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Město Blatná informuje
Kniha od Mgr. Jiřího Sekery -

Böhm růže Blatná
bude v prodeji od 3. února 2014

v INFOCENTRU,
tř. J. P. Koubka 4, Blatná

a v MUZEUM, nám. Míru 212, Blatná.

Do roku 2014 přejeme všem čtenářům 
hodně zdraví a spokojenosti

Již tradičně zahajuje po lednové přestávce 
další ročník Blatenských listů – tentokrát již 
pětadvacátý.

Čtrnáctideník Blatenské listy vydává Ob-
čanské sdružení stejného jména - podle nového 
občanského zákoníku se od 1. ledna 2014 vlastně 
jedná o Spolek - s cílem podpory kulturního 
a ekonomického rozvoje Blatenska. Listy se 
tisknou v nákladu 3,5 tisice výtisků v Blatenské 
tiskárně, jsou roznášeny studenty do všech do-
mácností v Blatné, do městských částí je roznáší 
Česká pošta. Dále je několik stovek výtisků 
rozšiřováno v okolních obcích.

Trochu informací o fi nancování:
Náklady na vydávání Blatenských listů jsou 

z 90% tvořeny cenou tisku, zbytek připadá na 
distribuci a další drobné náklady. Příjmy pochází 
většinou (asi z 90%) z placené inzerce převážně 
místních podnikatelů, zbytek pak z fi nančního 
příspěvku Města Blatná a příspěvků občanů (loni 
jich bylo 30), kteří uhradí dobrovolné předplatné, 
a dále z prodeje Listů. Stoupající náklady na tisk, 
i díky většímu počtu stran, jsou příčinou fi nanční 
ztráty v posledních letech.

Otázka vydávání Listů v budoucnosti je 
otevřená i z důvodu shora zmíněné změny 
legislativy.

Ještě několik organizačních informací:
Poskytujeme prostor spolkům a občanům pro 

zprávy o jejich aktivitách v Blatné a okolí. Po-
zvánky na kulturní akce zveřejňujeme samozřej-
mě bezplatně, slevy poskytujeme na propagaci 
kurzů a dalších podnikatelských akcí, které jsou 
v souladu s cíli dříve občanského sdružení, nyní 
spolku Blatenské listy.

Prosíme o Vaši podporu. Zaplacení dobrovol-
ného předplatného bychom vnímali jako ocenění 
významu Blatenských listů. Zanedbatelný by 
pro nás samozřejmě nebyl ani fi nanční efekt 
tohoto ocenění. Dobrovolné předplatné můžete 
uhradit v knihkupectví Kanzelsberger na třídě 
J.P. Koubka - cena je 150 Kč/rok.

Vaše články a inzeráty posílejte prosím mai-
lem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz. Cena 
placené inzerce je 10 Kč/1 cm2, sleva 10% při 
opakování, sleva 20% při celoroční inzerci.

Děkujeme za podporu Všem inzerentům, 
předplatitelům a Městu Blatná.

Zdeněk Malina

Co zbylo z odkazu Jana Palacha po 45 letech?
Student Jan Palach zemřel 19. led-

na 1969, tři dny poté, co vzplála 
jeho živá pochodeň. Před svou smrtí 
odeslal dopis s vysvětlením zoufalého 
činu a požadavky, jejichž naplnění 
chce tímto sebeupálením pomoci 
dosáhnout. Dopis se zachoval a lze 
jej dohledat, cituji jen první a poslední 
větu:

Vzhledem k tomu, že naše ná-
rody se octly na pokraji beznaděje 
a odevzdanosti, rozhodli jsme se 
vyjádřit svůj protest a probudit 
svědomí národa….

....P. S. Věřím, že naše národy 
víc světla potřebovat nebudou. 
Leden 1968 začal shora, leden 1969 
musí začít zdola (má-li začít).

Komunistická moc se po dvě desetiletí snažila vymazat jakoukoliv 
vzpomínku na Jana Palacha a jeho následovníky. Pokusili se vydávat tento 
hrdinský, i když zoufalý, čin za pomatení smyslů. Dokázali zneuctít i jeho 
hrob na Olšanských hřbitovech, ukrást a spálit jeho ostatky, znemožňovali 
jakékoliv uctění památky Jana Palacha a jeho následovníků kdekoliv, tedy 
i na Václavském náměstí a v rodných Všetatech.

Trvalo ještě dalších téměř 21 let, než byla KSČ donucena alespoň 
navenek předat moc a vzdát se diktatury jedné strany. A vývoj, kterým 
jsme prošli po dalších 25 letech, nebyl zdaleka jednoduchý a jednoznač-
ný. Většina z nás, kdo si demokratické změny přáli, cítí, že sice máme 
určitý stupeň demokracie, jen trochu podmíněný tím, co si přejí ti, kteří 
mají skutečnou moc: ekonomickou, mediální atd. Nebudeme si nalhávat, 
jsou to zejména ti, kdo byli tehdy připraveni a dokázali moc po roce 1990 
skutečně převzít. Dokázali i jeden druhému pomáhat, to je moje zkušenost 
z roku 1990 z jedné nejmenované banky. Většinou bývalí mocní komunisté, 
jejich přátelé a známí. Tím, že nebyli ani označeni jako viníci, ani potres-
táni, infi ltrovali v tichosti do naší společnosti a zčásti i do nově vzniklých 
demokratických stran.I v Blatné jsme si tento týden připo-

mněli odkaz Jana Palacha – třeba 
zapálením svíčky u sochy Svobody. (pokrač. na str. 5)
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Aktual ity�
Vánoční strom

Vážení přátelé,
po rozsvícení vánočního stromu v Blatné 

se strhla, pro nás velmi nepříjemná diskuse na 
sociální síti. Rády bychom tedy touto cestou 
uvedly pár věcí na pravou míru.

V minulých letech jsme častokrát poslou-
chaly připomínky k vánoční výzdobě a hlavně 
k výzdobě samotného vánočního stromu na 
náměstí v Blatné. Ani nám se neozdobený strom 
moc nelíbil, a tak jsme se rozhodly z rozpočtu 
Občanského Sdružení Duhové Ještěrky (dále jen 
OSDJ) vyčlenit nemalou částku, za kterou jsme 
nakoupily ozdoby, které v posledních letech 
na stromu vídáte. Ozdoby jsou tedy majetkem 
OSDJ.

Každý rok se vám všem snažíme zpříjemnit 
adventní čas tím, že ozdobíme vánoční strom 
a pak ho, jako součást programu adventních 
trhů, které pro vás již pátým rokem pořádáme, 
slavnostně rozsvítíme. Ozdobit strom není vůbec 
snadná práce. Bez ohledu na počasí, ve větru, 
někdy i v dešti, trávíme cca čtyři hodiny svého 
volného času rozmisťováním ozdob z plošiny 
technických služeb. V letošním roce jsme si pro 
náš vánoční strom zapůjčily od fi rmy: Blachere 
Illumination Cz, s. r. o. světelnou výzdobu. Pově-
sit tato světýlka trvalo cca tři hodiny a vzhledem 
k tomu, že máme k dispozici poze jednu plošinu, 
není zrovna snadné rozmístit světla stejnoměrně. 
Bohužel letos nezbyl čas k tomu, rozmístit na 
strom ještě ozdoby, tak, jak jsme to dělaly v mi-
nulých letech. Rozhodně však nebudou viset jako 
vánoční výzdoba na nějaké soukromé zahradě.

Všechno, co jsme kdy v Blatné dělaly, jsme 
vždy dělaly ve svém volném čase s nadšením 
a dobrým úmyslem. Opravdu jsme nechtěli, 
aby byl strom „pro ostudu“ jak někteří z vás 
napsali, a proto jsme se rozhodly, že v příštím 
roce necháme ozdobení stromu v rukou kybiců.

Budeme rádi, že Blatná bude mít konečně 
krásně nazdobený strom, a že nebudeme mít 
žádné starosti s poničenými světýlky a nutnou 
úhradou za způsobené škody.

 

Vánoční řemeslné 
trhy

Po několika negativních ohlasech bychom 
Vás ještě rády informovaly, že organizace ad-
ventních trhů obnáší nejen shánění řemeslných 
trhovců, což v dnešní době není jednoduché 
(jelikož spousta z nich bohužel vyžaduje fi nanční 
odměnu za účast, na což jako nezisková organi-
zace nemáme dostatek fi nančních prostředků), 
ale mimo to také velmi časově náročné přípravy 
(pro Vaši představu v den trhů  - od rána od 6h 
převoz věcí, rozmisťování a stavění stánků, 
příprava zázemí nejen pro kapelu, technické 
zajištění elektriky a ozvučení ale i spousty jiné 
práce, která pro nás končí někdy až ve 20h).

Pokud by někdo znal, popřípadě měl kontakt 
na řemeslníky, rády tento kontakt uvítáme. Sa-
mozřejmě druhá možnost je, že se nám mohou 
sami ozvat.

Poděkování
Touto cestou bychom také rády poděkovaly 

všem, kteří nám pomáhali s našimi akcemi a dě-
kujeme i našim sponzorům za podporu v loňském 
roce a budeme se těšit na spolupráci v letošním 
roce 2014.

Ještě přikládáme malé přáníčko:
Maličký andílek v okně stál a krásný Nový 

rok všem lidem přál.
Aby v novém roce zdraví, štěstí, lásku měli 

a stále se na sebe usmívali.
Vaše Duhové ještěrky

Galerie Azyl
Veleslavínova 17, Plzeň

Vás zve na výstavu

fotografi í
Pavla Hanzlíka

„Krajina“

Výstava potrvá od 6. 1. 2014

Do 1. 2. 2014-01

Otevřeno: Po – Pá 8.00 – 23.00

So – Ne 16.00 – 22.00

Program na únor 2014
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 :
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 
3 let
Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny pro 
děti od 3 let

Veselé pískání – hra na zobcovou 
fl étnu, nácvik správného dýchání pro 
děti od 3 let
 - zájemci se mohou hlásit přímo v MC 
nebo mailem: mckaprik@seznam.cz

Program na pondělky a středy
3.2. -  Ovečka z ruličky papíru a vaty 
5.2.  - Výroba škrabošky - maškarní bál se soutěžemi
10.2. -  Holubička z papíru na zavěšení 
12.2. -  Beruška 
17.2.  - Větrník 
19.2. -  Krmítko pro ptáčky z lahve 
24.2.  - Květiny z vlny 
26.2.  - Zasněžená chaloupka 
 - více na  www.mckaprik.estranky.cz

LEDEN KE DNU PŘIDÁ HODINU JEDNU
Nový rok se rychle ujal své vlády a jistě se mnou 

budete souhlasit, než jsme se stačili rozkoukat, je téměř 
jeden měsíc za námi. Zima je zatím velmi mírná, uvi-
díme, co nám dále tento rok přinese do vínku.

Pokud sledujete naše putování v Blatné, víte, že 
jsme počátkem loňské sezóny ztratili poslední „střechu 
nad hlavou“, a protože doba pro naše aktivity není 
příliš příznivá, stali se z nás pouze občasní prodejci, 
každodenní pak zejména v letní sezóně spolu s naší 
další aktivitou - PŮJČOVNOU LODĚK.

Stejně tomu tak bude pravděpodobně také v le-
tošním roce. Abychom však s vámi zcela neztratili 
kontakt, rozhodli jsme se, že budeme k vidění každou 
sobotu od 9.00 – 12.00 hodin v průjezdu pod věží 
u prodejny TEXTILU (na stejném místě, kde pro-
bíhal náš vánoční prodej Staročeské vánoce) S blí-
žícími se jarními měsíci pak zde naše přítomnost 
bude jistě častější.

Ve stáncích proti marketům, které se v loňském 
roce přes veškeré snahy moc neosvědčily, bude otevře-
no pouze v pátek odpoledne od 14.00 – 16.00 hodin, 
podle přízně počasí.

Jistě už víte, že náš e-shop najdete na stránkách 
www.lidove-remeslo.cz, který pravidelně doplňuje-
me o nové výrobky a nápady a kde si zároveň může-
te také přečíst naše příspěvky do Blatenských listů 
i další zajímavosti týkající se uměleckého řemesla. 
Naše výrobky dále najdete na kreativních strán-
kách www.fl er.cz a od konce loňského roku také na 
facebook.com/lidoveremeslo

Věříme, že se tak nadále budeme spolu setkávat 
a i v letošním roce si udržíme vaši přízeň.

NÁŠ TIP NA LEDEN: Český rok z babiččina 
kapsáře (Klára Trnková, s obrázky z díla
Jiřího Trnky)
Jarní říkadla (z kresbou Jiřího Trnky)
Proutěné krmítko pro ptáčky (foto)

Každoročně si navzájem na přelomu starého a no-
vého roku všichni přejeme zdraví a také trochu štěstí. 
Zdraví, to je to nejdražší, co máme. Pod štěstím si jistě 
každý představujeme trochu něco jiného. Ti moudří ale 
ví, že velkým štěstím, hlavně v dnešní době, je udržet 
si řádnou dávku zdravého rozumu, být poctivý, umět 
myslet na druhé, trochu i na svou vlast, naslouchat 
ostatním, nebýt sobecký. Své zájmy nenadřazovat nad 
ostatní pod zástěrkou všeobecného blaha.

Nezapomínejte, že štěstí je to jediné, co můžeme 
dávat, aniž bychom ho sami měli.
Přejeme vám všem šťastný rok 2014!

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

Konec roku 2013 a začátek roku 2014 
z pohledu Technických služeb

Vážení občané,
rádi bychom Vám touto cestou krátce přiblížili, jak probíhal konec roku 

2013 a začátek roku 2014 z pohledu Technických služeb města Blatné.
Všechny níže popsané události jsou, jak asi tušíte, spojeny s van-

dalismem. První zajímavou událostí bylo, když ráno 30. prosince bylo 
zjištěno, že nesvítí vánoční strom a osvětlení fontány. Záhada byla brzy 
odhalena, nějací dobráci roztrhali hlavní elektrický přívod pro osvětlení 
a nechali odkrytou cca 1 m hlubokou šachtu s elektrickou instalací. Toto 
by se snad dalo nazvat již „Obecným ohrožením“. A aby toho nebylo 
málo, ještě bylo odstřiženo cca 0,5 metru světelného řetězu na vánočním 
stromu, čímž tedy vznikla škoda, která bude muset být uhrazena fi rmě, 
která osvětlení zapůjčila.

Další překvapení následovala až v novém roce. U budovy policie byly 
utrhány dva litinové řetězy, fontána byla plná skla a po novoročním ohňo-
stroji zmizely dvě přenosné značky, nemluvě o poničených odpadkových 
koších v parčíku u Základní školy J. A. Komenského.

A tak si i v novém roce klademe otázku „Má vůbec význam snažit se 
dělat něco pro lidi?“ Odpověď si každý jistě najde sám.

Technické služby města Blatné, s. r. o.
upozorňují
podniky, organizace a podnikatele:

Nové nálepky na svoz komunálního odpadu je možné zakoupit v kan-
celáři TSM Blatná, s. r. o., T.G. Masaryka 322,

pondělí  - pátek v době od 6.00 do 14.30 (ve středu do 16.00)
                         od 12.00 do 13.00 polední přestávka
Nálepky z roku 2013 na svoz komunální odpadu platí do středy 

29. ledna 2014.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý týden!
S odborem životního prostředí budou prováděny namátkové kontroly 

likvidace odpadů u podnikatelů, podniků a organizací.
Občané Blatné si nálepky nekupují, ale platí stejně jako v loňském roce 

poplatek za likvidaci komunálního odpadu na MěÚ Blatná!!!

Výstavba chodníků ve městě
Technické služby města Blatné, s. r. o. ještě v listopadu a začátkem 

prosince 2013 realizovaly výstavbu nového chodníku u Základní školy J. A. 
Komenského, který po řádném zkolaudování bude uveden do provozu jako 
přístupový chodník k plaveckému areálu Blatná. Chodník byl realizován 
ze zámkové betonové dlažby typu Klasiko o celkové ploše 135 m2 a délce 
cca 69 bm. Součástí výstavby bylo i provedení oplocení ve výšce 2 bm, které 
odděluje chodník samotný a přilehlý školní pozemek. Nedílnou součástí 
bylo i provedení nového veřejného osvětlení o celkovém počtu 3 ks sloupů.

Další akcí započatou ještě v měsíci prosinci je výstavba nového 
chodníku u blatenského kostela. Tento chodník bude spojovat průchod 
kostelní věží a nově vytvořenou stezku za areálem TJ Blatná, která vznikla 
v souvislosti s protipovodňovými opatřeními. Tento chodník je budován 
z kamenných desek. Vzhledem k tomu, že zásoba kamenných desek nebyla 
dostačující, probíhá v této souvislosti rozebírání kamenné části chodníku 
v ulici Šilhova (u polikliniky), která bude nahrazena novou betonovou 
zámkovou dlažbou.

O dalších stavebních činnostech Technických služeb budete, jako vždy, 
i nadále průběžně informováni.

Níže přikládáme fotografi e z výstavby chodníku u Základní školy 
J. A. K.

Florbal v DDM Blatná
V Domě dětí a mládeže Blatná začal před 2 lety pracovat sportovní 

zájmový útvar Florbalu.
V současné době má tento kroužek 22 členů ve věku žáků a dorostu.  
V roce 2013 získal Dům dětí a mládeže grant v rámci Jihočeských 

krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pod názvem: Podpora 
zájmových sportovních útvarů.

Grant ve výši 20000 Kč byl použit na nákup jednotného oblečení, 
fl orbalové hole a pronájem tělocvičen.

Nákup jednotného oblečení a vybavení přispěje k větší motivaci dětí 
a mládeže při rozhodování o využívání volného času při sportovních 
aktivitách, k reprezentaci DDM Blatná na různých soutěžích, exhibicích 
a komfortnějšímu zázemí.

Nejmladší členové fl orbalu mají možnost si tuto hru vyzkoušet bez 
toho, že by museli investovat do vybavení.

Florbal pro děti od 1.  - 3. třídy má schůzky ve čtvrtek od 16.30 hod 
v tělocvičně ZŠ JAK Blatná.

Florbal pro děti od 6.  - 9. třídy má schůzky v pondělí od 17.00 hod 
v tělocvičně SOŠ Blatná.

Florbal pro mládež má schůzky ve středu od 20.00 hod v tělocvičně 
SOŠ Blatná.                                              Luboš Srb, ředitel DDM Blatná
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Vítání občánků 10. 12. 2013 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 10. prosince v obřadní síni blatenského zámku. S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské 
školy Šilhova, Blatná.
Představitel města Blatná pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 19 občánků Blatné:
 Martin Vylita nar. 01. 07. 2013 Lucie Jarošová nar. 29. 07. 2013
 Sofi e Šišková nar. 02. 07. 2013 Vendula Bláhová nar. 08. 08. 2013
 Václav Škudrna nar. 07. 07. 2013 Nela Tůmová nar. 21. 08. 2013
 Matouš Koblih nar. 09. 07. 2013 Hynek Pelíšek nar. 31. 08. 2013
 Ondřej Uldrich nar. 10. 07. 2013 Tereza Postřehovská nar. 01. 09. 2013
 Ilona Bláhová nar. 12. 07. 2013 Karel Váňa nar. 03. 09. 2013
 Karolína Šuhajová nar. 12. 07. 2013 Matěj Havlena nar. 13. 09. 2013
 Klára Vaňačová nar. 13. 07. 2013 Adéla Cinková nar. 19. 09. 2013
 Vojtěch Hajník nar. 24. 07. 2013 Štěpánka Řezáčová nar. 24. 09. 2013
 Denisa Opavová nar. 24. 07. 2013
Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkovi Philippu Alexanderu Jahnovi, nar. 09. 09. 2009.

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

Od roku 2008 je vyplácen narozeným dětem příspěvek ve výši 4 000 Kč.
Nárok na příspěvek má matka dítěte, státního občana České republiky, pokud má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích částech 

po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a tento pobyt matky i dítěte ke dni výplaty příspěvku trvá. Druhou podmínkou je, že matka nemá 
žádné závazky vůči městu Blatná.

Rada města Blatná tyto zásady pro děti narozené od 17. 12. 2013 doplnila takto: V případě, že matka nesplňuje délku trvalého pobytu 2 roky, 
příspěvek ve výši 4 000,– bude vyplacen dítěti, občanovi ČR, narozenému od 17. 12. 2013, pokud tuto podmínku splňuje otec dítěte, a trvalý pobyt 
matky, otce a dítěte v Blatné či jejích částech ke dni výplaty příspěvku trvá. Příspěvek se však nevyplatí rodičům dítěte, u kterých budou zjištěny 
ke dni výplaty příspěvku závazky vůči městu Blatná.

Na výplatu příspěvku není právní nárok a nesplnění výše uvedených podmínek nelze prominout ani udělit výjimku.
Ing. Hana Valachová

správní odbor MěÚ Blatná

Město Blatná získalo podporu z ROP NUTS II Jihozápad 
na projekt „Rekreační areál města Blatná“

Jak si blatenští občané jistě pamatují, zapo-
čala na podzim roku 2011 výstavba rekreačního 
areálu v bývalém, v posledních letech zchátra-
lém, podniku STEKO. Jeho vybudování bylo 
již dříve zařazeno do prioritních jmenovitých 
strategických akcí města, mimo jiné na základě 
dvou nezávislých průzkumů realizovaných mezi 
obyvateli města Blatná a okolních obcí. Hlavními 
cíli projektu bylo odstranění funkční a estetické 
závady města a nové využití zanedbaného areálu 
bývalého stavebního podniku pro dlouhodobě 
chybějící občanskou vybavenost. Naplněním 
těchto cílů bylo dosaženo vybudování odpo-
vídající sportovní a rekreační infrastruktury, 
prodloužení sezóny pro koupání a plavecké 
aktivity, rozšíření veřejně přístupných ploch pro 
ostatní sportovní aktivity a též zamezení výskytu 
sociálně patologických jevů v této lokalitě. Ve 
všech fázích projektu spolupracovaly s městem 
Základní škola J.A.Komenského a Základní ško-
la T.G.Masaryka a Svazek obcí Blatenska. Pů-
vodní rozpočet projektu byl cca 81.500.000 Kč. 
Na základě výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací byla vybrána fi rma EUROVIA 

CS, a. s. Díky její nabídce se celkový rozpočet 
projektu výrazně snížil a přestože došlo během 
výstavby dvou stavebních objektů k neočekáva-
ným komplikacím při jejich zakládání, celkové 
výdaje na realizaci celého projektu včetně pří-
pravných a administrativních prací (bez poplat-
ků za bankovní úvěr) činí cca 61.880.000 Kč. 
Projekt byl dokončen v květnu letošního roku 
a od 15. 6. byl zahájen provoz, kterému letos 
mimořádně přálo počasí. O kvalitě provedeného 
díla a o kvalitě služeb provozovatele areálu se 
přesvědčila letos již řada návštěvníků, z nichž 
drtivá většina nešetřila pochvalou. Město na 
tento projekt podalo na počátku roku 2011 žádost 
o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad. Žádost byla kladně vyřízena 
s tím, že jako obvykle dostane úspěšný žadatel 
dotaci až po ukončení projektu a zejména po 
zdárném ukončení rozsáhlé administrace a kon-
troly ze strany poskytovatele dotace. Město 
pochopitelně nedisponuje takovými fi nančními 
prostředky, aby z nich mohlo vybudovat tak 
nákladný projekt, a tak byl projekt fi nancován 
z bankovního úvěru. Dne 17. 12. 2013 město 

obdrželo radostnou zprávu, že na jeho bankovní 
účet byla zaslána dotace ve výši 43.731.645 Kč. 
Tímto se pochopitelně významně snížila výše 
úvěru, který město na realizaci projektu dosud 
čerpá u banky. Nyní se město spolu s partnery 
projektu a provozovatelem areálu  - Technické 
služby města Blatné, s. r. o.  - nacházejí v režimu 
pětileté kontroly a plnění podmínek ze strany 
poskytovatele dotace a případně kontroly dalších 
orgánů. Doufáme, že společnou a koordinovanou 
činností všech zúčastněných se podaří dotaci 
udržet a provozovat areál k plné spokojenosti 
občanů Blatenska a turistů. V závěru této ra-
dostné zprávy si dovoluji poděkovat všem výše 
jmenovaným, všem zaměstnancům MěÚ Blatná, 
kteří se na projektu podíleli, a dále Ing. Flande-
rovi za výkon stavebního dozoru, fi rmě Atelier 
Penta za projekt, výkon autorského dozoru 
a koordinátora BOZP a fi rmě REDI Karlovy 
Vary za administraci celého projektu od žádosti 
až po závěrečné vyhodnocení.

V Blatné dne 19. 12. 2013 
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR
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Lustrační zákon byl pokus, jak alespoň  někte-
rým z nich zabránit dostat se do veřejných funkcí. 
Bohužel, nemohl postihnout vše a všechny. Velká 
část materiálů byla skartována.

I to je jeden z důvodů, proč spousta věcí 
dnes nefunguje. Určitě máme právo si stěžo-
vat na spoustu nešvarů současné společnosti. 
Uplácení, klientelismus, obtížná vymahatelnost 
práva, pokřivené zákony, nechuť státních orgánů 
respektovat, že na prvním místě je občan, jeho 
svoboda a jeho práva, to jsou podstatné vady na 
kráse naší demokratické společnosti. Při volbách 
se voliči oprávněně naštvali a využili svého práva 
jiné volby. V mediálně zmanipulované situaci 
se stalo to, co se stalo a budeme se s tím muset 
vyrovnat. Máme tak nejen prezidenta alkoholika, 
místopředsedu sněmovny bývalého konfi denta 
STB s krycím názvem Falmer, asi budeme mít 
ministra fi nancí, vedeného v archivech STB pod 
krycím názvem Bureš, máme poslance, kteří za 
minulého režimu schvalovali a nařizovali střelbu 
na uprchlíky a demonstranty. Nemluvím o tom, 
že součástí některých krajských koalic je KSČ, 
která se nikdy nevzdala ideologie třídního boje 
a proto by neměla mít místo v demokratické 
společnosti. Pravděpodobně bude nový parla-
ment v nejbližších dnech čelit tlakům na zrušení 
lustračního zákona, nebo jeho deformování. 
A pak padne poslední, i když nedokonalá hráz 
obrany proti návratu osob spojených s minulým 
režimem do veřejných funkcí.

Jsem přesvědčen, že po 45 letech se tento 
národ nepoučil. Pravda, ofi ciální připomínky 
smrti Jana Palacha jsme se dočkali i od sice 
veřejnoprávní, ale bojácné České televize, která 
v současné době moc neví, jak má skákat. Vidím 
to nejen na komentování událostí u nás, ale i na 
příkladu událostí na Ukrajině, země sousedící 
s EU. Od doby, kdy prezident Janukovyč na-
stolil obdobu stanného práva a občanská válka 
je na spadnutí, dala první šot, trvající více než 
10 vteřin, až po týdnu. Jenže pan Zeman pozval 
Janukovyče na státní návštěvu a asi chyběly 
dispozice, co vysílat - tak radši mlčela?

Co tedy bude dál s naší zemí, s naším 
nádherným krajem, s naším městem, s námi? 
Byla před 45 lety demonstrativní smrt mladého 
člověka zbytečná, protože tento národ nechce 
samostatně myslet? Buď spoléháme na to, že 
všechno za nás udělá někdo jiný, nový, nebo 
rezignujeme. Znovu jen nadáváme v hospodách, 
kritizujeme téměř anonymně ty „nahoře“, co 
beztrestně podvádějí, kradou a rozhazují peníze 
daňových poplatníků, stěžujeme si na špatnou 
životní úroveň, ale kdo z nás je ochoten se jak-
koliv osobně angažovat? Kolik z nás se zajímá 
o to, co se kolem děje, kromě sezení u televize 
a v hospodě? Lidé mají přece možnost vyjádřit 
ofi ciálně svůj názor k tomu, co se děje, nejen při 
volbách. Jen tyto lidi nevidím, když se např. na 
zastupitelstvu projednává důležitá vyhláška nebo 
problematická investice, která zatíží rozpočet 
města na dlouhá desetiletí. (Pokud se občan 
uchýlí k napsání anonymního dopisu, nepovažuji 
to za projev statečnosti, ale zbabělosti.) Ten, kdo 
volil své zástupce do obecních a vyšších orgánů, 
má přece právo se ptát, jak jej zastupují ve vo-
lených orgánech. Měl by se ptát, proč nahrávací 
zařízení, které jsme po velkých bojích v našem 
městě prosadili, smí sloužit pouze ke zpracování 
zápisu, ale výstupy nejsou veřejně přístupné. 
Vysokou politiku možná neovlivníme jinak, než 
při volbách, ale tu regionální a komunální snad 
můžeme. Jen nesmíme být pasivní a musíme 
požadovat změnu – vývoj k lepšímu. K tomu 
existují i demokratické prostředky, ale my je 
nevyužíváme. Nevolám tedy k revoluci, volám 
k osobní zodpovědnosti každého z nás. Pokud se 
nebudeme ptát, nebudeme se angažovat a bude-
me lhostejní, pak byla hrdinná smrt Jana Palacha 
skutečně zbytečná a nezasloužíme si nic lepšího, 
než vládu těch, kdo nám nechtějí naslouchat.

Milan Žíla

Předzvěstí pádu komunistického režimu 
v Československu se stal Palachův týden 
v lednu 1989. Na Václavském náměstí se sešlo 
několik tisíc lidí a představitelé disidentského 

Co zbylo z odkazu Jana Palacha po 45 letech? (pokr. ze str. 1)

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 6. 1. až 10. 1. 2014 přišli do 

Blatné Tři králové. Koledníčci přinášeli 
lidem radostnou zprávu o narození Ježíše 
Krista v Betlémě a zároveň pomáhali 
shromažďovat prostředky pro pomoc po-
třebným. Lidé z Blatné přispěli celkovou 
částkou 29 505 Kč. Za to všem lidem velice 
děkujeme a do nového roku přejeme hodně 
zdraví, radosti a Božího požehnání.

Místní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Renáta Turková

Obnova Občanské demokratické strany
Klasická politická strana s konzervativně liberální tradicí na svém 

nedávném kongresu učinila první kroky, které by jí měly umožnit změnit 
svůj pošramocený obraz a stát se znovu dobrou alternativou pro pravico-
vé voliče. Kongresu ODS v Olomouci, který zvolil nové vedení v čele 
s profesorem Fialou, předcházely místní, oblastní a regionální volební 
sněmy. Novým předsedou oblasti (okresu) Strakonice se stal Radek 
Chvosta, pozici předsedy regionu (kraje) České Budějovice uhájil proti 
poslanci J.Bauerovi Martin Kuba.

Předseda ODS, P. Fiala (podle rozhovoru s idnes 19. 1. 14): Musíme 
velmi rychle zvýšit akceschopnost strany, aktivizovat členskou základnu, 
musíme si stanovit jasné politické cíle, velmi rychle defi novat politické 
strategie nejen obecně, ale pro jednotlivé volby. Musíme mít sebedůvěru, 
protože jedině tak můžeme znovu získat důvěru voličů. Já věřím, že tímto 
kongresem končí doba, kdy se budeme zabývat vnitřními problémy ODS 

a začne doba, kdy budeme oslovovat veřejnost našimi dobrými návrhy 
řešení jejích problémů. ODS musí jasně a srozumitelně oslovovat voliče 
v těch tématech, jež trápí lidi, kteří volí Občanskou demokratickou stranu 
- je to daňová politika, celková míra přerozdělování ve státě, sociální 
politika, která se bude skutečně orientovat na ty, co nemohou, ne na ty, 
kteří nechtějí nebo nemusí. Je to taky ochrana zájmů českých občanů, 
ochrana individuální svobody, soukromí. Toho, co je ohrožováno z růz-
ných míst v současné době.

Příležitost k prokázání nezastupitelnosti ODS na politické scéně se 
letos nabízí hned dvakrát - čekají nás totiž v květnu volby do evropského 
parlamentu a na podzim volby komunální. Zejména v nich bude třeba 
prokázat aktivitu, otevřenost k lidem a způsobilost oslovit místní elity.

Zdeněk Malina
předseda místního sdružení ODS v Blatné

hnutí se pokusili položit květiny k pomníku 
sv. Václava. Komunistická bezpečnost a milice 
shromáždění s použitím obušků, slzného plynu 
a vodních děl rozehnaly.

Všechny předchozí protesty obvykle po 
tvrdém zásahu bezpečnostních sil umlkly, 
tentokrát byl ale vývoj událostí jiný. Druhý den 
se lidé na protest opět sešli; i toto shromáždění 
bylo ještě surověji rozehnáno. Brutální zákrok 
policie situaci neuklidnil a naopak vyvolal ještě 
větší rozhořčení obyvatel. Shromáždění a pro-
testy pokračovaly i v dalších dnech. Policie 
postupovala velmi brutálně. Celkem bylo při 
Palachově týdnu zadrženo přes 1 400 lidí, řada 
osob byla zraněna. Byl uvězněn Václav Havel.

ZM
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„Z rodného statku ve Střižovicích nás vystěhovali sami sousedé,“
vzpomíná na tragické období kolektivizace Jan Holeček, „Ještě předtím estébáci mého těžce 

nemocného tátu zavřeli na Bory, čímž mu podepsali ortel smrti!“

Jan Holeček / 83 let / pochází z malé osady 
na Myšticku jménem Střižovice. Dnes tráví 
podzim svého života v Mužeticích. Z rodinného 
gruntu, kde byla až do nástupu komunistů k moci 
jejich rodina tak šťastná a svobodná, mu zbyly 
jen vesměs hořké vzpomínky a pár zažloutlých 
fotografi í. Komunistické a estébácké zločince, 
kteří jim zničili život a udělali z nich žebráky, 
všechny přežil. Zůstal tu mezi námi a může podat 
hrůzné svědectví o zvěrstvech, jichž se na nich 
soudruzi z Blatenska a jejich nohsledi dopustili.

Rodina Holečkových hospodařila ve Stři-
žovicích na 28 hektarech půdy. Chovali třicet 
kusů hovězího dobytka, osm koní, dvacet ovcí, 
padesát prasat a sto slepic. „Můj tatínek Gustav, 
který převzal grunt se vším všudy v roce 1920, 
byl velice pokrokový hospodář,“ 
lesknou se oči starému muži, 
sedícímu naproti mně, „Už za 
druhé světové války jsme měli 
kontrolovaný chov slepic i krav. 
Nadto i selektované brambory 
a seťové obilí. Součástí země-
dělské výbavy byla mlátička, 
lis a vazák. Na statku pracovalo 
spolu s námi také pět deputátní-
ků - dva kočí, dvě ženy a jedno 
děvče. Zpočátku tam byli jen ku 
stravě, později ovšem samostatně 
na deputát.“

I potom, co došlo k vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava 
a rodná vlast byla sevřena do 
nacistických kleští, se na statku 
ve Střižovicích žilo nádherně. Skutečná zkáza 
přišla až s komunisty, což se jeví úplně absurdně 
a neuvěřitelně. „My jsme za Hitlera vůbec ne-
věděli, co je nouze, nikdo nás nešikanoval a ne-
terorizoval, v klidu jsme dál pracovali na svém. 
Ba co víc – hospodářství bylo štědře dotováno, 
naše kobyly byly řádně evidovány v zemských 
plemenných knihách, statek doslova vzkvétal!,“ 
říká Jan Holeček.

Zkáza přišla po 25. únoru 1948. Osadu o de-
seti popisných číslech prožral až na dřeň rudý 
mor. Rodinu Holečkových začala stíhat jedna 
rána za druhou. „Jakmile republiku uchvátili ko-
munisti, bylo nám nařízeno, že musíme propustit 
všechnu chasu a hospodařit sami. Jak se stalo 
zvykem i na ostatních statcích, soudruzi na nás 
uvalili nesplnitelné dodávky, které jsme nikdy 
nemohli ustát. Začali nás trestat - jedna pokuta 
stíhala druhou. Když jsme například odevzdali 
místo 11 000 litrů mléka 10 000 litrů, za chybě-
jících tisíc litrů nám napařili pokutu v hodnotě 
celé dodávky. Nejhorší na tom bylo, že všech 
svinstev se na nás dopouštěli místní lidé, které 
jsme znali odjakživa,“ bolestně si povzdychne 
těžce zkoušený pamětník.

Psal se rok 1954 a bylo rozhodnuto, že rodina 
Holečkova musí ze vsi pryč. „Vystěhovali nás 
sami sousedé - bratři Emil Kníže a Miloslav 
Kníže, což byla poslední kapka do číše trpkosti, 
co jsme museli vypít,“ uvádí Jan Holeček, „Když 
jsme opouštěli navždycky rodný grunt, oba 

bratři stáli opodál a výsměšně nás pozorovali. 
Na místě nechyběli ani příslušníci SNB, kteří 
při podobných případech vždycky asistovali. 
Jejich lidé naházeli na auto naše svršky - to bylo 
to jediné, co jsme si směli vzít sebou. Všechno 
ostatní zůstalo napospas tomu komunistickému 
dobytku. Myslím tím i celou zemědělskou komi-
si v Myšticích, které kralovali předseda soudruh 
Karel Kovařík a jeho pravá ruka soudruh Josef 
Šindelář, pozdější předseda MNV Myštice. Zaří-
zení statku pohotoví jedinci kompletně rozkradli, 
kobyly ani ovce vůbec nepřišly do stavu, stejně 
tak polovina skotu - rozebrali si je mezi sebou 
zkrátka a dobře soudruzi a jejich věrní pomahači. 
Komunisti také rozebrali a odvezli neznámo 
kam náš moderní kurník, připomínající vzhle-

dem vilu. To víte - nesli jsme to 
všichni moc těžce. Ženy usedavě 
plakaly a nám všem bylo jako 
kdyby umřela část našeho bytí.“

Rodina Holečkových dosta-
la na vybranou, kam chce být 
deportována. Mohla volit mezi 
Kralovicemi, Stodem a Horaž-
ďovicemi. Zvolili Horažďovice. 
„Protože tohle městečko se na-
cházelo nejblíž. Následně jsme 
tam strávili plných třiadvacet 
let,“ poznamenává oběť střižo-
vické kolektivizace.

Ještě předtím, než byla rodina 
Holečkových násilně vystěhová-
na z domova, došlo k jiné tragé-

dii. Majitel statku Gustav Holeček 
byl zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a ač-
koliv se nacházel v kritickém zdravotním stavu, 
eskortovali ho novodobí gestapáci do plzeňské 
věznice na Borech, čímž mu podepsali rozsudek 
smrti. „Tenkrát rozjeli na Blatensku estébáci 
velkou zatýkací akci,“ vzpomíná Jan Holeček, 
„Pamatuji si, jak k nám v noci přijel doktor 
Bartoš z Blatné, aby tatínka varoval, že estébáci 
jdou i po něm a zároveň ho odvezl do nemocnice 
v Písku, aby ho zachránil před reálným nebez-
pečím. Tatínek na tom byl vskutku zdravotně 
špatně - kromě slabého srdce ho trápila i rozsáhlá 
rozedma plic. Hrdinský čin doktora Bartoše však 
tatínkovi nepomohl. Už druhou noc k nám na 
grunt vtrhli neurvale estébáci a sháněli se po otci. 
Bez slitování ho vytáhli z nemocničního lůžka 
a převezli ho do vražedného prostředí borského 
žaláře, kde ho bezohledně drželi. Když se otec 
konečně z vězení dostal znovu do nemocnice, 
byly jeho dny sečteny. Od té doby chodil jako 
tělo bez duše a tři roky po této příhodě zemřel.“

Komunisti neměli slitování ani s jeho manžel-
kou. Napřed nedostávala vůbec žádný důchod, 
později ji odpovědná místa přiznala směšných 
220 korun. A to navzdory tomu, že Gustav Ho-
leček byl vedený jako protifašistický bojovník, 
přesněji řečeno partyzán, sloužící pod kapitánem 
Bursíkem. „Sehnal jsem dva přímé svědky otco-
va protifašistického nasazení - jednoho ze Lnář 
a druhého z Nepomuka. Na odpovědná místa 
jsme poslali žádost, aby byl mamince přiznán 

vyšší důchod. Bohužel maminka zemřela dříve, 
než se vůbec někdo touto žádostí zabýval,“ krčí 
rameny její syn.

Po odsunu do Horažďovic pracoval nejprve 
Jan Holeček na místním statku v „Novém dvoře“. 
„Pak mně oslovil sekretář generálního ředitele 
Karlovarského porcelánu, zda bych nechtěl přejít 
do nově zbudovaného rekreačního střediska 
v Dolu blízko Mužetic, kde teď žiju. Protože ale 
bylo tohle středisko vedeno pod Západočeským 
krajem, směla být přijata jen jedna síla z Jiho-
českého kraje. Tak jsme se dohodli s manželkou, 
že tam prozatím nastoupí ona jako kuchařka a já 
zatím krmil prasata v sedlickém JZD. Po roce už 
bylo místo i pro mě a tak jsme tam pracovali se 
ženou až do roku 1989.

Ještě v důchodu se Jan Holeček přihlásil mezi 
pražské zedníky, se kterými mimo jiné stavěl 
i sádky v Rojicích. Poté ještě nějaký čas působil 
na blatenském rybářství, než se v sedmdesáti 
letech rozhodl defi nitivně odejít na odpočinek.

Jan Holeček si jako syn „kulaka a nepřítele 
lidově demokratického zřízení“ přišel na své 
i v jiném ohledu. Komunisti nikdy nezapomínali. 
„Křivě jsem byl obviněn, že jsem se dopustil sa-
botáže na traktoru s cílem zbrzdit a snad i zmařit 
národohospodářský plán,“ říká Jan Holeček, 
„Blatenský soudce Meduna mně bez okolků 
odsoudil k trestu odnětí svobody na půl roku 
a k pokutě 50 000 korun. Odvolal jsem se. Plzeň-
ský krajský soud trest ještě zpřísnil - rok vězení 
a 100 000 korun pokuty. Paradoxní na celé věci 
bylo už to, že soudního znalce dělal člověk, který 
před únorem 1948 u později také vysídleného 
sedláka Šímy uklízel po koních a dobytku! Ještě 
před soudním řízením si mně „vzali do prádla“ 
estébáci v blatenské „Růži“. Estébák jménem 
Fictunk mně při výslechu dokonce zfackoval!“

Před vězením a pokutou nakonec Jana Holeč-
ka zachránila „vyšší místa“. „Zásluhou jednoho 
přítele jsem se dostal až do kanceláře Antonína 
Zápotockého - seděli jsme s ním u jednoho stolu. 
Ten nás odkázal přímo k prezidentovi Klementu 
Gottwaldovi. Ten sice „nebyl u sebe“, ale ujala 
se nás doktorka práv z jeho sekretariátu a té se 
podařilo dokonale rozmetat znalecký posudek 
o mé údajné sabotáži. Soud mně tedy nakonec 
osvobodil v plném rozsahu,“ vrací se do údobí 
justiční štvanice vypravěč.

Jaký byl osud statku rodiny Holečků ve 
Střižovicích po listopadu 1989? Dostali ho zpět 
syn majitele v rámci restituce? Ale kdeže loňské 
sněhy jsou! „Otec mi grunt před svou smrtí ne-
předal, aby mně uchránil před zatčením a uvěz-
něním. JZD Myštice grunt pronajalo jednomu 
lékaři z konzilia Gustava Husáka. Ten později 
za mnou přišel, abych mu podepsal listinu, že 
se rodinného majetku nadobro zříkám. On ho od 
JZD Myštice koupil za 100 000 korun a obratem 
ruky ho prodal jistému plzeňskému magnátovi 
za 2 500 000 korun! Za takto snadno vydělané 
peníze si v Blatné koupil krásnou vilu pro dvě 
rodiny,“ usměje se trpce starý pán.

Pan Jan Holeček si nejednou v životě při-
pomněl moudro, které mu kdysi vštěpoval jeho 
otec: „Rád můžeš mít kohokoliv, ale věřit můžeš 
málokomu!“ To, jak se vůči jeho rodině chovali 

Pan Holeček ví o kolektivizaci 
své. Zažil ji na vlastní kůži.
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28. 1. 2014 v 17 hodin začíná 

v MC Kapřík již pošesté

KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
metodou STOB

– kombinace jídelníčku a cvičení 

je ideální cesta

– tříměsíční kurz je vhodný pro 

všechny ženy

– možnost příspěvku od VZP

Zájemci o kurz se mohou nahlásit do 24. 1. na 

telefonním čísle 774 040 499 - pí Žáčková

komunističtí paraziti ze Střížovic a Myštic, kteří 
ho v minulosti nejednou žádali o pomoc a on jim 
ji vždycky bez váhání poskytl, je toho jasným 
potvrzením. Ale i na soudruhy, kteří Holečkovým 
tak ublížili, došlo. „Jeden z bratrů Knížových, 
co nás vystěhovali z gruntu, se později pod tíhou 
výčitek svědomí pomátl na rozumu a skončil 
v psychiatrické léčebně. I ostatní hlodalo černé 
svědomí a zejména v roce 1968, kdy se zdálo, že 
dojde k politickým změnám a viníci padesátých 
let budou pohnáni k zodpovědnosti, za mnou 
i za maminkou dolézali, škemrali a omlouvali se 
způsobem, typickým pro komunisty: „Já nechtěl, 
ale já musel….“

Jana Holečka bohužel ani v pozdějším věku 
osud nešetřil. Zemřela mu milovaná manželka 
a jeho mladý syn. Postihla ho mozková mrtvice 
i srdeční infarkt. Vždycky se zas znovu a znovu 
vrátil do života, byť s krvácejícím srdcem a straš-
nou zátěží. Nikdy nepřestal bojovat sám se sebou. 
Silná vůle, pevné odhodlání a mravní čistota - to 
všechno mu pomohlo překonat nástrahy života 
a přežít komunistické bestie, které mu vzaly 
téměř všechno. Jen víru a zlaté srdce mu vzít 
nemohly. Na to ani ony nestačily.

Vladimír Šavrda

Zdeněk Ondrášek se 
vrátil na místo činu

7. ledna 2014 se uskutečnila na základní 
škole TGM beseda s fotbalistou Zdeňkem 

Ondráškem. Proč právě 
s tímto profesionálním 
sportovcem? Zdeněk 
je  totiž podle odborné 
terminologie odchovan-
cem naší školy. Žáky 
druhého stupně seznámil 
se svým účinkováním na 
naší škole, popsal průběh 
své fotbalové kariéry

a nastínil i budoucnost. Zvídaví žáci se dozvě-
děli, co obnáší život profesionálního sportovce, 
i to, že talent je nutné podpořit pílí, houževnatostí 
a odříkáním. 

V průběhu besedy jsme zhlédli i záběry s jeho 
góly. Vždyť byl dva roky po sobě nejlepším 
střelcem Čes-
kých Budějovic 
a minulý rok 
i norské ligy, 
kde v součas-
né době půso-
bí. V průběhu 
d v o u  h o d i n 
j sme naš imi 
otázkami Zdeň-
ka kompletně 
prolustrovali. V závěru besedy děti obdržely 
různé suvenýry, podepsané kartičky a vyfotily 
se s příjemným a elegantním mladým mužem. 
Společně jsme strávili příjemné odpoledne 
a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí. Všichni 
přejeme Zdeňkovi pevné zdraví, stálou fotbalo-
vou formu a potřebný čich na góly.

Mgr. Jaroslav Voříšek

O NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN BLATNÁ 

ZÁJEM OBČANŮ TRVÁ.

Odbor územního plánování regist-

ruje zhruba 50 podnětů od občanů 

k tomuto plánu.
ZM

Plesová sezóna 
v Blatné

V roce 2014 se budou v sokolovně pořádat tyto 
plesy:

Školní ples  25. 1.
Hasičský bál  1. 2.
Sokolský ples  15. 2.

UPOZORNĚNÍ
Podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými lát-
kami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se zakazuje kouřit v celé 
budově sokolovny kromě restaurace.
Zákaz platí i pro všechny společenské akce, 
tedy i plesy!

Děkujeme za pochopení.
Za TJ Sokol Blatná Blanka Malinová



Ročník 25 (35) Blatná 24. ledna 2014 Číslo 1 / strana 8Číslo 1 / strana 8 Blatná 24. ledna 2014 Ročník 25 (35)

Úspěšní absolventi SOŠ Blatná – Michal Hubený
Představíme Vám Michala Hubeného, který je pro-

gramátorem fi rmy Exon. Současně externě progra-

muje pro věhlasnou fi rmu Plzeňský Prazdroj, a. s.

Michal absolvoval Střední odbornou školu, Blatná 
v roce 2005, a to obor Elektronické počítačové sys-

témy, předchůdce současného oboru Elektronické počítače. Byl mezi 
prvními absolventy tenkrát nově otevřeného atraktivního oboru. Během 
studia se Michal intenzivně zajímal o předměty, jejichž obsahem bylo: 
programování v jazyce C#, tvorba webových stránek (technologie 
XHTML, CSS, ASP.NET pro tvorbu dynamických stránek), databáze 
včetně standardizovaného dotazovacího jazyka SQL užívaného při práci 
s daty v podnikových databázích, sestavování počítačů, jejich instalace, 
instalace serverů a propojování počítačů do sítě. Na oboru Elektronické 
počítačové systémy byly povinné profi lové maturitní zkoušky z programo-
vého vybavení a elektronických počítačů. Dále si studenti nepovinně mohli 
zvolit jednu ze zkoušek: matematika, ekonomika, elektronika a anglický 
jazyk. Michal si zvolil anglický jazyk. Studenti SOŠ Blatná tradičně velmi 
dobře během studia i u maturity zvládají i povinné všeobecné předměty 
(český jazyk a literaturu, matematiku, cizí jazyk), což se prokázalo velmi 
dobrým výsledkem u státních maturit v posledních třech letech.

Zeptali jsme se Michala, jaký byl jeho profesní vývoj.
Michale, kdy ses začal zajímat o výpočetní techniku?

V 6. třídě jsem dostal první počítač. Zároveň jsem navštěvoval počíta-
čovou fi rmu, kde byl zapálený vedoucí znalý věci. Na SOŠ Blatná jsem 
se přihlásil proto, že mě zajímaly počítače a od mládí jsem se pokoušel 
programovat. Při hodinách pana učitele Mgr. Pavla Kozlovského jsem se 
seznámil s objektově orientovaným programovacím jazykem C#, který 
je nyní v praxi často žádaný, ale v té době byl nový a neexistovala ani 
učebnice v češtině. Jazyk se váže k platformě Microsoft.NET Frame-
work, což je nejrozšířenější platforma pro osobní počítače s operačním 
systémem Microsoft Windows. Na SOŠ jsem získal velmi dobré základy 
programování, které jsem pak mohl doplňovat jako samouk.
Na SOŠ Blatná jsi vynikal v programování, instalacích počítačů, serverů 
a ve tvorbě počítačových sítí. Co ti přineslo studium na SOŠ Blatná?

Kromě počítačové a elektrotechnické odbornosti mi přineslo i všeobec-
ný přehled (např. o literatuře). Znovu musím zdůraznit, že pan Mgr. Koz-
lovský ve mně vyvolal vážný zájem o programování. Také si vážím pana 
učitele Mgr. Kotrouše, který dokázal např. v elektrotechnice vysvětlit i to, 
co jsem příliš nechápal.
Uvažoval jsi po maturitě o studiu na vysoké škole?

Ne.
Jaký byl Tvůj profesní vývoj, jakými fi rmami jsi prošel?

Původně jsem chtěl pracovat jako technik v počítačové fi rmě. Čirou ná-
hodou jsem nastoupil do fi rmy Styrax jako programátor. Tam jsem pracoval 
téměř 2 roky. Pak jsem tam skončil, složil jsem státní zkoušku z angličtiny. 
Po posílání žádostí a životopisů fi rmám, které většinou neodpovídaly, mne 
přijali ve fi rmě Exon jako programátora. Firma Exon (www.exon.cz) se za-
bývá digitalizací dokumentů a zakázkovým programováním – zajišťuje 
vývoj software (SW) na zakázku, integraci vlastního SW do existujících 
systémů a web systémy pro interní agendu či komunikaci s klienty. Vyvíjí 
se tam intranetové a internetové aplikace, informační systémy a aplikace 
fi remní administrativy a DMS systémů. Jelikož jedním ze zákazníků 
Exonu je známý Plzeňský Prazdroj, a. s., pracuji jako externí pracovník 
převážně v Prazdroji.
Čtenáři Blatenských listů budou rádi, pokud jim prozradíš něco o pro-
jektech, na nichž jsi pracoval, a problémech, které jsi řešil.

Jedním z projektů byla aplikace, která zajistila připojení manaže-
rů prostřednictvím chytrých telefonů do počítačové sítě dané fi rmy 
a správu jejich dat. Posledním projektem, na němž pracuji, je webová 
aplikace na vymáhání pohledávek. Při práci na různých projektech jsem 
se potýkal s různými problémy. Např. musel jsem se seznámit i s jinými 
programovacími jazyky (např. Java) a jinými prostředími (např. Linux, 
BlackBerry). Pokaždé jsem zadání projektu přijal jako výzvu a získal 
jsem nové zkušenosti.
Jak vlastně probíhá Tvůj pracovní týden?

Do Plzně do fi rmy Prazdroj jezdím převážně dvakrát až třikrát týdně. 
Zbylé pracovní dny pracuji z domova.
Posílá Tě fi rma Exon na odborná školení, anebo na většinu problémů, 
které při práci řešíš, přijdeš sám?

Firma posílá pracovníky na školení, ale já se spíš snažím přijít na věci 
sám.
Jaké jsou Tvé plány do budoucnosti?

Práce mne zajímá a baví. Mám štěstí i na spolupracovníky, takže všude, 
kde pracuji, se cítím dobře. Žiji přítomným okamžikem a o budoucnosti 
zatím nepřemýšlím.
Michale, jaké je Tvé životní motto?

Co lze odložit na zítřek, odložíme na pozítří :)
Děkuji ti, Michale, za Tvůj čas a zajímavý rozhovor. Pro mne osobně 
jsi příkladem člověka, který od dětství jde za svým cílem – realizovat se 
v oblasti výpočetní techniky. Jsi zacílen na jednu oblast a v té vynikáš 
nad ostatní. Jsi pro mne i pro ostatní studenty SOŠ Blatná i pro další 
lidi vzorem, že když má člověk touhu, jasný cíl a pevnou vůli jít navzdory 
překážkám, dokáže si splnit své sny. Přeji Ti ze srdce zdraví, klid a mír 
v duši, programátorské nápady a spokojené klienty, pro které pracuješ.

Aleš Drobník, Michal Hubený
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Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné 

zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím 

prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je 
v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentra-
cích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje 85  - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při 
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdá-
vat ve sběrném dvoře (Čechova 90). Na sběrném dvoře mohou zářivky 
zdarma uložit také podnikatelé a fi rmy, a také občané jiných měst a obcí. 
V případě vyžádání vydá obsluha sběrného dvora doklad o převzetí zá-
řivek. Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, s nímž máme 
dohodnutou spolupráci.

EKOLAMP sváží odevzdané zářivky a svítidla do specializovaných 
recyklačních fi rem, v nichž jsou pro opětovné použití získávány pře-

devším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklo-
vané plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové 
dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro 
výrobu nových zářivek.

Světelných zdrojů je celá řada druhů. Recyklují se: lineární (trubicové) 
zářivky, kompaktní zářivky se závitovou nebo nástrčkovou paticí, halo-
genidové výbojky, vysokotlaké sodíkové nebo rtuťové výbojky, směsové 
výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky a světelné zdroje s LED diodami. 
Nerecyklují se (a mohou se tedy vhodit do komunálního opadu): běžné 
žárovky, refl ektorové žárovky a halogenové žárovky. Obsluha sběrného 
dvora s určením o jakou jde zářivku a kam patří, samozřejmě poradí.

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek 
a výbojek. Blatná za loňský rok přispěla 169 kg. Stále ale velké množství 
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.

Vyhlášení dalších grantových 
programů Jihočeského kraje
Také tato vlna výzev obsahuje programy, které by mohly být bla-

tenskými spolky, organizacemi a institucemi využity k podpoře 

jejich projektů a rozvojových aktivit.

Zveřejňujeme stručný přehled vyhlášených oblastí podpory:
  1. Podpora útulků pro zvířata – Cílem je podpořit činnost zařízení po-

skytujících služby v oblasti péče o nalezená a handicapovaná zvířata
  2. Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou 

působností
  3. Objekty kulturního dědictví – Restaurování předmětů movitého kul-

turního dědictví, jejich vhodné umístění a využití
 Obnova drobné sakrální architektury
  4. Kulturní památky – Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
 Podpora obnovy a zachování nemovitých památek
  5. Produkty a služby v cestovním ruchu
 Zlepšení propagace a dostupnosti informací o nabídce cestovního ruchu 

v regionu
  6. Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských 

produktů
  7. Ochrana před povodněmi – Příspěvek na zpracování studií odtokových 

poměrů v obcích
  8. Podpora služeb nedefi novaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách
  9. Podpora rodinné politiky –Program je učen pro organizace zaměřené 

na práci s rodinami, pro volnočasové a vzdělávací aktivity
10. Podpora venkovského školství Bezbariérové vstupy do škol a škol-

ských zařízení
 Výstavba a rekonstrukce mateřských škol
11. Pořízení vybave ní ZUŠ – Zavádění nových technologií a obnova vy-

bavení základních uměleckých škol hudebními nástroji
12. Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
13. Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich 

vybavení

Termín vyhlášení těchto výzev je 24. leden 2014. Uzávěrka podávání 
žádostí je u většiny z nich stanovena na 19. února 2014.
Plánován je také grant na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů, 
který by měl být vyhlášen 28. února 2014.
Potřebné informace jsou umístěny na stránkách: kraj-jihocesky.cz/granty 
a fondy EU.

Ing. Bohumír Papáček

Hrátky s čertem ve Lnářích
Dne 17. ledna 2014 jsme měli možnost navštívit po delší době di-

vadelní představení. Konalo se v pěkně opraveném kulturním domě ve 
Lnářích. Zavítal k nám Spolek divadelních ochotníků v Blatné s rozto-
milou komedií Jana Drdy Hrátky s čertem. Pro zajímavost – naposledy 
jsme viděli hru Limonádový Joe v roce 1994. Překvapila velká účast 
diváků místních i přespolních. Jistě nemluvím jen za sebe – byli jsme 
nadšeni výkony herců starší i mladé generace, vlastní invencí a vtipnými 
narážkami nejen na „slabosti Lnářáků“. Protože divadlo nedělají jenom 
herci, ale i spousta jiných profesí /nechci být nespravedlivá/, patří naše 
poděkování celému Spolku divadelních ochotníků v Blatné. A my Lnářáci 
se těšíme na další představení a věříme, že to bude dříve než za dvacet let.

Věra Pourová

Změna ordinačních hodin ordinace MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o.
platná od 1. 4. 2014

Po 7-11.30
Út 7-11   13-18-/odpoledne vyhrazeno pro objednávané pacienty/
St 7-11   13-15 /odpoledne vyhrazeno pro preventivní prohlídky/
Čt 7-11   13-15 /odpoledne vyhrazeno pro poradnu pro kojence/
Pá 7-11.30 

HLAVNÍ ZMĚNOU JE VYHRAZENÍ ÚTERNÍCH ODPOLEDNÍCH 
ORDINAČNÍCH HODIN

P O U Z E  PRO OBJEDNANÉ PACIENTY. JEDNÁ SE O NEAKUTNÍ
VYŠETŘENÍ.

PACIENTI SE MOHOU OBJEDNÁVAT V PRACOVNÍ DNY
OD 8 DO 11 HOD. NA TEL.Č. 383 423 323
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Kouzlo Vánoc
Nemyslím si, že by pomáhání 

před Vánoci mělo jinou váhu než 
pomáhání kdykoliv během roku, 
přesto musím uznat, že zejména 

pro děti mají Vánoce pořád to své zvláštní kouz-
lo, které je občas přiměje udělat věci, na které 
by si jindy třeba nevzpomněly, nebo podpořit 
projekty, na které přes rok není dost času. Právě 
to se u nás na ZŠ TGM stalo před Vánoci. A jak 
to celé vlastně bylo? V předvánočním čase často 
s dětmi diskutujeme o tom, co pro ně znamenají 
Vánoce nebo jak se slaví Vánoce v různých 
částech světa. Právě tohle téma přivedlo žáky 9. 
ročníku na nápad adopce na dálku. Členové ŽP 

mají zkušenosti s vlastními charitativními sbírka-
mi, spolupracujeme s azylovými domy, na našich 
akcích spolupracujeme i s Domovem pro seniory, 
zkušenost máme s celorepublikovými sbírkami 
(Červená stužka, Květinový den, Život dětem, 
CPK Chrpa), ale adopce na dálku se nám stále 
zdála jako příliš velký závazek. Rozhodli jsme 
se proto pro jednorázovou akci, kterou bychom 
rádi podpořili vzdělávání v Africe. Kateřina 
Rážová (9. ročník) si sama našla organizaci, 
kterou oslovila, a získala od nich propagační 
materiály. Informovala je o sbírce a zajímala se 
i o přednášku, kterou by centrum uskutečnilo 
na naší škole. Pak už jen zbývalo vymyslet 
název akce a získat pro ni spolupracovníky. 
I to se nakonec podařil, a tak vzniklo „Kouzlo 
Vánoc“. Žákovský parlament oslovil paní Han-
ku Baušovou, předsedkyni SRPDŠ, která pak 
poprosila o spolupráci maminky. Ty napekly 
výborné cukroví, které 16. prosince poslaly do 
školy. Kačka, předsedkyně ŽP, oslovila své ka-
marády z parlamentu a ti kreslili plakátky do tříd, 
připravili hlášení do školního rozhlasu a pomohli 
napečené cukroví roztřídit do balíčků a doplnit 

materiály od Centra Na rovinu. 17. prosince jsme 
v prostorách školy zahájili prodej, který nakonec 
vynesl úžasných 5503 Kč. Nutno dodat, že do 
celé akce se zapojili i učitelé a učitelky, ať už 
přípravou cukroví nebo nákupem.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem ma-
minkám a babičkám a kolegyním učitelkám, 
které s láskou napekly, paní Hance Baušové 
za obětavou pomoc při organizaci i za pozvání 
do Domova pro seniory, kde se podařilo prodat 
spoustu balíčků, a v neposlední řadě žákům 
a rodičům, kteří si cukroví koupili a podpořili 
tak naši akci „Kouzlo Vánoc“.

Na závěr bych za celý ŽP ráda pochválila 
Aničku Venclovou a Julii Jestřábovou, které si 
přípravu akce vzaly na starosti v době, kdy byli 
koordinátoři i předsedkyně ŽP na výjezdovém 
zasedání.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP ZŠ 

TGM Blatná

Sbírka „Kouzlo Vánoc“ očima dětí
Dne 16. a 17. prosince na naší škole proběhla 

sbírka s názvem „Kouzlo Vánoc“. Akci pořádal 
žákovský parlament, který se na ni pečlivě při-
pravoval. Naším cílem bylo vybrat co nejvíce 
peněz pro děti v Africe, které nemají takové 
štěstí jako my a nemohou se vzdělávat. Akci 
jsme uskutečnili ve spolupráci s adopčním sdru-

žením Centrem Na rovinu. A jak akce probíhala? 
Deváťáci s paní učitelkou Růžičkovou přišli 
s návrhem, že bychom před Vánocemi mohli 
pomoci někomu, kdo nemá tak lehký život jako 
my, třeba černouškům v Africe. Ale museli jsme 
vymyslet, jak to udělat. Konečný nápad tedy 
zněl, že budeme prodávat cukroví. Oslovili jsme 
maminky ze SRPDŠ, aby nám upekly nějaké 
to cukrovíčko. Maminky ho napekly spoustu 
a za to jim moc děkujeme. V pondělí jsme se 
my, dobrovolníci ze ŽP, sešli a všechno cukroví 
jsme dali do pytlíčků. Z toho nám vzniklo 442 
balíčků, které jsme druhý den prodávali. Měli 
jsme postavený stánek v hale školy a následně 
jsme i obcházeli třídy. Druhý den jsme už jen 
obcházeli třídy a šli jsme do Domova pro seni-
ory, kde nám paní ošetřovatelky také přispěly 
do kasičky. Možnost zakoupit si cukroví měli 
nejen žáci, ale i jejich rodiče ve školní družině, 
kde jsme cukroví na odpoledne nechali. Vybrali 
jsme neuvěřitelnou částku 5503 Kč. Peníze pře-
vedeme na společný účet Centra Na rovinu, které 
je předá potřebným. Za celý žákovský parlament 
bych chtěla poděkovat paní ředitelce, která nám 
umožnila sbírku pořádat, a samozřejmě všem, 
kteří přispěli třeba i malou částkou. Celá akce 
měla velký úspěch a určitě ji budeme muset ještě 
někdy zopakovat.

Anna Venclová, 8. A – členka ŽP 
a spoluorganizátorka akce

Jarní čaje U DATLA 20142

Sladkých sed   mnáct v Hospodě U Datla

21.2. Funkce Šroubu+Sputnik 
  1.3. od 10.00-Zabijačka
         od 20.00-Zouváci(hudebně poetická     
         záležitost)
  8.3. Mucha(Záviš v sukni)+Zákaz uvolnění
15.3. Zutro+Sartaktarak+noAR+IS+
22.3. Oslava 17 let Hospody U Datla
         od 20.00 Cirkus mrodrý ublues
29.3. Čoko voko
  5.4. Trautenberk(tanzmetal)+Positive 
         mind(justice core)

u

Sdružení Brdy nad zlato ve spolupráci s Obcí Hvožďany
zve širokou veřejnost na přednášku a besedu s panem

doc. Ing. Lubošem Babičkou, CSc.
doc. Ing. Luboš Babička, CSc. byl vedoucím Katedry kvality zemědělských produktů na Čes-
ké zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 

Nyní pracuje jako expert EFSA (European Food Safety Authority).

Tématem besedy bude problematika případné těžby zlata na Rožmitálsku a Hvožďansku, 
zejména s ohledem na vliv arsenu a kyanidu na okolní krajinu, zemědělskou půdu a vodu.

Přednáška a beseda se uskuteční dne

31. ledna 2014 v 18 hodin v KD Hvožďany
Vstup zdarma

POZVÁNKA

na valnou hromadu
MC Kapřík Blatná

v úterý 28.1.2014 od 19.00 hod.
v hotelu Beránek Blatná

Srdečně zveme všechny členky MC
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Kulturní  kalendář�
 Akce

25. 1. SOBOTA | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES
Sokolovna Blatná
Pořádá Sdružení rady rodičů a přátel 
školy J. A. Komenského

25. 1. SOBOTA | 20:00 |
TRIM 4
Latin-jazz-fusion Tábor
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ELIŠČINY POHÁDKY
Divadlo Já to jsem
Zámek Blatná

28. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
ESCUALO QUINTET
Koncert KPH
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Escualo Kvintet se zabývá interpreta-
cí argentinského tanga a stylu tango 
nuevo Astora Piazzolly. Svůj název do-
stal kvintet podle stejnojmenné Piaz-
zollovy skladby Escualo, což znamená 
v překladu žralok. Hudba tohoto ar-
gentinského skladatele nabízí vedle 
temperamentního tanga též vzácné 
splynutí s hudbou jazzovou a klasic-
kou.
Jelikož jde temperamentní hudba 
ruku v ruce s temperamentním tan-
cem, celý koncert Escualo Quintetu 
bude doprovázet mistrovský taneční 
pár svou unikátní ukázkou interpreto-
vaného argentinského tanga.

VSTUPNÉ:
20 – 140,- Kč

1. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ PLES
Sokolovna Blatná

1. 2. SOBOTA | 20:00 |
STRAIN – THROUGH
Crossover
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

5. 2. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Budova muzea a knihovny, náměstí 
míru 212
Přijďte zjistit, jaké jsou naše blízké i 

vzdálené plány a zeptat se na vše, co 
vás zajímá.

8. 2. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí
Obrovský balík peněz může člověku 
naprosto rozvrátit život! Poněkud ne-
typická oslava narozenin v komedii z 
typicky anglického prostředí
Předprodej vstupenek v infocentru na 
třídě J. P. Koubka
Cena vstupenky 80,- Kč

8. 2. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT
Parallel Activity
Elektronická hudba
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

9. 2. NEDĚLE | 15:00 |
O KOUZELNÉ KULIČCE, ANEB 
JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI PŘI-
ŠEL
Zámek Blatná, Starý palác
Loutkově-činoherní představení o 
klukovi Vojtovi, který má na řešení 
velkých problémů jen malou kuličku. 
Přiďte se podívat, jak to zvládne...
Vstupné dobrovolné

24. 1. PÁTEK | 20:00 |
S MOLIÈREM NA KOLE
Komedie v původním znění s titulky | 
Francie 2013 | 104 min. | Režie: Philip-
pe Le Guay | 90,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodný

29. 1. STŘEDA | 19:00 |
NĚŽNÉ VLNY
Komedie v českém znění | Česko 2013 | 
103 min. | Režie: Jiří Vejdělek | 120,- Kč | 

31. 1. PÁTEK | 20:00 |
ZLODĚJKA KNIH
Drama/Válečný v původním znění s 
titulky | USA/Německo 2013 | Režie: 
Brian Percival | 110,- Kč | Mládeži do 12 
let nevhodný

2. 2. NEDĚLE | 15:00 |

 Kino

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRA-
CENÝCH MRAVENCŮ
Animovaný/rodinný v hmyzí řeči bez 
titulků | Francie 2013 | 80 min. | Režie: 
Héléne Giraud, Thomas Szabo | 100,- 
Kč | Mládeži přístupný

5. 2. STŘEDA | 19:00 |
PERVERZNÍ PRŮVODCE IDEO-
LOGIÍ
Dokumentární v původním znění s ti-
tulky | Velká Británie/Irsko 2012 | 134 
min. | Režie: Sopie Fiennes | 90,- Kč | 
Mládeži do 12 let nevhodný

7. 2. PÁTEK | 20:00 |
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY 
(3D)
Akční/Dobrodružný v původním znění 
s titulky | USA 2014 | 90 min. | Režie: 
Renny Harlin | 140 ,- Kč | Mládeži do 15 
let nevhodný

6. 2.  ČTVRTEK | 15:00 - 17:00 |
ČTEME, PLETEME...A ZPÍVÁME SI
Knihovna Blatná
Vzpomínka na známé a méně známé 
písničky našeho mládí

17. 12. – 16. 3. 
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO...
Výstava
Městské muzeum Blatná

PRACOVNÍ LISTY NA VÝSTAVĚ 
KÁVA...
„S lodí, jež dováží čaj a kávu“
Vydejte se po stopách rostliny, jež ča-
sem ovládla celý svět. Víte, jaká le-
genda se pojí s jejím objevením a co 
předcházelo tomu, než se dostala do 
naší země? Jak tato rostlina vypadá 
a kde všude se dnes pěstuje? Jakým 
způsobem se káva dříve připravovala, 
k čemu sloužila pražička či co to je ci-
korka? Odpovědi nejen na tyto otázky 
se dozvíte na výstavě Káva, Kafe, Ka-
fíčko, kde jsou pro vás připraveny pra-
covní listy pro zábavné poznávání oné 
rostliny a lahodného nápoje. Pracovní 
listy jsou k vyzvednutí na recepci mu-
zea a jsou určeny všem, kteří si chtějí 
hrát a objevovat. 
Od 23.1. připravujeme také doprovod-
né programy pro základní a střední 

 Knihovna

 Výstavy
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Předprodej vstupenek v infocentru a 
na recepci Městského muzea Blatná

Ceny vstupenek od 20,- Kč do 160,- Kč

30. 3. NEDĚLE | 19:00 |
ŘÍMSKÉ NOCI
Divadelní představení
Sokolovna Blatná
Hra o třicetiletém přátelství skuteč-
ných postav, mezi americkým dra-
matikem Tennessee Williamsem a 
italskou herečkou Annou Magnani. 
Poutavý a současně dojemný příběh 
dvou na jedné straně slavných, na dru-
hé straně velmi osamělých lidí.

Hrají:
Anna Magnani - Simona Stašová
Tennessee Williams - Oldřich Vízner

Předprodej vstupenek od pondělí 27. 1. 
v blatenském infocentru a na recepci 
Městského muzea Blatná.

Ceny vstupenek: 290 - 350 Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu

školy. Bližší informace budou uvede-
ny na našich webových stránkách.

1. 1. – 2. 3.
JIŘÍ MINAŘÍK - FOTOGRAFIE
Výstava
Městské muzeum Blatná, II. patro

ZE SBÍREK MĚSTSKÉHO MUZEA
ROK 2014
Letošní rok by se dal nazvat rokem 
výročním, připomeneme si význam-
né dějinné události i životní data vý-
znamných osobností a to především 
těch souvisejících s Blatnou a okolím. 
V letošním roce vzpomínáme jedno 
velké výročí. Začala jedna z nejhorších 
kapitol lidských dějin. Před 100 lety 
vypukla první světová válka. Přesně k 
tomu došlo 28. července, kdy vyhlási-
lo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Z 
nešťastných výročí je třeba vzpome-
nout 15. března již 75 let od obsazení 
československého území německou 
armádou a 1. září následné propuknutí 
druhé světové války. Z nejvýznamněj-
ších státních výročí je nutné připome-
nout již 25 let od sametové revoluce 
a 10. rok připojení České republiky k 
Evropské unii. Jedno velké výročí čeká 
samotné město Blatná. Bude tomu 
přesně 500 let, kdy získala Blatná 
právo ke zřízení městských hradeb a 
právo užívat městské pečeti a znaku. 
Méně kulatá ale přesto významná vý-
ročí jsou 210 let od narození slavného 
blatenského rodáka Karla Strakatého 
a 120 let od narození Jaroslava Průchy. 
Od velkého požáru města se počítá již 
180 let, uplyne také 110 let od posta-
vení nové školní budovy.  Letošní rok je 
rokem výročním také v oblasti muzej-
nictví, r. 1814 vzniklo Slezské zemské 
muzeum v Opavě jako první veřejná 
muzejní instituce na českém území. 
Před 200 lety byly tedy položeny zá-
klady českého muzejnictví.
      -krapet-

22. 2. SOBOTA | 19:00 |
VESELÉ SKOKY - CHABRUS 
LINE
Divadelní představení
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Parafráze na motivy známého muziká-
lu, který si v Čechách ještě nikdo ne-
troufl uvést...
Veselé skoky se utkají v nemilosrdném 
„okresním“ konkurzu do světového 
muzikálu. Bohužel se na osm rolí při-
hlásilo jen šest uchazečů. Světovost 
konkurzu v pozadí kontroluje sponzor, 
který pevně svírá opratě peněz. Síto 
musí být velmi husté, ale projít musí 
každý.
Režie: Miroslav Hanuš
Choreografie: J. Hanušová, B. Janat-
ková, E. Severinová, P. Duspivová, M. 
Hanuš, J. Meduna
Vstupenky zakoupíte v infocentru na 
třídě J. P. Koubka, na recepci Městské-
ho muzea Blatná a prostřednictvím 
našeho prodejního a rezervačního sys-
tému na www.ckvb.cz.
Ceny vstupenek: 100,- Kč

23. 2. NEDĚLE | 15:00 |
KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽ-
STVÍ
Zámek Blatná, Starý palác
Divadlo Kasperle
Vstupné dobrovolné

25. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
LUBOMÍR BRABEC
Koncert KPH 
Sokolovna Blatná, divadelní sál

 Muzeum

 Těšte se
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sport�
AMK Pačejov má za sebou 
další náročnou sezónu 
korunovanou úspěchy

Závěr roku bývá spojen s bilancováním 
a hodnocením, co dobrého a zlého nám přinesl. 
Nejinak je tomu i v Automotoklubu Pačejov 
v AČR, jehož členové i v letošním roce připravili 
několik zajímavých motoristických akcí, které 
pomohly zviditelnit nejen naši obec, ale i celý 
jihozápadní region.

Pod taktovkou AMK Pačejov se jel již tradič-
ně Pošumavský pohár v automobilovém slalomu 
pro širokou motoristickou veřejnost. Seriál čítal 
pět závodů na letištích v pošumavském regionu, 
z nichž dva závody hostily také Mistrovství 
České republiky v této disciplíně. Povzbudivou 
zprávou do dalšího ročníku je fakt, že se celého 
seriálu zúčastnilo 125 závodníků a závodnic, 
kteří si přijeli vyzkoušet své řidičské umění do 
bezpečných prostor s minimalizováním rizika 
havárie. U jednotlivých účastníků je vidět rok 
od roku velký pokrok v ovládání vozidla v kri-
zových situacích. Doufejme, že se tento seriál 
bude i nadále těšit velkému zájmu jezdců z řad 
veřejnosti. Jeden takový závod v automobilovém 
slalomu dá totiž řidiči mnohem více zkušeností, 
než kondiční jízdy někde v autoškole nebo na 
polygonu, navíc za zlomek ceny nákladů.

Stěžejní akcí pořadatelů z Pačejova však 
zůstává organizování tradiční rally, která se 
letos jela pod názvem EPLcond Rally Agropa. 
Příprava této akce zabere členům AMK většinu 
volného času během celého roku. Rally kaž-
doročně přitáhne do regionu velké množství 
fanoušků, kteří přinesou některým místním 
podnikatelům a organizacím nemalé fi nanční 
částky, jiným zase starosti a problémy. Záleží 
pouze na tom, jak kdo dokáže tuto významnou 
akci využít ve svůj prospěch. Je bezpochyby, 
že potenciálních zákazníků všeho druhu přijede 
na rally víc než dost. Pačejovští v letošním roce 
pořádali již XXXIV. ročník, jedná se tak o nej-
starší sprintrally v České republice. Místní AMK 
je dnes také jediný vesnický klub, který pořádá 
akci takového rozměru.

Přesto na základě průběhu a hodnocení, které 
provádí delegovaní činovníci Svazu rally Auto-
klubu České republiky, jezdci, ale i diváci, kteří 
za tím účelem přijeli navštívit tento krásný kout 
naší vlasti, můžeme konstatovat, že se jednalo 
o jeden z nejvydařenějších ročníků této soutěže, 
která má své pevné místo v seriálu Mistrovství 
České republiky. Dokazují to i celkové body 
za druhé místo pačejovských pořadatelů mezi 
organizátory všech sprintrally v ČR.

Těchto úspěchů by Pačejovští nikdy nedosáh-
li bez tolerance a pomoci obecních úřadů a oby-
vatel na trati rally. Velmi vstřícného přístupu si 
všichni vážíme a uvědomujeme si jeho důleži-
tost. Na oplátku se snažíme svojí profesionální 

prací maximálně eliminovat riziko škod a nabíd-
nout místním spolkům nějakou formu přivýdělku 
v rámci rally. Těší nás i kladné ohlasy obyvatel 
zejména na jihočeských rychlostních zkouškách, 
kteří oceňují celý přístup k akci a k úklidu po ní. 
Vždyť již druhý den po soutěži neznalý člověk 
nepozná, že se jeho vesnicí a okolím den před 
tím proháněly dvě stovky soutěžních automobilů.

Dne 6. prosince uspořádal Automotoklub 
Pačejov besedu s jednou z žijících legend auto-
mobilového sportu Emilem Trinerem. Hostem 
večera byl i další jezdec rally Josef Peták. Akce 
byla hojně navštívena nejen místními občany. 
Zaplněný sál v Olšanech se celý večer skvěle 

bavil. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
poslán na konto na podporu pozůstalým Jana 
Jiderleho juniora, který tragicky zahynul při 
letošní ENTERIA Rally Příbram

V závěrečném hodnocení nelze vynechat fakt, 
že se členové z AMK Pačejov významnou měrou 
podíleli i na organizaci dalších mistrovských 
podniků v rally v České republice.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se nějakou měrou zasloužili o pořádání 
EPLcond Rally Agropa, ať to jsou sponzoři, 
stovky pořadatelů a v neposlední řadě všichni 
obyvatelé podél trati. Díky za velké pochopení 
a obrovskou míru tolerance!

VÁNOČNÍ LAŤKA v SOŠ Blatná
Poslední středu před Vánoci se v tělocvičně Střední odborné školy Blatná V Jezárkách konal už 

21. ročník Vánoční laťky  - tradičního přeboru školy ve skoku vysokém s doprovodem hudby. Letos 
byl otevřen i pro žáky a žákyně ZŠ  - jsou již nyní zváni i na příští ročník. Zúčastnilo se celkem 
18 mladých závodníků (a jeden věkem postarší  - dobrou atmosféru závodů podpořil svými skoky 
i ředitel školy). V kategorii ZŠ zvítězila Lucie Sokolová, žákyně 7. třídy JAK Blatná s výkonem 
120 cm, před Adélou Sedlákovou. Kategorii středoškolaček ovládly Terezy. Vyhrála Tereza Plechatá 
s výkonem 135 cm před Terezou Lehečkovou a Terezou Soukupovou. Největší souboj se odehrál 
v kategorii středoškoláků chlapců. První až třetí místo obsadili shodným výkonem 165 cm hned tři 
závodníci: Dmytro Lysakovsky, Patrik Pružinec a Daniel Mariška (umístili se na pokusy v uvedeném 
pořadí). Vítězové ve všech kategoriích získali poháry, diplomy i věcné ceny. Poděkování za účast 
a snahu o co nejlepší výkon patří všem účastníkům a také divákům z řad žáků SOŠ Blatná. Orga-
nizaci skvěle zvládl učitel tělesné výchovy Mgr. Dalibor Hanzlíček a pohotovou konferenciérkou 
byla Mgr. Bohumila Hermannová. Za fi nanční podporu této akce (využitou na ceny a novou laťku) 
patří poděkování i Městu Blatná. Blíže o dalších akcích v SOŠ Blatná i o studiu na této škole se 
dozvíte na webu www.blek.cz

Vánoční ping - pongový turnaj v Čečelovicích byl 
spíše oddílovým přeborem

Čečelovice  - První housle v tradičním vánoč-
ním turnaji ve stolním tenise, který čečelovičtí 
pořádají v sále místního hostince už od roku 
1999, hrají od samých počátků členové oddílu 
ping - pongu v Záboří. „Takže se v podstatě 
jedná o oddílový přebor těch, co válí okresní 
soutěž,“ říká dlouholetý reprezentant úspěšného 
tělesa a čečelovický starosta v jedné osobě Milan 
Stejskal, „Ale rozhodně nechceme méně zdatné 
účastníky turnaje ošidit, a tak máme připravené 
hodnotné ceny úplně pro všechny.“

Počet stolních tenistů, kteří si chodí do če-
čelovické hospody o vánocích rozproudit krev, 
se pravidelně pohybuje okolo dvaceti. Loni 
pořadatelé zaznamenali pětadvacet zaregist-

rovaných, letos se jich u zelených stolů sešlo 
rovných dvacet.

V letošním 14. ročníku exeloval s pálkou 
v ruce čečelovický starosta Milan Stejskal. 
Druhé místo obsadil místní rodák, nyní žijící ve 
Strakonicích - Karel Němeček. Na stupních ví-
tězů si vychutnal minutu slávy domácí Bohumil 
Kůta. Těsně pod bednou přebíral cenu Zdeněk 
Soukup - rodák z Doubravice, co teď bydlí ve 
Strakonicích. Všichni čtyři, samozřejmě, patří 
do okresního přeboru.

Ještě jedna podstatná věc - ceny, které se 
nerozdaly na vánočním turnaji, poputují do 
tomboly na hasičský bál.

Vladimír Šavrda
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Většina závodníků 
chlumského „Fichtl cupu“ 
patřila „do stodoly“

Chlum   - Tři kategorie místo dvou. K takové 
změně došlo na letošním 9. ročníku zimního 
„Fichtl cupu“ v obci Chlum, který se jel v so-
botu 28. prosince jako obvykle pod vesnicí na 
zatravněné planině. „Loni se z řad startujících 
ozvaly kritické hlasy, poukazující na možné 
znevýhodnění opravdu „šrotovných“ strojů 
v konkurenci novějších typů pionýrů ve společ-

né kategorii „klasik“, vysvětluje pořadatel Jiří 
Thorovský, „A tak jsme závodníkům vyhověli 
a letos připravili kategorie tři  - klasik, speciál 
a pro vehikly, jejichž životnost visí takříkajíc na 
vlásku, pak netradiční „stodolu“. A právě nejvíc 
jezdců se zapsalo do kategorie „stodola“.

A tak po roce opět v chlumské lokalitě burá-
cely motory „splašených koz“ a čerstvý vzduch 
se smísil s ingrediencí výfukových plynů. Ten-
tokrát se na startovní čáru postavilo celkem 43 
jezdců z Písku, Tábora, Kamenice nad Lipou, 
Prahy, Liberce, Lišova, Čkyně a samozřejmě 
nechyběli domácí zástupci. Dvacet jich patřilo 
„do stodoly“ / staré a rezavé fi chtly  - bonusem 
byla čouhající sláma z kastle a obutí /, jedenáct 
se zaregistrovalo do kategorie „klasik“ / fi chtly 
s drobnými úpravami, které mají minimální 
vliv na chod mašiny / a konečně za speciál jich 
nastoupilo dvanáct / vymakané stroje vzhledově 
i výkonnostně /.

Čest mateřské obce Chlum hájili tentokrát 
pouze dva domorodci  - Milan Ráž a stálice 
chlumských „plochých drah“ Roman Šourek. 
Bohužel neměli zrovna šťastný den. „V první 
rozjížďce se Romanovi ucpala tryska a ve druhé 
jeho stroj odolal technické náročnosti tratě pou-
há tři kola,“ referuje Jiří Thorovský, „Ale jako 
správný chlap a ostřílený „fi chtlman“ neháže 
fl intu do žita a nechal se slyšet, že při příštím 
jubilejním ročníku všechny rozseká na mraky. 
Milana Ráže technické problémy pronásledovaly 
rovněž a nakonec mu zabránily v postupu do 
fi nálového kola.“

Jeden okruh trasy měřil půl kilometru. 
„Oproti minulým ročníkům došlo pouze k dílčím 
úpravám trati, které směřovaly k zajištění větší 
bezpečnosti jezdců i diváků. Co opět nechybělo, 
byl uměle vytvořený skokánek, který potrápil 
zejména majitele „stodolových herek“. Trať je 
už sama o sobě hodně technicky náročná,“ uvedl 
Jiří Thorovský.

Nejmladším účastníkem byl letos teprve 
třináctiletý Ondřej Hanzlík z Blatné. Postavení 

nestora připadlo na Miroslava Marouška z Prahy 
/ 65 let /.

Letos se udělila i cena fair play a cena útěchy. 
Obě získal jeden závodník, a sice Ondřej Štiller 
z Tábora  - Záluží. „Podal protest proti dvojici 
z Liberce, kde se otec se synem v rozjížďkách 
střídali, jak jsou zvyklí z jejich způsobu závodů 
v Liberci. Vzal jsem si zainteresované osoby 
stranou, aby si to vyříkali z očí do očí. Ondřej 
Štiller nakonec udělal ústupek a protest stáhl, ale 
bylo jasně domluveno, že příště se to už nesmí 
opakovat. Za to tedy cena fair play. Ve fi nálové 
jízdě potom Ondřej Štiller šest z deseti okruhů 
vedl, než dvakrát podřadil a soupeř z Liberce ho 
dostihl. Ondřej to psychicky nezvládl, položil 
stroj v zatáčce a skončil úplně poslední,“ popi-
suje průběh událostí pořadatel.

Novinkou zimního „Fichtl cupu“ se stalo 
živé komentování fi nálových jízd, kterého se 
bravurně zhostil rovněž Jiří Thorovský. Všech 
přítomných 300 diváků tuhle aktualitu kvitovalo 
s povděkem.

V „křovácké“ kategorii „stodola“ triumfoval 
sedmnáctiletý Vladimír Dráb z nedaleké Blatné. 
Závodil tady v Chlumu už potřetí. „Byl to jako 
vždycky suprový zážitek, ale pekelně mě po 
závodech bolely ruce,“ svěřil se před vyhlá-
šením výsledků mladý borec, „Vítězství jsem 
tedy opravdu nečekal, i když určité zkušenosti 
a praxi mám  - před třemi lety jsme za tisícovku 
koupili tenhle stroj a od té doby žhavím výfuk 
při každé příležitosti.“

Elitní kategorii „speciál“ opanoval s přehle-
dem Kurt Limdmer / 49 let / z Liberce, který 
má ve světě horkých motorů hodně za sebou. 
„Jezdíval jsem Evropu i svět na silničních mo-
torkách. A to už od čtrnácti let na tzv. „horkou 
kartu“  - premiérový závod jsem absolvoval 
v Kolíně. Pak přišla sametová revoluce a v roce 
1990 jsem závodní kariéru „pověsil na hřebík“. 
Splnil jsem si svůj životní sen a začal v motor-

kářské oblasti podnikat. Mám obchod i servis,“ 
sděluje ochotně muž, který život zasvětil vůni 
benzínu a rychlým gumám.

Jižní Čechy považuje za „kolébku motori-
smu“ a vyjádřil potěšení, že se sem vydal i se 
synem podívat. „Sem do Chluma jsme přijeli de 
facto na zkoušku  - vůbec jsme nepočítali s vítěz-
stvím,“ pokračuje živnostník a závodník v jedné 
osobě, „Výsledek nás pochopitelně potěšil, ale 
důležité je, že tu člověk potkal mnoho kamarádů 
z branže a věru bylo o čem si povídat.“

A pak už přišel slavnostní ceremoniál. V kate-
gorii „stodola“ získal zlatý věnec Vladimír D ráb 
z Blatné, stříbrný zavěsili okolo krku pořadatelé 
Pavlu Fiřtovi ze Zduchovic, z bronzového se 
mohl radovat Pavel Vestfál z Bezdědovic.

V klasikách nenašel přemožitele Adam Ham-
berger z Přítěže, na záda mu celou dobu dýchal 
Tomáš Šíma z Vrcovic, na třetí stupínek vyskočil 
Dominik Chmel z Lišova.

Královské speciály opanoval Kurt Limdmer 
z Liberce, jako další přejel cílovou rovinku Jan 
Šíp z Radenína, poslední cenný kov si domů 
odvážel Lukáš Mlýnek z Vlkovic.

Poděkování sponzorům akce: Obci Chlum za 
poskytnutí pozemku, Pavlu Aichingerovi  - tis-
kárna Blatná, Janu Lepičovi  - puškařství Blatná, 
Jiřímu Bláhovi  - Auto  - moto Blatná a konečně 
Pavlu Vohryzkovi  - autodoprava Blatná.

Vladimír Šavrda

Předvánoční ping - pongový turnaj v Buzicích:
Na nejstaršího účastníka byli všichni krátcí

Buzice   - V buzickém hostinci „U Čiláka“ 
je pořád živo, jedna akce stíhá druhou. A platí to 
i o zimním období. V sobotu 21. prosince pat-
řila kupříkladu prostorná místnost vyznavačům 

ping  - pongu. 
Odehrával se 
zde předvá-
noční turnaj, 
kde změřilo 
síly čtrnáct 
n a d š e n c ů 
a bylo věru 
na co se dí-
vat.

Až z Pís-
ku přicesto-
val na tuto 
s p o r t o v n í 
akci Tomáš 

Čejka / 33 let /. „No tak ne že bych sem jel 
speciálně na tenhle turnaj,“ uvádí věc na pravou 

míru Tomáš, „Pozval mě na návštěvu kamarád, 
který tady bydlí a sám se rozhodl si zahrát. Tak 
jsem se rovněž zapojil. Jinak za zelený stůl se 
postavím jen rekreačně, turnajů se neúčastním. 
Ale stolní tenis mě baví už od základní školy, kdy 
nám ředitel pořídil do vyhrazené školní místnosti 
ping  - pongové stoly. A když vidím někde volnou 
hrací plochu a člověka, co umí s pálkou, moc rád 
si to s ním rozdám.“

Velmi uznale se vyjádřil Tomáš Čejka o sou-
peřích z řad starších pánů, kteří ho v Buzicích 
řádně „vyškolili“: „Bylo to skoro až deprimující, 
když mi to oni sekali za síťku, aniž by se hnuli 
z místa a já běhal okolo stolu jako splašená 
světlice. Jeden z nich mě ustavičně atakoval 
točenými míčky, což mě dokonale rozhodilo. Ale 
je fakt, že proti mně nehráli naplno, dost ubrali, 
aby z jednotlivých setů měli taky požitek. Měli 
jasnou převahu a nutno zdůraznit jedno: mládí 
dostalo pořádně za vyučenou!,“ usmívá se host 
z města u Otavy.                   (pokrač. na str. 16)
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Mladé fotbalové hvězdy vyměnily v Blatné na jeden den 
kopačky za hokejky

Blatná - Tak tohle tady ještě nebylo! Vánoční hokejbalový turnaj 
v Blatné urazil od skromných začátků, kdy se hrstka místních nadšenců 
prala o „malý kulatý nesmysl“ na parkovišti před barem, hodný kus cesty 
k vzestupu a popularitě. Už jen přestěhováním do důstojného prostředí 
blatenského zimního stadiónu a pak pochopitelně přílivem nových hokej-
balových týmů. Ale aby se do klání, jehož cílem je zlikvidovat alespoň 
částečně následky štědrovečerního a božíhodového přejídání, zapojil 
i mladý sportovec zvučného jména z Blatenska - tak toho byl svědkem 
teprve loňský 19. ročník.

Srdečně přivítali hokejbalisté na hrací ploše fotbalového reprezentanta 
Zdeňka Ondráška / 25 let / původem z obce Kadov. V březnu 2014 tomu 
budou dva roky, co ho angažoval norský klub TROMSO. A jaká byla jeho 
pouť za fotbalovou kariérou? „Když jsem hrál za Blatnou, dával jsem 
hodně gólů. Všimli si mě jistí lidé a já postoupil do Českých Budějovic. 
Tam si pro mě přijeli Norové,“ zní stručná odpověď. A jaké byly začátky 
na norské půdě? „Zpočátku krušné, vždyť jsem neuměl anglicky ani slovo,“ 
říká úspěšný fotbalista, „Hodně mi však splynutí s tamním prostředím 
ulehčil fakt, že Norové jsou velmi přátelští a vstřícní lidé.“ Loni byl Zdeněk 
Ondrášek vyhlášen nejlepším střelcem, jejich mužstvo dosáhlo na čtvrté 
místo do fi nále poháru. „Zranění se mi taky vyhýbala, pouze jsem měl 
menší problém s kotníkem,“ poznamenává kadovský rodák, který udělal 
„díru do světa“. Protože ale sport někdy připomíná aprílové počasí, v roce 
2013 klub TROMSO spadl do druhé ligy. „Tak už to prostě chodí v životě 
lidském,“ zkonstatoval tuto skutečnost Zdeněk Ondrášek, „Jednou jsi 
dole, jednou nahoře.“

Pětadvacetiletý borec se prý vyhýbá zimním sportům: „Moc se do nich 
nepouštím, protože nechci riskovat zbytečné zranění, které by mě potom 
paralyzovalo v mém mateřském sportu,“ poznamenává Zdeněk. Vánoční 
hokejbalové bláznění na blatenském zimním stadiónu mu udělalo náram-
ně dobře: „Já tady ty kluky všechny dobře znám a byl to požitek, takhle 
si s nimi zablbnout. Jen nemám rád, když chce někdo vyhrát za každou 
cenu a neštítí se kvůli tomu ani surových faulů,“ dodává jedním dechem.

Rovněž Michal Rakovan / 24 let / je fotbalovou hvězdou, ale už to 
na vánočním hokejbalovém turnaji není tak „vzácné zboží“ jako Zdeněk 
Ondrášek, protože si tady zahrál už potřetí. Kromě toho nemá angažmá 
v zahraničí. Je reprezentantem Českých Budějovic od svých šestnácti let 
a do rodné Blatné se dostane častěji než kamarád Zdeněk. Má tedy více 
možností se potkat s lidmi, mezi nimiž vyrůstal lidsky i profesně. „Pro mě 
už znamená tenhle vánoční turnaj určitou tradici, navíc tady mám strejdu. 
Jestli ho beru vážně? Tak určitě ne smrtelně vážně, ale trochu se snažit 
musíme. Ovšem v mezích normy, v klidu a bez tělesné újmy. Já si užil dost 
zranění v profi  fotbalu - nejhorší byl přetržený křížový vaz v koleně,“ říká 
fotbalista, který v Českých Budějovicích bojoval na zeleném trávníku za 
záchranu první ligy a nyní „zahučeli“ do ligy druhé. Řeč se stočila i na 
vánoční stravování - drží Michal o svátcích své chuťové buňky „na uzdě“, 
aby si zachoval linii nebo si dopřává jako každý jiný smrtelník? „No tak ne-
můžeme se se Zdeňkem nějak moc přejídat, ale jinak si klasicky dáme rybu 
a bramborový salát a okusíme i od ostatního. Jsme jako ostatní. A po těch 
třech svátečních dnech najedeme zase na normální režim,“ uvádí Michal.

Většina hokejbalových týmů, co spalovala 26. prosince na zimním sta-
diónu přebytečné kalorie, se rekrutovala z blatenských čtvrtí. Rozlišovaly 
se fantasticky vymyšlenými přezdívkami - REAL PARK, HBC Džigifoni, 
Kolíci, HBC Jánek Pánek, Baldové, Staďáci, HBC Fofrič a Star Bulls. 
Z okolí byly zastoupeny obce Mačkov, Tchořovice, Záboří a Újezd.

Asi nejzajímavější sestavou byli sváteční hokejbalisté z Mačkova. Šlo 
totiž o obdobu proslulých Hujerů z české komedie „Marečku, podejte mi 
pero“, kterých se dostavilo na třídní schůzku čtrnáct. I v případě mačkov-
ských se jednalo o jeden velký rodinný kolektiv a i tady byla účast hojná. 
„Dali jsme se dohromady letos poprvé a jen tak pro srandu a zpestření 
vánočních svátků,“ poznamenává „Hujer - Milan Šmíd“ / 42 let /. Ale šlo 
jim to pěkně od hokejky a dokonce se Staďáky bojovali o bronz. Nakonec 
jim to nevyšlo. „Projeli jsme to pěkně, jen co je pravda! Šest nula! Ale co 
- příští rok se přihlásíme znovu a pak tady pěkně „zčeříme vodu!“, nechal 
se slyšet kapitán mačkovských „Hujerů“.

Hodně emoční byl fi nálový duel mezi týmy REAL PARK a Star Bulls. 
Jeden z hráčů dokonce neudržel nervy a v záchvatu vzteku téměř „skalpo-
val“ svou hokejku prudkými údery do čehokoliv. Naštěstí ne do kohokoliv. 
Zápas nakonec musely rozhodovat nájezdy - tak byl souboj vyrovnaný do 
poslední vteřiny.

A jak to nakonec dopadlo? Fanfáru pro vítěze si vyslechli hráči party 
REAL PARK, v těsném závěsu ponechali Star Bulls, cenný kov si vy-
sloužili také Staďáci. Za „bramborovým“ Mačkovem následovaly Záboří 
a Tchořovice, šťastná sedmička patřila týmu Jánev Pánev, s osmou pozicí 
se musel spokojit celek Flyers Újezd, s devátou HBC Džigifoni, desátou 
příčku obsadil HBC Fofrič, předposlední místo čekalo na Baldy a pelyněk 
muselo spolknout společenství Kolíků.

Vladimír Šavrda

Vítězný hokejbalový tým REAL PARK Blatná.

Předvánoční ping-pong Buzice... (pokrač. ze str. 15)
Nejmladším z celé party byl tentokrát teprve 

dvanáctiletý Andrej Haštava z Blatné. Navzdory 
nízkému věku si vedl skutečně výborně a většinu 
protivníků dostal takřka „do vývrtky“. Celkové 
šesté místo hovoří samo za sebe. „Chodím do 
kroužku ping  - pongu na naší škole a s pálkou 
se oháním už čtyři roky,“ prozrazuje sympatický 
kluk, který si v Buzicích vydobyl jednoznačný 
respekt a obdiv, „Na turnaje se hlásím, i když 
spíš zatím u nás v Blatné a v okolí. 

Jen jednou jsem hrál ve Strakonicích, ale 
to byl oddílový turnaj. Můj táta mě vozí a sám 

si taky rád zaběhá okolo stolu. Dnes už jen 
příležitostně, ale dřív hrál závodně. Já se chci 
stolnímu tenisu věnovat i do budoucnosti. 
V našem školním kroužku se scházíme jednou 
týdně, další dva večery v týdnu věnuji tréninku 
s dospělými. Abych toho náhodou neměl málo, 
ještě dvakrát týdně chodím na judo.“ A jak dra-
hou pálku vlastní pro zajímavost tahle mladá 
naděje stolního tenisu? „Stála dva tisíce. Jednu 
takovou už jsem v bojovém zápalu rozbil,“ 
oznamuje s kamennou tváří Andrej, jako kdyby 
šlo jen o zlomenou tužku.

Veškeré osazenstvo bylo ale krátké na nej-
staršího účastníka turnaje Pavla Mlsa z Buzi-
ček, což se ostatně dalo čekat. I když mu je už 
jedenasedmdesát let, pořád hraje okresní soutěž 
za TJ Blatná a s pálkou v ruce prožil v závodním 
pojetí hry plných třicet let. „Také jsem několik 
let vedl ping  - pongový kroužek při Domu dětí 
a mládeže Blatná,“ dodává živá legenda tohoto 
sportu na strakonicku, zatímco si hřbetem ruky 
utírá bohatě orosené čelo. Úroveň turnaje prý 
byla vysoce kvalitní stejně jako protihráči: „Před 
lety už jsem tady takový turnaj vyhrál. Tenkrát 
jsem tu svoji první cenu nechal tzv. „do placu“, 
odhaluje rytířskou duši nestor buzické „řežby“.
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PŘÁTELÉ ŽALUDSKÉHO ESA Z BUZIC

OZNAMUJÍ, ŽE SE

V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 OD 13.00 h.

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA

USKUTEČNÍ

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „PRŠÍ“
SOUTĚŽ JE URČENÁ DĚTEM I DOSPĚLÍM

Majitel hospody a organizátor turnaje v jedné 
osobě Petr Samec, který samozřejmě v turnajové 
sestavě nemohl chybět, dal příležitost i dětem. 
Ty si odehrály svůj vlastní přebor ve stolním 
tenise. Protože byly ale jen čtyři, souboje za 
stolem poměrně rychle skončily a jako doplň-
kové soutěže si ještě zahrály prší a zakopaly na 
bránu. Tady v trojboji zvítězil David Thorovský 
z Buzic, vítr z plachet sebral rovněž domácímu 
Michalu Štědroňskému, bronz připadl synovi 
„pana domácího“ Lukáši Samcovi. Pověstná 
bramborová medaile zůstala pro sedmiletého Do-
minika Málka, který už patří taky mezi buzičáky. 
Přiznal, že ho poslední místo trochu mrzí. „Ještě 
včera jsme trénovali s tátou. Ale ping  - pong mě 
baví a až budu trochu starší, chci se zlepšovat,“ 
nechává se slyšet Dominik, který si mimo jiné 
taky pokládá základní kámen v oblasti hokejbalu.

Dospělí dosmečovali, až když se začalo 
smrákat. Na nic se nečekalo a pořadatelé nepro-
dleně přistoupili k vyhlášení výsledků. Pro cenu 
za první místo si zaslouženě přišel Pavel Mls 
z Buziček, druhý skončil Pavel Maršík z Chobota 
a elitní trio uzavřel Milan Žíla z Blatné. S prázd-
nou ovšem neodešel vůbec nikdo.

Vladimír Šavrda

Vítěz Pavel Mls při předávání ceny.

Prodám podsklepenou chatu v Ostrově, 

směr Chobot, Uzenice, Ostrov 10 km od Blatné.

Po dodělání 

vhodná i na 

trvalé bydlení

Cena 600 000 Kč             

info:

777 150 102 

,, UUzezezenininicecece,, OsOsOstrtrtrovovov 111000 kmkmkm oooddd BlBlBlatatatnénéné..

č             

V sobotu 22. března 2014  proběhne v Bělčicích Mistrovství ČR žáků, juniorů a veteránů.

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE 

Pražská 16

102 21 Praha 10 

Řádný člen WORLD DARTS FEDERATION

ve spolupráci s ŠK Šneci Bělčice

pořádá 

Mistrovství ČR v šipkách
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, veteránů a veteránek

Žáci musí být v den MR mladší 15 let, junioři mladší 18 a veteráni starší 45 let. 

Hráči musí být registrovanými členy ČŠO. Registrace žáků a juniorů zdarma,

veteráni 100 Kč. Licence pro start není třeba.
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   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem 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


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

Angličtina konverzační metodou
Angličtina pro fi rmy. Základy business English. Kurzy pro začátečníky, pokročilé, kon-

verzace, příprava na maturitu, individuální hodiny. Angličtina pro seniory.

Začátek v Novém roce v týdnu od 6.1.2014.

Přihlásit se je možno na adrese:

Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná nebo na tel: 732 37 47 58;

e-mail: lubos.vins@seznam.cz

SOU Blatná přijme od 1.3.2014

ekonoma(ku) školy.
VŠ, ÚSO ekonomického směru.

Vedení hospodaření a účetnictví PO.

Tel. objednávky:
608 450 975

www.studio-ma.cz

B l a t n áá
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Vrbenská 1356 – 388 01 Blatná

info@styna.cz

www.styna.cz

  prodej sedacích a jídelních souprav od výrobce za výhodné ceny

  provedení v klasickém, nebo rohovém moderním designu

  možnost úložného prostoru na přání zákazníka

  velký výběr potahových materiálů 

všech barev včetně luxusních kůží

  vybavujeme také společenské interiéry – 

kavárny, cukrárny, restaurace

  sleva na vystavené zboží

  možnost nákupu na splátky 

OTEVÍRACÍ DOBA:    Po - Pá:  8.00 - 16.00 h.

                                           So: 8.00 - 12.00 h.

Nábytek StyNa je českou společností, která se zabývá od roku 1991 výrobou značkového
nábytku do celého světa.

Nabízíme:

.ssss.r.ooo.s.r.o.s.r.o.
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)  

E-mail: migersro@tiscali.cz

Skladem více než 500 000 m2

Sháním pronájem bytu nebo domku k celoročnímu 
obývání, s možností využívat zahradu (mám dva psy).

Blatná nebo blízké okolí max. 15 km . Děkuji.

Tel . 606 920 775

ELITEX Nepomuk a.s., Železniční 339, 335 01 Nepomuk
strojírenský podnik, hledá vhodné kandidáty na obsazení pozic:
kontrolor - vzdělání ÚSO strojního směru
zámečník – svářeč  - svařovací průkaz CO2

Nabízíme:  zázemí stabilní společnosti
                           odpovídající mzdové ohodnocení
                           možnost dalšího rozvoje
                           dostupnost ČD 100m

Nabídky zasílejte na adresu: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
                                                 tel. č. 371 591 111

Nabídka inzertní 
plochy pro 
regionální fi rmu

• nabízíme pro reklamní účely 
plochu cca 10x10 m

• jde o severní stěnu 
panelového domu v Blatné, 
Nad Lomnicí 1102

• forma: reklamní plátno
• kontakt:

Ales.Drobnik@seznam.cz,
tel.: 604 82 05 83
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

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

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


