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A KTUALITY
Za tajemstvím
města Blatné

5.-11. října se konal knihovnický týden.
V rámci této akce připravila paní Vaňková
z dětského oddělení blatenské knihovny zajímavý program – podzimní procházku, při
které děti odhalily některá tajemství města
Blatné. Třída II. B ZŠ J. A. Komenského se
této procházky zúčastnila 8. října…
Hned první zastávka nás velice zaujala.
Ocitli jsme se totiž v bývalém městském vězení.
Prohlédli jsme si studené cely s malými okénky.
Když paní Vaňková zhasla světlo, všem se zatajil
dech. Naštěstí si zde nikdo nemusel odpykávat
žádný trest, takže jsme za chvíli mohli vyjít
do prosluněného dopoledne a pátrat po dalších
tajemstvích.
Věděli jste například, že v kostelní věži je zavěšeno pět zvonů, před farou stojí socha svatého
Floriána nebo že do zámku kdysi vedl padací
most? Přes současný kamenný most a prostorné
nádvoří jsme se dostali až do zámeckého parku.
Chodili jsme mezi krásně barevným padajícím
listím a vzpomínali na všechny zde natočené
pohádky. Jedna cesta nás zavedla až k umělým
jeskyním. Když jsme se na ně dosyta vynadívali,
pokračovali jsme v procházce. Pro zpestření jsme
měřili provázkem obvody stromů kolem cesty,
abychom zjistili, který je nejmohutnější.
Poslední hádankou pro nás byly velké černé
plody, které nám paní Vaňková ukázala. Nikdo je
neznal, ale protože krásně voněly po citronu a koření, začali jsme jim říkat voňavec. Paní Vaňková
nám pak prozradila, že se jedná o plody vzácného
ořešáku černého, který v parku také roste.
Příjemně unaveni a naplněni spoustou zážitků
a nových vědomostí jsme se vraceli do školy.
Jako suvenýry jsme si odnášeli barevné lístky
a paví peříčka.
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Děkujeme paní Vaňkové za hezky prožité
dopoledne.
P.S.: Chcete vědět, který ze stromů má nejsilnější kmen? Zajděte si je někdy přeměřit sami,
je tam krásně.
Mgr.Eva Kotšmídová

Město Blatná
ve spolupráci
s Jihočeskou hospodářskou komorou Oblastní
kanceláří Strakonice
si vás dovolují pozvat na

Setkání podnikatelů
Blatenska

které se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu
2009 v 15.00 hodin v Zasedací místnosti
MěÚ Blatná

Program

1) Pan starosta Josef Hospergr – rozvojové
zájmy města, informační brožura pro občany,
rozpočet města, zřízení tržnice
2) Ředitel Úřadu práce Strakonice Mgr. Josef
Samec – pracovně právní vztahy, pomoc úřadu
práce zaměstnavatelům v době krize
3) O možnosti získání dotací budou informovat
Jihočeská hospodářská komora
Svazek obcí blatenska, Místní akční skupina
MAS
Odbor majetku a investic města
4) Paní Hana Roudnická nabídne podnikatelům
služby při získávání dotací na zřízení provozoven, nové technologie i vzdělávání zaměstnanců hlavně v oblasti služeb
na Vaši účast se těší

Josef Hospergr v.r.
starosta města

Lucie Štěpánová v.r.
ředitelka oblastní
hospodářské komory

Pohřební služba města Blatná a krematorium
Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace,
pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání
pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve
chvílích nejtěžších.
KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin
denně, včetně dní pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz
www: pohreb-mestoblatna.wz.cz
Provozní doba kanceláře:
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin
St duben až září 7,30 – 16,30 hodin, říjen až
březen od 7,30 – 16,00 hodin.
Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

ČESKÉ VÁNOCE U SV. KATEŘINY 2OO9
Čas neúprosně letí, než se nadějeme, přihlásí
se letošní ADVENT. Jak již jsme se zmínili v minulých číslech, připravujeme pro vás prodejní
vánoční výstavu STAROČESKÉ VÁNOCE U SV.
KATEŘINY.
Stejně jako v minulých letech u nás najdete
výběr drobných vánočních ozdob a dekorací
z tradičních přirodních materiálů a zároveň také
mnoho originálních dárků zhotovených v dílnách
blatenských výtvarníků, ale také v dílnách dalších
českých výtvarníků a řemeslníků.
Naši nabídku jsme pochopitelně obohatili
celou řadou novinek. Prodejní výstava bude zahájena již v pondělí 23. listopadu a budete ji moci
navštívit až do středy 23. prosince. Během výstavy budeme průběžně doplňovat nové zboží.
Věříme, že stejně jako v loňkém roce i letech
minulých uvítáme velké množství návštěvníků, kteří si přijdou nejen pro dárečky, ale také
načerpat vánoční atmosféru a něco z bohaté
inspirace.
STAROČESKÉ VÁNOCE V MĚSTSKÉM
MUZEU S PŘEDSTAVITELI BLATENSKÉHO ŘEMESLA
Ano, po několikaleté odmlce bude v letošním
roce s naší spoluprací opět připravena vánoční
výstava v Městském muzeu v Blatné. Kromě
tradičních českých vánoc vám zde představíme
několik úspěšných blatenských tvůrců, kteří jsou
součástí BLATENSKÉHO ŘEMESLA.
SVATOMARTINSKÁ PRANOSTIKA
- Na sv. Martina se poprvé pije víno sklizené
při posledním vinobraní
- Martinova sněhová peřina dlouhé trvání
nemívá
- Udrží-li led na Martina vůz, udrží na Vánoce
sotva hus
- Jestli na sv. Martina jest vlhko, bude nestálá
zima, pakli týž den slunce svítí, bude tuhá zima
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Je šrotovné efektivním nástrojem pro řešení
hospodářské krize?
Ta hrstka ekonomů, která kdysi hlásala, že předimenzovaná orientace
českého průmyslu na odvětví automotive může v budoucnu působit jako
časovaná bomba, jistě nyní se zadostiučiněním pokyvuje hlavou. Finanční
krize se skutečně nejvíce odrazila v automobilovém průmyslu. Lidé, znervóznění nejistými ekonomickými prognózami, se začali obávat budoucnosti a odložili nákup nadstandardních předmětů, kterým nový automobil
bezesporu je. Automobilky zprvu horentně ujišťovaly veřejnost, že jich se
krize nedotýká. Po týdnu přiznaly, že propustí agenturní pracovníky a omezí
přesčasy. Po měsíci se jim začala podlamovat kolena a padly první výpovědi.
Po nich následovaly další. Nepřežily podniky se slabou úrovní vrcholového
managementu, byť se jejich ředitelé holedbali, že za nic nemohou a sváděli
vše na nepříznivou situaci na trhu, aniž by přiznali, že neměli v podniku
nastavené plány pro uplatnění krizového managementu.
Pod tlakem ﬁrem žádajících rychlá řešení se vlády některých zemí
uchýlily k zavedení protikrizového opatření v podobě ﬁnanční prémie při
likvidaci starého a koupi nového automobilu (v současně době šrotovné platí
ve 13 zemích světa – v případě, že nepočítáme další čtyři země, kde byly
peníze na šrotovné již vyčerpány). Šrotovné zavádí i Česká republika. Ve
středu 9. 9. 2009 bylo prezidentské veto přehlasováno 101 hlasy Poslanecké
sněmovny a Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, který
mimochodem zavádí i šrotovné, dostal zelenou.
Co k tomu dodat? Namísto toho, abychom nechali ekonomiku, ať si
sama vylíže rány i za cenu zpomalení jejího růstu, snažíme se za každou
cenu udržet umělé tempo, což může vést k nepříznivému dopadu na hospodářský růst naší země. Stačí si jen selským rozumem spočítat, že lidé,
kteří nadšeně využijí příspěvek na nákup nového automobilu, byť o novém
automobilu uvažovali až napřesrok či za dva až tři roky, si jej pořídí již dnes,
staré nechají sešrotovat a automobilkám radostně povyskočí zákaznické
objednávky. Je nasnadě položit si otázku: Kdo si koupí auto za dva roky,
když ti, co o koupi uvažovali, si jej pořídili již nyní? A obměňovat vozový
park v krátkých časových úsecích není ani v západních zemích standardem,
byť koupě nového automobilu v jedné rodině je frekventovanější než u nás.
Je tedy zřejmé, že za 2 roky vznikne v oblasti poptávky na trhu mezera,
která se bude zvětšovat přímo úměrně s chybějícím kupním potenciálem.
Ti co nakoupí dnes, budou na trhu chybět. Jde jen o posunutí černé díry do
nedaleké budoucnosti.
Výše šrotovného v ČR bude činit 30 000 Kč, dosáhne na něj vlastník nejméně 10 let starého vozidla, které má na sebe přihlášené min. 2 roky, přičemž
starý automobil musí nechat sešrotovat a odhlásit z registru. Šrotovné se bude
týkat pouze nových vozů s cenou do půl milionu korun a s emisemi C02
nižšími než 160 gramů na 1 kilometr. Připomeňme, že prémie za sešrotování
starého vozidla není nijak závratná, neboť i v současné době dohadováním
a smlouváním s prodejcem dosáhnete snížení ceny o desítky tisíc, bezplatné
poskytnutí klimatizace či jiné výbavy zdarma. Ceník automobilek je pouze
orientační a záleží na každém prodejci, kam až se slevami půjde, aby pro
něj zisk byl dostačující.
Šrotovné přispěje k dalšímu zadlužování středních vrstev obyvatelstva,
kteří navnaděni možnou úsporou v podobě státní 30tisícové subvence, využijí
půjček na nové automobily. Na Slovensku je spousta lidí, kteří využili šrotovné jen „částečně“, tozn. nechali zlikvidovat své staré auto a s kupónem v ruce
posléze zjistili, že na nové nemají dostatek ﬁnančních prostředků. Taktéž se
hromadí případy těch, kteří auta zakoupená se šrotovací prémií odstavují do
autobazarů, jelikož přecenili své možnosti splácení leasingu.
Nutno přiznat, že šrotovné má kladný dopad na obměnu staršího vozového parku, na bezpečnost na silnicích, na lepší životní prostředí. Na druhou
stranu náklady na výrobu jednoho nového auta (energie, kovy, plasty aj.)
a náklady na zlikvidování starého vozidla jsou daleko vyšší ekologickou
zátěží (přesné výsledky výzkumu pro posouzení environmentálního a ekonomického přínosu šrotovného přednese autorka na Mezinárodní doktorské
vědecké konferenci INPROFORUM 2009, která se koná 5.-6. listopadu
v Českých Budějovicích).
Šrotovné na sebe bere status DVOJSEČNÉ ZBRANĚ. Kupující, kteří
budou k nákupu nového automobilu vybičováni pod vidinou šrotovného
a uskuteční plánovanou investici o pár let dříve, než původně plánovali,
zákonitě odloží nákup ostatních movitých či nemovitých předmětů (tzv. trade-

-off). Šrotovné tedy pomůže automobilovému průmyslu (byť krátkodobě)
a uškodí jiným odvětvím. Krizi jakoby přelijeme z jednoho odvětví na jiné.
V této fázi šrotovné vytvoří kontraproduktivní efekt, jenž naší ekonomice
zasadí další hospodářský políček.
Ve své podstatě má tedy šrotovné krátkodobý a diskriminační efekt, což
by nebylo tak děsivé zjištění jako to, že bude mít navíc i negativní dopad
na naši ekonomiku silně orientovanou na automobilový průmysl. To ale
pocítíme až za pár let, kdy dominový efekt ﬁnanční krize, kterou se podaří
utlumit díky protikrizovým balíčkům, začne ve větší přívalové vlně strhávat
podniky jako domečky z karet.
Poučme se historií a zjistíme, že krize přicházely a odcházely. Nutno podotknout, že za sebou zanechávaly nové myšlenky, nápady, inovační zlepšení
či posunutí starých paradigmat. Nejhorší co může pro rozvoj člověka být, je
spokojenost se sebou samým. Jen ti, co neustále po něčem touží a vyvíjejí
úsilí k získání a dosažení určitých cílů, jsou hnací sílou ekonomiky.
Se současnou ekonomickou recesí se automobilové ﬁrmy musejí vyrovnat samy, a to snižováním nákladů, zvyšováním efektivity, zkvalitňováním
a rozšiřováním svých nabídek, větším důrazem na přidanou hodnotu nebo
investicemi do výzkumu a vývoje úsporných technologií, které jsou nezbytné
pro jejich konkurenceschopnost. Optimálním stavem pro českou ekonomiku
by mělo být stabilní fungování široké škály malých podniků než preference
krátkodobých zájmů několika velkých automotive společností se silným
lobbistickým zaměřením.
Potěšil mě názor Roberta Hafta v jedné internetové diskusi, který napsal:
„Místo šrotovného by se měly tyto prostředky vynaložit na výzkum nového
alternativního paliva, nejlépe na nahrazení nové hnací jednotky za tu dnešní,
vždyť spalovací motor byl vynalezen v 19. STOLETÍ! A za tu dobu se změnilo na motoru jen to, že spaluje méně, ale ﬁnančně neustále dráž!“
Některé z nás krize vybičuje k vyšší výkonnosti, ke změně zaměstnání,
k hledání nových podnikatelských příležitostí, k rekvaliﬁkacím, k postavení
se novým výzvám čelem atd… Možná se krizi podaří přiblížit nás k větší
skromnosti. Nezpomalí se jen růst ekonomiky, ale i našeho hektického
života a dokážeme si uvědomit i jiné hodnoty než jsou jen hmotné statky.
Nepotřebujeme přece plazmovou televizi z prospektu, obejdeme se bez
nového mobilního telefonu, když ten starý je stále funkční, nepotřebujeme
nové módní oblečení, nový kus nábytku, nový automobil aj. Potřebujeme
jen vzájemnou toleranci a slušné rodinné zázemí. Rozhlédněme se kolem
sebe a s rukou na srdci si přiznejme, kolik těch věcí kolem nás je naprosto
zbytečných a zavánějících konzumním způsobem života.
Ing. Růžena Míková, Blatná
předsedkyně NEZÁVISLÉ ARBITRÁŽNÍ ASOCIACE, s. r. o.

Jak to bylo před dvaceti
lety
připomene malá výstavka, kterou připraví členové bývalého
Občanského fóra Blatná v „konibaru“ blatenského zámku.
Výstava bude zahájena 17. 11. ve 14.00 hodin, otevřeno bude
do 16.00.
V sobotu 21. 11. bude otevřeno od 10.00 do 16.00.
Zveme členy bývalého OF na setkání v sobotu 21. 11. v
11.00 hodin.
Od 15.00 v sobotu pohovoří František Šesták o své zatím
poslední cyklistické cestě, kterou absolvoval se svým přítelem
F. Hejtmánkem letos v létě ke 20. výročí pádu železné opony.
Projeli celou její délku.
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Den s brannou
tématikou

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.11.2009 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :

27. října jsme připravili pro žáky naší školy
branný den. Všichni přišli sportovně vybaveni
a těšili se na připravený program.
Jednotlivá stanoviště byla věnována přípravě
žáků na krizové situace. Protože jsme nevěděli,
jaké počasí nás tento den čeká, byla stanoviště
připravena jak v terénu, tak v učebnách školy.
psa (nejen služebního, ale i svého domácího mazlíčka), jak se chovat k cizímu psovi a jak psovi
porozumět. Pes Bucefalos je zaujal předvedenými
prvky i poslušností po celou dobu ukázky. Závěr
byl věnován malému pomazlení se štěnětem, které
je teprve na začátku své policejní kariéry.
Všem, kteří tento den pro děti připravili, velmi
děkujeme a těšíme se s nimi na další spolupráci.
Mgr.Jana Krapsová, zástupkyně ředitelky ZŠ
J.A.Komenského Blatná

Děti 1. stupně postupně navštívily promítání
instruktážního ﬁlmu (chování v krizových situacích, instruktáž první pomoci), ukázku poskytnutí
první pomoci, kterou předvedli členové zdravotnického kroužku pod vedením p. vych. Marcely
Džisové a díky pracovníkům HZS Blatná i prohlídku hasičské techniky s možností komentáře
hasičské obsluhy.

Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz

INDONÉSIE

13.11. od 19,00 hod. – posezení se
známým píseckým fotografem a cestovatelem, panem
Jaromírem Hladkým

RYBY:
Losos celý mražený vac
Pstruh ﬁlet mražený 1kg
Kapr mražený půlený vac
Pangasius mražený 1kg
Pangasius mražený 5kg
Makrela mražená kuchaná

78,-/kg
129,-/kg
109,-/kg
75,-/kg
70,-/kg
49,-/kg

UZENÉ:
Losos uzený
Tolstolobik uzený

13,90/10dkg
9,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg
Kuře na grill cca 10kg
Krůta mražená 3 kg
Kachna mražená 2,1 kg
Husa mražená 3,6 kg

102,-/kg
113,-/kg
79,-/kg
38,-/kg
79,-/kg
69,-/kg
79,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Country směs zeleninová
Zelenina pod svíčkovou 2,5 kg
Hranolky 2.5kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg
Zeleninová směs lečo 2,5kg
Dušená vepřová šunka

28,50/kg
19,50/kg
18,-/kg
83,50/kg
24,-/kg
91,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Ve dnech 8. – 10. �íjna 2009 se konal v prostorách Domu
kultury Metropol v �eských Bud�jovicích II. ro�ník veletrhu

JIHO�ESKÝ KOMPAS.

Žákům 2. stupně byl instruktážní ﬁlm doplněn
praktickým nácvikem dovedností ze základů
první pomoci. Pro mnohé byla zážitkem i soutěž
dvojic ve střelbě ze vzduchové pušky na terč.
Velitel Městské policie v Blatné p. Petr Vaněk
besedoval s dětmi o nebezpečí drog. Děti si mohly

První dva ro�níky byly sou�ástí projektu s názvem „Podpora
zahrani�ního p�íjezdového cestovního ruchu jižní �echy – Horní
Rakousko – Waldviertel“ spolufinancovaného Jiho�eským
krajem a Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF) v rámci programu uzemní spolupráce Rakousko – �eská republika 2007 – 2013.
V letošním roce se veletrhu zú�astnilo 60 vystavovatel� a mezi nimi bylo i Regionální mapové a turistické
centrum Ciao…, které reprezentovalo m�sto Blatná.
Odhadovaný po�et návšt�vník� byl cca 1700 osob.
V hlavním sále jsme mohli obdivovat expozice, které nabízely mnoho rad a tip� na výlety �i dovolenou
v �echách. B�hem výstavních dní se také sout�žilo o �adu cen, svá vystoupení p�ednesli studenti
odborných škol v oboru cestovního ruchu, ochutnávaly se speciality jiho�eské kuchyn� a k dispozici byly
též doprovodné akce pro d�ti i dosp�lé (adrenalinová lanovka p�ímo v sále Metropolu, výstava
nejkrásn�jších kapli�ek atd.).
V rámci odborné konference byly p�edstaveny stávající i p�ipravované projekty zam��ené na podporu
cestovního ruchu a kultury na území jižních �ech, Šumavy, Horního a Dolního Rakouska a Východního
Bavorska. Mezi p�ísp�vky, které byly za�azeny do programu m�žeme uvést nap�.: Bílou stopu a
Schengen na Šumav�, aktuality z MMR, p�ipravovaný portál www.vyletyrakousko.cz, aktivity ag.
CzechTourism v oblasti domácího cestovního ruchu, Východobavorskou Sklen�nou stezku,
Lanový park Libín, Národní památkový ústav – prezentace vybraných památek a aktivit,
Skiareál Lipno aj.
Na našem stánku se návšt�vníci nejvíce zajímali o plánky a brožurky m�sta, turistické
okruhy a cyklomapy.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

prohlédnout informační letáky, „drogový kufřík“
a seznámit se s úskalími drogové závislosti.
Největší ohlas žáků i pedagogů 1. i 2. stupně
mělo stanoviště Policie ČR, na kterém nadporučík Miloslav Laňka (Krajské ředitelství policie,
územní odbor Strakonice) předváděl výcvik
služebního psa. Žáci byli instruováni jak cvičit

Nabízím pronájem bytu
2+1
v přízemí
rodinného domu v Blatné.
V klidném prostředí
se zahradou + 2 garáže.
tel.: 724 609 761 nebo
603 963 057
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Svačí vaše dítě ve škole?
A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu
Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí
mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají
na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí
svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“.
Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina
zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní
kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na
snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během
školní výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy
budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až
do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu
je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje.
Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou
a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu
dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů.
Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že svačí zdravě.
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Drobné památky Blatenska
Hřbitovní kaple při kostele sv. J. Křtitele v Paštikách byla dokončena v roce 1752 dle plánů slavného stavitele baroka K. I. Dientzenhofera. Centrální
stavba o půdorysu čtverce postaveného nakoso má průčelní nároží nahrazeno
rovnou částí fasády, zakončené trojúhelným tympanonem. Kruhový prostor
kaple je zaklenut kupolí, jejíž atikový tambur vystupuje nad střechu. Na
vrcholu kupole je plastika anděla, snad z okruhu sochařské dílny I. Platzera.
Uvnitř kaple bývaly sochy světců, zcizené v 70. letech 20. stol. Celkový stav
této významné památky je velice špatný. Střecha se propadá, fasáda opadává
a socha anděla též vyžaduje restaurátorský zásah.
Pet

Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol
Foto č. 1 - archiv Městského muzea
v Blatné, počátek 20. stol.

Foto č. 2 – Václav Cheníček, listopad
2009

Zájezd za levnými nákupy
do Polska - KLODSKO
21. 11. 2009 odjezd ve 4,30 hod. od ubytovny
Tesly

Cena dopravy: 400,-- Kč za osobu
Přihlášky na telefonu: 383 420 013 (pondělí - pátek od 7,30
do 15,00 hodin) nebo 602 123 656
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Pokračujeme ve vyprávění paní Mili Svobodové, které Blatná a její okolí učarovaly
natolik, že se rozhodla zvěčnit své vzpomínky z mládí…

Naši chlapci
rybolovci ryby lovili

(Pokračování z minulého čísla)
Při dobrém rybolovu je voda jiná, slibná,
vábivá. Osobitá nálada zavládne na břehu a otec
nějakým šestým smyslem vycítí, že dnes to bude
něco. To bude pochytání. Voda má zvláštní zlatozelenou barvu, listy stulíků jsou temné. Stíny
olší jsou měkčí a hlubší. Proud není vidět, jen
jej tušíš v zátočině pod táborem na Zbyňkovu
místě. Elektrizující napětí dnes jistě dojde svého
uspokojení.Bohužel bývá to na Mírči stále méně
často. Příliš se nám naše řeka zcivilizovala. Tatínek říkával, že před těmi dvaceti lety tady chytali
ryby jen dva rybáři, on a starý Báťa. Zastavil se
u nich na rybářské cestičce mlynář Sedmihradský
a jinak nikdo. Dnes je rybářů na každém kroku.
Nic proti blatenským, kteří si tady postavili chaty
a sruby. Ti znají ctít vodu a svůj rodný kraj. Ale
přivandrovalci z Příbrami a z Prahy, to už je horší.
Vypráskají z vody každou šupinu a proto je lepší
o prázdninách na Míreč nejezdit.
V y d r a, to je pojem. Pojem vážící se k Mírči. Velký Jirka lovil kdysi na Mírči sám a viděl
či spíš slyšel tuto vzácnou šelmu při večerním
rybolovu. Měla v rákosí pod splavem vyšlapanou
stezku a pozdní rybář slyšel její hřmotný krok
a viděl protáhlý stín na holém kamení, kde vydra
porcovala běličku až jí kostičky praskaly. Tato
zpráva nenechala naše rybáře v klidu. Hned druhý
den navečer se vypravili všichni tři na vydru. Jak
to dopadlo, nechte si vyprávět. V teplém letním
večeru, kdy na lukách vonělo seno, metlice sypala
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á

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

Dne 1. 10. 2009 byla v obci Blatná odchycena volně
pobíhající fenka křížence
jezevčíka, stáří cca půl roku,
černohnědé barvy. V současné době je fenka umístěna
v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.

drobný pylový prach a kopřivy pod splavem žahaly jako oheň, Zdenek prostě nevydržel. Týrán
sennou rýmou začal kýchat tak, že lesy vracely
práskavý zvuk ozvěnou. Kdepak vydra. Byla-li
jaká, utekla po těchto zkušenostech do vzdálenějších lovišť.
Naši rybáři popisují ještě jeden biologický
druh na Mírči se vyskytující. Nazvali ho českým
názvem undatra obecná. Bližší podrobnosti o tomto druhu dvounožců uvést nemohu.
Prší. Mračna plná deště plavou nízko nad blízkými kopci. Po úbočích svahů stékají chuchvalce
mlhy. Duby v mírečských alejích není pro déšť
ani vidět. Z ocelové hladiny vyskakují kapky
– žblabuňky, kolem každé se krouží několik
malých vlnek.
Déšť šumí v listech olší. Zmoklé borovice ztrácejí svoji šedozelenou barvu, jsou černé a jejich
huňaté jehličí odkapává slzičku deště. Voda, samá
voda. Nad námi, pod námi , kolem nás, v botách,
v kapuci pláštěnek, ve vlasech, na rukou, všude.
Br, to je zima. Chlapi balí pruty a babička začíná
lamento na téma počasí. Otec s nezlomným optimismem prohlašuje: ,, No tak dnes z toho nic
není. Ale zato nám porostou houby.,,
Ani nevíš, tati, kolikrát jsem se na Tebe v poslední době tady na Mírči z povzdálí zadívala.
Snad to způsobila silná vůně borového lesa nebo
odraz slunce ve vodě, které zvedly ve mně vlnu
příchylnosti k Tobě. Tady je Tvoje místo, táto,
toto je Tvoje řeka . A já jednou při svých pozdních
návratech uvidím, jako ve snu, pod lesem nebo
pod borovicí na břehu stát známou postavu. Jak
budu toužit říci Ti: ,,Dobrý den, tati“ a Ty mi
odpovíš:,,Buď zdráva, Vlastimilo !“
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Rockové koncerty
a zábavy
KD Myštice
V zrekonstruovaném Kulturním domě v Myšticích se pomalu rozjíždí kulturní program. Kromě
akcí různorodého zaměření čeká na případné
zájemce a návštěvníky již v letošním roce zábava
s rockovou legendou Parkán a v rámci rockové
mše koncert skupiny Parkán. Program zábav
v Myšticích je nadále dojednáván a možná se
můžeme těšit i na jména, která jsou legendami.
27. 11. 2009 PARKÁN
19. 12. 2009 ALKEHOL
Bezdědovice
Sál obecní bezdědovické hospůdky rozezní
v podvečer státního svátku v pondělí dne 16.
11. 2009 zábava pod taktovkou české legendy
rockové a metalové kytary Miloše Doda Doležala.
Večer osvěží svým vystoupením ex-členové formací Bumble Bee a Battole, Zvonek a Martha se
svým novým projektem ZUTRO, doplněni o vodňanského bicmena Dzouzy ze sestavy Tosiro.
Předsváteční večírek v duchu připomínky výročí
20ti let skoncování s bolševickou lůzovládou doplní legenda B.A.S. a mladí a nadějní (jež zaujali
na letošním Blatenském festu již svým názvem)
Babiččin poševní sekret.
16. 11. 2009
Miloš DODO Doležal
ZUTRO
B.A.S.
Babiččin poševní sekret
Za pořadatele zveme všechny, nejen rockové
příznivce, na uvedené akce a přejeme dobrou
zábavu, jež bude díky vystupujícím formacím
jistě zaručena!
V.CH.

Obrazově o prof. Velenovském - slavném
rodákovi z Čekanic
Článek byl zveřejněn v BL č. 18

Dne 24. 8. 2009 byl v obci Blatná odchycen volně pobíhající pes staffordshirského bulteriéra, stáří cca 6 let,
černobílé barvy. V současné
době je pes umístěn v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu
Čistírny odpadních vod Blatná.
Dne 26. 10. 2009 byl v obci Blatná odchycen
volně pobíhající pes křížence teriéra, stáří cca 5
let. V současné době je pes umístěna v záchytných
kotcích městské policie, a to v objektu Čistírny
odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.
383 423 467, 720 513 321 nebo
777 285 254 - p. Vaněk. Další
informace rovněž na http://
www.kotce-blatna.estranky.cz
Městská policie Blatná

Pavla Jedličková - praneteř prof. Velenovského.

Prof. Velenovský.
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Pohyblivý svátek
Známe pohyblivé svátky, které v kalendáři mají různá data. Jsou to
Velikonoce, jejichž pozice je dána fázemi měsíce, které se nekryjí s měsíci
v kalendáři. To je historický fakt, který platí.
V Blatné máme ale unikátní pohyblivý (ba přímo čiperný) státní
svátek, který se řídí ..čím vlastně?
Den vzniku samostatné republiky, 28. říjen, se v našem městě slaví
většinou o den či dva dříve (aby se nenarušil víkend), ale může to být
klidně i měsíc (odhalení pamětní desky k 90. výročí v září 2008) nebo
také o 3 – 4 dny, hodí-li se to ..komu?, čemu?
Tak letos byli velmi zklamáni občané (a nebylo jich málo), kteří se
sešli (na výzvu, zveřejněnou v „Kulturním kalendáři“) dne 27. 10. ve
14.00 u Sochy svobody, aby společně uctili památku tohoto významného
dne, ale nic se nekonalo. Tentokrát se „šiklo“ položit věnec už někdy
v sobotu, tak občané měli smůlu.
Naštěstí ti, kteří si význam data 28. 10. 1918 uvědomují a ctí ho
i přes snahu bývalého režimu o jeho znehodnocení přejmenováním na
„Den znárodnění“, ho mají v myslích i srdcích přesně tam, kde má být,
navzdory šíbování jak s názvem, tak s časem.
Blanka Malinová

P.S. Nevíte, kdy letos přijde Ježíšek? Přeptejte se na radnici!

Literární zájezd
Městská lidová knihovna Blatná pořádala 6. 10. 2009 literární zájezd
v rámci Týdne knihoven.
Téma: Ladislav Stehlík a Bělčice – návštěva rodného domku Ladislava
Stehlíka. Prohlídka sklářské dílny p. Vlasáka.
Březnice – prohlídka zámku a Lokšanské knihovny – nejstarší knihovní
sál v Čechách z roku 1558.
Vysoká u Příbrami – muzeum Antonína Dvořáka a procházka k Rusalčinu jezírku.
Zájezd jsme ukončili v Újezdci u kostelíka sv. Voršily, kde se nachází
i javor mléč, pasovaný na památný strom Ladislava Stehlíka v roce 2008.

Před rodným domem Ladislava Stehlíka v Bělčicích.

Změna otevírací doby v MC
Kapřík
Dopoledne

Odpoledne

8:30���11:30

Pond�lí

Herna�s�programem
9:00���11:00

15:30���16:00

Úterý

Volná�herna
Volná
herna

Šikovné�ploutvi�ky

bez programu
bez�programu

14:30���15:30

Kap�íkova�flétni�ka

St�eda

Herna�s�programem
Herna
s programem

Volná�herna

9:00���11:00

15:00���17:00

�tvrtek

Herna�pro�d�ti�do�12�m�síc�
Herna
pro d�ti do 12 m�síc�
9:30���10:00���Cvi�ení�pro�mimi

Angli�tina�s�Kap�íkem
15:30���16:00
Angli�tina�pro�opravdové�i�falešné�za�áte�níky
16:30���17:30

�eská genealogická a heraldická spole�nost v Praze
Obec Lná�e
Tvrz Lná�e, Galerie a infocentrum
srde�n� zvou
na p�ednášku

„Putování za p�edky“
Základy ob�anského rodopisu aneb „jak na to“
pátek 27. listopadu 2009, 16:00, Tvrz Lná�e
(p�edpokládaná délka asi 3 hod. s p�estávkou)
p�ednáší Helena

Voldánová z �GHSP

P�ednáška je vhodná zejména pro za�ínající a mírn� pokro�ilé rodopisce,
matriká�e a kroniká�e obcí, knihovníky ad.
Program p�ednášky na http://tvrz.lnare-obec.cz/
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GE Money Bank - tř. J. P. Koubka 81 - Blatná, 388 01
tel.: 383 411 310-316
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P�ij�te a vyzkoušejte
SPINNING!

Nový druh pohybové aktivity, ur�ený
lidem každého v�ku a úrovn�.
Co získáte:
„ZDRAVÍ, LEPŠÍ KONDICI A
POSTAVU, RELAX“
T�šíme se na Vás!
SPINNING RELAX CENTRUM
Lucie Vonášková
B. N�mcové 660, 388 01 Blatná
Bližší info: www.spinningblatna.webgarden.cz
Rezervace: 606 620 360, 733 752 132

MERHAUT Zdeněk

SVAŘOVÁNÍ
A
OPRAVY PLASTŮ
auto, moto
domácnost, zahrada
dětské hračky

CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532
merhautzdenek@seznam.cz

MIROSLAV TRÁVNÍČEK
SKLENÁŘSTVÍ

- Zasklívání lodžií a balkónů
- Rámování obrazů a zrcadel
- Výroba nábytkového skla
- Výroba vitrín a akvárií
- Izolační dvojskla
- Prodej polykarbonátů

T e l . :383
3 8 0422
4 2 3426
634
Tel.:
m
o
b
i
l
:
6
0
7
7
6
0
07
mobil: 607 760 4407

Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství
objektu ﬁrmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.
Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely
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VÝŠKOVÉ PRÁCE
PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

Martin Povr

Mačkov 19, 388 01 Blatná
Tel.: 737 923 888
drevorubectvi.euweb.cz
e-mail:martinpovr@centrum.cz
Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékárny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz

Akce zimní pneu

155/70R13 cena od 830K�
165/70R13 cena od 740K�
185/60R14 cena od 1010K�
16570R14 cena od 880K�
175/65R14 cena od 960K�
185/65R14 cena od 1010K�
205/55R16 cena od1850K�
195/65R15 cena od1110K�
Ak�ní ceny na pneu HANKOOK,FIRESTONE,MATADOR,PIRELI
Další rozm�ry a ceny na dotaz osobn� nebo telefonicky 603586289
DÁLE ZAJIŠTUJEM: p�ípravu voz� na technickou kontrolu,karosá�ské práce,
oprava tuzemských i zahrani�ních vozu,odtahová služba 24h.
NOV�: Diagnostika na všechny Evropské a Japonské vozy.
reset servisních interval� vyhledávání a odstra�ování elektronických chyb.)
Ceny jsou orienta�ní a platí pouze do vyprodání zásob,nebo na akcí ozna�ené pneu.

Pracovní doba: Po - Pa 8:00 - 17:00

So- Dle dohody na tel.

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00

asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další:
LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace na adresu Bohmova 451,
388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro
malá zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská
poradna.

Tato koťátka jsou volná, je to
kocourek a kočička.
K doptání ve Zverexu na
tř. T. G. Masaryka.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

SLEVA - do konce roku 2009 čipování zvířat a zhotovení Europasu s 20% slevou.
OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Výuka, překlady, tlumočení
NJ, FJ
Bc.Zdenka Týcová,DiS.
608815429

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Pro malá zvířata
MVDr. Milan Kalužík
Nad Lomnicí 271, BLATNÁ

Ordinační hodiny:
Po, St, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hod.
Út: operace, objednaní pacienti

Telefon: 603 221 660
Email: vetkaluzik@seznam.cz
V akutních případech volejte
I mimo ordinační hodiny!
Možnost laboratorní a přístrojové diagnostiky /RTG, ultrazvuk/
Operace v inhalační anestezii /izofluran/

Sádrokarton
Izolace
Ceny:

Sádrokarton GKB12,5mm 38,80 K�/m2
Izolace od 24,90 K�/m2
Doprava v míst� zdarma

Otevírací doba: Po-Pá 7 - 16, So 8 - 11, jindy po tel.dohod�
Pronajmu byt
3+1 zděný s
balkonem, ii.
patro, vlastní
plynové topení,
možnost garáže. Volný od
1.12. 2009.
Tel: 731 765 102

Tel. 777 268 264; fax 38 98 28 732; takogips@seznam.cz
Petr Kožla, Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná

_____________________________________________________________________________________________________
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
…kvalita�ze

● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez
použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť
a líčení

tel.�605�247536
Pond�lí,St�eda 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 h.

Tel: 605 101 667

Pátek 10.00 - 12.00 h.

povle�ení standard

������489,00�K�

povle�ení d�tské

������359,00�K�

tri�ka od

��������59,00�K�

polokošile od

��������99,00�K�

tepláky dámské

��������99,00�K�

župany S - XXL

������649,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������60,00�K�

osuška 70x140 cm

������120,00�K�

osuška 100x180 cm

������240,00�K�

od 9. 11. 2009 na nové adrese:
Nad�Vdove�kem�1097,38801�Blatná
VINICE���budova�vedle�Blat.tiskárny

Otevřeno:

nov�!
nov�!

Rodinná prádelna nabízí

praní, žehlení, mandlování
veškerého osobního i ﬁremního prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka.
www.pradelna-haasova.cz
tel:732 759 084

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214

�

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v
Blatné v blízkosti
centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned.
tel.725196394

zem��bavlny�…

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

�
�
�
�
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��
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��
��

�����������

�

�

�
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 10. listopadu – zámek Blatná 19,00
hod.
Koncert KPH

ZORAN GAJIĆ - kytara
PAVEL BĚLÍK - klavír

Z. Gajić zpěvák a instrumentalista s osobitým
a výjimečným pojetím, každý jeho tón Vás
přenese na rozpálené pláže a k věčně šumícímu
moři ……
Pro předplatitele KPH platí perm. vstupenky
na sezonu 2009/2010
Čtvrtek 19. listopadu – sokolovna 8,30
a 10,00 hod.
Představení pro školy

HRA KOUZEL A MAGIE
Čtvrtek 19. listopadu – sokolovna 19,00 hod.

KOŽÍŠEK JE JAKO HROM!

Nový celovečerní zábavný program
všestranného baviče, populárního imitátora
a zpěváka Vladimíra Hrona a našeho nejlepšího
iluzionisty Pavla Kožíška. Spojení dvou bavičů,
které zaručuje skvělou zábavu a strhující kouzelnickou show. S oběma protagonisty čaruje
jako asistentka modelka Hana Mašlíková nebo
Martina Dvořáková.

Hůlkou, J. Vojtkem, J. Langmajerem, Z. Izerem,
T. Savkou, K. Brožovou, M. Jandovou, budeme
se vznášet na křídlech fantazie… ve středu
24. 2. 2010 - Divadlo Hybernia. Představení se
uskuteční v dopoledních hodinách, cena celého
zájezdu max. do 500,- Kč.
Z důvodu časově omezené rezervace je nutné objednávat vstupenky již nyní. Zájemci se
mohou přihlašovat ihned na tel. 383 422 849

Program kina listopad 2009

/Bontonﬁlm/
Měli zachránit svět – a tak to udělali.
Akční ﬁlm s prvky sci-ﬁ je nabit střety bojovníků i futurologických zbraní.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Čtvrtek 5. 11. ve 20:00 hod.
Krimi, thriller USA, 2007, 123 minut, s titulky

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

nů.

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Oddělení kultury připravuje zájezdové
představení na předpremiéru nového muzikálu
BARON PRÁŠIL. Příběh plný citu, napětí
i humoru, nevídaných triků a vizuálních efektů,
které dosud nebyly na evropské divadelní scéně
použity. Společně s našimi nejlepšími umělci D.

Vánoční koncerty
Vánoční trhy
SDO – divadelní představení
Kristýna Fialová – viola

Ve středu 11. 11. 2009 v 11:11:11 hod.
slavnostně otevřeme a ochutnáme v blatenské
Kaplance první letošní Svatomartinské.
Kromě tradičních vinařství Chateau Valtice, Šabata, Sedlecká vína a Jedlička&Novák,
rozšiřujeme letos nabídku o Svatomartinská vína
z Nového Vinařství a z Vinařství Kovacs.
A věrni jedenáctkové tradici, nabízíme letos
2 x 11, tedy 22 vín.
Přijďte podpořit znovuobnovenou Svatomartinskou tradici.
Vás, kterým tato mladá vína zachutnají nebo
jim středa nevyhovuje, zveme v sobotu 14. 11. od
11.00 na pokračování.
Info na www.vinozila.cz

G.I.JOE

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Připravujeme na prosinec:
Divadelní představení Mandragora
- hrají: R. Holub, M. Vladyka, J. Hrušínský,
M. Šplechtová aj.
Předprodej na odd. kultury 2. 11. od 7,30
hod.

SVATOMARTINSKÉ VÍNO
V KAPLANCE

Středa 4. 11. v 19:00 hod.
Akční, thriller USA, 2009, 118 minut, v českém znění

Středa 25. listopadu – sál ZUŠ 10,00 hod.
- pro školy
Čtvrtek 26. listopadu – sál ZUŠ 17,00 hod.
- pro veřejnost
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/Šveda/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky
Krutost, vytrvalost a pomsta od bratrů Coe-

Tři muži na hranici USA s Mexikem. Jeden
prchá s penězi, druhý se jej snaží chytit a zabít,
třetí chce oba chytit.
Hrají Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee
Jones. – Film získal čtyři Oscary za rok 2007
(z osmi nominací).
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 11. 11. v 19:00 hod.
Horror USA, 2006, 80 minut, s titulky

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D

/Atypﬁlm/
3D
Nejlepším lékem je motyka nebo rýč.
Jaké to je, když oživnou mrtvoly ve třech
rozměrech a ve ﬁlmu. Remake slavného ﬁlmu
režiséra Romera.

Ke každé vstupence obdržíte brýle pro 3D
efekt.
Vstupné 70,- K

Mládeži do 18 let nevhodné

Pátek 13. 11. v 17:30 hod.
Animovaný, rodinný USA, 2009, 90 minut,
v českém znění

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

/Falcon/
Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě ve
kterém se mění počasí 3x denně.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 18. 11. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2009, 108 minut, s titulky

NÁVRH

/Falcon/
Jak se vdát proti své vůli.
Sandra Bullocková v romantické komedii
o svatbě, která byla i nebyla v plánu.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 20. 11. v 17:30 hod.
Animovaný, rodinný ﬁlm, špionážní USA,
2009, 88 minut, v českém znění

G-FORCE

/Falcon/
Geneticky upravená morčata – nebo ne?
Jak speciálně vycvičená bojová morčata zachránila svět od velké pohromy.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 25. 11. v 19:00 hod.
Komedie, crazy ČR, 2009, 119 minut,

MUŽI V ŘÍJI
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S PORT
Aby mohl porážet své soupeře a stát
se světovou extratřídou, musel nejprve
Jiří Ježek zvítězit sám nad sebou
(Pokračování z minulého čísla).
„Kdy vás oslovilo paralympijské hnutí?“
„S nabídkou paralympijské cyklistiky jsem se setkal úplně náhodou.
Chodil jsem s jednou dívkou, jejíž otec pracoval ve stejné ﬁrmě jako náš
první handicapovaný cyklista Josef Lachman. Ten startoval zřejmě jako
jediný postižený sportovec z tehdejšího Východního bloku na Paralympiádě
v Soulu roku 1988. Tam vybojoval stříbrnou medaili. Já jsem o něm jako
kluk četl a pamatoval jsem si ho. Díky mé přítelkyni jsem se s ním seznámil
osobně a on mi nabídl, jestli nechci jezdit závodně na kole jako on, protože
jsme měli naprosto stejný handicap. Mně se ta nabídka zalíbila, protože
přišla v době, kdy jsem skončil školu a začal jsem pracovat jako protetik
ve výrobě protéz pro další handicapované. Představa, že bych až do smrti
chodil do práce na osm a půl hodiny do
stejné ﬁrmy, se mi vůbec nezamlouvala.
Chtěl jsem si najít koníčka, abych mohl
žít dva odlišné způsoby života. Zkusil jsem
tedy cyklistiku a po prvním tréninku s Josefem Lachmanem jsem byl celý nadšený.
Koupil jsem si na tehdejší poměry slušné
kolo a začal trénovat. Po roce tréninku,
kdy se mi vrátila stará fyzická kondice
a tréninky se začaly zúročovat, jsem se
v roce 1995 zúčastnil prvně paralympijského cyklistického soustředění a také
závodů. Pochopitelně první tři roky jsem
neměl žádné úspěchy, dojížděl jsem předposlední a poslední, ale čím dál tím víc
mě to bavilo. Po dalších dvou letech se
mi podařilo vyhrát Mistrovství republiky, kde už jsem porazil svého učitele
Josefa Lachmana. Díky tomu jsem se nominoval na Mistrovství světa do
USA v roce 1998 a tam jsem k údivu ostatních získal stříbro. Tím se nastartovala moje kariéra, kdy jsem rok nato vybojoval na Mistrovství Evropy tři
zlaté medaile. Tak jsem si řekl o nominaci na Paralympiádu v australském
Sydney, kde jsem dosáhl svého největšího životního úspěchu- dvou zlatých
paralympijských medailí.“
„A pak jste se stal středem pozornosti médií, nastaly námluvy se sponzory……“
„Přesně tak. V tuhle chvíli jsem si řekl, že má smysl dělat cyklistiku na
sto procent. Podařilo se mi získat od sponzorů takové zabezpečení, abych
mohl opustit zaměstnání a na příštích pár let se upsat tomuhle sportu.“
„Kolik najezdíte ročně kilometrů?“
„Zhruba tak 30 000 kilometrů. Já vlastně 90% cyklistických závodů absolvuji se zdravými sportovci, takže já musím být připraven lépe než oni, abych
smazal ten handicap, který tu je a vždycky bude. Je to pro mě hodně únavné
startovat na tolika závodech s lidmi bez zdravotní újmy, ale zase na druhou
stranu tohle jsem si vždycky přál a když jsem se stal špičkou v paralympijském sportu, vynořila se otázka: „Co dál?“ A jediné logické vyústění bylo
zkusit to se zdravými jedinci. Myslím si, že je to pro sport handicapovaných
skvělá reklama, protože v pelotonu zdravých je nasazení postiženého cyklisty
hodně vidět. S proﬁ cyklisty závodím i v zahraničí, kam odlétám většinou na
podzim po skončení tuzemské sezóny, kdy už v Čechách nemám možnost
pokračovat. Mám dobré jméno v Austrálii a Střední Americe, kde už jsem
odjel mnoho prestižních závodů a tak obyčejně na zimu mířím přesně tam.
Díky svému zaměření jsem se seznámil se spoustou skvělých lidí, kteří jsou
ochotni a schopni mi po ukončení cyklistické kariéry nabídnout adekvátní
uplatnění, takže nemusím mít strach o svou budoucnost. Závodní cyklistiky
nechám zřejmě už brzo, protože je to pro mě vskutku náročné, a to i psychicky, protože musím být celý rok de facto ve střehu. Abych se udržel na
úrovni těch zdravých sportovců, musím podat výkon na sto procent, zatímco
oni si mohou dovolit trochu polevit, nějaký závod pustit a nikdo si toho
ani nevšimne, pokud nejde vyloženě o čerstvého mistra republiky. Prostě
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a zkrátka moje tělo už toho má dost. Teď se starám o dva důstojné nástupce
mladšího věku, kteří jsou obrovsky talentovaní a po mém odchodu ze scény
profesionálního sportu budou mými důstojnými nástupci.“
„U vás je obdivuhodné, že jezdíte také cyklokros…..“
„Já jsem zastáncem teorie, že cyklistika je jen jedna. Dobrý cyklista by
měl zvládnout cyklistiku ve všech jejích podobách, tedy pokud si chce říkat
cyklista. Pochopitelně si nakonec vybere, kam ho srdce nejvíc táhne- specializace je moc důležitá. Cyklokrosový závod trvá jen hodinu, je atraktivní,
intenzivní, naučil jsem se ho milovat jako televizní divák při sledování různých přenosů. Tehdy, když jsem začal závodit se zdravými cyklisty a oni se
v zimě cyklokrosu zúčastňovali, jsem si řekl: „Proč bych to nemohl zkusit
taky já ?“ Byla to zase příležitost, jak na sebe upozornit, protože stejně
jako při silničním kritériu závodník často a opakovaně jezdí mezi diváky.
Nadto já jsem vlastně jediný handicapovaný cyklista s protézou na světě,
který tenhle druh cyklistiky podstupuje. Právě proto, že to možná na první
pohled vypadá nelogicky, byla to pro mě obrovská výzva. Musel jsem si
ovšem upravit protézu, abych mohl běhat.Taky už bych si chtěl cyklistiku
trošku užívat, protože co jsem si chtěl dokázat, to jsem si dokázal- vyhrál
jsem dvě paralympiády po sobě, jsem mistrem světa a několikanásobným
mistrem Evropy mezi postiženými.Rád bych se tedy cyklokrosu věnoval
mnohem víc.“
„Vaše manželka je prý zároveň také vaší manažerkou…..“
„To je pravda a díky tomu jsme celý rok spolu. Ona pro mě představuje
nedocenitelné zázemí po všech stránkách. Když mě zvou zahraniční pořadatelé na závody, automaticky zvou i ji. Ona pochází z cyklistické rodiny
a tak má k tomuto sportu velice blízko. Všestranně mě podporuje a pomáhá
mi. Už bych si celý ten kolotoč nedokázal bez ní vůbec představit.“
„Děkuji za rozhovor. Hodně štěstí a zase brzy v Blatné na viděnou.“
Cyklistický silniční závod „Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty města Blatné“ bude samozřejmě pokračovat i v příštích letech. Jiřímu
Ježkovi se velice líbil a přislíbil, že se rád do Blatné zase vrátí. Souběžně
s ním by měl do Blatné přijet i další paralympionik Jiří Bouška. Pozván je
i vítěz cyklistické etapy na Tour de France Jan Hruška.
Vladimír Šavrda

Fotbalové výsledky
24.10. – 25.10.
přípravka ml. „A“

Volyně : Blatná

6:1

přípravka st.

Volyně : Blatná

0:3

žáci mladší

Blatná : Č. Krumlov

8:1(4:1)

žáci starší

Blatná : Č. Krumlov

3:2(2:1)

dorost

Lhenice : Blatná

5:0(3:0)

muži „A“

Slavia Č. B. : Blatná

1:1(0:0)

muži „B“

Dražejov : Blatná

0:1(0:1)

přípravka ml. „B“

Blatná : Vodňany

2:9

přípravka st.

Katovice : Blatná

4:6(0:3)

žáci mladší

Lomnice : Blatná

0:3(0:2)

žáci starší

Lomnice : Blatná

1:0(0:0)

dorost

Blatná : Osek

6:2(3:0)

muži „A“

Blatná : Rudolfov

1:1(0:1)

muži „B“

Blatná : Bavorov

2:0(2:0)

Ženy

Blatná : Pavlíkov

2:2(2:0)

31.10. – 1.11.

ve dnech 7.11. – 8.11. se hraje:
žáci starší

Blatná : Loko Č.B.

ne 10.00hod.

žáci mladší

Blatná : Loko Č.B.

ne 11.30hod.
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BLATENSKÝ STOLNÍ TENIS
Nová sezóna pro stolní tenisty TJ Blatná začala. Po sehrání přátelských utkání s kvalitními
celky Horažďovic (výhra 10:8), Klatov (výhra 14:4), Olympu Praha (prohra 8:10) jsme vstoupili
do mistrovských utkání. Áčko odehrálo divizní zápas s Bechyní „A“, kde prohrálo 9:5. Výborným
výkonem se uvedl Jiří Černý, který vyhrál všechna čtyři utkání. Bohužel jeho výkon nenapodobil
zbytek týmu, za který Jan Fleissig vyhrál jedno utkání ze čtyř a Pavel Ounický společně s Janem
Trefným prohráli tři utkání ze tří. Béčko vyjelo s dvěma dorostenci na své první utkání v krajském
přeboru do Tábora, kde se utkalo s VS Táborem „A“ a utrpělo vysokou porážku 9:2. Body připsali: Luboš Kallmünzer 1/3, Matěj Vavřinec 1/3, Pavel Mls ml. 0/3 a Daniel Maňhal 0/3. Céčko
v okresním přeboru vyhrálo nad Třebohosticemi „B“ 11:7. Body připsali: Matěj Vavřinec 3/4, Daniel
Maňhal 2/4, Jiří Štědroňský 2/4, Pavel Mls st. 2/4, dále D. Maňhal s M. Vavřincem a J. Štědroňský
s P. Mlsem vyhráli obě čtyřhry.
P.O. a L.K.

28.11.2009 od 16:30
PEKLO VE TVRZI
(sv. Mikuláš, And�lé, �erti)
do pekla (objednávky) 383 49 11 27
ob�erstvení, hudba
„�erti Vikla�áci se už na vás t�ší!“

adventní výstava

ukázka výroby a prodej Váno�ní výzdoby žák� ZŠ
T.G.M. Blatná

otevírací doba:
So, Ne 28.-29.11
10:00 – 17:00
So, Ne 5. - 6.12.
10:00 – 17:00

Nov� prodejní výstava ru�n� vyráb�ných
d�ev�ných hra�ek
prodejní výstava hra�ek BRUDER

zleva: Pavel Ounický, Jiří Černý, Jan Trefný, Jan Fleissig.

Úspěšné mažoretky Prezioso TJ Sokol Blatná byly
pozvány na zasedání zastupitelstva města, kde se
pochlubily svými medailemi
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