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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7,- Kč

Budoucnost kultury v Blatné
Od roku 2012 do roku 2015 provádí Katedra kulturologie Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze v Blatné projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb“. Cílem je navrhnout
a prakticky vyzkoušet různé možnosti zjišťování a vyhodnocování přínosů
kultury rozvoji města a jeho obyvatelům. Ty by měly poskytnout vedení
města vodítko a nástroje pro rozhodování o podpoře kulturních organizací
a kulturních akcí.
V loňském roce proběhly v rámci projektu výzkumy obyvatel, školní
mládeže a organizací i jednotlivých lidí působících aktivně v kultuře.
Výzkumy přinesly poznatky, s nimiž se mohli zájemci seznámit na veřejné prezentaci 21. listopadu. Materiál k prezentaci bude také dostupný
na webových stránkách města http://www.mesto-blatna.cz/.
Podle výsledků výzkumu mají obyvatelé Blatné zájem o rozmanité
oblasti kultury, včetně okrajových. Tomu odpovídá poměrně vysoká účast
na akcích i velmi specifických, jako jsou Jazzový den nebo Mezinárodní
kontrabasová soutěž Františka Simandla. Za přínosné pro město přitom
pokládají pořádání těchto akcí i lidé, kteří se jich sami neúčastní.
Kulturní zařízení ve městě považují obyvatelé za celkově poměrně
dobré, ale někteří, zejména v ekonomicky aktivním věku, je hodnotí spíše
negativně. Od Centra kultury a vzdělávání Blatná očekávají lidé hlavně
rozšíření a zlepšení kvality nabídky a také větší zapojení mladých.
Častějším návštěvám kulturních akcí brání lidem (kromě obvykle uváděných nedostatku času, rodinných povinnosti a financí) především nedostatečná nebo nevyhovující nabídka, a to hlavně mladším a vzdělanějším.
Zlepšení nabídky a modernizace kulturních zařízení i jejich vybavení by
také nejvíce (kromě snížení vstupného) mohlo pomoci vyšší návštěvnosti.
Nevyhovující možnosti kulturního vyžití jsou významným důvodem
odstěhování obyvatel, kteří nejsou rozhodnuti, že by v Blatné chtěli zůstat.
Prvořadým důvodem pro odstěhování je pro ně sice nedostatečná nabídka
vyhovující práce, ale kulturní vyžití je spolu s nedostatečnou nabídkou
vyhovujícího bydlení na druhém místě. Největší roli přitom hraje u nejmladších lidí do 24 let.

a jejich vybavení pro kulturu mezi priority rozvoje města). Za důležité
považují také rozšíření spektra a zvýšení kvality a atraktivity kulturních
akcí, včetně nabídky pro specifické skupiny obyvatel (např. seniory, mládež
nebo rodiny s dětmi či návštěvníky města).
Navíc požadují zlepšení spolupráce a komunikace pořadatelů kulturních
akcí a zlepšení informovanosti obyvatel o nabídce.
Výsledky výzkumu byly mimo jiné využity v návrhu prvních praktických kroků k zajištění kvalitních kulturních služeb ve městě. Mezi nimi
jsou například aktualizace Strategického plánu v oblasti kultury, opatření
pro zlepšení programové nabídky, různá opatření finanční i nefinanční
podpory kultury a opatření zaměřená na zlepšení propagace a informovanosti o nabídce kulturních akcí. Ale také investiční akce, ať již aktuální,
zejména vybudování rekreačního areálu a jeho využívání pro kulturní účely,
vybudování Komunitního centra aktivního života a digitalizace kina, nebo
dlouhodobé, jejichž uskutečnění závisí na finančních možnostech, jako např.
využití Sýpky pro kulturní akce či modernizace Muzea Josefa Siblíka. Tento
návrh schválila Rada města 17. prosince loňského roku.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků realizace budou navržená
opatření na konci roku aktualizována a případně doplněna o další. S tím,
co se povedlo uskutečnit, a s nově navrženými opatřeními budou obyvatelé
Blatné seznámeni na veřejné prezentaci v závěru letošního nebo začátkem
příštího roku.

SDO v Blatné uvádí
31.března 2013 - neděle Velikonoční

HRÁTKY S ČERTEM

12. dubna 2013 - pátek
Veselohru Neila Simona

Postojům obyvatel odpovídají názory lidí, kteří ve městě působí aktivně
v oblasti kultury. Za klíčové problémy, které by se měly řešit, považují
zlepšení prostředí pro pořádání akcí (přáli by si zařadit řešení stavu zařízení

VSTUPTE!

Blatenská sokolovna - začátek od 19.00 hod.
Vstupné 50,- Kč
Předprodej - Infocentrum, tř. J.P. Koubka
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 Aktuality

dvora blatenského muzea odstěhovat. Centrum kultury bohužel i přes veškeré úsilí, nám
dále již nemůže nijak pomoci. I tak děkujeme
za roční azyl.
V současné době proto opravdu nevíme,
kde nás najdete v příštích týdnech. Také náš
internetový obchod je dočasně pozastaven.
Pokud byste měli nějaká přání, lze jej vyřídit
pouze na tel. 736 765 747 (E. Fučíková) Další
zprávy vám podáme v příštích číslech.

PODĚKOVÁNÍ

JMÉNEM VŠECH POZŮSTALÝCH
BYCHOM CHTĚLI TOTO CESTOU
PODĚKOVAT VŠEM PŘÁTELŮM
A ZNÁMÝM, KTEŘÍ SE NAPOSLEDY
PŘIŠLI ROZLOUČIT A DOPROVODIT NA POSLEDNÍ CESTĚ NAŠEHO
MILOVANÉHO ZEMŘELÉHO
PANA

JINDŘICHA MÍKU
rodina míkova

SWING V BLATNÉ

Osmý koncert budějovického Swing
Tria Avalon v Blatné se blíží!
Již poosmé píšu podobnou pozvánku
a přičítám další (již devátý) rok, který uplynul
od prvního vystoupení Swing Tria Avalon
v Blatné. Tato událost v mém životě sehrála
nečekaně velkou roli. Živelné a perfektně zahrané písně z repertoáru Bennyho Goodmana, Duka Ellingtona či George Gershwina
nadchly snad všechny přítomné, ale já jsem
si je tehdy zamilovala natolik, že dnes nosím
příjmení jednoho z „Avaloňáků“. Swing Trio
Avalon znám tedy, řekněme, důvěrně. Přesto
mě jejich muzika stále baví.
Asi před měsícem jsem se po delší
době vypravila do budějovického Kabaretu
u Váňů, kde Swing Trio Avalon (tj. Jakub
Šafr - klavír, Martin Voříšek - klarinet, Jan
Kubeš - bicí) hrálo s hostem, skvělým kytaristou a zpěvákem, Markem Rejhonem,
jehož už Blateňáci také měli možnost slyšet.
Ač ostřílená fanynka, se zatajeným dechem
jsem sledovala, do jakého hudebního vytržení se tihle pánové dostávají, když začnou
hrát. Jako by byli součástí jednoho dokonale
fungujícího organismu. Musím říct, že jsem
jim trochu záviděla. Kolik z nás může ve své
„práci“ nacházet takové uspokojení? Naštěstí
existuje možnost se (mimo pracovní dobu)
nechat vtáhnout do proudu swingu a odnést
si trochu té energie a radosti i za dveře koncertního sálu.
Swing Trio Avalon a Marka Rejhona
máte příležitost slyšet (a možná trochu
„vysát“) v pátek 19. dubna od 19 hodin
ve freskovém sále blatenského zámku.
Vstupenky lze koupit od 8. dubna v infocentru nebo na místě.
AV
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JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ,
V DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ
Letošní jarní svátky připadají na přelom měsíců března a dubna. Počasí od poloviny měsíce
března má však nádech již toho aprílového, a tak
se nechme překvapit, jakéže ty letošní VELIKONOCE budou..? Asi bychom si všichni přáli,
aby přes různé teploty byly plné jarního slunce.

Všem čtenářům přejeme krásné Velikonoce a zároveň vydařené celé nejkrásnější
období v roce.
Navštivte:
23. 3. od 14.00 – 17.00 Lidové Velikonoce
ve Volyni
30. 3. od 9.00 – 17.00 Velikonoční jarmark
v Písku
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Něco málo z velikonočních pranostik:
NA ŠKAREDOU STŘEDU, JIŽ NERADA
DERU
KOSTELNÍ ZVONY PO MŠI NA ZELENÝ ČTVRTEK ODLÉTAJÍ AŽ DO BÍLÉ
SOBOTY DO ŘÍMA, A KDYŽ NA ZELENÝ ČTVRTEK NAPOSLEDY ZNÍ, MÁ
ČLOVĚK CINKAT PENĚZI, ABY SE HO
DRŽELY.
NA VELKÝ PÁTEK SE NEMÁ HÝBAT
ZEMÍ NEB ONA KVÍLÍ SPASITELE
NA BÍLOU SOBOTU JE DOBŘE SÁZET
STROMY, HLAVNĚ ŠTĚPY, ABY HOJNĚ
PLODILY
JE-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
JASNO, BUDE LÉTO SLUNCEM I VODOU
PŘÍHODNÉ A NA DAR BOŽÍ ÚRODNÉ
LIDOVÉ VELIKONOCE NAPOSLEDY
VE DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA
PERNÍČKY ROZKVETLÉ JARNÍ SVÁTKY
Počasí  o březnových sobotách nebylo příliš
příznivé, a tak sobotní prodeje proběhly jen minimálně. Zítra však dvůr otevřený bude a naše
velikonoční nabídka, tak jak ji znáte od kraslic,
perníčků, vizovického, řehtaček aj. až po hliněné
kuličky, bude letos doplněna novinkou drobných
malých kvítků z perníku, které můžete naaranžovat na větvičky a originální velikonoční dekorace
je tu! (jak vidíte na snímku)
Otevřeno bude také příští sobotu před
Velikonocemi a pravděpodobně i odpoledne
o Velikonocích. Upozorňujeme však, že oba
sobotní prodeje 23. 3. i 30.3. budou probíhat
jen v dopoledních hodinách – max. do 13.00
hod.
KRUH SE UZAVÍRÁ
Nemůžeme se nezmínit, že se opět ocitáme
v situaci, která je nám a jistě i vám již známá.
Čtrnáct dní před začátkem letošní sezóny nám
bylo sděleno, že se po Velikonocích musíme ze

zve na

JŮŽOV

ŠKVOŘETICE

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

Ročník 24 (34)

Blatná 22. března 2013

Zprávy

TS Blatná

Číslo 5 / strana 3
Přikládáme fotografie
z opravy části chodníků
v ulici Šilhova a Na Bílé
husi.

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.

Oprava a výstavba chodníků ve městě
První větší stavební akcí, kterou v roce 2013 Technické služby města
Blatné s. r. o. realizovaly, a to v první polovině měsíce března, bylo pokračování v opravě chodníků v ulici Šilhova a části ulice Na Bílé husi. Touto
akcí došlo k navázání na již provedenou opravu chodníku v ulici Šilhova
v roce 2012 a tím i k sjednocení povrchů chodníků v této ulici. Oprava
byla provedena v celkové ploše cca 146 m2, opět zámkovou betonovou
dlažbou typu Klasiko, která nahradila staré rozpadlé
betonové dlaždice.
Tato oprava byla
provedena v rámci plánovaných
oprav chodníků
v Blatné, které
byly schváleny při
sestavování rozpočtu města Blatná
pro rok 2013.
V současné době byly zahájeny práce na pokračující výstavbě bezbariérových přechodů. První lokalitou, kde k této výstavbě v letošním roce
dojde, je křižovatka ulic Písecká, Plzeňská, Jiráskova a Vorlíčkova.
I nadále budete, jako v loňském roce, průběžně informováni o dalších
stavebních činnostech Technických služeb.

Údžba komunikací
V průběhu měsíce února a začátku měsíce března, kdy se zvolna začalo loučit zimní počasí, zahájily Technické služby Města Blatné opravy
výtluků na místních komunikacích. Hlavní práce byly prováděny v ulicích
Vrbenská, Fügnerova, Šilhova, Nádražní a T. G. Masaryka, ostatní drobnější
opravy pak v různých lokalitách města. Jako materiál na opravu výtluků
byla použita „studená“ obalovaná asfaltová směs.
Níže přikládáme fotografie z provádění oprav komunikací.

Blatenská část sbírky ,,Kola pro Afriku,, se dočkala úžasné tečky!
Zatímco takřka před půlrokem nám vyhlašovací
happening 27. 10. ´12 kazilo doslova nevlídné, zimu
ohlašující, počasí, při nakládce 4. 3. ´13 zas paradoxně vysvitlo první jarně
hřejivé slunko. Jakoby se vše radovalo z vydařené akce, a děkovalo Vám
všem, dárcům i dobrovolníkům, které jsme musely k narychlo ohlášené
nakládce sehnat. Sotva půlhodina ale nakonec stačila, když nás nikdo
z oslovených nenechal na holičkách, a dorazili všichni slíbení pomocníci
- ze SOŠ, SOU, Technických služeb, i rodinní příslušníci...
Jelikož se sešlo neuvěřitelných 150 kol všech druhů, a 1 kamión nestačil, musela být využita i část přívěsu! A ten pocit, když po hodině a půl
nakládky jsme provázely kamion strakonické firmy Milisterfer radostným
máváním na cestu…Teprve pak jsme opravdu uvěřily, že se i  „naše“ kola
vydala na první část své daleké pouti – byť zatím „jen“ do Centrálních
skladů v Ostravě. Tam budou, za pomoci dalších dobrovolníků, roztříděna,
opravena, a postupně připravena na cestu až do daleké Gambie.
Celorepublikově jde o velmi vydařenou akci, jelikož 2 ostravští zakladatelé české odnože sbírky dokáží takřka nemožné. První várku funkčních  

kol se jim už totiž podařilo nedávno do Afriky vypravit. Více na: www.
kolaproafriku.cz a v článku:

http://m.idnes.cz/kraje/ostrava/zpravy/clanek.A130313_1899661_ostrava-zpravy_jog.idn

Za všechny dárce a pomocníky z našich řad jsme rády, že nás v touze
pomoci nic neodradilo; hřeje nás u srdce, co jsme společně s Vámi dokázali; máme velkou radost, že k slzičkám dojetí dětem v Africe přibude
i lepší dostupnost vzdělávání, a tím snad  přispějeme i k jejich nadějnější
budoucnosti…

…na kole ke vzdělání, vzděláním ke svobodě…
Děkujeme všem - dárcům, patronům, pomocníkům nakládky, firmě
Milisterfer  za bezplatnou přepravu do Ostravy, městu Blatná za trpělivost
při zapůjčení prostor až do kýženého odvozu, centru kultury a vzdělávání
mj. za propagaci, týdeníku Strakonicko za pomoc s hledáním dopravce,
rodinám mj. za podporu...
3/13 - organizátorky Hana Pavlíková a Marcela Veselá
Rozhlas. reportáž: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2850427 (42.30 - 46..min.)
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Comenius očima studentů SOŠ Blatná,
aneb Komenský by měl radost

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
Jan Ámos Komenský
V minulém čísle jsme čtenáře informovali
šíleně rychle psát a počítat na lavici (tu jsme pak
o mezinárodním setkání projektu Comenius
museli vyčistit). Potom jsem byla ve skupině
s názvem Photography as a Pedagogical Tool/
s Italkou Luci a Španělkou Lili. Nejprve jsem
Fotografie jako pedagogický nástroj, které
s nimi komunikovala napůl německy, pořád
proběhlo v únoru 2013 na Střední odborné škole
se usmívaly, asi mi moc nerozuměly. Nakonec
v Blatné. Dnes přinášíme názory studentů SOŠ
jsme se spřátelily, ale škoda, že to bylo až pona tuto akci a malou fotoreportáž.
slední den.
Martin Jakš, 4. B: Tato schůzka Comenia
Dmytro Lysakovskyy, 1. B: Jsem velice
byla už několikátou schůzkou, které jsem se
rád, že jsem byl součástí letošního projektu
účastnil a s nejvyšší pravděpodobností už i poComenius. Naši hosté byli velmi milí a byla
slední a vůbec mne nezklamala a zcela jsem si
s nimi rozumná řeč. Mou nejlepší vzpomínkou
ji užil. Připravovat jsem se začal několik týdnů
je rozhodně výlet do Českého Krumlova a líbila
předem, protože na „Welcome ceremony“ byl
se mi expozice v Píseckém muzeu. Budu-li mít
promítán můj dvoudílný projekt - film na téma
možnost, opět se do tohoto projektu zapojím.
Czech Republic and Blatná. Film měl opravdu
Kateřina Abrahámová, 4. D: Měla jsem
velký úspěch - dokonce i takový, že první část
u sebe doma Portugalku Marianu. Nikoho akčfilmu o České republice se bude pouštět jako menějšího jsem si ani nemohla přát. Dost jsme se
zi-film v dubnu na jedné akci v Kině 35 v Praze.
sblížily, celý týden spolu mluvily samozřejmě
A to je pro mne velká pocta. Během schůzky
anglicky. Nepovídaly jsme si jen o Čechách
jsem navázal velice dobré vztahy s tureckým
a Portugalsku, ale dostaly jsme se i k tématu lástýmem a byl jsem dokonce i pozván na jejich
ka a podobně. Troufnu si tvrdit, že má angličtina
tradiční oběd o šesti chodech u nich na hotelu.
je zase o něco lepší.
Tato schůzka byla pro mne velikým přínosem Nikola Solarová, 3. C: Tak 14 dní před
nejen ve zlepšení angličtiny, ale také v navázání
příjezdem Pauliny jsem byla opravdu nervózní.
kontaktů a přátelských vztahů.
Vůbec jsem nevěděla, co jí řeknu, co budeme
Petra Kratochvílová, 3. C: Moc se mi líbil
dělat a zda si budeme rozumět. Pak nastal den
výlet do Českého Krumlova. Ale největší zážitek
D, a když jsme se spatřily, všechno ze mě spadlo.
mám asi z úterního programu, kdy jsme navštívili
Dorozumívaly jsme se „po polsku“ a pokud jsme
Základní speciální školu v Blatné, kdy zahrasi nerozuměly, tak „po angelsku“. Nejzábavnější
niční studenti i učitelé spolu s námi a s dětmi
bylo, když mi popisovala cestu do ČR. Používala
z místní školy vyráběli šperky, brože a papírové
slova jako samolet, samochod, sklep a další.
dekorace. Bylo to velmi kreativní a všechny
Dlouho jsem o nich přemýšlela, neboť mi bylo
nás to sblížilo. U nás doma jsme hostili dívku
divné, že Paulinina mamka pracuje ve sklepě, až
z Polska. Do té doby jsem nevěděla, jak dobře
asi po 3 dnech jsem pochopila, že záhadné slovo
je polštině rozumět. Celé setkání pro mě bylo
znamená krám. Bylo zajímavé poznat jazyk
skvělou zkušeností (a doufám, že ne poslední),
i tradice jiných národů. A došlo mi, že tím že
všem bych ji doporučila. Za všechno bych ráda
se člověk bude stydět, přijde o mnoho zážitků.
poděkovala paní učitelce Švehlové, díky které
Pavlína Beranová, 4. D: Vystupovala jsem
máme možnost se těchto projektů účastnit.
na slavnostním zahájení, kdy jsem předváděla
Kateřina Stloukalová, 4. D: Ubytovala jsem
latinsko-americké tance a hrála na kytaru se
kamarádku z Litvy, u které jsem bydlela minulý
svou kamarádkou Petrou K. Už první den byla
rok. Henrieta byla příjemná, trochu stydlivá, ale
atmosféra velmi přátelská a to mě skutečně
neměly jsme mezi sebou žádné problémy. Večer
nadchlo. Nemohla jsem se tedy dočkat do čtvrtjsem ji vždycky vzala někam do společnosti
ka, kdy jsem měla připravenou pro naše hosty
a jednou i za mou babičkou, která jí uvařila tyrychlomalbu. Malování portrétu na počkání mělo
pické vepřo, knedlo, zelo. Nejprve se ostýchala,
opravdu úspěch: židle pro předlohu nebyla nikdy
ale nakonec snědla vše a velmi jí to chutnalo.
prázdná. Na konci večera jsem se při tureckém
Jana Prokešová, 3. C: Na setkání jsem
národním tanci spřátelila s tureckou studentkou
se pečlivě připravovala, neboť jsem hned první
Büşrou. Nejkrásnější na setkání bylo prolomení
den moderovala (spolu s Dmytrem). Jakmile
propasti mezi rozdílnými národy a zjištění, že
jsem přišla na pódium, tréma ze mě spadla. Šířila
přes rozdílný jazyk, vzhled a místo, kde žijeme,
se tam pozitivní energie. Nejvíce mě zaujala
jsme vlastně všichni stejní.
práce ve dvojicích při zábavné soutěži. Byla jsem
Hana Solarová, 4. D: Každý den mi přinesl
v týmu s Turkem jménem Burak. Po přečtení
spoustu nových zážitků a zkušeností. S projekmatematické otázky si hned vzal tužku a začal
tem Comenius a s ubytováním zahraničních
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studentů mám již dobré zkušenosti, takže jsem
věděla, na co se připravit. Mohu říci, že toto
setkání pro mě bylo zatím asi to nejlepší, i když
každé předchozí bylo příjemné.   S Monikou,
litevskou studentkou, jsme se znaly už od minulého roku. Měly jsme si stále co říci ve škole
i doma nebo na společných akcích s ostatními.
Odlišný jazyk by neměl být barikádou nových
přátelských vztahů.
Edita Hoštičková, 4. D: Na setkání se mi
líbilo asi všechno. Zaujalo mě, že všichni byli
velice přátelští a komunikativní. Největší zážitek
mám z toho, když jsme byli s Carlosem (20letý
Španěl, kterého jsem ubytovala), Káťou A. a Marianou z Portugalska bruslit, protože oni tento
sport moc neznali. Ve škole mě zaujaly prezentace ostatních zemí, jejich oblíbené tance a sportovní aktivity v tělocvičně. S Carlosem jsme si
rozuměli bez potíží, případně jsme si pomohli
rukama, nohama a Googlem. Dověděla jsem se
mnoho zajímavého o životě ve Španělsku.
Petr Čonka, 1. B: Schůzka v Blatné se mi
velice líbila. Zaujalo mě, jak různé národnosti
dokážou spolupracovat na společné věci a ještě
k tomu v cizím jazyce. Asi největší úspěch u mě
sklidila oslava Mezinárodní dne mateřského
jazyka a výuka tureckého tance, to byl opravdu
zážitek.  Během setkání jsem se zapojil jako obsluha techniky, počítače, světel a nakonec i jako
zvukař. Nebylo to lehké komunikovat anglicky,
jednak raději mluvím německy a jednak jsem
měl angličtinu pouhé dva roky. Velmi se mi líbil
výlet do Českého Krumlova.
Tereza Kopecká, 1. C: Na setkání s mým
hostem jsem se připravovala asi týden. Vymýšlela jsem a plánovala program. Na den jeho
příjezdu jsem se moc těšila.  Byla jsem zvědavá
na jinou kulturu a odlišné zvyky. Byl u mě ubytován polský chlapec Kacper. Rozuměli jsme
si, komunikovali jsme anglicky, polsky, česky,
dokonce i rukama. Po skončení školy jsme jeli
domů, navečeřeli se a šli spolu ven. Kacper byl
velice milý, naučil mě i pár polských slov a já
jeho českých, Jediná věc, která se mi nelíbila,
bylo to, že nepřistoupil na některá naše rodinná
pravidla. Takovéto výměnné pobyty bych určitě
doporučila i dalším, přináší to nové poznatky. Až
bude další příležitost, určitě se znovu zapojím.
Dominika Květoňová, 4. D: U nás doma byl
ubytován sedmnáctiletý Tadas z Litvy. Nejvíce
mě překvapilo, jak mu chutnaly bramboráky se
zelím a křenem. Naučila jsem se pár slovíček
z jeho jazyka, pamatuji si např. miluji tě – aš
tave myliu. Mrzí mě, že tohle setkání bylo pro
mě poslední.
Lucie Šišková, 1. C: Zúčastnila jsem se skoro
všech akcí z připraveného programu. Jelikož
jsem měla ubytovanou dívku Sáru z Portugalska,
bylo zvláštní každé ráno po probuzení okamžitě
přepnout na jiný jazyk. Její pobyt v naší rodině
byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Mamka
se s ní snažila denně komunikovat, jenže česky,
takže veškerý překlad zůstal na mě. Asi nejtěžší
na vysvětlování byl recept na tvarohové šátečky,
které mamka upekla. Díky tomu jsem se naučila,
jak se řekne anglicky stoprocentní tuk na pečení.
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Ovšem druhý den mě Sára překvapila mnohem
víc. U mě v pokoji ukázala na sošku Golema
a ptala se nechápavě, co to je… Celý týden se mi
velmi líbil, jen je mi líto, že netrval déle. Určitě
jsem si po této zkušenosti mnohem jistější v cizím jazyce a nebojím se komunikovat. Nejvíce
se mi líbily soutěže – bylo dobré, že jsme byli
v týmu každý z jiné země.
Tereza Soukupová, 2. C: Celý týden byl
jeden velký zážitek. Byla to obrovská šance
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pro každého z nás a každý si mohl odnést něco
jiného. Se svou partnerkou Carlou jsme si padly
do oka už při loňské schůzce Comenius v Itálii.
Stále byla témata, o kterých jsme si mohly
povídat dlouho do noci. Tento neobvyklý týden
ve mně zanechal mnoho vzpomínek. Doufám, že
to vyjde a s Carlou se uvidím v létě.
Simona Krejčová, 3. C: Zapojila jsem se
jako hostitelka 15letého Portugalce. Program
ve škole byl nabitý a pestrý, ale i volný čas jsme

trávili nějakou aktivitou – jeli jsme na hokej nebo
na bowling - chtěla jsem, aby se u nás André cítil
příjemně. Myslím, že bych se do podobného projektu znovu zapojila. Dal mi spoustu zkušeností
a poznala jsem mnoho nových lidí z různých
zemí. Rada pro všechny: nikdy neváhejte se
do podobného projektu zapojit.

(Dokončení v příštím čísle)

Comenius týmy v Českém Krumlově.

Moderátoři.

Kvíz o Evropské unii.

Procházka po Blatné.

Moderní tanec - Dominika a Tereza.

Tanečnice ze ZŠ Holečkov a Blatná.
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DOMOV PRO SENIORY
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
BLATNÁ
V lednu tohoto roku jsme zahájili pod Domovem pro
seniory poskytování Pečovatelské služby, kterou zajišťujeme v Blatné
a přilehlých osadách (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov,
Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany). Naše pomoc a podpora vychází
z individuálních přání a potřeb našich uživatelů, jejichž situace je ztížena
vysokým věkem, nepříznivým zdravotním stavem nebo sociální situací.
Služba je určena:
●  seniorům
●  osobám s chronickým onemocněním
●  osobám se zdravotním a tělesným postižením
●  rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Hlavním cílem této služby je zajistit uživatelům takovou péči, aby mohli
co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Pomáháme jim naplňovat
jejich přání a cíle, uchovávat jejich stávající schopnosti a zachováváme
jejich zvyklosti a sociální kontakty s okolím. Aktivně s nimi řešíme jakékoli
problémy a snažíme se společně najít takové řešení, které pro ně bude tím
nejlepším východiskem a pomocí.
Naše pečovatelská služba Vám nabízí pomoc i o víkendech a svátcích. Jsme Vám tedy k dispozici každý den:
●  pondělí až pátek			
6:30 – 19:00 hod.
●  v sobotu a neděli včetně svátků		
7:30 – 13:30 hod.
V současné době máme 27 uživatelů, kteří aktivně službu využívají.
Zdůrazňujeme ale, že podmínkou poskytování služby není pravidelný
a stálý odběr služeb, ale řídíme se Vašimi potřebami, tzn., že poskytujeme jen takovou pomoc, kterou opravdu potřebujete a o kterou
požádáte. Deset uživatelů využívá službu právě i o víkendech. Uživatelé
mají ve volných dnech zájem hlavně o dovážku obědů, ale jsme schopni
zajistit i další pomoc, dle Vašich aktuálních potřeb a přání.
Váháte-li a máte obavy nás kontaktovat, přečtěte si názory na pečovatelskou službu od našich uživatelů:
„Jsem absolutně spokojený, hlavně soboty a neděle jsou skvělé, to mi
předchozí služba nezajišťovala, musel jsem vždy někoho požádat, aby mi
jídlo zajistil. Takhle je o mě postaráno.“
				uživatel František Řehoř
„Jsem moc spokojená. Sama už si nic neudělám. Děvčata jsou příjemný a hodný a hodně mi pomáhají.“
				uživatelka Františka Běhavá
„Je o mě dobře postaráno. Nemůžu si na nic stěžovat. Dostávám obědy
i o víkendu, to jsem dřív neměl. Ale teď mám teplé jídlo každý den. 		
				uživatel K. V.
„Jídlo z domova pro seniory je velice chutné, jsme opravdu spokojeni.“
				uživatelka J. K.
„Jsem spokojený na 1+“		
uživatel Z. M.
„Absolutní spokojenost. Nemám, co bych vytkla.“
				uživatelka M. K.
Pokud o naši službu máte zájem, kontaktujte nás. Společně najdeme
řešení, jak Vám nejlépe pomoci.
Kateřina Janská, DiS.		
Kancelář pečovatelské služby
vedoucí pečovatelské služby
Tyršova 436
tel.:773 497 591, 383 422 653
388 01 Blatná
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
Další informace najdete i na webových stránkách: www.domovblatna.cz
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Ukázky kreseb žáků ZŠ
Holečkova Blatná
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Na Příkopech to zase ožije!

Blatenské rybníkářství
v ohrožení!
Po sedmnácti letech klidu opět na Petráškově hoře u Vacíkova ožívá
hrozba těžby zlata pomocí kyanidového loužení.   Někteří z vás si jistě
pamatují, jak se tehdy bojovalo proti průzkumu a těžbě, protože byl mimo
jiné ohrožen i zdroj pitné vody pro Blatnou.
V současné době je Závišínský potok zdroj záložní.
Na ministerstvu životního prostředí leží žádost o povolení průzkumu
na Petráškově hoře a na vládě návrh změny horního zákona povolit kyanidové loužení.
Ani si nechceme připustit, jak by asi vypadala příroda, co by se stalo
s vodou a jaký vzduch bychom zde dýchali, pokud by došlo k těžbě pomocí
kyanidu.
Kyanid je látka pro živý organismus smrtelně jedovatá.
Představy těžařů neberou ohled na nikoho, jde jim pouze o jediné :
vytěžit zlato!
Těžbě by předcházela veškerá likvidace flóry a fauny -  vykácení všech
stromů  a skrývka zeminy. Následná těžba by znamenala odtěžení celé hory
a vytvoření jámy hluboké cca 300 metrů.
Při těžbě by se uvolnilo velké množství karcinogenního arsenu do vzduchu a následně i do vodních zdrojů.
Dalším velikým nebezpečím by bylo úložiště tisíců tun vyloužené horniny rozemleté na prach, a které se stalo již mnohokrát zdrojem ekologických
katastrof na celém světě.
Nikdo na sto procent nezaručí, že nedojde k úniku nebezpečných a jedovatých látek do vodních zdrojů, které vtékají do blatenských rybníků.
Už by to zajisté nebyly rybníky plné života.
Pokud vás tato informace  zaujala, přidejte se k nám a společně budeme
bojovat za zachování krásné a hlavně živé přírody !
Více informací najdete na  www.brdynadzlato.cz  a nebo nás můžete
kontaktovat na info@brdynadzlato.cz.
Za občanské sdružení místopředseda ing.Jiří Převrátil a Štěpánka
Konigsmarková členka výboru

Přiblížilo se jaro, i když zatím spíš jen podle kalendáře, Velikonoce jsou
za dveřmi, a my už bychom rádi vyrazili na nějakou tu procházku. Jedinečná příležitost vydat se na sobotní trhy! V loňském roce tam bylo možné
nakoupit čerstvou zeleninu a ovoce, sazenice -  to aktuálně  podle sezony,
ale i dobré uzenářské výrobky, sýry, čerstvé houby, vynikající koláče, rybí
saláty, chlazené ryby, skvělé sypané čaje, med a samozřejmě jedinečnou
specialitu, teplého pstruha, právě vyndaného z udírny. A vždycky ještě
nějaká originální zajímavost navíc. Těm, které jsme nechali doma, pořídíme
milý malý suvenýr, nebo výborný, nádherně zdobený perník. Kdo tu loni
byl alespoň jednou, už tohle všechno zná.  Ale nejen to. Cestou ke věži
si uvědomíme, že vlastně míjíme ty blatenské obchody a obchůdky, které
by stálo za to navštívit, protože tu mnohdy najdeme zajímavější věci než
v leckterém supermarketu. A když už dorazíme Na Příkopy, jistě potkáme
spoustu známých. S některými se tu můžeme potkat pravidelně, ale možná
natrefíme i na ty, které jsme dlouho neviděli. Navíc pro pobavení většinou
bývá i nějaké to vystoupení - hudební, taneční, sportovní, nebo třeba loutkové divadlo. Prostě ten kousek ulice od věže k zámku, kudy se většinou
chodí s dětmi krmit kachny, se v sobotu mění na místo přímo určené k prožití
příjemných chvil, kdy můžeme zapomenout na běžné starosti a odpočinout
si od věčného spěchu. Pojďme se přesvědčit, že letos to bude ještě lepší,
než loni!  Poprvé to můžeme vyzkoušet  už tuto sobotu, 23. března.
V. Žílová

PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So - 30.3.2013 – VELIKONOČNÍ RETRO
So - 20.4.2013 – B.A.S., MILOŠ DODO DOLEŽAL, ......
So - 18.5.2013 – LIBIDO, CHALLENGE, DELIKVENCE 11, 		
			
NUCLEAR BASTARDS, HERDEK FILEK
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Komunistický zastupitel si plete pojmy s dojmy. Hnůj
z bolševického chlívku kydá na moji hlavu
Reakce blatenského zastupitele za KSČM
Václava Smetáka na můj článek o jeho zviditelňování na úkor radnice mě nepřekvapila - očekával jsem ji. Spíš mě překvapilo, že stejně jako
před lety nevrazil neurvale bez povolení na můj
soukromý pozemek a nezačal se tam hulvátsky
předvádět. Ale k věci.
Předně se musím pozastavit nad tím, že jsem
soudruhovi Smetákovi dával možnost k celé
záležitosti se vyjádřit. On ji nevyužil, na mobilu
se zapíral, před osobním setkáním se po anglicku
vypařil, jak jsem uvedl už dříve. Teď se tváří
ukřivděně. O tom se ve své účelové a chatrné
obhajobě ani slůvkem nezmínil.
Nemíním zde šroubek po šroubku rozebírat
jeho novou neplacenou politickou reklamu. Trvám si na tom, co jsem uveřejnil, od A až po Z.
Městský úřad Blatná mu prostě skutečně slouží
jako fackovací panák a sběrna politických bodů
zároveň. Trestní oznámení pro pomluvu na něho
bylo skutečně blatenskou radnicí podáno a rozhodně ne z dlouhé chvíle jeho představitelů.
Teď ke špíně, kterou soudruh Smeták naházel
přímo na mou osobu. Prý se neštítím hanit mrtvé.
Ono je rozdíl mezi tím „tancovat na rakvích“
a mezi tím zveřejňovat jména komunistických
a estébáckých zločinců, kolaborantů a udavačů
v rámci zachování historické pravdy a varování
veřejnosti před znovuobnovením rudé totality.
Lidé, které jsem jmenoval na stránkách novin,
navíc nebyli nikdy za napáchaná zvěrstva
potrestáni. Za vrchol nehoráznosti a drzosti

pak považuji zmínku Václava Smetáka o jeho
otci - někdejšího kádrováka a předsedu MNV
ve Lnářích! Ten člověk patřil mezi nejnebezpečnější a nejhorší komunistické zločince nejen
na okrese, ale v celém kraji! Zničil bezpočet
lidských životů, ubližoval v rámci „třídního
boje“ všem, kdo nezapadali do jeho představy
„socialistického člověka“, právě on a jeho komunistická smečka hanobili mrtvé třeba tím,
že od pomníku americké armádě kradli a ničili
věnce a kytice, které tam pokládali členové
amerického velvyslanectví a narušovali pietní
akty ve výroční dny osvobození! A co mlynář
Josef Kohout ze Lnář, kterého starý Smeták
a jemu podobní dostali doslova až do hrobu? Co
šikanování příslušníků jeho rodiny? Tihle lidé
byli nevinní a čistí na rozdíl od bestií s rudou
knížkou, na které ve svých článcích poukazuji já!
Zastupitel Václav Smeták píše ve své absurdní obhajobě: „Já nejsem demagog!“ Dovolte,
abych o tom pochyboval. Ten, který propaguje
a šíří zvrácenou ideologii, co na celém světě
dodnes zabila víc jedinců než nacisté, Rudí
Khmérové a sicilská mafie dohromady, musí
být demagog! Nehledě na to, že od roku 1993 je
propagace komunismu trestným činem, což dosud naše „nezávislé“ soudy neráčily vzít v potaz.
A „ lapat dušičky“ před volbami tím způsobem,
že si postavím na náměstí trabanta a z ampliónu
vykřikuji slabomyslná hesla typu: „Dáme vám
práci! Dáme vám sociální jistoty!“, no to už je

fakt hodně přes čáru. Takové „vymývání mozků“
funguje dnes už snad jen v Severní Koreji!
Komunisté prý nerozkradli republiku a nenasekali dluhy. Další účelová lež jako hrom! Kdo
pozval do naší vlasti sovětské okupanty a pak
je přes dvacet let tady živil? Komunisti! Kdo
sedlákům ukradl statky, půdu, církvím kostely
a veškeré klášterní bohatství, živnostníkům
obchody a dílny? Komunisti! Kdo cpal finanční
prostředky do teroristických režimů a socialistických smetišť v Rumunsku, sovětských
republikách, na Kubě aj.? Komunisti! Kdo
po listopadu 1989 uchvátil ekonomickou moc
v našem státě, protože měl informace, styky
a „navařeno“? Komunisti, estébáci, veksláci / tím
se nechci dotknout všech poctivých podnikatelů,
kteří ovšem neměli tak umetenou cestičku jako
staré struktury /.
Komunistický zastupitel Václav Smeták je
bohužel živým a názorným příkladem toho, že
jablko nepadá daleko od stromu. Takhle je to
i jinde v komunistických „líhních“- například
u Grebeníčků, kde starý pán mučil politické vězně a jeho „synátor“ směle kráčí v jeho stopách.
On tedy lidi nemučí, on jde s dobou a „jen“ špiní
památku studenta Jana Palacha, kterému nikdo
z jeho „řvoucího stáda“ nesahá ani po špičky
prstů na nohou.
Soudruh Václav Smeták si v minulém čísle
přál, aby někdo na jeho článek reagoval. Teď
snad bude spokojený. Práci čest a rukám klid!
Vladimír Šavrda

Jak jsme si užili maškarní
Po odchodu vzácné návštěvy zahraničních studentů se celá naše škola
začínala připravovat na další z mnoha akcí - maškarní rej. Tenhle veselý
den přišel těsně před jarními prázdninami, přesně 7.března. Přichystané
masky se ze svého klidného spánku začaly nenápadně přemisťovat na své
nové majitele. Najednou tu místo žáků stály mnohé pohádkové postavy Karkulka, Sněhurka, Šípková Růženka, Beruška, trpaslíci, čarodějnice, Bílá
paní, kouzelník a vedle nich šašek, Batman, sultán, orientální tanečnice,
mafián a další podobné existence.
V 10 hodin se všichni společně vydali do vkusně vyzdobené tělocvičny.
Brzy se k nim přidali stejně jako v loňském roce žáci nezbedníci v podání
členů pedagogického sboru. Jenže všichni o mnoho let zestárli a měli teď
Pedagogové.
problémy s pohybem i s orientací v prostoru. Všude kolem vládla veselá nálada a při tanci většina přítomných předváděla zajímavé pohybové kreace.
Společně jsme se pobavili i při hře ,,Nakrm svého důchodce.“ Závěrečné defilé všech masek, kterých se letos obzvláště urodilo, předcházelo
vyhlášení těch nejzdařilejších. Porota měla velice těžkou úlohu při rozhodování. Nakonec se dohodla, ale sladce byli odměněni vlastně všichni.
A nejen rozdanými dobrotami, ale také příjemně stráveným čtvrtečním
dnem. Všechny nejdůležitější události byly samozřejmě zaznamenány a již
následující den bylo možné vše zhlédnout a ještě jednou se řádně pobavit.
Společně se všichni těšíme na příští maškarní rej. Jen si přejeme, aby
se vydařil stejně jako ten letošní. Máme k sobě totiž všichni mnohem blíž.
Mgr. Petr Šavrda
ZŠ Blatná, Holečkova
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Program na duben
2013
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro
děti do 12 měsíců
ST:  8:30  - 11:30 Program 9:00 – 11:00
(Vodnické tvoření, Kapříkova notička,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky
ÚT: 15:00 – 17:00 -  Odpolední herna pro
děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nejmenší (od 2 let)
ČT: 17:00 – 19:30 -  Hubneme se STOBem
(začínáme 21.3.)
Program na pondělky a středy
  3.4. - Zelená středa + výroba žabičky
  8.4. - Jarní závěs do okna
10.4. - Louka + minioslava 4. narozenin
MC Kapřík
15.4. - Malujeme a  lepíme
17.4. - Papírový lampion
22.4. - Veselý papírový klaun
24.4. - Rozkvetlý strom
29.4. - Čarodějnice
Pátek 5.4. a sobota 6.4. – Burza dětského
oblečení a potřeb v ZŠ JAK v Blatné –
viz. leták
- více na www.mckaprik.estranky.cz

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA
A MĚSTO SEDLICE
zvou na

přednášku

PhDr. Hany Říhové
ředitelky Státního okresního
archivu ve Strakonicích

ŽIVOT MĚŠŤANŮ
NA BLATENSKU
Z POHLEDU MĚSTSKÉHO PRÁVA
Vstupné

28. března
od

2013

17:00

Městský úřad v Sedlici

50,- Kč, členové Klubu přátel Blatenska zdarma
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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná
– PhDr. Ivo Jánský

Představujeme Vám Ivo Jánského. V roce 2000 začal
studovat Střední odbornou školu (SOŠ) Blatná, a to obor Elektronické
počítačové systémy, který je zaměřený na hardware, software a elektrotechniku. Po celou dobu studia na SOŠ Blatná dosahoval prospěchu
s vyznamenáním. Skvělým způsobem reprezentoval Českou republiku
i Blatnou na ročním studijním pobytu na The Steward School, Richmond, Virginia, USA, jež SOŠ Blatná nabízela. Na americké střední
škole spolupracoval s kabinetem výpočetní techniky a dosahoval vynikajících výsledků ve studiu, za což byl oceněn členstvím v National
Honor Society.
Ivo Jánský pochází z města Volary. Během studia na SOŠ Blatná
(www.blek.cz) se zdokonalil ve tvorbě webových stránek, v relačních
databázových systémech a v programování v objektově orientovaných
programovacích jazycích C# a Java. Během studia vytvářel webové
prezentace a ke konci svého působení na SOŠ Blatná pak i programoval
aplikace na zakázku.
Na SOŠ Blatná maturoval v roce 2005 s vyznamenáním (mezi jeho
odborné předměty u maturity patřily např. Elektronické počítače a Programové vybavení).
Pro čtenáře Blatenských listů (BL) jsme se Iva Jánského zeptali, jak
pokračovala jeho odborná kariéra.
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Ještě prosím, zda bys upřesnil, jaká je současnost a jaké jsou Tvé plány,
cíle a sny?
V současnosti jsem doktorand, neboli PhD student na IES FSV UK
se zaměřením na řízení rizika a analýzu časových řad. V rámci studia
jsem působil jako vyučující na několika odborných seminářích a snažím
se publikovat články v odborných časopisech na témata spojená s mým
studiem. Doktorandské studium je však o něco náročnější než předchozí studia. Ani ne tak kvůli obsahu studia, jako spíše kvůli nutnosti být
disciplinovaný a udržet si motivaci věnovat se studiu i přes jinak nabitý
pracovní a osobní život.
Jelikož mám potřebu neustále na něčem pracovat, budu se i do budoucna věnovat dalšímu rozvoji vlastního podnikání. Kromě toho bych rád
úspěšně dokončil PhD studium a věnoval se koníčkům, mezi které patří
cizí jazyky, cestování, fitness a kavárenské povalečství. :)
Ivo, děkuji Ti mnohokrát za rozhovor. My, kteří jsme Tě na SOŠ Blatná znali, na Tebe vzpomínáme v dobrém. Přeji Ti za pracovníky školy
i za sebe, ať se Ti v životě splní Tvé sny a přání, ať jsi zdravý a v dobré
pohodě.
Já také děkuji za rozhovor a zejména pak děkuji vyučujícím na SOŠ
Blatná, bez jejichž tehdejší pomoci bych dnes s Vámi nemohl o některých
zážitcích vůbec hovořit.
Aleš Drobník, Ivo Jánský

Ivo, prozraď prosím čtenářům BL, jaké byly tvé studijní plány a cíle
po maturitě na SOŠ Blatná a jaká byla realita?
Chtěl jsem po studiu výpočetní techniky na SOŠ Blatná vyzkoušet
další obor a volba nakonec padla na ekonomické zaměření. Shodou náhod jsem se dozvěděl o nepříliš známém Institutu ekonomických studií
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (IES FSV UK)
a také o Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Na obě školy jsem
byl přijat, a protože jsem si chtěl obě školy vyzkoušet předtím, než se pro
jednu z nich rozhodnu, nastoupil jsem do prvního ročníku na obě zároveň.
Zanedlouho jsem zjistil, že každá škola může nabídnout něco jiného.
Pokračoval jsem tedy ve studiu na obou školách současně. Nejprve jsem
v roce 2008 dokončil bakalářské studium programu Ekonomické teorie
na IES FSV UK a následně také studium programu Mezinárodní obchod
na VŠE. Poté jsem pokračoval v letech 2008-2011 ve studiu na magisterském programu Finance, finanční trhy a bankovnictví na IES FSV UK.
Měl jsi během studia na vysoké škole možnost podívat se znovu studijně
do zahraničí?
V letech 2008-2009 jsem absolvoval roční studijní pobyt na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově v rámci programu Erasmus. Ačkoliv
to pro mě byl již třetí pobyt v zahraničí (první pobyt díky kontaktům SOŠ
Blatná byl v USA a druhý byla krátkodobá pomaturitní stáž v Evropském
parlamentu v Bruselu), musím uznat, že to byla opravdu velmi cenná
zkušenost, která mě nesmírně obohatila. Dovolím si říct, že mě i poměrně
zásadně ovlivnila. Rozhodně doporučuji každému vysokoškolákovi
někam vycestovat. Kromě toho, že člověk pozná jinou kulturu a seznámí
se se spoustou zajímavých lidí z různých zemí, uvědomí si také, že svět je
relativně malý a stojí za to ho objevovat.
Vím také, že jsi vedle nabitého studijního programu také zvládl podnikání.
Již během studia na SOŠ Blatná jsem rozvinul školní znalosti z webových technologií, relačních databází a programování a s kamarádem
jsme vytvářeli webové prezentace. Ke konci studia jsem již naprogramoval několik aplikací pro místní firmy – mimochodem software pro sběr
dat z meteorologických stanic se používá dodnes. Během studia na VŠ
jsem se dostal k vývoji aplikace pro Český telekomunikační úřad a před
odjezdem do Mnichova jsem několik měsíců dělal team leadera vývojové
části projektu. Později jsem se účastnil například ještě vývoje interního
bankovního systému pro jednu významnou českou banku. Založil jsem
také společnost Solution Concept s.r.o. (www.solutionconcept.cz), která
se zabývá tvorbou softwaru, dodáváním IT specialistů na projekty
a poskytováním hostingových služeb pod značkou MIXhosting (www.
mixhosting.cz). Do budoucna v této společnosti vidím největší potenciál
pro seberealizaci a naplnění mých cílů.

Zámek Lnáře hledá

provozovatele zámecké
restaurace
od jarního zahájení sezony.

I n fo r m a ce
Dvůr Lnáře s.r.o., tel. 383495131,
dvur.lnare.sro@quick.cz
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 Společenské dění
„Bábu předávám dál - je mi malá,“
zaperlil na sklonku masopustu
ve Velké Turné Josef Verner

Velká Turná - Masopustní skupina maškar, která letos v únoru „obrážela“ jednotlivá stavení ve Velké Turné, čítala sice jen třináct osob, ale
radosti a zábavy nadělala u ostatních domorodců ažaž. „Tuhle tradici jsme
obnovili před šesti lety,“ zmiňuje se místostarosta obce Pavel Šípek, co se
tentokrát samostatně staral o hudební doprovod. A to velmi neobvyklým
způsobem- do bedýnky s klikou, připomínající na první pohled starodávný
flašinet, ukryl přehrávač cédéček. U každého objektu zdatně klikou točil
a z útrob krosny se linuly melodie, spadající převážně do éry prvorepublikové hudební módy. Na první pohled klasický flašinetář!
Jeho společníky a společnicemi byly na veselé cestě obcí Pipi- dlouhá
punčocha, černokněžník, včelka Mája, jeptiška a opravdové masopustní
„skvosty“: pan „Živý plot“, Freddy Kruger z legendárního amerického
hororu „Noční můra v Elm Street“ i s neodmyslitelnými pařáty na ruce
a oblíbená figurka masopustů našich tátů a dědů- bába, nesoucí v nůši
živého „pasažéra“.
Oním živým „pasažérem“
v bábině nůši byl pan Josef
Verner. V tomhle přestrojení
se zatím zúčastnil všech domácích masopustních průvodů.
„Patřím k lidem, co ctí tradice
našich předků,“ zdvihá prst
Josef Verner, který si celou
tu parádu vyrobil vlastníma
rukama. Letos si však hověl
v nůši naposledy. Po neustálém hudrování: „Já ještě můžu, ale bába je pomalá!“ na konci vsi předal
„babský prototyp“ mladšímu kolegovi se slovy: „Bábu předávám dál- je mi
malá.“ Elegantně se tak vyhnul přiznání k tomu, že mu zase o nějaký ten
kousek „povyrazilo“ bříško. Před závěrečným skupinovým fotografováním
ještě na téma „štamprlata“ slastně zareagoval: „Těch zase dneska bylo! Ale
co- vytyčenou trasu jsme doposud vždycky zvládli, i když kolikrát v žilách
kolovalo víc alkoholu než krve!“
Pod maskou Freddyho Krugera- originálu, pořízeného po internetu
i s „pařátnicí“ za osm set korun českých- se skrýval Jaromír Zoch. Ten
se do Velké Turné přistěhoval z blízké Radomyšle před několika měsíci
a hned splynul se zdejší prima partou: „Líbí se mi, jak tady hasiči chrání
společenskou pospolitost a úroveň kolektivní srandy je ohromná! V Radomyšli jsem na masopustní průvody nikdy nechodil, ale tady mě to oslovilo
hned napoprvé,“ sděluje své dojmy nová tvář v obci.
„Hnací motor“ osvětového života ve Velké Turné
Pavel Šípek byl s průběhem
letošního šestého ročníku
nadmíru spokojen: „Pravda,
početně jsme na žebříčku sestoupili o nějakou tu příčku
dolů. Vždycky nás bývá tak
dvacet, první dva ročníky
neměly vůbec chybu- to
nás chodilo asi pětadvacet.“
Následně se vyjádřil k absenci živých muzikantů: „Podívejte se, čtyřikrát jsme je tu měli. A když
si potom taková muzika z vybraných dvou tisíc korun vezme patnáct set,
nezbyde skoro nic. Flašinetovou náhražku jsme zvolili proto, abychom
utržené finance raději mohli investovat do akcí pro děti- maškarního bálu,
rybářských závodů, loučení s létem a jiných.“
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Závěrem místostarosta obce ještě uvedl statistický přehled: „Máme
ve Velké Turné cca sedmdesát devět stavení. U šedesáti z nich masopustní průvod zastaví. Ve dvaceti z nich zůstanou vrata zavřená, čtyřicet až
pětačtyřicet nás uvítá.“
Maškary si po roce zase užily. Na jídlu a pití se nikterak u navštívených
hospodářů a hospodářek nešetřilo, alkoholové opojení zmírňoval tanec
na čerstvém povětří, v tenhle tradiční den „svátku bláznů“ každý obyvatel
vesnice zavřel své starosti do almary a radostem popustil uzdu.
Masopust odstartoval ve Velké turné další rok s bohatým programem
pro všechny generace. Ať se vydaří!
Vladimír Šavrda

Dětský maškarní bál v Hajanech má
dlouhodobě skvělou pověst. Láká i přespolní
Hajany - Od okamžiku, co spatřil v Hajanech světlo světa obecní dům,
se začala psát kapitola dětských karnevalů. To bylo přesně v roce 2000.
Vedle hospody a obecního úřadu bylo samozřejmě pamatováno i na společenský sál, který hajanští do té doby tolik postrádali.
Dětské maškarní bály měly v Hajanech od samého počátku vysokou
úroveň, a to se samozřejmě rozkřiklo i v okolí této malebné obce. Skvělá
pověst se jich drží dál jako klíště a děti se sem na „svůj den“ velmi těší.
Vypravují se sem i přespolní rodiny a určitě svého rozhodnutí nelitují.
„Míváme tu průměrně dvacet až třicet předškoláků i školáků,“ upřesňuje
starostka Hajan Dana Vohryzková.
Organizátorské „žezlo“ svírala v ruce až doposud paní Jaroslava Boušová ze Lnář. Letos došlo ke změně. Starostka Dana Vohryzková kvůli
zaneprázdnění paní Boušové oslovila Jitku Venclovou z mateřské obce,
která si vzala na pomoc dceru, neteř a ještě jednu společnici. O výzdobu
sálu se postaraly Edita Zíková a Hana Lisová. Všechny se svěřeného úkolu
zhostily znamenitě.
Nejlepší důkaz o tom podal samotný průběh karnevalu v sobotu 16.
února. Po celou dobu konání akce se dětem podávaly nápoje zdarma, jako
uvítací ceremoniál na malé návštěvníky čekala štědrá tombola. Tam mohly
vyhrát četné hračky i sladkosti. Jako vždycky si mohly děti zatancovat při
známých pohádkových melodiích a písničkách a absolvovat celou řadu
zábavných soutěží, které pro ně pořadatelky vymyslely. Například stavbu
komínu z ruliček papíru, kroužení obručemi kolem těla, házení tužek
do lahve od piva bez předklonu, tanec s balónky / děti si při tanci pinkají
balónkem, hra končí, když balónek spadne na zem /, soutěž dvojic, kdo
rychleji vstane z lehu s kelímkem na hlavě aj. Také se recitovalo a zpívalo,
děti dále odpovídaly na pokládané hádanky.
Z Předmíře se do Hajan vydal i Josef Mála se dvěma kluky- sedmiletým
Lukášem a třináctiletým Josefem juniorem. Připravený program dětského
karnevalu zhodnotil na výbornou: „Je to tady bezvadné a moc se nám tady
líbí. Ostatně nejsme tu poprvé. U nás v Předmíři se dětské maškarní bály
taky pořádaly, ale momentálně tam opravují sál, takže to teď možné není.“
Sedmiletý Lukáš se „blýskl“ maskou a kostýmem smrťáka: „Masku mi
naši koupili v obchodě, zbytek ušili doma. Přichystané soutěže jsou moc
pěkné, určitě se všech zúčastním,“ sliboval a také tak učinil. Josef junior
nejraději vzpomíná na hru, při které se s dalšími vrstevníky prokousával
koláčem k minci: „Jen škoda, že jsem nevyhrál,“ konstatoval.
Domácí čtyřleté Marušce Fialové se nejvíc líbily hry s balónky a populární „mašinka“, kdy  se vláček z malých tělíček proplétal mezi kuželkami.
Loni se proháněla po sále v převleku čarodějnice, napřesrok plánuje jít
za zajíce. Letos se proměnila v půvabnou princeznu. Její maminka byla
také maximálně spokojená: „Chodíme sem rádi. Paní Dana Vohryzková
coby starostka obce vůbec pro děti z obce i okolí dělá pro drobotinu, co
jí na očích vidí. Jsme jí za všechny ty krásné akce a ukázkový postoj
k nejmenším moc vděčni.“
Nejmladším účastníkem hajanského karnevalu se stal teprve šestnáctiměsíční Jakub Gregor v převleku za kocourka.
Vladimír Šavrda
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Domov Petra Mačkov

výsledky z obeslaných výtvarných soutěží 2012
arteterapeutka Hana Vydrová
arteterapeutka Iveta Müllerová

  1. ,,Rodeo“- 3. místo - Žofie Peterová
  2. ,,Barvy podzimu“- 1. místo - Veronika Šíchová
  3. ,,Fantazie – Prostějov“ - ,,Jak vypadá paní zima“                                        1. místo - Dana Šenderová
                                        3. místo - Jana Pauchová
  4. ,,Krkonoše očima dětí“- 1. místo - Ivana Zemanová
čestné uznání - Andrea Jeřábková
  5. ,,Celé Česko čte dětem“- 3. místo - Olina Pešková
  6. ,,Kniha a já“- Zvláštní čestné uznání: - kolektiv
  7. ,,Zvíře není věc“- 1. místo - Veronika Šíchová
  8. ,,Lidice 2012“ - Medaile za kolektiv - Petra Boudová, Marie Schacherlová, Veronika Šíchová, Eva Volfová, Lenka Fraitová
  9. ,,Barevný svět pohádek“ Princ a Večernice - zvláštní cena poroty Anna Křížová, Žofie Peterová
10. ,,Barevný svět pohádek“ Sněhurka a sedm trpaslíků - zvláštní cena
poroty - Eva Volfová, Žofie Peterová
11. ,,Barevný svět pohádek“ Ferda Mravenec - zvláštní cena poroty
- Kamila Nováková, Žofie Peterová
12. ,,Můj koníček malovaný“ - 3. místo- Žofie Peterová
13. ,,Příroda kolem nás“ - mimo soutěž - čestné uznání - Dagmar
Jandová
14. ,,Krkonoše očima dětí“ - 1. místo - Ivana Zemanová
čestné uznání - Andrea Jeřábková
15. ,,Evropa ve škole“ - 1. místo - kolektivu dětí
16. ,,Makedonie“ - pamětní diplom - kolektivu dětí
17. ,,Školka plná dětí“ - poděkování škole - kolektivu dětí
18. ,,Český zahrádkářský svaz“ - 6. místo - Jana Ratajová
19. ,,Jaro je tady“ - 2. místo- Žofie Peterová
3. místo- Marta Šebestová
20. ,,Ze života včel“ - pamětní list - kolektivu dětí
21. ,,Švejk.....100 krát jinak“ - zvláštní cena poroty - Miroslava Orctová,
Věra Míková, Božena Frková
22. ,,Požární ochrana očima dětí“ - 1. místo - Dana Šenderová
    2. místo - Josefa Červová
    3. místo - Jana Vaňásková
23. ,,Activáček“ - zvláštní cena poroty - kolektivu dětí
24. ,,Můj kousek Země“ - Mimořádné ocenění poroty - Jana Dvořáková
25. ,,Naše PRÁZDNINY na venkově“ - zvláštní cena poroty
                                  - Žofie Peterová
     - Anna Křížová + kolektiv Domov PETRA Mačkov
26. ,,Aktivní stáří 2012“ - cena - Žofie Peterová, Anna Křížová, Ivana
Zemanová
27. ,,Poleťme se včelou“ - ocenění - Veronika Šíchová, Jana Vítovcová, Ivana Zemanová
28. ,,Jak se žije v říši víly Izeríny“ - vylosovaná výherkyně - Kamila
Nováková
29. ,,Barvy podzimu“ - cena poroty  - Dana Lakatošová, Marie Vlková,
Olina Pešková
30. ,,Čestický brambor“ - ocenění za účast- kolektivu dětí
31. ,,Malujeme s básničkou - prosinec“ - zvláštní cena- Žofie Peterová, Eva Volfová
http://www.domov-petra.euweb.cz

VELIKONOČNÍ

BOHOSLUŽBY
A OBŘADY
DEN

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

KOSTEL

28. 3.

29. 3.

30. 3.

31. 3.

1. 4.

BLATNÁ
Nanebevzetí P. Marie

18:00

17:30

19:00

8:30

8:30

BĚLČICE
Sv. Petra a Pavla

ZMRTVÝCHPONDĚLÍ
VSTÁNÍ PÁNĚ VELIKONOČNÍ

18:00

15:00

8:00

8:00

BEZDĚKOV
Sv. Ondřeje

10:30

BUDISLAVICE
Sv. Jiljí

11:00

ČERNÍVSKO
Nejsvětější Trojice

14:30

HVOŽĎANY
Sv. Prokopa

10:00

KADOV
Sv. Václava

10:30

KASEJOVICE
Sv. Jakuba Staršího

18:00

18:00

20:00

9:30

KOCELOVICE
Sv. Bartoloměje

8:00

KOTOUŇ
Narození P. Marie

11:00

LNÁŘE
Nejsvětější Trojice

RADOMYŠL
Sv. Martina
SEDLICE
Sv. Jakuba Staršího

10:00

9:30

8:00

POHOŘÍ
Sv. Petra a Pavla

17:00

11:15

11:15

17:00

8:00

8:00

17:00

9:15

9:15

ZÁBOŘÍ
Sv. Petra a Pavla
ZADNÍ ZBOROVICE
Sv. Ludmily

Hana Vydrová

2013

NA BLATENSKU

10:45
19:00
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 Sport
Prvoligový šipkařský
turnaj v Bělčicích ovládli
jihočeští „Bizoni“

Bělčice - Šipkaři v Bělčicích mají díky usilovným tréninkům a nasbíraným zkušenostem
velice dobré výsledky a ještě lepší pověst na poli
první ligy tohoto sportu. U nich doma existují
hned tři kluby s tímto zaměřením: ŠK Šneci,
STEEL a SNAJPR. Na prvoligovém turnaji
na půdě bělčické sokolovny, který se konal 9.
března, však domácí pohořeli v souboji s jihočeskými „Bizony“- úřadujícími mistry republiky
družstev z roku 2012.
Kde se vlastně tito
„dvounozí bizoni“
vzali? „Klub založil
roku 1999 v pražských Dejvicích jistý
Jiří Trčka. Od počátku hrál pražskou ligu
se softovým zaměřením,“ říká David
Miklas ze Strakonic,
vedoucí soutěžního
týmu jihočeské divize, „Po výhře v softové lize v hlavním městě
a vítězství v CZECH DARTS TROPHY šipkaři
ukončili působení v softech a zaměřili se jen
na steel systém. S ním uvnitř pražské ligy setrvali dvě sezóny a potom přešli do Jihočeské
šipkové ligy. Od roku 2008 jsme začali jezdit
sem do Bělčic a zatím vždycky všechny soupeře
porazili,“ dodává s náznakem zadostiučinění
v hlase „vrchní bizon“. Na otázku, jak on osobně
posuzuje sportovní kvality bělčických šipkařů,
odpovídá bez váhání: „Zatím se tomuto odvětví
věnují teprve pár let. Jisté je, že se neustále zdokonalují. Chtělo by to ale konfrontaci s českou
šipkařskou špičkou!“, soudí David Miklas.
On sám „sází“ okřídlené bodce do terčů
už jedenáct let:
„V mých sedmadvaceti letech mě
k téhle pozdější
vášni přivedl kamarád ze zaměstnání. Začal jsem
obcházet turnaje
ve Strakonicích
a úplně jsem tomu
propadl v dobrém
smyslu toho slova.
Snažím se být příMladá naděje bělčických
tomen na každém šipek Lukáš Zíka z Blatné.
Českém poháru,
absolvuji dva turnaje v měsíci mimo sobotních
a nedělních ligových soutěží a sólových tréninků
u mě doma, což obnáší zhruba dvě hodiny času
každý den,“ předkládá svůj šipkařský harmonogram elitní závodník. A co je pro tenhle sport
základním pravidlem? „Absolutní koncentrace,
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nenechat se rozptýlit ani znervóznit,“
zní slovní reakce.
Hlavní postavou
šipkařského dění
v Bělčicích je domácí jednatel Pavel
Mašek, kterému je
vlastní neskutečná
obětavost, energie
a nadšení. To, co
on dělá v Bělčicích,
Zleva Pavel Mašek - hybná
páka bělčického šipkaření, rozvíjí v Blatné jeho
David Miklas ze Strakonic - kamarád Jan Toufar
kapitán vítězného týmu
/ 24 let / z klubu
DC Bizoni.
STEEL Bělčice.
Jeho členem se stal před třemi lety: „Jednou
jsem se večer nechal v blatenské hospodě zlákat
k sérii hodů pro zábavu- a už mi to zůstalo!“,
směje se urostlý sympaťák.
Letos v Blatné rozjel chvályhodný podnik- organizovaný nábor „mladé krve“ do řad
šipkařů. „Snažím se vytvořit podmínky pro to,
aby jednou nemuseli případní zájemci začínat
tak jako my v pozdějším věku,“ vysvětluje Jan
Toufar, který koncem února odstartoval kampaň
prvním dětským turnajem. Přišlo osm školáků.
„Sledoval jsem tam jednoho šikulu, co prý pilně
trénuje i doma. Byli tam i další zajímaví kluci,
co házeli s rozmyslem a dařilo se jim. Vidím
to nadějně- snad do roka či dvou budeme moci
vyslat na Mistrovství republiky juniorů vlastní
favority,“ prohlašuje vyhledávač mladých talentů, který chce letos uspořádat minimálně ještě tři
podobné turnaje a od září zprovoznit spolu s pracovníky Domu dětí a mládeže v Blatné šipkařský
kroužek. „Počítáme se zapojením žáků a žákyň
od pátých do devátých ročníků. U mladších
školáků existuje hrozba poranění o ostré hroty
šipek a nevýhoda vysoko nainstalovaných terčů,
nicméně v případě zájmu se budeme věnovat
i jim- napřed je zacvičíme v DDM a po půlroce
mohou plynule přejít do regionálů,“ uvádí Jan
Toufar.
Ve sportu je obecně problém se získáváním
mladých talentů, zvlášť v dnešní době, ale přece
jen není nic ztraceno. To platí i o bělčických šipkařích, kde za ŠK Šneci „potí krev“ patnáctiletá
naděj jménem Lukáš Zíka z Blatné. V klubu není
ale dlouho. „Přesně tři čtvrtě roku,“ zdůrazňuje
Lukáš, „Prostě jsem se tu byl jednou podívat
na turnaj a dnes je to pro mě vedle učení alfa
a omega využití času. Teď mám jet na Mistrovství republiky juniorů do Mezihoří, kde se vítěz
automaticky kvalifikuje na Mistrovství světa
do Anglie. Samozřejmě sním o tom, že to budu
já- to by byla bomba!“, hoří nadšením mladý
borec. Lukáš se dále svěřuje s tím, že doma
trénuje v kratších intervalech, účastní se skoro
každého OPENU a regionálu a věří, že mu zápal
pro ostřelování terčů určitě vydrží i v dospělosti.
Prvoligový turnaj v Bělčicích tedy opět letos
patřil klubu DC Bizoni se zastoupením Strakonic, Písku a Českých Budějovic. Druhé místo
obsadili šipkaři domácího SNAJPRU Bělčice,
bronz zůstal u STEELU Bělčice, s černým Petrem tentokrát odešli šneci.
Vladimír Šavrda
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Blatenský cup 2013
v Záboří
Dne 2.3. se konal v Záboří turnaj přípravek
(2002 a mladší) v malé kopané. Turnaj jsme stejně jako loni museli pořádat ve zdejší tělocvičně
neboť v Blatné obdobné prostory pořád ještě
nemáme. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů i proto
jsme zvolili systém „každý s každým“, díky kterému odehrál každý z týmů 5 utkání. Blatenské
barvy hájily tři týmy, ale za favority turnaje  jsme
považovali písecké Hradiště. Zbylými účastníky
byli kluci a holky z Bělčic a Sedlice. Nejmladší
účastníci Blatná III. odehráli solidní turnaj
a po těsných prohrách se jim podařilo porazit tým
Bělčic, čímž si zajistili pěkné 5. místo. Blatná
I. prohrála jen jeden zápas s celkově druhým
Hradištěm a obsadila krásné 3. místo. Blatná
II. neprohrála ani jednou, pouze v posledním
zápase s Blatná I. remizovala a celý turnaj
vyhrála. Úspěch blatenských barev korunovali
Michal Štědronský, který byl zvolen nejlepším
brankářem,  Josef „Řepka“ Šourek  jako nejlepší
střelec a Matyáš Brož jakož nejlepší hráč turnaje.

horní řada zleva: prezident turnaje J. Šourek,
vedoucí mužstva P. Švec, rozhodčí J. Peroutka,asistent trenéra M. Mašek a trenér R. Habada.
prostřední řada zleva: T. Fořt, J. Šourek,
M. Paukner, M. Poskočil, L. Fořt.
spodní řada zleva: V. Habada, J. Vonášek,
V. Říha, F. Outlý, J. Potůček a Š. Pícha.
ležící zleva : D. Souček a M. Štědronský.
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu
Blatná za medaile a poháry a všem rodičům, kteří
nám pomohli přiloženou rukou ke zdárnému
průběhu turnaje
za trenéry Habada R.

ROZPIS SOUTĚŽÍ
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
BŘEZEN
24. 3. Bělčice OPEN
29. 3. Blatná OPEN
30. 3. ČP III
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HOKEJBALOVÉ TÝMY TJ DATELS BLATNÁ
VSTOUPILY DO JARNÍ ČÁSTI
V sobotu 2.3.2013 jsme s našimi dorostenci vyrazili na první utkání jarní části do Karlových
Varů, kde je čekaly hned dva zápasy. První byl herně výraznější, datlové byli bojovní a i přes silný
tlak vyhráli 5:3. Druhý zápas začal po necelé hodině. Na všech byla vidět velká únava a i přesto,
že měli tentokrát datlové navrch, chybělo jim štěstí a prohráli 1:2. 10.3. se jeli utkat do Prachatic.
Zápas byl velmi bojovný a vyrovnaný, ale ani tady se datlům nepodařilo vyhrát a s výsledkem
0:3, zůstaly body v Prachaticích.
V sobotu 9.3. vyrazili do Písku také naši nejmenší datlíci. Odehráli již šestý turnaj MČR
přípravek v sezóně.
V neděli 17.3. začala jarní sezóna i starším žákům. Ti se rvali o body na domácím hřišti. Dopoledne s TJ Tatranem Třemošná a odpoledne s týmem TJ Snack Dobřany. S Třemošnou prohráli
datalíci 0:3 jen proto, že se jim nepodařilo „ přeprat“  obranu a trochu na nich byla vidět dlouhá
zimní přestávka. Odpoledne už ukázali divákům pěkný zápas a s dobřanskými si poradili 4:2.
A nebýt několika nastřelených tyček, tak mohl být výsledek pro datlíky ještě hezčí.
Následující víkend nebude pro datly odpočinkový. Dorost míří v sobotu do Třemošné a žáci
v neděli do Českých Budějovic. Rozpisy soutěže a tabulku lze najít na stránkách:
www.datelsblatna.cz  a www.hokejbal.cz				
ZdenaBraunová
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Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem
organizátorům kuželkářského klání s názvem
„Liga neregistrovaných“. Za všechny p. Svačinovi a p. Körišovi. Skvělý nápad a organizace turnaje přiláká každý týden na kuželnu
mnoho hráčů i fanoušků. Ten, kdo pravidelně
tato klání navštěvuje, mi jistě potvrdí, že
atmosféra je velice bouřlivá, mnohdy do posledního hodu velice napjatá, ale vždycky
v duchu fair play. Ještě jednou díky všem
pořadatelům, účastníkům i fanouškům a přeji
mnoho úspěchů do budoucna.
Michal Vanduch

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.

TESLA Blatná CUP 2013
– krátké shrnutí
V únoru a březnu 2013 proběhl již tradiční
fotbalový turnaj mužů a dorostu TESLA Blatná
CUP 2013. Celý turnaj proběhl bez vážnějších
problému a dle vyjádření zástupců jednotlivých
klubů i k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Rád bych touto cestou poděkoval všem pořadatelům za přípravu a hladký průběh turnaje.
Za všechny Davidu Regušovi (ředitel turnaje),
Milanu Synkovi (správce LS) a Josefu Hornátovi (pokladník). Jedinou kaňkou je každoroční
problém s úklidem sněhu, jehož se účastní stále

stejní lidé a občas by se pomoc ostatních členů
fotbalového oddílu moc hodila.
Velký dík patří firmě TESLA Blatná, a.s.
v čele s generálním ředitel panem Janem Kalousem, pod jejíž záštitou již několik let tento
turnaj probíhá.
Velký podíl na úspěchu turnaje mají také
rozhodčí. Tento rok to byli: p. Linhart, p. Mašek, p. Poklop, p. Baloun, p. Kostka, p. Hoch
a p. Rinth.
Nakonec bych rád poděkoval všem zúčastněným týmům za to, že si našli čas a turnaje se
ctí zhostily. Nezbývá než se těšit příští rok opět
na shledanou.
Michal Vanduch
Předseda FO Blatná

O pohár OFS Strakonice
Na turnaj starší přípravky, pořádaným OFS Strakonice jsme
dorazili s týmem namíchaným z kluků roč. 2002 a 2003. Turnaje
se zúčastnily všechny týmy okresního přeboru. Klíčový úvodní
zápas s Volyní jsme zvládli bez obdržené branky, a to nás patřičně
nabudilo do dalších bojů. Snad i proto jsme zbývajícími zápasy
ve skupině prošli bez zaváhání. Ve finále jsme se utkali s domácím
Juniorem, účastníkem krajského přeboru. Oproti předchozím vzájemným soubojům byl průběh zcela opačný. My jsme dobývali
soupeřovu branku a domácí hrozili jen z ojedinělých protiútoků.
Ze hry gól nepadl, tak přišly na řadu penalty. Naši střelci byli
neomylní stejně jako náš brankář, který nedostal ani jeden gól
v celém turnaji a zaslouženě jsme celý turnaj vyhráli. Jen škoda,
že pánové z OFS kupují místo medailí „kopačák“.

Prezentace hráčů v 11.00 hodin
Zahájení turnaje ve 12.00 hodin

Horní řada zleva:
Mašek M.(1. asistent trenér), Švec P.
(vedoucí družstva),
Habada
R. (trenér) a Šourek J.
(2. asistent trenéra).
Dolní řada zleva: Vonášek J. ,Habada V.,
Outlý F.,Šourek J.,
Souček D., Potůček
J. a před nimi brankář
Štědronský M.
za trenéry Habada R.
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"TESLA Blatná CUP" muži - 8. ročník
„TESLA
Blatná CUP“ muži - 8. ročník
Konečné výsledky zimního turnaje v Blatné,
Konečné
výsledky
zimního turnaje v Blatné,
pořádaného 9/2 - 9/3/2013.
pořádaného 9/2 – 9/3 2013

Základní skupina "A"
Pořadí
1
2
3
4

Tým
SK Březnice 1918 o.s.
AFK Smetanova Lhota
Sokol Střelské Hoštice
TJ Blatná

List: 1/1

Z

V

R

P

Skóre

Body

3
3
3
3

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

9:3
8:4
3:6
3:10

9
6
1
1

Základní skupina "B"
Pořadí
1
2
3
4

Tým
Hradiště B
Sokol Bělčice
Sokol Měčín
FK Mirotice, o.s.

Z

V

R

P

Skóre

Body

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

9:4
8:7
8:9
5:10

6
6
6
0

Mistrovská skupina
Pořadí
1
2
3
4

Tým
SK Březnice 1918 o.s.
Sokol Bělčice
Hradiště B
AFK Smetanova Lhota

Z

V

R

P

Skóre

Body

3
3
3
3

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

11:3
10:4
6:5
3:13

7
7
3
0

Z

V

R

P

Skóre

Body

3
3
3
3

3
1
0
0

0
1
2
1

0
1
1
2

11:6
6:7
4:5
4:7

9
4
2
1

Skupina o udržení
Pořadí
1
2
3
4

Tým
Sokol Měčín
Sokol Střelské Hoštice
TJ Blatná
FK Mirotice, o.s.

"TESLA Blatná CUP" dorost - 6. ročník
Konečné výsledky zimního turnaje v Blatné,
pořádaného 10/2 - 3/3/2013.
Konečné pořadí:

1)
2)
3)
4)

TJ Haas Chanovice
TJ Blatná
FK Nepomuk
FC Vlachovo Březí
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Farmářské trhy ve Strakonicích
v pátek!

V sezóně 2013 budete mít možnost zavítat na farmářské trhy ve Strakonicích ještě před odjezdem na víkend nebo cestou z práce -  byly přesunuty na páteční odpoledne. Trhy se budou konat každý druhý pátek od 14
do 18 hodin. Opět zde bude možné nakoupit širokou škálu rostlinných
a živočišných produktů. Nebudou chybět ani řemeslné výrobky. Termínů
se uskuteční celkem 14 - od 12. dubna do 25. října (s výjimkou svátku 5.
července): 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30.
8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10.
Místem konání je opět 1. nádvoří strakonického hradu.
Více informací a aktualizované seznamy prodejců na:
farmarsketrhy.strakonice.eu.
Trhy organizuje Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci
s Městem Strakonice.
Kontakt: Ing. Jan Juráš, 721 658 244, jan.juras@knih-st.cz

Ročník
Číslo
5 /24
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výškové práce
rizikové kácení
prořezávání stromů
těžba dřeva
tel: 602934526
prostrom@seznam.cz

PRODÁM
ZAHRÁDKU
V BLATNÉ
U RYBNÍKA PUSTÝ
Elektřina 230+380V,
voda na zalévání,
kůlna,
Nedostavěná chatka.
Cena dohodou.

Tel: 773 98 96 93

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: Byty 2+1, 3+1– Blatná,
RD – Záhrobí, 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!

Ročník 24 (34)
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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

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

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

TRUHLÁŘSTVÍ
PARAMA

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

telefon: 724 130 630

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

■ ■ ■ ■ ■

PRONÁJEM
BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
V CENTRU
BLATNÉ.

TEL.:
732 505 412

■ ■ ■ ■ ■

www.vinozila.cz

Ročník
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x95 cm

ZIE

ZIE
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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 •••••

Budvar 10° 0,5l 9,20
Nektar 11* 0,5l 7,90
•••••

www.vinozila.cz
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Fernet citrus 0,5l 129,90

Captain Morgan

spiced gold 1l 305,90
•••••

Svař. víno 1l 39,90
Cukr krupice 21,90
•••••

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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