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Otvíráme Komunitní centrum PREZIOSO Sokol Blatná nejúspěšnějším
týmem na Mistrovství ČR 2014!
aktivního života
(Čtěte na straně 7)

Tak je to tady. V úterý 1. 7. 2014 od 15 hodin se zahajuje provoz Komunitního centra aktivního života v Blatné. Přijďte se seznámit s novými
prostory a možnostmi jejich využití na vlastní oči. Je pro vás připraven
malý kulturní program, komentované prohlídky celým objektem a od
17 hodin bude v sále veřejné projednání aktualizace Strategického plánu
města Blatná.

Miniformace Blatenských mažoretek seniorek, které se kvalifikovaly na ME
do Chorvatska v srpnu 2014

První návštěvníky komunitní centrum přivítalo již 27. 5. 2014, kdy se
konal „Den otevřených dveří“. Slavnostního odpoledne se za firmu HOCHTIEF CZ, která celou stavbu realizovala, zúčastnil pan Ing. Vilém Tvrdík,
prokurista a bezpečnostní ředitel strategického marketinku, a Ing. Zdeněk
Šmitmajer, ředitel závodu Jih. Za Město Blatná všechny přítomné přivítal
pan starosta Města Blatná Mgr. Bohuslav Navrátil.
Po přestřižení pásky panem starostou Mgr. Navrátilem a Ing. Tvrdíkem
si mohli všichni zájemci o tento projekt prohlédnout prostory určené jak pro
veřejnost, tak zázemí včetně skladů a technického zařízení. K dobré náladě
přispělo občerstvení i hudební vystoupení žáků ZUŠ. Většina návštěvníků
byla příjemně překvapena. Z nevzhledných skladů se stal důstojný prostor,
který bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům blatenska dlouhá léta.
Bohumila Hoštičková - MěÚ Blatná, OMIR

Blatenské listy budou mít tradiční prázdninovou pauzu.
Příští číslo vyjde 8. srpna 2014, uzávěrka bude 1. 8. 2014.
Přejeme všem čtenářům hezké prázdniny a dovolenou.
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U Aktuality
Doplnění k článku
„Ztrácí smysl?“ z minulého
čísla BL:
Omlouvám se, ale v tom rozčilení nad
vzniklou situací jsem zapomněla napsat, že
se jednalo o školu J.A.Komenského. Tímto
se omlouvám ředitelce ZŠ T.G.Masaryka.
findy

Reakce na článek
od „findy“
Nerada s někým komunikuji přes média,
ale pisatel(ka) článku „Ztrácí smysl“, který byl
otištěn v minulém čísle BL, mě k tomu přímo
vybízí a já se chci vyjádřit k některým uvedeným
tvrzením. Ještě předtím se chci ale omluvit paní
ředitelce ZŠ TGM Mgr. Marii Šampalíkové,
protože čtenáři neměli ponětí, o kterou paní
ředitelku se jedná.
Na vysvětlení uvedu nejdříve zásady, které
dodržujeme při sestavování programu AKADEMIE:
– vystoupení vždy řadíme tak, že začínají
nejmladší žáci a končí nejstarší
– asi před pěti lety si jedna devátá třída vymyslela na konci svého vystoupení poděkování
své třídní učitelce
– od té doby, pokud žáci devátých tříd vystupovali, většinou zařazovali svá poděkování
– o režii akademie se staráme s paní zástupkyní,
aby se ostatní vyučující mohli věnovat svým
třídám a technickému zajištění akademie
– letos poprvé se podařil náš záměr, aby si
vystoupení připravily všechny třídy
– a ještě pro úplnost dodávám, že na konci školního roku se s žáky devátých tříd slavnostně
loučíme za přítomnosti rodinných příslušníků
v obřadní síni blatenského zámku
Letos třídní učitelka IX. B z osobních důvodů
nemohla zůstat až na konec akademie, někdy se
to může stát. A tak náš prvotní záměr počítal se
zařazením vystoupení její třídy v úvodu akademie. Jenže pak jsme si začaly klást otázky:
„Bude vhodné začínat loučením? Nebylo by
vhodnější přesunout děkování na zámek, kde
budou také, stejně jako na akademii, nejbližší
rodinní příslušníci?“
Jako režisérkám programu nám přišlo vhodnější, aby se tedy všechny třídy rozloučily až
na zámku. Naše stanovisko jsme konzultovaly
i s některými kolegyněmi. S rozhodnutím jsme
seznámily všechny tři třídní učitelky a ty naše
argumenty respektovaly. Je pravda, že děti se to
ode mne dozvěděly až v den akademie.
A jak to dopadlo? Dvě třídy rozhodnutí přijaly
a splnily, jedna třída ne. Je jasné, že žáci (i jejich
rodiče) tříd, kteří slovo dodrželi, mohou být
naštvaní (rozhořčeni, rozčilení…). Ale snad na
ty, kteří naše rozhodnutí porušili, ne? Jenže, od
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té doby se řeší, co jsem udělala špatně já, že si
tím snad něco dokazuji nebo dělám pro vlastní
prestiž. Ten, kdo mě dobře zná, ví, že to není můj
styl. Vždy se snažím svá rozhodnutí zdůvodňovat
tak, aby byla pochopitelná, odpovědnost za ně
přece nesu já.
Od naší akademie přemýšlím, na kterém
pracovišti mohou podřízení jen tak porušit rozhodnutí svého nadřízeného a udělat si, co sami
uznají za vhodné, bez vysvětlení, bez omluvy.
Kteří herci mohou hrát něco jiného než to, co určí
režisér. Vím, že děti jsou jiné než dřív, společnost
je také jiná, ale pravidla slušnosti jsou snad stále
stejná. Nebo ne?
V závěru bych pisatele/pisatelku chtěla požádat, zda by bylo možné si vše vyříkat z očí
do očí. Jím(jí)volený způsob se mi zdá poněkud
nešťastný.
Mgr. Jiřina Karlíková, ředitelka ZŠ
J.A.Komenského Blatná
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EVA TOMÁŠKOVÁ - KERAMIKA
EVA KALOUSOVÁ – KERAMIKA
PETR OTŘÍSAL – OBRAZY
Řadě „Blateňáků“ není nutné práci Evy
Tomáškové představovat, snad jen proto, že
v poslední době stojí poněkud v ústraní. Sochy,
sošky a plastiky vymodelované ze šamotové hlíny jsou jen jemně kolorované glazurou a dávají
tak plně vyniknout materiálu. Práce výjimečná,
originální, něžná, okouzlující…. Dokonalá harmonie s přírodou.
V poslední době se k práci maminky Evy
přidává i dcera „malá Eva“ a jejich společná
práce tak nabývá dalších rozměrů…
Nenechte si ujít.
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. července
od 17.00 ve společenském sále zámku Lnáře.
Výstava potrvá do konce srpna.
Pokud se do Lnář tak často nedostanete, připomínáme, že o prázdninách je zámek otevřený
denně mimo pondělí od 10.00 – 17.00 hodin
(poslední prohlídka odchází v 17.00 hod.) Zámek
vyniká jedinečnou freskovou výzdobou.
K návštěvě také láká MUZEUM KOČKY
na nádvoří zámku, které letos oslaví již desetileté trvání!
V recepci zámku po celé prázdniny trvá
výstava POHLAZENÍ KRAJKOU H. Lukášové
a O. Kurzové.

…„LÉTO MÉ, JSI TU ZAS“…
Prázdniny i letní čas opět nastávají. Hlavní
turistická sezóna každoročně vypukne o svátcích
Cyrila a Metoděje a Dne upálení mistra Jana
Husa, tedy v letošním roce o příštím víkendu.
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
Nejčastěji téměř každodenně nás najdete
v ulici Na Příkopech (proti KAPLANCE)
u PŮJČOVNY LODĚK. Mimo pondělí každý
den od 13.00 – 17. 00 hodin. O sobotách potom
od 9.00 hodin do 13.00 hodin stále pod blatenskou věží mezi TEXTILEM a INFORMAČNÍM
CENTREM. Naši nabídku jistě znáte, bude postupně doplňována o další novinky a zajímavosti
z oblasti českého řemesla.
Nezapomínejte na náš e-shop www.lidove-remeslo.cz, kontakty: obchod@lidove-remeslo.
cz, fucikova.eva@email.cz, mob. 736765747,
můžete si také objednat mimořádnou projížďku
po vodách kolem zámku a říčce Lomnici.
STŘÍPKY Z BLATENSKA – LNÁŘSKÉ
VÝTVARNÉ LÉTO (5.ročník)
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Informace o kulturních i jiných akcích konaných mimo Blatnou, se k nám během prázdnin
často dostávají obtížně, a proto bychom Vás
chtěli upozornit na výstavu, která se během
prázdnin uskuteční na zámku ve Lnářích.

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2014 – PÁTÝ
ROČNÍK
Ještě se krátce vracíme k RYBÁŘSKÝM
SLAVNOSTEM, které se uskutečnily o minulém víkendu. Na fotkách představujeme Marii
Štrosovou z Písku, která nám pomohla uskutečnit
ukázku PALIČKOVÁNÍ KRAJKY o těchto slavnostech. Pokud vás ukázka zaujala, máme pro
vás radostnou novinu – pro velký ohlas budeme
v těchto ukázkách během prázdnin pokračovat.
Informaci o akcích najdete na vratech průjezdu
u informačního centra a na našich internetových
stránkách.

Všem čtenářům přejeme božské léto plné
radosti a odpočinku.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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VODNÍ RADOVÁNKY NA PLOVÁRNĚ V BLATNÉ aneb …HURÁ DO VODY…
V týdnu od 9. 6. do 13. 6. 2014 využila naše mateřská škola nabídku
Technických služeb města Blatná na návštěvu blatenské plovárny. Z důvodu pěkného počasí se vystřídaly v bazénu děti ze všech tříd. Sbalili jsme
batohy, plavky, ručník, pití a mohli jsme vyrazit.
Ti nejmladší se mohli řádně „vycachtat“ v dětském brouzdališti
s možností vodních atrakcí (klouzačka, vodní hroch, fontána, bublinky).
Ti starší a odvážnější vyzkoušeli hloubku velkého bazénu pod vedením
proškolených plavčíků. Dětem byly nabídnuty různé plavecké pomůcky.
Cílem plavčíků bylo zábavnou a pestrou formou seznámit děti s vlastnostmi
vody, s různými nadlehčovacími pomůckami, které umožňují pohyb ve
vodě, ukázat jednoduché plavecké pohyby prostřednictvím herní činnosti

s ohledem na věk dětí. Děti se učily orientaci nad i pod vodou, výdechy
do vody, splývavé polohy na zádech i na bříšku (bublání do vody, skoky
do vody ze sedu i ze stoje, klouzání po skluzavce).
Děti byly z vody nadšené. Díky šikovným a milým plavčíkům děti
odbouraly strach z hloubky a hned při odchodu nás přemlouvaly k další
návštěvě bazénu.
Děkujeme Technickým službám města Blatná, celému plaveckému
personálu za obětavé přijetí, vlídný přístup plavčíků k dětem. V budoucnu určitě rádi opět využijeme služeb plovárny v Blatné.
H.P. Mateřská škola Šilhova, Blatná

Něco málo k naší akademii
Pokud chce pán nebo paní schovávající se za jménem findy přiznání
omylu, měl by být v obraze. Školní akademie je tradicí školy, ale není
pravidlem, že žáci devátých tříd vždy děkovali svým třídním učitelkám
a předávali jim kytice. V některých letech dokonce ani nevystupovali,
protože si žádný program nepřipravili. Jako důkaz mohou posloužit videozáznamy akademií, které proběhly v uplynulých deseti letech.
Smyslem akademie není předávání květin ani zvyšování něčí prestiže.
Smyslem je pobavit se a předvést na konci školního roku hezká vystoupení
rodičům, prarodičům, případně dalším zúčastněným. Kdo chtěl, vystoupení
dětí si užil.
Pobyt v přeplněné a vydýchané sokolovně je vyčerpávající a prodlužování programu je nežádoucí a bezohledné vůči rodinám mladších žáků.
Paní ředitelka se s třídními učitelkami domluvila, že poděkování žáků
a předání květin proběhne při slavnostním rozloučení na blatenském zámku.
Deváťáci měli její rozhodnutí respektovat. Myslíme si, že po celou dobu
školní docházky se k nim p. ředitelka nechovala nijak direktivně, a pokud
budou objektivní, měli by to uznat. Jedná se o ojedinělý zbytečný incident.
Mgr. Jana Schmidová a Mgr. Marcela Karbanová
ZŠ J.A. Komenského

POZVÁNKA
PRO CYKLISTY
V sobotu 28. června 2014 vyjíždíme v 8.00 hodin od Labutě
na tradiční a oblíbenou cykloturistickou trasu do Plzně.
Tentokrát s trochou nostalgie, jelikož
30. ročník této jízdy Západočeským regionem je zároveň
ročníkem posledním.
Délka trasy do Plzně je jako obvykle volitelná.
Pro cestu zpět je možné použít dobré vlakové spojení.
Těšíme se na setkání a na pohodovou jízdu s vámi.

Strategický plán města
Blatná se aktualizuje
V úterý 1. 7. 2014 od 17 hodin mají blatenští obyvatelé možnost se
v Komunitním centru aktivního života seznámit s návrhem aktualizace
„Strategického plánu“ města Blatná. Ve společenském sále představíme
všem přítomným plány a projekty města Blatná. Těšíme se, že z naší
diskuze vyplynou další zajímavé podměty.
Bohumila Hoštičková - MěÚ Blatná, OMIR

Ad: Retenční nádrž Hajany
Článek v BL ze 16. 5. mě motivoval k tomu, abych se vyjádřila
k několika skutečnostem. Je poměrně zajímavé, že obec Hajany nemá
s tímto dílem údajně nic společného. Pak se ovšem objeví informace, že
obec žádala celkem šestkrát o dotaci na tuto stavbu. Je překvapující, že
o zamýšleném díle nevěděli ani někteří starousedlíci, konkrétně pan Ubl
a pan Dušek. V místě zamýšlené stavby se vyskytovaly chráněné rostliny,
konkrétně vachta trojlistá a vstavače v počtu několika desítek kusů. Pokud
by někdo v uvedené lokalitě vedl průzkum, pak by za svou práci měl nést
odpovědnost. Výše jmenované chráněné rostliny potřebují specifické
prostředí. Pochybuji o tom, že v budoucnu se zde tyto rostliny opět objeví.
Paní Soukupová na výskyt vzácných rostlin upozorňovala paní starostku
Vohryzkovou dva týdny před zahájením vlastních prací. Při dobré vůli
se aspoň část rostlin mohla zachránit. Závěrem se nabízí otázka, jako už
mnohokrát v podobných situacích: co po nás zůstane budoucím generacím?
Jarmila Brejchová
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Slavnostní rozloučení s předškoláky

Eva Tomášková - keramika

Petr Otřísal - obrazy

Rok se sešel s rokem a další šikovné předškoláčky pošleme v září do
školy. Je to vždy slavnostní, ale zároveň velmi citlivý zážitek. Člověka až
mrazí v zádech…děti, které přišly mezi nás jako malí tříleťáčci, prošly
obdobím adaptace na nové prostředí, na nový režim, na nové tváře, na paní
učitelky, na nové kamarády. Je toho ještě mnohem více, co všechno musely
tyto malé děti samostatně zvládnout bez pomoci svých nejbližších. Naučily
se být dobrými kamarády, spolupracovat s vrstevníky, umět vyslechnout
ostatní, společně prožily nespočet zážitků, získaly plno vědomostí, potřebných právě pro vstup do základní školy. Po třech či čtyřech letech
strávených v mateřské škole se z nich staly zdravě sebevědomé osobnosti
připravené na vstup do základní školy. Prožili jsme s vašimi dětmi opravdu
kousek života, hráli jsme si, naslouchali a snažili se pochopit jeden druhého…jednoduše řečeno…zvykli jsme si na sebe! I nám pedagogům jejich
odchod do ZŠ přivodí nejednu zamáčknutou slzu v oku.
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme se společně sešli na školní zahradě, abychom
se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. Přišli rodiče, prarodiče,
ostatní příbuzní a kamarádi. Přítomny byly všechny paní učitelky s paní
ředitelkou a vedoucí Odboru školství paní Ing. Marie Hájková.
Úvodní slovo si vzala paní ředitelka, aby přivítala přítomné, popřála
dětem úspěšný vstup do základní školy a uvedla kulturní pásmo, které měly
děti z oddělení Kapříků a Čápat se svými p. učitelkami připraveno. Zpívalo
se, recitovalo, tančilo a samozřejmě nechyběla přísaha předškoláků. Děti
si za předvedený výkon zasloužily velký potlesk, dostaly upomínkové
předměty a květiny.
Po kulturním vystoupení mohla začít druhá část programu. Na školní
zahradě bylo připraveno několik soutěží a her, za jejich splnění děti dostaly
odměny, pamlsky. Soutěžili jak předškoláci, tak i jejich sourozenci. Jelikož
nám počasí přálo, mohli jsme zařadit i třetí část programu, a to opékání
buřtíků. Společně s rodiči jsme příjemně poseděli u ohýnku, pochutnali
jsme si na dozlatova upečených špekáčcích, popovídali a postupně jsme
se rozcházeli do svých domovů.
Děkujeme všem přítomným za účast, za pomoc rodičů při organizaci
na jednotlivých stanovištích, při založení ohně a za příjemně strávené
odpoledne. Co dodat na závěr? Bylo nám tu s vámi, předškoláci, fajn!

Zámek Lnáře 4.7. - 28.8.2014

Přejeme mnoho úspěchů ve škole i v osobním životě a věříme, že i po letech
si na naši mateřskou školu a naše paní učitelky v dobrém vzpomenete.
PŘEJEME VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ
PRÁZDNINOVÉ DNY, HODNĚ SLUNÍČKA, ÚSMĚVŮ, POHODY
A KLIDU…V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NASHLEDANOU ☺
H.P. Mateřská škola Šilhova, Blatná
…výroky slavných…O DĚTECH…
V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.
Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.
Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.
Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům!
Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému.

Letní jezdecké závody v Martinicích – to nejlepší
v České republice
Jezdecká společnost EQUITANA Martinice Vás srdečně zve na jezdecké závody
v parkurovém skákání. Letošní počátek léta bude opravdu velmi nabitý, o víkendech
vždy i s doprovodným programem nebo aktivitami pro diváky, malé i velké.
26. – 29. června 2014
Memoriál Jana Papouška
3. – 6. července 2014
Martinický šampionát mladých koní
10. – 13. července 2014 Mistrovství České republiky
Konec školního roku a zahájení letních prázdnin tedy u nás bude ve znamení
špičkových jezdeckých závodů.
Touto pozvánkou Vás všechny zveme k nám do Martinic. Čekají zde na Vás
napínavé sportovní zážitky a příjemně strávený volný čas. Náš areál pamatuje i na
nejmenší diváky, pro které máme vždy připravené dětské hřiště a velkou trampolínu.
Samozřejmě je zajištěno komplexní občerstvení, sociální zařízení a další služby.
Jezdecká společnost Equitana Martinice.
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Blatenské mažoretky úspěšně zakončily sezonu 2014
O úspěších svědčí medaile, kterými jsou děvčata ozdobena
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„Deváťákův rok“
Září - říjen
Žáci devátého ročníku měli v letošním roce napilno, a to nejenom proto,
že je téměř na konci školního roku čekaly přijímací zkoušky, ale také proto,
že jako patroni prvňáčků se celý rok snažili našim nejmenším spolužákům
zpříjemnit jejich první školní rok. Všechno začalo už první školní den,
když deváťáci vítali nové školáky v hale školy a ukázali jim jejich třídy.
Do dalšího setkání to netrvalo dlouho, na začátku října jsme totiž naše nové
kamarády pasovali na
prvňáčky. V hale školy
se sešli rodiče prvňáčků, prvňáčci a deváťáci,
nechyběly jejich třídní
učitelky a samozřejmě
vedení školy, které celou
akci zahájilo. Nezbytnou součástí pasování
je pan školník, který
se už několik let ujímá
role pasujícího. Prvňáčci
a deváťáci si společně
Výlov rybníka Topič.
zazpívali a strávili příjemné dopoledne. O týden později už se společně, doslova ruku v ruce, vydali na výlov rybníka
Topič. Počasí bylo sice deštivé, cesta blátivá, ale nálada panovala skvělá.
Důkladně jsme si prohlédli práci rybářů i káď plnou kaprů. Deváťáci cestou zpět ještě stihli navštívit výstavu Můj nový život, která na ně velmi
zapůsobila.
Listopad
V listopadu se žáci devátého ročníku vypravili do Strakonic, kde pro
ně byla domluvena schůzka na Úřadu práce. Měli možnost vyzkoušet si
testy, které jim pomohly při výběru vhodné střední školy nebo učiliště.
Ti, kteří byli již rozhodnutí, kam povedou jejich kroky po absolvování
deváté třídy, se mohli dozvědět více o školách, které je zajímaly. Velkou
pozornost věnovaly pracovnice Úřadu práce zejména těm nerozhodnutým.
Pečlivě s nimi prošly nabídku středních škol a odborných učilišť a snažily
se být jim nápomocné při tak důležitém rozhodování. Ještě tentýž měsíc
navštívili žáci burzu škol v Písku. I to je možnost, jak zjistit zajímavé
informace o školách v regionu.
Prosinec
Prosinec obvykle rychle uteče, všichni se těší na vánoční prázdniny
a na Štědrý den, ale nejdříve musí ti stateční i ti méně stateční obstát
v tradičním čertovském řádění. Letos jsme ho pojali velkolepě. Spojili
jsme ho se spaním ve škole a celý večer jsme připravovali kulisy nejen
pro peklo, ale nově také pro nebe, které jsme umístili do knihovny. Druhý
den ráno jsme se převlékli do strašidelných či nebesky krásných kostýmů
a vydali se po škole. Naše čertovsko-andělská delegace obešla všechny
třídy, rozdávala odměny a pozvánky do nebe, kam si děti došly pro další
dárky od svých třídních učitelů.
Leden
Pololetí je pro žáky devátého ročníku obvykle velký zlom. My učitelé
víme, že co se nenaučili do pololetí, to už se nenaučí. Druhá část roku
totiž uteče tak rychle a je naplněna tolika akcemi, že je téměř nemožné
si mezi tím najít chvilku na učení. Je pravda, že letos byla situace trochu
jiná, protože většinu žáků čekaly přijímací zkoušky. V lednu jsme absolvovali zajímavou přednášku s p. Hornychem, který každoročně přijíždí na
naši školu informovat žáky o prevenci HIV/AIDS a o způsobech nákazy
a možnostech testování. Ani letos nevynechal smutné příběhy těch, kteří
prevenci podcenili a onemocněli.
Únor
Maškarní rej jsme v letošním roce zažili hned dvakrát, jednou při maškarním, který jsme připravili pro MŠ Vrchlického, a podruhé při společném
karnevalu, který pro nás tradičně připravilo SRPDŠ. Naše letošní maska
byla jevem velmi častým u žáků devátého ročníku – zaspáváním. Rozhodli
jsme se proto jít za „klub spáčů“. Maškarní letos zpestřili redaktoři školního časopisu v čele se svým šéfredaktorem Vojtou Baušem, připravili si
zajímavé rozhovory a Vojta také moderoval písničky na přání.
Březen
První jarní měsíc jsme si zpříjemnili projektovými dny, které byly
letos zaměřené na téma Integrovaný záchranný systém. Po absolvování
společných aktivit jsme se rozešli do tříd a každá třída zpracovávala určité
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téma. My jsme si vybrali hasiče. Vytvořili jsme tři hořící domy, které měly
představovat školy, a k tomu manuál, co dělat, když hoří. Práce všech tříd
jsou vystaveny v hale školy.
Duben
Jakmile se druhé pololetí přehouplo do
své závěrečné poslední fáze, začali jsme
opět plánovat akce s prvňáčky. Nápadů
bylo spoustu – od spaní ve škole po nějaké
společné „tvoření“. Proto jsme se rozhodli
naučit naše malé spolužáky, jak se vyrábí
domácí mýdlo. Návod nám poskytly naše
parlamenťačky – Kačka, Míla a Nikča,
které připravovaly pro žáky do školního
klubu akci Mýdlo hrdina dětí. Půjčili jsme
si formy, obstarali mýdlové hoblinky
a vyrazili do 1. A. Byla to náramná legrace, všichni upatlaní od mýdlové hmoty,
ve vzduchu mýdlový prášek a na konci
Vyrábění mýdel s prvňáčky.
našeho snažení naštěstí povedená mýdla.
Bylo to krásné dopoledne.
Květen
Předposlední školní měsíc je tradičně měsícem naplněným sportem,
jinak tomu nebylo ani letos. Už na konci dubna proběhl Hokejbal proti
drogám. A polovina května patřila atletickým závodům. Jeden ze soutěžních
dnů absolvovali žáci devátého ročníku jako asistenti a spoluorganizátoři.
Někteří žáci devátého ročníku se také vydali do Poděbrad s žákovským
parlamentem. I tam reprezentovali ve sportu, zúčastnili se totiž turnaje ve
vybíjené a skončili na krásném druhém místě. Konec května patří tradičně
akademii. Letos jsme na ni připravovali tři vystoupení. Na dvě vystoupení
nás pozvali prvňáčci, které jsme měli tu čest při jejich vystoupení doprovodit, a tajně doufáme, že jsme jim to moc nekazili. Naše společné třídní
vystoupení bylo tentokrát přehlídkou českých i světových celebrit a našla
se v něm malá role i pro třídní učitelku.
Červen
V tomto měsíci vše vrcholí. Všichni tušíme, že za pár dní už skončí
těch pět krásných společných let. O to intenzivněji se snažíme si červen
užít. 2. června jsme se symbolicky rozloučili s žáky v mateřské školce
při společném Dni dětí. Rozloučení s prvňáčky nás čeká na konci června,
ale do té doby ještě plánujeme spaní ve škole a výlet spojený s projížďkou na koni. Prvňáčci nám také pomohou pasovat osmáky na deváťáky.
10. června vyvrcholí naše celoroční snažení v hodinách informatiky, a to
obhajobou absolventských prací. Chybět nebude ani školní výlet, který bude
dvoudenní, a místo, které navštívíme, se žáci pokusí zjistit pomocí kvízů
a indicií až cestou vlakem, takže doufáme, že to bude velké dobrodružství.
Poslední školní den již tradičně patří právě nám. Paní ředitelka předá žákům
památeční šerpy a vyprovodí je na poslední zvonění.
Také vám připadá, že při tom množství akcí spojených s posledním rokem na základní škole je obdivuhodné, že, jak doufám, se žáci stihli i něco
naučit? Tak vězte, že tohle není kompletní výčet všech společných akcí –
deváťáci se pravidelně scházeli na třídnických hodinách, kde rozhodovali
například o absolventských tričkách, domlouvali podobu tabla a pracovali
na tom, aby jejich kolektiv byl třeba ještě trochu lepší než doteď. Naše
parlamenťačky perfektně zvládly koordinování akcí ŽP, reprezentovaly
školu na akcích parlamentu a Kačka Rážová si dokonce téma Žákovský
parlament ZŠ TGM vybrala pro zpracování své absolventské práce. Jak
jsem napsala v první větě, letos jsme měli dost „napilno“.
Mgr. Ludmila Růžičková, třídní učitelka 9. ročníku ZŠ TGM Blatná

EXTRA BAND
28.6. od 21.00 SOKOLOVNA RADOMYŠL
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PREZIOSO Sokol Blatná nejúspěšnějším týmem na Mistrovství
ČR 2014!
Mažoretky a tanečnice z PREZIOSO Sokol Blatná letos posbíraly
na finálových kolech nejvíce medailí a staly se nejúspěšnějším týmem
z celé ČR! Všechny choreografie, které letos trenérky s dětmi nacvičily,
získaly postup na Mistrovství světa a dokonce i medaili, což se v historii
PREZIOSA stalo poprvé. Celkem tedy PREZIOSO získalo ze čtrnácti
startů 9 zlatých, 3 střírbné a 2 bronzové medaile! Za zmínku stojí obrovský úspěch v prestižní seniorské kategorii sól, kde vyhrála titul Mistryně
ČR Petra Bláhová, která dokázala stoprocentním výkonem porazit všech

33 soupeřek. PREZIOSO si cení nejvíce úspěchů ve velkých formacích:
kadetky i juniorky se staly MISTRYNĚMI ČR, mini kadetky do 8-mi let
II. VICEMISTRYNĚMI ČR a formace show „Cesta do Země Nezemě“
se setkala u diváků s velkým ohlasem a u poroty vyhrála jasné první místo
s velkým bodovým náskokem.
Poděkování patří v první řadě trenérkám za jejich práci a trpělivost
a také rodičům, kteří na soutěži pomáhají i fandí a leckdy jsou nervóznější
než jejich soutěžící ratolesti.
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ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ BLATNÁ
Na začátku června se konalo Závěrečné představení tanečníků ze ZUŠ
Blatná. Žáci s paní učitelkou Veronikou Loukotovou připravili za celý
školní rok celkem 28 choreografií, z nichž 14 zatančili při červnovém
představení v divadelním sále sokolovny. Žáci se věnují lidovému, irskému,
společenskému i současnému tanci.
Na Záverečném předtančení taneční obor také vystoupil společně
s Blatenskými dudáky a keltským souborem Alban Eiler. Vystupení žáků
sklidilo velký ohlas, diváci sledovali především eleganci pohybu i nápadité
choreografie.
Žáci tanečního oboru by chtěli poděkovat paní Heleně Francové za
ušití kostýmů a rodičům za podporu a pomoc při vystoupeních i organizaci
Závěrečného představení.

Řeknou děti v Blatné NE
drogám?
Doufejme, že ano. K tomu přispěli i účastníci 12. ročníku
CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG, kteří
v Blatné pořádali besedy pro žáky ZŠ JAK a SOU Blatná.
Členové občanského sdružení (spolku) Řekni NE drogám,
řekni ANO životu cestují jako dobrovolníci na kolech, jako běžci
i v autech (lektoři) a besedují s dětmi o tom, co drogy způsobují.
Podle jejich následných průzkumů po přednáškách 70% dětí ví
bezpečně, že drogy nikdy zkoušet nechce, 7% přiznává, že si dříve
mysleli, že drogy neškodí tolik, 4% si myslelo, že nevadí, když „to“
zkusí, ale teď vědí, že i malá zkouška vadí.
Tiskový mluvčí spolku, pan Pavel Mudra věří, že jejich dobrovolná práce má smysl, oslovují ročně řádově 100 tis. dětí při
návštěvách měst a obcí, na besedách proškolí kolem 6000 dětí.
Jen jejich aktivita ale nestačí, je nutné, aby rodiče, vychovatelé
i veřejnost nebyli lhostejní a nevšímaví, Česká republika je, bohužel,
podle aktuálních průzkumů na předním místě mezi evropskými
zeměmi v počtu mladistvých (15 – 16 let), kteří jsou pod vlivem
marihuany. 19,3% studentů v ČR potvrdilo sníženou výkonnost ve
škole v důsledku nelegálních drog, problémy ve vztazích s rodiči
uvedlo 14,1% a problémy ve vztazích s přáteli uvedlo 16,6% studentů (průzkum ESPAD).
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V Blatné již čtvrtým rokem výuka včelařství
Možná není všeobecně známo, že Blatná se stává pomalu i městem včelařství. Koncem června
ukončilo dalších 27 studentů učební obor včelařství. Zároveň končí i jednoletý pilotní kurz
Včelař – Farmář. Tyto aktivity se dějí ve spolupráci občanského sdružení Pracovní společnost
nástavkových včelařů CZ a Středního odborného učiliště v Blatné. A co víc – při příjezdu do
Blatné od Písku nás nově přivítají „včelí lázně“.
Vše začalo v roce 2010
Ve školním roce 2010/2011 započala spolupráce včelařů a SOU Blatná. Vznikla roční
Jihočeská včelařská škola. Jednalo se o soubor
víkendových setkání jednou za měsíc, kdy včelaři a budoucí včelaři absolvovali řadu přednášek
a odborných cvičení, které vedli přední odborníci
oboru. Tento nultý ročník měl mezi včelaři velký
ohlas, a tak se hledala další forma studia pro
další období.

Vstupní testy
Od ročníku 2013/2014 rozhoduje o přijetí
ke studiu kromě známek z předešlého studia
také test z obecné biologie a ekologie. Zájem
uchazečů o studium je stále téměř dvojnásobný.
V přijímacích testech se nevyskytují otázky ze
včelařství – důvod je prostý: učební obor má
osnovy nastavené pro nevčelaře (začíná se od
nuly). Ve třídě je zpravidla 1/3 studentů, kteří se
včelařstvím začínají a nemají včelstva.

Od roku 2011 obor Včelař
SOU Blatná se podařilo obor Včelař akreditovat u Ministerstva školství mládeže a tě-

Pestrá výuka
Výuku zajišťují lektoři a odborníci z řad
Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.
Kromě přednášek, mikroskopie a práce v laboratoři je velký důraz kladen na odborný výcvik,
který ve výuce zaujímá téměř 50 %. Mezi hlavní
předměty patří biologie včely medonosné, včelí
pastva, zootechnika, včelí nemoci, včelí produkty, marketing a zařízení včelařských provozů.

lovýchovy, a tak od září 2011 usedají do lavic
první včelařští učni dálkového studia. Učni jsou
z celé ČR, muži i ženy a vůbec nerozhoduje
věk. Včelařští učni jsou mladí od 18 do 60 let.
Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední
vzdělání s maturitou nebo výučním listem. Výuka probíhá jednou měsíčně vždy pátek – sobota.
Zájemců o studium je zpravidla dvakrát více než
je kapacita jedné třídy, a tak klíčem k přijetí byly
známky na konci střední školy.

Program na
červenec 2014
Herna mateřského centra bude otevřena
pouze ve středu 9. 7. , 16. 7. , 23. 7. a 30. 7.
vždy od 9 do 11 hodin dopoledne.
Připravený bude krátký program a tvořeníčko
pro děti.
V září 2014 se mohou opět hlásit zájemci
o odpolední kroužky pro předškolní děti
(od 3 let).
Hezké prázdniny!

- včce na www.mckaprik.estranky.cz

Projekt Včelař – Farmář
Ve školním roce 2013/2014
pořádala Pracovní společnost nástavkových včelařů
CZ v SOU Blatná pilotní kurz
Včelař – Farmář. Dvacítka
včelařů z Jihočeského kraje
se vzdělávala a připravovala
v rámci projektu z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na podnikání ve včelařství. Kromě výuky
a praktických cvičení byly organizovány exkurze na tuzem-

ské a zahraniční
včelí farmy.
Absolventi
Včelaři jsou
velice pospolitá skupina. Ještě
více to platí o studentech a absolventech oboru
Včelař. Navázala
se nová přátelství, otevřely se
Doubravka Fišerová z Českého možnosti výměny
ráje pří závěrečné zkoušce.
zkušeností. Nejinak tomu bylo
i letos koncem června. Končil dvouletý učební obor a také pilotní kurz Včelař – Farmář.
Absolventům se v Blatné libí, určitě se budou
vracet. Je to nejlepší propagace včelařství, ale
i samotné Blatné.
V rámci kurzu Včelař - Farmář studenti
navštívili včelí lázně v okrasném zahradnictví
v Blatné na Písecké. Vyzkoušeli unikátní terapii
- inhalování úlového vzduchu. Více na www.
zdraviodvcel.cz
Petr Texl, učitel včelařství, Černívsko

Absolventi oboru Včelař v červnu 2014.
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GRATIAS TIBI

Pondělí 2. června 2014 byl pro nás významný
den. Zúčastnili jsme se slavnostního předávání
cen Gratias Tibi za rok 2014. Do soutěže jsme
se přihlásili s projektem Žákovského parlamentu
„Pomocná ruka“, který na naší škole úspěšně funguje již druhým rokem. Tento projekt je zaměřen
na děti, které mají problémy s učením. Vzájemně
se doučujeme. Projekt je výhodný i pro rodiče,
kteří nemusí svým dětem platit doučování. Do
soutěže nás přihlásila koordinátorka ŽP Ludmila
Růžičková. Po krátké době od přihlášení jsme
dostali zprávu, že se náš projekt dostal mezi
deset nejlepších projektů v kategorii základních
škol. Byli jsme velmi překvapeni a ani jsme nedoufali, že bychom se mohli dostat ještě dál. Za
naši školu byli vybráni dva zástupci, kteří s paní
koordinátorkou na předání cen jeli. Byly jsme
to já (Anča Venclová) z 8. A a Kačka Rážová
z 9. ročníku. Jela s námi ještě absolventka naší
školy Barča Hájková, která stála u zrodu projektu
a také se do něj aktivně zapojovala. Když jsme ve
večerních hodinách dorazily do pražské Lucerny,
zjistily jsme, že z každé kategorie bude oceněno
jen první místo. Vůbec jsme nedoufaly, že by
náš projekt porotu tak zaujal, že bychom mohly
vyhrát. Slavnostní večer uváděla sympatická Ester Janečková. Celkem byly vyhodnocovány tři
kategorie: kategorie základních škol, kategorie
středních škol a kategorie do 30 let. Když začali
vyhlašovat naši kategorii, tak jsme si pohodlně
seděly v křeslech, poslouchaly jsme a najednou
jsme uslyšely, že jmenují náš projekt. Měly jsme
velikou radost a pyšně jsme šly na podium, kde
jsme dostaly slavnostní květinu, zasklený diplom
a hlavní výhru. Hlavní výhrou je poukaz na stu-
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dijní pobyt v Norsku pro dvě osoby. Po předání
cen všem kategoriím následoval raut, kde jsme se
dobře najedly. Jsme moc rádi, že náš projekt měl
v soutěži úspěch a děkujeme paní koordinátorce
za výborný nápad nás do soutěže přihlásit.
Anna Venclová, členka žákovského parlamentu
ZŠ TGM Blatná
A jak hodnotí předávání cen Gratias Tibi
předsedkyně žákovského parlamentu Kateřina Rážová?
„Když jsem uslyšela název našeho projektu
a naše jména, nebyla jsem ani tak pyšná na sebe
jako na naši koordinátorku Ludmilu Růžičkovou,
kterou tento projekt napadl. Je to krásný pocit,
když někdo ocení vaši práci, to, co už berete jako
samozřejmé, když ocení, že někomu pomáháte.
Obzvlášť to potěší, když je hlavní cenou studijní
zájezd do Norska. Po příjezdu domů jsem se ještě
dozvěděla, že jsme byli v televizi. To mě trochu
zarazilo, protože jsem to nečekala. Den poté
k nám na školu přijel pan Malina z Českého rozhlasu, aby s námi udělal rozhovor do rádia. Byly
jsme unavené, ale i přesto jsme s radostí odpověděly na všechny jeho otázky. Zeptal
se mě, zda to byl pro mě obyčejný
den nebo neobyčejný. Moje odpověď
zněla: „Než přečetli náš projekt, byl
to den jako každý jiný, poté se však
stal neobyčejným.“ I když na této
škole budu už jen pár dnů, doufám,
že i nadále bude žákovský parlament
realizovat projekty, které budou
tak úspěšné jako tento. Doufám, že
o naší škole a o parlamentu, bude
ještě hodně slyšet, samozřejmě jen
v tom dobrém.“
Kateřina Rážová, předsedkyně ŽP
ZŠ TGM Blatná
Předávání cen Gratias Tibi v pražské Lucerně bylo velmi příjemným vyvrcholením všech
letošních akcí žákovského parlamentu. Gratias
Tibi („Díky Tobě“) je cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život
ve společnosti. Iniciátorem a organizátorem
ceny je organizace Člověk v tísni. Projekt ZŠ
TGM Pomocná ruka byl nominován v kategorii
základních škol. V konkurenci dalších devíti

ŽABÁK ZŠ TGM 2014
Pátek třináctého – při tomto datu se některým strašpytlům ježí chlupy na
celém těle a zalézají do peřin… Naši žáci naopak zbořili mýtus a ukázali,
že tento den je pro ně jako každý jiný.
V pátek 13. 6. 2014 se totiž uskutečnily na blatenském koupališti plavecké závody ŽABÁK
ZŠ TGM. Tyto premiérové závody byly vypsány pro celou školu.
Žáci plavali štafetově
ve čtyřčlenných smíšených týmech a čtyřech
kategoriích. 1. – 2. ročník - 4 krát 25 metrů, 3.
– 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník - 4
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neméně zajímavých projektů zvítězil a děvčata
si na podiu převzala nejen ocenění, ale také
poukaz na studijní zájezd do Norska, který se
uskuteční na konci srpna. Doufáme, že náš projekt vzájemného doučování žáků bude inspirací
pro ostatní školy, že volný čas nemusíme všichni
nutně trávit u počítačů či mobilních telefonů,
ale že ho můžeme věnovat svým spolužákům,
pro které to „malé“ doučování může znamenat
velkou pomoc.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP ZŠ
TGM Blatná
Žákovský parlament na naší škole zaznamenal v posledních třech letech velký vývoj. Účastnili jsme se projektu Žákovské parlamenty SOS,
ve kterém jsme byli pilotní školou za Jihočeský
kraj. V projektu jsme získali spoustu zkušeností
a rad, které úspěšně využíváme při pořádání
nejrůznějších akcí a projektů. Zmiňovaný projekt
Pomocná ruka vznikl před dvěma lety v rámci
projektového dne ŽP a byl přímou reakcí na
anketu mezi žáky týkající se jejich prospěchu
a možností, jak prospěch v hlavních předmětech

vylepšit. Jsem ráda, že se žákovskému parlamentu daří reagovat na potřeby žáků naší školy
a zároveň jsem pyšná na to, že jsou členové
parlamentu schopni projekt udržet už druhým
rokem. Myslím si, že cena Gratias Tibi není
pro členy žákovského parlamentu jen oceněním
tohoto konkrétního projektu, ale komplexním
oceněním činnosti žákovského parlamentu.
Mgr. Marie Šampalíková,
ředitelka ZŠ TGM Blatná

krát 50 metrů. Závodníci nebyli limitováni
konkrétním stylem, každý mohl plavat
podle svého gusta. Pouze skok do vody
ze břehu byl po nohou s upažením (skok
do neznámé vody) a nejmladší kategorie
měla křidélka nebo kruh. Povzbuzovaní
matadoři se vydali opravdu ze všech sil
a z vody často vylézali za pomocí asistentů
jako po zdolání proslulého kanálu La
Manche. Součástí programu byly i suché
disciplíny, kde hlavně mladší mohli změřit
svoji dovednost a šikovnost. Počasí se vydařilo, občerstvení bylo, závody
se líbily, pobřežní hlídka byla bez práce – prostě SUPER.
Naše škola je partnerem projektu Rekreační areál města Blatná – revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost plaveckého bazénu.
Děkujeme MěÚ Blatná a Technickým službám Blatná za možnost závody
uskutečnit. Za rok na shledanou!
Jaroslav Voříšek, ZŠ TGM Blatná
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U Kulturní kalendář
Akce

29. 6. - 11. 7.
KLAVÍRNÍ KURZY 2014
28. ročník
Jihočeské klavírní kurzy v Blatné
Neděle | 29.6. | 14:00
Zahajovací koncert
koncertní sál ZUŠ Blatná
Sobota | 5. 7. | 19:30
Klavírní recitál Pavla Voráčka | “Pocta
českým světovým skladatelům”
Zámek Blatná
Úterý | 8. 7. | 19:30
Gala koncert houslisty Josefa Špačka
a klavíristy Miroslava Sekery
Zámek Blatná
Čtvrtek | 10. 7. | 19:30
Slavnostní koncert 28. ročníku
jihočeských klavírních kurzů
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Pátek | 11. 7. | 11:00
Závěrečný koncert účastníků kurzu
Koncertní sál ZUŠ Blatná

1. 7. ÚTERÝ | 15:00 |
OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO
CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA
BLATNÁ
KCAŽ Blatná
Vestibul: výstava prací žáků výtvarného oboru
Vítejte v komunitním centru - komentovaná prohlídka
Prostory rehabilitace, Svaz tělesně
postižených: ukázka pedikérských
služeb
Suterénní tělocvična, sdružení Tricykl: hra boccia, sport nejen pro lidi s
handicapem
Velký sál: vystoupení žáků ze ZUŚ
Blatná, SDO Blatná – záznamy divadelních představení
1. patro, velká klubovna: prezentace
Svazku obcí Blatenska
1. patro, malá klubovna: prezentace
činnosti pedagogicko – psychologické
poradny

1. 7. ÚTERÝ | 17:00 |
SEZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI S
AKTUALIZOVANÝM STRATEGICKÝM PLÁNEM MĚSTA
KCAŽ Blatná, velký sál

2. 7. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. patro

2. 7. STŘEDA | 19:00 |
DUO PROFIL
KCAŽ , kavárna
Michaela Dlouhá a Martin Škanta, pedagogové ze ZUŠ Blatná mají připravený žánrově pestrý program, od swingu
doputují až k melodiím Prácheňska.
Vstupné: 40,- Kč

4. 7. PÁTEK | 20:00 |
BIG MANTRAKE
KCAŽ, velký sál - v případě příznivého
počasí terasa
Brazilské taneční rytmy pro letní náladu.
Vstupné: 100,- Kč

5. 7. SOBOTA | 19:30 |
KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA
VORÁČKA | „Pocta českým
světovým skladatelům“
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert v rámci Jihočeských klavírních kurzů

5. 7. SOBOTA
PO STOPÁCH PANA LVA
Z ROŽMITÁLU
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sle a klavír d moll, op. 108 a Franze
Waxmana - Fantazie na téma z opery
Carmen.
Josef Špaček patří mezi absolutní
špičku dnešní mladé generace houslistů. Studoval na prestižním Curtis
Institute of Music ve Filadelﬁi pod vedením Idy Kavaﬁan a Jaimeho Lareda.
Svá studia zakončil ve třídě Itzhaka
Perlmana na newyorské Juilliard
School. V roce 2012 se stal laureátem
světové houslové soutěže Královny
Alžběty v Bruselu, která je odborníky
považována za největší a nejnáročnější soutěž na světě s nejdelší historií.
Od sezony 2011/2012 působí jako koncertní mistr České ﬁlharmonie a vedle
této prestižní role úspěšně pokračuje v
sólové kariéře.
Miroslav Sekera se hře na klavír
věnuje od tří let, kdy jeho nevšední
talent objevila vynikající pedagožka
profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na
housle. Byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém ﬁlmu „Amadeus“
režiséra Miloše Formana. Hře na oba
nástroje se věnoval až do svého přijetí
na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír.
Dále pokračoval na Hudební fakultě
Akademie muzických umění v Praze u
docenta Miroslava Langera.
Spolupracuje s Českým rozhlasem,
s Symfonickým orchestrem Hlavnho
města Prahy, či s mezzosopranistkou
Dagmar Peckovou.

Noční prohlídky zámku Blatná
Začátek prohlídek vždy ve 20:30,
21:00, 21:30, 22:00 Rezervace nutná
na e-mailové adrese zamek.blatna@
gmail.com nebo tel.č. 383 422 934

8. 7. ÚTERÝ | 15:00 |
VÍTEJTE V KOMUNITNÍM CENTRU
KCAŽ
komentovaná prohlídka

8. 7. ÚTERÝ | 19:30 |
GALA KONCERT HOUSLISTY
JOSEFA ŠPAČKA A KLAVÍRISTY MIROSLAVA SEKERY
Zámek Blatná, nádvoří
Vstupné 150 – 250,- Kč
Koncert v rámci Jihočeských klavírních kurzů
Na koncertě zazní skladby - Bedřicha
Smetany - Z domoviny. Dvě dua pro
housle a klavír, Maurice Ravela - Sonáta pro housle a klavír G dur, Johannese Brahmse - Sonáta pro hou-

Koncertní mistr České ﬁlharmonie Josef
Špaček
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9. 7. STŘEDA | 19:00 |
DUO PROFIL
KCAŽ, kavárna
Michaela Dlouhá a Martin Škanta, pedagogové ze ZUŠ Blatná mají připravený žánrově pestrý program, od swingu
doputují až k melodiím Prácheňska.
Vstupné: 40,- Kč

10. 7. ČTVRTEK | 19:30 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT 28.
ROČNÍKU JIHOČESKÝCH
KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert v rámci Jihočeských klavírních kurzů

11. 7. PÁTEK | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ÚČASTNÍKŮ KURZU
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Rozloučení, předání certiﬁkátů a
osvědčení. Koncert v rámci Jihočeských klavírních kurzů

11. 7. PÁTEK | 19:30 |
VEČER S HARMONIKOU
KCAŽ, kavárna
Mistři oblíbeného nástroje se přesouvají do Komunitního centra.
Vstupné: 50,- Kč

12. 7. SOBOTA | 20:30 |
PRACHY? PRACHY!
Zámek Blatná, nádvoří
SDO v Blatné uvede hru Raye Cooneyho.
Vstupenky k zakoupení na místě.
V případě nepříznivého počasi se představení nekoná.

18. 7. PÁTEK | 19:30 |
VEČER S HARMONIKOU
KCAŽ, kavárna
mistři oblíbeného nástroje se přesouvají do Komunitního centra
Vstupné: 50,- Kč

19. 7. SOBOTA | 15 00 |
VÍTEJTE V KOMUNITNÍM CENTRU
KCAŽ
komentovaná prohlídka

19. 7. SOBOTA | 19:00 |
TANEC NA TERASE
KCAŽ
TANGO ARGENTINO
Argentinské tango nemá rádo choreograﬁe a naučené sestavy. Je charakteristické improvizací, která je založena
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na vzájemném porozumění mezi partnery na podkladu několika ﬁgur, které
zvládnout chce ovšem svůj čas.
Ochutnávkou tohoto úžasného tance
vás provede profesionální tanečník
(standardních i latinskoamerických
tanců) a choreograf Martin Kopecký.
V případě zájmu se prosím ozvěte předem na tel. 734 678 454, počet míst je
omezen. Páry vítány. Vstupné: 60,- Kč

8. 8. PÁTEK | 14:00 |
VÝBOR SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
KCAŽ, malá klubovna

8. 8. PÁTEK | 19:00 |
TANEC NA TERASE
SALSA I.
S dalším žhavým letním rytmem Vás
seznámí a oběma lekcemi provede renomovaná hudebnice a tanečnice Veronika Husinecká. V případě zájmu se
prosím ozvěte předem na tel. 734 678
454, počet míst je omezen. Páry vítány.
Vstupné: 60,- Kč.

9. 8. SOBOTA | 14:30 - 00:00 |
COUNTRYPARK BLATNÁ
Zámek Blatná, nádvoří
14:30 BG Sklep
15:30 Briga Písek
16:30 Zvršku Blatná
17:30 Sešlost Katovice
18:30 Š-umíci Blatná
19:30 Votvíráci Písek
20:30 Country coctail Praha
21:30 Modrotisk Jablonec
22:30 Lidový spisovatel pan Koza čte
své povídky z TOTALITY
22:45 Bůhví - 60. léta
společný JAM SESSION

15. 8. PÁTEK | 18:30 |
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOSKUPINY SPEKTRUM
KCAŽ Vestibul

Kino

27. 6. PÁTEK | 20:00 |
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/Fantasy v českém znění | USA
2014 | Režie: Dean DeBlois | 105 min. |
140,- Kč dospělí, 120,- Kč děti | Mládeži
přístupný

2. 7. STŘEDA | 19:00 |
ANGELIKA
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Dobrodružný/Romantický v českém
znění | Francie/Belgie/Česko/Rakousko 2013 | Režie: Ariel Zeitoun | 113 min.
| 90,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

4. 7. PÁTEK | 20:00 |
CESTA VEN
Drama v českém znění | Česko 2014 |
Režie: Petr Václav | 103 min. | 80,- Kč |
Mládeži do 12 let nevhodný

9. 7. STŘEDA | 19:00 |
TRANSFORMERS – ZÁNIK (3D)
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi v českém
znění | USA/Čína 2014 | Režie: Michael
Bay | 157 min. | 140,- Kč | Mládeži
přístupný

11. 7. | PÁTEK | 20:00 |
JOE
Drama v původním znění s titulky |
USA 2013 | Režie: David Gordon Green
| 118 min. | 110,- Kč | Mládeži do 15 let
nevhodý

Knihovna
OTEVÍRACÍ DOBA
(platí pro dětské i dospělé oddělení)
PONDĚLÍ | 9:00 – 18:00
STŘEDA | 9:00 – 18:00
ČTVRTEK | 9:00 – 18:00
PÁTEK | 12:00–16:00

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Program jazykových konverzací
Pondělí 18:00 NĚMČINA
Úterý
18:00 ŠPANĚLŠTINA S
RODILÝM MLUVČÍM
Středa
18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek
prozatím volno

11. - 15. 8. | 9:00 – 16:00 |
PRODEJ KNIH
darovaných, vyřazených a opotřebovaných

Výstavy

27.-29.6. | 10.00 - 18.00 |
31. ročník mapového okruhu
BLATENSKÁ RŮŽE
Výstava fotograﬁí ve spolupráci s KAMFO, o.s. Zámek Blatná, Starý palác

3. 6. - 13. 7. | ÚT - NE 9:00 - 18:00 |
JOSEF SYNEK - PROMĚNY
Výstava obrazů a kovových plastik
Městské muzeum Blatná, 2. patro
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14. 6. – 17. 8.| ÚT - PÁ 14:00 18:00 | SO - NE 9:00 - 17:00 |
MOTÝLI MEZI ZDMI
Sklepení Městského muzea Blatná
Výstava Ireny Ellis ve spolupráci s Amnesty International

6. 7. - 17. 8. | ÚT - PÁ 14:00 - 17:00 |
SO - NE 9:00 - 17:00 |
RUDOLF RIEDLBAUCH OBRAZY
Výstava obrazů
Zámek Blatná, Starý palác
Výstava k 70. narozeninám autora

25. - 31. 7.
TAK NÁM ZABILI FERDINANDA…
Výstava
Místo konání - vozy vlakových souprav
na trase Blatná - Březnice, Blatná Strakonice
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI PŘIPOMENUTÍ ZAČÁTKU 1.
SVĚTOVÉ VÁLKY
Nasedněte s námi na vlak do minulosti… Připomeneme si 100 let od vypuknutí 1. světové války a jejího dopadu
na Blatensko v prostředí, které bylo
pro mnohé rodáky posledním místem
pobytu směrem na frontu, odkud se už
nevrátili.
Na cestě vlakem se za pomoci dobových fotograﬁí, kreseb vojáků a denního tisku, přenesete do roku 1914 a
události na Blatensku budete sledovat
očima našich předků.
Vstupné na výstavu v ceně jízdenky

5. 8. - 14. 9. | ÚT - NE | 9:00 - 18:00 |
PO ČERVENÉ MUZEEM
Krajinou Christiana Baaglii
Výstava
Městské muzeum Blatná
Vernisáž 5. 8. | 18:00 |

Ročník
Číslo
1225
/ strana
(35) 14

Blatná 27. června 2014

ČísloRočník
12 / strana
25 (35)
14

CK CIAO SPOLEČNĚ SE ZŠ TGM BLATNÁ V RAKOUSKU
Již tradičně se závěr školního roku nese v duchu studijního finiše,
ale také školních výletů a cestování. Letošní školní rok pro nás CK Ciao
připravila zájezd do rakouského Solnohradska. Chtěli jsme načerpat nové
poznatky, ale také se pobavit a potěšit se krásou rakouských Alp. A to se,
myslím, podařilo beze zbytku.
Přálo nám především počasí – krásný květnový den k takovému výletu
přímo vyzýval. Naše cesta započala v brzkých ranních hodinách. Oblíbený
čas odjezdu „3:33 od Penny“ jsme všichni zvládli a plni očekávání jsme se
vydali na cestu. Rakousko nás přivítalo nádherným prosluněným ránem.
Alpy ukázaly své paradoxně téměř čerstvě zasněžené vrcholky, takže
idylka téměř dokonalá. První zastávka se konala v městečku Hallstatt.
Historické městečko nám nabídlo cestu pozemní lanovkou k největšímu
solnému dolu světa. Jeho prohlídka spojená s převlekem do „permonických
oblečků“ a jízdou po nejdelší dřevěné skluzavce Evropy zanechala v nás
všech nevymazatelné vzpomínky.
Odpoledne patřilo městečku St. Wolfgang, adrenalinu na letní bobové
dráze a jezeru Wolfgangsee. Podvečerní plavba po tomto jezeře do městečka
St. Gilgen naši návštěvu v oblasti Solnohradska ukončila.
Doufám, že se tento den líbil, přinesl příjemné vybočení z běhu všedních dní a splnil především pro dětské účastníky i vzdělávací cíl. Děkuji

všem dětem i dospělým za hladký průběh akce a CK Ciao, především pak
RNDr. Ladislavu Havlovi, za organizaci a perfektní průvodcovské služby.
Dana Houzarová, ZŠ TGM Blatná

Obrazy Rudolfa Riedlbaucha v Blatné
Rudolf Riedlbauch, narozený 14. 6. 1944
v Dýšíně u Plzně, vyrůstal ve Strakonicích, kde
se na tamější lidové škole umění začal projevovat jeho výtvarný a hudební talent. V letech
1962 – 1968 studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze u profesora F. Jiroudka. V letech
1987-1990 byl na akademii docentem. Samostatně začal vystavovat od roku 1966 a je též
spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tolerance
95. Je zastoupen v mnoha galeriích jak u nás,
tak i v zahraničí.
Rudolf Riedlbauch se intenzivně zabývá
figurální tvorbou, kde se stává častým inspiračním zdrojem právě hudba. Malba je expresivní
barevnými kombinacemi a rozkládání tvarů do
menších ploch posiluje její dynamičnost. Dalším
inspiračním zdrojem je pro něho příroda, zejména
od té doby, kdy má mimopražský ateliér ve staré
chalupě „Na Borku“ u Březí nedaleko Blatné. Na obrazech je inspirován krajinou Blatenska,
ať už se jedná o vodní plochy, stromy, křoví a trávy. Podobně jako u hudebních témat, která
vycházejí z jeho prožitku má jeho
krajinářská tvorba silný emotivní
náboj. Snad je možné říci, že se
jedná o malování pocitu z krajiny,
jejího rytmu a hudební barevnosti.
Výstava, kterou autor pojmenoval „Hudba očí“, bude zahájena
ve Starém paláci Zámku Blatná
v neděli 6. 7. 2014 a potrvá do
17. 8. 2014.
Další soubor z tvorby Rudolfa
Riedlbaucha bude vystaven ještě
letos od 2. srpna ve výstavní síni
Tvrze ve Lnářích.
Mgr. K. Petrán

Turistický pochod
Zemí zamyšlenou
Zveme Vás na TURISTICKÝ POCHOD
ZEMÍ ZAMYŠLENOU, který pořádá TK
BLAMIŠ dne 13. 7. 2014 se startem na parkovišti před ubytovnou Tesla Blatná.
Start od 8 hodin a cíl do 18 hodin tamtéž.
Každý účastník obdrží trasu a diplom.
Za TK BLAMIŠ Vladimír Vildt.
Obec Škvořetice a SCV Blatná
srdečně zvou všechny dětské příznivce
pohodové cyklistiky na

3. ROČNÍK

CYKLOHRÁTEK
které se uskuteční v neděli

29. 6. 2014

od 13.00 hodin
na hřišti v osadě Pacelice
PROGRAM:
- jízda zručnosti
- závody na terénních kolech okolo vesnice
Soutěží se ve třech kategoriích: C - 6-8 let, B 9-11, A - 12-14 let.

Autoservis AMK Blatná
Riegrova 773
388 01 Blatná
Tel: 383 422 634
Mob: 603 732 579
www.amkblatna.cz

Provádíme:
Veškeré mechanické opravy osobních
a dodávkových vozidel.
Roční servisní prohlídky vozidel.
Výměna provozních kapalin.
Veškeré práce pneuservisu.
Prodej náhradních dílů.
Příprava vozidel na STK a provedení STK.
Prodej a montáž tažného zařízení Bosal, HOOK.
Opravy elektronických systémů vozidel.
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Program Dětského dne ve Skaličanech
„vymazlily“ pohádkové bytosti
Skaličany - Živý hastrman a živá čertice- tak s těmito „žhavými novinkami“ vyrukovali organizátoři Dětského dne ve Skaličanech v sobotu
7. června na všudypřítomný předškolní i školou povinný „potěr“, který
zaplnil plácek v sousedství rozkošného rybníčku na okraji vesnice. Pohádkové bytosti si během krátké chvilky získaly přízeň a sympatie všech dětí.
To, že měly za úkol případné nezbedy a rošťáky stáhnout do tůně nebo
odnést do pekla, nikdo nebral vůbec vážně a i ti nejmenší si s postavami
z českých pohádek báječně rozuměli.
Samotný dětský den byl koncipován stejně jako ty čtyři předešlé. „Tuto
tradici jsme obnovili u nás ve vsi spolu se stavěním májky,“ podotýká jeden
z hlavních pořadatelů Václav Cheníček. Pro oslavence bylo připraveno
celkem devět zábavných soutěží - házení míčků do mlsné pusy rozverného
kuchtíka, shazování pyramid z plechovek, strefování se do basketbalového minikoše na zemi, srážení umělých kuželek plněných pískem, házení
kroužků na kužele / tady byla šéfem a rozhodčím čertice /, skákání v pytlích, kop na bránu, skládání puzzle a stavebnic, lovení rybiček z kádě na
háčkách / tomu nemohl šéfovat nikdo jiný než krásně vyšňořený vodník.
Tohle byla jasně jeho parketa a navíc to měl nejblíž k rybníčku, aby si
mohl případně namočit šos kabátu./ Jako zlatý hřeb programu připravili
domácí tzv. „Opičí dráhu“, kde se slalomovalo, bloudilo, přeskakovalo
i podlézalo. „Na sedmi stanovištích dostávaly děti razítka, dvě stanoviště
nabízela za splněný úkol bonbóny, čokolády a jiné pamlsky,“ popsala
schéma veselé show jedna ze skaličanských maminek. Právě skaličanské
maminky stály spolu s místním hasičským sborem pod záštitou Osadního
výboru za autorstvím celého dětského projektu.
Ratolesti si svůj svátek na skaličanském plácku u rybníčka užívaly
naplno a nadšení z nich jen sršelo. „Je to tady super, moc se mi tu líbí,“
netajil se uznáním devítiletý Tadeáš Zapletal z Přerova, který s rodiči jezdí
do Skaličan za příbuznými, „U nás doma na Dětské dny chodím pravi-
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delně, tady jsem poprvé, ale
určitě je to ve Skaličanech
lepší.“ Nejlépe vynikl ve
shazování plechovek, zato
u čertice na házení kroužků
pohořel. „Však po mně taky
čertice tak nějak divně loupla
očima. Už jsem si myslel, že
mně vezme do pytle,“ směje
se Tadeáš.
Sandře Vondrové / 10 let /
z Blatné se veškeré disciplíny
na Dětském dni ve Skaličanech moc zamlouvaly:
„Myslím, že jsem uspěla
dobře na všech stanovištích.
Určitě nejlepší výsledek
jsem zaznamenala na Opičí
Do Skaličan si letos odskočil i hastrman.
dráze.“ Sandra navštěvuje
i jiné Dětské dny - jak v Blatné, tak v okolních obcích. Sem do Skaličan
zavítala poprvé.
7. června ve Skaličanech pořadatelé kvitovali s potěšením rekordní
účast chlapců a děvčat. „Sešlo se jich tady víc než čtyřicet,“ okomentoval
tuto skutečnost s potěšením Václav Cheníček, „Ale i v minulých letech
byla návštěvnost dětí více než slušná. Standartně jsme jich tu na Dětský
den měli okolo třiceti, jezdí sem i z Buzic a z Blatné.“
Když dětský program skončil, sešel se veškerý „potěr“ ke společné
fotografii a následně všichni účastníci z rukou organizátorů převzali dárkové balíčky, diplomy a ohromné čokoládové medaile. Dále následovalo
přátelské posezení s hudbou, kdy přítomný kolektiv posílili další dospělí.
A jen tak na okraj - ona čertice byla ve skutečnosti čert. Do kostýmu
se uvolil obléci místní šohaj Jakub Darda. A určitě to nemělo chybu stejně
jako celý Dětský den ve Skaličanech.
Vladimír Šavrda

V Buzicích pojali svátek dětí především po rybářsku a po hasičsku
Buzice - Stejně jako ve Skaličanech i v Buzicích soustředili pořadatelé Dětský den na travnaté
prostranství u rybníčku. Tady to mělo ještě větší
opodstatnění v tom, že se stanovený program
točil především okolo chytání ryb, což by samozřejmě na návsi jaksi nešlo. „Tohle bylo něco
pro naše školáky,“ pochvaloval si nový starosta
Sboru dobrovolných hasičů v Buzicích Tomáš
Lojík, který patřil k „nejvyšším autoritám“ při
této veselici, „Ohromně se bavili. Nakonec
zvítězil na svých deset let zkušený rybář Lukáš
Samec, co vytáhl z vody šest kaprů.“
Protože v Buzicích v této době ještě doznívaly
emoce po oslavě 120. výročí založení domácího
hasičského sboru, pořádající složka „chráněnců
svatého Floriána“ dopravila pro obveselení svých
ratolestí na Dětský den k rybníčku motorovou

stříkačku. Z ní pak mohly děti podle libosti
proudem vody „sestřelovat“ plechovky. Ale
to jim nestačilo a ve vhodnou chvíli obrátily
hlaveň proudnice proti svým otcům a strýčkům
a pořádně je zkropily. „Dostaly nás! Mně pěkně
scákal vlastní kluk,“ vzpomíná s úsměvem na
tuto epizodu Tomáš Lojík.
Na to, že se Dětský den v Buzicích konal ve
stejný den jako ten v blízkých Skaličanech, byla
účast dětí hojná. „Rybníček obléhalo pětatřicet
oslavenců. Převážně domácích, ale přijeli i přespolní a taky nesmím zapomenout na potomky
našich chalupářů. Je moc dobře, že můžeme tuhle
tradici díky podpoře buzického Obecního úřadu
zachovávat. Já když byl v letech téhle drobotiny,
byla tahle akce naprostou samozřejmostí. My
tedy letos máme druhý ročník od znovuobnovení

Dětského dne v obci- loni silně pršelo, takže jsme
jeden ročník museli zrušit,“ říká Tomáš Lojík.
Vedle chytání ryb byl připraven i další doprovodný program- skákání v pytlích, střelba
ze vzduchovky, běh s ping- pongovým míčkem
na lžíci, malování ryb, házení tenisákem na plechovky, lovení mincí a poněkud neobvyklý „vrh
gumovkou“. Na své si přišly i chuťové buňky - na
kamenech se dělaly rybí pochoutky, večer se při
táboráku pekly buřty a ten, kdo zbožňuje sladké,
mohl ochutnat z dortu ve tvaru sumce. V deseti
stanech a jednom karavanu pak mladí i starší
dobrodruzi strávili jednu noc v přírodě.
V Buzicích nemají odnepaměti daleko od slov
k činům a táhnou za jeden provaz. Tahle radost
pro nejmladší obyvatele vesnice hovoří sama za
sebe.
Vladimír Šavrda

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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BLATENŠTÍ FOTBALITÉ
HODNOTÍ SEZÓNU 2013/2014
A tým – po třech letech se nám podařilo postoupit do I.A třídy a splnit tak cíl, který jsme si
před začátkem soutěže stanovili. U týmu zůstává
trenér Michal Čadek a pohromadě by měl zůstat
i celý hráčský kádr.
Tímto děkujeme celému týmu za reprezentaci
fotbalového oddílu.
NOVÝ TERMÍN DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
BUDE ZŘEJMĚ SOBOTA OD 10.15 HOD.
B tým – celoroční výsledková mizérie, jinak se účinkování týmu nedá nazvat.
Nechuť některých hráčů trénovat a jezdit na
venkovní zápasy je až neuvěřitelná. S takovýmto přístupem se opravdu nedá hrát ani
okresní přebor. Ten se (především díky pomoci
hráčů z A týmu v posledních zápasech) nakonec povedlo zachránit. Pevně věříme, že příští
sezóna bude jiná a Blatná se bude pohybovat
v horních patrech tabulky.
Ženy – do sezóny jsme vstoupili velmi špatně
a prohráli jsme prvních pět zápasů. Pak přišlo
zlepšení a do konce podzimu jsme za 7 zápasů
prohráli už jen jednou. Na jaře už jsme prakticky neměli o co hrát. A já osobně (D. Reguš)
bral jarní část jako přípravu, protože jsem
prvním rokem u holek a potřeboval jsem je
lépe poznat. Po této sezóně skončily zbývající
opory, které táhly ženský fotbal v Blatné. Ale
myslím, že to až tak špatné nebude. Jediný
problém bude nahradit brankářku Valíčkovou,
která nás v každém zápase podržela a podávala
stabilní výkony. Jinak je tu dost šikovných
holek, které ukázaly v jarní části, že neprávem
v minulosti seděly jen na lavičce i za rozhodnutého stavu.
Dorost – věděli jsme, že v této kategorii nás
čeká nelehká sezóna, a to se také potvrdilo.
Neustálý boj s počtem hráčů se musel někde
projevit a trenérům i klukům patří poděkování za to, že celou soutěž vůbec odehráli.
I pro nás je tato sezóna velkým poučením do
budoucna. Každopádně vládne zklamání a to
hlavně z přístupu některých hráčů. Není přeci
možné, aby na zápasy jezdilo 12 hráčů na dva
týmy. Proto se nic jiného, než sestup z KP do
1.A třídy nedalo ani očekávat.
Žáci - tady to měly letos oba dva týmy hodně
těžké, protože se převážně potkávali se soupeři, kteří byli o dva roky starší. I tak si kluci
zaslouží obrovskou pochvalu za to, jak se
s celou sezonou vypořádali. I přes umístění na
sestupových příčkách jsme kluky přihlásili do
KP a uvidíme, jak situace dopadne.
Přípravka
starší Á - 3. místo v OP starších přípravek.
Gratulujeme a přejeme klukům, aby se jim
v žákovské kategorii dařilo.
Přípravka
Starší B – 9. místo v OP starších přípravek.

Blatná 27. června 2014
Přípravka
mladší - 3. místo OP mladších přípravek. Gratulujeme.
Podrobnější informace o jednotlivých týmech
přineseme v dalších Blatenských listech.
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Děkujeme všem rodičům, fanouškům, funkci
onářům a sponzorům za podporu a těšíme se na
další spolupráci.
FO TJ Blatná

TJ BLATNÁ - ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ
V SOBOTU 28. 6. 2014
3. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK

O POHÁR
ROMANA VONÁŠKA
(Bývalý hráč Blatné, Plzně, Sparty Praha, Belgického Lokerenu a reprezentace ČR)
00

ZAČÁTEK V 9 HODIN
GENERÁLNÍ SPONZOR:

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Blatné s.r.o.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Hrouda Ladislav - TESAŘSTVÍ a POKRÝVAČSTVÍ
Ing. SCHEINHERROVÁ Hana - Stavebniny
František Rubáš ELEKTRO
Pekařství VRÁNA JOSEF
Vítěz - Jana Vohryzková
SERVIS Jiří Kolář
UGA, spol. s.r.o.

Město Blatná

Požární sport v Drahenickém Málkově domácí potvrdili vynikající formu
Drahenický Málkov - Loni se hasičská
soutěž o pohár starosty obce Drahenický Málkov
odehrávala ve vskutku „partyzánských“ podmínkách. Celý den hustě pršelo jako kdyby nebeský
ministr počasí zapomněl zavřít kohoutky minimálně ve sto padesáti koupelnách a ještě se mu
ucpal záchod. Navíc panovala krušná zima, že
by možná místo terčů hasičská družstva uvítala
trochu toho opravdového ohně. Prostě psí počasí,
že by komunistu nevyhnal.

SDH Skaličany.

Letos už klimatické podmínky byly přímo
vynikající, tedy až na patnáctiminutovou odpolední průtrž, která „umyla“ tři hasičské týmy.
A to bylo určitě dobře, protože tentokrát požárnímu útoku předcházela ještě okrsková soutěž.
Místní „domobrana“ se ani tentokrát nenechala
zahanbit. „S dosaženým výsledkem jsme určitě
spokojeni,“ vyjádřil se „tiskový mluvčí“ málkovských chasníků Martin Beneš, „Na úspěchu
týmu se výrazně podílel Martin Lapka, který
přes překážky doslova proletěl. Já a kamarádi
Jakub Hrubý s Romanem Fíkem jsme tuhle
disciplínu rok netrénovali a bylo to znát. No ale
následný požární útok jsme zvládli průměrně,
nakonec celkové druhé místo a pohár doma- co

víc bychom si mohli přát? Asi vítězství, ale toho
se třeba dočkáme napřesrok!“
Hostující Skaličany si rozhodně polepšily,
přesto i tentokrát zůstaly okolo dna výsledkové
tabulky. Štafeta, předcházející požárnímu útoku,
jim nesedla vůbec. „Na solidnější umístění v téhle hasičské disciplíně zatím ještě nedosáhneme,
ale chceme na tom tvrdě pracovat,“ říká velitel
družstva Jaroslav Fořt ml., „Ale naši image
moc vylepšil a podotýkám, že bez předchozího
tréninku, nejmladší skaličanský hasič Jakub
Darda. Ten rozšířil naše řady na podzim a je mu
teprve patnáct let.“
Skaličanské „chráněnce svatého Floriána“,
kteří se dali dohromady po dvacetileté pauze
před dvěma lety a dnes mají úctyhodných dvacet sedm členů, čeká určitě světlá budoucnost.
Jen co se ještě víc rozkoukají. „V Drahenickém
Málkově jsme si při požárním útoku zlepšili čas
a vlastně při každé soutěži zrychlujeme tempo.
Jenže by to chtělo víc trénovat a my se prostě
těžko sejdeme,“ rozhazuje bezradně rukama
starosta skaličanského SDH Jiří Blovský, „Ale
tou pověstnou první vlaštovkou je pohár za druhé
místo mezi veterány, který jsme vybojovali loni
v Uzeničkách.“
Člen sboru, kolem kterého by bylo dobře
tancovat jako kolem „zlatého telete“, je podle Jiřího Blovského tzv. „Univerzální hasič“ jménem
Milan Počta. „V Drahenickém Málkově nouzově
zaskočil za pracovně zaneprázdněného strojníka
a vedl si velmi dobře,“ chválí svého kamaráda
starosta sboru, „On zastane všechno, co je třeba,
co potřebujeme, skvěle si počíná i u proudů.“
Hasičský sbor ve Skaličanech je teď výborně
vybaven a zabezpečen: „Získali jsme nové pracovní uniformy, hadice, proudnice, savice, sací
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koš i rozdělovač. Letos proběhla i rekonstrukce
naší stříkačky z roku 1971, kde zlobilo zapalování. Je to zásluha Luďka Mičky a Jaroslava Sojky,
co nadto vyrobili vozík na mašinu,“ referuje
další činovník sboru Václav Cheníček. Zajímavé je, že celé hasičské osazenstvo tvoří občané
ze Skaličan. „Maximálně si na útok „půjčíme“
nějakého toho člověka. Když je nouze veliká,
sebereme ho ráno před soutěží i na silnici,“
žertuje Václav Cheníček.
Hasičský den v Drahenickém Málkově
přilákal mnoho týmů- osmnáct mužských, pět
ženských a čtyři veteránské. Všichni do jednoho
se snažili na sto padesát procent a dali do toho
všechno, ale svou roli jako vždycky sehrála
štěstěna, technika a náhoda, se kterou je nutno
počítat v každém sportu. Většina se zúčastnila
ale jen požárního útoku o pohár starosty obce.
V mužských složkách vyhrála favorizovaná
Buková / 21, 41 /, proudnice se změnily ve
stříbro Bezdědovickým hasičům „B“ / 22, 28
/ a v bronz týmu z Kocelovic / 23, 30 /. Další
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pořadí: 4. místo- Drahenický Málkov / 26, 61 /,
5. místo- Blatná / 27, 11 /, 6. místo- Mečíchov
/ 27, 65 /, 7. místo- Chobot / 27, 92 /, 8. místoHlubyně / 29, 56 /, 9. místo- Hajany / 30, 57 /,
10. místo- Myštice / 33, 63 /, 11. místo- Uzeničky
/ 40, 25 /, 12. místo- Radomyšl / 43, 50 /, 13.
místo- Uzenice / 45, 93 /, 14. místo- Skaličany
/ 47, 29 /, 15. místo- Chlum / 60, 35 /, 16. místo- Záboří / neplatný pokus /, Sedlice / neplatný
pokus / a Bezdědovice „A“ / neplatný pokus /.
Mezi ženami zazářilo družstvo z Chobota /
24, 15 /, další cenný kov si utrhly ženy z Hajan /
27, 62 /, na stupně vítězů se vešla i Sedlice / 27,
82 /. Nešťastnou bramborovou medaili získalo
družstvo domácích / 28, 41 / a s černým Petrem
odjely Bezdědovice / 35, 72 /.
Mezi veterány se vyhoupli do sedla domácí
/ 25, 98 /, v závěsu ponechali uzenické / 26, 71 /
a zástupce Hajan / 28, 13 /. Pod „bednou“ zůstala
veteránská složka ze Skaličan / 33, 31 /.
Vladimír Šavrda
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Volejbal - tabulka soutěže ŽENY-OP-2013/2014
1. TJ Fezko „C“ Strak.
2. TJ Fezko „S“ Strak.
3. S.Radomyšl
4. S.Volyně
5. TJ S.Blatná „A“
6. TJ ČZ „B“
7. Záboří Žížaly
8. TJ ČZ „A“ Strak.
9. SK Řepice
10. TJ S.Katovice
11. TJ S:Blatná „D“
12. TJ Borga Horažďovice

33 28 5
33 27 6
33 26 7
33 24 9
33 20 13
33 17 16
33 14 19
33 14 19
33 13 20
33 6 27
33 5 28
33 4 29

60 : 15
57 : 17
56 : 19
51 : 20
45 : 34
39 : 37
33 : 43
32 : 44
31 : 42
19 : 56
12 : 60
12 : 60

61
60
59
57
53
50
47
47
46
39
38
37

BUZICKÝ BEJK
SLAVÍ JUBILEUM
V sobotu 28. 6. 2014 se uskuteční
na hřišti v Buzicích neuvěřitelný 20.
ročník turnaje v malé kopané

„BUZICKÝ BEJK“ aneb
jak se hrálo před 20 lety.
Začátek v 8.00 hodin - po celý den
bude moderovat nostalgický výlet do
fotbalových začátků Buzického bejka
Karel Zbíral.

POZOR!! Domácí mužstvo
nastoupí v původním složení.
Součástí programu bude utkání malých
fotbalistů.
Od 20.00 hodin
ZÁBAVA NA PŘÍRODNÍM
PARKETU - K tanci a poslechu hraje
populární FATIMA .
NENECHTE SI UJÍT TUTO
NEVŠEDNÍ PODÍVANOU.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
12. 7. SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠŮ
– začátek ve 14 hod. – večer opět zahrají
populární ŠUMÍCI
19. 7. RYBÍ HODY – od oběda až do
pozdních hodin
26. 7. 11. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE – začátek v 9 hod.
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StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ

PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)
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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

Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.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

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
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Přijmu kvalifikovanou

zdravotní sestru
do chirurgické ambulance
v Blatné.
Nástup možný od

1.1.2015.
Uchazečky nechť zašlou
do 30.9.2014 stručný
životopis na adresu :
Chirurgická ambulance PK
Blatná, J. Wericha 502,
38801 Blatná
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 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


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

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

-

Kompletní zednické práce
Kompletní pokrývačské práce
Krovy, klempířské práce
Zateplení domů, fasády z dotací
Obkladačské práce
Zámkové dlažby
Výškové práce
Pronájem lešení
Půjčovna žebříkového výtahu

Daruji štěně - křížence retrívra a setra po hodné a hravé feně. Stáří 1 měsíc.
Tel. 604 331 551
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

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

Jarní slevy uhlí BÍLINA
kostka
ořech
ořech II
brikety-Německo

363,- Kč
334,- Kč
299,- Kč
472,- Kč

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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