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CENA 7 Kč

Zkusme od letoška myslet pozitivně
Již po šestadvacáté zahajuje po
lednové přestávce další ročník Blatenských listů
V lednu 1990, po pádu totalitního
režimu, začalo obnovené Blatenské listy vydávat blatenské Občanské fórum.
Čtrnáctideník Blatenské listy vydává
Občanské sdružení (spolek) stejného
jména s cílem podpory kulturního
a ekonomického rozvoje Blatenska.
Blatenské listy se tisknou v nákladu
více než 3 tisice výtisků v Blatenské
tiskárně, jsou roznášeny studenty
do všech domácností v Blatné, do
městských částí je roznáší Česká
pošta. Dále je několik stovek výtisků
rozšiřováno v okolních obcích a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně knih a Infocentru. V Infocentru
můžete oznámit, že postrádáte Listy
ve schránce, abychom mohli u příslušných kolportérů zjednat nápravu.
Náklady na vydávání Blatenských
listů jsou nemalé - z 90% jsou tvořeny
náklady na tisk, zbytek připadá na distribuci a další náklady. Příjmy pochází
většinou (asi z 90%) z placené inzerce
převážně místních podnikatelů – bez
jejich podpory by Listy zanikly. Další

příjmy tvoří finanční příspěvek Města Blatná a příspěvky občanů, kteří
uhradí dobrovolné předplatné, a dále
také prodej Listů. Stoupající náklady
na tisk byly, i díky většímu počtu stran,
příčinou finanční ztráty v posledních
letech.
V novém ročníku Blatenských listů,
jak uvidíte hned už od tohoto prvního
čísla, Vás čeká rozhodně víc informací o dění na radnici a ve městě než
dosud. Na spolupráci s novým vedením města se těšíme. Chtěli bychom
rozšířit i podíl článků členů redakce.
Hledáme proto už delší dobu nové
spolupracovníky. Pokud by Vás taková
činnost těšila, prosím, ohlašte se.
Ještě několik organizačních informací: Ochotně poskytujeme prostor
sportovcům, spolkům a občanům pro
zprávy o jejich aktivitách v Blatné
a okolí. Pozvánky na kulturní akce
zveřejňujeme samozřejmě bezplatně,
slevy poskytujeme na propagaci kurzů
a dalších poodnikatelských akcí, které
jsou v souladu s našimi výše deklarovanými cíli – podporou kulturního
a ekonomického rozvoje Blatenska.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují,
že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016 se koná 6. a 7. února 2015 takto:

pátek 6. února 14:00 – 17:00 hodin
sobota 7. února 9:00 – 11:00 hodin

Prosíme o Vaši podporu. Zaplacení
dobrovolného předplatného vnímáme
jako Vaše ocenění významu Blatenských listů. Samozřejmě je pro nás
vítaným přínosem i finanční efekt
tohoto ocenění. Dobrovolné předplatné můžete uhradit oproti potvrzení
v knihkupectví Kanzelsberger na
třídě J.P. Koubka - cena předplatného
je 150 Kč/rok. Zaplatit předplatné
můžete i převodem na náš účet
4196610297/0100. V tom případě
uvítáme, když nám ve zprávě pro příjemce prozradíte svou identitu.
Vaše články a inzeráty posílejte,
prosím, mailem na adresu blat.listy.
ch@seznam.cz, Tuto adresu najdete
v každém čísle Listů v tiráži na poslední straně. Cena placené inzerce je
10 Kč/1 cm2, sleva 10% při opakování,
sleva 20% při celoroční inzerci. Inzeráty na půjčky nezveřejňujeme.
Děkujeme za podporu Všem inzerentům, předplatitelům a Městu
Blatná a za spolupráci všem, kteří posílají své články a samozřejmě i našim
kolportérům.
I za další členy redakce Blatenských
listů.
Zdeněk Malina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEýKOVA 1060
SE VZDċLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŽÁKY
SE SPECIÁLNÍMI VZDċLÁVACÍMI POTěEBAMI
OZNAMUJE
RODIýģM ŽÁKģ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
narozených do 31.8. 2009, že

ZÁPIS

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a děti narozené od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jejichž rodiče

do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEýKOVA 1060

požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz

na školní rok 2015/ 2016
se bude konat v budovČ školy Holeþkova 1060

a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách
u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

ve þtvrtek 5. února od 9 do 17 hodin
v pátek 6. února od 9 do 15 hodin
bližší informace na telefonu 383 422 881,
osobní konzultace kdykoli
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UU A k t u a l i t y
Poděkování
Děkujeme organizátorům Fichtlcupu
v Chlumu a všem, kteří se podíleli na
finančním daru na léčbu pro našeho
syna Vojtíška.
Děkujeme.
Manželé Prokopovi
BOŽÍ KŘTĚNÍ (6. 1. ) - SNÍH A LED VE
VODU MĚNÍ

Posláním Adiktologické poradny PREVENT je
pomáhat lidem, kteří hledají řešení obtíží
spojených se závislostním chováním.

Bc. Tomáš BREJCHA
Telefon: 725 373 863
Pracovní doba: Každé liché úterý
14,00 - 18,00 hodin
Služby jsou poskytovány bezplatně.
Poradnu najdete v KCAŽ (bývalá „VéDePka“),
Nádražní 661, Blatná. Vstup hlavním vchodem, ihned vlevo po schodech do patra, zde
druhé dveře vpravo.
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ-PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, v. o. s.

PhDr. Adéla DOLEŽALOVÁ
Telefon: 724 04 66 02, pevná linka
Strakonice 383 33 42 52
Pracovní doba: Každé pondělí
11,00 - 19,00 hodin
Služby jsou poskytovány bezplatně.
Poradnu najdete v KCAŽ (bývalá „VéDePka“),
Nádražní 661, Blatná. Vstup hlavním vchodem, ihned vlevo po schodech do patra, zde
druhé dveře vpravo.

Hudba, nás sbližuje
Před třemi lety se v Blatné uskutečnil
koncert Společná věc, který zaujal svou
originalitou a neobvyklým zpracováním.
Propojení dávné minulosti s dokonalou
technikou současnosti, způsob zpracování
projekce i filmové záběry si zasloužily pozornost publika. Diváci jej mohou navštívit
v letošním roce v novém zpracování.
Koncert se uskuteční v úterý 3. března
2015 v 19 h. v TJ Sokol, Kalinovo nám.
580. Vstupenky lze výhodně zakoupit již
v předprodeji na www.dub.cz, více informací na tel. 608 565 733

NA SVATÉHO FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA
(20. 1. ) STROMŮM OPĚT MÍZA DÁNA
Počátkem každého nového roku se
zamýšlíme stejně jako většina z vás nad
rokem uplynulým i lety před ním. O našich
aktivitách jsme psali již mnohokrát, jistě je
již skoro všichni znáte, a proto je nechceme
připomínat stále dokola. Do Blatné jsme svojí
činností vstoupili v roce 1999, je tomu tedy
patnáct let a věříme, že úspěšně vstupujeme
i do roku šestnáctého - 2015.
Krátce jen o naší poslední akci - výstavě
„České Vánoce -.PŘEDE DVEŘMI ŠTĚDRÝ
DEN.“ Podle našich postřehů se výstava
líbila, byla hojně navštěvována hlavně lidmi, kteří mají vztah k naší zemi, předkům,
historii, jsou tvůrčí a milují stejně jako my
přírodní materiály. Chtěli bychom proto všem
poděkovat za přízeň a podporu, jsou to často
lidé, kteří naše akce navštěvují od samého
počátku. Nám všem dohromady popřát do
nového roku, aby se konečně do vedení
státu i našeho města dostali lidé, kteří mají
opravdu vztah k naší zemi, práci a úsilí našich
předků, našemu kulturnímu dědictví, protože
právě tento směr je od počátku roku 1989
zcela opomíjen, není považován za důležitý,
a dosud se přístup k lidem zabývajícím se
českým uměleckým řemeslem nezměnil. Je
pravda, že tito lidé existují a existovat budou
stále i bez podpory našich čelních představitelů, protože je naplňuje tvůrčí práce, láska
k vlasti a nevyčerpatelná studnice inspirace
z našeho kulturního dědictví. Jak jinak by
však rozvoj v našich městech pokračoval,
kdyby vždy docházelo k souznění!
Dále přejeme nám všem, abychom si vážili
lidí schopných, a to nejen umělecky tvůrčích,
lidí, kteří nás mohou obohatit a pomoci nám
všem k rozkvětu měst, obc í a celé naší krásné
země, abychom je dokázali podpořit a nezatracovali je. K největším škodám dochází
právě ve chvílích, kdy na správném místě,
a ve správné chvíli nedokážeme podpořit
schopné, vyjímečné jedince a zapřičiníme
tak, že se často již situace nedá vrátit zpět.
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Do nového roku také přejeme všem hodně
zdraví a kapičku štěstí i „fištrónu“
LIDOVÉ ŘEMESLO V ROCE 2015
Naše působiště v průjezdu domu č. 3
na třídě J. P. Koubka se v loňském roce
osvědčilo, proto hlavně díky majitelům
obchodu TEXTIL POD VĚŽÍ, v něm budeme také v letošním roce pokračovat.
Prodej zahájíme v sobotu 17. 1. (ve stáncích proti marketům nás již nehledejte)
LEDEN - ÚNOR SOBOTY 9.00 - 12.00
TIP NA LEDEN - SLAMĚNÉ OŠATKY
(opět v nabídce)
www.lidove-remeslo.cz - e-shop, informace, tel. 736765747 (E. Fučíková)
„Památky drahných věků jsou nám zasvěcené, ne co zvláštnosti, alebrž co známky
a svědectví bývalé vzdělanosti ve vlasti naší
a našem národu. Nech památky tyto v kámen
vryly své stopy, aneb v paměť lidu se zakotvily, nech v písemnostech se udržely aneb
v rozličných způsobech a uvyklostech. Národ
náš jaký jest sám o sobě, ne jakým jej moderní civilizace nevlastenecká učiniti chce, má
bezčíslné a velepůvabné poetické stránky na
sobě. Jemu, jako nadanému básníkovi, žije
celá příroda, každý strom, každá bylina má
své vlastní významy, svou vlastní duši, svůj
cit a svou mocnost. Přišel však rozum jiný
a zahnal ty pěkné blouznivé báje z paměti
a z obyčejů, a básnické květy se rozptylovaly
a přicházely vniveč. Tu se nalezlo mužů, jenž
ty rozptýlené květy sesbírati a před úplným
zahynutím ochrániti za povinnost si uložili.
Nelze opominout výsledků takových snažení.“ KAREL SABINA
LEDNEM ROK NOVÝ SE STARÝM SE
STÝKÁ, KDO VE STARÉM NEPRACOVAL,
V NOVÉM AŤ NENAŘÍKÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

YUCATÁN A MAYOVÉ
Historie a současnost mayské kultury
cestopisná projekce Mgr. Václava Špatného
čtvrtek

5. února

2015 od

17:00

Blatná – projekční sál prodejny MAKO
Vstupné 50,-, členové Klubu přátel Blatenska zdarma
Po projekci bude následovat členská schůze
Klubu přátel Blatenska.

Ročník 26 (36)

Blatná 23. ledna 2015

Z právy

z radnice
Rada města Blatná zřídila na další volební období (2014 –
2018) jako své iniciativní a poradní orgány následující komise:
Komise dopravní: Ing. Jan Valášek (předseda a garant), Jaroslav
Blovský, Rudolf Bouše, npor. Bc. Vladimír Čelakovský, Ing. Robert
Flandera, Zdeněk Hajník, Petr Vaněk (členové)
Dopravní komise projednává podněty občanů i vlastní, týkající
se dopravního značení a dalších záležitostí v oblasti pozemních komunikací ve městě a osadách. Komise zasedá dle potřeby, zpravidla
2-3 x ročně.“
Komise pro výchovu a vzdělávání: Ing. Marie Hájková (předseda
a garant), Ing. Miroslav Čapek, Mgr. Marcela Karbanová, Mgr. Radka
Kocúrová, Ing. Martina Michalová, Vladimíra Přerostová, PaedDr.
Eva Wachtlová (členové)
Tato komise se zabývá problematikou financování regionálního
školství, příspěvkem zřizovatele základním a mateřským školám
včetně oprav a údržby, přijímáním dětí do mateřských škol, příspěvky
obcí, kde děti z mateřských škol mají trvalé bydliště, financováním
škol zřizovaných krajem, dalšími zdroji finančních prostředků pro
školy a hospodařením obecních škol.
Komise pro nakládání s obecním majetkem: Jaroslav Blovský
(předseda), Ing. Václav Cheníček (garant), Josef Hospergr, Ing. Pavel
Srb, Miroslava Šilhanová, Miroslav Vaněček, Stanislav Žižka (členové)
Komise posuzuje a vyhodnocuje jednotlivé žádosti o pronájem,
prodej či směnu nemovitostí předložené odborem majetku, investic
a rozvoje; posuzuje záměry pronájmů nebytových prostor; posuzuje
a navrhuje stanovisko k pronájmu, prodeji či směně nemovitostí
ve vlastnictví města, vyjadřuje se k záměrům města, pokud jde o nakládání s obecním majetkem. Vyjadřuje se k soudním a mimosoudním
sporům ve své působnosti; ke zřizování či rušení věcných břemen
a podmínek jejich zřízení; ke sporným majetkovým záležitostem.
Předkládá návrhy na uzavření nových nájemních smluv, včetně smluv
o smlouvách budoucích; na pronájem nebytových prostor a pozemků,
včetně jejich prodlužování, a podmínek jejich pronájmu; návrhy na
změny v nájemních smlouvách. Předkládá návrhy na výkupy nemovitostí vč. stanoviska ke kupní ceně nemovitostí, důvodu výkupu apod.
Komise státní památkové péče: Jaroslav Blovský (předseda),
Jitka Říhová (garant), Ing. Karel Hromada, Ing. Jiří Mikeš, Mgr. Karel
Petrán, Ing. arch. Kateřina Řebřinová, Bc. Miloslav Vít, DiS. (členové)
Komise spolupracuje s orgány památkové péče v řešení problematiky obnovy a záchrany památek v MPZ Blatná či na památkově
chráněných objektech ve spádové oblasti ORP Blatná, současně jí
náleží velmi zásadní rozhodování o příspěvcích na grantové projekty - Program regenerace MPZ a MPR a Program obnovy památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vyhlašované MK
ČR. Členové komise mohou připravovat náměty a podněty pro orgány
památkové péče i pro Radu města.
Komise prevence kriminality: Bc. Kateřina Malečková (předseda), Jan Hromada, DiS. (garant), Martin Klajn, DiS., Mgr. Blanka
Posavádová, Mgr. Iva Tvrdá, Petr Vaněk, Mgr. Vlastimil Váně (členové)
Komise prevence kriminality koordinuje aktivity v prevenci kriminality, a to tak, aby byly zaměřeny na co nejširší populaci. Členové
komise při pravidelných setkáváních analyzují aktuální situaci ve
městě a přijímají následná opatření ke zmírnění působení sociálně
patologických jevů. Komise iniciovala např. zřízení Nízkoprahového
centra pro děti a mládež Station 17, besedy pro seniory zaměřené
na jejich bezpečnost či přednášky na téma bezpečného internetu.
Povodňová komise: Bc. Kateřina Malečková (předseda), Pavel
Ounický, Josef Novotný (místopředsedové), Ing. Martin Dolejš (tajemník), Petr Jahoda, DiS., Ing. Radim Paulus, Petr Vaněk (členové)
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Podle vodního zákona řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Po dobu povodně jsou povodňovými orgány
povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů a Ústřední povodňová komise. Obecní
rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich
územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi,
jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Starosta obce s rozšířenou
působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností
a je jejím předsedou. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
Rada města Blatná již nezřídila Občanskou komisi, jejíž členové reprezentovali město při významných společenských událostech
v životě občanů. Město Blatná však bude i nadále věnovat pozornost
obyvatelům města při jejich významných životních jubileích, kdy
dotyčným bude zasláno blahopřání s tím, že si mohou na Městském
úřadě vyzvednout dárkovou poukázku v hodnotě 200 Kč, jenž bude
možné uplatnit v určených provozovnách v Blatné (např. lékárny, drogerie, restaurace). Taktéž postup je stanoven pro oslavu zlatých a diamantových svateb, tedy při 50. či 60. výročí od uzavření manželství.
Městský úřad Blatná tímto děkuje bývalým členkám Občanské komise, které dlouhodobě pro město zajišťováním gratulací
jubilantům pracovaly. Velké díky patří zejména paní Libuši
Soukupové a paní Věře Ernstové.

Zastupitelstvo města Blatná má ze zákona povinnost zřídit
Kontrolní a Finanční výbor, jejichž složení Vám pro informaci uvádíme níže:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blatná: Zdeňka Braunová (předseda), Bc. Josef Etlík, Luboš Kallmünzer, Mgr. Zdeňka
Lojdová, Petr Novotný, Alžběta Štípková, Jan Váňa (členové)
Finanční výbor Zastupitelstva města Blatná: Roman Pojer
(předseda), Ing. Hana Augustinová, Dana Kortusová, Mgr. Pavel
Kozlovský, Ing. Bohumír Papáček, Zbyněk Tvrdý, Ing. Barbora
Zdychyncová (členové)

Osadní výbory města Blatná
Blatná není jen Blatnou jako takovou, ale patří pod ni i několik
vesniček nazývaných zákonem o obcích jako „osady“, kterými jsou
Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice,
Milčice, Skaličany a Řečice. Vyjma Řečice byly jednotlivé osady ve
své historii samostatné a za dob socialismu se v rámci centralizace
veřejné správy nuceně sloučily s Blatnou, většinou ke konci let
sedmdesátých, či počátkem let osmdesátých. V 90. letech 20. století však tyto osady nevyužily možnost osamostatnění se a zůstaly
pod správou Blatné. V každé z osad fungují osadní výbory, zvolené
trvale žijícími občany v každé této vesničce, přičemž volby do těchto
výborů proběhly pod dohledem MěÚ Blatná během října a listopadu
loňského roku.
Předsedové osadních výborů, jež jsou vždy voleni na ustavující
schůzi nově zvoleného výboru, v podstatě vykonávají funkci někdejších starostů a jsou takto v těchto obcích místními občany mnohdy
i chápáni. S městem Blatná komunikují, spolupracují a prostřednictvím nich je v obci zajišťován rozvoj a investiční činnost. Názory
a doporučení osadních výborů jsou zastupiteli při rozhodování majetkových záležitostí týkajících se osad velmi kvitovány, jelikož lidé,
kteří v osadním výboru pracují, nejlépe vědí, co daná osada nejvíce
potřebuje. Jakousi záštitu nad osadami vykonává na Městském úřadě
v Blatné odbor majetku, investic a rozvoje.
Ing. Václav Cheníček, OMIR
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Složení Osadních výborů a počty obyvatel:
Blatenka: Roman Kohout (předseda), Josef Dlouhý, Josef Pikl, Ivana
Šejvarová, Petr Vacík (členové)
Blatenka
30
Foto – pohled od Bídníku
Čekanice: Marek Surý (předseda),
Ladislav Klukner, Eduard Krajčo,
Václav Kafka, Petr Louda (členové)
Čekanice
70
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Jindřichovice: Ladislav Řanda
(předseda), Jana Sojková, Martina
Řandová (členové)
Jindřichovice
8
Foto - hrobka

Milčice: Jaroslav Laňka (předseda),
Helena Ježková, Miroslava Bláhová
(členové)
Milčice
20
Foto - kaplička

Foto – kaple

Drahenický Málkov: Luboš Kylián
(předseda), Václav Fous, Petr Burian, Václav Vrátný, Milan Král ml.
(členové)
Drahenický Málkov
76

Skaličany: Ing. Václav Cheníček
(předseda), Ing. Karel Dlabač, Jiří
Blovský, Václav Cheníček st., Luděk
Mička (členové)
Skaličany
115
Foto – Sv. Ján

Foto – památník
Hněvkov: Miroslav Kostohryz (předseda), Václav Matějka, Radka Tůmová, Miloslav Maleček, Martin Tůma
(členové)
Hněvkov
69

Řečice: Miloš Rozhoň (předseda), Michal
Tvrdý, Petra Kuparová (členové)
Řečice
41
Foto - kaplička

Foto: kaplička

Blatná
6173
Blatná + části Blatné celkem 6602 obyvatel
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 je bez cizinců. Počet cizinců nelze zjistit, neboť k 1. 7. 2012 došlo k oddělení informačního systému cizinců od
agendového informačního systému evidence obyvatel.
Změny v evidenci obyvatel za rok 2014
Narození
66
Přihlášení
120
Zemřelí
79
Odhlášení
102
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 ORP MěÚ Blatná je 13 525 obyvatel (bez cizinců).

Ing. Hana Valachová, OSP
Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města

Udělení čestného občanství města Blatná panu Erhardu Grütterovi
Dne 12. 12. 2014 se konalo v našem partnerském městě Roggwilu
(Švýcarsko) poslední zasedání zastupitelstva vedené starostou panem
Erhardem Grütterem (Muckem). Po 16 letech na radnici končí. Při
velmi emotivním večeru se s odstupujícím starostou loučili zastupitelé
města, členové různých spolků a komisí.
Velkou poctou pro Blatnou bylo pozvání na tuto oslavu. Naše město
zastupovala tajemnice úřadu Ing. Jana Kroupová. Panu Grütterovi
právem patřilo poděkování za mimořádnou podporu při rozvoji spolupráce mezi oběma městy, za velkou finanční a materiální pomoc při
povodních v roce 2002, za podporu při výměnných pobytech mládeže,
za možnost účastnit se nejrůznějších výstav a dorfestů.
Poté bylo uděleno panu Erhardu Grütterovi čestné občanství města Blatná za rozvoj a podporu při spolupráci partnerství a výměny
mládeže v letech 1996 - 2014. Z výrazu jeho tváře bylo patrné, jak
velmi si toho váží. Jeho odchod z funkce starosty byl zakončen všemi
přítomnými hosty dlouhým potleskem vestoje. Svojí nástupkyní byl
označen za férového a přímého člověka.
Pan Erhard Grütter napsal do Blatné, doslova přeloženo: Jsem
pořád ohromen překvapením z Blatné. Hezčí a hodnotnější dárek

jsem si nemohl přát. Jsem velmi pyšný na to být čestným občanem
Blatné. Děkuji všem, kteří mi to umožnili, ještě jednou velmi srdečně
a pokusím se této velké cti dostát. Se srdečnými pozdravy Muck
(čestný občan Blatné).

V Bernských novinách vyšla zpráva o udělení čestného občanství.
Evženie Bláhová
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Zprávy
TS Blatná
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Níže přikládáme fotografie z provedené zimní údržby v centru
města.

Zemřelí – listopad
Szynajowská Věra, Hliněný Újezdec, nar. 1923, úmrtí 2. 11. 2014
Vávra Václav, DPS Blatná, nar. 1940, úmrtí 6. 11. 2014
Dammer Václav, Pacelice, nar. 1933, úmrtí 12. 11. 2014
Kovářík Josef, Strážovice, nar. 1929, úmrtí 18. 11. 2014
Sedláčková Karla, Kasejovice, nar. 1949, úmrtí 22. 11. 2014
Šilhavá Marie, Mačkov, nar. 1924, úmrtí 26. 11. 2014
Biskup Arnošt, Sochovice, nar. 1920, úmrtí 25. 11. 2014
Myslík František, Čekanice, nar. 1936, úmrtí 29. 11. 2014

Stavební činnost TS Blatná –
měsíc prosinec
Vzhledem ke stále příznivému počasí pokračovaly práce na úseku
stavební činnosti i v měsíci prosinci. Byla dokončena oprava opěrné
zdi a schodiště v Mateřské škole Husovy sady osazením nových
přístupových vrátek a oplocení (viz přiložená fotografie). Dále byly
dokončeny práce na druhém chodníku v ulici Zahradnická, konkrétně
u provozovny lékárny Arnika (viz přiložená fotografie). A jako poslední
stavební činnost byla výstavba dvou nových stání pro kontejnery na
separovaný sběr v ulicích Paštická (u Vishaye) a Na Tržišti (u Steka).
Z této akce rovněž přikládáme fotografie.
Co se týká údržby samotných komunikací, pak pokračovalo vyčištění uličních vpustí, včetně výměny kalových košů po podzimním
období a příprava na období zimní.

Zimní údržba
Vážení občané, rádi bychom Vám podali pár technických informací
k zimní údržbě prováděné na konci roku 2014 a začátku roku 2015.
Zimní údržba probíhá od 27. prosince 2014 do, prozatím, prvního týdne 2015. V rámci zimní údržby byla nasazena tato technika:
nakladač Locust 903, traktor Zetor Z 7011 s radlicí, malotraktor
VEGA s radlicí a sypačem, nákladní vozidla Piaggio, traktor John
Deere s radlicí, Multicar M 26 s radlicí, Multicar M 27 T s radlicí
a sypačem, nákladní vůz MAN se sypačem.
Celkem se zimní údržby zúčastnilo 18 pracovníků, a to buď v rámci
obsluhy techniky či na ručním úklidu. Celkové náklady vynaložené
na dosavadní zimní údržbu zatím vyčísleny nebyly.
Zároveň bychom Vám chtěli poděkovat i za Vaši spolupráci při
zimní údržbě našeho města, neboť tím v neposlední řadě šetříte
i finanční prostředky města vyčleněné na zimní údržbu a budeme
rádi, budete-li s námi spolupracovat i nadále.

Nová otevírací doba Sběrného dvora
Někteří občané si již možná všimli, že od 1. ledna 2015 (resp.
od 2. ledna) je v otevírací době Sběrného dvora v Blatné menší
změna. Na základě rozhodnutí Městské rady se prodlužuje otevření Sběrného dvora v dopoledních hodinách, tzn. že je nově
otevřen od 9:00 – 11:00 hod. Dále se také prodlužuje tzv. letní
provoz, kdy bývá Sběrný dvůr otevřen v odpoledních hodinách
do 17:00. Původně končil letní provoz v říjnu, od letošního roku
se prodlužuje až do konce listopadu.
Nová otevírací doba Sběrného dvora Blatná:
letní provoz od 1. 5. do 31. 11.
Po-Pá
9:00 – 11:00
15:00 – 17:00
So
9:00 – 11:00
zimní provoz od 1. 12. do 30. 4.
Po-Pá
9:00 – 11:00
15:00 – 16:00
So
9:00 – 11:00
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná (sd@tsblatna.cz)

BLATENSKÁ AKTIVITA
Začátkem prosince 2014 vyšla v Blatenských listech č. 21 Blatenská výzva namířená proti současnému počínání pana prezidenta
Zemana. Podpisové archy s jejím textem byly dostupné na několika
veřejně přístupných místech v Blatné. Doposud tuto občanskou
iniciativu, která apelovala na důstojné a reprezentativní vykonávání
prezidentského úřadu, podepsalo zhruba 150 blatenských občanů.
Jinými slovy dobrých 150 lidí na Blatensku neváhalo svým podpisem
vyjádřit nesouhlas s nynějším Zemanovým vystupováním. Ostatní svou
aktivitu vyjádřili mlčením, ať již toto ticho znamenalo podporu panu
prezidentovi, anebo jen lenost, lhostejnost, pasivitu, apatii. Našel
se i třetí typ člověka, který arch i s podpisy z jedné Datlovy hospody
odcizil. Lze doufat, že za něj jednal pouze démon alkoholu a nikoliv
zavrženíhodná malost. (Tyto ukradené podpisy jsme samozřejmě do
uvedeného čísla 150 nezapočetli.) Pozn.: že by tam zavítala nějaká
Zemnova ovečka či ovčáček? Z.M.
Řadě lidí se dosažený počet podpisů bude pravděpodobně zdát
malý a bude pro ně potvrzením, že jsme se mýlili a že bylo rozumné
a dobře nepodepisovat. My jsme přesvědčeni, že pokud se nám něco,
co se nás nevyhnutelně týká, nelíbí, je správné na to přiměřeně reagovat. A to odpovědně a otevřeně, čistě a čestně. Rovněž si myslíme,
že menšina zákonitě nemusí znamenat omyl, lež, úchylku či dokonce
špatnost. I kdyby jen proto, že každý z nás je menšina vůči ostatním,
národu, státu, světu.
Když na tomto místě připomeneme výročí upálení Jana Palacha,
které si v těchto dnech připomínáme, může to vypadat jako projev
bezmezné nesoudnosti srovnávat se s člověkem, který se obětováním vlastního života snažil probudit druhé z letargie, anebo jako akt
bláznovství a hlouposti sympatizovat se sebevrahem. Ztotožňujeme
se s panem prezidentem Václavem Havlem, jenž hned v lednu 1969
chápal Palachovu smrt „jako apel, který nás varuje před lhostejností,
skepsí, beznadějí (…), před morální sebevraždou nás všech“.
Do konce ledna 2015 budou podpisové archy s Blatenskou výzvou
k dispozici v Kaplance paní Žílové, v Řemeslných potřebách paní Lebedové, ve Vinotéce pana Žíly a v Sokolovně pana Datla (ťuk, ťuk). Pak
se pošlou do Prahy. Důvody k podpisu podle nás bohužel přetrvávají,
viz např. Zemanův aktuální výrok o vhodnosti vyloučení handicapovaných dětí z běžných škol. Za Organizační výbor Vlastimil Váně
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Vítání občánků 16. prosince 2014 na
Zámku Blatná

Foto: Dagmar Šornová

V loňském roce již počtvrté se v obřadní síni blatenského zámku 16. prosince 2014 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města Blatná. S recitací a písničkou vystoupily pod
vedením paní učitelky Kyznarové děti z Mateřské školy Šilhova, Blatná. Za přítomnosti paní
starostky města Bc. Kateřiny Malečkové pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života
17 občánků Blatné:
Magdaléna Bulková
Gabriela Peršínová
Tobiáš Dlouhý
Nela Sedláčková
Adéla Tokárová
Kateřina Komárková
Charlotte Mašková
Matěj Týc
Jáchym Staněk

nar. 02. 08. 2014
nar. 05. 08. 2014
nar. 07. 08. 2014
nar. 08. 08. 2014
nar. 14. 08. 2014
nar. 15. 08. 2014
nar. 21. 08. 2014
nar. 28. 08. 2014
nar. 29. 08. 2014

Josef Mourek
Julie Tesková
Jáchym Vítek
Matouš Hulač
Diana Dlabačová
Filip Soukup
Ondřej Fűrst
Adina Vaněčková

nar. 13. 09. 2014
nar. 15. 09. 2014
nar. 15. 09. 2014
nar. 16. 09. 2014
nar. 20. 09. 2014
nar. 23. 09. 2014
nar. 02. 10. 2014
nar. 15. 10. 2014

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky
pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000 Kč.
V letošním roce byl vyplacen příspěvek 70 maminkám malých občánků města Blatná.
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkovi Jaroslavu Sojkovi, nar. 30. 10. 2014 a Dominiku Salkovičovi, nar. 17. 10. 2014.
Ing. Hana Valachová, správní odbor

ELEKTROODPAD V BLATNÉ
Elektrozařízení může obsahovat řadu nebezpečných látek jako je
rtuť, olovo, kadmium, škodlivé plyny. Nesprávné odložení představuje
zátěž pro životní prostředí. Naproti tomu demontáží a recyklací lze
získat vzácné a cenné kovy, jako je zlato,stříbro, platina či měď, které
lze opětovně použít při výrobě nových zařízení.
Povinnost financování nákladů spojených se zpracováním elektroodpadů mají výrobci a dovozci. Ti platí recyklační příspěvky na
ekologickou likvidaci zařízení. Legislativa jim rovněž ukládá povinnost
zajistit systém zpětného odběru. Využít k tomu mohou tzv. systém
kolektivního plnění.
Spotřebitel se může bezplatně zbavit použitého elektrozařízení
v prodejně při zakoupení nového elektrozařízení, nebo na veřejném
sběrném místě. Nová elektrozařízení jsou již označena číslem,08/05“
nebo symbolem přeškrtnuté popelnice.

V Blatné je zřízeno veřejné sběrné místo ve sběrném dvoře. Odvoz
elektroodpadu zde zajišťuje kolektivní systém RETELA. Přepravní
a zpracovatelskou firmou je OTAVA, a. s. Ta si odváží veškerá odevzdaná elektrozařízení a ve svých dílnách je rozebírá na jednotlivé
druhy materiálů, které se dále mohou využít.
Následující graf znázorňuje váhové množství elektrozařízení
odevzdaných ve sběrném dvoře v Blatné za poslední roky. (Zdroj:
Otava, a. s.)
Jak je z grafu patrné, největší objem byl zaznamenán v roce 2009,
a to téměř 86 tun. Následující roky má sběr klesající tendenci. Odrážejí se zde patrně důsledky hospodářské krize, protože tento pokles
byl zaznamenán i ve sběrných místech jiných měst.
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Poděkování dárcům a sponzorům
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní
organizace Blatná je nezisková organizace,
která vynakládá veškeré své snažení na různé společenské a kulturní akce svých členů
a seniorů na blatensku. Jsme proto zcela
závislí na podpoře a pomoci všech, kteří
cítí potřebu podporovat naplňování našich
cílů. Akce si vyžádají určité nemalé finanční
prostředky, akce pořádané naší organizaci
mají nekomerční charakter a spíše si vyžádají
náklady než zisk. Proto musíme na tomto
místě vyzvednout obrovskou podporu a přízeň městských a obecních úřadů, podniků
a podnikatelů, kteří nám na tuto činnost
přispívají a umožňují tak její uskutečnění.
Děkujeme a věříme, že i nadále bude spolupráce pokračovat i v dalších letech naší
činnosti, a že budeme s jejich pomocí i nadále
realizovat různé společenské a kulturní akce.
Výbor STP svou prací dokázal, že je to
tým schopných lidí, kteří podstatně zvýšili
aktivitu naší členské základny. Poděkování
patří všem členům výboru za dobře odvedenou práci pro kulturní a společenské vyžití
našich členů.
V roce 2014 naši činnost finančně podpořili:
Město Blatná, město Sedlice, obce Bělčice, Myštice, Předmíř, Bezdědovice,Škvořetice, Hajany, Chlum, Lnáře, Tchořovice,
Hornosín, Kadov, Leifheit, s. r. o.Blatná, ZD
Bělčice, Zemědělství Blatná, a. s., Blatenská
ryba, s. r. o. a také dary: Kavárna Alfredo,
Bufet U Mlsouna, Maso uzeniny Janota,
TBP-Transformátory s.r. o., Tesla Blatná, a. s.
Děkujeme všem, kteří finanční, materiální a nebo jinou formou podpořili naši
organizaci.
Výbor STP v ČR o.s, m.o. Blatná

V rámci zkvalitňování služeb obyvatelům byly nyní ve městě umístěny na zkoušku malé boxy na drobný elektroodpad (baterie, mobilní
telefony, drobná el. zařízení, CD, DVD, úsporné žárovky a zářivky).
2 boxy jsou v budově MěÚ, třída T.G.Masaryka č. 322 (na stolku
u dveří finančního oddělení, kde se platí poplatky za svoz odpadu), 2
boxy jsou v budově MěÚ, třída T.G.Masaryka č. 1520 (vedle Základní
školy T.G. Masaryka, za vstupními dveřmi). 2 boxy jsme také umístili
v budovách základních škol. Pokud se umístění těchto boxů osvědčí,
zavedeme zde sběrná místa trvale.
Město Blatná je také účastníkem projektu Sbírej-toner, který již od
roku 2009 organizuje občanské sdružení AKTIPO. Výtěžek za zpětně
odebrané tonery jde na charitativní účely. Na použité tonery lze využít
boxu umístěného rovněž v budově MěÚ č. 1520.
Pojďme společně tyto boxy použít, abychom do směsného
odpadu nedávali to, co lze ještě využít!
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Malá vánoční
vzpomínka
Bylo to o posledních válečných vánocích.
Českým studentům se zavřely školy a bylo
nutné si najít nějaké zaměstnání, abychom
se udrželi doma a nemuseli pryč za povinnou
prací někam daleko. Protože my, kvartánky,
jsme se už ponejvíce přátelily se septimány,
měla jsem štěstí, že jeden z nich byl syn
místního lékárníka a tam právě hledali laborantku. No tak, ona spíš potřebovala paní
lékárníková holku na mytí nádobí a schodů,
ale i tak jsem se těch „harburnů“ naklepala
až dost.
V lékárně tehdy pracovala moc hodná
paní magistra. Ani nevím proč, ale žila sama,
a tak samozřejmě se pan lékárník nechal po
vánoční dny zastoupit osamělou ženskou,
než aby rodině (a hlavně sobě) kazil svátky.
Když jsme na Štědrý den s mámou připravovaly vše na večer, vzpomínala jsem
na paní magistru, která na mne byla velice
hodná a přátelská a litovala jsem ji, jak tam

a

bez večeře bude opuštěná. Mámě napadlo,
že bychom jí mohly udělat radost, rychle mi
napakovala do tašky nějaké to pohoštění
a cukroví a povídá:“pospěš, dokud ještě jezdí
tramvaje, to stihneš!“
Lékárna byla na druhém konci města,
tramvaje končily u nádraží a do olomouckých
Hodolan se ještě muselo hodný kus pěšky. Ale
stihla jsem to, paní magistra byla dojatá až
do slz a mne při zpáteční cestě ta její radost
hřála u srdce.
Nedá se říct, že by bylo celý ten večer
sněžilo, ale z nebe se tak nějak tiše a klidně
snášely obrovské bílé vločky. Zastavila jsem
se na mostě nad nádražím a zadívala se na
město. Nebylo toho moc vidět, platilo přísné
válečné zatemnění, ale přece jen sem tam
problesklo světýlko. V tu chvíli přestal padat
ten tichý sníh a já se zadívala na nebe. Už
nikdy v životě jsem takovou zvláštní krásu
neviděla. Bylo vysoké, temně modré až do
černa a na něm svítily stovky jasně zářících
hvězd. A já jsem při tom měla pocit takové
zvláštní - nepopsatelné vznešenosti.
Venca

RODIýģM ŽÁKģ SE STěEDNÍM A TċŽKÝM ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM, KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A AUTISMEM
narozených do 31.8. 2009, že

ZÁPIS
do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505
na školní rok 2015/ 2016
se bude konat v budovČ školy Nerudova 505
ve þtvrtek 5. února od 9 do 17 hodin
v pátek 6. února od 9 do 15 hodin
bližší informace na telefonu 383 420 215
osobní konzultace kdykoli

SDRUŽENÍ RADY RODIČŮ A PŘÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
J.A.KOMENSKÉHO V BLATNÉ POŘÁDÁ
V MÍSTNÍ SOLOLOVNĚ

31.LEDNA 2015
OD 18:00–22:00 HODIN

ŠKOLNÍ PLES
PROGRAM:
 PŘEDTANČENÍ
 VÝUKA SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
 LOSOVÁNÍ TOMBOLY
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Šťastný Nový rok
„… každý, kdo vzývá jméno Páně, bude
spasen.“
(Římanům 10,13)
Dnes se všude lidé shromažďují, aby
společně oslavili první okamžiky nového
roku. A přece, pro tisíce jiných znamená
dnešek těch nejtěžších 24 hodin v životě.
Pro tyto lidi bude nový rok pouhou připomínkou jejich samoty a ztráty. Bude jen
prostým znamením, že začíná další rok
jejich zklamání.
A co ty? Jaký bude tento rok pro tebe?
Možná, že vypadáš šťastně. Snad rozdáváš
úsměvy na všechny strany a rozesíláš
sváteční pozdravy jako všichni ostatní.
Ale uvnitř možná cítíš bolest. Možná, že
prožíváš zklamání. Snad máš pocit, že
nemůžeš dál.
Je-li tomu tak, pak chci, abys věděl jednu věc. To všechno se může rázem změnit.
Můžeš dnes svůj život začít znovu. Tento
nový rok se může stát nejradostnějším
dnem tvého života!
Kolikrát sis už řekl: „Kdybych mohl
začít znova, všechno by bylo jiné“? To
však nemusí zůstat jen planým přáním.
Díky Ježíši Kristu je to opravdu možné.
Je to jeho vánoční dárek pro tebe. On zaplatil za všechny tvé hříchy. Vytrpěl trest
za všechny tvé chyby. To byl také důvod,
proč přišel na zemi. Proč se vůbec narodil.
Abys mohl začít znovu!
Snad se díváš na svůj život a říkáš si:
„Já jsem ale udělal spoustu vážných chyb.
Udělal jsem pár hrozných věcí.“ Na tom
nezáleží. Ježíš za všechny zaplatil!
Jak můžeš začít znovu? V listu Římanům 10,9 se říká: „ Vyznáš-li svými
ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém
srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen.“ Je to tak jednoduché, že stačí
jen říci: „Ježíši, dávám ti svůj život. Ode
dneška ti patřím.“
Není lepšího dne k tomu, abys změnil
svůj život než právě první den nového
roku. Právě teď, ať už jsi kdekoli, odevzdej svůj život Ježíši. Pak vstaň a zvolej:
„Chvála Bohu, začínám znovu!“ A objevíš,
co to vlastně znamená, když máš šťastný
nový rok!
Převzato z knihy Kennetha a Glorie
Copeland: Vírou k vítězství
Srdečně vás zveme na pravidelná
shromáždění každou neděli od 15,00 hod
v budově STEKO, ul. Na Tržišti, 1. patro,
BLATNÁ

SPOLEČENSKÝ ODĚV PODMÍNKOU!
VSTUPNÉ 50,- KČ

Svobodný křesťanský sbor
ARCHA VÍRY Blatná
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Mateřská škola Šilhova oslavila 40. narozeniny
Jak to všechno začalo….
V 70. letech 20. století, s rozvojem města
Blatná bylo potřeba vybudovat novou MŠ.
Začalo se stavět a téměř za 3 roky byla
15. října 1974 budova předána MěNV. Nastal pořádný shon, jelikož MěNV rozhodl,
že budova musí být připravena k provozu
do 2 týdnů. Začalo se stěhovat. Pomáhaly
Technické služby, patronátní závod Jihočeské
mlékárny Blatná a hlavně rodiče budoucích
školáků a noví zaměstnanci.
V pátek 31. října přišlo 25 tatínků, kteří za
velmi nepříznivého počasí dokončili stěhování MŠ umístěné v Komenského škole, kde byl
do té doby provoz MŠ pro 33 dětí.
Oficiálně byla MŠ otevřena 3. listopadu 1974 ve 13:00 za účasti zástupců MěNV.
Budova dostala oficiální název 4. mateřská
škola Sídliště. Kapacita školy byla pro 120
dětí.Ředitelkou školy byla jmenována paní
Helena Liebichová.
1. ledna 2001 se stala škola právním subjektem, dostala nový název Mateřská škola
Blatná,Šilhova. Kapacita školy byla pro
112 dětí. Ředitelkou školy byla jmenována
paní Miloslava Machovcová. Pojmenování
a kapacita školy zůstaly nezměněny doposud.
Od února 2007 pod mým vedením pracuje na naší škole celkem 14 zaměstnanců 8 pedagogických a 6 správních. Jim všem
patří můj obrovský dík za to, jak škola funguje, jak jsou děti připravené a spokojené,
jak jsou spokojení jejich rodiče, prarodiče.
Díky nim má naše škola skvělé jméno mezi
veřejností, za což jsem moc ráda.
Ve všech čtyřech třídách – sluníček, berušek, kapříků a čápat – pracujeme podle
školního vzdělávacího plánu Krok za krokem školním rokem.
Účastníme se mnoha akcí a aktivit. Dovolím si vyjmenovat ty nejoblíbenější: Zpívání
u vánočního stromu, kdy i my dospěláci se
vracíme ve vzpomínkách do dětských let,
na jaře Setkání u Vejcovníku – nazdobe-

ného velikonočního stromu, vlastnoručně
vyrobenými kraslicemi, kdy za odměnu děti
dostanou koledu od paní kuchařek, Oslava
Dne maminek, kdy žádné oko nezůstane
suché a kapesníky hrají jednu z hlavních
rolí. V červnu Sportovní hry mateřských škol,
které se staly již tradicí. A na závěr školního
roku Zahradní slavnost, při které se bavíme
všichni a zároveň se dojímáme nad tím, jak
děti rychle vyrostly a jak opět vypouštíme do
světa další generaci budoucích dospěláků.
Při všech akcích je nám největší odměnou
spokojený úsměv rodičů a rozzářené oči dětí.
V dnešní době se každý rád chlubí
úspěchy, i já bych se ráda malinko pochlubila, ale zároveň i poděkovala.
Dosáhli jsme opravy dětských koupelen
a toalet, vybavili jsme třídy novým nábytkem,
podlahovými krytinami, hračkami, pomůckami pro vzdělávací činnosti, sponzorským darem jsme získali keramickou pec, poděkování
patří bývalému řediteli p. Hyklovi.
Zmodernizovaná byla celá hospodářská
budova – pro vedoucí ŠJ kancelář, do kuchyně
přibyl konvektomat, do výdejních kuchyněk
myčky na nádobí, prádelna má novou pračku,
zmodernizoval se sklad na potraviny, vybudováno bylo sociálního zázemí pro provozní
zaměstnance.
Velký dík za to patří našemu zřizovateli
Městu Blatná. Vždy jsem se při plánování
a realizaci setkala s pochopením a vstřícností.
Třešničkou na dortu je celková proměna
budovy.
Po několikaletém úsilí získal náš zřizovatel Město Blatná dotaci na výměnu oken
a zateplení budovy. Za zdárnou realizaci
patří poděkování panu Chlandovi, který
celou stavbu zodpovědně jistil a s panem
Kolářem pomáhali řešit problémy. Šedivá
budova se proměnila jako Popelka do plesu.
Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří
ochotně nastoupili poslední týden před zahá-
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jením nového školního roku a celou budovu
uklidili a připravili k 1. září.
Budovu MŠ obklopuje rozlehlá zahrada.
I ta je stále vylepšovaná. Máme nová vstupní
vrátka a vrata, proměnila se i část plotu.
Za údržbu zeleně patří poděkování městské zahradnici paní M. Bláhové a za opravy
a vylepšování zahrady Technickým službám
v čele s panem Ing. Srbem.
Velký dík patří i všem školám, se kterými
spolupracujeme. Paní ředitelce Karlíkové ze ZŠ Komenského, paní ředitelce
Šampalíkové ze ZŠ TGM.
Závěr děkování bych chtěla směřovat
k těm nejdůležitějším, bez nichž by chod
naší školy nebyl na takové úrovni, na jaké
je. Panu starostovi Mgr. Navrátilovi,
panu místostarostovi Ounickému, paní
Ing. Kroupové a pro nás nejpovolanější
osobě v oblasti školství – paní Ing. Hájkové. Všem Vám patří náš srdečný dík.
Nyní byste jistě čekali nějaké moudro,
či vizi do budoucna.
Ráda bych zde pouze ocitovala motto,
které máme uvedeno ve svém školním vzdělávacím plánu, kterým se řídíme, díky němuž
se nám všem v naší MŠ žije přátelsky a vlídně
a které hovoří za vše.
„Každé dítě je talentované, každé v sobě
nese svůj úspěch, třeba i malý. Na dospělých
je, aby mu pomohli jeho talent krůček po
krůčku najít.“
A co dodat na závěr
Za 39 let byla kapacita školy vždy naplněna a do života bylo vypuštěno již přes
1000 dětí, z nichž vyrostlo jistě i mnoho
úspěšných lidí.
Přeji této MŠ, aby na ni město Blatná mohlo být i nadále hrdé, aby rodiče měli stále tak
obrovský zájem umístit své dítě právě k nám
do naší mateřské školy.
Všechno nejlepší k čtyřicátým narozeninám.
Vladimíra Přerostová, ředitelka školy

Akce-Hospoda
U Datla jaro 2015
14. 2. Funkce šroubu+Hyenas(D)+Libido Challenge
21. 2. Kůrovec+Addiction
21. 3. Záviš-Koncert pro plnoleté v plnoleté Hospodě U Datla
celý víkend oslava 18tého
výročí hospody.
28. 3. Zutro+OTK+Unkilled
Worker
4. 4. Poletíme?
Začátky ve 20.00
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Pozvánka na Den nemocných
„Hlavně zdraví, pane faráři!“, slyším
v novém roce odevšad. Vím, že je to upřímné, ale stejně si myslím: a co, když přijde
nemoc? Znamená to, že se přání nesplnilo?
Křesťanství nabízí jiné chápání nemoci,
bolesti, utrpení. Není to neúspěch nebo
dokonce trest – je to spíš součást života,
kterou neovlivníme, ale prostě musíme
nějak prožít. Je zajímavé, že dle Bible Ježíš
sice uzdravuje nemocné, ale upozorňuje,
že existuje něco horšího než tělesná nemoc
– je to nemoc duše. Uzdravení z takové nemoci je vždy možné, navíc to oproti tělesné nemoci můžeme ovlivnit.
Z tohoto důvodu se chystá Den nemocných. Chtěl bych tak ukázat,
že i v nemoci, v ochablosti, v pokročilém věku je něco, na co máme
vliv. Myslím si, že je mezi námi hodně lidí, kteří pravidelně navštěvovali bohoslužby, ale teď z důvodu nemoci nebo stáří už nemohou.
Jsou lidé, kteří sice nebyli pokřtění, ale ty duchovní potřeby mají,
dokonce se k víře hlásí. Jsou i takoví, kterým utrpení vzalo víru, ale
rádi by ji získali zpět. Tento den je pro vás!

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
odpoledne:
Pondělí:
14:30 – 15:30 - Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti
z 1. až 3.tříd
15:30 – 16:30 - Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
pro děti od 4 let
Úterý:
15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30 - Veselé pískání – hra na
zobcovou flétnu, nácvik správného dýchání
Čtvrtek:
17:00 – 20:00 - STOB - kurz snižování nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
26. 1. - kompoty
28. 1. - želva + logopedická prevence s PaedDr. Kotyzovou
2. 2. - snídaně
4. 2. – karnevalová maska
9. 2. - ptačí budka
11. 2. - sněhulák
16. 2. - kačenka
18. 2. - hvězdičky
23. 2. - meloun
25. 2. - koník + logopedická prevence s PaedDr. Kotyzovou

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
Ryby mražené:
PSTRUH celý 450 g (bal. 2 ks)
59,50/ks
KAPR filet prořezaný mr.VAC
195,–/kg
PANGASIUS filet mr. 1 kg
69,50/kg
LOSOS HG celý mr. cca 1 kg
125,–/kg
Ryby uzené:
MAKRELA celá
10,90/100 g
TUŇÁK svíčková porce
45,–/100 g
KAPR porce
18,–/100 g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 94,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg
84,90/kg
KACHNA bez drobů 1,5 kg
66,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg
39,50/kg
Kuřecí stehenní řízek (balení 2 kg) 89,90/kg
Ovoce a zelenina:
Jahody mr. – balení 2,5 kg
49,50 / kg
Meruňky půlky mr. – balení 2,5 kg 39,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
10,90/ks
Zelenina polévková 350 g
9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg
119,–/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda - 1litr
32,50/l
Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Cliniprax s.r.o.
MUDr. Pavel Vojta
všeobecný praktický lékař
IČ: 01834517
IČZ: 38326000
Zdravotní sestra: Ivana Kroupová, DiS.
Ordinační doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Náběry
7.00-7.30
7.00-7.30
7.00-7.30

Dopoledne
7.30-11.00
7.30-11.00
7.30-11.00

7.00-7.30

7.30-11.00

Odpoledne
12.00-15.00
12.00-15.00
12.00-13.00
11.00-15.00
12.00-14.00

Patronkou nemocných je Panna Maria Lurdská, proto se naše
setkání uskuteční po jejím svátku – v sobotu 14. února. V 10 hod.
začne mše, při níž bude možnost přijmout pomazání nemocných, následně bude i pobožnost s lurdským požehnáním (individuální žehnání
Nejsvětější svátosti). Půl hodiny před mší bude i možnost zpovědi.
Přijmout svaté příjímání a pomazání nemocných je vyhrazeno pouze
katolíkům za určitých podmínek (budou vysvětleny), ale samotná
účast na mši a lurdské požehnání jsou pro každého bez ohledu na
jeho náboženskou příslušnost nebo osobní prožívání víry. Setkání
skončí nejpozději kolem 11.30 hod.
Uživatelé Domova pro seniory a péče Charity budou
moci využít dopravu zajištěnou
v rámci služeb. Prosím, aby rodina nebo známí umožnili účast
ostatním zájemcům. Kdokoli by
se chtěl zúčastnit, a nemůže si
dopravu zajistit, ať se přihlásí
telefonicky (733 641 618) do
7. února – bude vám poskytnuta
farní služba. Srdečně zvu!
P. Marcin Piasecki, farář
BLATENSKÁ RYBA
AKCE LEDEN-ÚNOR 2015

Program na únor 2015

16.00-18.00

Provozní doba
Pondělí
7.00 - 15.00
Úterý
7.00 - 15.00
Středa
7.00 - 13.00
Čtvrtek
11.00 - 18.00
Pátek
7.00 - 14.00
Návštěvní služba na objednání po skončení ordinační doby.
K poskytnutí zdravotních služeb není vyžadován informovaný
souhlas písemnou formou s výjimkou případů, které stanoví
zákon.
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Spolek přátel žaludského esa
zve srdečně na tradiční turnaj
v karetní hře PRŠÍ,
který se uskuteční v sobotu dne
7. února 2015 od 14.00 hodin
v hostinci u ČILÁKA v Buzicích

Dětem všech věkových
kategorií oznamujeme,
že se v sobotu 14. února 2015
od 14.00 hodin koná
v hostinci u ČILÁKA v Buzicích

VELKOLEPÝ DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
• oblíbené písničky a melodie
k tanci a dobré náladě
• žertovné soutěže všeho druhu
• soutěž o krále či královnu
karnevalu
• věcné i sladké odměny pro
každého
Srdečně zvou majitelé pohádkové
hospůdky
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

31. 1. SOBOTA | 18:00 - 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES
Pořadatel a místo konání
Sdružení rady rodičů a přátel školy
ZŠ J. A. Komenského
Sokolovna Blatná
Vstup: 50 Kč

1. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
ROZPUSTILÝ KABARET
Liduščino divadlo
Starý palác, zámek Blatná

2. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO
VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

3. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
CANTARINA CLARINETE
KLARINETOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Zámek Blatná
Gejzír energie v podání čtyř mladých
klarinetistek. Z propojení hráčských
kvalit s pěveckým nadšením se zrodil
trefný název „zpívající klarinety“. Nejen vokální zvuky, ale i tóny klarinetu
dokreslují výstižnost názvu, protože
klarinet je znám svou nejbližší podobností k lidskému hlasu.
Není lepšího způsobu rozproudit krev
v chladných zimních dnech jak s tímto
kvartetem, které tvoří Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, Jana Černohouzová a Věra Kestřánková.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná a na
www.ckvb.cz
Cena:
120Kč/80 Kč (plná cena/student, dítě,
senior, ZTP)
20 Kč (žáci ZUŠ)

6. 2. PÁTEK | 19:00 |
KORESPONDENCE V+W
Divadlo Na Zábradlí, Praha
Divadelní sál, Sokolovna
Režie: Jan Mikulášek Dramaturgie:
Dora Viceníková Scéna: Svatopluk
Sládeček Kostýmy: Marek Cpin Výběr
hudby: Jan Mikulášek
Hrají: Jiří Vyorálek (Werich), Václav

Vašák (Voskovec), Anežka Kubátová/
Gabriela Mikulková (Zdenička)
Korespondence Voskovce a Wericha je
silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné
listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru
1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i
osudy těchto významných osobností
v bipolárním světě, plném železných
opon a studených válek. Tyto dopisy,
které např. u J. Voskovce představují
vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou neocenitelným dokladem duchovního světa V+W. „Forma zkratky,
krátká spojení, divadelní narážky, privátní kódy, k tomu brilantní stylizace a
neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak
velice výstižně charakterizuje tuto korespondenci kritika.
V rolích Jana Wericha se představí Jiří
Vyorálek (kterého můžete znát jako
Jaroslava Valentu ze seriálu První
Republika), v roli Jiřího Voskovce se
představí herec Divadla Na Vinohradech Václav Vašák.
Předprodej: infocentrum, recepce
Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupenky:
1. – 5. řada: 300/250 Kč (plná cena/
student, senior, dítě, ZTP)
6. – 10. řada: 250/200 Kč (plná cena/
student, senior, dítě, ZTP)
11. – 20. řada: 200/150 Kč (plná cena/
student, senior, dítě, ZTP)

7. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ BÁL
|13:00| karneval pro děti
Sokolovna Blatná

7. 2. SOBOTA | 21:00 |
PARALLEL ACTIVITY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

Kino

25. 1. NEDĚLE | 15:00 |
VČELKA MÁJA 3D
Animovaný / Rodinný v českém znění
| Austrálie / Německo 2014 | 88 min |
Mládeži přístupný | 110 Kč
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28. 1. STŘEDA | 19:00 |
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční / Krimi / Thriller v původním
znění s titulky | Francie 2015 | 108 min
| Nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

30. 1. PÁTEK | 20:00 |
E. A. POE: PODIVNÝ
EXPERIMENT
Thriller v původním znění s titulky |
USA 2014 | Nevhodný mládeži do 12
let | 112 min | 110 Kč

4. 2. STŘEDA | 19:00 |
BABOVŘESKY 3
Komedie v českém znění | Česko 2015
| 103 min | Mládeži přístupný | 130 Kč

6. 2. PÁTEK | 20:00 |
HACKER
Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní
/ Thriller v původním znění s titulky |
USA 2015 | Nevhodný mládeži do 12
let | 132 min | 120 Kč

8. 2. NEDĚLE | 15:00 |
SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU 3D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
v českém znění | USA 2015 | Mládeži
přístupný | 140 Kč

Knihovna

3. 2. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A TĚŠÍME
SE Z VÝMĚNNÉ BURZY MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
Městská knihovna Blatná

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Od ledna 2015 bude pro čtenáře každý
měsíc v dětské knihovně připravena
křížovka, kterou si budou moci vyluštit. Vždy na konci měsíce proběhne
slosování a ze správných odpovědí
vylosovaný výherce dostane malou
odměnu.

KCAŽ

25. 1. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Velký sál+kavárna, KCAŽ
K tanci a poslechu zahraje tradiční horažďovická dechovka Otavanka a vystoupí soubor Blatenských mažoretek
pod vedením Dany Strnadové.
Vstupné 50 Kč.
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27. 1. ÚTERÝ | 10:00 – 16:00 |
BURZA ŠKOL
KCAŽ
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
vás zve na prezentaci středních škol a
odborných učilišť jihočeského kraje.
Prezentace středních škol a učilišť jsou
určeny především žákům 7. - 9. tříd základních škol a jejich rodičům.
Vstup volný.

4. 2. STŘEDA | 19:00 |
KLUBOVÝ POŘAD PRO
DOSPĚLÁKY
„O sexu převážně nevážně“ s
Dr. Radimem Uzlem
Velký sál, KCAŽ
Dvě hodiny zábavy i ponaučení z oblasti sexuologie v doprovodu swingových písniček, rodinných historek a
recitace Kainara a Villona.
Vstup: 100/60 Kč (plná cena/senior,
student, ZTP)

5. 2. ČTVRTEK | 17:00 – 19:00 |
LOVE LOVE LOVE
Velký sál, KCAŽ
Charitativní dražba fotograﬁí, kterou
pořádá žákovský parlament ZŠ T.G.M.
Blatná.

5. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
S lektorkou Gábinou Šípovou si tentokrát vyrobíte valentýnské brože.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zájmu se hlaste na: huikari@ckvb.cz

7. 2. SOBOTA | 18:00 |
CESTOPIS: MONGOLSKO NA
MOTORCE
Kavárna, KCAŽ
Cesta Marka Kláska a Jana Chrže na
motorkách až do dalekého Mongolska. Přijďte si poslechnout vyprávění
o 20 260km dlouhé a dobrodružné
cestě.
Vstup volný.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STUDENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ
Od 8. ledna začínáme s přípravou studentského dne a zapojte se i vy, studenti široko daleko!! Schůzky s dobrovolníky budou probíhat pravidelně
každý čtvrtek. Pro více informací kontaktujte mail: huikari@ckvb.cz

Blatná 23. ledna 2015

7. 1. – 31. 1.
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
JOSEF HORNÁT: LESKEM
I BÍDOU …
Fotoskupina Spektrum
KCAŽ

2. 2. – 28. 2.
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
VERONIKA TESKOVÁ: NĚKDO
SE DÍVÁ
Graﬁka, linoryt, vosk a tuš
KCAŽ

ÚT – ČT
Jazykové konverzace
KCAŽ
Jazykové konverzace jsou otevřeny
zájemcům v průběhu celého roku.
Cena:
150 Kč/1 účastník (individuální hodina)
75 Kč při 2 účastnících
50 Kč při 3 a více účastnících
Úterý
18:00 ŠPANĚLŠTINA S
RODILÝM MLUVČÍM
Středa
18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ
OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ,
o.p.s.

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

Klubovna, KCAŽ
Posláním Adiktologické poradny PREVENT
je pomáhat lidem, kteří hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním.
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373
863.

Výstavy
POZOR
od 1. 1. 2015 nová otevírací doba
muzea | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP
DO MUZEA ZDARMA
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18. 11. - 25. 1. 2015
| ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
NOSTALGIE (Ne)známá Blatná
hledáčkem Jana Pavla Hilleho
Městské muzeum Blatná
Unikátní soubor fotograﬁí z přelomu
19. a 20. století, vyvolaných z původních skleněných deskových negativů.
Ve svém hledáčku měl Msgre Hille
nejen fary a kostely kde působil, ale
dokumentoval také události jako hasičský sjezd v Kadově, pouť, vojenské
cvičení, povodeň ve Lnářích, výlov v
Myšticích či srazy krajkářek a včelařů,
ale také výlety krajinou za čertovými
kameny a pahorky. Dokumentoval
krajinu a domy, které už dnes v zaznamenané podobě nenajdeme nebo se
proměnila k nepoznání.

Těšte se

13. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
TVŮRČÍ DÍLNA „CHYSTÁME SE
NA MASOPUST“
Městská knihovna Blatná
Dílna pro děti, kde si mohou přijít vyrobit masopustní škrabošky.

14. 2. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
MASOPUST
| 13:00 – 13:45 | shromáždění masek
v Centru kultury a vzdělávání Blatná
| 13:45 | představení tradičních masek
průvodu, u Kaplanky
| 14:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem před muzeem a následně MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

10. 2. – 12. 4.
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KNIHA
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ | 10. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
Špalíček kramářských písní, Bible benátská z roku 1506, jedna z prvních
českých tištěných knih, Chronicon
Martimiani, a knižní vazby od starověkých svitků, přes koptské, gotické a
renesanční vazby až k současným knihařským trendům. Tyto unikátní historické tisky ze sbírky muzea a historické
ručně šité knižní vazby si můžete prohlédnout na výstavě věnované knize a
restaurování knihy. Výstava vznikla ve
spolupráci s VOŠ graﬁckou a SPŠ graﬁckou v Praze.
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Historie a historikovo řemeslo v dnešním světě
„Tati, vysvětli mi, k čemu slouží historie.“
Touto větou započal svou knihu „Obrana
historie“ známý francouzský historik Marc
Bloch, který musel čelit jednomu z největších ideologických nebezpečí, jakým byl pro
humanitní vědy fašismus. Většina totalitních
zřízení totiž v první řadě útočí na tyto obory,
které mají za úkol formovat myšlení celé
společnosti a spolu s ní rostou a vyvíjí se.
Marc Bloch doplnil titul podtitulem „Jak
a proč pracuje historik“, neboť si stejně jako
dnes i my položil otázku: „Jaký účel má věda
historická?
Obdobně i já dnes často slyším otázky
typu: „Co vlastně děláš jako historik? K čemu
nám je zkoumat historii, když to nikdo nečte?
Vždyť už bylo skoro všechno nalezeno.“,
a proto cítím nutnost zamyslet se nad odpovědí, zdali je v nastávajícím roce výzkum
historie stále užitečný společnosti a k čemu
nám dnes slouží. Do jaké míry je efektivní
ona ideologická hráz demokracie, která si
zakládá na potřebě vývoje humanitních věd?
Nejprve se zastavím nad otázkou účelu
dějin. Od 19. stol. se počínají objevovat první
jména velkých historiků, jako např. František
Palacký, Leopold Ranke nebo z regionálního
prostředí také páter Jan Pavel Hille, Josef
Siblík či František Hykeš, kteří se zaměřovali
především na velké politické dějiny, v nichž

hlavní roli hráli králové a vojevůdci či jiné
významné osobnosti, avšak často se zapomínalo na ty, o něž se jejich moc opírala, a kteří
byli jako duchové v dějinách. Částečně byl
tento estetický nedostatek vyvážen zkoumáním lidové kultury, ale většinová pozornost
ležela na oněch národních dějinách. Během
následujícího století se zkoumání dějin rozvinulo do mnohobarevného obrazu, který se
nesnažil podchytit pouze jednotlivé kultury,
ale celou civilizaci, a z historika se pojednou
stal lidojed, který mířil tam, kde cítil člověčinu, neboť dějiny jsou přesně tam, kde se
vyskytuje člověk, který si je pamatuje a utváří
je svým vyprávěním. S pomocí poznání své
minulosti jsme byli pojednou schopni říct,
odkud pocházíme a co nás spojuje.
Obdobný zjednodušený obraz historické
paměti společnosti můžeme vidět při oslavách státních svátků a výročí, které nám připomínají některou z velkých osobností dějin
jakožto identifikační symbol celé společnosti.
Např. v poslední době se čím dál častěji objevuje jméno prezidenta Václava Havla, který
vystupuje jako symbol znovuobnovené demokratické společnosti v Československu, která
své myšlenky zakládá na lidských právech
a svobodách. V případě města Blatné očekáváme letos dvě velká, neboli kulatá výročí
a to 550 let od výjezdu družiny pana Jaroslava

V Alcronu se opět podívali na zoubek
dvanáctkám

Zahorčice - Není Alcron jako Alcron. Veřejnost dobře zná luxusní hotel toho jména v Praze. Ale už málokdo ví, že onen hotel má
v Zahorčicích na Blatensku mladšího a skromněji oděného brášku.
Jedná se o objekt bývalé pastoušky, předělané na obecní domek se
společenskou místností a výčepem. Tak veselo, jak tu bývá zejména
na Boží hod vánoční, rozhodně v hlavním městě nemají. O lidových
cenách všeho sortimentu ani nemluvě. A taková pospolitost a důvěra,
jaká vládne v Zahorčicích, je už pražskému kolosu úplně cizí. Copak
tam si mohou hosté sami točit pivo a sami psát účty? A copak klíč
od supermoderního Alcronu je umístěn na všem známém a všem
dostupném úložišti? Kdepak - není nad venkovské poměry!
Ale zpět k Božímu hodu vánočnímu. To se v zahorčickém „Alcronu“ s příchodem večera sejdou místní občané i majitelé rekreačních
stavení, aby si zasoutěžili v degustaci tradičních českých piv. Letos
už se tak stalo pošestnácté. Dlouholetý slavnostní obyčej tentokrát
přilákal obvyklých třicet znalců národního moku. Soutěžilo se dvoukolově. Přátelé dobré pohody a dobré zrzavé vody s pěnou to ovšem
neměli vůbec lehké. Ochutnávala se totiž dvanáctistupňová piva
a s těmi běžný smrtelník během roku do styku nepřijde buďto vůbec
nebo minimálně. O to ovšem byla soutěž zajímavější, napínavější
a vítězství cennější.
Hlavní cenu nakonec získal Josef Vonášek ze Lnář, který správně
určil čtyři ze šesti předložených vzorků. Byl to pro něho v tentýž den
druhý významný mezník, neboť zároveň oslavil v kruhu kamarádů
24. narozeniny. Ani on nemá s dvanáctistupňovými pivy žádné zvláštní
zkušenosti: „Jen když jedu do Plzně, tak si tam dopřávám tradiční
plzeňskou dvanáctku. Jinak nic. Ale to, co nám tady předložili /ve-

Lva z Rožmitálu a na Blatné a vysvěcení
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné.
Ačkoliv nelze tento rod spojovat s mentalitou
či kulturou blatenského měšťana, stali se Lvi
z Rožmitálu jakousi ikonou prosperity a bohatství města, jejichž sláva se projevila také
ve výstavbě města (gotický kostel a zámek).
Dovolím si jejich počin srovnat s činností Antonína Kaliny nebo Jana Böhma, který taktéž
proslavil město Blatná, avšak již v jiné době
a odlišném kulturním podloží.
Takto na nás i dnes působí minulost jako
sjednocující prvek, a přestože nečelíme
totalitnímu zřízení v našem státě, je nutné
být neustále na pozoru, abychom snadno
nepodlehli fabulacím, které mohou naše
kolektivní povědomí snadno rozpoltit a vytvořit dva a více táborů. Historie je zde pouze
chabou obranou, pokud není pěstována
jako věda interpretativní a ne jako věda
jmen a dat. Historik je tu právě od toho,
aby ukazoval bohatost obrazu lidské společnosti v minulosti a ne aby skládal jednotlivé
informace mechanicky vedle sebe, protože
lidská společnost a ani její jednotlivci nikdy
nefungovali jako jednoduché stroje, a proto
ani odpověď na otázku účelu historie nebude
nikdy dokončena…
Petr Chlebec

dle Plzeňského Prazdroje ještě Budvar, Zlatého Bažanta, Bernarda,
Radegasta a Dudáka/ jsem ještě nekonzumoval. Hlavně ale že mi to
vyšlo - dva vzorky jsem uhodl, dva vzorky tipnul, dva nepoznal. Já si
sice věřím pokaždé, ale vyhrál jsem až teď,“ říká výherce sady hezkých pivních sklenic, který je se Zahorčicemi spjat opravdu pevným
poutem. Rád si tady s kamarády posedí i zasportuje, jak často to lze.
Pravidelně sem jezdí na červencové nohejbalové turnaje.
Od 22.00 do 5.00 hodin následujícího dne se po skončení soutěže
už jen povídalo, vtipkovalo, jedlo a pilo. Jako v pohádce. A ono to
v Zahorčicích jako v pohádce skutečně je, Zahorčice jsou malým,
rozkošným rájem, kde všichni táhnou za jeden provaz.
Poznámka: Soutěžící na Boží hod vánoční v Alcronu hradí pouze
startovné ve výši 50 korun. Celý večer je konzumace piva a vepřové
pečeně zdarma. Tomu se říká „socialismus s lidskou tváří“.
Letos k dobré pohodě zahrálo toto hudební těleso: Pepe /kytara
a zpěv /, Petr Šulc /kytara a zpěv/ a Marcela Brožová /ukulele a zpěv/.
Vladimír Šavrda

POZVÁNKA NA VYSTOUPENÍ KAPEL
V HOSPODĚ NA VINICI vystoupí

v sobotu 24. 1. 2015 od 21.00 hodin
kapely:

DEEP PURPLE revival
+

ESCAPE FROM REALITY
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Vánoční laťka
v SOŠ Blatná
V posledním týdnu před vánočními prázdninami a lenošením desítky žáků a žákyň
Střední odborné školy Blatná (a někteří z blatenských základních škol) řádně protáhly svá
těla při tradiční Vánoční laťce. Před zraky
mnoha dalších povzbuzujících spolužáků
a pedagogů ve
středu 17. 12.
odpoledne mladí výškaři předváděli velké zaujetí a mnozí
i skvělé výkony.
Jako každý rok
byl celý závod
v tělocvičně
školy doprovázen reprodukovanou hudbou.
Závody probíhaly v úžasné atmosféře dle
atletických pravidel, která hlídal hlavní organizátor a rozhodčí Mgr. Hanzlíček. Rekordy
soutěže, které drží v kategorii dorostenek se
152 cm Petra Průchová (z roku 2002) a mezi
dorostenci se 180 cm Jakub Gajdůšek (z roku
2007), se letos sice nepodařilo překonat, ale
někteří mladší závodníci je v příštích letech
mohou ohrožovat. Mezi středoškolačkami
už poněkolikáté vyhrála Tereza Plechatá se
136 cm, mezi 14 blatenskými středoškoláky
po skvělém souboji vyhrál Dmytro Lysakovský se 168 cm před Patrikem Pružincem
(164 cm) a Danielem Mariškou (160 cm).
Velké zaujetí předváděli nejmladší výškaři
z blatenských ZŠ (a z dětského blatenského
atletického oddílu vedeného Mgr. Mlsovou).
Kategorii žákyň vyhrála Linda Polívková
(124 cm) před Lucií Sokolovou a Kateřinou
Lehečkovou (obě 118 cm) a mezi žáky vy-
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kromě další Vánoční laťky v Blatné těšíme
i na tradiční zářijové okresní kolo atletického
středoškolského poháru, letní „Sadeho sedmiboj“, atletické závody místních základních
škol a akce atletického oddílu. O dalších (i neatletických) akcích i o studiu v SOŠ Blatná
se můžete informovat i na webu www.blek.
cz a třeba i na dalším dnu otevřených dveří,
který bude po celý pátek 23. ledna 2015.
Žákům i pedagogům přejeme hodně zdraví
a úspěchů sportovních i studijních.

Tělovýchovná jednota Blatná – oddíl kopané
pořádá v termínu od 7. 2. 2015 do 7. 3. 2015
10. ročník zimního turnaje v kopané ,,TESLA BLATNÁ CUP 2015‘‘
Turnaje se zúčastní 6 mužstev, která se utkají v jedné skupině, a to každý
s každým. Občerstvení v hospůdce na stadionu zajištěno.
Zároveň připojujeme přátelská utkání našeho A týmu - označeno PU.

,,TESLA BLATNÁ CUP‘‘ MUŽI – 10. ROČNÍK
1. KOLO
BĚLČICE - DRAŽEJOV

SO 7/2 2015

09.00

VEŘECHOV – BŘEZNICE

SO 7/2 2015

11.00

BLATNÁ B – HOŠTICE

SO 7/2 2015

13.00

DRAŽEJOV - VEŘECHOV

SO 14/2 2015

09.00

HOŠTICE - BĚLČICE

SO 14/2 2015

11.00

BŘEZNICE – BLATNÁ B

SO 14/2 2015

13.00

2. KOLO

BLATNÁ A - KLATOVY

PU

SO 14/2 2015

15.00

SO 21/2 2015

09.00

3. KOLO
BĚLČICE - BŘEZNICE
DRAŽEJOV - HOŠTICE

SO 21/2 2015

11.00

BLATNÁ B – VEŘECHOV

SO 21/2 2015

13.00

SO 21/2 2015

15.00

BŘEZNICE - HOŠTICE

SO 28/2 2015

09.00

VEŘECHOV - BĚLČICE

SO 28/2 2015

11.00

DRAŽEJOV - BLATNÁ B

SO 28/2 2015

13.00

SO 28/2 2015

15.00

SO 7/3 2015

09.00

BLATNÁ A - SVÉRADICE

PU

4. KOLO

BLATNÁ A - ŽICHOVICE

PU

5. KOLO
hrál David Houzar před Petrem Nezbedou
(oba 152 cm) a Franceskem Impagliatellim
(148 cm). Pochvala ale patří nejen vítězům,
ale všem zúčastněným, jejich chuť do sportování a snaha posouvat si doslova i obrazně
laťku co nejvýš prozářila předvánoční dobu
ještě více než právě dokončené nové zateplené fasády tělocvičny i celého areálu SOŠ
Blatná v ulici V Jezárkách. V roce 2015 se

DRAŽEJOV - BŘEZNICE
HOŠTICE - VEŘECHOV

SO 7/3 2015

11.00

BLATNÁ B - BĚLČICE

SO 7/3 2015

13.00

PÁ 6/3 2015

18.00

BLATNÁ A - VODŇANY

PU

BLATNÁ A - ČIMELICE

PU

NE 8/3 2015

11.00

BLATNÁ A - BLOVICE

PU

SO 14/3 2015

15.00

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDEME VČAS INFORMOVAT.
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Za ping-pongovými stoly v Buzicích bylo před Štědrým dnem
pěkně horko
Buzice - V Buzicích vyšli letos vstříc
Štědrému dni s pálkami v rukou. Tradiční
turnaj ve stolním tenise, kterému poskytuje
pravidelně azyl místní hostinec „U Čiláka“,
připadl výjimečně na 23. prosince. Zatímco
jiní s nejkrásnějším dnem v roce za zády narychlo balí dárky pro své nejdražší a uklízí,
co ještě uklidit nestačili, tady v útrobách
staročeské hospůdky celé odpoledne a část
večera dvacet dospělých a šest chlapců sváděli tvrdé souboje u zelených stolů se síťkami.
Účast byla ve srovnání s předchozími ročníky
nadprůměrná. „Tolik hráčů jsme tu ještě neměli. Většinou se to odbývalo mezi hrstkou
známých tváří,“ upřímně se radoval ředitel
turnaje a majitel hostince Petr Samec, který
se sám letos nezúčastnil.
Výtečně si počínal Filip Kallmünzer
/22 let/ z Blatné. Jeho obratnost a rychlé
reakce ho mezi přítomnými znalci pasovaly
do role jednoho
z předpokládaných favoritů. Však
také Filip v oblasti stolního tenisu
v minulosti mnoho
dokázal: „Do svých
patnácti let jsem
hrál okresní přebor. Dva zápasy
jsem také hostoval
v krajské lize, pak
jsem si na Střední
škole ve čtvrtém
Filip Kallmünzer v obran- ročníku ještě jedné pozici.
nu sezónu „naordinoval“ okresní přebor. Reprezentoval jsem
TJ Blatná. Dnes na pražské fakultě absolvuji
už jen fakultní turnaj a strahovskou ligu. Do
Buzic jsem dneska zavítal poprvé a určitě
bych si to chtěl zopakovat. Vůbec to tu není
špatné- řada hráčů mě překvapila, jak jim
to jde pěkně,“ vznáší upřímnou pochvalu na
adresu soupeřů sympatický mladík. On sám
si v tomhle turnaji věřil: „Doufám, že se mi

podaří probojovat se do TOP trojky,“ prohlásil
v průběhu lítých mačů Filip, který dělá i jiné
sporty a neméně kvalitně. Plavání, futsal /
něco na způsob malé kopané/, v minulosti
se věnoval i hokejbalu.
Bohužel z toho nakonec bylo celkově
páté místo. Filip měl stoprocentně na víc,
ale takové už jsou cesty osudu. „Člověk by
měl být připraven na všechno,“ okomentoval
to blatenský borec bez sebemenší známky
zklamání v hlase.
Novinkou letošního turnaje v Buzicích
byla přítomnost dvou žen. Zatímco na mladší
zbylo poslední místo, Helena Sedláčková
z Uzenic předběhla ve výsledkovém žebříčku
Filipa Kallmünzera a obsadila pěknou čtvrtou
pozici. „Já jsem s ping-pongem začala teprve před sedmi lety. Prostě jsem začala cítit
potřebu provozovat nějaký sport, hýbat se.
Mým trenérem se stal manžel. Spolu jsme
ve stodole na starém stole poctivě hráli, až
jsem získala nějaký ten grif,“ pronesla Helena
Sedláčková, která teď „válí“ okresní přebor
v Březnici. „Mám tam nějakých čtyřicet procent úspěšnosti. Co byste chtěl- za soupeře
mám samé chlapy a tak momentálně „trůním“ v průběžném pořadí na předposledním
místě. Ale já to hraji ráda, moc mě to baví
a dělá mi to radost. A o tom to je,“ dodává
obdivuhodná žena, která hodně sportovala
i v mládí.Jenže tenkrát šlo o judo a fotbal.
Starým známým na ping- pongovém turnaji v Buzicích byl opět Zdeněk Maršík /52 let/
z Chobota, který dělal s malým kulatým
„nesmyslem“ hotové divy už počtvrté. Tady
skvěle zúročil praxi a zkušenosti z okresního
přeboru v Březnici a jeho nemilosrdné smeče
byly pro soupeře pekelně tvrdým oříškem.
Pomyslná palma vítězství tak skončila v jeho
rukou. „Byly to ovšem nesmírně těžké souboje, letos tady nastoupila konkurence mimořádně tvrdého kalibru. Tohle vítězství jsem
doslova vydřel, ale zato si ho tím více vážím.
Dokonce jsem měl zpočátku černé myšlenky,
že tak maximálně párkrát pinknu a pojedu

domů, když jsem viděl takovou elitu,“ nechal
se na nejvyšším stupni vítězů slyšet nezničitelný král přeboru. Každý rok prý absolvuje
na Blatensku pět turnajů ve stolním tenise.
Stříbro tentokrát putovalo na osobní konto
Milana Špačka z Blatné. Bronzovou trofej
si plným právem zasloužil Milan Mach ze
Závišína. Jediný buzický zástupce Václav Žid
se umístil na dvanácté pozici, což byl v konkurenci ostřílených es velmi slušný výsledek.
Mezi hochy, kteří hráli svou vlastní soutěž,
dominoval dvanáctiletý Dan Holub z Uzeniček. „S výhrou jsem tedy nepočítal,“ svěřil
se po sérii výměn hostující mladý sportovec,
který mimo jiné vyniká i ve fotbalu, „Měl
jsem s ostatními dost práce, fakt. Možná mi
pomohlo, že doma trénujeme s tátou. Loni
v Myšticích to tak slavné nebylo, tam jsem
skončil předposlední. Do budoucnosti bych
rád trénoval ping-pong víc,“ dodal Dan,
který se postavil poprvé za zelený stůl před
dvěma lety.
Ve finálovém souboji to nevyšlo Milanu
Machovi ze Závišína, ale i stříbro je obrovský
úspěch a zadostiučinění. Medailové trio doplnil Vít Hůrka z Blatné. Také v této kategorii
měly Buzice pouze jednoho zástupce, a sice
Lukáše Samce- syna ředitele turnaje. Ten se
musel spokojit se čtvrtým místem.
Všech šestadvacet zúčastněných stolních
tenistů si dalo
řádně do těla
a pořádně se
propotilo. Alespoň jim následující večer štědrovečerní kapr
s bramborovým
salátem o to víc
chutnal.

Vítězové turnaje.

Vladimír Šavrda

Milan Kašpar na chlumském „Fichtl Cupu“
věřil, že když neupadne, dostane se do TOP
pětky. Nakonec upadl třikrát, ale vyhrál

Chlum - Vždycky jednou v roce koncem
prosince prořízne ledové ticho na travnatém
prostranství pod obcí Chlum burácení motorů. To ohlašují svou přítomnost fichtly. Přesněji řečeno pionýry, simsony, mustangové,

sem tam třeba i nějaká ta babeta.
Majitelé všech těchto „splašených
plechů“ se sem sjíždějí zblízka
i zdáli, aby své „miláčky“ prohnali
závodní tratí teď už hodně populárního „Fichtl Cupu“.
O tom, že si za dobu svého trvání získal
tento motoristický podnik obrovský věhlas
a dobré jméno, svědčí i letošní rekordní
počet závodníků. Na startovní čáru už
7. ročníku chlumského „Fichtl Cupu“ se

v sobotu 27. prosince postavilo neuvěřitelných 63 borců. Mohlo jich být 64, želbohu
jeden z nich musel z přeboru odstoupit.
A sice pro „generální stávku“ svého „benzínžrouta“. Letos byli účastníci rozděleni do
tří soutěžních kategorií: klasik /40 jezdců/,
vořezplech /11 jezdců/ a speciál /12 jezdců/.
Nová kategorie „vořezplech“ svým názvem
mnohé diváky, kterých se tady shromáždilo
přes 200, pobavila a padly i dotazy, jaké stroje
do ní vlastně spadají?
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„Jsou to klasické pionýry, na kterých byly
provedeny nějaké úpravy. Čili už se nejedná
o originály,“ vysvětloval jeden z pořadatelů,
Petr Thorovský.
A právě šampiónem mezi vlastníky vořezplechů se po líté štvanici na přírodním
okruhu stal nakonec Aleš Opatrný /21 let/
z Nihošovic. Opravdová „Star“ mezi motoristy, která letos s převahou zvítězila
v prestižním seriálu „Šumavský pohár“. Co
on předělal na klasickém pionýru? „Válec,
výfuk a převrtal jsem karburátor,“ zněla
odpověď z úst motoristického kutila, který
sem do Chluma zavítal podruhé. Loni prý
závod nedokončil. „Ta dnešní jízda byla dost
náročná kvůli zmrzlým a kluzkým kolejím
od konkurenčních mašin. I když souhlasím
s ostatními kluky, že se lépe ovládá stroj na
zmrzlé než bahnité trati. Myslím, že terénní
podmínky byly vyhovující,“ vyjádřil se ke stavu kolbiště úspěšný krosař. Převládající led
na okruhu však způsobil řadu krkolomných
pádů, které ovšem vždy skončily šťastně. „Já
jsem se sám položil ve druhé rozjížďce hned
dvakrát,“ podotýká k danému tématu Aleš
Opatrný. Prý od začátku věřil, že vyhraje:
„To bylo dáno hlavně tím, že tu chyběli kluci
ze Šumavského poháru. Neviděl jsem tedy
mezi přítomnými konkurenty, co by mě mohli
ohrozit.“ Nadprůměrná účast závodníků byla
podle něho fascinující, ale… „Na tuhle trať
to bylo až moc,“ soudí.
Mezi jezdci v kategorii „klasik“ nenašel
přemožitele Milan Kašpar / 26 let / z Radětic.
Také on se mohl tedy oprávněně radovat ze
zlatých trofejí, včetně nezbytného vavřínového věnce. 27. prosince si v Chlumu ozkoušel,
zač je tady klobása a polévkový vývar, úplně
poprvé. Jinak ovšem závodí už víc jak deset
let, především v lokalitách okolo Tábora
a Bechyně: „A běžně se prosazuji mezi deset
nejlepších závodníků,“ podotýká zkušený lev
náročných tratí.
„Věřil jsem, že když neupadnu, dostanu se do TOP pětky. Nakonec jsem upadl
třikrát a vyhrál jsem,“ kroutí hlavou nad
výstřednostmi osudu se smíchem vzápětí
Milan Kašpar. Finálových deset kol prý bylo
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hodně napínavých: „Do předposlední zatáčky
jsem se řítil ještě jako třetí. Pak jsem tedy
hodně rozdráždil motor, abych konkurenty
„sjel“ a naštěstí se to povedlo!,“ poznamenává k závěrečnému vývoji na trati úspěšný
nováček „Fichtl Cupu“, kam se prý moc rád
příští rok zase vrátí. A jaké byly první krůčky
nebo spíš lépe první kilometry na fichtlu do
rušného světa velkých závodišť? „Pocházím
z vesnice, kde jsem jako malý kluk s partou
vrstevníků proháněl JAWU 550, kterou mi
koupili rodiče,“ říká ostřílený mladík.
Ve speciálech se stal králem padesátiletý
Kurt Limdner z Liberce, který se do Chlumu
přijel podívat ze zvědavosti už loni a byl
uchvácen skvělou atmosférou, zvolenou tratí
i pečlivostí pořadatelů. Proto se letos vůbec
nerozpakoval cestu sem si zopakovat. „Je

Vítězné trio v kategorii Klasik.

fakt, že jsme se hnali na mašinách doslova
po ledu, ale my u nás na severu jsme na
takové podmínky víc než zvyklí. Paradoxně
ale 27. prosince u nás bylo ještě blátivo a poměrně teplo, zatímco v Chlumu celý den vládl
mráz,“ říká nadšenec s pěti křížky na krku,
„Nakonec to tedy nebylo ani tak o výkonnosti
stroje jako spíš o štěstí a hlavně o citu. Mně
se během přeboru žádná nehoda nepřihodila,
ale přimotal jsem se po druhém startu k situaci, kdy se sčuchli dva jezdci a nemohli se
za boha rozplést.“
Pan Limdner má k motorismu velice
blízko. Jednak v Liberci provozuje obchod
s motocykly a náhradními díly i s dílnou,
kde s ostatním personálem stráví v sezóně
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až šestnáct hodin denně. A pak od patnácti
let přes dvanáct roků startoval na republikových i evropských šampionátech silničních
motocyklů. „To bylo Brno, Most, Maďarsko,
tehdejší NDR,“ vypočítává místa, kde se
statečně rval o co nejlepší pozici, Kurt
Limdner a nejmenuje zdaleka všechna, „Jo,
to byly časy! Dneska už si zazávodím jen
čas od času, a to spíš v zimě. Nenechám si
tedy ujít severský „Fichtl Cup“. Tam ale trvá
závod čtyři hodiny a i když jsem si odmlada
vypěstoval slušnou fyzičku, potom se z toho
čtrnáct dní léčím,“ směje se obdivuhodný
machr přes „motofolklór“. Nedá mu, aby si
nezavzpomínal na dobu, kdy byl tento sport
ještě „v plenkách“: „To se stavěly všechny
mašiny v domácí kůlně doslova na koleni
z toho, co spadlo z ponku. Ještě, že jsem měl
bohatou podporu ze strany otce! Dneska už
se to takhle dělat nedá. Dnes je to o velkých
týmech, štědrých sponzorech a masivním
toku peněz,“ pronáší celoživotní milovník
aroma benzínu a melodie motorů.
Pořadatelská parta ve složení Petr Thorovský, Roman Šourek, Martin Marek, Pavel Ráž,
Jiří Thorovský, Martin Levák, Eva Doubková
a Zdeňka Thorovská všechno zvládla na jedničku s hvězdičkou. Žádná legrace přitom
nebyla už samotná prezentace závodníků,
která se protáhla až do jedenácti hodin.
K radosti všech přítomných bylo zajištěno
plnohodnotné občerstvení za lidové ceny.
Teplými nápoji zásobovala veškeré osazenstvo polní kuchyně, kterou ochotně jako
každý rok zapůjčil podnikatel Pavel Vohryzka
z nedalekých Hajan. Důležitou sponzorskou
podporu a záštitu poskytli akci : Auto- Moto
Jiří Bláha z Blatné, již zmíněný Pavel Vohryzka, Pavel Aichinger- tiskárna Blatná a Jan
Lepič- zbraně a střelivo Blatná.
Výsledková listina nakonec vydala tuto
zprávu: Kategorie „Klasik“- 1. Milan Kašpar
z Radětic, 2. František Fiřt ze Zduchovic, 3.
Vladimír Drát z Blatné. Kategorie „Vořezplech“- 1. Aleš Opatrný z Nihošovic, 2. Jiří
Stojanovič z Roupova, 3. Václav Starý z Tedražic. Kategorie „Speciál“- 1. Kurt Limdner
z Liberce, 2. Jaroslav Rajtmajer z Mžížovic,
3. Filip Šťastný ze Slabčic.
Vladimír Šavrda

Blatenským datlům se pod pseudonymem „Mý mámě se ztratil pes“ zadařilo
Blatná - Vánoce jsou všeobecně označovány za svátky klidu a míru. Ovšem trochu
„vzrůša“ nemůže škodit nikdy. Takhle to
mají nastaveno i blatenští hokejbalisté, kteří
už léta letoucí o datu 26. prosince pořádají
vánoční turnaj na místním zimním stadiónu.
Ani letošek nebyl v tomto ohledu výjimkou.
Klimatické podmínky deseti zúčastněným
hokejbalovým týmům určitě vyhovovaly. Slovy jednoho z hráčů „To svatý Petr vychytalteď abychom to v bráně vychytali i my“. Takže
vánoce- nevánoce, hrálo se s urputným nasazením a zápalem. Aby to „odsejpalo“ a stihl se
dokončit turnaj ještě před setměním, byla asfaltová plocha rozdělena na dvě samostatná

hřiště. Na zmenšených koridorech působila
masa lidských těl jako pohyblivá „fronta na
maso“ u zdejšího řezníka a uzenáře Jana Janoty. Ale o to zajímavější „hokejbalová“ story
mezi mantinely probíhala a diváci a fanoušci
si skutečně přišli na své.
Velký respekt mělo jako ostatně vždycky
rodinné těleso Rakovanů, mezi kterými
dominují hvězdy vrcholové kopané Zdeněk
Rakovan / reprezentace v Norsku / a Michal
Rakovan / reprezentace na Slovensku /- oba
původem z Blatné, kde jejich fotbalová
kariéra začínala. Tady si družstvo říkalo
„Staďáci“ a ačkoliv byli velice favorizováni,
nakonec ze série mačů vyšli s bronzovým po-

hárem. Kapitán
rodinné sestavy
Pavel Rakovan
k tomu podotkl: „Sehráli
jsme předčasné finále, které
se uskutečnit
vůbec nemělo. Podali jsme
protest proti
chybnému rozhodnutí pořadatelů, ale ten byl zamítnut. No,
nechci to nijak zveličovat.
(pokrač. na str. 16).
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Blatenským datlům... (pokr. ze str. 15)
Vždyť tady nejde o mistrák, ale pohodový
a přátelský turnaj v domácím prostředí.
Je rozhodně lepší si sváteční čas zpestřit
sportem než ho proležet u televize a cpát
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člověka se smyslem pro humor. „Chtěli
jsme se jmenovat nějak jinak, naprosto neoficiálně,“ vysvětluje Dan Michálek, „Tohle
byla taková spontánní myšlenka- ani nevím,
u koho se vylíhla. Zábava je dobrá věc, ale
hlavní je udělat kvalitní výsledek. Myslím,
že se povedlo oboje,“ soudí. Datlovská parta
byla tentokrát směsí starších dorostenců
a mužů, z toho tři „čistokrevní“ hokejbalisté
a tři fotbalisté.

Regionál cup 2015 ve
steelových šipkách
Blatenští Datlové si vymysleli humornou
přezdívku.

se cukrovím.“ Vyjma jeho jsou prý všichni
členové týmu „Staďáci“ fotbalisté a i hokejbal hrajou na výtečnou: „Na blatenských
vánočních turnajích jsme vždycky úspěšní,
obvykle vybojujeme druhá místa. Věkový
průměr našich fotbalistů, kteří si jednou
v roce dopřejí výměnu kopaček za hokejky
a tenisák, pro zajímavost činí třicet pět let.“
Pro šesté místo si přijel do Blatné tým
„Flayers“, kde většinu základny tvoří vyznavači tohoto sportu z Kasejovic. Podle
zástupce kapitána Antonína Řehoře je výsledek trošku zklamal. Ale opravdu jen trošku.
„Chtěli jsme získat medaili. Medaile není,
tak bude jen opice,“ pomrkává šibalsky Antonín Řehoř, který spoluzakládal roku 1995
v Blatné tradici těchto turnajů a několik let
byl v blatenském kádru trenérem i hráčem:
„Před devíti lety jsem založil hokejbalový
klub u nás v Kasejovicích. Ten k dnešnímu
datu čítá třicet členů. Trénujeme každou
neděli, hřiště máme naprosto totožné s tím
blatenským. Dneska nám to prostě moc
nevyšlo- asi to chtělo o trochu míň piv a víc
pohybu na hrací ploše. No ale my nejsme
zapojeni do žádné soutěže, blbneme si jenom
sami pro sebe- jsme nejlepší ryzí amatéři,
tzv. „neděláni“, bere všechno s humorem
druhý muž „Flayers“.
Vítězství v každém turnaji by správně
mělo zůstat doma. A to se podařilo i v tomto
případě, kdy ovládli situaci hokejbalisté TJ
Datels Blatná. Možná jim k technickému
umu a rychlosti přispělo i štěstí. „To docela
určitě,“ přitakává kapitán sestavy Daniel
Michálek, „Štěstí se na nás smálo hned od
úvodu turnaje. Dali jsme dost náhodných
gólů, takže někdo nahoře nás má jistě rád.“
A možná štěstí přinesl blatenským datlům
i vtipný pseudonym pro tento den „Mý mámě
se ztratil pes“, který rozveselil nejednoho

Oficiální hlavní partner TLUSTÁ KOALA
Partneři Bulldogs Darts Pub a KS Jeřáby
Bohutín
Herny: Sokolovna Bělčice, Restaurace
Vrbno, Restaurace Bulldogs Praha a Dubičné
u ČB.
Regionál cup se skládá z 12 turnajů pořádaných ve spolupráci s klubem ŠK Šneci Bělčice, Dubičné u ČB. a Bulldogs Darts Praha.
V každém kalendářním měsíci se odehraje
jeden turnaj Regionál cupu. Všechny turnaje
se započítávají do žebříčku ČŠO a žebříčku
Regionál cupu. Turnaje se hrají v Bělčicích
3x, Vrbně 2x, Dubičné 3x a Bulldogs Praha 4x.
Termíny hracích dnů budou na termínové
listině ČŠO a na stránkách klubu ŠK Šneci
Bělčice.
Žebříček Regionál cupu se bude zveřejnovat na stránkách facebooku.
Na konci roku 2015 se odehraje finálový
turnaj ve Vrbně o nejlepšího hráče Regionál
cupu.
Turnaje se může zúčastnit i hráč, hráčka
bez licence ČŠO.
Regionál cup se hraje dle platných pravidel ČŠO.
Hrají se jednotlivci muži, ženy 501DO do
hromady nalosovaných do 2,4,8,16 skupin
na tři vítězné legy. Postup do KO pavouka si
zajistí první dva hráči. KO pavouk se hraje
na 3,4,5 vítězných legů.
Postup do finále Regionál cupu si zajistí
max. prvních 16 hráčů, kteří budou mít:
1) nejvíce odehraných turnajů. min.
7 turnajů za rok
2) získají nejvíce bodů
Při rovnosti odehraných turnajů i bodů
rozhodují body získané v každém sudém
turnaji (2-4-6-8-10-12-14-16-18-20).
V každém případě je rozhodující pro postup do finále nejvíce odehraných turnajů.
Pak až body
Jackpot se pro rok 2015 navýšil na
20 000 Kč.
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Mezeru mezi blatenskými datly a Staďáky
vyplnilo mužstvo „Real Park“, které stříbro
vyloženě nadchlo. Těsně pod medailovou
hranicí ustrnuli „El Pacientos“, pátý „flek“ čekal na tým „Sirky“, šestí skončili kasejovičtí
„Flyers“. Sedmému místu neuniklo družstvo
Tchořovic, osmá pozice proti logice spadla na
nositele sebevědomého názvu „Fofrič“. Předposlední zůstali „Syčáci“, „Postradatelní“,
věrni svému jménu, si ani neškrtli.
Vladimír Šavrda
K Jackpotu se bude připočítávat 10 Kč
z každého zaplaceného startovného na jednotlivém turnaji.
Od prvního turnaje se budou nově započítávat i vhozené 180 body. Na finálovém
turnaji si vítěz odnese zlatou sponu ze symbolem 180.
Finanční odměna (Jackpot min. 20 000 Kč)
se bude rozdělovat mezi prvních max. 16
hráčů a vybrané startovné mezi poslední 4
hráče,kteří se kvalifikují a zúčastní finálového turnaje hraného na konci roku ve Vrbně
o mistra Regionál cupu.
Klíč na rozděleni finančních odměn:
Jackpot: 1. místo) 25%, 2. místo) 15%, 3.
místo) 8%, 4. místo) 7%, 5. místo) 6,5%, 6.
místo) 6%, 7. místo) 5,5%, 8. místo) 5%, 9.
místo) 4,5%, 10. místo) 4%, 11. místo) 3,5%,
12. místo) 3%, 13. místo) 2,5%, 14. místo)
2%, 15. místo)1,5% a 16. místo) 1%.
Startovné: 1místo) 45%, 2místo) 25%
3místo) 15% a 15%. Na finálovém turnaji se
startovné neplatí.
Pokud bude zájem o partnerství v tomto
turnaji je možné se domluvit.(reklama atd)
Další partneři jsou v jednání tak se očekává,
že Jackpot do konce roku ještě vzroste.
Pavel Mašek

Regional cup
V sobotu 27.12 2014 se hrál finálový
turnaj Regional cupu pořádaný klubem ŠK
Šneci Bělčice.
Hlavním partnerem je Restaurace Tlustá
Koala, Bulldogs Praha a KS jeřáby Bohutín.
Před samotným začátkem turnaje se vyhlásily výsledky z uplynulého třetího ročníku
Regionál cupu.
Finanční odměna 20 000 Kč od hlavního
partnera Tlustá Koala byla připravená pro
všech 16 hráčů.
Od Bulldogs Praha byla připravena zlatá
spona pro hráče, který vhodí za celý rok nejvíce 180. Tuto cenu si odnesl David Miklas
celkem 14. Později ukázal že toto ocenění mu
patří právem. Přijelo všech 16 nominovaných
hráčů, kteří se nalosovali do 4 skupin.
Postup si zajistili první dva ve skupině. Ve
skupinách se hrálo na 4 vítězné legy a v pavouku se hrálo na 5 vítězních legů. Finále se
hrálo na dva vítězné sety a každý set na tři
vítězné legy.

Ročník 26 (36)
Nalosované skupiny byly takto:
A skupinu vedl vítěz Regional cupu Pavel
Mašek a nalosováni byli Pavel Zelenka, Jaroslav Fořt a Radek Beneš.
B skupinu vedl David Miklas a nalosováni
Dominik Mašek, Tomáš Červinka a Roman
Bartoš.
Třetí tedy Céčko vedl Aleš Hock a k němu
se připojili David Klásek, Lukáš Zíka a Martin
Hoﬀmann.
Poslední tedy D skupina byla nalosována
Pavel Vestfál, Alena Vestfálová, Petr Kolda
a Zdeněk Kilián.
Skupiny dopadly takto:
A) Pavel Mašek, Pavel Zelenka, Radek
Beneš, Jaroslav Fořt
B) David Miklas, Tomáš Červinka, Roman
Bartoš, Dominik Mašek
C) Martin Hoﬀmann, Aleš Hock, Lukáš
Zíka, David Klásek
D) Alena Vestfálová, Pavel Vestfál, Petr
Kolda, Zdeněk Kilián
V KO pavouku se potkaly:
P. Mašek vs A. Hock 1:5,
T. Červinka vs A. Vestfálová 5:3,
M. Hoﬀmann vs P. Zelenka 5:0,
P. Vestfál vs D. Miklas 2:5.
O postup do finále:
A. Hock vs T. Červinka 5:1,
M. Hoﬀmann vs D. Miklas 5:3.
Finále bylo tedy Aleš Hock vs Martin
Hoﬀmann 0:2.
Vítězem finálového turnaje se stal Martin
Hoﬀmann. Stal se třetím vítězem.
Ročník 2012 vyhrál David Miklas, ročník
2013 Jaroslav Trojáček a ročník 2014 Martin
Hoﬀmann.
V roce 2015 Regionál cup bude opět
pokračovat.
Hrací místa jsou Bělčice, Vrbno, Bulldogs
Praha a nově Dubičné u ČB.
Pavel Mašek
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Výsledky soutěže ve volejbalu - ŽENY - OP - 2014/15
Tabulka soutěže po 5. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Fezko „C“ Strak.
TJ S.Blatná „A“
S.Radomyšl
S.Volyně
Záboří Žížaly
TJ ČZ „B“
SK Řepice
TJ Fezko „S“ Strak.
TJ ČZ „A“ Strak.
TJ S.Katovice
TJ Borga Horažďovice

Vishay Electronic spol. s r.o.
je předním světovým výrobcem elektronických součástek
s 27 000 zaměstnanci v 16 zemích
V rámci svého rozvoje v České republice hledáme pro závod
Blatná – Sfernice se 135 zaměstnanci zájemce o pozici

TECHNIK LISOVNY PLASTŮ
Při podřízenosti vedoucímu lisovny bude jeho náplní práce:
 výměna lisovacích forem, jejich seřízení a zavedení do výroby
 dohled nad kvalitou výlisků a řešení odchylek, které souvisí s technologií výroby
 běžná údržba a pravidelné kontroly strojů
 menší opravy strojů a spolupráce s dodavateli při externích opravách
 zapojení do procesu zlepšování technologie výroby a systému údržby a oprav
U zájemců předpokládáme technické znalosti a dovednosti, organizační
schopnosti, samostatnost, tvořivost.
Nabízíme perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti a zajímavé
ﬁnanční ohodnocení včetně různých ﬁremních beneﬁtů.
Kontakt:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096, 388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Říhová Martina
e-mail: martina.rihova@vishay.com
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„BG sklep“ a „Tamty“
na Rychtě – jedna
z country akcí koncem
loňského roku
v Blatné
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UU I n z e r c e
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

AUTOSERVIS
SOU Blatná

Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Měření emisí motorů (zážehových
a vznětových), příprava na TK

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,

Opravy traktorů
a zemědělské techniky

mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Diagnostika, seřízení a opravy
osobních a užitkových automobilů
Servis vozidel

Základní kurzy svařování,
školení a přezkušování

Tel. +420 383 412 335/333
E-mail info@soublatna.cz

Příjem zakázek Po/Pá 7-14 h

Střední odborné učiliště Blatná,
U Sladovny 671, 388 16 Blatná
www.soublatna.cz
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Insolvenční správce
prodá
rodinný dům čp. 63
v Bělčicích
Cena 500 000,-Kč.
Bližší informace na

tel.608 951 955

Telefon: 380 423 634
Mobil: 607 760 407

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
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Kosmetický salón
Belloviso
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz

Kosmetický salón
Belloviso
Pivovarská 1272
(naproti LIDLu)
Blatná

tel: 728 690 995
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Společnost SUNHILL Best of Cotton, s. r. o. Horažďovice
hledá

šičky (taftařky) pro výrobu koupelnových předložek.
Nabízíme dobré finanční ohodnocení a pracovní poměr na dobu
neurčitou.
Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis posílejte na

info@sunhill-coƩon.cz, nebo na adresu
SUNHILL Best od Cotton, s. r. o., Podbranská 57,
341 01 Horažďovice

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná
Kontaktní telefon: 722905684,

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku

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).

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

min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci
v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
interiery@interiery-schodiste.cz

Autodílna Rumplik
nabízí:
- mechanické práce
- elektro práce
- diagnostika
- geometrie náprav
- klimatizace
- pneuservis
- montáž doplňků
provozovna: Drahenický Málkov 20
603 175 362, bronco@cbox.cz
Dále nabízíme čištění interiérů
vozů,čalouněného nábytku,
koberců atd. po domluvě na
tel.:777 646 348
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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 BÍLINA
kostka, ořech, ořech II
brikety - Německo
brikety - BUKOVÉ
bal. 10 kg - paletová sleva

lektromontáže
E

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy
písky, štěrky
OSB desky

Blatná, spol. s r.o.

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

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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