „regiment“ se vždycky schází před hospodou 
„Přístav“ a stejně se stalo i letos. Po společném fotografo-

Starostka Lnář udílí povolení k průvodu obcí.

vání se za doprovodu tří muzikantů s harmonikou a bubínky osazenstvo 
přesunulo k nedalekému stavení starostky Lnář Stanislavy Maškové, kde 
bylo maškarám uděleno povolení ke svobodnému pohybu po vesnici. A pak 
se naplno rozpoutalo všeobecné veselí. Průvod se hnul směrem za most 
na tzv. „Malou stranu“.

Pravidelnou účastnicí lnářské masopustní veselice je i Jana Čížková 
z Tchořovic, která obětavě vyráží za zábavou do sousední obce na lyžích. 
„ Letos není sníh, tak jsem přijela na kole,“přihlásila se v „Přístavu“ ele-
gantní dáma v černé róbě s černým kloboukem na hlavě.

K vidění byly různorodé masky - muchomůrky, selky, čarodějnice, straš-
livý hrabě Drákula, přerostlý šmoula, celá žokejská stáj s maketami koní 
a velkou cedulí „ První velká pardubická ve Lnářích“, potápěči. O „legální 
doping“ pěších se staral lékař s velkou injekční stříkačkou, z jejíchž útrob 
tryskala do hrdel přítomných lahodná blatenská slivovice. A co bylo zvlášť 
zaslouženíhodné, odpustil všem třicetikorunový poplatek za poskytnutou 
péči. Na tolik účastníků by však sám doktor „Bolíto“ nestačil, a tak mu 
vydatně pomáhali potápěči, jejichž „kyslíkové“ bomby obsahovaly po-
dobně povzbuzující alkoholový „lektvar“. Cestu ven obstarávaly gumové 
hadičky s náústkem.

Do masopustního reje ve Lnářích se nezapojují jen místní a sousedé 
ze Tchořovic a Zahorčic. Pěkné vzpomínky si před lety odnesl z této akce 
i blatenský podnikatel Jiří Vetešník se svým kamarádem, kteří se přestrojili 
za Spejbla a Hurvínka: „Kostýmy jsme si zajistili v půjčovně Národního 
divadla, tak nám na tom záleželo. Nechyběla nám ani dřevěná koloběžka. 
Podařilo se nám tehdy vyhrát první cenu,“ pochlubil se Jiří Vetešník.

Jednou se také při průvodu obcí našla videokamera: „Vzal jsem ji 
tehdy k sobě domů a dal veřejné oznámení o jejím nálezu. Paradoxně si 
pro ni přišli ti, co ji ukradli pravému majiteli, ale já je naštěstí prokoukl. 
Nakonec se šťastně dostala do pravých rukou. Vlastník se po ní sháněl pět 
let,“ svěřuje se Václav Krejčí.

Masopustní průvod splnil své poslání a v pohodě dorazil do cíle - lnářské 
restaurace „Na panské“. Tam zábava pokračovala za hudebního doprovodu 
skupiny MINIMAX až do ranního kuropění.

Vladimír Šavrda

Maškary před lnářským hostincem „Přístav“.
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C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř 
M A P O V É  C E N T R U M

VÝZVA OKOLNÍM OBCÍM  
A PODNIKATELŮM V CES-

TOVNÍM RUCHU
Regionální informační a mapové cen-

trum Blatná připravuje pro obce Blatenska 
a podnikatele v cestovním ruchu nový projekt 
„Předejme si turistu“. Hlavním cílem pro-
jektu je společná propagace našeho regionu. 
Chceme nabídnout návštěvníkovi  fyzickému 
i virtuálnímu co nejvíce zajímavostí, pro-
duktů cestovního ruchu a turistických atrak-
tivit tak, aby ho náš kraj co nejvíce zaujal  
a strávil zde maximum času.

Nabízíme okolním obcím, organizacím, spol-
kům a podnikatelům v cestovním ruchu následu-
jící spolupráci: chtěli bychom v našem IC sou-
středit veškeré dostupné propagační a informační 
materiály Vašich obcí a vytvořit kalendář akcí, 
které budou během roku probíhat. Bývá to právě 
naše turistické infocentrum Ciao…, které turisté 
v našem regionu navštíví jako první a dotazují se 
na vše, co v okolí mohou navštívit a jaká akce 
se kde pořádá. Rádi doporučíme Vaši obec, Vaši 
turistickou atraktivitu, některou z akcí, která se 
bude konat právě u Vás, ubytování a stravování 
právě u Vás.

Budete-li mít zájem, dodejte zmíněné mate-
riály do našeho IC osobně, poštou nebo zašlete 
mailem na naši adresu blatna@ciao.cz do konce 
února 2013. Těšíme se na společný rozvoj turis-
tického ruchu v našem regionu.

Vendula Hanzlíková
Regionální informační centrum Blatná

J.P.Koubka 4, 388 01 Blatná 
 tel. 737 285 550

Pořadatel dětského karnevalu v Buzicích nezkazí 
žádnou švandu. Drobotině šel příkladem v úboru 
havajské tanečnice

Buzice- Majitel hospody „U Čiláka“ Petr 
Samec je široko daleko proslulý recesista. Ne-
zklamal ani při dětském maškarním bále, který 
ve svém „království“ uspořádal v neděli 17. úno-
ra. Přítomných třicet čtyři nezbedů a nezbednic 
v kostýmech hastrmanů, princezen, Batmanů, 
indiánů, piráta, klauna aj. pobavil už při uvítací 
řeči svým úborem havajské tanečnice, který měl 
vskutku neodolatelný půvab.

Čtvrtý ročník buzického karnevalu pro poz-
ději narozené se vyznačoval rekordní účastí. 
Taneční plochu i židle zaplnilo víc jak sedmde-
sát dětí i dospělých, hostinec doslova „praskal 
ve švech“. V tuto dobu jistě Petr Samec litoval, 
že není nafukovací.

Z á b a v n é 
o d p o l e d n e 
t rva lo  ce l é 
č ty ř i  hod i -
ny a i potom 
byly některé 
rozdováděné 
masky k neu-
držení. Hlavní 
pořadatel Petr 
Samec se opět 
ukázal jako 
f an t a s t i cký 
konferenciér 

a bavič, takže všechny děti na něm doslova 
„visely“. V rytmu pohádkových písniček a me-
lodií se mladší i starší návštěvníci nejen dosyta 
vytancovali. Byla pro ně připravena i řada do-
vednostních, veselých i vědomostních soutěží. 
Předávání klobouku v kruhu z ruky do ruky, kdy 
ten, komu zůstal klobouk v ruce při přerušení 
melodie, musel z kola ven. V podobném duchu 
se nesla i hra „na sochy“, kdy postavičky mu-
sely na stejný podnět zareagovat 
ustrnutím. Kdo se pohnul, dopadl 
stejně jako v prvním případě. 
Opravdu hadí mrštnost a obratnost 
vynakládali školáci a předškoláci 
při podlézání lana, jehož výška 
se stále snižovala. Bystrost oka 
vyžadovalo házení tenisových 
míčků na pevný cíl, bystrost ducha 
a fištrón se zase náramně hodily 
při soutěži „Všechno lítá, co peří 
má“- tady měl Petr Samec s vyvo-
láváním různorodých živých tvorů 
těžkou práci , jak poplést dětské 
hlavy. „Tuhle hru jsem na silvestra 
otestoval na dospělých a je fakt, že 
jich dost vyhořelo. Děti se držely daleko líp,“ 
prozradil po straně Petr Samec.

Na buzickém karnevalu se stanovilo jasné 
pravidlo, že odměněn bude každý účastník každé 
soutěže. A tak se taky stalo. Vítězové obdrželi 
pochopitelně ceny hodnotnější.

Zlatým hřebem veselé akce pro děti se stalo 
vyhlášení nejhezčích masek. Vedle tříčlenné 
„odborné“ poroty se na hlasování podílela 
i rodičovská veřejnost. Tentokrát se nejvíc líbil 
kostým indiánského náčelníka, který si oblékl 
domácí Lukáš Chlanda / 5 let /. Když vystupoval 
na nejvyšší stupínek, jeho obličej zářil štěstím: 
„Tenhle převlek mi naši koupili. Letos jsem tu 
byl podruhé, loni jsem šel za tygra. Chodíme 
taky na karneval do Blatné,“ pochlubil se malý 
šikula. Ze všech soutěží se mu prý nejvíc líbily 
hody tenisáky.

Jako druhý nejroztomilejší „karnevalník“ 
byl zvolen pirát, ztvárněný rovněž buzickým 
hošíkem Rudou Vohryzkou. A i do třetice se 
vyznamenal domácí chasník, a to Lukáš Samec 
v kostýmu klauna / samozřejmě bez protekce! /: 
„Já už jsem jednou mezi nejlepšími maskami byl 
jako pirát. Jinak jsem se už také oblékl za kov-
boje, teď jsem potřetí za klauna. Oproti loňsku 
mě teď vybavili pískacím nosem, dřív jsem měl 
obyčejný- umělý,“ prohlásil osmiletý Lukáš.

Sympatie publika získal i rovněž osmiletý 
vodník Martin Kotoun z Blatné: „ Letos jsme 
do Buzic přijeli poprvé, jinak jsme na maškarní 
bál chodili jen doma. Převlek mi vyrobili doma. 
Co mě mimořádně potěšilo? Hra na sochy a pod-
lézání pod lanem. Určitě se sem chci příští rok 
vrátit, bylo to tady moc fajn.“

Sedmiletý Adam Španihel z Blatné, vystupu-
jící v roli fotbalisty, byl citelně zklamán, že ho 
porotci a diváci nezařadili mezi super masky: 
„A proto se mi tu nelíbilo!“, zatrucoval si tak 
trochu „Tomáš Rosický“ na začátku kariéry. Jeho 
jiskřící oči a rozesmátá tvář však prozrazovala, 
že to asi tak „horké“ nebude.

Milým zpestřením programu bylo vyprávění 
vtipů samotnými dětmi a živá „mašinka“, která 

se vinula venkovními i vnitřními prostorami 
za rytmu tónů hitu „Jede, jede mašinka“.

Poděkování za sponzorskou podporu bu-
zického karnevalu náleží paní Daně Vítkové 
z Blatné, prodejně nápojů pana Halgaše v Blatné, 
panu Jiřímu Vetešníkovi z Blatné, velkoobchodu 
M a M Blatná.                   Vladimír Šavrda
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Soutěž obcí „Jihočeši třídí odpady“ 2012
Blatná opětovně na 2. místě

Vážení občané,
přinášíme výsledky soutěže obcí ve třídění odpadů, 

který vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s.  Do soutěže byly 
automaticky zařazeny všechny obce kraje zapojené 

do systému EKO-KOM. Obce byly pro účely soutěže rozděleny podle počtu 
obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení soutěže byla použita data zís-
kaná ze čtvrtletních výkazů o vytříděném komunálním odpadu (plast, papír, 
sklo, nápojový karton, kov) zasílaných jednotlivými obcemi společnosti 
EKO-KOM, a. s., dále se hodnotilo provádění osvětové činnosti. Toto vše 
se hodnotilo za období 4. čtvrtletí roku 2011 a 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2012. 

Za uvedené období bylo v Blatné vytříděno:
papír – 295 t sklo bílé – 71 t nápojový karton – 2,5 t
plast – 63 t sklo barevné – 48 t kov – 585 t
Z celkového množství odpadu činí vytříděné složky 44 %.

Výsledky ročníku 2012 v hlavní soutěži „Jihočeši třídí odpady“ 
(kateg. 2 000-7 000 obyv.):

1. Planá nad Lužnicí  589 bodů
2. Blatná   459 bodů
3. Křemže   294 bodů
Slavností vyhlášení soutěže se konalo v Českých Budějovicích, kde 

pan místostarosta Pavel Ounický převzal cenu za druhé místo – poukaz 
na výrobky z recyklovaných plastů v hodnotě 12 000 Kč. Město Blatná po-

řídí z této odměny lavičky, které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného 
plastu. Lavičky z minulých výher jsou osazeny na nám. J. A. Komenského 
a mostu u Sokolovny.

Vedle této hlavní soutěže byla vyhlášena i soutěž jednotlivých obcí 
s rozšířenou působností (ORP) v Jihočeském kraji. Ze všech sedmnácti 
ORP se Blatná umístila na druhém místě. Jako odměnu za druhé místo 
v soutěži „Oblastí ORP“ získalo Město Blatná notebook, který byl předám 
Technickým službám města Blatná. 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ TŘÍDÍ, 
protože díky nim neskončilo významné množství odpadu bez užitku 
na skládce, ale mohlo být recyklováno! 

Více o soutěži se můžete dočíst na stránkách www.jihocesketrideni.cz.
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Tak jsme si zvolili prezidenta ….
Někteří zvolili, jiní nezvolili. 
Naší volbě předcházela prezidentská kampaň. 

Viděli jsme, že ji lze vést s noblesou i bez noblesy. 
Slušně, bez urážek a napadání vykalkulovaného 
i s následnými omluvami, a naproti tomu velmi 
arogantně, agresivně. 

Jakoby fakt, že nejde o to, kdo z koho, ale že se 
jedná o dva různé přístupy k politice, měl záměrně 
zůstat zasut pod hromadou urážek a zavádějících 
polopravd.

Jeden kandidát chtěl uspět stůj co stůj, druhý 
se snažil čestně vytrvat v nečestně vedeném boji.

Mám dojem, že jsme všichni nejenom výslednou 
volbou, ale i celou, ze strany jednoho kandidáta 
negativně vedenou kampaní, tak trochu prohráli.

Společnost opět dostala signál, že slušnost 
představuje pouze hezkou ozdobu charakteru, a že 
chce-li člověk něčeho dosáhnout, nesmí se štítit 
ničeho. Že agresivita, arogance znamenají úspěch.

Jednalo se o volbu, tedy výsledek žel svědčí 
o nastavení větší části národa. 

Nechceme však být nespravedliví. Mnozí si 
jistě uvědomují, že slušnost a férovost jsou větším 
vkladem pro budoucnost, než útoky a populismus. 

Tedy, sláva vítězům, čest poraženým. Ano, jen 
je mi z toho nějak smutno…

Škoda promarněné šance začít kultivovat poli-
tický život a přiblížit ho občanovi ne skrze útoky, 
operováním s tím, co chce slyšet, ale trpělivým 
vysvětlováním nutnosti podniknutých kroků. Přece 
lze dělat nepopulární, ale nutné kroky, a zůstat při 
tom populární.

Naši volbu lze z tohoto pohledu považovat 
i za promarněnou příležitost změny přístupu poli-
tiků k nám, voličům, občanům.

Vždyť proto si je volíme a platíme, aby s pouče-
ným odstupem reagovali na situaci a navrhovali ne 

krátkozraká, ve vlastním zájmu populistická řešení, 
ale potřebná opatření ku prospěchu nás všech. 

Abychom důvěřovali jejich kompetenci po-
soudit ze své pozice širší souvislosti, než můžeme 
rozeznat my. Ne, aby se nám snažili za každou cenu 
zavděčit a předstírat, že jsou jedni z nás. Mimocho-
dem, z čeho asi prezidentský kandidát s „poměrně“ 
nízkým důchodem financoval svoji kampaň? Též 
na koni boje proti korupci již vyrazili do boje mnozí, 
i nynější vítězný prezidentský kandidát v tehdejší 
roli premiéra, ale jak to dopadlo? Lépe je podob-
ných hesel, která jistě spolehlivě přinesou mnoho 
hlasů, zanechat a konat.

Kampaň byla, jaká byla, a malý český člověk 
nezklamal. Zůstal malým. 

Zní to urážlivě? Jak komu.
Poměrně těsný výsledek volby však přesto 

přináší určitou naději. Ukazuje, že se něco děje. 
Že určitá část občanů už má dost arogance, politiky 
pro politiku, a chce změnu. I celkem velký úspěch 
kandidátů typu Vladimíra Franze svědčí o tom, že 
zejména mladší generace má již dost zavedených 
politiků, kterým nejde o nic jiného, než aby poli-
tiky zůstali.

Polarizace společnosti by mohla vést ke vzniku 
nějaké nové, věrohodné strany, anebo k reformě 
některé ze stran stávajících, aby se tak stala širokou 
platformou pro vyjádření názorů a postojů těch, kdo 
jsou se současným stavem naší politiky nespokojeni 
a přejí si změnu. 

Snad opět neupadneme do letargie a nene-
cháme si zase všechno líbit a jen si snad někdy 
hezky po česku, někde v naší oblíbené hospůdce 
zanadáváme.

Ač se to někomu může zdát přehnané, opravdu 
záleží na každém z nás, jaká bude politika i bu-
doucnost naší země!

Přes tuto naději na změnu přítomnou v naší 
zemi musím vyjádřit zklamání z toho, jak snadno 
jsme zmanipulovatelní, jak nad námi stále visí stín 
totalitního pocitu méněcennosti, velící nám vzhlížet 
k osobnostem, kterým se sebevědomí dostává snad 
až příliš bohatou měrou. 

Ovšem pozor, oni silní, sebevědomí nás nespasí. 
Chtějí se pouze stát ještě silnějšími a sebevědo-
mějšími.

A tak stíny minulosti nabývají někdy docela 
konkrétních obrysů.

Demokracie není dokonalá, ale pokud její ná-
stroje neponecháme alibisticky pouze v rukou těch, 
kdo s nimi zacházejí ke svému prospěchu, poslouží 
nám k odstranění stínů minulosti i k vytvoření spo-
lečnosti prospěšné úspěšným i těm méně úspěšným. 
Jenom nebuďme líní přispět svým uvážlivým, 
aktivním postojem ke změně!

Nechceme se podobat oné zmíněné negativní 
kampani, a proto nabídněme i něco pozitivního. 

Máme šanci vlastním vkladem slušnosti a anga-
žovanosti podpořit tendenci ke změně politiky, aby 
se týkala nás všech a nebylo možno se schovávat 
za různé strany a zájmové skupiny.

Jsem opravdu zvědav, jak budoucí prezident 
naloží s mandátem, kterého se mu dostalo, a zdali 
jej opravdu podle svých slov použije k zamezení 
korupce, zvýhodňování, protěžování.

Doufám jen, že jeho hrubě negativní kampaň 
nebude mít pokračování ve stejným způsobem 
prosazované politické vůli. 

Jsem pro slušnost, uvážlivost a spravedlnost.
Máme tedy nového budoucího prezidenta, dejme 

jeho funkci takovou důvěru, jakou zasluhuje.
Současně se obracím i na něho samého, aby 

byl prezidentem opravdu všech. Nejenom těch, 
kdo s ním souhlasí, pochlebují mu, ale i těch, kdo 
mají názory odlišné. Neboť i ty jsou právoplatné.

Luboš Vinš
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Přirozená potrava ryb
Přednáší: ing. Pavel Benedikt

Přednášku s prezentací pro zájemce o 
rybářství a rybaření pořádá:

DDM a MO ČRS Blatná

14.3.2013 v 19.00 hod.

v Domě dětí a mládeže v Blatné

Ocenění blatenských škol (pokr. ze str. 1)

SOŠ Blatná se též zapojila do projektu Výuka 
odborných předmětů u žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Projekt zpřístupní 
studium atraktivních oborů Obchodní akademie, 
Elektronické počítače a Informatika v ekonomice 
i pro studenty s určitým zdravotním omezením. 
Učitelé vytvořili na odborné předměty nové 
výukové materiály jak pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami, tak i pro ostatní studen-
ty. Materiály jsou v elektronické i tištěné podobě 
ve formě prezentací, cvičných testů, digitálních 
učebnic atd. Projekt zajistil vybavení téměř 
všech učeben datovými projektory a vybavení 
notebooky i pro učitele všeobecných předmětů. 
To umožní širší nasazení výpočetní techniky, 
datové projekce a interaktivní tabule při výuce 
odborných i všeobecných předmětů. 

Učitelé SOŠ Blatná jsou nadstandardně 
počítačově gramotní a dnes na skoro všechny 
předměty má škola vytvořené vlastní digitální 
učebnice a výukové materiály pro studenty 
zdarma. Jde o učebnice ve Wordu, pdf a Power 
Pointu a též o vzorové řešené úlohy v grafických, 
databázových a webových souborech html, 
aspx, příklady na zpracování dat v Excelu aj. 
K digitálním učebnicím a vzorovým souborům 

na školní síti mají studenti přístup přes Inter-
net i z domova, což ocení ti, kteří se nemohli 
účastnit výuky.

Ústním maturitním zkouškám na SOŠ Blatná 
předsedají učitelé z jiných škol. Ti nezakrytě 
obdivují nasazení počítačů a nejmodernějšího 
software užívaného ve firmách u ústních 
i praktických maturitních zkoušek a ve výuce.

Stojí za zamyšlení, co i v těchto náročných 
podmínkách, v jakém české školství je, stojí 
za nadstandardní úrovní blatenských škol. Mož-
ná to souvisí s tím, že obyvatelé menšího města 
mají méně příležitostí a musí se o to více snažit, 
aby se v životě prosadili. V každém případě 
je dobré ocenit pedagogické i nepedagogické 
pracovníky ve školství, které denně v Blatné 
potkáváme. Na blatenských školách pracují 
lidé, kteří svoji práci dělají s nadšením a láskou 
k dětem a nehledí na nízkou společenskou prestiž 
k učitelskému povolání, která v ČR je, a na ná-
ročné podmínky, kdy je motivace žáků nižší, než 
před 20 lety. (Pokud čtenáře BL zajímá, jaká je 
příčina úspěchu finského školství, které patří 
mezi nejlepší na světě, může navštívit stránku 
http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.
php?co=259.)            Aleš Drobník

Co všechno lze vidět při jedné zimní procházce Blatnou
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Jste srdečně zváni na Seminář 
o zdraví

Jak dosáhnout toho, abychom žili dlouho, nebyli nemocní  
a radovali se ze života?

Hlavní téma:
Povídání o živé a mrtvé vodě, my potřebujeme tu živou. A jak ji 

získáme?
Jak si očistit svůj organismus od virů, bakterií a parazitů?

Detoxikace střeva a celého organismu.
Jak si udržet správnou acidobazickou rovnováhu?

Správná buněčná výživa a jak vznikají nemoci?
Ochutnávka celozrnného kváskového chleba.

Již Avicenna říkal:
Pokud člověk onemocněl, první co má udělat je odmítnout potravu. 

Za druhé vykonat očistné procedury střev.
Za třetí změnit charakter výživy a propláchnout „kanalizační systémy 

organismu“ lymfatický, močový, žaludeční a střevní trakt.
A pouze v případě, že vše selže, by měl člověk požádat o pomoc 

lékaře.
Lidé to dělají úplně obráceně a pak bohužel může být někdy 

i pozdě na uzdravení se.

Přijďte, zažijete přátelskou atmosféru a dostanete mnoho úžas-
ných rad o tom, jak zůstat zdraví. Přednášet bude detoxikační 

poradce paní Marcela Kalabzová
Seminář o zdraví se uskuteční v Klatovech.

Kde: Dům dětí a mládeže  Blatná, Palackého 652
V kolik: od 17.30 hod.    Kdy: Ve čtvrtek 21.3.2013

Rezervace místa na tel č.773 486 600
Těšíme se na Vás a na společnou závěrečnou diskuzi.

 Naši klienti si vyléčili např: artrózu, astma, alergii, neplodnost, 
ekzémy, poruchu štítné žlázy, padání vlasů, únavu, nadváhu a další.

Vstupné 50 Kč

Program na březen 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

Program na pondělky a středy
4.3.   -  Zvířátka z papíru
6.3.   -  Modrá středa – přijďte do MC s dětmi oblečenými do modra
18.3. -  Velikonoční závěs 
20.3. -  Plyšový kohout
25.3. -  Zápich do květináče
27.3. -  Ovečky v trávě

V době jarních prázdnin 11.3. – 15.3. bude MC zavřeno.

19.3.  od 16:00 – Hrátky pro předškoláky (odpolední program 
zaměřený na logopedické a grafomotorické hry)
20.3.  od 19:00 - Velikonoční tvořivá dílna pro maminky

více na  www.mckaprik.estranky.cz

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY V BLATENSKÉM 
ZÁMKU

Již několik let navštěvuji v Blatné koncerty vážné hudby, které se konají 
v blatenském zámku. Také tomu není jinak i v letošním roce. Při  návštěvě 
koncertu houslistky Julie Svěcené jsem si připomněla loňský koncert je-
jího tatínka, známého houslisty Jaroslava Svěceného. Samozřejmě svým 
vystoupením nás opět nadchl. Jen jsem litovala, že se koncert uskutečnil 
v Základní umělecké škole v Blatné. Později jsem se dověděla, že z tech-
nických důvodů. 

Koncert mladičké Svěcené se uskutečnil v nám známých prostorách 
blatenského zámku, ale měl nejeden velký nedostatek ze strany pořadatelů 
NEVYHŘÁTÝ SÁL!!! Tento nedostatek pořadatelka omlouvala a záro-
veň nás zvala na teplé nápoje, které zde podával - dalo by se říci za zády 
houslistky - pan Žíla ve stánku!!!

Veškerý kulturní zážitek z koncertního vystoupení byl ta tam. Co jsem 
si odnesla? Velké nachlazení.

Věrná posluchačka
    Jaroslava H.

Občanské sdružení 
Brdy nad Zlato

Vážení spoluobčané , dne 14.2.2013 bylo založeno nové ob-
čanské sdružení Brdy nad Zlato. Důvodem založení sdružení  
je hlavně zamezit průzkumu a následné těžbě zlata na Petráškově 
hoře u Vacíkova a v dalších lokalitách, které jsou těžbou zlata 
ohroženy.

Novodobí prospektoři se již snaží přesvědčit nás místní 
obyvatele a místní orgány o výhodách průzkumu a následné 
těžby zlata.

Cílem sdružení je podpořit obec Hvožďany, sdružení obcí  
a měst Čechy nad zlato a ostatní dotčené obce v boji proti po-
volení průzkumu a následné těžbě.

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou členství nebo případné 
podpory našeho občanského sdružení.

Další informace najdete počátkem března 2013 na webových 
stránkách www.brdynadzlato.cz Můžete nás také kontaktovat 
na info@brdynadzlato.cz 

Děkujeme za vaši podporu.
Občanské sdružení Brdy nad zlato, Vacíkov 65, 26242
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Komunistický zastupitel Václav Smeták se s oblibou zviditelňuje na účet 
blatenské radnice. Tentokrát je veřejně nařkl z neschopnosti získávat dotace

Blatná - Úkolem politické opozice je, jak 
ostatně vyplývá z označení samého, oponovat 
tomu, kdo je u moci. Ať už na celostátní nebo 
komunální úrovni. Ovšem mělo by se tak „dít 
po cestách pravých“, jak by řekl jeden z největ-
ších státníků všech dob - král a císař Karel IV. 
Bohužel mnoho opozičních politiků se snaží 
jen uhrát body pro sebe a svoji rodnou stranu 
za cenu toho, že vykřikují na veřejnosti líbivá 
hesla a sliby nebo dokonce fantasmagorie.

Typem takového „laciného Jánošíka“ je 
na blatenské radnici zastupitel za KSČM 
Václav Smeták, který se s oblibou zviditelňuje 
zejména na účet majetkového odboru. Není bez 
zajímavosti, že kvůli jeho veřejným obviněním 
na adresu příslušných úředníků už na něho 
v minulosti podal Městský úřad Blatná trestní 
oznámení pro pomluvu na Policii ČR. Ovšem 
celý případ se vůbec nedostal před soud, a tak 
může Václav Smeták dál kritizovat bezhlavě 
všechno a všechny, kteří mu přijdou pod ruku.

Naposledy „dohřál“ pracovníky majetkového 
odboru prohlášením v tisku, kde doslova tvrdil: 
„Myslím, že město v žádostech o dotace moc 
úspěšné není. Měli jsme tři i čtyři zastupitele 
na kraji, a nikde se to neprojevilo. Proč není 
město úspěšné při žádostech o dotace, jsem se 
ale nikdy neptal.“ Jeho křivé nařčení „zvedlo ze 
židlí“ na blatenské radnici nejednoho člověka. 

Zejména pak pracovníka majetkového odboru, 
který už má sprostých útoků „hrdinného opo-
zičníka“ právem plné zuby: „Tohle už snad ani 
není pravda!“, rozhořčuje se úředník, „Vždyť jen 
za loňský rok získalo město na dotacích okolo 
100 000 000 korun! A pan Smeták jako člen 
zastupitelstva to musí dobře vědět - vždyť pro 
tyhle věci sám hlasuje! Buď neví, pro co zvedá 
ruku nebo chce za každou cenu pošpinit a zne-
vážit naší práci. Je zřejmé, že ta druhá možnost 
je správná.“

K prohlášení komunistického zastupitele 
se následně vyjádřil i referent odboru majet-
ku, investic a rozvoje ing. Jaromír Formánek: 
„Pan Smeták by se mohl obtěžovat a vždycky 
si napřed ověřit fakta, než někde něco veřejně 
„žblebtne“. Tohle si přece zastupitel města 
nemůže dovolit! Bohužel jen ohraničený okruh 
lidí, kteří ho dobře znají, ví, že jde z jeho strany 
o další akt „partyzánské války“. Nezávislý čtenář 
dotyčného periodika si pak opravdu může mys-
let, že jsme tady neschopní jedinci!“

Ing. Jaromír Formánek dále pokračuje: „Když 
se projednává otázka velkých dotací, on jako 
zastupitel u toho vždycky je. Otázka menších 
objemů peněz je předmětem jednání rady měs-
ta, ovšem kdyby skutečně chtěl, tak by Václav 
Smeták mohl mít všechny potřebné informace 
a pak - všechno je zřetelné na rozpočtech. Pan 

Smeták není na radnici žádným nováčkem a tak 
nutně vzniká přesvědčení, že chce jen škodit 
a destabilizovat vnitřní poměry.“

V letech 2013 a 2014 se prý očekává velký 
nárůst objemu městského majetku: „ Od roku 
2002 se jen v pozemcích rozrostl o nejméně 
30 000 000 korun. Uvážlivě přikupujeme, ale 
majetku se nezbavujeme- a i to zastupitelé, včet-
ně pana Smetáka, dobře vědí,“ dodává referent 
majetkového odboru.

Možnost obhájit své tvrzení dostal i zastupitel 
Václav Smeták. Nevyužil ji však. Po telefonické 
domluvě schůzky, která se neuskutečnila, mi 
přestal brát mobil. Když jsem ho po minimálně 
šedesáti až sedmdesáti marných pokusech potkal 
ve městě a oslovil ho, utekl jako malý kluk, co 
právě rozbil okno. Takže on sám asi nejlépe ví, 
že jeho výpad nemá žádné opodstatnění a je jen 
ubohým propagandistickým tahem.

Naproti tomu napadená strana má řadu dů-
kazů, že právo a pravda jsou na jejich straně. 
Důkazy má k dispozici i redakce.

Je krajně ubohé, že se odvažuje kritizovat 
hospodaření majetkového odboru člen strany, 
která za více než čtyřicet let v České republice 
rozkradla a zpustošila, co mohla a jejíž dluhy 
bude muset hradit minimálně deset generací.

Vladimír Šavrda

Sbor dobrovolných hasičů  

LNÁŘE 
si dovoluje Vás pozvat na tradiční 

 

HASIČSKÝ PLES 
9. března 2013  

od 20 hod

Kulturní dům ve Lnářích 
K tanci a poslechu hraje TALISMAN 

Březen – měsíc čtenářů
V rámci Března – měsíce čtenářů upozorňujeme zejména na ojedinělou 

akci Historie všemi smysly. V pondělí 18. 3. od 10:00 do 17:00 hod před-
staví ve vstupní hale ŠK zástupci Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích 5 unikátních starých tisků a prvotisků ze svého fondu. 
Nenechte si ujít příležitost doslova se dotknout historie a vlastnoručně 
prolistovat svazky staré až 5 století.

• 6. 3. – 29. 4. – Stopy totality. Výstava interaktivního studentského 
projektu týkající se padesátých let se zaměřením na osudy konkrétních 
lidí. ŠK, vstupní hala.

• 21. – 30. 3. - Bible, kniha 21. století. Výstava věnovaná historii české 
Bible, vystaveno bude několik starších výtisků zapůjčených ze soukro-
mých sbírek. Zároveň budou představeny různé druhy překladů bible. 
ŠK, společenský sál, denně 10:00 – 16:00 hod.

• 5. 3. – Jak vařit jednoduše, zdravě a bez lepku vám poradíme v 
Kurzu bezlepkového vaření. Prosíme o přihlášení na jan.juras@knih-st.
cz. Pořádá Ekoporadna ŠK a obchod zdravé výživy Ječmínek. Prodejna 
Ječmínek, Lidická 195, 17:00 hod. Cena kurzu 200,- Kč.

• 5. 3., 12. 3., 19. 3. - Paměť stárne – a co teď? My vám dáme odpověď! 
Kurz trénování paměti. Jen pro přihlášené účastníky.  ŠK, společenský 
sál, 15:30 a 17:15 hod.

• 6. 3. – Šťastná chvíle Zuzany Maléřové. Beseda se spisovatelkou, 
autorkou mnoha biografií českých divadelních herců z cyklu Akademie 
volného času 2013. ŠK, společenský sál, 17:00 hod.

• 7. 3.  - Obojživelníci na Strakonicku – jak je chránit? Proč jsou oboj-
živelníci tak ohroženým druhem? Jak je můžeme chránit? Přednášku z 
cyklu Zelené otazníky povede předseda ZO ČSOP Strakonice Ing. Vilém 
Hrdlička. ŠK, pobočka Za parkem, 18:00 hod.

• 12. 3. – Kurzy počítačové gramotnosti – přednostně pro čtenáře ŠK! 
Pro začátečníky: MS Word a Open Office Writer aneb nástroje pro 
psaní dokumentů. ŠK, studovna, 9:30 hod. Pro pokročilé: MS Excel. 
ŠK, studovna, 15:30 hod. Z důvodu omezené kapacity počítačové učebny 
žádáme zájemce, aby se na vybrané termíny předem hlásil i jen závazně  
– 380 422 707, admin@knih-st.cz.

• 12. a 14. 2. - kurz zdravého veg(etari)ánského vaření. Přihlašovat se 
můžete na jan.juras@knih-st.cz. Pořádá Ekoporadna ŠK a obchod zdravé 
výživy Ječmínek. Prodejna Ječmínek, Lidická 195, 18:00 hod.
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  Sport 
TJ Blatná fotbal  -  
rok 2012

Přeji všem čtenářům příjemný den a dávám 
k nahlédnutí úvodní slovo předsedy FO, kterým 
byla zahájena výroční schůze fotbalového oddílu 
Blatné. V první únorový páteční podvečer jsme 
se opět sešli v hojném počtu a večer se nesl v přá-
telském a klidném duchu. Rád bych poděkoval 
všem těm, kteří si našli cestu na letní stadion. 
Stejně tak děkuji všem, kteří se omluvili, protože 
v 45 lidech by v „salúúúnu Milana Synka“ byla 
zřejmě trochu stísněná atmosféra. Připravil jsem 
si krátké shrnutí (zhodnocení) roku 2012 a nastí-
nění některých věcí, které čekají fotbalový oddíl 
a neminou jej v roce 2013. (jenom doufám, že 
už si nikdo nepamatuje loňskou výroční zprávu 
– nerad bych někoho nudil).

Z pozvaných hostů přijali pozvání:
- dlouholetá opora TJ a FO pan Jan Pouzar;
- člověk, bez nějž by TJ nemohla fungovat pan 

František Krejčí;
- svědomitá a neoblomná ekonomka Hanka 

Šourková (jejíž svědomitost mi poslední dobou 
nedává spát);

- Libor Slezák,
- Kateřina Malečková,
- Karel Martínek.

Jako každý rok, i tento, se omluvil Ing. Hykel 
(DURA) a Jan Kalous (TESLA). Kvůli časo-
vému vytížení se omluvili také zástupci města. 
Pavel Srb (technické služby) je nemocen a Mar-
tin Říský (TJ) užívá zaslouženého odpočinku 
na horách – jenom doufám, že se vrátí v lepším 
stavu než loni.

Pár údajů a čísel na úvod. V roce 2012 čítal 
fotbalový oddíl celkem 220 aktivních členů. 
Bráno ze statistik FAČR podle zaplacených 
členských příspěvků. Mimo to čítá FO dalších 
100 lidí, kteří se různou měrou podílejí na našem 
fungování.

FO je řízen VV, který v minulém roce do-
znal několika změn. Z 5tičlenného byl rozšířen 
na 7mičlenný, což jak se ukázalo byl krok 
správným směrem. Z původních členů zůstal 
Michal Vanduch jako předseda, správce Milan 
Synek a Tomáš Uldrich. Nově se zapojil Pavel 
Míka – místopředseda, funkce Libora Slezáka 
byla rozdělena na sekretáře Petra Linharta 
a pokladníka Josefa Hornáta. Sedmým aktivním 
členem se stal Miroslav Mašek.

Všichni nový členové se velice rychle roz-
koukali a zapracovali a musím vyjádřit velkou 
spokojenost s jejich přínosem pro vedení FO. 

Jarní část roku 2012 jsme začínali s 11 ak-
tivními týmy (4 přípravky, žáci, dorost, muži, 
ženy) a jedním souborem sportovních nadšenců 
(35+). Každý tým řešil své vlastní problémy, ale 
nakonec se všichni zhostili reprezentace fotbalu 
v Blatné se ctí. Určitě je třeba vyzdvihnout 

vítězství starších přípravek v okresním přebo-
ru starších přípravek (vedené panem Josefem 
Kratochvílem a Pavlem Míkou) a vítězství žen 
ve III. Lize (vedené Janem Kláskem). Za dílčí 
neúspěchy lze považovat:
- neustálé problémy s lidmi v kategorii dorostu 

(několik pokut za nenastoupení mladšího do-
rostu hovoří za vše);

- neshody u mladší přípravky A, které vyústily 
ve schůzku trenérů, rodičů a vedení FO;

- každoročně se opakující problémy s kádrem 
„B“ týmu mužů;

- nepostup „A“ týmu do I.A třídy (což ale, bude-
me-li upřímní, zase takové překvapení není).

Nezříkám se zodpovědnosti za výše uvedené 
věci a jak mi jistě všichni zasvěcení potvrdí, 
snažili jsme se je se všemi aktivně řešit.

Do nové sezóny bylo přihlášeno už pouze 
10 aktivních týmů. Mimo 35+ se rozjela, k naší 
velké spokojenost, i předpřípravka. 
- A tým – Martin Bulka, Tomáš Sýkora.
- B tým – Josef Hornát, Pepa Diviš.
- Ženy – Honza Klásek + Míša Chárová (řešící 

rodinné povinnosti – narození syna Ondráška), 
Monča Mlíčků a Vlaďka Kozáků.

- Dorost starší – David Reguš, Josef Svoboda.
- Dorost mladší – Jan Janota, Miroslav Petráš.
- Žáci starší – Petr Linhart, Jiří Peroutka, Leoš 

Peroutka, František Švejda.
- Žáci mladší – Josef Kratochvíl, Pavel Míka.
- Přípravka starší A – Radek Habada, Miroslav 

Mašek, Petr Švec.
- Přípravka starší B – tady jsem rád, že po před-

chozích problémech pokračuje Radek Koptyš 
a nově se zapojili Pavel Krátký a Štěpán Brož.

- Přípravka mladší – Milan Drnek, Petr Bulka.
- Předpřípravka – František Vávra, Michal 

Hovorka.
Všem výše uvedeným patří velké poděkování 

za práci pro fotbalový oddíl. I přes některé pro-
blémy se můžeme s klidným a čistým svědomým 
ohlédnout za uplynulou sezónou a říct, že jsme 
udělali velký kus práce.

Dlouhodobě výborná práce s mládeží je 
příznivě hodnocena i mimo náš okres a přinesla 
možnost mít svého zástupce v komisi mládeže 
na OFS a KFS. Nabídku na svého zástupce 
ve výkonném výboru OFS jsme odmítli.

Dlouhodobě dobrá práce nás všech se také 
odrazila na výsledcích hospodaření. Jsem rád, 
že mohu prohlásit, že druhým rokem po sobě, se 
nám podařilo naplnit rozpočet. Ten se pohybuje 
kolem 1 000 000,- korun na rok (2012 vychází 
cca – náklady 974 560,- Kč; příjmy 1 890 519,- 
Kč; hospodářský výsledek +915 958,- Kč; bez 
částky za přestup Z. Ondráška +40 000,- Kč. 
Naplnit rozpočet je nelehký úkol a je třeba zmí-
nit velkou pomoc města Blatná a technických 
služeb, sponzorů (DURA, TESLA) a podporu 
TJ. Z dalších podstatných příjmů uvedu pouze 
členské příspěvky, s jejichž výběrem máme 
každý své zkušenosti a pořádání různých akcí. 
Velkou měrou k tomu také přispívá zavedení 
podvojného účetnictví o něž se stará Hanka 
Šourková a díky němuž máme jasný přehled 
o výdajích a příjmech.

Velkou ranou do našeho rozpočtu je v loň-
ském roce uskutečněný přestup Z. Ondráška 

z ČB do norského Trömsö. V roce 2012 přišla 
na účet první splátka – 876 000,- Kč. V letošním 
přibude na náš účet 15 % ze zbývajících 200 000 
Eur (což je cca 750 000,- Kč) a 9 000 Eur (což 
je cca 225 000,- Kč) jako solidarity payment 
od Trömsö. Ranou říkám proto, že to má dvě 
stránky. Na jednu můžeme tyto peníze využít pro 
zlepšení chodu našeho oddílu (především nákup 
vybavení), na druhou to přinese některé změny 
v účetnictví. Se všemi změnami s tím souvise-
jícími a plány na využití získaných prostředků 
Vás rád seznámím v některém z dalších vydání 
„BL“. Pouze nastíním, že velkou položkou bude 
multifunkční zařízení na údržbu obou hřišť, 
které nahradí již několik let dosluhující multi-
káru (o čemž ví nejvíce správce Milan Synek) 
a plánovaná investice do střechy na Zlaté Studni.

Součástí prezentace fotbalového oddílu a let-
ního stadionu jako takového je i velké množství 
akcí, které se zde během roku 2012 udály. Rád 
bych zmínil aspoň ty nejvýznamnější. Na začátku 
roku to byl zimní turnaj mužů a dorostu (TESLA 
Blatná CUP) za účasti 12 týmů. Všechny týmy 
vyjádřily spokojenost s průběhem i cenami. Po-
tvrdilo se nám, že v dnešní době diplom a pohár 
netáhne. Vsadili jsme na dárkové koše z COOPu, 
míče, blatenskou slivovici, uzené z Drahenic 
a udělali jsme dobře. V dubnu to byl E-ON CUP, 
kterého se zúčastnilo 12 týmů přípravek, a který 
měl obrovský úspěch. Doufám, že se jeho konání 
na půdě Blatné stane příjemnou tradicí. V červnu 
se konal první ročních turnaje o pohár Romana 
Vonáška pod záštitou technických služeb města 
Blatná. I tento turnaj měl velký úspěch a rádi 
bychom na něj i letos navázali. Z dalších jsou 
to různé atletické závody škol a školek a každo-
roční běh Janovského. Velice úspěšná byla také 
tradiční pouť a pivní slavnosti.

Všechny tyto akce přilákají každoročně 
na letní stadion spousty lidí a dělají dobré jméno 
FO, TJ a městu Blatné i za hranicemi našeho 
okresu. Závěr roku pak zpestřil silvestrovský 
fotbálek. Zmiňuji jej proto, že tolik fotbalistů, 
jako přišlo 31/12 dopoledne, jsem zde během 
podzimu kolikrát nespatřil za celý víkend. 
Z materiálních věcí bych rád zmínil dar města – 
4 bezpečností branky Junior v celkové hodnotě 
91 200,- Kč a nové rozhlasové zařízení na letním 
stadionu, které se za přispění nadšenců z TESLY 
(Míra Mašek, Martin Novák, Pepa Etlík a mé 
maličkosti) podařilo dát do kupy a zprovoznit

Co se roku 2013 týče, čeká nás velká spousta 
práce, čímž nechci nikoho strašit. V současné 
době probíhá další ročník TESLA Blatná CUPu, 
který je již z 99 % zařízen a připraven. Největší 
zásluhu na tom nese David Reguš, který jej má, 
společně se mnou, na starosti. Účastní se jej 8 
týmů mužů a 4 dorostenecké. V květnu (předběž-
ně v neděli 19/5) nás již potřetí čeká E-ON Junior 
CUP. Tentokrát se jej za Blatnou zúčastní starší 
přípravka „B“ Radka Koptyše. V létě bychom 
rádi uspořádali druhý ročník turnaje o pohár Ro-
mana Vonáška. Jsem rád, že se nám podařilo najít 
vhodný termín – sobota 22/6, který vyhovuje 
všem. Komplikace byly zapříčiněny plánovanou 
údržbou travnatého hřiště, na kterou se (zejména 
díky Martinu Řískému) podařilo sehnat grant, 
jehož součástí je i nové doskočiště pro atletický 
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oddíl a materiál pro tenisový oddíl. Travnaté 
hřiště bude zavřené od 23. června do začátku 
srpna!! Údržba travnaté plochy vyjde na cca 
120 000,- Kč. Také UMT je třeba udržovat, a to 
každoročně. Střednědobá údržba, prováděná 
firmou ENVOS, vyjde ročně na 35 000,- Kč 
+ granulát (cca 30 000,- Kč, což jsou 3 pytle). 
K tomu je třeba pravidelně vyplňovat deník 
údržby. S výstavbou povodňové hráze souvisí 
další projekt – výstavba nové čističky odpadních 
vod. Zde budu citovat Martina Říského: „Žádost 
na dotaci výstavby ČOV cca 300 000,- Kč (což 
je maximální částka, o kterou lze na MAS obcí 
Blatenska v tomto grantu žádat) jsem, s pomocí 
Milana Synka, Vlaďky Kozákové, Miloše Roz-
honě a Terezy Ptáčníkové, konečně podal. Jsme 
v reálné naději, že žádost bude úspěšná. Celkový 

rozpočet na realizaci je cca 450 000,- Kč. Re-
alizace je plánována na červen až září 2013.“

Na začátek června je domluvena zábava 
„Parkán“, kterou pořádá FO a jsme úzce zapojeni 
do pivních slavností (především pan Jan Pouzar 
a Pavel Míka).

Co se jednotlivých týmů týče, tak v současné 
době řešíme doplnění týmů mužů „A“, dorostu 
a žáků, kde nás nejvíce tlačí bota. To samé samo-
zřejmě platí i pro letní přestávku, ve které dojde 
k posunu hráčů do vyšších kategorií. Průběžně 
také řešíme vedení jednotlivých týmů, jelikož 
někteří lidé oznámili, že by rádi po jarní sezóně 
ukončili nebo přerušili svou činnost (zatím vím 
o: Fanda Peleška – již nyní v zimě, David Reguš, 
Petr Linhart a Jan Janota).  

Závěrem bych rád poděkoval všem trenérům, 
vedoucím a sportovním nadšencům za práci, 
kterou ve svém volném čase a zdarma, pro fotbal 
dělají. Všem fanoušků, rodičům a sponzorům 
za přízeň a trpělivost. Vám všem bych rád popřál 
hlavně pevné zdraví a nervy a mnoho úspěchů 
ve sportovním i osobním životě. Nechť se i v bu-
doucnu nadále scházíme a děláme to, co nás baví.

Ještě jednu věc mám na srdci. V lednu letošní-
ho roku oslavil krásné životní jubileum pan Josef 
Kratochvíl. Rád bych mu, jménem FO, popřál 
mnoho zdraví, štěstí a ještě mnoho let strávených 
mezi svými přáteli. Díky za vše. 

Michal Vanduch 
předseda FO Blatná

Datum Čas Rozhodčí Výsledek Branky

So 9/2/2013 9.00 Blatná - Březnice Poklop 1:3 (1:1) Rubáš – Žid, Češka, Zářinický
(muži) 11.00 Bělčice - Měčín Poklop 1:3 (1:0) Ráž – Šlajz, Malán, Jar. Krotký

13.00 Střelské Hoštice - Smetanova Lhota Mašek 0:2 (0:0) Špivák, Kálal
15.00 Mirotice - Hradiště Mašek 0:2 (0:1) P. Žalud, Rybár

Ne 10/2/2013 11.00 Blatná - Vlachovo Březí Linhart 6:1 (3:1) 4x Mišiak, 2x Kallmünzer – Nosek
(dorost) 13.00 Chanovice - Nepomuk Linhart 3:0 (0:0) 2x Mrázek, Lukeš

So 16/2/2013 9.00 Blatná - Střelské Hoštice Baloun 2:2 (1:2) Uldrich, Prokopec – Rejšek, Červený
(muži) 11.00 Bělčice - Mirotice Baloun 4:2 (1:1) Soldát, Ráž, Hevera, Ježek – Vrkoč, vlastní

13.00 Březnice - Smetanova Lhota Kostka 4:1 (1:1) Ševa, Zárybnický 2x, Žid – Kovář
15.00 Měčín - Hradiště Kostka 1:5 (0:2) Němec – Šafárik 2x, Žalud, König, Plic

Ne 17/2/2013 11.00 Blatná - Chanovice Linhart 7:2 (2:1) 2x Mišiak, Kallmünzer, Mach,
Voborník z pen., Písařík, Hrubý – 2x Lukeš

(dorost) 13.00 Nepomuk - Vlachovo Březí Linhart 4:1 (0:1) J. Košan, Vokurka, Tomba, Cajthaml
 – A. Dejmek

So 23/2/2013 9.00 Blatná - Smetanova Lhota Hoch 
(muži) 11.00 Blatná - Nepomuk (dorost) Hoch 

13.00 Březnice - Střelské Hoštice Mašek
15.00 Hradiště - Bělčice Mašek

Ne 24/2/2013 11.00 Mirotice - Měčín (muži) Linhart
(dorost) 13.00 Vlachovo Březí - Chanovice Linhart

So 2/3/2013 9.00 Skupina o udržení Kostka

TESLA Blatná CUP 2013 - rozlosování a výsledky

Utkání

(muži) 11.00 Skupina o udržení Kostka
13.00 Mistrovská skupina Baloun
15.00 Mistrovská skupina Baloun

Ne 3/3/2013 11.00 Utkání o konečné pořadí Linhart
(dorost) 13.00 Utkání o konečné pořadí Linhart

So 9/3/2013 9.00 Skupina o udržení Baloun
(muži) 11.00 Skupina o udržení Baloun

13.00 Mistrovská skupina Mašek
15.00 Mistrovská skupina Mašek

V Blatné dne 18/2/2013 Michal VANDUCH
David REGUŠ

(muži) 11.00 Skupina o udržení Kostka
13.00 Mistrovská skupina Baloun
15.00 Mistrovská skupina Baloun

Ne 3/3/2013 11.00 Utkání o konečné pořadí Linhart
(dorost) 13.00 Utkání o konečné pořadí Linhart

So 9/3/2013 9.00 Skupina o udržení Baloun
(muži) 11.00 Skupina o udržení Baloun

13.00 Mistrovská skupina Mašek
15.00 Mistrovská skupina Mašek

V Blatné dne 18/2/2013 Michal VANDUCH
David REGUŠ

(muži) 11.00 Skupina o udržení Kostka
13.00 Mistrovská skupina Baloun
15.00 Mistrovská skupina Baloun

Ne 3/3/2013 11.00 Utkání o konečné pořadí Linhart
(dorost) 13.00 Utkání o konečné pořadí Linhart

So 9/3/2013 9.00 Skupina o udržení Baloun
(muži) 11.00 Skupina o udržení Baloun

13.00 Mistrovská skupina Mašek
15.00 Mistrovská skupina Mašek

V Blatné dne 18/2/2013 Michal VANDUCH
David REGUŠ

TESLA Blatná CUP 2013 - rozlosování a výsledky
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ROZPIS SOUTĚŽÍ 
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
BŘEZEN
  1. 3. Blatná OPEN
  2. 3. ČP II
  9. 3. I. liga Bělčice
16. 3. Blatná reg. narozeniny herny, 
 2 roky???
24. 3. Bělčice OPEN
29. 3. Blatná OPEN
30. 3. ČP III

Tabulka soutěže – okresní přebor ve 
volejbalu žen
po 6. kole

1. TJ Fezko „C“ Strak.   20   19      1    38 : 8   39
2. TJ Fezko „S“ Strak.   21   17      4    37 : 10   38
3. S.Radomyšl    21   17      4    37 : 14   38
4. TJ S.Blatná „A“   20   14      6    32 : 17   34
5. S.Volyně    19   13      6    28 : 15   32
6. SK Řepice    22     8  14    22 : 30   30
7. TJ ČZ „B“    21     7  14    15 : 31   28
8. Záboří Žížaly    18     9      9    22 : 20   27
9. TJ ČZ „A“ Strak.   20     6  14    13 : 31   26
10. TJ S.Katovice   22     3  19        9 : 39   25
11. TJ S:Blatná „D“   18     6  12    13 : 27   24
12. TJ Borga Horažďovice  20     2  18    12 : 36   22

 

Obec Lnáře 
z v e  n a  přednášku  

M g r .  V l a d im í r a  Č e r v e n k y   

 

M A P A  L N Á Ř S K É H O  
PANSTVÍ Z ROKU 1698 

představení, popis a vyhodnocení 
z a j í m a v é h o ,  a v š a k  o p o m í j e n é h o  h i s t o r i c k é h o  p r a m e n e   

k  d ě j i n á m  L n á ř  a  B l a t e n s k a  

pátek 1. března 2013 od 19:00 
Zasedací síň obecního úřadu Lnáře 

Vstupné dobrovolné 

Přeložení plesu
TJ Sokol Blatná se omlouvá všem, 

kteří se těšili, že si 16. února zatančí s ka-
pelou SWING BAND TÁBOR.

O tento pěkný zážitek nepřijdete, 
jen si, bohužel, musíte počkat až na 23. 
březen.

Ples se uskuteční ve stejném stylu a se 
stejnou kapelou, jen benátská noc získá 
přívlastek „jarní“.

Přijďte tedy oslavit příchod jara tan-
cem a dobrou náladou.

Jak již bylo avízováno, vstupenky 
zůstávají v platnosti.

Za TJ Sokol Blatná B. Malinová
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Blatenská ryba 

A K C E 

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 14,- Kč/ 10 dkg
Losos  25,-  Kč/ 10 dkg
Makrela 12,50 Kč/ 10 dkg
Kapr  21,50 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
Polévková zelenina 350 g  9,90 Kč/bal
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90 Kč/bal

Ostatní: 
Listové těsto – 400g 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

1. února 2013 byl opět zprovozněn HOTEL BERÁNEK v Blatné
Hotel Beránek je nejstarším zachovalým hostincem v Blatné. Jeho historie je doložena až 
do 16. století.
Nyní byla dokončena kompletní rekonstrukce hotelu, aby prostředí a poskytované služby 
vyhovovaly dnešním standardům.
Nabízíme vám tradiční české pokrmy a mezinárodní speciality včetně vyhlášené pizzy, kterou 
znáte z našich dvou provozoven v Horažďovicích - PIZZERIE V ZÁMKU a RESTAURACE 
V AQUAPARKU. 
Na www.hotelberanekblatna.cz sledujte naši aktuální nabídku a novinky.
Reservace přijímáme na tel. č. 384 384 385. 

Na Vaši návštěvu se již teď těší noví provozovatelé Hotelu Beránek 
Karel Malý a Stanislav Roubal.

Klub přátel žaludského esa
zve srdečně všechny karbaníky na

VI. ročník mariášového turnaje

MEMORIÁL 
VLADIMÍRA SAMCE

a JIŘÍHO HIMLA
Turnaj se koná 30. března 2013  

v Buzicích - hospoda U ČILÁKA.
Prezentace hráčů v 11.00 hodin
Zahájení turnaje ve 12.00 hodin
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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

výškové práce
rizikové kácení

prořezávání stromů
těžba dřeva

tel: 602934526
prostrom@seznam.cz

  INZERCE 

Pronajmu zařízený byt 
1 + 1

- od března 2013 
- zrekonstrouvané 
jádro, nová okna 

- 3.patro bez výtahu, 
Šilhova ul. 

tel. 606 476 903

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

PRONÁJEM BYTOVÝCH  
A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ  

V CENTRU BLATNÉ.

TEL.: 732 505 412
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   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

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

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

 

telefon: 724 130 630

VÝROBA VČELÍCH ÚLŮ
PALUBKOVÉ NÁSTAVKY, DNA, 

VÍKA, RÁMKY, RÁMKOVÉ PřÍřEZY

VÝROBNÍ PROGRAM
Výroba nábytku a hraček, průmyslová 

dřevovýroba, chovatel. potřeby 
a zakázkové truhlářství

LARIX-TOZ, s.r.o. Kadov, gsm725056095 
www.larix-toz.cz 

■  ■  ■  ■  ■ 

■  ■  ■  ■  ■ 

Mgr Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
Úřední hodiny: Po-Pá od 07:30 hod. - 15:30 hod.
Kontaktní telefon: 722905684, Email: AK.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným 
úřady, 
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení 
oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankroty)! 
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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.

  
  

  

SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

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

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů, vín, nealko, cukrov. 
•••••

Budvar 10° 0,5l    9,20
Nektar 10*  0,5l      7,-

•••••
Capt. Morgan sp.gold 1l  305,90
Vaječný likér JH 0,5l          89,90

•••••
Svařené víno 1l 39,90
Cukr krupice     21,90

•••••
Vinotéka - 400 vín

vynikající ročník 2012
doprodej Svatomartin. vín
stáčená vína ČR i svět


