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CENA 7 Kč

MASOPUST V BLATNÉ 2014

Byla zpracována analýza vstupních podkladů k novému Územnímu plánu Blatná
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního
plánování si dovoluje informovat občany ohledně
probíhajících prací na novém Územním plánu Blatná. Ke konci února tohoto roku byla zpracovatelem
ARCHUM architekti, s. r. o. dokončena první etapa
prací – zpracování analýzy vstupních podkladů (nazýváno též – doplňující průzkumy a rozbory), která
mimo jiné slouží jako podklad pro zpracování návrhu
zadání Územního plánu Blatná. Analýzu vstupních
podkladů je možné shlédnout způsobem umožňující
dálkový přístup – na internetových stránkách města
Blatná – sekce územní plánování, nebo v tištěné formě
na odboru výstavby a územního plánování Městského
úřadu Blatná. V dokumentaci jsou popsány nejen hlavní limity, hodnoty či problémy správního území obce
Blatná, ale i záměry občanů a města Blatná.

Předběžné informace o následující etapě:
V následující fázi bude pořizovatelem (MěÚ Blatná
– odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci
s určeným členem zastupitelstva Mgr. Bohuslavem
Navrátilem) zpracován návrh zadání Územního plánu
Blatná, který bude projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Projednávaný návrh zadání bude zveřejněn k nahlédnutí po dobu 30 dnů na odboru výstavby a územního plánování, na úřední desce a elektronické úřední
desce Městského úřadu Blatná. Ve stanovené lhůtě
bude moci kdokoliv u pořizovatele uplatnit písemné
připomínky.
Dle výsledků projednání bude návrh zadání
upraven a následně schválen na veřejném zasedání
Zastupitelstva města Blatná. V současné době odbor

výstavby a územního plánování začíná zpracovávat
návrh zadání, které by mělo být dle harmonogramu
schváleno zastupitelstvem na přelomu května a června tohoto roku. V souvislosti se zveřejněním návrhu
zadání a možnosti uplatnění písemných připomínek
upozorňujeme veřejnost, aby průběžně během následujících měsíců sledovala úřední desku městského úřadu.
Poznámka:
Na stranách 93 až 99 zmíněného dokumentu
„Analýza vstupních podklad - textová část“ můžete
na str. 93 až 99 v odstavci C.3.4 a C.3.5 najít i 53
podnětů blatenských občanů k návrhu územního

plánu a odůvodnění k záměrům, které nejsou
doporučeny k zapracování.
ZM
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Velikonoční nabídku mj. také doplňují velikonoční formy na perníky, ke kterým vám
poskytneme i recepty na zhotovení těsta.
Tip na měsíc březen: Hliněné kuličky v originál. batikovaném pytlíčku za 75 Kč
Originál paličkované náušnice jako doplněk
k jarnímu oblečení od 140 Kč
Probouzející se příroda nám začne poskytovat
zelené rostliny plné výživných látek. Jedním
z nejranějších léčivých rostlin je medvědí česnek. Sadbu vám nabídneme v příštích týdnech,
obohatíme vám tak jarní jídelníček.

HODY HODY DOPROVODY DEJTE
MEDU, ŽÁDNÉ VODY

Jsou zprávy, kterým se člověk vzpírá
uvěřit, jakoby bylo možné popřít jejich
pravdivost. Bohužel, ta o náhlém odchodu Luboše Vinše byla pravdivá.
Opustil nás člověk jemné, poetické duše,
pevných morálních zásad a jasného
světového názoru. Člověk, který uměl
vidět svět jak čistýma očima básníka, tak
občana, vědomého si své odpovědnosti
za sebe, svou rodinu, své město i svou
vlast.
Přesto, že už nenapíše ani další báseň,
ani apel na občanskou uvědomělost nás
všech, v našich myslích a srdcích zůstane.
Blanka Malinová

S nastávajícím jarem se také přiblížily VELIKONOČNÍ SVÁTKY. Jak již jsme uvedli
v minulém čísle, připravili jsme pro vás naši
velikonoční nabídku pod názvem
PŘIJDE JARO PŘIJDE, kterou můžete
v tomto měsíci shlédnout každou sobotu
dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin v průjezdu
pod blatenskou věží u obchodu s TEXTILEM.
Součástí této nabídky je také kolekce MEDOVÝCH PERNÍČKŮ
O historii medových perníků jsme psali již
mnohokrát, přesto však ještě chceme připomenout, že právě o VELIKONOCÍCH se medového
pečiva užívalo nejvíce, snad proto, že se v této
době med od včel vybíral. Medem se také potíraly velikonoční jidáše, věřilo se dokonce, že každý
kdo o velikonoční čtvrtek sní medové pečivo na
lačný žaludek, bude chráněn od různých nemocí.

OZNÁMENÍ

Ředitelství Mateřské školy
Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná,
Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí pro školní rok
2014/2015.
Zápisy se budou konat

Ve středu 19.3.2014 od
8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ
Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického: v budově
Vrchlického č.726
Přerostová Vladimíra,
Havlenová Věra
ředitelky MŠ

Medové perníčky zdobené bílou polevou se
staly českou tradicí a výjimečností, stejně jako
české kraslice. Je to naše specialita a chlouba,
součást našeho kulturního dědictví. V žádné jiné
zemi se takovýto způsob zdobení neobjevuje.
Pokud budete na jarní svátky chystat
a zdobit medové perníčky nezapomínejte,
že nejkrásnější jsou zdobené právě jen bílou
polevou. A i když jsou jarní svátky svátky
veselých a svěžích barev, doplňujte další barvy
jen s citem, velice jemně. Pokud se do zdobení
sami nepustíte, nabízíme vám širokou škálu
medových perníčků, které jsou určeny k jídlu
i k dekoraci. Perníkovými minikytičkami ozdobíte i větvičky trnky nebo třešně, velikonoční věneček apod. Perníková ovečka či beránek
nesmí chybět na žádném velikonočním stole.
Kdo jí naše perníčky, zpívá si den celičký!

NAPIJE.LI SE NA KEDRUTU (17. 3. ) Z LOUŽE SLEPIČKA, NAŠKUBE SI NA JIŘÍHO
(24. 4. ) I KRAVIČKA
BŘEZNOVÝ HROM – POZDNÍ HLAD
KAM SE V BŘEZNU PRVNÍ BOUŘKA HONÍ,
VŠECHNY OSTATNÍ JDOU ZA NÍ
PŮST – HLEDAT SLUKY SE PUSŤ, NA
NEDĚLI KÝCHAVNOU – URČITĚ JIŽ PŘILÉTNOU, O DRUŽEBNÉ – NEJVÍCE JICH
JE, NA SMRTELNOU – JEŠTĚ TU JSOU, NA
KVĚTNOU HOUHOUHOU A O PROVODNÍ
NEDĚLI – PŘESTAŇ HONIT, TO UŽ SEDÍ!
Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Rozmístění kontejnerů na
ukládání zahradního odpadu
Technické služby města Blatné, s. r. o. Vás touto cestou informují
o rozmístění kontejnerů, do kterých lze ukládat zahradní odpad. V případě
větví je pak povoleno ukládat větve do maximální délky 1,5 m. Kontejnery
jsou umístěny v těchto lokalitách:
- lokalita ulice Jezárky – zde jsou umístěny 2 kontejnery;
- lokalita ulice Nad Vdovečkem (vinice) – u provozovny Blatenské
tiskárny;
- lokalita ulice Malý Vrch;
- lokalita ulice Brigádnická (v horní části této ulice);
- lokalita ulice Topičská;
- lokalita ulice Blýskavky;
- lokalita ulice Rybářská.
Kontejnery byly rozmístěny již
v minulém týdnu, konkrétně 25. února, o čemž proběhla i informace
prostřednictvím městského rozhlasu.
Zároveň bychom Vás, kteří této
služby budete využívat, chtěli požádat, aby do kontejnerů byl ukládán
pouze určený odpad dle cedulek
umístěných na kontejnerech. Pokud by došlo k porušování této podmínky,
kontejnery by do příslušné lokality nebyly opětovně umísťovány. Děkujeme za pochopení.

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
Pá 28. 3. 2014
E ! E, VOSA, PARALLEN

So 5. 4. 2014
Ne 20. 4. 2014
MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL, B.A.S.

So 26. 4. 2014
ROCK POP MILOŠE ZEMENA

So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)

So 24. 5. 2014
Jan Podlešák, 11 let - ZUŠ Blatná

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o nově vzniklé pracovní skupině pro
partnerská města, kterou tvoří lidé, zajímající se o dění v našem i partnerském městě, mající zájem o navázání nových kontaktů mezi občany všech
měst a v neposlední řadě o lepší a užší koordinaci vzájemné spolupráce.
Kdybyste měli zájem se o každém městě či plánované akci dozvědět více,
kontaktujte daného pracovníka nebo navštivte http://www.mesto-blatna.
cz/mesto/partnerska-mesta/.
Kontakty na jednotlivé členy pracovní skupiny
Partnerské
město

Jarní čaje U DATLA 2014 2
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) !!! ZRUŠENO !!!

DOMOV PRO SENIORY
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
www.domovblatna.cz,( 383 422 026

Vážení spoluobčané Blatné,
nedá mi to, abych nereagoval na článek, „Arogance moci nebo ubohost?“, který byl zveřejněn v minulém čísle Blatenských listů. Nezakládá
se na pravdě! Svým obsahem velmi poškodil poslání domova pro seniory.
Skutečnost mohou potvrdit nezávislí strávníci, kteří v této popisované
době byli přítomni v jídelně (cizí strávníci, úředníci z MěÚ Blatná a člen
zastupitelstva).
Pokud budou další lživá tvrzení dále propagována, není jiné možnosti,
než se bránit jinak, třeba i právní cestou.

PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, DEATH SET AGEINS

Pracovní skupina pro partnerská města

VACHA

Sladkých sed umnáct v Hospodě U Datla

LIBIDO CHALLENGE, MACHETA,
HERDEK FILEK

Štěpán Pícha, 11 let - ZUŠ Blatná

VAŽEC
ROGGWIL
SARGÉ LES
LE MANS
CALDERDALE

Jméno a příjmení
Klára Lexová

lexova.klara@tiscali.cz

Mgr. Jana Španihelová janakalousova@seznam.cz
Ing. Jana Kroupová

kroupova@mesto-blatna.cz

Blanka Malinová

blankama@blatna.net

Mgr. Evženie Bláhová blaha.jir@tiscali.cz
František Machovec

blmachovcovi@email.cz

Ing. Jana Michálková

j.michalkova@blatna.net

Ing. Milan Žíla

mzila@tiscali.cz

Blanka Malinová

blankama@blatna.net

Ing. Jana Michálková

j.michalkova@blatna.net

KOORDINÁTOR Adéla Novotná DiS novotna@mesto-blatna.cz
VEDOUCÍ
Pavel Ounický
ounicky@mesto-blatna.cz
Pavel Ounický
místostarosta města
Výdej obědů pro cizí strávníky (do vlastních nádob) může být zajištěn
jen v tu dobu, pokud to nenaruší harmonogram výdeje obědů pro naše
uživatele, pečovatelskou službu a zaměstnance, což je jedna z našich hlavních činností.
Docházející strávníci – senioři nejsou součástí pečovatelské služby
(nemají uzavřenu žádnou smlouvu o poskytování pečovatelské služby)
a je jim společně s ostatními cizími strávníky umožněno stravování jako
doplňková činnost našeho domova z důvodu využití zatím volné kapacity
stravovacího provozu přímou konzumací v jídelně domova ve stanovené
době. Výdej do vlastních nádob (jídlonosičů) se může uskutečnit z hygienických důvodů pouze v prostorách k tomu určených a ve vymezené době.
Jinou možnost domov nemůže cizím strávníkům nabídnout, neexistuje
pro to právní nárok. Pokud to není pro ně akceptovatelné, musí si zajistit
ředitel DS
stravování jinde.
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Domov pro seniory
Pečovatelská služba
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ
Blatenská pečovatelská služba má již první
rok svého působení za sebou a jsme velice rádi,
že počet našich uživatelů se rozrůstá. Jako terénní služba nabízíme pomoc ve Vašich domovech,
snažíme se ulehčit uživatelům každodenní starosti a povinnosti, zajišťujeme pomoc s údržbou
domácnosti, s nákupy a nezbytnými pochůzkami,
dovážíme obědy z kuchyně domova pro seniory,
zajistíme i odvoz k lékaři nebo do obchodu a další služby podle individuálních potřeb uživatelů.
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Pokud cítíte, že už Vám některé činnosti dělají
problémy, nemáte dostatek sil a potřebujete si
odpočinout a pomoci, neostýchejte se nás kontaktovat. Velmi rádi Vám pomůžeme.

Pomůcky jsou určené všem osobám, které
z důvodu úrazu, operace, nemoci či jiných zdravotních a tělesných omezení potřebují některou
z podpůrných pomůcek.

Služba je určena:
► seniorům
► osobám s chronickým onemocněním
► osobám se zdravotním a tělesným postižením
► rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby

Pro bližší informace jak o pečovatelské
službě, tak o půjčovně kompenzačních pomůcek
se, prosím, obracejte na níže uvedené kontakty:

OTEVŘENÍ PŮJČOVNY
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
1. 1. 2014 jsme pro Vás zahájili provoz další
služby – Půjčovny kompenzačních pomůcek.

ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
úhrada
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
20,00 Kč
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
20,00 Kč
2. pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek
20,00 Kč
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
20,00 Kč
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
20,00 Kč
5. pomoc při úkonech osobní hygieny
20,00 Kč
6. pomoc při základní péči o vlasy
20,00 Kč
7. pomoc při základní péči o nehty
20,00 Kč
8. pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
9. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietě 5,00 Kč
15,00 Kč
10. dovoz oběda
57,00 Kč stravné
15,00 Kč
11. dovoz večeře
46,00 Kč stravné
10,00 Kč
12. dovoz oběda do DPS Tyršova
57,00 Kč stravné
10,00 Kč
13. dovoz večeře do DPS Tyršova
46,00 Kč stravné
20,00 Kč
14. pomoc při přípravě jídla a pití
20,00 Kč
15. příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
50,00 Kč
16. běžný úklid, údržba domácnosti
17. pomoc při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken, sezónní úklid) 50,00 Kč
25,00 Kč
18. donáška vody
19. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 25,00 Kč
zařízení
20,00 Kč
20. běžné nákupy a pochůzky
50,00 Kč
21. velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
(max. 15 kg)
22. praní a žehlení ložního prádla (při větším množství zprostředkování 50,00 Kč
jiné služby) drobné opravy (přišití knoflíku, zašití roztrhnutého
povlečení)
23. praní a žehlení osobního prádla (při větším množství zprostředkování 50,00 Kč
jiné služby) drobné opravy (přišití knoflíku, výměna prádelní gumy
v kalhotách, …)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
25,00 Kč
24. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
25,00 Kč
25. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět

15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
15 min
týdně
1 úkon
1 úkon
1 úkon
1 úkon
15 min
15 min
30 min
30 min
15 min
15 min
15 min
1 úkon
do 1 kg

do 1 kg

15 min
15 min

Kateřina Janská, DiS.
vedoucí pečovatelské služby
tel.: 773 497 591, 383 422 653
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
Informace získáte i v Domově pro seniory
u sociálních pracovnic
tel.: 383 422 026

FAKULTATIVNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Úkony spojené s hygienou a péči o tělo
26. Celková koupel/sprchování, včetně mytí hlavy v DS Blatná
(včetně úklidu,
úklidu, desinfekce vany)
27. Celková koupel/sprchování, včetně mytí hlavy v domácnosti
uživatele
28. Perličková koupel v DS Blatná (včetně úklidu, desinfekce vany)
– pouze
s doporučením lékaře
29. Promazání části nebo celého těla kosmetickými přípravky
30. Holení
Dohled
31. Dohled nad uživatelem, společnost v době od 7,00 - 19,00 v
domácnosti
32. Dohled nad uživatelem, společnost v době od 7,00 - 16,00 v
terénu, včetně cesty
Jednoduché ošetřovatelské úkony
33. Příprava uživatele k převozu na vyšetření nebo do zdravotnického
zařízení
34. Nácvik pohybu, ošetřovatelská rehabilitace
Péče o domácnost
35. Použití úklidových pomůcek poskytovatele (saponáty na podlahu,
okna, nádobí,…)
36. Použití vysavače poskytovatele
37. Úprava a stlaní lůžka, převlečení lůžkovin
38. Pomoc při údržbě hrobů
39. Péče o domácího mazlíčka včetně venčení psů
40. Vybírání poštovní schránky (mimo DPS)
Zapůjčení
41. Zapůjčení jídlonosiče
Doprava
42. Doprava vozidlem poskytovatele po Blatné
43. Doprava vozidlem poskytovatele mimo Blatnou
Ostatní úkony
44. Ztráta, zničení nebo poškození jídlonosiče
45. Telefonování na žádost uživatele
46. Vyřizování úředních záležitostí mimo základní poradenství
47. Kopírování listin (A4)
48. Kopie jídelního lístku

pomůcka k zapůjčení
elektrické polohovací lůžko včetně matrace a
hrazdy s rukojetí
pasivní antidekubitní matrace
aktivní vzduchová antidekubitní matrace
podložka pod nafukovací matraci
deska jídelní na lůžko
invalidní vozík mechanický
chodítko - kolové
chodítko pevné, bodové
chodítko vysoké podpažní
chodítko Easy Walker
toaletní židle
bioptronová lampa
rotoped
francouzské hole
hrazda k lůžku
podložní mísa s víkem
nádoba na moč mužská

úhrada
60,00 Kč

30 min

50,00 Kč

30 min

80,00 Kč

30 min

50-100Kč
50,00 Kč

1 úkon
1 úkon

20,00 Kč

15 min

30,00 Kč

15 min

20,00 Kč

1 úkon

20,00 Kč

15 min

10,00 Kč

1 úkon

10,00 Kč
15,00 Kč
50,00 Kč
25,00 Kč
10,00 Kč

1 úkon
10 min
30 min
30 min
1 úkon

10,00 Kč

1 měsíc

25,00 Kč
9,00 Kč

30 min
1 km

do výše skutečné ceny
10,00 Kč
1 úkon
50,00 Kč
1 úkon
2,00 Kč
1 kopie
2,00 Kč
1 kopie

úhrada Kč/ den
20

úhrada Kč/ měsíc
600

3
3
3
2
10
5
3
5
5
3
10
7
2
2
1

100
100
100
60
300
150
90
150
150
100
300
200
10
60
60
30
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Čokoládový dort jako cenu za nejkrásnější masku si
v Buzicích na dětském karnevalu rozdělili dva rytíři
Buzice - V buzickém hostinci „U Čiláka“
to zase jednou pořádně žilo! Tentokrát se tady
v sobotu 15. února nevyřádili dospělí, ale školáci
a předškoláci. Majitel provozovny Petr Samec se
svým rodinným kolektivem pro ně totiž připravil
bezva dětský maškarní bál se vším, co k němu
patří. A určitě nebyl první. „Pro děti už tuhle
karnevalovou show pořádáme pátým rokem,“
nechal se slyšet Petr Samec, který šel opět příkladem a na scéně se objevil v kostýmu večerníkového kastelána pana Krbce /jeho pruhovaný úbor
včetně čepičky ovšem spíš připomínal vězeňský
mundúr trestance číslo XXL/.

Petr Samec v kostýmu pana Krbce ve společnosti
krasných dam.

Na vyklizenou a bohatě vyzdobenou polovinu
staročeského prostoru se nahrnul rekordní počet
masek. Organizátoři jich napočítali čtyřicet pět.
A skladba dětského souboru byla více než pestrá
a rozmanitá - rytíři, indiáni, břišní tanečnice,
kovbojové, andílek, judista, voják, princezna,
pirát, klaun, robot, Spiderman a další a další.
Všechny malé i větší bytůstky se v rytmu pohádkových písniček spontánně bavily, tančily
a proháněly o stošest - prostě jako když se píchne do vosího hnízda. „Potěšitelné je, že tady
nejsou jen místní děti,“ upozornil Top Manager

akce alias pan Krbec, „Máme tady návštěvníky
i z Blatné, Lomu, Skaličan, Sedlice a dokonce
z Nepomuku.“ A protože ratolesti doprovázely
na buzický karneval tatínkové i maminky, dědečkové i babičky, strýčkové i tetičky- hospoda doslova praskala ve švech a špendlík by nepropadl.
V programu nemohly chybět ani veselé soutěže. Tady nebylo vítězů ani poražených- sladké
i věcné odměny čekaly úplně na všechny účastníky. Ať už šlo o cédéčka, kšiltovky, omalovánky,
hračky všeho druhu, tatranky, bonbóny, karamely aj. Děti soutěže uvítaly s nadšením a nebylo
masky, která by se do stoličkové, tancování
s balónky a buzické „speciality“ - podlézání pod
lanem- nezapojila. Všeobecné veselí vyvrcholilo,
když reproduktory spustily legendární hit „Jede,
jede mašinka“. Za živou lokomotivu v obsazení
Petra Samce se zaklesly dětské ruce a živý řetěz
se proplétal v rytmu hudby vnitřními prostory
i venkovním terénem.
Syn vlastníka nemovitosti Lukáš Samec /9/
zatím „nezasklil“ ani jeden domácí karneval
a vždycky přišel s jiným kostýmem. „Už jsem byl
za prince, kovboje, rytíře a klauna,“ vypočítává
sympatický klučina. Pro letošní maškarní bál si
připravil něco opravdu „echt“ českého- oblékl
se za bezdomovce a pro skutečnou věrohodnost
a originalitu se vyválel v uhlí a černého odstínu
neušetřil ani svůj obličej. Objevit se takhle
v našem hlavním městě, určitě by se ho ujala
armáda spásy. „Ty minulé kostýmy jsme s mamkou kupovali, dneska jsem se ale „vymódil“
sám,“ pochlubil se Lukáš, „Bohužel jsem zatím
nevyhrál soutěž o nejhezčí masku. Byl jsem buď
druhý nebo třetí. Ze soutěží mám nejraději podlézání pod lanem,“ dodává malý bezdomovec.
Vojenské oblečení učarovalo Filipu Hajníkovi
/9/z Blatné. Aby působil skutečně nebezpečně,
přinesl si do Buzic i zbrojní arzenál - samopal,
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pistoli, granát
a vysílačku.
„Všechno
jsem to zdědil
po bráchovi,“ svěřil se
Filip během
„divočení“ na
dlažbě, „Tady
v Buzicích
jsem teprve
podruhé, jinak
už chodím
na maškarní
Tanec s balonkem.
bál jen u nás
v Blatné. Moc se mi líbilo tancování s balónky
mezi čely. Zvlášť když jsme potom trdlovali
i v podřepu,“ hodnotí kladně Filip úvodní soutěž.
Jako při každém správném maškarním karnevalu se i v Buzicích hodnotily nejhezčí masky.
Porota nakonec došla k závěru, že všechny
kostýmy jsou nápadité a jejich nositelé bez výjimky zasluhují ocenění. Přece jen však porotci
roztřídili děti po skupinkách od desátého místa
k prvnímu. Hlavní cenu - výborný čokoládový
dort- si nakonec mezi sebou rozdělili dva středověcí rytíři v podání Jana Drahoše z Nepomuku
a Jakuba Bláhy ze Sedlice. Jakub Bláha dal najevo upřímnou radost: „Myslel jsem, že budu tak
pátý. Je fakt, že až tak na sladké nejsem - hodně
jím zeleninu. Ale dort si nechám líbit,“ usmál se
na závěr sedlický návštěvník.
Maškarní karneval nechal v přítomných dětech nesmazatelné dojmy a jistě se sem do Buzic
příští rok všichni zase vrátí.
Vladimír Šavrda

JOSEF SYNEK - OBRAZY
POŘÁDÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Radniční výstavní síň Nám. Přemysla
Otakara II. č. 2

12. 3. – 4. 4. 2014
Pondělí

09:00–17:00

Úterý, čtvrtek, pátek 09:00–16:00
Sobota

Společné foto z buzického karnevalu.

09:00–13:00
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Aktuality ze SOŠ Blatná
Obhajoby a práce studentů
oboru Elektronické počítače
V únoru ve Střední odborné
škole, Blatná, V Jezárkách 745
proběhly veřejné obhajoby žákovských projektů praxe před odbornou komisí z řad učitelů
odborných předmětů. O obhajobách studentů
oboru Informatika v ekonomice a Obchodní
akademie jsme se zmínili v minulém čísle Blatenských listů. Nyní se zaměříme na studenty
4. ročníku oboru Elektronické počítače, kteří
na obhajobách představili funkční elektrotechnické výrobky. Obhajoby žákovských projektů
v předmětu praxe v SOŠ Blatná vyhodnotila
Česká školní inspekce jako nadstandardní „příklad dobré praxe“.
Studenti oboru Elektronické
počítače jsou
v průběhu studia
vedeni k tomu,
aby kromě počítačové odbornosti byli zdatní
i v odbornosti
elektrotechnické. Díky teoretickým hodinám,
dílenské praxi a laboratorním měřením jsou
schopni ve 4. ročníku sestavit a případně naprogramovat funkční elektrotechnický výrobek
včetně zapouzdření. Na letošních obhajobách
žákovských projektů mezi nejlepší výrobky patřily např. pájka s regulací teploty, infračervené
dálkové ovládání, laserová závora, mixážní
pult, LED barevná hudba, digitální teploměr
(viz foto), zařízení ke tvorbě zvukových efektů
na kytaře aj.
Pro potřeby
studentů k výrobě dílů na
elektrotechnické
výrobky i pro
zvýšení jejich
odborných znalostí SOŠ Blatná
letos pořídila 3D tiskárnu Velleman K8200
(viz foto). Tiskárna je nyní ve zkušebním provozu. Příští školní rok bude sloužit především
studentům oboru Elektronické počítače. Tito studenti v prvním ročníku absolvují základy tech-

nického kreslení a práci v programu ProgeCAD
2013 Professional. Grafický návrh dílu, který
se má z roztaveného plastu
vytisknout, se
musí nejprve navrhnout ve 3D
grafice, což studenti znají.
K témuž účelu slouží ve strojní a elektrotechnické dílně
v minulém roce zakoupená CNC frézka Gravos GV 21 (viz foto) řízená počítačem s CAD
programem. Na frézce studenti mohou vyrobit
např. precizní krabičky na elektrotechnické
výrobky, vlastní loga na výrobek, plošné díly aj.
V dílně je i sprejové leptací zařízení, přístroj na
laminaci suchých filmů k vytváření plošných
spojů, digitální měřiče a nástroje pro každého
studenta.
K oživení elektrotechnických výrobků studenti též využili moderně vybavenou elektrotechnickou laboratoř (viz foto) s digitálními

osciloskopy, virtuálními osciloskopy zapojenými
přídavnou kartou k počítači, generátory kmitů,
čítači, zdroji, multimetry apod.
K elektrotechnické odbornosti studentů
Elektronické počítače přispívá i předmět Elektrotechnika vyučovaný od 2. do 4 ročníku.
Ve 3. ročníku se studenti učí programovat
jednočipový procesor Atmel v rámci platformy
Arduino. Programování je v jazyce Wiring, který
je vytvořen na základě jazyka C/C++. Studenti na
konci roku jako výstup programují jednoduchý
autonomní mobilní robot.
K počítačové odbornosti studentů oboru
Elektronické počítače a Informatika v ekono-
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mice přispívají předměty Webové technologie
(kde se vyučuje XHTML, CSS, javascript),
Programování (C#, ASPX, SQL), Operační
systémy (instalace operačního systému včetně
Windows a Linux, aplikací na klientský počítač
i server), Počítačové sítě. K odbornosti zmíněných studentů přispívá i to, že mají zajištěnou
praxi na podnicích. K tomu studenti v rámci
odborné praxe na škole sestavují pod vedením
učitele počítače, server, instalují operační systém
a software, zapojují počítače, tiskárny aj. externí
zařízení do sítě kabelem i přes wifi apod.
SOŠ Blatná má nejlepší evropský eTwinnigový projekt!
Projekt mezinárodní spolupráce středních
škol Photography as a pedagogical tool, v SOŠ
Blatná koordinovaný Ing. Marií Švehlovou, byl
vyhodnocen jako nejlepší evropský projekt
v kategorii 16 až 19 let!
Na počátku dubna 4 žáci SOŠ Blatná, nejaktivněji zapojených do projektu, spolu s koordinátorkou vycestují na 4 dny do Bruselu na
setkání žáků nejúspěšnějších evropských škol.
Setkání je spojené se slavnostním předáním ceny
European eTwinning Prize 2014. O cestě Vás
budeme informovat.
Mezi několika vítěznými evropskými školami
je SOŠ Blatná jedinou školou z ČR (i na druhých místech najdeme z ČR už jen Gymnázium
z Vysokého Mýta). Přitom konkurence je veliká,
vždyť eTwinningový portál www.etwinning.
net, který existuje ve 25 jazykových verzích,
v současné době aktivně používá téměř 230 277
individuálních uživatelů a je v něm realizováno
5462 projektů evropských škol.
SOŠ Blatná již zahájila další dva eTwinnigové projekty, o nich se průběžně dozvíte na webu
školy www.blek.cz. Projekt je samozřejmě
otevřen i pro studenty budoucích prvních ročníků. Informace o opravdu mimořádném ocenění
nadstandardních mezinárodních aktivit školy najdete na webu eTwinningu www.etwinning.net
v části „Evropské ceny: vítězové v roce 2014“.
Pro školy všech stupňů může SOŠ Blatná
nabídnout konzultace k zapojení se do mezinárodních aktivit (nejen eTwinningových).
Mezinárodní aktivity SOŠ Blatná vyhodnotila
Česká školní inspekce jako nadstandardní „příklad dobré praxe“.
A. Drobník, foto M. Vít

Před 60 lety, 28.2.1954, zemřel ve vězení v Leopoldově bývalý předseda vlády, Rudolf Beran.
Při příležitosti tohoto výročí se konala pietní akce ve Strakonicích. V prostorách Senátu v Praze bude
otevřena od 5.3. do 18.3. tematická výstava.
ZM
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eTwinning nás baví
Mezinárodní projekt SOŠ Blatná Photography as a Pedagogical Tool získal
prestižní evropskou cenu eTwinning Prize 2014 jako nejlepší eTwinningový
projekt v Evropě v kategorii 16 – 19 let. Začátkem dubna převezmeme tuto
cenu na slavnostním vyhlášení vítězů v Bruselu.
SOŠ Blatná spolupracovala na tomto projektu spolu se středními školami ze Španělska,
Portugalska, Litvy, Itálie, Polska a Turecka. Žáci
pracovali s fotoaparátem a kamerou a hledali
souvislosti mezi tím, co se učí ve škole a okolní
realitou. Pořizovali jsme matematické fotografie,
fotili přírodu, architekturu, gesta, pocity, receptury tradičních národních pokrmů, národní svátky
a zvyky a jiné.
Co je eTwinning?
eTwinning byl iniciován Evropskou komisí
jako inovativní aktivita v rámci evropského
programu eLearning v roce 2005. V období
2007 – 2013 byl součástí nového evropského
programu LLP – Programu celoživotního učení.
Od roku 2014 je součástí navazujícího programu
na podporu vzdělávání a mezinárodní spolupráce
Erasmus+, který sjednocuje dosavadní aktivity
jako např. Comenius, Erasmus, Grundtvig,
Leonardo da Vinci. Do aktivity se může zapojit
každá škola (od mateřských po vysoké). Nástrojem mezinárodní spolupráce je portál www.
etwinning.net. Komunikace a spolupráce probíhá
prostřednictvím internetu a speciálně vytvořeného virtuálního prostředí pro podporu spolupráce,

pro společné setkávání, pro sdílení všech aktivit
a učení se na dálku. Projektem eTwinning mohou
učitelé obohatit svou výuku a žáci se setkávají při
společné práci se svými vrstevníky ze zahraničí
bez ohledu na hranice a vzdálenosti.
SOŠ Blatná je zaregistrována na portálu
eTwinning od roku 2008. Projekt Photography as
a Pedagogical Tool se nám díky grantu EU
podařilo realizovat také jako projekt Comenius,
tzn. že žáci i učitelé mohli vycestovat na zahraniční školy a osobně se poznat. Od doby, kdy
jsme součástí databáze eTwinning, jsme realizovali již 9 eTwinningových projektů, z nichž 5
získalo evropský certifikát kvality (European
Quality Label).
Současné projekty SOŠ Blatná
Ve školním roce 2013/2014 realizujeme projekt ePAL (eTwinning Promoting Autonomous
Learning). Jeho cílem je posílit otevřenost žáků
vůči odlišným kulturám a jazykům a zapojením
do společných aktivit se naučit více o kultuře
a jazyce partnerských zemí. Ve druhém pololetí
tohoto školního roku jsme zahájili podprojekt
Respect in the Cyberspace. Jeho cílem je nalézt

MAŠKARNÍ BÁL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
A je to tady!!! J Každoroční dětský karneval
v mateřské škole. Na tradiční karnevalové „řádění“ se vždy pečlivě připravujeme s několikadenním předstihem. Děti se zapojily do výroby
výzdoby celé MŠ. Vyráběli jsme papírové řetězy,
ozdoby z netradičních materiálů na výzdobu
záclon, obličejové karnevalové masky, „netradiční“ masopustní jitrničky a spoustu jiných
karnevalových ozdob a dekorací. Do takto
nazdobené školky jsme již mohli pozvat
natěšené děti v nejrůznějších maskách
a kostýmech.
Ve středu 19. 2. 2014 jsme se ocitli
v mnoha královstvích se spoustou princezen, princů, rytířů, ale i v dobrodružném
světě Spidermanů, bojovníků a setkali
jsme se s postavami z večerníčků a známých pohádek. Do legračních obleků
a masek se odvážily obléci i paní učitelky,
jak je již dobrým zvykem. Masek se sešlo

opravdu hodně a bylo těžké vybrat tu nejhezčí.
Pro děti byly připraveny hry a soutěže, malé
pohoštění a na závěr si společně všechny děti
zatančily v rytmu diska. J Za krásné masky,
soutěže a tancování dostaly děti sladké odměny
a drobné dárkové předměty.
H.P.
Mateřská škola Blatná, Šilhova
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pozitivní aspekty internetu, mobilních technologií a sociálních sítí, avšak na druhé straně vyhnout se možným rizikům interakce v kybernetickém prostoru (problémy kyberšikany, ochrany
osobních dat a soukromí). Našimi partnerskými
školami jsou střední školy z Portugalska, Itálie,
Irska, Řecka, Holandska, Polska a Srí Lanky.
S portugalskou školou spolupracujeme v eTwinningu již sedmý rok.
Více informací o projektech eTwinning lze
nalézt na webu školy www.blek.cz.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
Střední odborná škola Blatná
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OBEC HAJANY SRDEČNĚ ZVE NA

DRUHOU ČÁST PŘEDNÁŠKY

CO NEBYLO V DĚJEPISE O

NAŠICH PREZIDENTECH
PŘEDNÁŠÍ:
NEDĚLE

Ing. JOSEF KALBÁČ

16. BŘEZNA 2014

OD 14:00

OBECNÍ DŮM HAJANY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Program na březen 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 , ale i všichni ostatní
odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od
3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní Vydrové - pro děti 1. a 2.
tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00 Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny pro
děti od 3 let
ÚT 17:00 – 19:30 STOB – kurz snižování nadváhy
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, 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
10. 3. Loutka na špejli
12. 3. Strašidlo z papíru
17. 3. Perníková chaloupka
19. 3. Jarní sluníčko
24. 3. Chobotnice
26. 3. Bramborová tiskátka
14. a 15. 3. - Burza dětského oblečení a potřeb
17. 3. – zahájení kurzu Cvičení pro těhotné
- více na www.mckaprik.estranky.cz

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA
A OBEC ZÁBOŘÍ
zvou na

přednášku

Vladimíra Červenky

RYTÍŘ
TALACKO
A TI DRUZÍ
aneb Zábořsko v díle Aloise Jiráska
čtvrtek

13. března
2014
od

18:00

zasedací síň obecního úřadu v Záboří
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Obce Chlum a Hajany „oprášily“ tradici
masopustních průvodů
Hajany - Chlum: Podle vzpomínek pamětníků existovala kdysi tradice masopustních
průvodů, které putovaly z Hajan do Chlumu
a následující rok zase naopak. Tento krásný
obyčej však postupem času úplně zapadl do
mlhy zapomnění.

O to radostnější je skutečnost, že se letošního
22. února tato tradice dočkala vzkříšení. Podnětný plamínek vzplál v obci Hajany. „Protože my
jsme malá vesnice, požádali jsme o spolupráci
Obecní úřad v Chlumu a zároveň jsme oslovili
i chlumský Sbor dobrovolných hasičů,“ říká
hajanská starostka Dana Vohryzková, „Spolupráce byla dohodnuta a tak se masopustní průvod
skutečně dal dohromady. Překvapila mně vysoká
účast masek, kterých jsme zaznamenali asi sedmdesát. Zavítali k nám dokonce i lidé z Blatné.
Nejprve jsme obešli Hajany, pak následoval pěší
přesun do Chlumu a tam jsme také poctivě zastavili před každým stavením. Nikterak jsme ale
netlačili na pilu- pokud nám někdo dobrovolně
neotevřel, pokračovali jsme dál. Nutno zdůraznit,
že pohostinnost a štědrost starousedlíků i chalupářů byla až dojemná, všude jsme se setkali
s vlídným přijetím a vřelou odezvou.“
Maškary byly však vybaveny i vlastním proviantem: „Vezli jsme
sebou dokonce polní
kuchyni s polévkou
a horkou vodou na čaj
a grog. To jsme ovšem
zkonzumovali až naposled,“ směje se Dana
Vohryzková.
Aby bylo dostáno
všem formalitám masopustní tradice, požádal v pravé poledne na
hajanské návsi policista
coby zástupce průvodu
paní starostku o povolení „konati v obci
veselé taškařice“. Ná-

sledně obdržel dřevěný klíč od pomyslné vstupní
brány. Totéž se opakovalo i v Chlumu. V čele
maškarního průvodu jel traktor s ozdobeným
valníkem, na kterém ležel bakus a seděla část
muzikantů. Druhá část muzikantů kráčela za
vozem. Dočasný policista nosil po celou dobu
masopustního veselí oba dřevěné klíče na krku.
Na závěr průvodu byl bakus pohřben před chlumským pohostinstvím.
Masopustní veselice se blýskla kostýmy
vojáků, cikánek, zdravotních sestřiček, doktorů,
vězňů, rybářů, čarodějnic aj. Zásadními postavami byli ženich s nevěstou, čert a Káča a bába
s dědkem. „Škoda jen, že nám chyběl medvěd,“
zalitovala starostka Hajan. Zato nechyběl statný
dělostřelec.
I když do cíle dorazily všechny masky, byť
některé zápasily s přitažlivostí zemskou dost
krušně, v obci Chlum jisté maškary byly jako
protržené. „Dal jsem do placu litrovou flašku
hruškovice z roku 2001 a jen jsem udiveně
zíral, jak se celý obsah fofrem přestěhoval do
hrdel a žaludků přítomných,“ směje se ještě dnes
starosta Chlumu.
Ukončením a rozpuštěním průvodu ještě
celá masopustní taškařice neřekla své poslední
slovo. Na sále místního kulturního domu k tanci,
poslechu a dobré pohodě hrála až do ranního
kuropění skupina Anča Band, ještě před ní dvě
hodiny bavili přítomné muzikanti z průvodu.
Nedílnou součástí masopustního veselí byly
i děti. Právě ony jsou nadějí toho, že už tato
lidová kratochvíle v budoucnosti neskončí na
folklórovém smetišti. „Určitě chceme tuto společenskou akci zachovat i nadále. Zvlášť, když
se do příprav vrhli obyvatelé obou vesnic s takovým nadšením. Pravda je, že jsme zezačátku
museli informace o průběhu masopustů hledat
i na internetu a radit se se sedlickým starostou,
kde už mají s takovou akcí zkušenosti,“ dodává
starostka Dana Vohryzková.
Vladimír Šavrda
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Vishay, jeden z největších světových výrobců elektronických součástek, hledá pro svůj výrobní závod
v Blatné kandidáta na pozici:

Technik kvality
Pracovní náplň
• Provádění rozborů podle standardizovaných
postupů (8D report, PPAP)
• Ověřování výrobních etalonů
• Hodnocení kapability měřících zařízení a výrobních procesů
• Spolupráce při řešení zákaznických reklamací
a interně zjištěných neshod
• Provádění interních auditů
• Operativní úkoly v rámci podřízenosti vedoucímu
kvality závodu
Kvalifikační požadavky
• VŠ nebo ÚSO vzdělání technického zaměření
• Komunikativní znalost angličtiny
• Uživatelská znalost běžných kancelářských SW
• Praxe na pozici v útvaru kvality výhodou
Adresa pro zaslání přihlášky do výběrového řízení
a životopisu:
Martina.Rihova@Vishay.com
Telefonický kontakt pro dotazy: +420 383 455 611

Vishay, jeden z největších světových výrobců elektronických součástek, hledá pro svůj výrobní závod v Blatné
kandidáta na pozici:

Vedoucí kvality
Pracovní náplň
• Řízení metrologie a vstupní, mezioperační a výstupní
kontroly
• Uplatňování systémů kvality podle ISO 9001 a ISO/
TS 16949
• Stanovování cílů a vyhodnocování výsledků kvality,
při neshodách provádění rozborů a navrhování nápravných opatření
• Řešení zákaznických reklamací
• Řízení přípravy na zákaznické a certifikační audity,
• Organizování a provádění interních auditů a auditů
u dodavatelů
• Spolupráce na přípravě směrnic systému kvality,
kontrolních plánů a pracovních návodek
• Řízení útvaru s počtem 10 zaměstnanců
• Komunikace a reporting v rámci podřízenosti řediteli
kvality divize se sídlem ve Francii
• Občasné služební cesty včetně zahraničních
Požadujeme
• Vysokoškolské vzdělání technického směru, nejlépe
se zaměřením na elektrotechniku
• Zkušenosti s řízením systémů nebo prvků kvality
v rámci automobilového průmyslu
• Manažerské dovednosti a zkušenosti
• Velmi dobrou znalost angličtiny, včetně technické
terminologie
• Uživatelskou znalost běžných kancelářských SW,
řidičské oprávnění skupiny B
Nabízíme
• Práci v prostředí stabilní nadnárodní společnosti
• Finanční ohodnocení odpovídající nabízené pozici
• Další zaměstnanecké výhody
Přihlášku do výběrového řízení s životopisem v českém
a anglickém jazyce zašlete na adresu:
Martina.Rihova@Vishay.com
Telefonický kontakt pro případné dotazy: +420 383 455 611
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U Kulturní kalendář
Akce

8. 3. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT
DJ‘s, nebo nezávislá scéna různých
eleqtro projektů
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 3. SOBOTA | 20:00 |
MUCHA + ZÁKAZ UVOLNĚNÍ
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ČARODĚJNICE Z KUMBÁLU |
DVA KLÍČE
Zámek Blatná, Starý palác
Čarodějnice z kumbálu | francouzská
pohádka o tom, jak si Pierre dům za
pět franků koupil a v kumbále se mu
usadila čarodějnice.
Dva klíče | česká pohádka, o Jeníkovi,
který byl čertu zaprodán a svým dobrým srdcem se vykoupil, svou milou
získal, ztratil a znovu našel.
Vstupné dobrovolné

11. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KORNGOLD QUARTET
Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác
Korngold Quartet (dříve Quarteo di
Gioia) patří mezi přední česká kvarteta
nastupující mladé generace. Své kořeny má na brněnské konzervatoři, kde
začínalo pod vedením violoncellisty

Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala a pokračoval v již dnešním složení
na JAMU Brno ve třídě prof. Adolfa
Sýkory (Janáčkovo kvarteto). V rámci programu Erasmus bylo souboru
umožněno studium na Universität für
Musik und Darstellende Kunst ve Vídni, kde navázal spolupráci s Univ.-Prof.
Johanessem Meisslem (Artis Quartet).
V rámci mezinárodních mistrovských
kurzů kvarteto pracovalo s významnými osobnostmi komorní hudby jako
např. Hao Beyerle (Alban Berg Quartet), Sándor Devich (Bartók Quartet),
Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), Josef
Klusoň (Pražákovo kvarteto), Apollon
Musagte Quartet aj.
Soubor se snaží budovat všestranný
repertoár, který zahrnuje stěžejní díla
kvartetní literatury všech stylových
období. Kvarteto vystoupilo na řadě
festivalů u nás i v zahraničí (Pražské
jaro, Janáček Brno, Mozartovy cesty,
Europäische Wochen Passau aj.) Na
pozvání EMCY (European Union of
Music Competitions for Youth) podnikl
soubor také turné „Stars of tomorrow“
po Německu a Rakousku. Nahrával
pro Český a Bavorský rozhlas.
Vstupenky v infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná a na www.
ckvb.cz.

13. 3. ČTVRTEK | 8:30 + 10:00 |
ROBINSON CRUSOE
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Představení pro školy a maminky
s dětmi
Divadelní společnosti Teátr Víti Marčíka

Číslo
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15. 3. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí...
Obrovský balík peněz může člověku
naprosto rozvrátit život! Poněkud netypická oslava narozenin v komedii
z typicky anglického prostředí
Předprodej vstupenek v infocentru na
třídě J. P. Koubka
Cena vstupenky 60,- Kč

15. 3. SOBOTA | 20:00 |
ZUTRO | SARTAKTARAK |
NOAR+IS+
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

15. 3. SOBOTA | 20:00 |
REFLLEX
Koncert
Big beat Horažďovice
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

22. 3. SOBOTA | 20:00 |
CIRKUS MRODRÝ UBLUES +
OSLAVA 17.LET HOSPODY
U DATLA
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

22. 3. SOBOTA | 20:00 |
BŮHVÍ
Koncert
Hudebně literární tvůrčí umělecká skupina
Tři virtuosové a básník
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

23. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ZLATOVLÁSKA
Zámek Blatná, Starý palác
Divadlo Co tě to napadlo
Dvě komediantky Vám zahrají klasickou českou pohádku o chytrém Jiříkovi, mluvících zvířátkách a zlatovlasé
panně. Představení je ovšem také o
tom, že i když na začátku chce každá
hrát pohádku úplně jinak, nakonec
obě zjistí, že POROZUMĚNÍ mezi lidmi
je to nejdůležitější. Velmi úspěšné autorské a interaktivní představení plné
legrace, které využívá principů činoherního i loutkového divadla.
Vstupné dobrovolné
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14. 3. PÁTEK | 20:00 |

ŘÍMSKÉ NOCI

ZACHRAŇTE PANA BANKSE

Divadelní představení
Sokolovna Blatná
Vstupenky v blatenském infocentru,
na recepci Městského muzea Blatná a
na www.ckvb.cz
Ceny vstupenek: 290 - 350 Kč

Komedie/Drama/Životopisný/Historický/Rodinný/Hudební v původním
znění s titulky | USA/Velká Británie/
Austrálie 2013 | 126 min | Režie: John
Lee Hancock | 110,- Kč | Mládeži přístupný

16. 3. NEDĚLE | 15:00 |
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/
Sci-Fi v českém znění | USA 2014 | 92
min | Režie: Rob Minkoﬀ | 100,- Kč děti,
125,- Kč dospělí | Mládeži přístupný

19. 3. STŘEDA | 19:00 |
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
Fantasy/Akční/Mysteriózní v původním znění s titulky | USA 2014 | 105
min | Režie: Mark Waters | 90,- Kč |
Mládeži přístupný

21. 3. PÁTEK | 20:00 |
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Kino

7. 3. PÁTEK | 10:00 + 20:00 |
BABOVŘESKY 2
Komedie v českém znění| ČR 2014 | 110
min | Režie: Zdeněk Troška | 130,- Kč |
Mládeži přístupný

8. 3. SOBOTA | 16:00 + 18:10 |
TWILIGHT ROZBŘESK 1. ČÁST
| 16:00 |
Dobrodružný/Drama/Fantasy/Romantický v původním znění s titulky |
USA 2011 | 112 min. | Režie: Bill Condon
| 80,- Kč | Mládeži přístupný

TWILIGHT ROZBŘESK 2. ČÁST
| 18:10 |
Dobrodružný/Drama/Fantasy/Romantický v původním znění s titulky |
USA 2012 | 115 min. | Režie: Bill Condon
| 80,- Kč | Mládeži přístupný
JE MOŽNÉ ZAKOUPIT VSTUPENKU ZA
140,- Kč ZAJIŠŤUJÍCÍ VSTUP NA OBĚ
PROMÍTÁNÍ

12. 3. STŘEDA | 19:00 |
300: VZESTUP ŘÍŠE (3D)
Akční/Drama/Válečný v původním
znění s titulky | USA 2014 | 102 min |
Režie: Noam Murro | 130,- Kč | Mládeži
do 12 let nevhodný

Komedie/Drama v původním znění
s titulky | USA 2014 | 100 min | Režie:
Wes Anderson | 110,- Kč | Mládeži do
12 let nevhodné

Knihovna
BŘEZEN - měsíc čtenářů
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH
ČTENÁŘŮ na rok ZDARMA
AMNESTIE pro zapomnětlivé čtenáře
KNIŽNÍ PŘÁNÍ DO KRABIČKY – čtenáři
mohou psát svá přání knih, které jim
v knihovně chybí a které by zde rádi
našli

20. 3. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME… A MALUJEME OBRÁZKY

Ze sbírek Městského muzea
180 LET OD VELKÉHO POŽÁRU
MĚSTA BLATNÉ
V dřívějších dobách nepatřily požáry
měst, většinou vystavěných ze dřeva
a došek nebo šindele, mezi nic neobvyklého. Město Blatná trpělo požáry
poměrně často. Nejstarší zprávy o požáru Blatné pochází z roku 1502, kde
se o něm zmiňuje listina Vladislava
II. Jagelonského. Roku 1522 vyhořela
Blatná skoro celá. Požáry se opakovaly i v letech 1577, 1603, 1623, 1631 a
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pak téměř ob rok. V roce 1763 vyhořela severní strana blatenského zámku.
O tři roky později nechali blatenští
občané postavit pod děkanstvím socha sv. Floriana, patrona proti ohni.
Ovšem ani to proti ohni nepomáhalo
a požáry vznikaly téměř pravidelně.
22. června 1794 byla zaznamenána
ohromná bouřka a zápisky si zmiňují o
tom, že blesky zabily i vykrmené prase.
Největší a nejhorší požár však postihl
Blatnou dne 13. září 1834. Shořelo na
118 měšťanských domů, také radnice,
děkanství, špitál i věž děkanského kostela. Okolo desáté hodiny dopoledne
vypukl požár v domě „U Bažantníků“,
poněvadž bylo velmi sucho, oheň se
bez obtíží šířil dále. Jen díky pomoci
všech blatenských občanů neshořel
chrám Panny Marie. Několik lidí bylo
při požáru zraněno, největší škody
byly ale zaznamenány na majetku.
Příčiny požáru nebyly nikdy vypátrány.
V muzejní knihovně se nachází vzácný tisk „Obraz utrpení čili povzbuzení
ku pomoci nešťastným Blatenčanům“
vydaný v písecké tiskárně roku 1835,
výtěžek z prodeje spisku byl tehdy na
zmírnění škod.
-krapet-

Informace o(d) nás
JAZYKOVÉ KONVERZACE
Od prvního březnového týdne probíhají v blatenské knihovně v podvečerních
hodinách setkání zájemců o konverzaci ve vybraném jazyce. Ideální příležitost pro každého, kdo chce oživit,
nebo v sobě probudit vztah k cizí řeči.
V současné době probíhají konverzace
v němčině, angličtině a španělštině. K
dispozici jsou i kurzy češtiny pro spoluobčany, kteří by chtěli zdejší úřední
jazyk ovládat o něco více.
Cena za jednotlivou lekci je 50,- Kč.
Nutná je však účast minimálně třech
osob na jedné lekci, aby mohla konverzace proběhnout.
Téma dané konverzace se určuje vždy
předešlou lekcí. Informace o programu umístíme na náš web, abyste se
mohli na každou lekci podle svých potřeb připravit.
V neposlední řadě je důležité připomenout, že pokud Vám nevyhovuje
žádný z nabízených jazyků (viz. níže),
je možné zajistit i konverzace např. v
italštině, francouzštině, ruštině či dalších jazycích.
Program jazykových konverzací
Pondělí

18:00 NĚMČINA
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Úterý
Středa
19:00
Čtvrtek

prozatím volno
18:00 ANGLIČTINA
ŠPANĚLŠTINA
prozatím volno (v plánu 18:00 ČEŠTINA)
Pátek
prozatím volno
Více informací na www.kulturablatna.cz,
info@ckvb.cz, 383 311 251

MASOPUST
První březnovou sobotu proběhla v
Blatné již podruhé obnovená oslava
Masopustu.

Příznivé počasí a nabízený program
přilákal na masopustní průvod vysoký
počet návštěvníků. Jsme velmi rádi, že
se sešlo tolik přihlížejících diváků, ale
rovněž i příchozích masek, díky nimž
byla dotvořena výborná atmosféra celého průvodu.
Masopustní veselí se započalo již během dopoledne. V ulicích se nečekaně
objevil medvěd s vránou, kteří za doprovodu hlasitého bubnování lákali
k účasti na masopustním průvodu. V
poledne se prostor před Kaplankou
proměnil na místo vybízející k tradičnímu masopustnímu hodování. Zabijačkové pohoštění využívali nejen
přicházející diváci, ale i masky z řad
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veřejnosti. Po slavnostním zahájení a
představení tradičních masek, kterého
se ujal „soudce“ D. Flandera, předal
pan místostarosta P. Ounický. klíče od
města samotnému „Masopustovi“. A
taškaření mohlo začít.
Po dramatické „popravě“ Bakchuse se
masky seřadily v řad přímo za márami a vydaly se směrem do města. Nechyběla jednotlivá zastavení, během
nichž masky vesele tančily a pohotoví
hospodští, domovníci, ale i členové TJ
Sokol Blatná přinášeli rozmanité ob-

přibývajícími ročníky masopustu. Na
výrobě kostýmů se rovněž podílely i
dámy navštěvující pravidelné setkání
v knihovně „Čteme a pleteme…“, kde
vytvořily mnoho barevných květů na
vysoké čepice „Turků“. Zároveň děkujeme p. P.Zmeškalovi a p.Žílové za organizaci tradičních trhů a pohoštění v
ulici Na příkopech.
V neposlední řadě naše poděkování
patří všem ochotným nadšencům,
kteří se nebáli převléci se do kostýmů,
zhostit se nové role a spolu s námi při-

čerstvení. Za to jim patří náš velký dík.
Příjemným odpočinkem byla zastávka na zabijačce v hospodě „U Datla“,
odkud se již průvod ubíral směrem k
domovu seniorů. Na toto setkání jsme
se všichni velice těšili a opravdu se
stalo tou nejdojemnější částí celého
programu. Seniorům vesele zatančila
Kobylka, načež se odehrálo její druhé
symbolické popravení a znovuvzkříšení. Průvod se poté odebral zpět před
Kaplanku, kde se naposledy rozloučil
s popraveným Bakchusem. Na závěr
všeho veselí bylo vyhlášeno sólo s nejzajímavější maskou a masopustní průvod se opět pokojně rozešel.
Těší nás, že na znovuožití tradice masopustu v našem městě se nezištně
podílela celá řada místních i přespolních dobrovolníků. Jmenovitě bychom
chtěli vyzdvihnout především kapelu
p. Koubka st. a šikovné mladé bubeníky pod vedením p.Koubka ml., kteří
hudebně doprovázeli program masopustu již od dopoledního programu. Zároveň děkujeme pekařství p. J.
Vrány za věnované pohoštění. Krásné
rozmanité masky jsme si mohli prohlédnout díky tvůrčímu nasazení paní
Kláry Jánské a Jany Švecové, které
tak založily fond tradičních masek, na
jehož rozšiřování chceme pracovat s

pravit svým spoluobčanům netradiční
zážitek.
Věříme, že jste si oslavu letošního masopustu náležitě užili a těšíme se na
Vás příští rok. Pro připomenutí přikládáme několik fotograﬁí.

Více fotograﬁí, našeho informačního
průvodce masopustem a další informace najdete v archivu 2014 na našich
stránkách www.kulturablatna.cz.
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U sport

Mistrovství ČR ve stolním
tenise s blatenskou účastí

TJ Sokol Blatná děkuje
sponzorům, kteří
podpořili ples věcnými
a finančními dary:
Albín Veselý – stavebniny, B a K Písek,
Blatenská tiskárna, Ciao – Cestovní kancelář,
Domácí potřeby Lebedová, Drogerie Drnek,
Elektro Němcová – Němec, Expert Elektro
Jankovský, General Weld, s. r. o., Chovatelské
potřeby – Vendula Hořejšová, Jikon –Service, s. r. o., Kanzelsberger, a. s., KarBikeSPORT
Pavel Karban, Kovovýroba – Ing. J. Koubek,
LEIFHEIT Blatná, Lékárna Arnika, Lékárna
Poliklinika Blatná, Lidové řemeslo – Fučíková,
MAKO Blatná, s. r. o., Meggle, s. r. o., p. Pancová, Petr a Hana Bursovi, Pedikůra – J.Koubková,
Restaurace Podatelna Miroslava Nová, Restaurace Sokolovna Jiří Datel Říha, Rozmarýna
Hana Maňasková, Textil pod věží – Anežka
Hrbková, Super, s. r. o., Spar Tvrdý, Stavebniny
Pod rybníkem Pustý, Sylvie Hair Studio, Švadlenka – p. Cihlová, Zdravá výživa nám. Míru,
ZVEREX – Vl. Milotová, Železářství Bambásek

Dne 28. 2.–2. 3. 2014 se uskutečnilo Mistrovství ČR ve stolním tenise v Plzni, kterého se
zúčastnila i hráčka oddílu TJ Blatná Marta Lněničková, která se na mistrovství kvalifikovala 1.
místem z Krajského přeboru v Č. Budějovicích.
První stupeň kvalifikace se hrál v pátek 28.2,
kde hráčky bojovaly ve 4členných skupinách,
ze kterých do II. stupně postupovala vítězka.
Lněničkovou v prvním zápase však zaskočila
papírově slabší hráčka, se kterou prohrála 2:3,
následovalo rychlé vítězství 3:0 a rozhodující
zápas s nejlepší hráčkou skupiny po kvalitním
výkonu dokázala Lněničková vyhrát 3: 1. Ovšem
na poměr setů to nestačilo a Lněničková skončila
na druhém nepostupovém místě.
Dále se v mužské kategorii představil blatenský odchovanec Jan Duspiva, který v současné době působí v rakouském klubu UTTC
METTMACH ve 4. nejvyšší soutěži.
Duspivovi se podařilo vyhrát 3člennou skupinu a postoupit do II. stupně kvalifikace, kde
rovněž zvítězil a tím si zajistil postup do hlavní
soutěže mezi 48 nejlepších hráčů. Tam však
v prvním kole nestačil na extraligového Jaromíra
Zlámala a prohrál 0:4. Nutno říct, že Duspiva
bojoval během turnaje i se zdravotní komplikací
a to bolestí levého (hrajícího) ramene.
Titul mistra ČR vybojoval Tomáš Konečný
a v kategorii žen zvítězila Iveta Vacenovská.
Oddílové stránky: www.pinecblatna.cz
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P O Z VÁ N K A
TJ Sokol Blatná

zve všechny členy a příznivce na

VALNOU HROMADU,
která se bude konat

v pátek 28. března
od 17.00 hodin
v sokolovně

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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U INZERCE
StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná

Nabízíme provedení tČchto prací:
xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ

Číslo
Ročník
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25 (35)
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BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

Pro všechny zájemce
provádíme:
■ Opravy nákladních vozidel
■ Přípravy vozidel na technické prohlídky
■ Opravy traktorů a zemědělských strojů
■ Výměnu motorových olejů
■ Zámečnické práce, kovovýroba
■ Svařování hliníku metodou TIG, MIG/MAG
■ Výroba lodí
■ Nákladní doprava (Mercedes Atego nosnost

4.5t)
Informace a objednávky:
Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747,
388 01 Blatná
Tel. 383 422 512
777 762 475 - p. Solar
777 632 195 - p. Dlouhý


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

PĜíjem 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
Jiří Chodora

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

NABÍZÍ:

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře




tel.: 721 310 480

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
23 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 2+1, 3+1– Blatná, RD – Bělčice, Sedlice, Míreč, Závišín, Blatná,
Kbelnice, Hutě pod Třemš.,
chalupy – Jindřichovice, Lnáře, Drah. Málkov, komerční obj. – Blatná, Kasejovice,
Tchořovice, Mirovice, stav. pozemky – Buzice, Bezdědovice.
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!


PRODÁM V BLATNÉ 3+1,
UL. Nad Lomnicí – po
rekonstrukci, 1. patro,
výtah.
Tel.: 730 686 704



6OHYRYìNXSRQQDYåHFKQ\VOXçE\

Blatná
7ĜtGD7*0DVDU\ND

KOUPÍM V BLATNÉ 1+1
– 2+1, staré sídliště –
výtah nebo nižší patro.
Tel.: 730 686 704
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Tel. objednávky:
608 450 975
www.studio-ma.cz
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s.r.o.
s.r.o.
o
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)
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Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
 uhlí z dolu BÍLINA

kostka, ořech, ořech II,
brikety - Německo

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy

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
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