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Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví nabízí profit

„Horkou novin- ujímalo část Jihočeského, Plzeňského
kou ve spolu- i Středočeského kraje. Hrad Prácheň
práci komunál- (nyní už zřícenina), podle kterého
ní samosprávy, se území jmenuje, se nachází u Hozřizovaných in- ražďovic. Předpokladem spolupráce
stitucí, příspěvkových organizací je zcela synergické soustředění sil
kraje či obcí a soukromého podnikání do propagace konkrétních služeb či
je založení nové zapsané společnosti atraktivit. I proto jsme k partnerství
tzv. destinačního managementu, přizvali MAS Pošumaví. Jedná se o náke kterému došlo ve Strakonicích“, vaznost na projekty MAS a Svazků
sděluje Ladislav Havel, předseda obcí, kdy získání certifikace oblasti
společnosti.
a zapojení se do tohoto unikátního
Cílem činnosti a prioritou je
podpora a roz- TURISTICKÉ OBLASTI JIŽNÍCH ČECH
voj cestovního
ruchu v regionu. Destinační
společnost byla
založena Místními akčními
skupinami Strakonicko, Blatensko a Vodňanská
ryba. Projekt
s námi realizuje
partnerská MAS
Pošumaví, neboť
turistu vůbec nezajímají hranice
krajů či jiných
správních jednotek. Jako první
v republice byla
Jihočeským krajem po splnění stano- projektu Jihočeského kraje, přináší
vených podmínek certifikována turi- pro náš region řadu výhod. Nabízíme
stická oblast Prácheňsko a Pošu- široké možnosti propagace měst, obcí
maví. Název Prácheňsko jsme zvolili a především jednotlivých firem, instizáměrně z toho důvodu, že ho jistě tucí a zejména podnikatelů v regionu.
většina z Vás má v paměti uložené Zajistíme zveřejňování kulturních
a je to vžitý název, žádný syntetický a sportovních akcí, zprostředkujeme
novotvar. Definice regionu Prácheňsko účast na českých i zahraničních veletrvychází z historického území, které za- zích a workshopech cestovního ruchu,

umíme zrealizovat výrobu nových
propagačních materiálů, informačních panelů apod. A to vše s finanční
podporou Jihočeského kraje. Podporujeme cestovní ruch nejen domácí,
ale zaměřujeme se také na incoming chtěli bychom do regionu přivézt také
turisty ze zahraničí. Umíme nabídnout
návštěvníkům komplexní přehled
služeb a atraktivit – tzv. turistický balíček, které zpříjemní pobyt a usnadní
orientaci v regionu.
„Máte-li zájem
o zvýšení návštěvnosti ve Vašem
podniku, hotelu,
jako obec například o větší propagaci turistické
atraktivity či významné kulturní
akce, zapojte se
s námi do projektu Jihočeského kraje i Vy!
Využijte finanční
podpory Jihočeského kraje,
který přispěje financemi na Vaše
projekty“, vyzývá
předseda Havel
dle svých pětadvacetiletých
zkušeností v organizaci cestování
i vedení asociace českých cestovek.
Těšíme se na spolupráci a také
na Vaše nápady, podle kterých Vám
můžeme v cestovním ruchu být prospěšní.
Vendula Hanzlíková
produktová manažerka destinace
Prácheňsko a Pošumaví

Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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 A k t u a l i t y
Vzpomínka
Dne 6.5.2016 uplyne 10 let od úmrtí
naší milované maminky, paní

Marie Krejčové
(1913 - 2006 ) z Blatné a Blatenky.
Všechny, kdo tuto vzácnou a laskavou
ženu znali, prosíme o vzpomínku.
S láskou a vděkem stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
Marie Klečková a Miroslav Krejčí,
dcera a syn s rodinami.

Poděkování a pozvání

Vážení dárci - přátelé Českého dne
proti rakovině!
Letošní celonárodní veřejná sbírka
Ligy proti rakovině se koná 11.5.2016
a je to již 20. ročník.
Pro vaši informaci uvádím celkovou
vybranou částku za všechna léta, co
v Blatné sbírku konám, to je od roku
1997 do 2015 je to úctyhodných cca.
150.000,- Kč. Tématické zaměření letošní sbírky je rakovina prsu u žen a u mužů.
Velice děkuji za vaše příspěvky a vězte, společně děláme dobrou věc.
S přáním krásných dní. Na shledání se
těší Irena Honzíková.

Pozvánka na vycházku

Vítání ptačího zpěvu

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhne opět
i na Blatensku a to v neděli 8. května 2016,
sraz v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti před
krematoriem (ulice Buzická). Pro ranní ptáčata lze doporučit příchod již v 6:30, mohou
se pak již od počátku účastnit kroužkování
ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících
ptáků. Vycházka povede k rybníkům Topič
a Řitovíz. Bude možné vidět některé ptáky
i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich
kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Hlasy zajímavých druhů, které ještě
neuslyšíme naživo, budou reprodukovány
z nahrávek. Vhodná je obuv do mírného vlhka
a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový dalekohled. Budou rozdány informační
materiály o ptácích, vycházka je vhodná i pro
děti, pro které budou připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připraví blatenští
ornitologové (členové České společnosti
ornitologické a Jihočeského ornitologického
klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná, hlavními organizátory jsou Petr
Pavlík a kroužkovatel Petr Louda. Kontakt
csopblatna@seznam.cz bližší informace
na www.csop.cz/blatna

MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, DEJŽ NÁM HO
PÁMBÍČEK, ABY SE VYDAŘIL NA POLI
CHLEBÍČEK
A je tu znovu MÁJ - lásky čas, nejkrásnější
měsíc v roce. Příroda se konečně definitivně
probouzí ze spánku, vše kolem nás bujaře
roste, raduje se, krajina se plní mnoha zelenými tóny, bílé kytice stromů ve větru mávají
slunci a modré obloze na pozdrav. Jen paní
ZIMA se letos nechce vzdát.
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s prodejem uměleckého řemesla, ale
zároveň si telefonicky nebo e-mailem
můžete zapůjčení loďky zajistit na kterýkoliv den i čas v týdnu. 736765747
- Eva Fučíková, www.lidove-remeslo.cz,
obchod@lidove-remeslo.cz
Cena za půjčení loďky zůstává stejná
- 100,- Kč/hodinu za loďku, 70.-Kč/0,5
hod. za loďku. Pro malé děti vám můžeme
poskytnout nafukovací vestičky. Jedna
pramice unese cca 220 kg, je tedy určena
maximálně pro dva dospělé a dvě malé
děti. V současné době jsou k dispozici
3 loďky.
TIP NA KVĚTEN: DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ
HRABIČKY
O tom, jak důležitá je májová vláha svědčí
následující pranostiky:
MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, ÚRODY TATÍČEK
MÁJOVÁ KAPKA PLATÍ NAD DUKÁT
MÁJOVÁ VLAŽIČKA, POROSTE TRAVIČKA
SUCHÝ MAREC, MOKRÝ MÁJ, BUDE HUMNO JAKO HÁJ
V MÁJI NEPŘEMOKNE, I KDYŽ NAMOKNE
V PLOTĚ KŮL A PASTÝŘOVI HŮL
MÁJ CHLADNÝ A DEŠTIVÝ, ZAPLŇUJE
STODOLY, SKLEPY, VINICE A MLÉČNICE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
V KVĚTNU
Prodej v květnu bude dále pokračovat
o víkendech, podle počasí zejména v sobotu dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin,
případně déle až do 16.00 hod. V neděli
odpoledne pak od 13.00 do 16.00 hodin.
S přibývajícím teplým počasím bude
připravena k využití také PŮJČOVNA
LODĚK, která bude v provozu souběžně

Děkuji všem návštěvníkům
podzimních a jarních hudebních
čajů v Hospodě U Datla.
Příští sezonu se můžete těšit například
na

SERGENT PÉPÉRE, Poletíme?,
Kohout plaší smrt, Laco Deczi
a další.

Díky a na viděnou. PořaDatel.

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BLATNÁ
pořádá
každoroční pálení čarodějnic
Kdy: 30. dubna 2016
Kde: Hasičská zbrojnice
Čas: od 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé!
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Z právy

z radnice
JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
Vlastníkem i provozovatelem soustavy Jihočeského vodárenského svazu je zájmové sdružení obcí a měst. Znamená to, že velmi
kvalitní „kohoutkovou“ vodu na jihu Čech vyrábí a do sítě dodává
český subjekt, patřící komunální sféře. Vstupní objekt soustavy tvoří
přehradní nádrž Římov z let 1971 – 1978 na řece Malši. Z ní surová
voda teče potrubím do úpravny Plav, největší továrny na výrobu
pitné vody v regionu (začátek provozu v r. 1981). Tím vznikl základ
budoucí jihočeské centrální vodárenské soustavy, která postupně
prostřednictvím dálkových vodárenských větví s řadou čerpacích
stanic a vodojemů propojila všechna jihočeská okresní města a mnoho
dalších obcí a měst. Dnes jich je na soustavu napojeno více než 150.
Přitom 120 obcí odebírá pitnou vodu pouze z vodárenské soustavy.
Je položeno přes 533 kilometrů rour a trubek do země, které přinášejí 370 tisícům obyvatel Jihočeského kraje pitnou vodu. Ročně z ní
zákazníci odeberou zhruba 16 miliónů kubíků. To jsou asi dvě třetiny
množství, které se v Jihočeském kraji ročně spotřebují. Vodárenská
soustava má k dispozici tři úpravny vody. Tu klíčovou tvoří ÚV Plav
se zdrojem povrchové vody z nádrže Římov a podzemní vody z vrtů
ve Vidově. Spolu s ní existují i dvě záložní, v Prachaticích se zdrojem
z nádrže Husinec a v Táboře z nádrže Jordán.
Město Blatná je také členem Jihočeského vodárenského svazu. Jedna z akcí spojená s vodohospodářskou infrastrukturou, kterou město
provedlo, byla stavba vodovodního řadu v ul. Brigádnická, Blatná
s investičním nákladem 661 364,-Kč. Na vodárenskou soustavu JVS
bylo v ul. Brigádnická připojeno 97 obyvatel. S odkazem na „Pravidla
pro poskytování příspěvků obcí“, zažádalo město Blatná JVS o finanční
výpomoc. Valná hromada JVS vyhověla žádosti a poskytla příspěvek
ve výši 330 682,- Kč. Ten bude použit na vodohospodářskou stavbu
(zasíťování městských pozemků vodovodním řadem).
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Odprodej dřeva

MěÚ Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje informuje občany,
že byl ukončen prodej pokáceného dřeva. Ze 78 zájemců bylo dřevo
odprodáno po 1 m3 32 občanům. Všichni, na které se dřevo nedostalo,
budou v pořadníku stále vedeni. Pořadník vede pí Pešková, u které
se můžete v případě zájmu o odprodej dřeva nahlásit a popřípadě
zjistit Vaše pořadí v seznamu (tel. 383 416 132, e-mail peskova@
mesto-blatna.cz).
Jaroslav Blovský - vedoucí OMIR
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Informace o ztrátách a nálezech

Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není – li
vlastník znám, je povinností odevzdat nález na Městský úřad
Blatná, Tř. T. G. Masaryka 322, kde se nálezy přijímají a vydávají
v každý pracovní den dle provozní doby úřadu (podatelna, 1. patro,
dveře č. 105, tel. číslo 383 416 111, popř. email sloupova@mesto-blatna.cz).
Nalezené osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský
průkaz, apod.) městský úřad předává příslušnému orgánu, který je
vydal.
Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na úřední desce a webových
stránkách.
Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby
prokázal, že mu věc náleží.
Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce nebo obce, na jejímž území byla věc
nalezena.
Iva Sloupová - pracovnice podatelny MěÚ Blatná

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná oznamuje občanům,
že počínaje dnem 1. 5. 2016 dochází ke změně úředních hodin pro osobní jednání na služebně městské policie.
PONDĚLÍ až PÁTEK

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Mimo tyto úřední hodiny je možné strážníky kontaktovat na
čísle: 720 513 321
Petr Vaněk - velitel strážníků Městské policie Blatná

Anketa města Blatná

Z výsledků ankety vyplynulo, že téměř polovině z vás se v loňském
roce ze všech akcí nejvíce líbily Rybářské slavnosti (46%), Studentský
den (22%), Jazz Day (13%). Ostatní zmiňované a oceňované akce
byly Fotofest, divadelní představení – profesionální či ochotnická,
ale i třeba Masopust.
Na otázku - zda chybí nějaká kulturní akce 66% z vás odpovědělo,
že nikoli. Ti, kteří odpověděli, že ano, nejčastěji postrádali koncerty
mainstreamové hudby, jiní respondenti naopak postrádali koncerty
nemainstreamové hudby.
Co se koncertů populární hudby týče jen zrekapitulujme, že
v průběhu minulých dvou let zde koncertovali Aneta Langerová,
Buty, Václav Neckář, Jakub Smolík, Bratři Ebeni, Radůza, letos 8.5.
na Jazz day zazpívá Dan Bárta, na Rybářských slavnostech 25.6. vystoupí Anna Polívková, Gipsy. Cz a další koncety známých interpretů
se chystají. Co se nemainstreamové hudby týče, je třeba zmínit osm
koncertů vážné hudby v sezóně KPH, koncerty v rámci Jihočeských
Klavírních Kurzů, Simandlovy kontrabasové soutěže, ale i koncerty
nejširšího spektra žánrů (folk, dechovka, rock…) v KCAŽ.
Podobně tomu bylo s divadelními představeními. Někteří by
v Blatné rádi viděli více pražských divadel (přičemž v minulé sezóně
byly mimopražské jen Hrdý Budžes a Malé divadlo Kjógenu a obě
představení byla vyprodána), jiní zase volají po tom, že by chtěli
vidět i jiná než pražská divadla. Snažíme se splnit tyto mnohdy protichůdné požadavky naráz, nicméně se budeme snažit vyplnit přání
po některých konkrétních divadlech a již 24. září dorazí divadlo, které
si mnozí vás v Blatné přejí vidět již dávno. Které to je, si necháváme
jako překvapení do zahájení předplatitelské sezóny.
(pokrač. na str. 6)
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Setkání rodáků Blatné
v Praze
Dne 19. 4. 2016 proběhlo od 14 hodin setkání s rodáky Blatné
a Blatenska v Křesťanském domově mládeže v Praze. Rodáků se
na setkání dostavilo bohužel jen 11. Setkání zahájila tajemnice MěÚ
Blatná ing. J. Kroupová. Hlavními tématy bylo seznámení účastníků
s fungováním MěÚ Blatná, s partnerskými vztahy, s počítačovým vybavením MěÚ a s realizovanými a plánovanými investičními akcemi
města Blatná. K připraveným materiálům (Blatenské listy, SOBáček)
byla zároveň účastníkům předložena obrazová dokumentace realizovaných a plánovaných akcí. Ing. Kroupová, jak bylo předesláno,
informovala o struktuře MěÚ Blatná, o partnerských vztazích vč.
plánovaných návštěv a připravovaných akcí. J. Blovský podrobně
informoval o právě dokončených akcích, jako jsou nové komunikace
v lokalitě Blýskavky, obnova památek, dále seznámil rodáky s plánovanými investičními akcemi – sběrný dvůr s kompostárnou, lokalita pro
nové RD Sahara, stavba kluziště, skateparku. komunitní dům apod.,
k čemuž byla předložena přítomným dokumentace plánovaného
stavu. Posléze informoval p. Chmelař o počítačovém vybavení MěÚ,

Naše odpady III

Plasty – Do České republiky vstoupily PET lahve oficiálně v roce
1993. Od té doby patří mezi nejoblíbenější obaly. Především na nápoje. PET lahev má mnoho nesporných výhod. Jejich často zmiňovanou
nevýhodou je (kromě enormního množství) to, že doba jejich rozkladu
v přírodě se odhaduje na 50 až 80 let.
Recyklace plastů je především
obchod. Jejím cílem je získat z odpadu hodnotnou
surovinu (recyklát). V České republice se zpracováním plastů
(především PET)
zabývá přibližně
40 firem. PET se
ale i přesto v rámci trhu obchoduje běžně do zahraničí (Evropa, Asie).
Množství vytříděných plastů stále stoupá. V roce 2002 jsme vytřídili 3 kg na obyvatele a v loňském roce 10,5 kg. V našem městě
žluté zvony sváží technické služby a předávají je do sběrny surovin
Ladislav Kratochvíl EKO v Blatné. Zde dochází k jejich ručnímu
dotřídění. Dle poptávky zpracovatelských firem se vyseparuje: PET
lahve, tvrzený plast, folie, tetrapaky, … ty pak slisují do balíků.
V současnosti se námi vytříděné plasty převáží lodí do Asie, kde se
z nich vyrábí nové výrobky.
Pokud třídíme plasty, třídíme i vzduch. Proto je velmi moudré
plastové lahve (a plastové obaly vůbec) před vhozením do kontejneru
sešlápnout, aby v kontejneru zabraly co nejméně místa.
JŠ, odb.ŽP, MěÚ Blatná
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o web kamerách ve městě a seznámil rodáky se stránkami města
a jejich strukturou. Na závěr bylo odpovězeno na dotazy rodáků
hlavně z oblasti investiční a kultury v Blatné (nejčastěji Rybářské
slavnosti). Nejvíce dotazů měl jako tradičně pan Kopřiva, debaty se
však zúčastnili i další. V 16.20 bylo setkání ukončeno.
Jaroslav Blovský - vedoucí OMIR
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Dezinformační společnost co s tím uděláme v Blatné?

Fámy, tedy nepravdivé, zavádějící nebo v lepším případě polopravdivé informace se šířily jako požár i dříve.
Ale co zažívá naše „Informační“ společnost zejména
díky elektronické komunikaci, tedy mailům a dnes
sociálním sítím, to nemá v dějinách obdoby. Často se
nestačíte divit, jaké zhovadilosti dostanete do mailové
schránky od svých známých, které pokládáte za lidi
inteligentní a soudné. A i příčiny a zdroje těchto zpráv
jsou dnes jiné, než dříve, kdy to byla většinou závist
a zloba třeba souseda, tedy v podstatě šlo o amatérskou
práci. Dnes na to mají státy profesionální instituce
a akce jsou připravovány psychology. A kvůli sledovanosti už dnes i ta média, která mají pověst seriozních,
přebírají praktiky těch bulvárních a ochotně šíří neověřené zprávy, samozřejmě čím katastrofičtější, tím lépe.
Jak se v záplavě informací orientovat a dezinformacím se bránit? Pokusíme se pomoci zájemcům sérií
besed, na které pozveme postupně známé osobnosti,
např. Karla Hvížďalu, Alexeje Kelina, Daniela Kroupu,
Martina Šulce, Michala Kocába, Ericha Taberyho, Jaromíra Štětinu, Šimona Pánka a další. Pozvánky na určitá
témata budou v Blatenských listech.
Z.M.

Číslo 8 / strana 5

Konec prázdnin plný zážitků v Anglii!

Nabídka pobytu pro mládež ve věku 17 - 18 let v Halifaxu a okolí
Ještě několik volných míst!
Závaznou přihlášku, sloužící k umístění do skupiny, která se účastní
návštěvy přátel v partnerském městě v Anglii (Halifax) v roce 2016, lze
získat u Kristýny Sodomkové, tel. 725 007 459, e-mail: kristyna.sodomkova@seznam.cz, Vyplněná přihláška zároveň také zavazuje účastníka,
že se bude účastnit v následujícím roce návštěvy studentů z Anglie, kdy
bude pomáhat s přípravami, aktivitami, plánováním. (Příkladem takové
pomoci je třeba: pojede s námi na výlet do Prahy, zúčastní se opékání
buřtů, návštěvy památek po ČR apod.)
Datum odjezdu (může se případně změnit o jeden či dva dny): 26. 8. 2016
Datum příjezdu (může se případně změnit o jeden či dva dny): 5. 9. 2016
Orientační cena letenky je 5 500 až 6 000 CZK za cestu tam i zpět (i za
zavazadla). Další očekávané výdaje jsou spjaté s cestovním pojištěním (cca
360 CZK). Ubytování, stravu a cesty během pobytu zajišťuje partnerská
strana. Je třeba vzít si s sebou kapesné.
V případě vážného zájmu bude třeba v co nejkratší době zaplatit zálohu
6 500 CZK na číslo účtu 199679013/0600. Tato záloha bude použita k zaplacení letenky, zavazadel a pojištění. Případný přeplatek (nedoplatek) bude
vrácen (vyžádán). Do poznámky k platbě napište jméno/a účastníka/ů.
		

Těšíme se na viděnou,

		

Kristýna Sodomková

Historie téměř detektivní.

Lotová závaží ze sbírek Městského
muzea Blatná

9. listopadu 1489 vydal na žádost „opatrných purkmistra a konšelů a vší obce
městečka Blatná“ Zdeněk Lev z Rožmitálu
privilegium potvrzující starší práva městečka a dávající jim nové. Již tehdy plánoval
vytvořit z daného městečka své rezidenční
město, a aby posílil jeho pozici, kodifikuje
také starší tržní mechanizmus. Výroční jarmark získalo teprve v roce
1502 od krále Vladislava. Nás ovšem
v dnešním příspěvku zajímají právě
trhy a celkově směna zboží, ke které se
váží i poněkud známá neznámá lotová
závaží. První přímý písemný doklad
o vahách v Blatné nacházíme totiž až
v listině Adama Lva z Rožmitálu z roku
1541. Krom svobodného domu, jakožto
radnice, daroval zadlužený šlechtic
platy z jarmarku a trhů a pokuty z měr
a vah. Poslední podmínka si vyžadovala
držení váhy na radnici nebo u rychtáře,
který chodil po tržišti a kontroloval,
zdali kupci nešidí.
Podobný nástroj spolu s kupeckými váhami nosili u sebe i kupci samotní. Podle
starého označení váhové jednotky „lot“ se
začala tato závaží označovat jako lotová závaží. První výskyt v Čechách můžeme datovat
již do 13. stol. spolu s rozvojem obchodu
a měst a s tím spjatým cestováním. Obchodník si vše musel sbalit na vůz, a proto se
snažil ušetřit prostor. Kupecké váhy a lotová
závaží musel mít každý, neboť neexistovala

unifikovaná ražba mincí se stejným obsahem
stříbra. Obchodníci se setkávali s falešnými,
ale častěji s méně hodnotnými mincemi.
Český groš za doby Václava II. (1300-1305)
obsahoval více stříbra, než později za doby
Jiřího z Poděbrad, kdy stát již nedisponoval
tak velkým množstvím drahého kovu, a proto

se doplňoval více nešlechetným kovem. Aby
tento rozdíl obchodník poznal, musel si dané
mince převážit, a právě v tomto případě
přicházelo na řadu lotové závaží.
Původně ve 13. stol. se objevily lité hrubostěnné formy závaží (na fotografii v popředí), které byly zdobené důlky na okraji.
Nemusely sloužit jen k odvažování mincí,
ale také drahocenného kovu, jak nasvědčuje
nález půllotového závaží od Mehenického
potoku na Písecku. Je možné, že se sem tento

exemplář zakutálel od odjíždějícího obchodníka, avšak Jiří Doležel připouští i možnost,
že sloužil některému ze zlatokopů, který zde
rejžoval. Nedovolím si spekulovat, k čemu
sloužil náš nejstarší exemplář, neboť ani
sbírková kniha neprozrazuje lokalitu nálezu.
Není sice nijak zdobený, ale na spodní straně
se nachází malý důlek s dvěma výstupky,
který naznačuje, že by se mohlo jednat
o starší typ z 15. – 16. stol. Ostatní exempláře
mosazných miskovitých závaží, označených
ve sbírkové knize jako liberka (zdrobnělina
libry), nesou stopy mladší výroby za pomoci soustruhu. Tento způsob výroby
se začal šířit na přelomu 15. - 16. stol.
z Itálie a ve středoevropském prostoru
se objevuje teprve na konci 16. stol.
Tento typ byl využíván až do počátku
20. stol., kdy byl nadobro vystřídán
gramovými závažími. Jeho podoba se
příliš neměnila a samotná mosaz příliš
nedegeneruje, a proto jen těžko určíme
jejich stáří.
Lotová závaží nepředstavovala
unifikaci vah a měr, která by dávala
jistotu prodejcům i nákupčím, že kupují
stejnou váhu. Ještě v roce 1865 píše F.
L. Rieger o vídeňské, francouzské nebo
anglické váze, což ukazuje, že na unifikaci
měr a vah si svět ještě počkal. Poskytovala
však individuální informaci pro uživatele
vlastních vah, co přesně získává. Díky této
variabilitě však mohlo docházet k podvodům, o nichž se zmiňuje listina z roku 1541
i četnické zápisy z první republiky. Dnes již
lotová závaží zdobí jen naše police v muzeu
nebo u vás na chatě.
Petr Chlebec, Městské muzeum Blatná
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„Páni tvorstva“ vítali v Chlumu ženy petrklíči, pak převzali roli číšníků, nakonec
křepčili „oblečeni - neoblečeni“ jako havajské tanečnice

sová, „Obvolala jsem jich pět- a všechny měly
horákyně. Na rozdíl od chytré horákyně,
Chlum - V obci Chlum rádi doplňují pronáš termín už zamluvený někde jinde.“
která je klasickou postavou české pohádky,
gram oslavy MDŽ o netradiční prvky, které
Děti nacvičovaly své vystoupení tři týdny
se však kroutili v rytmu hudby v přestrojení
jinde při této příležitosti nebývají k vidění.
před oslavou MDŽ. Pánům stačily zkoušky tři.
za havajské tanečnice. A byla to věru síla!
Kupříkladu v roce 2013 za „kralování“ JiEfekt v obou případech vynikající.
Nemohlo chybět a také nechybělo jako
řího Bláhy zpestřila příslušnicím „něžného
Jako vždycky byl sál v prvním patře
pohlaví“ jejich svátek na sále místního
kulturního domu při této příležitosti
kulturního domu excelentním vyzcela plný. Strávit příjemné odpoledne
stoupením populární herečka Uršula
a večer přijelo či přišlo na sedmdesát
Kluková. Spolu s ní shromážděné puzástupkyň „něžného pohlaví“. Z toho
blikum uvedl v úžas svými husarskými
vyplývá, že k čistě prostřeným stolům
kousky s bičem superkovboj, který
usedly i přespolní oslavenkyně.
jakoby vypadl z éry divokého Západu.
Podle bývalého starosty obce Chlum
O rok později zase náramně polechtali
ing. Františka Zrostlíka se v Chlumu
bránice obecenstva aktéři „Travesty
slavilo MDŽ okamžitě od jeho rozjezdu
show“ z Plzně. Také letos organizátoři
v celostátním měřítku. „Nejprve setkáMDŽ v Chlumu vymysleli náramnou
ní žen a dívek probíhala ještě na půdě
taškařici.
staré, už dlouho neexistující hospody.
V ní oproti zmíněným „trhákům“
Teprve po výstavbě kulturního domu
účinkovali domácí „umělci“. A opět
Havajské tanečnice v Chlumu měly neobyčejný půvab.
se tato tradiční akce přesunula mezi
to nemělo chybu. Napřed ale „páni
ostatně vždycky vystoupení místních dětí
jeho stěny. Někdy se slavilo dole v nové
tvorstva“ z Chlumu úslužně a zdvořile připod vedením právě Pavly Fousové. „V jejich
hospodě, někdy na hořejším sále. Co já vím,
vítali před vchodem do společenského sálu
řadách převládali předškoláci,“ poznamenala
nikdy tato tradice nebyla přerušena. A u nás
každou ženu a dívku a předali petrklíč- symkulturní referentka, „Každý chlapec a dívka
se vždycky těšila mimořádnému zájmu a pobol jara. Ty věnovala pro tento účel místní
přednesly vlastní básničku, procítěné v jejich
zornosti,“ uvádí ing. František Zrostlík.
podnikatelka Helena Šourková. „Povinností
podání bylo pásmo lidových písní a pohádkoJeho manželka Ludmila, která se přistěkaždého z devíti členů uvítacího výboru bylo
vých hitů. Šperkem dětského programu se
hovala do obce Chlum v roce 1965, nikdy
mít na sobě společenský oblek,“ podotkla
jistě stal sólový zpěv Evičky Thorovské. Malí
na oslavě MDŽ nechyběla: „Manžel na mě
na dané téma kulturní referentka a duše
gratulanti pak ještě na parketu odříkali tzv.
nikdy doma nezapomněl s kyticí. Děti mi zase
celé akce Pavla Fousová. A protože šlo
„jarní verše“, spojené s pohybovými aktivipravidelně na tento významný den nosily ze
o den s velkým „D“ pro tu křehčí polovinu
tami. Po nich svým uměním potěšili všechny
školy vlastnoručně vyrobená přáníčka.“
obce, bylo tudíž ženám zapovězeno pracovat
přítomné malí tanečníci z tanečního klubu
Několik oslovených žen z Chlumu soudí,
a mohly si dopřát ten luxus být obletovány
paní Strnadové z Blatné. Na všechny ratolesti
že by tento svátek měl být zachován i do bua obsluhovány muži. Ti se svého úkolu zhostili
bylo samozřejmě pamatováno s občerstvedoucnosti a není důvod ho rušit. A nikdy
s nesmírnou horlivostí a roznášeli chlebíčky
ním. Maminky tanečníků a tanečnic obdržely
nebyl. „Vždyť to není žádný komunistický
a zákusky z domácí dílny paní Merhautové
v duchu svátečního dne kytice.“
přežitek- byl vyhlášen na počest amerických
tak rychle, že je oslavenkyně ani nestačily
Namísto reprodukované hudby teď došlo
švadlen, které vyšly do stávky, aby hájily
konzumovat. A také muži se stali dobrovolk příjemné změně- o veselou i romantickou
svá práva. To, že byl po únoru 1948 zneužit
nými stroji na obveselení dam svých srdcí,
notu se letos postarala živá kapela „Z vršku“.
k politické propagandě rudé ideologie, je věc
maminek, tetiček, babiček i sousedek. Když
„Byl docela problém vůbec nějaké hudební
jiná,“ mají v této věci jasno.
přišel ten pravý čas, vřítili se jako dravá voda
těleso sehnat,“ nechala se slyšet Pavla FouVladimír Šavrda
na sál „oblečeni- neoblečeni“ coby chytrá

Anketa města Blatná
(pokr. ze str. 3)

Dále z Vašich požadavků vyplynulo, že byste rádi obnovili tradici
divadelních zájezdů (ačkoli na poslední zájezdy (2013/14) jezdilo
jen deset osob, proto byly pro nezájem zrušeny). Vyzkoušíme tedy
na tradici zájezdů v roce 2017 navázat.
Nejčastěji se o kulturních akcích dozvídáte z Blatenských listů
(44%) – (Zde si zároveň dovolíme poděkovat redakci Blatenských
listů za dlouholetou obětavou práci. Je patrné z opakovaných šetření, která dělá v Blatné již léta Filosofická Fakulta, že Blatenské listy
jsou skutečně hlavním zdrojem informací o dění v Blatné a okolí).
Dalšími zdroji informací je Kulturní kalendář (19%), web stránky
CKVB (17%), plakáty (7%), známí (5%), SOBáček a sociální sítě 3%.
V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit o spolupráci: opakovaně
řešíme, že do některých ulic se nedostává Kulturní kalendář. Jejich
seznam máme, ale pokud nechodí ani do vaší ulice, prosíme, ohlaste
to v informačním centru. Snažíme se zjednat nápravu a potřebujeme
k tomu co nejpřesnější informace.

Co se vývěsek týče, mnozí z vás nejsou spokojeni se stavem plochy
u nádraží a rádi by viděli další vývěsku především u Lidlu. Obě místa
se budou po dohodě se zástupci města řešit, u Lidlu by dokonce měla
přibýt vývěska nová.
Posledním poznatkem z ankety byla informace týkající se výstavní
a pedagogické činnosti Městského muzea Blatná – 93% z vás s ní bylo
spokojeno, avšak mnohým chybí stálá expozice, nejlépe s interaktivními prvky. V této souvislosti mohu říct, že se na ní již pracuje. V současné době je již hotova koncepce, jsou vybrány exponáty a probíhají
pracovní schůzky s architektkou, která je navíc blatenskou rodačkou
a má k Blatné velmi niterný, osobní vztah. Tedy nezbývá než doufat,
že tento náročný projekt bude časem Blatné důstojnou, ale zároveň
zábavnou živoucí kronikou.
Za Centrum Kultury a Vzdělávání Blatná
Berenika Políčková
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Plesání v Mačkově - pro děti „rychlé špunty“, pro dříve
narozené divočák jako stodola
Mačkov - Byla to sobota, kdy si společenský sál v obecním domě Mačkova doslova
ani nevydechl. Bylo toho na něj zkrátka
moc- odpoledne dětský karneval, večer hasičský bál. Ale i kdyby mohl, nestěžoval by
si. Vždyť sousedská pospolitost, dobrá nálada
a upřímný smích v kombinaci s hezkou hudbou a dobrým jídlem – to je to pravé koření
na spokojený venkovský život! Co je do vsi,
plné sváru, klevet a lhostejnosti ? A Mačkov
takový rozhodně není ani nechce být.
Co se týče dětského karnevalu, náramně se
vydařil a v malých návštěvnících zanechal jen
ty nejpříznivější dojmy. „Dosyta se tu vyřádilo
více jak dvacet masek. Samozřejmě školáky
i předškoláky doprovázeli rodiče a prarodiče,“
uvádí starostka Hana Míková, pod jejíž taktovkou společenský život v obci zurčí a bublá

jako spokojený potůček, „Mezi drobotinou
jednoznačně převládaly víly a princezny. Moc
nás potěšilo, že k nám našli cestu i nedávno
přistěhovaní manželé Bláhovi z „Hříbárny“
se svými dvěma dětmi.“ Pořadatelé připravili pro přítomný „potěr“ zajímavý program.
Vedle reprodukovaných veselých melodií pod
odbornou obsluhou DJ Jiřího Doležala čekala
na tanečním parketu řada rozverných soutěžínezbytná stoličková, podlézání pod překážkami, tanec s balónky mezi čely a špagetami
v ústech. „Pro tři nejkrásnější masky, vybrané
nezávislou porotou, byly připraveny ceny
v podobě „rychlých špuntů“ a omalovánek,“
podotýká první žena Mačkova, „Pochopitelně
všechny děti se dočkaly sladkých odměn a občerstvení zdarma. Myslím, že všichni snad byli
spokojení,“ věří Hana Míková.

Společenský sál po odchodu drobotiny
neosiřel nadlouho. Večer o sobě nechali se
vší vervou vědět místní členové Sboru dobrovolných hasičů. Jejich bál zaplnil příslušné
prostory až k prasknutí. Ke stolům usedlo
a výborně se bavilo na šedesát hostů. „K tanci a poslechu hrálo hudební těleso z Velké
Turné. Velkým lákadlem pro přítomné byla
bohatá tombola, které vévodil ohromný divočák- dar od zdejšího mysliveckého sdružení,“
usmívala se spokojeně starostka Mačkova
Hana Míková.
Tahle sobota patřila ke dnům, kdy se
v Mačkově problémy a starosti zastlávají
do postelí. Veselily se vlastně všechny generace ve vesnici. Jistě v tomhle duchu půjdou
mačkovští i nadále. A čím častěji to bude, tím
lépe.
Vladimír Šavrda

MEZINÁRODNÍ
DEN PAMÁTEK
V PONDĚLÍ 18. 4. 2016 NÁS BLATNOU
PROVEDL PAN Mgr. JIŘÍ SEKERA.
VYCHÁZKY SE ZÚČASTNILO VELKÉ
MNOŽSTVÍ LIDÍ, A DOZVĚDĚLI JSME
SE, KDE STÁL DŮM JANA HÁLY, KDE
BYLA UMÍSTĚNA ŽIDOVSKÁ ŠKOLA
A SYNAGOGA I KDE SE NACHÁZELY
„BLATENSKÉ BENÁTKY“. A MNOHO
DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ.







TJ Sokol Blatná Vás zve na tradiční

běh zámeckým parkem

1.česko-německý zážitkový tábor

Memoriál Jana Janovského



Tratě:

14. května 2016
letní stadion Blatná
startovné dobrovolné

děti 60 m až 1 000 m
dospělí 1 600 m až 5 000 m
trať 10 000 m

Přijďte si zaběhat do krásného prostředí
blatenského zámeckého parku.
více informací na:

www.tjsokoblatna.cz/memorial

Termín ?
- 1.– 7.8.2016
Místo ?
- Envicentrum Horažďovice (1.- 5.8.), Blatná (5.- 7.8.v rodinách)
Proč ?
- Možnost intenzivně mluvit anglicky nebo německy, poznat nové přátele,
zažít spousty legrace při sportovních a zážitkových aktivitách…
Cena ?
- 2.800,- Kč
Informační schůzka: KCAŽ (kavárna)17.5.2016 od 16:00 (1. možnost přihlášení)
Další informace: tel. 606 476 903
Přihlášky lze také po telefonické dohodě zaslat po 17.5. e-mailem nebo budou k dispozici
v ředitelně v ZŠ J. A. Komenského. Počet volných míst pouze 15!!
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
29. 4. PÁTEK

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE:
FLASHMOB

Nám. J. A. Komenského
16:15 | PREZENTACE TANEČNÍCH OBORŮ
V BLATNÉ (ZUŠ, PREZIOSO) A TANGO S
MARTINEM KOPECKÝM
17:00 | FLASHMOB – SPOLEČNÁ CHOREOGRAFIE
Jedna hudba, jedna choreografie a stovky
či tisíce tanečníků, kteří ve stejný den a ve
stejný okamžik vzdávají hold tanci! Neváhejte a zapojte se i vy!
VEŘEJNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ CHOREOGRAFIE POD VEDENÍM VERONIKY LOUKOTOVÉ A HANY NOVOTNÉ | VELKÝ SÁL,
KCAŽ BLATNÁ: SOBOTA 16. 4. | 10:00 | +
|PÁTEK 22. 4. | 17:00 |

30. 4. SOBOTA | 21:00 |
ELEQTRONIQ night

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

4. 5. STŘEDA | 17:00 |

KÁVA S CKV SE STAROSTKOU

Infocentrum Blatná
Tentokrát se u kávy sejdeme v nově otevřeném infocentru a se starostkou města,
která – stejně jako my – vám ráda zodpoví vaše dotazy směrované na chod Centra
kultury a nového infocentra.

5. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 |

PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL
BLATNOU

Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old Car
Rangers Praha a město Blatná

5. 5. ČTVRTEK | 14:00 |

JOM HA ŠOA: DEN VZPOMÍNÁNÍ
NA OBĚTI HOLOCAUSTU

Tř. J. P. Koubka, u kašny
Připojte se k nám a přečtěte několik jmen
a stručných osudů židovských a romských
obětí nacistické perzekuce.

7. 5. SOBOTA | 19:00 |

POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO v Blatné

7. 5. SOBOTA | 21:00 |
REFLEX

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 5. NEDĚLE | 08:30 |

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Sraz na parkovišti u krematoria v 08:30.
Pořadatel: ZO ČSOP Blatná, Jihočeský ornitologický klub (pobočka ČSO)

8. 5. NEDĚLE | 13:00 – 20:00 |
JAZZDAY

U Labutě | Kalinovo náměstí | nádvoří zámku

13:00 | slavnostní průvod s kolonou historických vozidel od Labutě k Sokolovně
Náměstí Kalinovo
13:30 | zahájení festivalu a připomenutí
konce 2. sv. války | Vystoupení mažoretek
PREZIOSO + H-Band - ZUŠ Blatná
Nádvoří zámku Blatná
14:30 | Veliký ZUŠ Band | České Budějovice
15:45 | Jazzové Trio | Roggwil, Švýcarsko
16:30 | Retro divadlo OREL Kasejovice –
módní přehlídka ve stylu 40. let
18:00 | DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR
TRIO
Doprovodný program pro děti
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a
na www.ckvb.cz.
Lístky: 200/150 Kč (plná cena/studenti, senioři, ZTP), děti do 12 let zdarma

12. 5. ČTVRTEK | 9:15 - 12:00|

MARATÓN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Letní stadion, Blatná
„Běžím za své přání, běžím pro své město.“
Projekt vznikl pod záštitou Města Blatná,
které vybraná přání pomůže splnit.
Pořadatel: Žákovský parlament ZŠ TGM
Blatná, Domov pro seniory Blatná a
město Blatná

14. 5. SOBOTA | 08:30 |

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO

Letní stadion, Blatná
Tradiční běh zámeckým parkem.

Ročník 27 (37)
znění | Česko 2016 | 101 min | mládeži
přístupný | 110 Kč

13. 5. PÁTEK | 20:00 |

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA

Dokumentární v českém znění | Česko
2016 | 90 min | mládeži přístupný | 80 Kč

Knihovna
Ve čtvrtek, 12. května, je knihovna z důvodu
nákupu knih na knižním veletrhu ZAVŘENA.
Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně
vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

6. 5. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |

MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA:
PŘÁNÍČKO PRO MAMINKY
Výroba přáníček ke Dni matek

Dospělé oddělení

3. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a malujeme na
kameny

Komunitní centrum
4. 5. STŘEDA | 18:00 |

SCIENCE CAFÉ:
JÍME ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ?

Mikroorganismy a potraviny
Kavárna, KCAŽ

14. 5. SOBOTA | 21:00 |

U – 73 JARDY TOMKA

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

Kino
29. 4. PÁTEK | 20:00 |
ANI VE SNU

Romantický v českém znění | Česko / Bulharsko / Slovensko 2016 | 79 min | Mládeži
přístupné | 110 Kč

4. 5. STŘEDA | 19:00 |

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO
DECHU

Dokumentární / roadmovie v českém
znění | Česko / Slovensko 2016 | 96 min |
Mládeži přístupný | 80 Kč

5. 5. ČTVRTEK | 14:00 |

KINO (NEJEN) PRO SENIORY: MÁJ
Poetický v českém znění | ČR 2008 | 69
min | 20Kč

6. 5. PÁTEK | 20:00 |

KINO NASLEPO: AMERICKÝ SVÉRÁZ
VOL. II
Vstupné: 30 Kč

11. 5. STŘEDA | 19:00 |
TEORIE TYGRA

Road movie / komedie / drama v českém

O tom, že mikroorganismy jsou všudypřítomné a svým způsobem významně
ovlivňují náš život jste už jistě slyšeli. Mikroorganismy můžeme rozdělit na “zlé”,
způsobující i velmi vážná onemocnění a na
“hodné”, využitelné např. k výrobě potravin a pozitivnímu ovlivnění našeho zdraví. V této přednášce si povíme více o těch
“zlých”, které jsou přenášené potravinami,
jak je stanovit a jak se jim ubránit.

Ročník 27 (37)
O bezpečnosti potravin promluví prof. Ing.
Kateřina Demnerová, CSc., z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.
Vstup volný.

5. 5. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT

Suterén, KCAŽ
Tvorba barevného linorytu s Verčou Teskovou. V případě zájmu se hlaste na: 603
395 160.

11. 5. STŘEDA | 17:00 |

ČAJ O PATÉ S HUDBOU VÁCLAVA
BARTOŠE

Kavárna, KCAŽ
Oblíbené hudební setkání s Václavem Bartošem. Vstup volný.

12. 5. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ

Suterén, KCAŽ
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou.
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

13. 5. PÁTEK | 18:00 |

BLACKOUT ACADEMY

Kavárna, KCAŽ
Přednáška zaměřená primárně na bezpečnost a její základní pravidla, na které
by měl dbát každý střelec i nestřelec. Proběhnou ukázky skutečných zbraní všech
kategorií, balistické ochrany či střeliva s
objasněním efektu a ukázkami testů průchodnosti různými materiály.
Vstupné 100/50 Kč (důchodci, ZTP, studenti).

1. 5. - 30. 6. |OK - OTEVŘENÁ

KAVÁRNA | VÝSTAVA | FOTOGRAFIE
CESTOVATELKY RADKY
LINDOURKOVÉ

Fotografie spisovatelky a cestovatelky z
Třeboně, Radky Lindourkové, která v roce
2010 podnikla cestu do Etiopie.

Blatná 29. dubna 2016
Výstava je otevřena pouze po dobu konání
akcí v Komunit¬ním centru.
Program naleznete na www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek
Pátek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
17:00 FRANCOUZŠTINA

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Velká klubovna, KCAŽ

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 |
STŘEDY | 08:00-12:00 | SKS TRICYKL
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ, o.p.s.

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046
602 email: info@manzelskaporadna-strakonice.cz

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

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373
863.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK

Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602
303 083.

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP DO
MUZEA ZDARMA

12. 4. - 22. 5. | ÚT -NE | 10:00 - 17:00 |
13. ROČNÍK CYKLU PŘÍRODA
BLATENSKA - PROMĚNY

Výstava fotografií, kterou zde můžete vidět,
je zaměřená na jednotlivé etnické skupiny,
se kterými se zde setkala.

Na výstavě se můžete potěšit fantazií a
uměním děvčat a kluků ze škol i školek,
kteří zde představí svá výtvarná a fotogra-
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fická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná.
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.

Důležité upozornění
V květnovém kulturním kalendáři je uvedeno, že Školní Akademie ZŠ T.G.Masaryka
se uskuteční 26. května. Došlo ale ke změně a Akademie se uskuteční již VE STŘEDU
– 25. KVĚTNA V 17:00.
Upozorňujeme, že v neděli, 8. května, od
13:00 do 20:00 bude uzavřen vstup na
nádvoří z parku z důvodu konání Jazzday. Vstup na nádvoří z parku bude možný pouze s platnou vstupenkou na Jazzday.

Těšte se
26. 5. ČTVRTEK | 14:00 – 22:00 |
STUDENTSKÝ DEN

Nám. J. A. Komenského
Letošní Studentský den bude nabitý
spoustou skvělé zábavy a hudby. Těšte se
na studentské kapely, Riverside Project,
Sabrage nebo PAVLA CALLTU! K tomu samozřejmě spousta zážitkových aktivit jako
sumo-ring, hokejbal, graffiti na chodník,
obří Člověče, nezlob se!, slackline a žonglování a chybět nebudou ani nealko
koktejly a Milkshake ´n´ Challenge od
Station 17 a spousta dalšího. Těšíme se
na setkání s vámi!
Vstup dobrovolný.
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 s p o r t
Oddíl Juda v Blatné
Vás srdečně zve

v sobotu 30. dubna na

Velkou cenu města Blatná
v judu
Soutěž se koná v prostorách Střední
odborné školy v Blatné a je pořádána
za podpory
TJ Sokol Blatná, DDM Blatná a města Blatná. Začátek bojů je plánován
na 10:00 hodin, občerstvení zajištěno.
Přijďte povzbudit blatenské závodníky!

Blatná 29. dubna 2016
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Mladší žáci -Winter KOVO Cup 2015/2016 Blatná

Po skončení TESLA CUPu skončil WINTER KOVO CUP. Byl to dlouhodobý zimní turnaj pro
mladší žáky. Turnaje se zůčastnilo 8 týmů, hrálo se souběžně na dvou hřištích 7+1. Turnaj
se hrál čtyřkolově. Začalo se 22.11, 28.11, 28.2. a závěrečné kolo se hrálo 6.3.
Na dlouhodobém zimním turnaji hrálo osm kvalitních týmů ze tří krajů. Týmy, které byly
na turnaji hrají různé soutěže, například i českou ligu žáků, krajský přebor..... Velká pochvala
pro oba blatenské týmy, ve slušné konkurenci dokázali, že fotbal hrát umí. A tým Blatná U13
po 4 kolech dokonce slavil celkové vítězství na turnaji.
V posledním zápase jsme hráli (U13) se Sušicí. Vyšlo to tak, že jsme na Sušici ztráceli 3
body a pokud jsme náš turnaj chtěli vyhrát, tak musíme výborného soupeře porazit. Zápas to
byl rychlý a bojovný, Sušice ukázala svou velkou kvalitu. Ale náš tým pokračoval v dobrých
výkonech, které předvedl minulý týden. Po dramatických 50 minutách kluci a děvče mohli
slavit vítězství :-)
4. kolo
Blatná U13 - Sušice 3:2 (2:1)		
Blatná U12 - Rožmitál 4:8 (4:4)		

Horažďovice – Bohutín 3:3 (2:2)
SK Plzeň – Březnice 5:1 (2:0)

Sestava TJ Blatná:
Říha P., Sedláček, Opava, Fiřt, Šmat, Potůček, Outlý, Bulka, Říha V., Vaněčková, Krátký,
Šejvar, Vondruška, Šurát, Turek, Bláha, Drnek, Slavíček, Šefl.
Pořadí:

Návrat na motokrosovou scénu
se Martinu Fiňkovi vydařil
Ve dvou ze třech prestižních závodů
sklidil drahé kovy.
Místo vyšlehávání kamarádek pomlázkou
prožíval elitní motokrosový závodník z Blatné
Martin Finěk / 24 let / o velikonočním pondělí
silné emoce na trati „Mistrovství Rakouska“.
Spíše by se hodilo říci extrémní emoce,
protože po komplikovaném zranění, které
Martina vyřadilo z pelotonu „benzínových
šelem“ de facto na celou sezónu 2015, byl
tohle toužebně očekávaný návrat na scénu
silných strojů.
Premiéra motokrosového scénáře na rok
2016 sice nevyšla podle jeho představ, ale
tahle kapitola se jednou v pamětech slavného blateňáka vytratí jako jarní sníh. Paní
smůla si zase jednou nehezky zašpásovala.
„Měl jsem na víc,“ soudí s krátkým odstupem
času houževnatý mladík, „Ale při první jízdě
se mi namotala igelitová páska, ohraničující
prostor pro diváky, do brzdy a skončil jsem
dřív, než jsem pořádně začal. Napodruhé
z toho bylo desáté místo, když jsem na dráze
udělal s mašinou hodiny a ztratil dobré tři
fleky,“ lituje obhájce českých barev na rakouské půdě.
O to lépe se ovšem Martinu Fiňkovi vyvedly starty na závodech „Sdruženého západočeského a středočeského kraje“ v Kramolíně
10. dubna a „Jihočeském krajském přeboru“
v Pacově 16. dubna. Tady se jednalo o hotovou „očistnou lázeň“. „Na kramolínském
okruhu jsem „utrhl“ třetí a druhou pozici,
což mi v konečném účtování vyneslo stříbro,“
neskrývá potěšení úspěšný jezdec, kterého
nezastaví žádná překážka, „Za skutečný
comeback ale považuji pacovské dobrodružství, kde mi po stoprocentním výkonu pověsili
na krk zlatý věnec. Tomu se říká „čistá rána“,
dodává báječně naladěný chasník.
(pokr. na str. 12)

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

TJ Blatná - U13

7

5

0

2

26:16

15

2

TJ Sušice

7

5

0

2

27:8

15

3

SK Litavan Bohutín

7

3

3

1

18:16

12

4

FK Horažďovice

7

3

2

2

24:17

11

5

SK Březnice 1918

7

3

1

3

19:19

10

6

TJ Spartak Rožmitál

7

2

2

3

23:21

10

7

SK ZČE Plzeň

7

2

0

5

19:18

6

8

TJ Blatná - U12

7

0

1

6

12:52

1

Tabulka vstřelených branek:
1.

TJ Sušice

27

2.

TJ Blatná U13

26

3.

FK Horažďovice

24

4.

TJ Spartak Rožmitál

23

5.-6.

SK Březnice 1918

19

5.-6.

SK ZČE Plzeň

19

7.

SK Litavan Bohutín

18

8.

TJ Blatná U12

12
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Návrat na motokrosovou scénu
(pokr. ze str. 11)
1. května čeká Martina start na „Mistrovství ČR“- pro změnu - v Pacově. „Tady mám
ambice do desátého místa. Pokud mi bude
štěstena nakloněna, dalo by se počítat i se
začleněním mezi první pětku,“ doufá borec,
který po roční pauze znovu „oblékl“ skvělou
formu. A to i zásluhou intenzivní fyzické
zimní přípravy, do které patřily i náročné
tréninky v Itálii.
Martin Finěk s příchodem roku 2016
přesedlal definitivně na nejsilnější kubatúru
MX 1 v sedle KTM 450. Změna proběhla prý
bez sebemenšího problému: „Naopak mi to
velmi svědčí. Ostatně jsem si tuhle kategorii otestoval tak trochu už před úrazem,“
poznamenává.

Nejdůležitější je fakt, že ošklivé zranění,
které Martin při svém kariérním růstu utrpěl,
zůstalo bez sebemenšího následku. To umožňuje „gentlemanovi“ chlapského sportu nést
rodinnou pochodeň dál a výš.
Vladimír Šavrda

Na šipkařském
„mistráku“ v Bělčicích se
přepisovaly dějiny

Domácí klub má dva mistrovské
tituly.
Bělčice - Kdyby disponovalo město Bělčice trubači, určitě by se v sobotu 2. dubna
náměstím rozlehly oslavné fanfáry. Byl by
k tomu pádný důvod. Mistrovství ČR v šipkách, které v uvedený den proběhlo mezi
stěnami sálu zdejší sokolovny, se ukázalo pro
domácí klub ŠK Šneci Bělčice neobyčejně
plodným. Sportovnímu spolku, už tak ověnčenému zlatou šňůrou úspěchů, se podařilo
dát světu „ostrých hrotů“ dva nové mistry
a jednu vicemistryni. V kategorii žákyň
triumfovala odchovankyně „Šneků“ Lucie
Mašková, stříbrnou sprchu si s gustem dopřávala Radka Panfilová ze stejné „škatule“.
Jako meteorit zazářil ve stěžejní kategorii
veteránů zkušený „kropič terčů“ Jiří Gregorovič st., který tak sebral „vítr z plachet“
obhájci loňského titulu Tomášovi Červinkovi
z pražského klubu „Brouk Crew“.
Jiří Gregorovič st. /55 let/ se ze své
„hauptrefy“ nemohl dlouho vzpamatovat.
V pozitivním smyslu, samozřejmě. „Kdyby
mi ráno někdo řekl, že ulovím mistrovskou
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trofej, tak bych ho
poslal na Antarktidu
česat chmel,“ kroutil
stále ještě nevěřícně
hlavou po vyhlášení
výsledků bělčický
„ostrostřelec“, „Ale
k tomu je dlužno
dodat, že ve finále vyhrál spíše ten
šťastnější. Lepší než
Takhle vypadá štěstí.
Tomáš Červinka ur- Jiří Gregorovič starší
čitě nejsem. Důležité (vlevo) složil jednateli
taky bylo, že jsem klubu Pavlu Maškovi
to psychicky ustál (vpravo) mistrovský
pohár.
a podařilo se mi duel
zavřít k osobní spokojenosti.“ Tenhle mistrovský titul ovšem není první v devítileté šipkařské kariéře Jiřího Gregoroviče st. Stejný
husarský kousek se mu povedl už roku 2010:
„To jsme tady ale soupeřili jen čtyři, zatímco
dnes za veterány nastoupilo čtrnáct hráčů,“
poznamenal elitní šipkař. Na dotaz, zda svůj
úspěch oslaví s kamarády, odpověděl čerstvý
veteránský mistr republiky následovně: „Určitě nějaká oslava bude, ale moje pracovní
zatížení je poměrně velké, takže musíme najít
nějakou skulinu.“
Novou vicemistryni mezi žákyněmi Radku
Panfilovou / 13 let / prý k šipkám přivedla její
sestřenice: „Ona je hází závodně a aby toho
nebylo málo, tak můj strejda taky. Já sama se
tomuto sportu věnuji dva roky a trénuji sama
doma denně tak patnáct minut. Prošla jsem
dvaceti turnaji, kde se mi podařilo čtyřikrát
zvítězit. S Luckou, která mě dnes předstihla,
jsme věčné rivalky- naše výkonnost i štěstena
jsou dost vyrovnané.“ Radka ještě na sebe
prozradila, že ji velmi baví také atletika.
Na Mistrovství ČR žáků, juniorů a veteránů v Bělčicích, které tentokrát hostilo 39
vyznavačů tohoto sportu, měli „Šneci“ sedm
„želízek v ohni“- tři žákyně, dva žáky a dva
veterány.
Stydět se nemuseli rozhodně ani členové
příbuzného šipkařského klubu „DC VIKINGS“
Blatná, kteří se navíc mohli pochlubit velmi
pěknými sportovními dresy. Mezi osmnácti
„Vikingy“ je nejvíce pozoruhodný sedmiletý
človíček Čeněk Janpernt, který se stal na bělčickém mistráku vůbec nejmladším účastníkem. A držel se statečně. Úsměv na tvářích
přítomných vykouzlil prohlášením, že „pokud
šipek bude muset nechat, tak až za hrozně
dlouho, nejdřív v sedmdesáti!“ Čerstvý
„přírůstek“ šipkařské obce, který „atakuje
terče“ teprve dva měsíce, byl s dosaženým
čtvrtým místem moc spokojený: „Užil jsem
si to parádně. Šlo o můj vůbec první turnaj.
Strašně se mi líbí, že házíme celá rodina- táta,
mamka i já. Takže občas i trénujeme spolu.“
Malý Čeněk se zakoukal i do jiných sportůpobíhá s raketou po tenisových kurtech, honí
se ve fotbalovém dresu po zeleném trávníku
za „kulatým nesmyslem“. Pro svoji mrňavou
postavičku vysílá šipky na cíl ne z podlahy, ale
ze židličky. Důležité je, že přes svůj nízký věk
perfektně počítá body u terče. „Jako kniha.
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Někteří jedinci to takhle bravurně nezvládají
ani po čtyřech letech objíždění turnajů,“ podotýká k tomu „hlava blatenských Vikingů“
Pavel Vestfál.
Jak klubu „ŠK Šneci Bělčice“, tak klubu „DC VIKINGS“ je vlastní, že pořádají
charitativní turnaje na pomoc nemocným
a postiženým osobám. „Tohle jde vlastně
po celé republice. Minule se nám podařilo
v Benešově vybrat přes 11 000 korun, u nás
doma pak více než 4 000 korun. Těší nás, že
můžeme pomoci potřebným,“ vyjádřil se k danému tématu za „DC VIKINGS“ Pavel Vestfál.
Ani blatenští „Vikingové“ neodjeli domů
s prázdnou. Alena Vestfálová se katapultovala na mistrovský trůn mezi veteránkami
a Tereza Taterová ukořistila v kategorii
žákyň bronz.
Sportovci jsou pro svoji životní vášeň
ochotni obětovat a podniknout prakticky
cokoliv. Přesně takhle to má nastaveno i sedmnáctiletý borec Dan Bujok, který neváhal
se pachtit z rodného Třince na bělčický mistrák vlakem přes 550 kilometrů. A v Bělčicích
jasně předvedl, že v Třinci nejsou žádná
ořezávátka, když vybojoval stříbro. Stejně
jako loni. „Před rokem jsem se stal členem
reprezentace a odcestoval do Dánska hájit
čest českých šipek. Tam mi byly souzeny trojky- umístil jsem se na 33. pozici z devadesáti
přítomných,“ zmínil se o své vynikající reprezentaci rodné hroudy štíhlý sympaťák, který
závodně hází třetím rokem, ale jinak se okolo
tohoto sportu motá už
od svých deseti let.
„Je to vlastně zásluha
mého strýčka. Strýček- to je takový můj
anděl strážný. V Třinci
patří mezi šipkařskou
elitu a závodí za II.
ligu, předtím dokonce
„válel“ za první ligu.
Chodil jsem na jejich
Dan Bujok (vlevo)
cestoval pro stříbro tréninky a pozvolna
do Bělčic 550 km.
se rozkoukával,“ pěje
chválu na svého příbuzného Dan Bujok. Dnes Dan patří do týmu
„Snipers Třinec“, se kterým hlavně hraje
ligová utkání a obvykle se halí do zlatého
pláště. Letos ho čeká prestižní výjezd / opět
s reprezentací / do Maďarska, kde si to opět
rozdá s evropskou smetánkou. Mladý nadšenec svým vyšším cílům přizpůsobil i výběr
potřebné výbavy: „Terč mě přišel na dvanáct
stovek, šipky na osmnáct. Polovinu financí
uhradili rodiče a strýček, což mi fakt vytrhlo
trn z paty,“ svěřuje se disciplinovaný šipkař,
kterého nepochybně čeká skvělá budoucnost.
Příprava zázemí, hrací plochy a dalších
doplňkových faktorů byla pro trio pořadatelů
ve složení Pavel Mašek, Jiří Gregorovič st.
a Pavel Zelenka- nosných pilířů domácího
klubu- značně vyčerpávající a náročné.
„Obnášelo to tři horké dny. Občas jsem měl
dojem, že se snad složím,“ poodhaluje zákulisí významné sportovní události jednatel
ŠK Šneci Bělčice Pavel Mašek. A tak se mu
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jistě znatelně ulevilo, když vše proběhlo
v naprostém pořádku a souladu s pravidly
a mohl jako zlatý hřeb divoké soboty předat
ceny účastníkům.
Srdečné poděkování si zaslouží sponzoři
mistrovského podniku- město Bělčice za nakoupení pohárů, Sokol Bělčice za bezplatné
zapůjčení prostor a restaurace „Sokolka“
za zajištění občerstvení pro závodníky a jejich doprovod.
Výsledková listina: Kategorie žákyně- 1.
Lucie Mašková /ŠK Šneci Bělčice/, 2. Radka
Panfilová /ŠK Šneci Bělčice/, 3. Tereza Taterová /DC VIKINGS Blatná/. Kategorie žáci 1. Karel Prokýšek /Praha/, 2. David Záruba
/Praha/, 3. Ondřej Vít /ŠK Šneci Bělčice/.
Kategorie juniorky - 1. Barbora Hospodářská
/Třeboň/, 2. Markéta Malinovská /Praha/, 3.
Veronika Andrasová /Praha/. Kategorie junioři - 1. Martin Hochman /Praha/, 2. Dan Bujok
/Třinec/, 3. Dan Varga /Benešov/. Kategorie
veteránky - 1. Alena Vestfálová /DC VIKINGS
Blatná/, 2. Ludmila Šplíchalová /Benešov/,
3. Jana Marešová /Benešov/. Kategorie veteráni - 1. Jiří Gregorovič st. /ŠK Šneci Bělčice/,
2. Albert Kolínský /Chýně u Prahy/, 3. Tomáš
Červinka /Praha/.
Poznámka: Významnou osobností, která
zúročuje svůj šipkařský talent ve světovém
měřítku a která zavítala do Bělčic na letošní Mistrovství ČR, byl Tomáš Červinka
z pražského klubu „Brouk Crew“. Krátký,
samostatný rozhovor s dvaapadesátiletým
idolem mladých šipkařů přineseme v příštím
čísle Blatenských listů.
Vladimír Šavrda

HAJANSKÁ HOSPODA
nov oteveno od 29.4.2016

toíme Velkopopovický kozel
teplá kuchyn
Zajiujeme:
- svatby
- narozeniny
- oslavy
- smutení hostiny

Tel: 606 524 522
Tíme se na vás.

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS
Provádíme:
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav, interiérů
aut – mokrou i suchou cestou
● RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH – broušení,
drátkování, voskování, pastování, lakování
VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY
Čistící stroje též k zapůjčení.
Objednávky na adrese: Petr Maňaska, Krátká 1174,
mobil 776 270 415
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Po delší době přinášíme výsledky našich týmů a zároveň Vás zveme na další domácí
zápasy mužů.
„A“ tým hostí v sobotu 7/5 2016 od 17 hodin Týn nad Vltavou, béčko čekají v neděli 6/5
2016 od 17 hodin Cehnice.
4. jarní kolo
Muži „A“

Blatná – Protivín

0:1 (0:0)

Muži „B“

Blatná – Bavorov

3:1 (0:1)

Hlaváč, Mišiak, Míka O.

Ženy

Jindřichův Hradec – Blatná

3:3 (2:1)

Velíšková, Vajsová, Kozáková

Dorost

Zdíkov/Stachy – Blatná

0:3 (0:1)

Říha J. 2x, Kareš

Žáci st.

Blatná – Vlachovo Březí

6:0 (5:0)

Fořt L., Maleček, Antoš, Vala Štědroňský,
Bláha

3. jarní kolo
Muži „A“

Mirovice – Blatná

1:0 (0:0)

Muži „B“

Stř.Hoštice – Blatná

6:0 (3:0)

Ženy

Blatná – VS Plzeň

1:1 (1:0)

Tvrdá

Dorost

Blatná – Volyně

16:0 (8:0)

Míka 4x, Kareš 2x, Sedláček 2x, Chlanda
2x, Říha 2x, Levý, Říský, Houzar, vlastní

0:18 (0:9)

Tvrdý 4x, Maleček 3x, Antoš 3x, Uldrich
2x, Štědroňský 2x, Bláha, Fořt L.,Fořt T.
Pícha

Blatná – Bernartice

1:2 (1:2)

Petrášek

Žáci st.

Volyně – Blatná

2. jarní kolo
Muži „A“
Muži „B“

Blatná – Malenice

6:0 (1:0)

Nový 2x, Písařík 2x, Uldrich, Kallmünzer

Ženy

Blatná – Mokré

2:1 (1:0)

Vajsová, Nagyová

Dorost

Týn n.Vlt. – Blatná

7:1 (4:0)

Chlanda

Lažiště – Blatná

0:1 (0:1)

Šilhavý

1. jarní kolo
Muži „A“
Muži „B“

Čestice – Blatná

2:6 (1:1)

Merašický 2x, Voborník 2x, Zíka, Peleška

Ženy

Sez.Ústí – Blatná

5:2 (3:1)

Velíšková, Gillová

Dorost

Blatná – Osek

9:2 (5:1)

Stulík 4x, Kareš 2x, Šilhavý, Sedláček,
Houzar

TANEČNÍ 2016

Kurz společenského tance pro mládež bude zahájen v sobotu 10. září 2016
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu tanecni.blatna@centrum.cz
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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

P LU S - J I P
Potraviny Blatná
J.P. Koubka 13
přijmeme

PRODAVAČKU na plný úvazek
Provozovna: Tyršova 437, 388 01 Blatná

Sjednáváme Hypoteční úvěry
Spotřebitelské úvěry
Refinancování a konsolidace
pro leasingů
Sberbank
stávajících půjček,
a úvěrů u splátkových společností

BEzPEčnOStní DESatErO

1

Obecná pravidla pro operace ve Sberbank
Online Banking

ProAplikaci
bližší informace
volejte najména
tel. a hesla
a všechna přístupová

733 654 595

používejte výhradně Vy sami. Tištěné podklady, které
jste obdrželi od banky uchovejte na bezpečném místě.
V případě podezření na zneužití účtu či vstupních dat
k němu kontaktujte naši Infolinku 800 133 444
(+420 543 525 901 ze zahraničí) nebo kteroukoliv
pobočku nebo el. adresu onlinebanking@sberbankcz.cz.

popř. nás navštivte v kanceláři pojišťovny
Kooperativa: Čechova 111, Blatná

2

Pravidla pro práci více uživatelů na jednom
počítači
Znemožněte, aby se jiná osoba přihlašovala pod
Vaším uživatelským jménem. Jména a hesla neukládejte
do veřejně přístupných složek. Při podezření na zneužití
vašich práv požádejte banku o jejich zablokování.
Chraňte své přihlašovací jméno, PIN i elektronický klíč
(token) – nikdy údaje nesdělujte ani nepůjčujte další
osobě.

3

Pravidla pro práci s operačním systémem
Před přihlášením zavřete všechna ostatní okna
prohlížeče a Sberbank Online Banking spusťte
v okně novém. Doporučujeme pravidelně instalovat
aktuální verze opravných balíčků k operačnímu systému
(tzv. Service Packs).

4

Pravidla pro práci s hesly
Jako heslo nevolte snadno odhadnutelné znaky
(rodná čísla, jména, data narození atp.). Heslo
pro přihlášení měňte alespoň 1× měsíčně. Heslo zásadně
nikomu nesdělujte a znemožněte jeho odpozorování
při zadávání do počítače.
Pravidla pro práci s podpisovými certifikáty
Podpisový certifikát uchovávejte odděleně, nejlépe

Online Banking

6

Pravidla pro zabezpečenou komunikaci
Používejte maximální míru šifrování ve Vašem
prohlížeči (128 bitové). Při komunikaci
prostřednictvím Sberbank Online Bankingu používejte
protokol SSL 3.0.

7

Pravidla pro nastavení internetového
prohlížeče (např. Internet Explorer)
Používejte nejnovější verze prohlížečů. Zakažte
ukládání hesel v prohlížeči (např. Nástroje/Možnosti
Internetu/Obsah/Automatické dokončování/Nastavení,
políčko „Uživatelská jména a hesla na formulářích“ musí
zůstat nezaškrtnuté – pro IE 8).

8

Pravidla pro používání Vašeho počítače
Důrazně nedoporučujeme instalaci programů
a souborů z nedůvěryhodných zdrojů (jedná se
zejména o nelegální SW a amatérské produkty). Tyto
programy bývají často spojeny s viry, které mohou ohrozit
bezpečnost práce na Vašem počítači. Věnujte zvýšenou
pozornost při příjmu e-mailů s přílohou, ta může být
často napadena virem. Používejte antivirový program
a pravidelně aktualizujte jeho databázi virů (doporučujeme
aktualizovat databáze min. jednou týdně). Chraňte svůj
počítač osobním firewallem (týká se zejména zařízení
s veřejnou IP adresou).

9

Další doporučená nastavení internetového
prohlížeče
Nastavte vysoké zabezpečení pro jazyk JAVA.
U Software channel permissions nastavte vysoké
zabezpečení. Zakažte inicializaci a skriptování prvků,
které nejsou bezpečné. Zakažte instalace součástí
desktopu. Zakažte načítání programů do IFRAME. Zakažte
používání sub-framů. Zakažte vkládání do schránky
pomocí skriptů.

Informace na tel.

602 163 400
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Vína z ČR i ze světa

olivový olej, franc. paštiky, káva
olivy, vinné i ovocné mošty
Novinky z vinař. BMV, Šabata, Rajhrad, F. Mádl

Meducínka, Šláftruňk, syrob 4 druhy,
Medovina a Šumav. bylinné od fy Kittl
20 druhů stáčených vín
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516
B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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

ˇ
ELEKTROMONTÁZE
TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
- PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

Petr Hrubý
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.
mobil: 605 463 400

INTERNET CENTRUM KONET
BLATNÁ - Pivovarská 200 (budova Elektro Expert)

email: hruby.elektro@seznam.cz

Do České pojišťovny
hledám

kolegu/kolegyni
na plný úvazek.

Jedná se o práci s kmenem klientů
na Blatensku
po bývalém obchodníkovi.
Nadstandartní platové
podmínky, fixní složka a veškeré
zaškolení zdarma.
Zázemí obchodního místa.
Podmínkou je maturitní
vysvědčení a chuť se vzdělávat.
Kontakt: Eva Tomšovicová,
tel: 774 555 199,
email: eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz

KostKa od a do Z
smíšené zboží

Koupím byt v Blatné
(2+1. 3+kk, 3+1)

Tel.: 733 654 595

2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf 1 4.5.2015 16:07:29
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Vedoucí: Hana Hamáková

KOSTKA
S M Í Š E N É ZB O Ž Í
od A do Z

Nabízíme Vám cenové bomby
Provozní doba po-pá: 8.00-19.00
so-ne: 8.00-16.00

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Od 15.4.2016 jarní SLEVA
hnědého uhlí BÍLINA





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě
dřevěné brikety (BUK)

KOTLÍKOVÉ DOTACE




podrobné informace a pomoc se
žádostí o dotaci až 150 tis. Kč na
kotel a až 6 tis. Kč na uhlí
poskytneme na prodejně


DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305


 www.expert.cz
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výroba prošívaných přikrývek
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a polštářů, čištění peří

Otevřeno:
po - st
8-11 12-14 hod.
čt - pá
8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



Nabídka:
 stavební materiály
 tónování barev
 barvy Eternal, Het, Roko, JUB
Otevřeno: Po – Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00

Tel:mobil:

Mail:
Web:

18.01.16 13:10

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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



LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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