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Školou zněla makarena

aneb Mezinárodní setkání projektu Comenius v SOŠ Blatná
V únoru jsme na naší škole přivítali 34 studentů a učitelů z 6 zahraničních škol projektu partnerství škol Comenius s názvem Photography as
a Pedagogical Tool/Fotografie jako pedagogický nástroj. Po schůzkách
ve Španělsku, Litvě, Portugalsku, Polsku a Itálii v uplynulých dvou letech
připadlo zorganizování šestého setkání tentokrát na naši školu, Střední
odbornou školu v Blatné.
Program byl opravdu nabitý.  Zahraniční studenti byli ubytováni v českých rodinách, podařilo se najít 19 hostitelských rodin v Blatné a okolních obcích. Dva projektové dny jsme pracovali ve škole a dva dny jsme
věnovali exkurzím a výletům. Slavnostního zahájení v sále se zúčastnili
pan starosta a pan místostarosta, přijela také zástupkyně Krajského úřadu
v Českých Budějovicích a přivítali jsme rádi paní ředitelku Základní školy

Holečkova v Blatné, která byla v našem projektovém setkání dalším sociálním partnerem. Jako první vystoupili žáci 1. ročníku SOŠ s prezentací
o J. A. Komenském, jehož jméno celý program Comenius nese (mnoho
zahraničních žáků i učitelů neví, že byl pojmenován po velkém českém
učiteli národů). Pro tuto slavnostní příležitost vznikl také pěvecký sbor
obchodní akademie, který vystoupil s pásmem českých a moravských
lidových písniček. Také se tančilo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje.
Poté se představovaly jednotlivé národní týmy svými prezentacemi v power-pointu. Studenti 4. ročníku SOŠ v čele s Martinem Jakšem natočili
film o naší vlasti, našem městě a naší škole. Film sklidil obrovský úspěch.
V dalších dnech jsme uspořádali sportovní utkání (fotbal, volejbal
a staročeská hra holomajzna) a hosté se podle zájmu zúčastnili dvou vy(pokrač. na str. 4)

Setkání projektu Comenius v SOŠ Blatná v únoru 2013.                                                                                                                                                 FOTO Pavel Hanzlík.
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 Aktuality
Poděkování
Rádi bychom srdečně poděkovali
p. Romanu Šourkovi z Chlumu za precizně
odvedenou práci při rekonstrukci štítů našeho
stavení.
S pozdravem
Manželé Oulehlovi z Chlumu.
V BŘEZNU VÍTR, V DUBNU DÉŠŤ – PAK
JISTĚ ÚRODNÝ ROK JEST
První jarní měsíc – BŘEZEN – se ujal své
vlády. Konečně přibývá slunečního svitu, a tak
si   všichni uvědomujeme, jak moc nám právě
sluníčko chybělo. Roztávají poslední zbytky
sněhu a i když  nám určitě ještě zima ukáže své
drápky, bude to jen na krátký čas.
V minulých Blatenských listech jsme již
připomněli, že svátky jara - VELIKONOCE
připadají v letošním roce na přelom měsíců
března a dubna.
LIDOVÉ VELIKONOCE VE DVOŘE
BLATENSKÉHO MUZEA
I když jsme zjistili, že sobotní trhy v ulici
Na Příkopech začnou v letošním roce pravděpodobně až týden před Velikonocemi,
my budeme na svém stanovišti -   ve dvoře
a suterénních prostorách blatenského muzea
-  všechny soboty měsíce března. Tedy již nyní
se můžete právě v sobotu dopoledne přijít
podívat, jakou nabídku jsme pro vás v tomto
roce připravili.
– NA SVATÉHO BEDŘICHA (6 .března)
SLUNKO TEPLEM ZADÝCHÁ
– NA SVATÉHO ŘEHOŘE  (12. března)
LEDY PLUJÍ DO MOŘE, VLAŠTOVIČKY
OD MOŘE

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
Město Sargé les Le Mans, ve spolupráci s partnerskými městy Blatná
a Vacha, pořádá

14.7. - 26.7.2013

v Sargé les Le Mans ve Francii
mezinárodní tábor mládeže.

Tábor je určen pro mládež ve věku 14 – 17 let z Blatné a okolí.
Přihlášky a podrobnější informace na Městském úřadě čp.322
u pí.Vonešové ( dveře č. 103 )
nebo na tel. čísle 383 416 144.

– NA SVATÉHO ŘEHOŘE DEN S NOCÍ
V JEDNÉ MÍŘE
– JESTLI BŘEZEN KOŽICH STÁHL, DUBEN RÁD BY PO NĚM SÁHL
– NA SVATÉHO JÁCHYMA (20. března)
SKONČILA SE UŽ ZIMA
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Pořízení nového svozového vozu
komunálního odpadu
V měsíci únoru byl Technickým službám města Blatné s. r. o., dodán
nový svozový vůz komunálního odpadu. K výměně došlo po cca 10 letech,
kdy nákladní vůz SCANIA byl nahrazen nákladním vozem DAF.
Nový vůz je osazen nástavbou s celkovou kapacitou až 21 m3 sváženého
komunálního odpadu, původní vůz měl kapacitu 15 m3. Pořízením vozu
s větší kapacitou sváženého odpadu tak dojde jednak k časovým úsporám
a také k finančním úsporám. Pro příklad uveďme svoz odpadu v Blatné, kdy
původní vůz během jednoho dne musel provést odvoz odpadu na skládku
odpadů Blatná – Hněvkov dvakrát, kdežto novému vozu stačí provést
odvoz pouze jednou.
Nový svozový vůz DAF již nyní můžete vídat v ulicích nejen Blatné,
ale i okolních obcí a osad.
Níže přikládáme fotografie porovnávající původní a nový svozový vůz
komunálního odpadu.
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Údržba veřejné zeleně
V rámci činnosti na úseku údržby veřejné zeleně byl koncem měsíce
února proveden radikální prořez vzrostlých dřevin na náměstí J. A. Komenského. Jednalo se o prožez 2 ks tisů v lokalitě u obchodního domu „Labuť“.
Takto radikální zásah byl proveden z několika důvodů. Tím prvním je
docílení omlazení dřevin, ke kterému dojde během dvou až tří následujících
let. Dalším důvodem byl značný
vzrůst, který znesnadňoval pohyb
chodců po přilehlých chodnících,
s tímto související
i pohyb techniky při provádění
údržby chodníků,
zejména v zimním období a v neposlední řadě i skutečnost, že toto místo
se začínalo měnit v „odpadkový koš“, čehož jste si určitě všimli.
Věříme, že tímto zásahem dojde postupně i ke zlepšení vzhledu centra
města.
Přikládáme fotografii stávajícího stavu po provedení prořezu.

Výměna osvětlení ve smuteční
obřadní síni budovy krematoria
Zemřelí – únor
Rampichová Zdeňka, Blatná, nar. 1929, úmrtí 1. 2. 2013
Pohanková Marcela, Blatná, nar. 1949, úmrtí 4. 2. 2013
Šornová Marie, Blatná, nar. 1929, úmrtí 6. 2. 2013
Vrátná Drahomíra, Uzeničky, nar. 1931, úmrtí 8. 2. 2013
Biskup Jan, Sochovice, nar. 1917, úmrtí 10. 2. 2013
Kladívko Vojtěch, Blatná, nar. 1934, úmrtí11. 2. 2013
Kárová Květoslalva, Koupě, nar. 1937, úmrtí 17. 2. 2013
Machová Jitka, Rožmitál pod Třemšínem, nar. 1945, úmrtí 16. 2. 2013
Vonášek Josef, Zahorčice, nar. 1934, úmrtí 18. 2. 2013
Krhounová Jaroslava, Blatná, nar. 1958, úmrtí 19. 2. 2013
Hrbková Libuše, Vrbno, nar. 1925, úmrtí 21. 2. 2013
Třeštíková Marie, Polánka, nar. 1933, úmrtí 21. 2. 2013
Kroupa Václav, Blatná, nar. 1930, úmrtí 23. 2. 2013
Hendrych Josef, Bělčice, nar. 1947, úmrtí 25. 2. 2013
Vestfálová Marie, Bělčice, nar. 1945, úmrtí 27. 2. 2013

Pořadatelé Šibřinek 2013 tímto děkují všem
návštěvníkům a sponzorům za hladký průběh
této akce.
Zájemci o členství v Klubu přátel Blatenska
se mohou hlásit u Ing. Radky Vokrojové, místopředsedkyně Klubu,
na tel.: 728

881 358 nebo na e-mailu: radka.vokrojova@seznam.cz

Bližší informace o činnosti Klubu, včetně programu akcí na rok 2013, najdete na

www.heraldika-patriot.cz.

V měsící únoru byla provedena kompletní výměna osvětlení ve smuteční
obřadní síni budovy krematoria. Celkem bylo vyměněno původních 38 ks
svítidel osazených v době výstavby krematoria, tj. již v osmdesátých letech
minulého století, která svými parametry již nevyhovovala současným kritériím a také ze stránky estetické nebyla příliš pohledná. Nahrazeny byly
bezúdržbovými svítidly a osazeny úspornými trubicemi. Celkem si tato
akce vyžádala investici ve výši 26 tis. Kč za materiál a dále pak dva dny
práce dvou pracovníků Technických služeb.
Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.
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Školou zněla makarena
(pokr. ze str. 1)
učovacích hodin (angličtina, němčina, český jazyk, matematika, písemná
a elektronická komunikace). Hlavní projektovou aktivitou byla mezinárodní
výstava fotografií na téma Recepty národních pokrmů. Kromě zhlédnutí
pracovního postupu jsme měli možnost i ochutnat skutečné dobroty, které
studenti ve svých zemích upekli a dovezli do Blatné. Náš tým představil
samozřejmě tradiční české hnětynky. A protože skoro každý školák rád
soutěží, uspořádali jsme několik znalostních nebo zábavných soutěží, např.
Joy with Riddles/Zábavné hádanky, nebo kvíz o Evropské unii. Český tým
prováděl výzkum na téma Význam fotografie aneb Jak funguje naše sítnice/
The Importance of a Photo, or How does our retina work. Výzkumu se
zúčastnilo 52 respondentů, žáků i učitelů ze 7 zemí a výsledky výzkumu
jsou umístěny na stránkách projektu. Další projektovou aktivitou byly
prezentace fotografií v power-pointu na téma My way to school/Moje
cesta do školy, Funny shop signs/Zábavné názvy obchodů. Tentokrát jsme
připravili pro hosty ještě jedno překvapení, a sice prezentaci What we
collect in the Czech Republic as a Hobby/Sběratelství v České republice.
Pro mnohé cizince byl opravdovým překvapením takový koníček, jako je
sběratelství pohlednic, vojáčků, kytar, ubrousků, propisek, vyznamenání
apod. Všechny uvedené prezentace byly výsledkem tříměsíční práce studentů SOŠ a o jejich výslednou podobu se postaral Petr Čonka z 1. ročníku.
Zajímavá byla exkurze do sklárny rodiny Vlasákových v Bělčicích.
Hosté měli řadu dotazů týkajících se technologie výroby historického
skla. Po návratu do Blatné jsme si prohlédli blatenský zámek, zasněžený
park s daňky a pávy a navštívili městské muzeum včetně bývalého vězení.
Jedno velmi emotivní dopoledne jsme strávili na exkurzi ve Speciální škole
v Nerudově ulici a v Základní škole Holečkova ulice. Paní učitelky pro nás
a naše hosty připravily během prohlídky obou škol nejen vynikající vykrajované minihnětynky, ale také kreativní a inspirující rukodělné workshopy.
Každý účastník se do nich mohl zapojit podle svého zájmu, a pod vedením
žáků ZŠ Holečkova si dokonce vlastníma rukama vyrobit pěkný šperk
či dárek pro své blízké, např. z organzy, ze smaltovaného kovu, z plstě,
korálků a drátků. Místní děvčata nacvičila a hostům předvedla nádherný
turecký tanec s doprovodem arabské hudby a také všechny zahraniční týmy
se mohly uvést například písní či tancem. V ZŠ Holečkova jsme všichni
strávili nezapomenutelné chvíle, a přestože se blížil čas oběda, žáci ani
učitelé se nemohli od tohoto krásného prostředí odtrhnout.
Další výlety a exkurze směřovaly do expozice sedlické krajky v Sedlici,
Prácheňského muzea v Písku a do Českého Krumlova. Hosté měli možnost
poznat naše místní tradice a dozvědět se více o historii našeho kraje.
Na poslední den setkání připadl Mezinárodní den mateřského jazyka.
Uspořádali jsme v sále školy multikulturní odpoledne s výstavkou zahraničních novin a časopisů. Každý tým se mohl představit ve svém národním
jazyce, a tak třeba zazněly polské, turecké a portugalské písničky, španělská, litevská, italská či česká poezie, vyučoval se turecký tanec a na závěr
všichni tančili španělskou makarenu. Česká děvčata přichystala české
obložené chlebíčky, šikovné paní učitelky napekly své oblíbené koláče
a dorty. Milou upomínku pro všechny připravila Pavlína Beranová ze 4.
ročníku – každému zájemci namalovala jeho rychloportrét na památku.
Závěrečného odpoledne se zúčastnili i rodiče našich žáků.
Do tohoto setkání se aktivně zapojilo přes 50 studentů a studentek SOŠ,
byla to tedy opravdová týmová práce. Studenti se sami s Vámi podělí o své
zážitky v příštím čísle, kam chystáme i malou fotoreportáž.
Poděkování
Děkujeme panu starostovi Mgr. Bohuslavu Navrátilovi a panu místostarostovi Pavlu Ounickému za jejich podporu projektu Comenius P&P
a za poskytnutí propagačních materiálů města Blatná.   Děkujeme paní
Mgr. Heleně Klementové, Ph.D. z Krajského úřadu v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, za její podporu. Velmi děkujeme paní Mgr. Radce Kocúrové, ředitelce ŽS Holečkova v Blatné a paní
Bc. Zdeňce Rodové, zástupkyni ředitele na téže škole za jejich vstřícnost
a zapojení jejich školy do programu setkání Comenius jako sociálního
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partnera. Velké poděkování patří také rodičům žáků z hostitelských rodin
za jejich ochotu a pohostinnost. Děkujeme taktéž pracovníkům Europe
Direct v Českých Budějovicích za poskytnutí drobných dárků a upomínkových předmětů.
Další informace
SOŠ Blatná získala v říjnu 2012 za mezinárodní projekt Photography
as a Pedagogical Tool European Quality Label/Evropský certifikát kvality.
SOŠ Blatná nabízí svým studentům předmět Mezinárodní projekt v anglickém jazyce jako volitelný předmět ve 2. a 3. ročníku v rámci školního
vzdělávacího programu všech vyučovaných oborů.
Další informace o mezinárodních aktivitách SOŠ Blatná lze najít
na www.blek.cz.
Odkaz na prostředí twinspace projektu P&P pro širší veřejnost je:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
Střední odborná škola Blatná

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

Velikonoční tvořivá dílna maminek
Středa 20. 3. 2013 –  od 19 hod.
v herně MC Kapřík (ZŠ Holečkova)
Přijďte si vyrobit velikonoční věnec
- dle svých možností si přineste s sebou
tavnou pistoli a vlasec
- účast nahlaste do 18.3. (je třeba zajistit
dostatečné množství materiálu) na mailové adrese mckaprik@seznam.cz
- cena 30,- Kč (poplatek za materiál)

Došlo po uzávěrce

Úspěch blatenského atleta
24. 2. 2013 se v Praze ve sportovní hale ve Stromovce konalo halové
atletické mistrovství České republiky dorostu. Na tento šampionát se
kvalifikoval i původně blatenský atlet Lukáš Beneš. Při své premiérové
účasti dosáhl fantastického úspěchu, stal se vicemistrem České republiky
na trati 1500 m, čas 4: 20 min. Tuto strohou informaci bych chtěla doplnit:
především bych zdůraznila, že Lukáš vyniká mimořádnou pílí a vůlí a je
ochoten podstoupit velkou dřinu, kterou s sebou atletika vyšší úrovně
nese. V současné době je Lukáš členem atletického oddílu Čéčova České
Budějovice. Lukášovým trenérem je Pavel Váňa, který se obětavě věnuje
nejen Lukášovi, ale i dalším talentovaným běžcům. A v neposlední řadě
za dosavadními úspěchy stojí Lukášovi rodiče. V jižních Čechách nemá
atletika ve srovnání se severem republiky širokou členskou základnu,
v Blatné mnoho let atletický oddíl vůbec neexistoval. Máme slušný
stadión, ale k velkým výsledkům nám chybí především zkušení trenéři
a nadšení dobrovolníci. Přejme si, aby za několik let jsme si i nadále četli
o Lukášovi, ale i o dalších atletech, kteří především sportují pro radost
z dobrého výsledku.   
Za Atletický oddíl TJ Blatná Jaroslava Mlsová
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Vážená redakce
V minulém čísle Týdeníku Strakonicko
a Blatenské listy jsem se dočetl, jak zastupitel
Václav Smeták se zviditelňuje na úkor radnice.
Bylo zveřejněno mé jméno a ve třech sloupcích
autor článku vysvětluje veřejnosti mé hříchy.
Vysvětlení všech nařčení jsem pro větší přehlednost rozdělil.
Takže za prvé. Ano, jsem opoziční zastupitel.
Nejsem ale demagog a znám slib zastupitele-jednat ve prospěch města a jeho občanů. Ve sporných věcech jsem i povinen upozornit na věci,
které jsou na hraně zákona či etiky a jednat dle
daného slibu zastupitele. To, že tak nečiní i jiní
zastupitelé je jejich osobní věc. Jako příklad
mohu uvést nedávno schválený odkup pozemků
chalupářce, která si neoprávněně oplotila pozemek města. Nedostala ani pokutu a pozemek jí
byl poskytnutý za velmi rozumnou cenu. Takový
příklad ostatním se mi opravdu nelíbí. Fakt, že
jsem se proti tomuto návrhu postavil sám, ze mne
snad nedělá žádného laciného Jánošíka, který
se na cizí účet zviditelňuje. Otázkou by mělo
být spíš to, proč se nad tím nikdo nepozastavil.
Za druhé. K mému vyšetřování pro pomluvu
podanou městem. Šlo o schválení prodeje místa
na garáž a žadatel byl ze Strakonic. V debatě
jsem se dozvěděl, že každý si může zažádat
o místo na garáž a dodatečně se někdy přestěhuje. Zdálo se mi to divné, a tak jsem hlasoval
proti schválení záměru prodeje. Ale nadpoloviční

většina rozhodla a tento záměr schválila. Záměr
prodeje je zveřejněn na vývěsce MÚ zákonnou
dobu. Překvapilo mne na tom, že chyběla mapka
pozemku a k jakému účelu se pozemek prodává.
Zveřejňování dává všem občanům města možnost v případě jejich zájmu se o místo na garáž
přihlásit. Pak dochází k obálkové soutěži a úřad
má možnost pozemek prodat za nejvyšší cenu.
Na jednání zastupitelstva jsem na pochybení
úřadu upozornil s tím, že se mi toto jednání úřadu zdá být za hranou zákona. Prodej byl přesto
schválen. Později jsem dostal dopis od úředníka
města se žádostí, abych se mu na dalším jednání
zastupitelstva veřejně omluvil. Nechápal jsem
proč, když jsem nikoho ani nejmenoval. Odmítl
jsem se omluvit. Jednal jsem v zájmu blatenských lidí, a to je povinnost zastupitele. Za to
se mám snad omlouvat? Nepadlo jmenovité
obvinění, nebylo ani komu. Po půl roce jsem
obdržel obsílku a byl jsem předvolán k policejnímu vyšetřování pro pomluvu úřadu. Vyšetřovatel
neshledal na mém jednání nic závadného a mým
jednáním nebyl porušen zákon. Nedošlo tedy
k pomluvě úřadu a nebylo co soudit. Ani mně
se nikdo za křivé obvinění neomluvil.
A nyní k tématu dotace. Pravděpodobně
došlo k nepochopení celé věci. Rozhodně jsem
nenapadal za dotace radnici. Měl jsem na mysli
naše zástupce působící na kraji. Pozornému
čtenáři to v rozhovoru jistě neuniklo a kdo
chtěl, vysvětlil si věci po svém. S tím bohužel
nemohu nic dělat. Šlo mi hlavně o období, kdy

Náš svatební průvodce
Veronika Skalová

Plánování vašeho dne D krok za krokem
Kniha je určena snoubencům plánujícím svatbu v nejbližší budoucnosti. Je přehledně rozdělena do kapitol, z nichž každá se vždy věnuje
určitému svatebnímu tématu - snubní prsteny,
svatební šaty, svatební
hostina apod. Autorka
v knize snoubencům nabízí návody a rady, jak
v pohodě celou svatbu
zorganizovat, jak a kde
ušetřit a jak se vyvarovat zbytečných chyb.
Oproti všem ostatním
dostupným svatebním
katalogům, které jsou
především naplněny inzercí firem, se kniha Náš
svatební průvodce snaží
skutečně poradit.
329  Kč

Knihu zakoupíte exkluzivně v knihkupectví Kanzelsberger,
J. P. Koubka 99, Blatná

Číslo 4 / strana 5
město žádalo o 110 miliónovou dotaci na nový
bazén a nedostalo jí. Město Písek tu samou dotaci obdrželo jen na opravu stávajícího bazénu.
Pro nás to znamenalo učesat celý projekt tak, že
bazén bude použitelný jen v letním období. Bylo
mi to divné, a tak jsem si na toto téma dovolil
zauvažovat na zastupitelstvu.
K narůstajícímu majetku města. Je to dvě či tři
zastupitelstva zpět, kdy se podařilo odsouhlasit
jak vytvoření rezerv v rozpočtu, tak i nákup
pozemků od státu i soukromníků. Důvod byl
jediný, město pro svůj rozvoj potřebuje vlastní
prostor. To je jeho právo i povinnost. Vadí mi
však prodeje pozemků uvnitř města.
K panu Šavrdovi asi tolik. Nemohu brát vážně
redaktora, který se neštítí hanit mrtvé, jako to
dělal v Blatenských listech. Týkalo se to mého
otce. Špinit zemřelé, kteří se nemohou bránit
je nevyzrálé a hloupé. K nařčení, že komunisté
rozkradli republiku, bych poradil si věci nejprve zjistit. Lidé dobře ví, že komunisté po sobě
dluh nezanechali. Dnes je zadlužení obrovské
a stále pokračuje. Čtenář si jistě svůj názor udělá
a nemusím všem připomínat kauzy Kožený, fotovoltaika a mnoho dalších, na které pan redaktor
pravděpodobně zapomněl. Vyžívá se v honu
na čarodějnice namísto objektivity. Pokud bude
na můj článek někdo reagovat, budu jen rád.
Václav Smeták, zastupitel
26.2.2013.

idealistamail.cz
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Javorník 2013 – škola v přírodě
1. den

2. den

Přijízdíme a bobujeme.

4. den

3. den

Ukazujeme svoji sílu, vytrvalost, odhodlání
a sáňkujeme.

5. den

Dokazujeme svoji trpělivost, pozornost,
soustředěnost a sáňkujeme.

Proč ?
Otázky začínající tímto slovem dostáváme
od svých svěřenců velmi často a vždy se snažíme jim na ně co nejrozumněji odpovědět. Jedna
z jejich často se opakujících tázacích vět také
zní: Proč se učíme angličtinu? Ať rozsáhlé či
jednoduché vysvětlování či jakékoli příklady
nemají vždy takový dopad jako přímé setkání
či přímá konfrontace s oním mezinárodně používaným jazykem.
Díky Mgr. Marii Švehlové a jejímu skvělému
nápadu si mohli všichni naši žáci na vlastní kůži
vyzkoušet a ověřit své vlastní znalosti získané
v hodinách AJ. Dopoledne, které jsme strávili
s cizími studenty, kteří zde v rámci projektu
Comenius pobývali na SOŠ Blatná, dalo našim
dětem nejen odpověď na výše uvedenou otázku,
ale hlavně možnost setkat se s téměř vrstevníky
různých národností, jejich národními zvyky,
shlédnout jejich krátká pěvecká či taneční vystoupení, vyzkoušet si roli hostitele, snažit se
ukázat svoje pracovní dovednosti, komunikační
schopnosti a vytvořit pro nás všechny příjemnou
a milou atmosféru.
Děkuji tímto Mgr. Švehlové a Mgr. Žihlové
za zpříjemnění  a zpestření naší výuky, za zprostředkování jedinečného zážitku a umožnění
našim dětem nahlédnout do „okolního světa“.
Mgr. Radka Kocúrová
ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Prokazujeme svoji šikovnost, statečnost,
chytrost a bobujeme.

6. den

Hledáme ukrytý poklad a bobujeme.

Odjíždíme.

Základní škola J. A. Komenského v Blatné
spolu se
Sdružením rady rodičů a přátel školy
vás srdečně zve na společnou akci

VELIKONOČNÍ JARMARK

v pátek 22.března 2013
od 15.00 hod.

v budově ZŠ J.A.Komenského v Blatné
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Program na březen 2013
Pravidelný program
Dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30
od  9:00  Výtvarná dílnička pro
děti
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření,
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky
ST:  14:45 - 15:45 -  Angličtina pro děti
Program na pondělky a středy
18.3. -  Velikonoční závěs
20.3. -  Plyšový kohout
25.3. -  Zápich do květináče
27.3. -  Ovečky v trávě
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
Výhody členství v MC
- zvýhodněné vstupné na některé akce
a programy
- zvýhodněné vstupné do herny (10,-Kč)
Matky, které se aktivně zapojí do činnosti MC (připraví program), mají vstup       
do MC zcela zdarma
- využívání dalších výhod (po předložení
karty člena MC): Masáže – p. V. Hořejší
– 15%, Kadeřnictví Aneta – 10%, obchod
U Terezky – 5%, obchod Rozmarýna
– 5%, posilovna Fitnessone – 5% při
zakoupení permanentky
- více o výhodách a platbě za členství v MC
Kapřík se dozvíte buď přímo v centru,
nebo na www.mckaprik.estranky.cz

21.3. v 17 hodin začíná v MC Kapřík  již
pátý

kurz zdravého
hubnutí

Zájemci o kurz se mohou nahlásit do 18.3.
na telefonním čísle 774040499 -  pí Žáčková

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
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Blatenská ryba
akce březen 2013
Ryby mražené:
Kapr půlený, OMEGA 3 MK

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

139 ,- Kč/kg

Pstruh mražený,vak.baleno2 ks – 450g
49,50 Kč/ bal.
Makrela, bal. 1,2kg
79,50 Kč/ kg
Ryby uzené:
Losos
Makrela
Kapr

25,-  Kč/ 10 dkg
12,50  Kč/ 10 dkg
21,50 Kč/ 10 dkg

Drůbež:
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
99,50  Kč/kg
Kachna - 1ks hmotnost 2,1kg 72,50  Kč/kg
Husa – 1ks hmotnost 3,5kg 129,50 Kč/kg
Kuřecí droby mix – 500g
20,- Kč/ bal.
Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
Lesní směs – balení 2,5kg
Polévková zelenina 350g
Zelenina s kukuřicí 350g
Ostatní:
Listové těsto – 400g
Hranolky - balení 2,5kg
Americké brambory balení 2,5kg

49,50 Kč/kg
59,50 Kč/kg
9,90 Kč/bal
10,90 Kč/bal
12,50  Kč/ks
22,50 Kč/kg
31,50 Kč/kg

Cena včetně DPH do vyprodání zásob.

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.22 Horažďovice
●  11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
●  12,30 Malý Bor /před OÚ/
●  13,00 Nalžovské Hory /horní náměstí/
●  14,00 Plánice /spodní náměstí/
●  14,30 Žinkovy /na náměstí,naproti Poště/
●  15,00 Nepomuk /na náměstí/
●  16,00 Kasejovice /pod OÚ/
●  17,00 Blatná /tržnice u školy/
●  17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 18.3.2013

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12-18 týd.	 cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18 týd.	 120-180,-Kč
Slepice ve snášce		
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Klub přátel žaludského esa
zve srdečně všechny karbaníky na
VI. ročník mariášového turnaje

MEMORIÁL
VLADIMÍRA SAMCE
a JIŘÍHO HIMLA

zve na

JŮŽOV

ŠKVOŘETICE

Turnaj se koná 30. března 2013

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

Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a  Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18. týdnů - cena 149 – 170 Kč / ks –v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 23. března 2013
Blatná – u rest. Na myslivně – ve 12.30 hod.
Případné bližší informace tel: 728605840     728165166     415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks

BUZICE

výchozí bod: Blatná, u věže,

PACELICE

9:00

koncový bod: Blatná, u věže, cca 15:00
délka trasy: cca 15 km

bližší informace na tel.: 723 985 237 nebo na e-mailu: kasej81@atlas.cz
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

22 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byt 3+1– Blatná,
RD – Sedlice, Míreč, Závišín, Podruhlí, Blatná,
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Bílsko, chaty – Bělčice, Zahorčice,
pozemky na RD – Blatná, Bezdědovice, pronájem neb. prostor
v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty,
pozemky, lesy… Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní
servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So - 16.3.2013 – FUNKCE ŠROUBU, ČAD (Svk), DEZINFEKCE,
			
BESTIA TRIUMPHANS
So - 30.3.2013 – VELIKONOČNÍ RETRO
So - 20.4.2013 – B.A.S., MILOŠ DODO DOLEŽAL, ......
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"TESLA
Blatná CUP"
- 6. -ročník
TESLA
BLATNÁ
CUPdorost
- dorost
6. ročník
Celkové výsledky zimního turnaje 2013
Pořadí
1
2
3
4

Tým
TJ Blatná
TJ Haas Chanovice
FK Nepomuk
FC Vlachovo Březí

Z

V

R

P

Skóre

Body

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

15:6
16:7
7:6
2:21

6
6
6
0

Utkání 1. kola
6:1 ( 3:1 )
3:0 ( 0:0 )

Blatná - Vlachovo Březí
Chanovice - Nepomuk

Ne 10/2
Ne 10/2

11:00
13:00

Ne 17/2
Ne 17/2

11:00
13:00

So 23/2
Ne 24/2

11:00
13:00

Utkání 2. kola
7:2 ( 2:1 )
4:1 ( 0:1 )

Blatná - Chanovice
Nepomuk - Vlachovo Březí

Utkání 3. kola
Blatná - Nepomuk
Vlachovo Březí - Chanovice

2:3 ( 1:1 )
0:11 ( 0:5 )

Utkání o konečné pořadí - finále - o 3. místo
Blatná - Chanovice
Nepomuk - Vlachovo Březí
Konečné pořadí:

0:0 2:4 pen. Ne 3/3
8:2 ( 2:2 )
Ne 3/3
1)
2)
3)
4)

11:00
13:00

TJ Haas Chanovice
TJ Blatná
FK Nepomuk
FC Vlachovo Březí

Datum: 3. Březen 2013, 11.00 hod.
Rozhodčí: Vladimír Linhart
Branky:

Blatná: Sehráli jsme vyrovnané utkání, které
muselo rozhodnout až pokutové kopy. Tak že
kdo si našel čas a zavítal na Finále turnaje určitě
nelitoval…
V průběhu hry jsme si vytvořili dostatek
vyložených šáncí, aby výsledek vyzněl lépe pro
nás. Ale dneska nám nebylo souzeno vstřelit gól.
Hlavně díky velmi dobře chytajicímu Brankáři
Chanovic, který několikrát pordžel svůj tým
výbornými zákroky vychytal Chanovicům
1. místo v turnaji..
Sestava: Chlanda, Burian, Karban, Motyka,
Petráš, Janota, Mach, Voborník, Písařík, Mišiak,
Linhart. Střídal: Šejvar.
Chanovice: Celkem pohledné utkání, s převahou domácí Blatné (cca 60:40%). Několik
akcí Blatné zastavila tyč nebo výborný brankář
Soukup Karel. Svůj výkon podtrhl při rozhodujících penaltách..
Sestava: Soukup Karel – Klásek M., Rada,
Prýmas, Soukup P., Šebek, Lukeš, Polena,
Zoubek, Mrázek, Klásek J, Beránek, Červený,
Jedlička, Urbánek..

FK Nepomuk – FC Vlachovo
Březí 8:2 (2:2)

Datum: 3. březen 2013, 13.00 hod.
Rozhodčí: Vladimír Linhart
Branky: Košan 2x, Tomka 2x, Janoch, Panc,
Cajthaml – ???
Nepomuk: Po špatných 20. minutách, kde
jsme dostali 2 góly, se naše hra vyrovnala a skóre
jsme otočili. Ve druhém poločase přišlo jednoznačné zlepšení a zasloužená výhra..
Sestava: Hrachovec, Škopek, Janoch, Voráček, Panuška, Košan Ondra, Košan Jakub,
Přibáň, Lióukato, Brož, Panc Petr, Panc Josef,
Vavřinka, Tomka, Cajthaml.
Vlachovo Březí: Dobrý začátek. Druhý
poločas velmi špatný…
Sestava: Oláh – Kouba, Nosek, Cvah, Marek,
Schmidt, Dejmek, Kovář, Kocourek, Daniel,
Vojta.

TESLA BLATNÁ CUP - MUŽI
Závěrečná utkání v mistrovské skupině a skupině o udržení
Blatná – Mirotice		

0:0

( 0:0 )		

So 9/3/2013

09:00

Střelské Hoštice – Měčín

0:0

( 0:0 )		

So 9/3/2013

11:00

Smetanova Lhota – Bělčice 0:0

( 0:0 )		

So 9/3/2013

13:00

Březnice – Hradiště B

( 0:0 )		

So 9/3/2013

15:00

0:0

TJ Blatná – TJ Haas Chanovice
0:0 2:4 na pen.

Více informací na:                    www.blatnafotbal.cz

ROZPIS SOUTĚŽÍ
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
BŘEZEN
  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
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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

Nabízím k pronájmu
nebytové prostory v
Blatné v ulici Zahradnická 38, vhodné např.
na kancelář nebo
služby.

TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav

Tel. 602 447 803

Písecká 979, Blatná

Autoservis Jií Fot

Tel.: 606 129 948








Poapská 257, Beznice



KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

■ Construct: mechanické zabezpečení
osobních vozidel proti krádeži se zárukou 5let - cena od 5.800 Kč.
■ Montáž tažných zařízení pro všechny
značky a modely osobních vozů - cena
od 3.157 Kč.
Ceny jsou včetně montáže a DPH.









Tel. 604 419 313

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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Střední odborné učiliště

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:

TRUHLÁŘSTVÍ
PARAMA

zakázková výroba:
 vestavné skříně
 kuchyňské linky
 dveře - masiv
 altány
 kancelářský nábytek
 formátování
 olepování ABS hranou

• 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

pavel.kares@tiscali.cz
tel. : 776 11 88 15

PRONÁJEM BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
V CENTRU BLATNÉ.

TEL.: 732 505 412
telefon: 724 130 630

■  ■  ■  ■  ■
Prodej bytu 3+1 v Chanovicích

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

vč. garáž. stání za výhodnou cenu!
Cihl. dům je umístěn na kraji obce
v krásné přírodě. V místě se nachází
základní škola, mateřská škola,
obchody atd. Možnost odkupu
zahrádky.
Cena: 630 000,-Kč

Mob.: 723 858 497

Pronajmu zařízený byt 1 + 1
- od března 2013

- zrekonstrouvané jádro, nová okna
- 3. patro bez výtahu, Šilhova ul.

tel. 606 476 903

■  ■  ■  ■  ■

www.vinozila.cz
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MBM BLATNÁ

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

velkoobchod

300 m

maloobchod

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

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,
likérů,vín,nealko,cukrov.
30 m •••••
Nektar 10° 0,5l
7,Nektar 11° 0,5l 7,90
•••••
Vaj. likér Bož. 1l 169,90
Fernet St.+Citr.0,5l 129,•••••

Utopenci 4 kg 238,Cukr krupice 21,90
Nově Nescafé Class.:
!!! Crema 200g 98,90 !!!

•••••

Vinotéka - 400 vín

S T A VE B N I N Y
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

vynikající ročník 2012
doprodej Svatomartin. vín

stáčená vína ČR i svět



LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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