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Vítězem krajské soutěže v psaní na klávesnici je student SOŠ Blatná
Dne 18. března 2014
se v rámci Mistrovství
ČR v grafických předmětech konalo krajské kolo
na Gymnáziu a Střední
odborné škole ekonomické
ve Vimperku. Zúčastnili
se ho ti nejlepší studenti
z deseti středních škol v Jihočeském kraji, kteří souVítěz Josef Wudy. těžili v disciplínách psaní
na klávesnici, korektura textu, wordprocessing
a mluvené slovo.
Střední odbornou školu Blatná reprezentovali
studenti 4. ročníků Josef Wudy, Michaela Korousová a Monika Šůsová. Soutěžili v disciplíně
psaní na klávesnici.
A jak to dopadlo? Josef Wudy se ve velké
konkurenci 26 studentů stal vítězem královské
disciplíny psaní na klávesnici krajské soutěže
v grafických předmětech s vynikajícím výkonem 374,0 čistých úhozů za minutu. Děkujeme

Pozvánka
Jako tradičně, tak
i letos - již počtvrté - se
otevřou brány Střední
odborné školy v Blatné
pro všechny, kteří mají
chuť prožít příjemný
večer s hudbou a poezií.
Pojďme společně strávit pár hezkých chvil.
Popřejeme štěstí našim
letošním maturantům
a představíme úspěšné
projekty školy. Zveme
studenty, jejich rodiče,
bývalé studenty, přátele
školy i veřejnost.

za reprezentaci našim studentům, blahopřejeme
všem a Pepíkovi přejeme hodně štěstí, klidnou
mysl a nadále hbité prsty.
Ve školním roce 2014/2015 přivítáme nejlepší studenty středních škol Jihočeského kraje

Nácviky před soutěží.

na krajském kole soutěže „Mistrovství České
republiky v grafických předmětech“, které bude
pořádat naše škola. Věříme, že i rok 2015 bude
pro nás úspěšný.
Ing. Hana Augustinová
Mgr, Daniela Benešová

Zajímavé setkání
V sobotu 29. 3. odpoledne se uskutečnilo v kavárně na blatenském zámku zajímavé setkání - hosty primáře MUDr. I. Apetauera
se stali významný blatenský rodák, profesor Zdeněk Václav David,
historik, kterého můžeme potkat v Blatné jen vyjímečně, protože
žije a pracuje ve Washingtonu D.C. v USA a pan Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, který patří k zakladatelům české virologie.
Docent Slonim si zásluhy a uznání získal i v zahraničí – desítky
let spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
V Blatné ho přece jen potkáváme častěji.
Zajímavá beseda, kde profesor David, který vykonával profesuru na několika prestižních amerických univerzitách, vyprávěl svůj
životní příběh a v krátkosti seznámil s tématy svých nových publikací. Docent Slonim zdůraznil pořebu dosažené úspěchy na poli
očkování v budoucnu nepromarnit jeho nesmyslným odmítáním.
Primář Apetauer vyzdvihl důležitost těchto osobností spjatých
s Blatnou - měli by se stát jako skutečné, mezinárodně uznávané
elity, povzbuzením a inspirací pro nás ostatní.
Určitě se k životním příběhům
prominentů sobotního setkání
na stránkách Blatenských listů ještě vrátíme.
Zdeněk Malina
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U Aktuality
Informace pro distributory
a prodejce kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce zákonů pod
č. 309/2013 Sb.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto
produktů jak podnikatelům, tak i konečným
spotřebitelům.
Připomínáme hlavně podnikatelům, kteří
prodávají líh konečným spotřebitelům že
do dne 17. dubna 2014 musí podat na živnostenském úřadu žádost o koncesi na prodej
lihu. Vezměte sebou průkaz totožnosti. Žádost
o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava
vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny
podávají v restauračních zařízeních, případně
i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského
zákona). Marným uplynutím lhůty k podání
žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin podnikateli
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo
lihoviny zaniká.
Živnostenský úřad Blatná

Plním slib

JAK PRVNĚ ZAHŘMÍ, FIALKA VÍC NEVONÍ
A máme tu APRÍL, příroda rychle bují a rozkvétá, letošní poměrně teplý rok nám teprve ukáže své plány…jaké nás to čeká aprílové počasí?
Už za čtrnáct dní budeme slavit Velikonoční
svátky a všichni si přejeme, aby byly krásné
jarní a slunečné. Vždyť není nic nádhernějšího
než probouzející se příroda ozářená slunečními
paprsky.
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje - aktuální osídlení
záchytných kotců
Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná

Dne 29.3.2014 okolo 20:00 hodiny byla
mezi Blatnou a Tchořovicemi nalezena
volně pobíhající fena
rasy německý ovčák,
zhruba půl roční štěně.
Na krku měla černý
textilní obojek. V kotcích dostala jméno Brita. Je
nekonfliktní, hravá a učenlivá. Je již odčervena.

Slíbila jsem, že se s vámi podělím o to, jakou
reakci můj článek vyvolá. Přísloví, že potrefená
husa se vždycky ozve, to řeklo za mne. Článek
se zakládal na pravdě. Vše proběhlo tak, jak jsem
uvedla. Mohl by si vůbec někdo něco takového
vymyslet?
Vím, že jste si svůj úsudek udělali, jak
vyplynulo z ohlasů na můj článek. Já nebudu
vyhrožovat právní cestou za nařčení ze lži.
Stačí, že bylo vyhrožováno mně. Také by vás,
vážení spoluobčané Blatné, zajímalo, čím jsem
„velmi poškodila poslání Domova pro seniory“?
Nepoškozuje jeho pověst něco jiného? Mnozí to
zajisté dobře víte.
Marie Tuháčková

TANEČNÍ 2014
Kurz společenského tance
bude zahájen v sobotu 13.září
2014
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky
ke stažení na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu
tanecni.blatna@centrum.cz

Pozvánka na letošní druhý PRAVICOVÝ KLUB V BLATNÉ
Hostem diskusního setkání v pondělí 7.4. v 18.00 hodin v blatenské
Kaplance bude Doc. MUDr. JAROSLAV ZVĚŘINA, CSc. z Tábora,
známý sexuolog, zastupitel Jihočeského kraje, bývalý poslanec Evropského parlamentu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Setkání je určeno pro všechny příznivce pravicové politiky, a proto
prosím pozvěte své známé.
Zdeněk Malina
předseda MS ODS Blatná

PŘIJDE JARO PŘIJDE…
Pro náš tradiční velikonoční prodej by se
v letošním roce více hodil název Přišlo jaro,
přišlo…ale kdo z nás umí předvídat.
Pravidelný sobotní prodej jsme v tomto
měsíci doplnili ještě prodejem v pátek odpoledne a v týdnu před jarními svátky budeme
k vidění pod blatenskou věží také o zelený
čtvrtek. V minulých listech jsem upozorňovali
na sobotu 12. dubna, kdy se v Blatné nebudeme vyskytovat vůbec, ale protože je neustále
všechno jinak, je možné, že nás i tuto sobotu
pod blatenskou věží zastihnete. Budeme jako
překvapení!
(Otvírací dobu najdete na vratech u obchodu
s Textilem pod již zmiňovanou blatenskou věží.)
PŮJČOVNA LODĚK – NÁBŘEŽÍ PROTI
KAPLANCE
Pomalu se také rozbíhá půjčovna loděk a jak
jste si možná všimli, úpravy v náhonu už jsou
skoro hotové. Pokud bude počasí i nadále přát,
bude půjčovna zatím otevřena v sobotu odpoledně od 14.00 hodin do 16.00 a v neděli od 13.00
také do 16.00 hodin.
Tipy na měsíc duben:
Velikonoční řehtačky, různých druhů
Pomlázky i se zdobnou rukojetí (pokud
chcete plést sami a nevíte, jak na to, poskytneme vám návod)
Kraslice, tradiční i netradiční
Velký výběr dobrých medových perníčků
UPOZORNĚNÍ: Pro všechny milovníky zdravých bylin – medvědí česnek je už bohužel
vyprodán.
JE-LI DUBEN PĚKNÝ, BUDE KVĚTEN
JEŠTĚ LEPŠÍ
Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Zemřelí – únor
Král Josef nar. 1924, bydl. Řečice, úmrtí 23. 1. 2014
Necudová Zdeňka nar. 1942, bydl. Blatná, úmrtí 1. 2. 2014
Rodová Božena nar. 1933, bydl. Škvořetice, úmrtí 10. 2. 2014
Šindelář Pvel nar. 1943, bydl. Holušice, úmrtí 13. 2. 2014
Buben František nar. 1913, bydl. Blatná, úmrtí 21. 2. 2014
Posavád Josef nar. 1934, bydl. Blatná, úmrtí 24. 2. 2014
P. Jan Koblih nar. 1919, t.č.bydliště České Budějovice, úmrtí 28. 2. 2014
(farář)

Sběr jedlých olejů a tuků
Téměř všichni využíváme v kuchyni při vaření různé oleje či jiné jedlé
tuky. Nastává však otázka, jak se jich poté zbavit? Mnoho lidí nejspíše
vylije olej do dřezu a myslí si, jak se jej rozumně zbavili. Po ochlazení
však v kanálech vznikají hrudky, jež se postupně nabalují a zachycují další
příměsi. Ucpávají pak kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich
chod a zastavují je. Ještě horší je však vliv tuků na urychlování koroze
kanalizačních potrubí. Tuky se totiž v kanalizaci částečně rozkládají,
vznikají mastné kyseliny a ty následně urychlují korozi stěn kanálů a potrubí. Bezprostředně se sice neprojeví, ale reálně se tím zkracuje životnost
kanalizace, a zvyšuje se tak potřeba investic do čištění, oprav a obnovy sítí.
Použitý rostlinný olej proto určitě nevylévejte do kuchyňského odpadu
nebo do záchodu. Ani popelnice nebo zahradní kompost není správné
místo, kde by měl skončit. Ideální způsob, jak naložit s použitým rostlinným olejem, je možnost jeho odevzdání na Sběrném dvoře. Na Sběrný
dvůr ho můžete nosit nejlépe v uzavřených nádobách, např. PET láhvích
nebo sklenicích. Zde jsou ukládány do sběrné nádoby a po jejím naplnění
odvezeny specializovanou firmou. Ta vše předává dále zpracovatelským
firmám, které dokážou oleje vyčistit a vytvořit z nich surovinu pro další
výrobu, nejčastěji v chemickém průmyslu.
Mnoho občanů již této možnosti uložení využívá a jen za loňský rok
bylo odvezeno ze Sběrného dvora v Blatné 280 l jedlých olejů a tuků.
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Stavební činnost TS Blatná –
měsíc březen
V průběhu měsíce března pracovaly Technické služby hned na několika
stavebních akcích, z nichž dvě byly téměř dokončeny.
Tou první je chodník v ulici Nádražní u budoucího „Komunitního
centra“, o kterém jste již byli podrobně informováni.
Druhou akcí bylo provedení terénních úprav
náhonu pod budou fary,
respektive u „Kaplanky“.
Zde došlo ke stavebním
úpravám pravého břehu,
kdy byla vytvořena kamenná opěrná zeď se čtyřmi
schodovými stupni pro přístup ke kotvišti lodiček.
Opěrná zeď byla znovu
provedena dle původních
dispozic a z části i z původních kamenů (viz přiložená fotografie z výstavby). V rámci této akce zbývá ve vzniklém prostoru osadit lavičku
a také dřevenou postavu vodníka, která je v současné době již převezena
do areálu Technických služeb.
Třetí akcí, u které byly zatím zahájeny přípravné práce, je výstavba II.
etapy chodníku v ulici Vrbenská. Zde došlo k pokácení 3 kusů vzrostlých
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lip, kdy kácení, vzhledem
k náročnosti, provedla odborná firma.
Závěrečnou čtvrtou
stavební akcí, která byla
také zahájena, je výstavba
nového parkoviště v ulici
Čechova. Na parkovišti
vznikne 6 parkovacích stání
a bude provedeno z asfaltového betonu. Výstavba
tohoto parkoviště je úzce
spojena s již vybudovaným spojovacím chodníkem u Základní školy
J. A. Komenského,
který po dokončení
výstavby parkoviště
bude moci být otevřen pro veřejnost.
O dalším průběhu
provádění stavebních
prací budete i nadále
průběžně informováni.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014., v částce 11, která byla rozeslána dne
19. února 2014.
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky
konat ve dnech:
- pátek 23. května 2014
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- sobota 24. května 2014
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat,
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu nebo omezení svéprávnosti.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve dnem
vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května
2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakékoli volební místnosti na území České republiky.
Voliči, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu vedeného Městským úřadem Blatná, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu i v den státního svátku 8. května 2014:
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. je možné kontaktovat úřednici
odboru na tel. 604 739 865, příp. od 12.00 hod. do 16.00 hod. mohou
podat žádost přímo na pracovišti odboru správního MěÚ Blatná.
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a
• je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014)
předloží kopii dokladu osvědčující přihlášení žadatele na území České
republiky a zároveň čestné prohlášení
Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
na území České republiky požádá,
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal
o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon
práva volit,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého
seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
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Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou
vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci
obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan
jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých
volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro
výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili
na příslušném obecním úřadě).
2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého
seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České
republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého
seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.
Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla
jeho žádost vyřízena.
Občané jiných členských států EU, kteří mají přechodný nebo
trvalý pobyt ve správním obvodu Blatné, podávají žádosti u odboru
správního MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 1520 (vchod vedle
ZŠ TGM Blatná). Podat žádost lze i v neděli 13. dubna 2014: v době
od 10.00 hod. do 12.00 hod. je možné kontaktovat úřednici odboru
na tel. 604 739 865, příp. od 12.00 hod. do 16:00 hod. mohou podat
žádost přímo na pracovišti odboru správního MěÚ Blatná.
Více informací podá Ing. Hana Valachová, tel. 383 416 205, příp.
na webových stránkách Města Blatná www.mesto-blatna.cz nebo Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz, odkaz volby do Evropského parlamentu.
Ing. Hana Valachová, v. r. - vedoucí správního odboru

Mrazík v březnu
Na první jarní den připadlo v ZŠ Holečkova maškarní rejdění. Jako každoročně
si pedagogický sbor připravil své představení jako překvapení pro děti. Zvoleným
tématem se letos stala oblíbená ruská pohádka Mrazík. Nezbývalo než si rozdělit
role, sehnat kostýmy, vyrobit kulisy a vybrat ty nejlepší scény, které by pobavily
a zároveň tvořily příběh. Naučit se text nebylo takřka potřeba, jelikož každý znal
„Mrazíka“ nazpaměť. A už se mohlo jít na věc.
Přes několik málo zádrhelů se vystoupení,
ke spokojenosti pedagogů, podařilo a podle
okamžitých pozitivních
reakcí našich dětí i pobavilo. A pak už zbyl
prostor na diskotéku,
a jelikož bylo venku nebývale krásně, přesunul
se taneční parket ven
na čerstvý vzduch. Společně si všichni zatančili oblíbenou „mašinku“, a pak se už tancovalo podle libosti.
Na parketě bylo k vidění spousta krásných masek – od čertů přes vílu až po indiána.
„Rada starších“ odměnila deset dětí, které nejen měly krásný kostým, ale zároveň
se předvedly na tanečním parketu.
Závěr maškarního bálu patřil vyhodnocení výtvarné soutěže „O nejkrásnější
maminku“, která proběhla v rámci MDŽ a do níž se zapojily děti ze všech ročníků.
Po sečtení výsledků se na prvním místě umístily hned tři obrázky a to maminka
Kačenky Eichnerové, Lenky Hejlové a Káji Bartošové. O druhé místo se podělily
hned čtyři obrázky maminek, jejich autory byli Toník Škudrna, Anička Altman,
Klárka Ištoková a Jarda Uher. Vítězné obrázky maminek budou v příštím čísle.
Bc. Lucie Kyliánová - ZŠ Holečkova, Blatná
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Něco o Velikonocích
Velikonoce v obchodech jsou především
svátkem „zajíčka a vajíčka“. I když jsou to moc
krásné symboly, neříkají obyčejnému člověku
v podstatě nic. Myslím si, že by bylo žádoucí
vysvětlit alespoň základní věci – co vlastně
o Velikonocích slavíme, proč se je v církvi
slaví několik dní, na jaké konkrétní události
vzpomínáme.
Velikonoční svátky, stejně jako i ty vánoční,
těsně souvisí s životem Ježíše Krista, jehož
křesťané považují za Božího Syna a střed své
víry. O Vánocích se jedná o začátek jeho života
– proto oficiální název zní Narození Páně. Oproti
tomu obsahem Velikonoc je závěr Ježíšova života. Jsou to osudy hrozné a zároveň radostné.
Vzhledem k tomu, že věřící chtějí tyto události
maximálně napodobovat, představit si a prožít,
oslava je delší a říká se jí „Velikonoční triduum“
(latinsky „tři dny“). Využívá se židovská tradice
počítání času, tedy den začíná večer a končí
odpoledne. Teď podrobně.
Zelený čtvrtek
Pátý den Svatého týdne
(počítáno od Květné neděle
včetně). Přívlastek „zelený“ je
pravděpodobně chyba vzniklá z němčiny. Tento
den měl název „Greindonnerstag“ (lkavý čtvrtek), což se ve výslovnosti změnilo v „Gründonnerstag“ (zelený čtvrtek). V tomto dnu slavíme
ustanovení Eucharistie a kněžství. Dopoledne
slouží v katedrálách diecézní biskupové spolu
s kněžími mši svatou, při níž se světí oleje, které
pak jsou celý rok používané při svátostech.
Večer začíná první den Velikonočního
tridua. V Bibli je popsáno, jak Ježíš požívá
s apoštoly pesachovou čili velikonoční večeři
v připravené místnosti (tzv. večeřadlo). Potom
jdou do Getsemanské zahrady, kde je Ježíš
zrazen Jidášem a uvězněn. V noci se schází
židovská rada (Sanhedrin), která uznává Ježíše
vinným z rouhání.
Proto ve večerních hodinách se v kostelech
slaví Mše na památku Večeře Páně (v bílé
barvě, i když postní doba má barvu fialovou).
Po přijímání se Svátost oltářní přenáší na předem
připravené a vhodně vyzdobené místo (tradičně
se mu říká „Getsemany“). Podle místních možností by věřící měli nějakou dobu Nejsvětější
svátost adorovat.
Velký pátek
Šestý den Svatého týdne.
Je to připomínka smrti Ježíše
na kříži. Podle prastaré tradice
se neslaví mše. Stejně jako Popeleční středa je v katolické církvi Velký pátek
dnem přísného postu.
Trvá první den Velikonočního tridua. V Evangeliu čteme, že ráno Ježíš je přiveden k Pilátovi,
který je římským prefektem Judeje a má vynést
odsuzující rozsudek. Odpoledne Ježíše vyslýchá
Herodes Antipas, tetrarcha (vládce) Galileje,
který se na svátky zdržoval v Jeruzalémě. Ježíš
je konečně Pilátem odsouzen ke zbičování a pod
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nátlakem lidu také k smrti. Kolem poledne je
ukřižován, ve tři hodiny odpoledne umírá. Teprve
teď začíná druhý den Velikonočního tridua.
Před západem slunce je Ježíš narychlo pohřben,
protože je předvečer soboty, která je v židovském
náboženství dnem odpočinku.
A co se koná v kostelech? Adorace „v Getsemanech“ může pokračovat vlastně celé dopoledne. Kolem třetí hodiny se slaví v červené barvě
památka umučení Páně. Ovšem nejčastěji se
zvolí pozdější hodina, aby se lid mohl zúčastnit
větším počtem (není to u nás den pracovního
volna, což je pravidlem v některých zemích,
např. v Skandinávii). Tento obřad má tři části:
bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Poté začíná adorace Nejsvětější svátosti
u Božího hrobu.
Bílá sobota
Sedmý den svatého týdne. Přívlastek „bílá“ pochází
od barvy roucha katechumenů,
čili lidí, kteří se připravují
na křest (i když tento obřad k Bílé sobotě
nepatří). Mše svatá se neslaví. Doporučuje se
držení postu.
Dle Bible je to „den ticha“. Ježíšovo tělo
odpočívá v hrobě, před ním je pro jistotu stráž.
Poněvadž je sobota, nikdo to místo nenavštěvuje.
Apoštolové jsou ve večeřadle. Proto se i v kostelech nekonají žádné obřady, kromě adorace
Nejsvětější svátosti u Božího hrobu (může být
až do začátku večerní vigilie). Podle zvyku je
možné už tohoto dne žehnat velikonoční pokrmy.
Večer začíná třetí den Velikonočního tridua.
Je to jeho vrchol, protože vzpomínáme na Ježíšovo zmrtvýchvstání, což je jádrem křesťanské
víry. Evangelium nepopisuje samotnou událost
vzkříšení, jelikož nejsou žádní svědkové. Ovšem
další vývoj akce ukazuje, co se stalo. Brzy ráno
ženy (anebo samotná Marie Magdalena) chtějí
doplnit pohřební obřady pomazáním Ježíšova
těla, ale hrob je prázdný. Ke hrobu přichází také
apoštolové Petr a Jan. Vzkříšený Ježíš se zjevuje
ženám, potom učedníkům ve večeřadle a hovoří
s nimi, požívá pokrmy, nechává se dotknout
Tomášovi.
V kostelech se v bílé barvě koná tzv. Velikonoční vigilie. Nesmí se začínat před západem
slunce, a je třeba skončit před svítáním, protože
se Ježíšovo zmrtvýchvstání stalo někdy v noci.
Vigilie má čtyři části: slavnost velikonoční svíce
(jíž oficiální název je paškál), bohoslužbu slova,
křestní bohoslužbu (včetně případného křtu
katechumenů) a Eucharistii tedy mši.
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně aneb Boží hod velikonoční
Největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž
se oslavuje Kristovo vzkříšení.
Je to pokračování třetího dne Velikonočního
tridua. Podle tradice se v některých zemích
slaví i velikonoční pondělí, zvláště když je to
den pracovního volna. V neděli Zmrtvýchvstání
Páně začíná velikonoční oktav (8 svátečních dnů)
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a velikonoční doba, která trvá 50 dnů (končí
slavností Seslání Ducha svatého čili Letnicemi).
Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky – slaví se
první neděli po prvním jarním úplňku (nejdřív
22. března, nejpozději 25. dubna).
Během dne se slouží slavnostní mše svaté.
Liturgická barva – bílá (ačkoliv lze použit nějaké
vzácnější roucho třeba zlaté barvy). Je možné žehnat velikonoční pokrmy, pokud se to nekonalo
na Bílou sobotu. Symbolem vzkříšeného Ježíše
je beránek, jakožto tradiční oběť židovského
svátku Pesach. Křesťané věří, že se Ježíš stal
„novým Beránkem“, který svým zmrtvýchvstáním zničil hřích a smrt.
Na závěr bych rád pozval na Velikonoční triduum
do blatenského chrámu:
• Mše na památku Večeře Páně – čtvrtek
17. dubna v 18 hod.; pak adorace v Getsemanech do 20 hod.
• památka umučení Páně – pátek 18. dubna
v 18 hod.; pak adorace u Božího hrobu
do 20 hod.
• žehnání velikonočních pokrmů – sobota
19. dubna v 10 hod.; pak adorace u Božího
hrobu a možnost zpovědi do 12 hod.
• Velikonoční vigilie – sobota 19. dubna
ve 20 hod.
Na Boží hod 20. dubna jsou mše: v Blatné v 8.15,
v Sedlici v 9.45, v Černívsku v 11.30. Na velikonoční pondělí 21. dubna: v Blatné v 8.15,
v Kadově v 9.45, v Záboří v 11.30.

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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Program na duben 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
2.4. – Medúza
7.4. – Růže z papíru
9.4. – divadlo: Jak kočička s pejskem vařili dort
14.4. – Kuřátko na špejli
16.4. – Návštěva městské knihovny – sraz v knihovně v 9:30
23.4. – divadlo Povídání o pejskovi a kočičce
28.4. – Panenka nebo pejsek na zavěšení
30.4. – Lampion
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Vítání jara v Myšticích
Jarní rovnodennost a letní slunovrat ohraničují astronomické jaro, období, které si do názvu různých kulturních událostí propůjčují i větší obce
a města než Myštice. Například naše hlavní město téměr po 70 let pořádá
mezinárodní hudební festival - Pražské jaro je prostě fenomén.
Co je to Vítání jara v Myšticích?
Přesuňme se z Prahy o několik desítek kilometrů jižním směrem,
do vesnice Myštice u velkého rybníka Labuť. V něm se již po šest let, vždy
první jarní sobotu, bez ohledu na počasí, několik odvážlivých a povětšinou neotužilých jedinců
odváží ponořit
do jeho vod.
Diváků, kteří
plavce patřičně povzbuzují,
bývá násobně
více. Dá se
říci, že hráz
rybníka praská
ve švech. Počet nořících se
rok od roku zvyšuje. Letos byl stanoven rekord, 19 účastníků a z toho 4
dámy! Pořadatelé sice nejprve zvažovali, že se akce vzhledem k neregulérnosti podmínek neuskuteční – jen si představte, nikde ani kousek ledu,
slabý vítr a teploty téměř letní.
Naštěstí zvítězil „zdravý rozum“ a vox populi. Zkrátka, vše proběhlo
zdárně a po společném přivítání jara se většina účastníků a diváků přesunula
do hostince U Labutě, ve kterém jsou každoročně pořádány vepřové hody
právě pro tuto příležitost. Sice to mírně koliduje s masopustním obdobím,
ale hlad je prevít a zájem o hodování velký.

Chcete se dozvědět, jak to celé vzniklo?
Budete muset přijet přístí rok do Myštic, a to nejlépe s plavkami. Poznamenejte si sobotu 21. března 2015, ve 14 hodin na hrázi v Myšticích.
Je možné, že pořadatelé konečně něco prozradí...
V Myšticích, 31. 3. 2014.
Tomáš Koželuh

HUDBA PRAHA
V HOSPODĚ NA VINICI
Koncert se uskuteční 10. 5. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI
společně se slovenskou kapelou DILEMMA.
Předprodej lístků začne v pátek 11. 4. 2014
v HOSPODĚ NA VINICI.

H.N.V.
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Pohár mažoretek Zlaté
Prahy
Dne 29.3.2014 se v Dobříši konala soutěž „Pohár mažoretek Zlaté
Prahy“. Byl krásný slunný den a Blatenské mažoretky pod vedením p. uč.

Dany Strnadové přivezly dvě medaile. Kadetky získaly krásnou bronzovou
medaili. Soutěžní sestavu s nimi nacvičila Táňa Bláhová, které patří spolu
s p. uč. Strnadovou velké díky. O úspěch se svým vystoupením postaraly
i seniorky, které vybojovaly zlatou medaili. Soutěžní den se tak opravdu
vydařil.
H.Š.

Integrovaný záchranný systém na TGM
Každoročně probíhá na ZŠ dvoudenní projekt. Tato celoškolní akce se zaměřuje na různá
témata. V uplynulých letech jsme se zabývali
například problematikou třídění odpadu, zvířecí
říší, médii, loutkovým divadlem apod.
Tentokrát jsme do detailů probrali IZS. Podle
našeho názoru není nikdy na škodu připomenout
dětem věci související se záchranou lidského
života a práci jednotlivých složek IZS.
20. a 21. 3. jsme tyto doslova a do písmene
jarní dny vyplnili aktivitami, při kterých se žáci
1. a 2. stupně určitě nenudili.
Ve čtvrtek 20. března jsme absolvovali dvě
velká stanoviště. V kinosále divadelní přestavení
o 1. pomoci, kde pod vedením profesionální
záchranářky a za pomoci vtipného herce si děti
prakticky zkusily postupy oživování a záchrany
lidského života.
Na druhém jsme na blatenské HASIČÁRNĚ
získali přímo vyčerpávající informace o práci
profesionálních a dobrovolných hasičů. Vystříhávání zraněných osob z automobilu, pohled
na Blatnou z ptačí perspektivy z vysokozdvižné plošiny, ukázka moderní požární techniky,

Hasičárna – ukázka vystříhávání osob.
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to byly hlavní taháky, jak zaujmout náročné
publikum.
Nabitý program pokračoval i následující den
v pátek 21. března a tentokráte přímo ve škole.
Jednotlivé třídy se postupně vystřídaly na dvou
zajímavých přednáškách. O činnosti městské
policie, problematice závislostí, nebezpeční zveřejňování osobních dat a výzbroji nás fundovaně
seznámil velitel blatenských strážníků pan Petr
Vaněk. Záchranu tonoucího, resuscitaci, práci
plavčíka a vše kolem blatenského bazénu nám
vysvětlil pan Petr Novotný. Jako bonus si přidala
7. A a 7. B besedu o PČR s panem Miroslavem
Fišerem a Vlastimilem Váněm.
Součástí každého projektu jsou i výstupy,
které si vytváří jednotlivé třídy a pak vystaví
v naší hale. Tentokrát jsou to například hasičský
vůz, plně vybavená sanitka, hořící dům - 3D,
postavy hasiče, policisty, doktora a zdravotní
setry – 2D a nebudou chybět informační plakáty
ke každému tématu.
Díky projektu jsme opět získali množství
cenných informací souvisejících s IZS a oprášili
slyšené vědomosti. Doufejme, že služby IZS

Beseda záchrana tonoucího – Petr Novotný.

budeme muset využívat jen minimálně nebo jen
za účelem besed a přednášek.
Závěrem chceme poděkovat veliteli hasičů
panu Ing. R. Paulusovi a ostatním členům hasičského sboru, kteří se nám trpělivě věnovali,
pánům P. Vaňkovi, P. Novotnému, M. Fišerovi
a V. Váněmu.
Jaroslav Voříšek, učitel ZŠ TGM

Hasičárna – ukázka vystříhávání osob.

Beseda o činnosti Městské policie Blatná – Petr Vaněk.
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U Kulturní kalendář
Akce

5. 4. SOBOTA | 20:00 |
LED ZEPPELIN southern revival
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

5. 4. SOBOTA | 20:00 |
MACHETA, LIBIDO
CHALLENGE, HERDEK FILEK

nich jsou již v současné době památkové chráněny.
Sraz účastníků bude v 16:00 u kašny
na třídě J. P. Koubka. Trasa povede od
budovy bývalé městské spořitelny, kolem Tesly k penzionu u rybníka Pustý,
odtud po hrázi rybníka do Husových
sadů a k budově ZŠ T. G. Masaryka,
poté k sokolovně a Böhmově vile. Krátce nahlédneme i do Fügnerovy ulice.
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98 min | Režie: Karel Janák | 120,- Kč |
Mládeži přístupný

9. 4. STŘEDA | 19:00 |
POMPEJE
Akční/Dobrodružný/Drama/Romantický v českém znění | USA/Německo
2014 | 105 min | Režie: Paul W. S. Anderson | 100,- Kč | Mládeži do 15 let
nevhodný

11. 4. PÁTEK | 20:00 |
PAMÁTKÁŘI
Drama/Dobrodružný/Komedie/Váleč-

Koncert
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

6. 4. NEDĚLE | 15:00 |
PATÁLIE PANA PAKA
Zámek Blatná, Starý palác

Divadelní společnost POHADLO
Že může být třídění odpadu docela
legrace, uvidíte v další nedělní pohádce.

12 .4. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIC NIGHT
Dj´s, nebo nezávislá scéna různých
eleqtro projektů
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

18. 4. PÁTEK
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK

14:00 – 16:00
OTEVŘENÍ AMBITU S KŘÍŽOVOU
CESTOU U KAPLE SV. MICHALA V
BLÍZKOSTI KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16:00
PROCHÁZKA PRVOREPUBLIKOVOU
ARCHITEKTUROU S Mgr. JIŘÍM SEKEROU
Procházka s výkladem Mgr. Jiřího Sekery, autora řady publikací spojených
s Blatnou a její historií, po trase, která
zahrnuje budovy postavené přibližně
v meziválečném období. Některé z

18. 4. PÁTEK | 19:00 |
OKTET
Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác
Desetičlenná vokální skupina působící v Praze od roku 2005. Zpívají vše,
co je zaujme, bez ohledu na to, o jaký
jde žánr, nicméně převahu drží úpravy
populárních písní. Natočili již dvě CD a
na svém kontě mají vystoupení nejen v
mnoha českých městech ale i v Belgii a
Švédsku. Těšte se na veselou hru osmi
hlasů při příležitosti Mezinárodního
dne památek.
Vstupenky v infocentru, na recepci
Městského muzea Blatná, nebo na
www.ckvb.cz

Kino

4. 4. PÁTEK | 20:00 |
10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU
Komedie v českém znění | ČR 2014 |

ný v původním znění s titulky | USA
2014 | 119 min | Režie: George Clooney
| 100,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

13. 4. NEDĚLE | 15:00 |
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný v českém znění | Kanada/Jižní
Korea/USA 2014 | 86 min | Režie: Peter
Lepeniotis | 120,- Kč | Mládeži přístupný

16. 4. STŘEDA | 19:00 |
NYMFOMANKA I.
Drama/Mysteriózní/Komedie/Erotický/Povídkový v původním znění s
titulky | Dánsko/Německo/Francie/
Belgie/Velká Británie 2013 | 118 min |
Režie: Lars von Trier | 80,- Kč | Mládeži
do 18 let nepřístupný

18. 4. PÁTEK | 20:00 |
12 LET V ŘETĚZECH
Drama/Životopisný/Historický v původním znění s titulky | USA/Velká

Ročník 25 (35)

Británie 2013 | 134 min | Režie: Steve
McQueen | 90,- Kč | Mládeži přístupný

Knihovna
JAZYKOVÉ KONVERZACE
KDY/WHEN/WENN/CUANDO...
Pondělí 18:00 NĚMČINA
Úterý
prozatím volno
Středa
18:00 ANGLIČTINA
18:00 ŠPANĚLŠTINA
Čtvrtek prozatím volno
(v plánu 18:00 ČEŠTINA)
Pátek
prozatím volno

11. 4. PÁTEK | 14:00 - 16:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ
Městská knihovna Blatná, dětské oddělení
spojeno s tvůrčí dílnou, kde si děti budou moci vyrobit něco hezkého na Velikonoce

17. 4. ČTVRTEK | 15:00 - 17:00 |
ČTEME, PLETEME…a další ruční práce
NOVÉ V KNIHOVNĚ, KNIHOVNA V
NOVÉM
Vážení čtenáři, s radostí vám oznamujeme, že se v nejbližší době pustíme do

Blatná 4. dubna 2014

rekonstrukce blatenské knihovny. Jelikož již současný stav v několika ohledech neodpovídá standardům, které
si moderní instituce tohoto typu žádá,
bude se jednat o poměrně rasantní
zásah do podoby knihovny, jak ji znáte doposud. Pevně věříme, že veškeré
kroky a provedené změny vám pouze
a jen zpříjemní návštěvu u nás a napomohou k vylepšení veškerých poskytovaných služeb.
K tomu, abychom mohli plánované
práce uskutečnit, však potřebujeme
na určitý čas omezit či docela přerušit
výpůjčku knih v obou odděleních.
Od 14. 4. 2014 uzavřeme dětské oddělení a od 28. 4. oddělení knihovny
pro dospělé. Od 28. 4. bude Knihovna
Blatná kompletně uzavřena a pokud
půjde vše podle stávajícího plánu,
otevření „nové“ knihovny proběhne
již 26. 5. O průběhu prací vás budeme
průběžně informovat a případnou
změnů termínu znovuotevření dáme
včas na vědomost.
Zároveň vás tímto vyzýváme, abyste si
do uvedených termínů vypůjčili dostatečný počet knih. Nebudete se během
uzávěrky nudit a my se při potřebných
přesunech knihovního fondu méně zapotíme.

Číslo 6 / strana 9

Výstavy

10. + 11. 4. | 9:00 - 16:00 |
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Pořadatel a místo konání
ZŠ TGM Blatná
SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná Vás srdečně zve na prodejní výstavu prací žáků
naší školy. Výstava bude zahájena 10.
4. v 9:00 vystoupením dětí z 1.A a dětí
z kytarového kroužku.

11. 4. | 15:00 |
VELIKONOČNÍ JARMARK
Pořadatel a místo konání
ZŠ JAK Blatná
SRPDŠ při ZŠ JAK Blatná Vás srdečně zve na prodejní výstavu prací žáků
naší školy.
Program
- vystoupení žáků 1. stupně (1. a 3. tříd,
dramatický kroužek)
- ukázky zdobení perníčků a cukrovinek - výroba velikonočních dekorací
spojená s prodejem

15. 4. - 25. 5. ÚT - NE
| 9:00 - 18:00 |
KVĚTY, PLODY, KMENY ANEB
CO NÁM STROMY POSKYTUJÍ

Vizualizace jedné z místností po rekonstrukci. Jedná se o studovnu, která bude dále dle potřeby sloužit jako přednáškový sál použitelný např.
na již probíhající jazykové kurzy

Ročník
Číslo
6 /25
strana
(35) 10

11. ročník cyklu Příroda Blatenska
Městské muzeum Blatná, I. patro
Pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s Městským muzeem Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý
15. 4. od 15:00 - v 15:00 vystoupí v prostoru pod blatenskou věží Martin Komárek, několikanásobný mistr Evropy
a vicemistr světa v dřevorubeckém
sportu - v 16:00 hodin zahájí výstavu
v Městském muzeu Blatná paní Eva
Hodinková ukázkou práce s loutkou
- v 16:15 hodin prohlídka výstavy s
možností neformálního setkání s většinou vystavujících umělců O hudební
doprovod se postarají žáci ZUŠ Blatná.

Závodní dřevorubec MARTIN KOMÁREK
„otevře“ výstavu v Blatné

Informace o(d) nás
BLATNÁ UŽ ZASE TANČÍ
Mezinárodní den tance v letošním roce
vychází na úterý 29. 4., ale jelikož vám
chceme opět přinést co nejpestřejší
nabídku tanců k vyzkoušení i k vidění, Mezinárodní den tance oslavíme v
Blatné již v neděli. Těšit se opět můžete na otevřené taneční lekce a představení špičkového tanečního souboru.
V neděli 27. dubna od 19:00 vystoupí v
divadelním sále blatenské sokolovny
přední český taneční soubor 420PEOPLE. 420PEOPLE založili Václav
Kuneš a Nataša Novotná na přelomu
let 2006/2007. Tato dvě jména spojuje dlouholeté angažmá v jednom z
nejprestižnějších světových souborů
tanečního divadla - Nederlands Dans
Theater Jiřího Kyliána. Přání a odhodlání 420PEOPLE je podělit se o své
zkušenosti s českým divákem a zužitkovat tak mnoho let pobytu na špičce
současného tanečního světa.
Choreograﬁe Václava Kuneše Small
Hour z prvního roku působení 420PEOPLE získala cenu Sazky a Divadelních
novin a byla ohodnocena jako nejlepší
počin sezóny 2008 v oboru tance a ba-
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letu. V zahraničí pak byla vybrána do
programu DansClick, dvouměsíčního
turné po Nizozemsku. Nataša Novotná za jeho interpretaci získala ocenění
kritiků tanečního magazínu Dance Europe za nejlepší taneční výkon, v téže
roli i prestižní Cenu Thálie 2008. Uvidíte v Blatné!
420PEOPLE je spojení tvůrců, kteří
trvají na devizách výjimečné interpretační úrovně a profesionality, přitom
však neopomíjejí hravost a odvahu,
se kterou přivádějí na jeviště slovník
současného tance, improvizaci jako
součást tvorby a netradiční dialog s divákem formou diskuze po samotném
představení. Přijďte se na současný tanec podívat, pokochat se jím i si o něm
s jeho špičkami popovídat.
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Ceny vstupenek začínají na 100,- Kč a k
zakoupení jsou na obvyklých místech
– v infocentru, v Městskému muzeu
Blatná a na www.ckvb.cz.
Taneční lekce se opět uskuteční ve
Fitness ONE:
9:00 - 10:30 Lidový tanec | Alice
Janotová
10:45 - 12:00 Klasický tanec | Nataša
Novotná
12:15 - 13:30 Cunningham | Monika
Rebcová
13:45 - 15:15 Afro dance | Lamine
Diaa
15:30 - 17:00 Kathak | Ivana Hessová
Přihlašovat se můžete přímo ve
Fitness One

Ročník 25 (35)
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Sokolská setkání
Tak jsem si v nedávném čísle Blatenských
listů přečetla vášnivou obranu paní Malinové - nejsem pořád natolik Blateňák, aby mi ta
záležitost, o kterou šlo byla jasná - ale mně se
jednak líbí, když se člověk neváhá ozvat, když
má pocit, že se věci nedějí jak mají a bránit své
činy a čest, natož sokolskou, protože ta je jednou
ze základních a určujících podstat Sokolství.
Ale díky tomu článku jsem si nějak přesněji
uvědomila, že Sokolovna není jen místo, které
radím svým návštěvám, že tam, kousek za ní
najdou dům, ve kterém bydlím, ale že je to skutečně Sokolovna, kde to žije. Taková, kde jsem
si osvěžila své sokolství z dětských let a v jakých
jsem před dvaceti lety prožila nádherný pracovní
rok. V roce 1995 jsem jako redaktorka pracovala
v Sokolském věstníku a bylo to jedno z mých
nejhezčích redaktorských let.
Napadlo mi, že ta paní Malinová bude nejspíš
manželka šéfredaktora Blatenských listů a tak se
mi podaří se s ní zkontaktovat - což se skutečně
povedlo. A byla tak ochotná, že mi vyhledala
hromadu starých ročníků Věstníku (nemohla jsem
si vzpomenout, ve kterém roce přesně jsem tam
psala) a trpělivě je se mnou probádala, až jsme ty
správné opravdu objevily, ba dokonce mi je pod
slibem, že poctivě vrátím, zapůjčila domů. Pobyly
jsme nad tím hledáním víc jak hodinku a bylo to
pro mne popovídání s člověkem, který také už
něco v životě prožil, má stále elán i „ve značně
dospělém věku“ naplno aktivně žít. Ostatně, to
je jedna z výrazných vlastností Sokolů - energie,
nevzdávat se svému věku ani problémům, to jsem
si právě teď nad těmi starými články připomněla.
A co mne možná také utvářelo k podobnému
nekompromisnímu postoji k mnoha věcem.
A zcela živě jsem si pak doma v tom vzpomínání připomněla ten krásný čas, kdy jsme jezdila
po celé republice, abych reportáží nebo rozho-

Číslo 6 / strana 11

vorem seznámila naše čtenáře s aspoň některými
výraznými osobnostmi Sokola, pověděla o tom, jak
se kde žije, kde s čím jinde mají dobrou zkušenost,
nebo pobavila seznámením s šermem, plachtěním,
florbalem a mnohým jiným.
Ono totiž sokolování není jen v sokolovně stát
jako strunka a dělat „ráz-dva“, ale obsahuje to
spoustu zajímavých činností a myslím - a to snad
hlavně - vkládá do svých členů od dětství čestnost,
hrdost stát za pravdou a mnoho jiných vlastností,
které pak sice leckdy vedou k tomu, že takový člověk má spoustu problémů, když podle nich i žije,
ale zůstává mu to přes všechno krédem života.
Pro mne, čtenáře, psavce a obdivovatele naší
řeči mateřské jedna z těch cest po vlasti byla
vzácná i tím, že jsem se na rozhraní Česka a Slovenska, kde se setkávají „řepa s repú“ ve Velké
nad Veličkou, setkala s podobnou láskou k řeči
a dokonce i pro ostatní Čechy s dávno zaniklým
aoristem (jednoduchý slovesný tvar vyjadřující
děj minulý například ve staré češtině, ve staroslověnštině, ve staré i nové řečtině - Klimeš: Slovník
cizích slov). A stejně neumíme nic, protože to
prostě už neumíme. Jen si to zkuste: já byuch!
Napadne vás, že je to „byl jsem“ a že se to dosud
říká na Javorníku?
A že jsem se při vstupu do domku rodiny
Pšurných, po můstku, který k němu vede, prošla
nad přesně tou vodou, o která Masaryk tak rád
zpíval, že nedaleko odtud „teče voda cez Velecký
majír“...
Venca

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So 5. 4. 2014
LIBIDO CHALLENGE, MACHETA,
HERDEK FILEK

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
PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, DEATH SET AGEINS
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U sport
Vystoupení blatenských
judistů na turnaji Českého
poháru v Jablonci nad Nisou
V sobotu 15. března se konal turnaj Českého poháru v Jablonci nad Nisou. Z Blatné se
na nominační turnaj vypravili dva závodníci:
Jan Podlešák a Pavel Urban.
Honza bojoval v kategorii mladší žáci ve váze
do 50 kg. První zápas se vyvíjel velice slibně.
Honza brzy vedl a náskok si bez problémů
držel. Bohužel však půl minuty před koncem
se po vlastním chvatu nechal chytit do držení,
ze kterého se už nedokázal dostat. Nastaly tak
chvíle čekání a držení palců přemožiteli. Pro
další pokračování v turnaji bylo totiž nutné, aby
prošel do čtvrtfinále a vytáhl Honzu do oprav. To
se nakonec podařilo a blatenský závodník mohl
znovu nastoupit na tatami. V opravách se už
dařilo mnohem lépe. Vyhrál totiž všechny další
zápasy a vybojoval si skvělé 3. místo.

Jan Podlešák - 3. místo.

Pavel zápasil v kategorii starší žáci ve váze
do 66 kg. První zápas mu, podobně jako Honzovi,
nevyšel. V opravách si ale připsal vítězství a tím
se mu pomalu otevřely dveře k cestě na vytoužené stupně vítězů. Ty ale razantně přibouchl
hned další soupeř (judista z České Třebové),
který Pavla po urputném boji porazil a vyřadil
z turnaje. Pavel tak obsadil 7. místo.

Pavel Urban.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Jan Trefný bojoval v Přerově o letenku
do Londýna
Dne 05. 03. 2014 se v Přerově konalo
Mistrovství ČR železničářů ve stolním tenise.
Zúčastnil se ho i hráč blatenského oddílu stolního
tenisu Jan Trefný, který se kvalifikoval jako vítěz
z krajského kola v Plzni. Mistrovství se zúčastnilo 18 nejlepších železničářů z ČR. Turnaj se
hrál skupinovým systémem, kde dále postupovali
3 nejlépe umístění hráči ve skupinách do finálové
skupiny, kde hrál každý s každým. Zároveň byl
turnaj kvalifikací na Mistrovství Evropy železničářů USIC, které se uskuteční 21. 05. 2014
v Londýně. Na tento šampionát postupují
4 nejlepší hráči z turnaje konaného v Přerově.

Konečné výsledky turnaje:
1. Koníček M. (Lanžhot) 3. liga, 2. Zitta D.
(Postřelmov) divize,
3. Flíbor Z. (Brno) 2. liga,
4. Pivoňka J. (Krupka) divize, 5. Trefný J. (Blatná)
krajský přebor. Blatenský
bijec se tedy umístil na nepopulárním prvním nepostupovém místě, ale zároveň je první náhradník na londýnský šampionát.
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Tenisový klub TJ Blatná –
www.tenisblatna.cz
Pořádá nábor dětí do tenisové školičky (ročníky
2008, 2009 a starší)!
Hlavním cílem je všestranný rozvoj pohybových
dovedností a osvojení základů tenisové techniky
a koordinace! Trénink proběhne ve skupinách 2 – 5
dětí!!!

Přijďte se svými rodiči v úterý 8. dubna nebo ve čtvrtek
10. dubna mezi 17 – 18 hodinou na tenisové kurty v Blatné!
Další info poskytnou trenéři:
Emil Vyskočil – 725 808 260

Děti si vezmou sportovní
oblečení a tenisky!
Vlastní tenisovou raketu
mohou vzít s sebou!!!

Josef Mašek – 777 719 402

Tenisový klub TJ Blatná Vás zve na celoroční akci –
CHCETE ZAČÍT S TENISEM ?
Proč ne, vždyť věk není překážka!!!
Nabízíme tenisové kurzy a výukové hodiny tenisu pro začátečníky, pokročilé a závodní hráče!
Možnost dopoledního tréninku!!!
Svůj případný zájem dohodněte osobně
s trenéry Tenisové školy!
Emil Vyskočil a Josef Mašek
725 808 260 - 777 719 402

Tenis je jednou z pohybových aktivit, které se můžete věnovat
v každém věku, v příjemném prostředí Blatenského sportovního areálu !S tenisem poznáte nové přátele a kamarády!
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Těšíme se na Vás, na tenisových kurtech v Blatné!
Výbor TK – TJ Blatná
Trenéři

Číslo 6 / strana 13

DUBNOVÉ AKCE V HOSTINCI U ČILÁKA V BUZICÍCH
12. dubna – PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ o oblíbenou kapelou ŠUMÍCI - servírovat
se bude teplé domácí uzené a pivo jako křen - začátek ve 20 hod.

20. dubna – TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI - MEMORIÁL VLADIMÍRA
SAMCE A JIŘÍHO HIMLA.
Prezentace od 12 hod.
První list bude vynesen ve 13 hod.
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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
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

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

• 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

758+/ě679ª
720$1


 kuchyňské linky
(možnost vizualizace)
 schodiště, zábradlí
 vestavěné skříně, dveře ...
 velký výběr foliovaných
dvířek
Na objednávku: palubky,
OSB desky, dřevěné terasy
Real DECK...

ZZZWRPDQWUXKODUVWYLF] 
blatnatoman@seznam.cz
Vrbenská 186, Blatná
Domácí staročeské
buchty, záviny, rohlíčky,
koláče - bezlepkové, sladké
i slané pečivo dle přání
a Vašich požadavků pro
oslavy i pro všední den
Objednávejte na tel.:

606 933 362 Blatná

Číslo
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Mgr. Dana Princová - Hlinková
■ doučování z Č. J., příprava na příjímací
zkoušky, korektury diplomových prací, aj.
■ výuka NJ od začátečníků po velmi pokročilé, aj. (8 let pobytu v německy mluvících
zemích)
■ Tschechisch als Fremdsprache (6 Jahre
Erfahrung am deutsch-tschechischen
Gymnasium)
Kontakt: dana.princova@seznam.cz,

725 654 644


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
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Finanční společnost
s dlouholetou tradicí
hledá

obchodní zástupce
Tel: 774 420 560
email:
lubos.divacky@jetmoney.cz



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

Výuka angličtiny
Chceš si zlepšit slovní zásobu, nebo
jen zjistit, jak mluví rodilý Brit?
Výuka jazyka anglického pro jedince
i firmy. Kurzy jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé.
Kondice dle domluvy.
Přihlásit se je možno přes tel:
603 364 384
nebo emailem:
pavelmoulisjr@gmail.com

IT Servis

Nevíte si rady s počítačem? Zavolejte nám!
● Diagnostika
● Sestavování/upgrade z dílů
● Instalace programů
● Odvirování, vyčištění, optimalizace
● Obnova dat
● Dálková podpora

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

Volejte kdykoli, nižší ceny nenajdete!
Tel: 603 364 384 | 604 840 422
Email: pavelmoulisjr@gmail.com

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz,

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy
a jiným úřady.
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení
oddlužení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou
cenu (možno vyhotovit i online).
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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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