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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Oslava státního svátku 28. října
Ke společné oslavě státního svátku 28. října vyzvali občany společně členové Občanského sdružení Nobiscum Humanitas a MS ODS Blatná.
Sváteční atmosféru mohla navodit už dopoledne návštěva výlovu rybníka Topič s hudbou, občerstvením a rybářskými tradicemi.
U „Sochy svobody“ se odpoledne sešlo asi šedesát lidí a většina z nich se podílela na zpěvu státní hymny. Věnec za Město Blatná položil místostarosta 

Mgr. B. Navrátil, čestnou stráž u sochy stáli Sokolové a květiny v národních barvách položili zástupci Sokola, Nobiscum Humanitas a ODS.
Příjemnou pohodu pak po celé odpoledne v Kaplance připravili Eliška Ptáčková svým zpěvem, Doris Windlin svými obrazy a (v Blatné vyrobeným) 

sýrem a samozřejmě  manželé Žílovi poskytnutím prostoru a dobrými teplými i chladnými nápoji. Všem děkujeme.               B. Malinová

92. výročí vzniku samostatného 
československého státu

Když jsem si v posledních Blatenských Listech přečetla oznámení zvoucí 
občany města Blatná k společnému setkání u příležitosti již 92. výročí vzni-
ku samostatného československého státu, trochu jsem se obávala malého 
počtu účastníků a určitého nezájmu, který je pro současnou dobu, bohužel, 
typický. Shromáždění více než padesáti Blateňáků bylo velice milým pře-
kvapením. Průběh oficiální části oslavy byl vpravdě důstojný s položením
věnce a kytic v našich národních barvách. Naše národní hymna, která tuto 
část zahajovala, byla nejen zahrána, ale i mnoha lidmi zazpívána, což už se 
málokdy slyší. Uvědomila jsem si v tom okamžiku poměrně úzkou vazbu 
této, kdysi běžné písně z frašky  Fidlovačka – Aneb žádný hněv a žádná 
rvačka,  k Blatné. Vždyť  v prvním provedení této hry 21.prosince 1834 ve 
Stavovském divadle v Praze, lidové hry sepsané J.K. Tylem a zhudebněné 
F.J. Škroupem  zazpíval tuto píseň svým nádherným basem v roli slepého 
Mareše Karel Strakatý, rodák z Blatné (1804-1868), který – stejně jako Tyl 
a Škroup – z lásky k českému divadlu opustil právnická studia.

Její nápěv doprovázel 11. července 1856 J.K. Tyla, který krátce před 
svou smrtí, při poslední cestě do Plzně, přenocoval v Blatné, při jeho pohřbu 
v Plzni na svatomikulášském hřbitově.   

Je dobře, že jsme ještě nezapomněli slova této nádherné písně, naší 
hymny. 

Neoficiální část společného setkání pak pokračovala v Kaplance pro-
hlídkou vystavených obrazů za konzumace  svařáku, punče i jiných nápojů 
a ochutnávání speciálně připraveného švýcarského sýra. Tato příjemná 
atmosféra byla završena pocitem sounáležitosti, radostí ze setkání se zná-
mými a   společným poklábosením.  Je na místě poděkovat organizátorům 
i účastníkům za pohodové odpoledne.     Milena Černá
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 KTUALITYA

UHODÍ-LI V LISTOPADU ČASNĚ MRA-
ZY TUHÉ, BRZY ZASE DOBŘE BUDE

Měsíc listopad se ujal své vlády, s koncem 
října také skončil letní čas, dny se noří do tmy 
o poznání dříve…advent se opět přiblížil 

KDYŽ O VŠECH SVATÝCH (1.11.) ZIMA 
NEMÁ MOCI, TAK VTRHNE O SV. 

MARTINĚ V NOCI

OKOLO SV. MARTINA, ČASTO SNĚŽIT 
ZAČÍNÁ

Již v minulém čísle jsme vám prozradili, že 
pro vás opět připravujeme předvánoční staročeský 
prodej tentokrát pod názvem  PASTÝŘI NESPĚ-
TE, který bude zahájen 1. prosince a potrvá do 
24. 12.2010 Zboží, které vám nabídneme, začí-
náme doplňovat již nyní:

- vánoční CD – písně  i koledy
- Hradišťan – CD
- Zpěvník národních i lidových písní + CD
- Pohádky B. Němcové i jiné pohádkové  

        knihy
- Pomněnková keramika
- Venkovský porcelán - český (hrnečky, 

        pomněnkové hodiny)
- Pravý mošt z českých jablíček.

LÉKÁRNA NAŠICH BABIČEK
Tentokrát OŘECHY
Ořechy jako lék, ořechy jako prevence, ať již 

lískové, či vlašské se používaly od pradávna. Ob-
sahují velmi potřebné látky, vitamín E, vlákninu, 
zdravé tuky.

Zlepšují činnost srdce, prokrvují organismus, 
snižují hladinu cholesterolu, brání tvorbě krevních 
sraženin, snižují krevní tlak, léčí chudokrevnost, 
podporují látkovou výměnu, snižují riziko vzniku 
rakoviny střev, mají protidepresivní účinky, obsa-
hují velké množství fluoru, zvyšují stabilitu kostí
a zubů, chrání před zubním kazem, jsou skvělé pro 
kvalitní a zdravé vlasy. Jsou ale velmi kalorické, 
proto bychom to neměli s množstvím konzumace 
přehánět. Denní dávka : 20 ks lískových a 10 ks 
vlašských jader.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

VÁNOČNÍ STROM
Technické služby města Blatné hledají vhodný 

vánoční strom. Pokud takový strom můžete po-
skytnout, nabídněte jej.

V případě kladného posouzení žádosti o po-
volení kácení dřevin, kterou sami podáme, zajistí 
pokácení stromu na vlastní náklady Technické 
služby.

Návrhy můžete zasílat mailem na adresu: 
kontakt@tsblatna.cz, či podávat telefonicky na 
čísle 383 422 541, také je možná osobní domluva 
v sídle Technických služeb: T. G. Masaryka 322, 
Blatná.

Děkujeme za spolupráci.

Foto:Dagmar Šornová

Malá slavnost vítání občánků se uskutečnila 
5. října 2010 v obřadní síni blatenského zámku.

Za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Bohu-
slava Navrátila a členky Občanské komise paní 
Věry Ernestové bylo vítáno 25 občánků: 

Petra Cmuntová  nar. 2.5.2010
Valérie Čížková  nar. 19.5.2010
Filip Dobřemysl  nar. 27.5.2010
Jiří Ďurián  nar. 22.3.2010
Tadeáš Gutwirth  nar. 31.7.2010
Nikola Hambergerová  nar. 23.5.2010
Matyáš Hořejš  nar. 27.5.2010
Eliška Hucková  nar. 27.7.2010
Vojtěch Janoušek nar. 25.6.2010
Šimon Jelen  nar. 7.6.2010
Eva Jirková  nar. 1.5.2010
Sára Jonáková  nar. 28.6.2010
Tereza Kluknerová nar. 23.6.2010
Josef Kratochvíl  nar. 5.11.2009
Josef Linhart  nar. 18.5.2010
Michal Macháček nar. 15.6.2010
Martina Peroutková nar. 11.5.2010
Jaroslav Peršín  nar. 20.6.2010
Eliška Říhová  nar. 16.7.2010
Jakub Sekáč  nar. 7.7.2010
Pablo Josef Sicher nar. 21.7.2010
Kateřina Slavíková nar. 3.7.2010
Antonín Slezák  nar. 15.6.2010
Liliána Slezáková nar. 7.6.2010
Karolína Zoubková nar. 16.5.2010

Maminkám, které splnily podmínky stanovené 
Radou města, byly předány poukázky pro výplatu 
příspěvku v hodnotě 4000,- Kč.

Zásady pro výplatu :
Příspěvek ve výši 4000,- Kč je vyplácen od 

roku 2008 po splnění těchto podmínek: nárok 
na příspěvek má dítě narozené od 1. ledna 2008, 
jehož matka má v době narození dítěte trvalý 
pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po dobu 
minimálně 2 let před narozením dítěte. Tento 
příspěvek je vyplácen i dětem narozeným od roku 
2009 při splnění uvedených zásad, s dodatkem, že 
příspěvek lze vyplatit pouze v případě, že matka 
nemá žádné závazky vůči městu Blatná. 

V polovině prosince se uskuteční další, v letoš-
ním roce již poslední, vítání občánků. Budou po-
zvány děti narozené od 1. srpna do 31. října 2010 
s trvalým pobytem v Blatné a jejích osadách. 

Žádáme rodiče, kterým se v uvedeném období 
narodilo děťátko, mají trvalý pobyt v Blatné 
a jejích osadách, a neobdrží pozvánku, aby kon-
taktovali pracovnice odboru správního osobně 
nebo telefonicky – 383 416 202, 204.

Hana Valachová 
ved. správ. odboru

Vítání občánků na zámku Blatná

         P O Z V Á N K A 
NA  V Á N O � N Í   V Ý S T A V U 

Srde�n� Vás zveme na prodejní váno�ní výstavu 
prací žák� ZŠ TGM Blatná, která se uskute�ní ve dnech 

25. 11. a 26. 11. 2010 
od 9.00 hod. do 16.00 hod. 

v hale školy 
Výstava bude zahájena vystoupením d�tí ze ŠD 

a d�v�at z kytarového kroužku 

dne 25. 11. v 9.00 hod. 

T�šíme se na Vaši návšt�vu !
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Oslava státního svátku v Kaplance a výlov rybníka Zadní Topič ve fotografii

Aspoň na státní svátek 
správně, prosím!

Město Blatná, věrno své vlastní tradici vyhlásilo oslavy státního svát-
ku 28. října na října dvaadvacátého a položení věnce k „Soše svobody“ 
dokonce inzerovalo jako zvláštní úkol pro bystré občany „někdy mezi 25. 
a 28. říjnem“.

Program 22. října v sokolovně byl složen z vystoupení žáků blatenských 
škol a členů blatenského Sokola. Všechny děti byly moc šikovné a předvedly 
mnoho rozličných dovedností. Tentokrát přišla i téměř stovka diváků, kteří 
ale, bohužel, nevydrželi do konce a přišli o velmi pěkné a hodnotné vystou-
pení jazzové kapely ZUŠ Blatná, která odpolední program zakončovala.

Škoda, že projevy o významu svátku vzniku našeho samostatného státu 
zněly zase před obráceně pověšenou státní vlajkou. Minimálním projevem 
úcty je respektování pravidla pro správnou orientaci svisle umístěné vlajky, 
které lze snadno najít na internetu. 

B. Malinová
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 Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 25.10.2010 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 5kg 65,-/kg
Pangasius mražený 1kg 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g    109,-/kg
Filety z tresky mražené 1 kg 79,-/kg
Kapr bez kostí filet 195,-/kg
Losos mražený  cca 1,3kg 89,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg

UZENÉ:
Tolstolobik uzený 12,50/10dkg
Maréna uzená 21,50/10dkg

MASO:  
Kuřecí prsa  mr. 2kg 109,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kuře 1,3 kg celé mražené 49,90/kg
Kachna mražená 2,1kg 64,50/kg
Vepřové palce z panenek 112,50/kg
Jelení porce na guláš cca 1 kg 165,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Country směs zeleniny 2,5 kg 35,-/kg
Hranolky 2.5kg 20,-/kg
Bramboráček ochucený 1 kg 65,50/kg
Čínská směs zeleniny 2,5 kg 25,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené 400 g 12,50/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.
Akce platná do konce listopadu 2010 

nebo do vyprodání zásob.

Každý člověk je jedinečný. Totéž lze říci o stu-
dentech SOŠ Blatná. Blatenská ekonomka, jak se 
škole říká, si zachovala svoji tradiční náročnost 
a úroveň. Absolventi školy po maturitě nebo po 
skončení vysokoškolských studií většinou nalez-
nou uplatnění v podobném oboru, který vystudo-
vali, ať už jde o uplatnění v oboru ekonomickém, 
elektrotechnickém nebo v informačních technolo-
giích. Mezi studenty se najdou i výjimečné osob-
nosti, které se prosadí již během středoškolských 
či vysokoškolských studií. Před více než rokem 
jsme psali o Amadeu Marešovi, kterému jako 
sedmnáctiletému studentovi 3. ročníku oboru 
„Informatika v ekonomice“ vydali v prestižním 
nakladatelství Computer Press knihu „1001 tipů 
a triků pro C#“. Nyní pracuje jako programátor 
firmy na průzkum trhu. Jan Baštýř http://www.
nidzo.cz již během studia na SOŠ Blatná vytvářel 
a spravoval profesionální webové prezentace. 
Dnes pracuje jako programátor pro několik čes-
kých i zahraničních klientů a studuje ve Skotsku 
na Banff and Buchan College, Fraserburgh. Bla-
tenský student Erik Češka studuje VŠE Praha. 
Současně se jako výborný programátor a ekonom 
podílí na komplexní tvorbě reklamních kampaní 
velkých českých potravinářských firem.

To jsou jen někteří z nejlepších absolventů 
SOŠ Blatná. Netvrdím, že peníze, které si bývalí 
studenti SOŠ Blatná vydělávají, jsou to hlavní. 
Nicméně zaměstnání, které člověka baví, kde je 
člověk uznáván, je jednou z důležitých hodnot 
v životě člověka, vedle zdraví, dobrých mezilid-
ských vztahů a lásky.

Dejme nyní slovo součas-
nému studentovi SOŠ Blatná, 
Ladislavu Janečkovi (http://
www.chcimitweb.cz), který stu-
duje 3. ročník oboru „Elektro-
nické počítačové systémy“ a je 
ve svých 18 letech komerčně 
úspěšným programátorem:

„S programováním jsem 
začal v 9. třídě základní školy. 

Můj spolužák Honza vytvořil webové stránky 
o své oblíbené počítačové hře. Stránky byly 
otřesné. Řekl jsem mu, aby mi ukázal, jak to 
dělá, že vymyslím něco lepšího. V té době jsem 
ještě netvořil web pomocí kódovacích jazyků, 
ale pomocí aplikace FrontPage. Postupem času 
jsem stránky zdokonaloval, pronikal do kódu 
webových stránek a učil se vzhled stránek přes 
kód ovládat. Tenkrát jsem neměl doma internet. 
Když jsem chtěl řešit různé problémy, běžel jsem 
o velké přestávce ve škole na počítače, abych 
studoval na internetu kódování webových stránek. 
Vše jsem pak na vlastních stránkách zkoušel. Tak 
jsem se vlastně učil.

Po ZŠ jsem bohužel nevěděl, co chci dělat a co 
od života očekávám. A tak mě maminka přihlásila 
na obor užitá geologie na SPŠ v Příbrami. Na ško-
le byl volný přístup k počítačům, a tak jsem měl 
možnost studovat kódy na internetu po vyučování. 
Někdy jsem tak ve škole strávil celé hodiny. 

Postupem času jsem se dozvídal o programo-
vání víc a víc. Jednoho dne zase přišel kamarád 
Honza s nápadem, že se budeme učit programovat 
v jazyce C# a že si koupíme knihu o programo-

vání. Tak jsme spolu seděli u počítače a opisovali 
řádky kódu z knihy a zkoušeli, co to dělá.

Další převrat přišel v půlce 1. ročníku na SPŠ. 
Přestěhoval jsem se totiž s maminkou a sestrou 
do malé vesnice za Příbramí. Zde jsem ale neměl 
žádné kamarády ani jiné vyžití, a tak jsem doslova 
uprosil maminku, aby mi nechala zřídit doma 
internet. Dostal jsem se tak vlastně k největší 
knihovně světa, kde jsem prostřednictvím od-
borných článků studoval webové stránky, učil se 
programovat dynamické weby, tvořit grafiku strá-
nek, kódovat šablony atd. Následně jsem se stal 
redaktorem serveru programujte.com. Seznámil 
jsem s programátory, kteří uměli více než já.

Poté přišla menší rána. Protože mne geologie 
nebavila, neprošel jsem do dalšího ročníku. Na-
štěstí přišel opět kamarád Honza, který mi řekl 
o SOŠ Blatná. Zde se prý vyučuje o hodinách 
to, co jsme se učili doma u počítače a že na tuto 
školu chodí velcí programátoři jako je Amádeo 
Mareš nebo Jan Baštýř. A tak jsem v září 2008 
nastoupil do Blatné do prvního ročníku oboru 
elektronické počítačové systémy. Zde jsem se 
seznámil s dalšími lidmi, studenty i učiteli, kteří 
se zabývají programováním. 

Další převrat pak přišel až v druhém ročníku, 
kdy jsme si individuální odbornou praxi mohli za-
jistit i v námi vybrané firmě. Díky této praxi jsem 
se seznámil s panem Ing. Petrem Paboučkem. 
Díky němu jsem se poměrně rychle stal profesio-
nálem v tvorbě internetových stránek. Poskytl mi 
prostor své kanceláře, naučil mě pracovat se soft-
warovými nástroji a především mi ukázal to, že se 
tvorbou internetových stránek lze uživit. S Petrem 
pracuji dodnes. I díky němu jsem začal ve svých 
18 letech podnikat.“ Ladislav Janeček.

To je vše, co Ladislav prozradil o svých pro-
gramátorských začátcích. Zajímavější je Ladisla-
vova současná činnost. Počkejte si na pokračování 
příběhu v dalším čísle BL 

Aleš Drobník 

Úspěchy studentů SOŠ Blatná – Ladislav Janeček
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Cesty ke zdraví
Naslouchejme svému tělu. V těchto moderních dobách jsme vystaveni 

negativním vlivům. Mezi nejzávažnější patří stres z uspěchaného životního 
rytmu a nevyvážených mezilidských vztahů, málo pohybu na čerstvém 
vzduchu v náručí přírody, malá míra celozrnných potravin, luštěnin, zele-
niny a ovoce mírného klimatu ve stravě, přemíra potravin z rafinovaných 
cukrů, bílé mouky, tuků, masa, salámů, konzerv a polotovarů. Naše moudré 
tělo nám vysílá signály, že něco není v pořádku, ve formě drobných bolestí, 
poruch funkce orgánů. Tyto signály často přehlížíme. Právě v této fázi lze 
předejít závažným onemocněním v budoucnu. 

U někoho stačí vhodně změnit jídelníček, u jiného vyladit mezilidské 
vztahy, opustit sledování napínavých TV pořadů, relaxovat pomocí rekre-
ačního sportu, praktikovat jógu, tai-chi, qigong, reiki, pravidelné meditace, 
modlitby k Bohu, žít podle zásad ajurvédy nebo tradiční čínské medicíny. 
Optimální je spojit několik zmíněných věcí dohromady podle individuality 
daného člověka. Existuje mnoho dalších alternativních cest. Jednou z nich 
jsou bioinformační přípravky.

Již několik let se zajímám o problematiku souvislosti zdraví a životního 
stylu. Jedna z efektivních metod pomoci klientům s počínajícími zdra-
votními problémy jsou přírodní bioinformační přípravky. Jde o vysoce 
účinné regenerační přípravky účinkující na základě principů tradiční čínské 
medicíny. Přípravky posilují tok životní energie (nazývané čchi, chi, či, 
ki, qi) energetickými drahami těla (meridiány). Bioinformační přípravky 
jsou vyrobené z koncentrované směsi bylinných výtažků. Mají schopnost 
detoxikace, regenerace orgánů a harmonizace organizmu. Přípravky vždy 
působí současně na více energetických drah organizmu a s nimi spjaté 
tělesné orgány. Harmonizací těla podporují i dobrý psychický pocit.

Nyní je to dva roky, co jsem práci s bioinformačními přípravky rozšířila 
o certifikát na elektroakupunkturní přístroj Supertonic. Měření přístrojem 
Supertronic vychází z metody nazývané elektroakupunktura podle Dr. Volla 
(EAV), které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže v přesně definova-
ných akupunkturních bodech na rukou určí momentální energetický stav 
orgánové akupunkturní dráhy, případně konkrétního orgánu nebo jeho 
tkáně. Laicky řečeno, zjišťuje, jakým způsobem autonomní centra v mozku 
a páteřní míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání. Supertronic 
také umožňuje přímé testování vhodnosti bioinformačních přípravků pro 
konkrétního člověka podle jeho momentální potřeby. Metoda měření je 
určena k odhalování funkčních problémů, jde o diagnostiku energetickou. 
Vhodně doplňuje lékařskou diagnostiku, při níž se zjišťují organické po-
ruchy a anatomické změny. V případě závažnějšího stavu klienta nasazení 
bioinformačních přípravků vhodně doplňuje klasickou léčbu, urychluje 
uzdravení a rekonvalescenci.

V poslední době velmi dobrých výsledků dosahuji při řešení ekzémů, 
oslabení imunity, zlepšení chronických onemocnění. Zlepšení stavu vy-
žaduje trpělivost klienta, trvá nějakou dobu. Jedno z pravidel alternativní 
medicíny je: jak dlouho nemoc vzniká, přibližně tak dlouho trvá, než odezní. 
Dále regenerace je rychlejší u mladých lidí, pomalejší u starších.

Velkým problémem dnešní doby je překyselení organizmu a zanedbá-
vání detoxikace našeho těla. Zde často začíná příčina obtíží. Například 
neplodnost u žen, problémy s klouby, kožní problémy. I na tyto problémy 
jsou vhodné bioinformační přípravky. Odkyselením, vyčištěním organiz-
mu od toxických látek, přebytku volných radikálů a plísní se často tělo 
nastartuje k rychlejší obnově do přirozeně zdravého stavu.

Snažme se vyhýbat stresu, důvěřovat vyšší síle, která nás láskyplně vede 
životem tak, aby se naplnil náš duchovní vývoj, naše poslání, poznejme 
své místo a důležitost na světě, mějme rádi sami sebe i druhé. Vylaďme 
mezilidské vztahy, více se na sebe usmívejme, tolerujme rozdíly mezi 
lidmi, které činí život pestrým. Prosviťme svá srdce láskou, porozumě-
ním a odpuštěním. Naše tělo se nám za to odvděčí. Naslouchejme svému 
moudrému tělu.

Jana Drobníková

Ukázka výcviku psů
V pátek 15. 10. 2010 se k nám do ŠD přijeli představit z kynologického 

klubu Dog center Ajax. Je to klub, který sdružuje partu lidí, které spojuje 
láska ke psům a zájem o sportovní kynologii. Zabývají se sportovním vý-
cvikem psů dle Národního zkušebního řádu, přípravou psů pro nevidomé, 
výcvikem záchranářských psů, výcvikem psů k osobní obraně osob a ma-
jetku, služební kynologií u soukromých bezpečnostních služeb. Kromě 
sportovního výcviku je trvalým cílem výchova psů, která je nezbytná pro 
šťastné soužití psa a člověka.

Děti měly možnost zhlédnout naprostou poslušnost psů, aport, sjed-
nocenou chůzi i tzv. „kousačku“ do figuranta a přípravu psů na sportovní 
soutěže. Se zatajeným dechem sledovaly, jak psi poslušně plní povely svých 
psovodů. Jedinou a nenahraditelnou odměnou pro psy byla radost psovoda 
ze společně aktivně stráveného času.
 Kamila Mašková

vychovatelka ŠD
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Ceny vodného 
a stočného

Ceny vodného a stočného byly před rokem 
1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Rozdíl 
mezi skutečně vynaloženými provozními náklady 
a vodným a stočným vybraným od odběratelů 
dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci 
postupně odbourával, přičemž současně výrazně 
zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění 
odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný růst 
cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí 
skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné 
vody, její distribuci a na odvádění a čištění od-
padní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou 
na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice 
do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruk-
tury. To se týká zejména menších sídel.
Jak se tvoří cena vodného a stočného?

Cena vodného a stočného se stanovuje, v sou-
ladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími 
předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou 
být zahrnuty pouze oprávněné náklady a při-
měřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými 
položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové 
a podzemní vody, náklady na energie, opravy vo-
dohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové 
náklady a nájemné, ze kterého je hrazena obnova 
vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen 
v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními 
podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spo-
třebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), 
tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb 
z nájemného.
Kdo cenu vodného a stočného stanovuje 
a kontroluje?

Cenu vody stanovují ve většině případů vlast-
níci vodohospodářské infrastruktury (města, obce 

či jejich svazky), a to na základě návrhu vodáren-
ské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost 
návrhu a zabývají se jeho dopady na odběratele. 
Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vod-
ného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. 
To ukládá vodárenským společnostem řadu povin-
ností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhod-
nocení ceny postupovat. Na dodržování určených 
pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních
ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak 
podléhá několika kontrolám. 

Jaký bude další vývoj cen vodného a stočné-
ho?

Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýraz-
něji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného 
v následujících letech, patří vedle oborové inflace
požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení 
stávajících, změna sazby DPH) a požadavky 
vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco 
požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na 
naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši 
nájemného rozhodovat města a obce pro každou 
lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, 
že ceny vodného a stočného zřejmě porostou pro 
odběratele zejména v menších sídlech nad hranicí 
obecné inflace.

Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, 
že náklady na vodné a stočné představují v ro-
dinných rozpočtech jen zhruba jedno procento 
celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby 
vody v domácnostech již není možné očekávat, 
úspory je však možné hledat v jiných položkách 
rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru 
balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 
4 do 6 korun, cena litru vody natočené z kohoutku 
činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu 
je srovnatelná, cena je k zamyšlení.

autor

600 let obce 
Skaličany

Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první 

písemné zmínky o obci. Připomínka této události bude 

uskutečněna o skaličanské pouti v květnu roku 2011. 

Obec se dříve oficiálně jmenovala Skalčany (z německého

názvu „Skaltschan“), což dosvědčuje i mapa stabilního 

katastru z roku 1837. Teprve v říjnu roku 1924 byla obec 

na základě výnosu ministerstva vnitra přejmenována na 

staročeský a dříve užívaný název Skaličany, nicméně i do 

dnešních dob se mnohdy v běžném hovoru setkáme se 

starým názvem a můžeme tak zaslechnout, že ten či onen 

pochází „ze Skalčan“. 
Václav Cheníček

Část mapy stabilního katastru z roku 1837 (zdroj 
- Český zeměměřický úřad)

Dům dětí a mládeže Blatná, 
Palackého 652 

pořádá

přednášku pro veřejnost

Í R Á N 
- přírodou od Kaspiku 

k Hormuzu.

Přednáší:

ing.Jiří Simandl, CSc.

25. 11. 2010
v  18.00 hod  v DDM Blatná
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Halloween aneb dýňové 
odpoledne s tatínky

Halloween je svátek, který se slaví 31.10.-většinou dětmi,které se oblékají 
do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem 
Trick or treat - Koledu nebo vám něco provedu a koledují sladkosti.Toto 
koledování není u nás typické, nicméně již několikátý rok je možné vidět 
na zahradách domků různou halloweenskou výzdobu. Obzvláště oblíbené 
jsou obrovské oranžové dýně. Ať je historie tohoto svátku jakákoli, dnes se 
jedná převážně o novodobý karneval, kde si všichni - a hlavně děti, chtějí 
užít co nejvíce zábavy a legrace.

U příležitosti halloweenských svátků jsme uspořádali ve školce pro naše 
děti DÝŇOVÉ ODPOLEDNE S TATÍNKY. S velkou chutí se pustili do 
dlabání a vyřezávání dýní jak děti, tak i jejich rodiče. I tatínkové předvedli 
velkou zručnost a fantazii při vyřezávání dýní, zdobení přírodninami
a jinými přírodními materiály. Dětem a rodičům se podařilo vyrobit několik 
originálních dýní, které si na závěr mohli odnést domů.

  Všem zúčastněným patří poděkování za účast a za velice příjemnou 
atmosféru a zábavu! 

Mateřská škola Šilhova Blatná
                            H.P.
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Sedlice - Do komunální politiky vstoupil Fran-
tišek Kopáček hned v roce 1990, kdy byl zvolen 
místostarostou Sedlice. Po třech letech, kdy v pra-
xi dokázal své schopnosti a maximální pracovní 
nasazení, se stal prvním mužem tehdy ještě obce. 
Ve funkci starosty setrval až do podzimu letošního 
roku, tedy úctyhodných sedmnáct let. Už před 
komunálními volbami 2010 se netajil úmyslem 
jako starosta skončit. Na kandidátní listinu TOP 
09 se nechal zapsat až na poslední místo, a tak 
došlo k tomu, že se vůbec nedostal do místního 
zastupitelstva, což vyvolalo v Sedlici údiv a jisté 
rozčarování. Všechno se nakonec vyřešilo tím, 
že mu svůj mandát dobrovolně podstoupila Iva 
Chládková s odůvodněním: „Pan Kopáček odvedl 
v Sedlici a přilehlých osadách Mužetice a Holuši-
ce nedocenitelný kus práce a já si přeji, aby v tom 
mohl pokračovat alespoň jako radní i v budouc-
nosti. Já jsem tady v Sedlici nová, nemám ještě 
potřebné zkušenosti a znalosti prostředí. Chci se 
soustředit na manažerskou práci.“

František Kopá-
ček přestane defini-
tivně „starostovat“ 
v listopadu po usta-
vující schůzi nového 
zastupitelstva. Našim 
novinám poskytl ještě 
na svém postu krátký 
rozhovor:

„Za vaší éry se 
podařilo zrealizovat 
mnoho velkých a dů-
ležitých projektů. 

Můžete je nějak shrnout?“
„Jednou z nejvýznamnějších akcí byla plošná 

plynofikace v letech 1995- 1996, která vyšla 
na 10 000 000 korun. Mezi lety 1995 a 1998 
se přikročilo ke generální rekonstrukci našeho 
kostela sv. Jakuba i přilehlého hřbitova a rodinné 
hrobky šlechtického rodu Židlických na jeho ploše 
v celkové hodnotě 8 000 000 korun. „Generálka“ 
zahrnovala opravu fasád i vnitřních kostelních 
omítek, odvodnění církevní památky a nové 
oplechování věže. Díky soukromému mecenáši 
se podařilo realizovat i renovaci vzácných var-
han. Velkou radost jsme měli z toho, že se nám 
podařilo sehnat peníze na Dům s pečovatelskou 
službou, který vznikl sloučením a rekonstrukcí 
dvou zanedbaných, nevyužitých objektů, které 
dlouhá léta dělaly Sedlici jen ostudu. Tady se 
jednalo o investici ve výši 9 000 000 korun a dílo 
se podařilo dokončit roku 2003. Skoro 30 000 000 
korun padlo na modernizaci základní školy T. 
G. Masaryka, která byla prováděna na etapy od 
roku 1998 do roku 2003. Dočkala se nové fasá-
dy i položení nové střechy, zateplení vnějších 
zdí, moderního vytápění i nového sociálního 
zařízení. V letech 2007- 2008 byl v sousedství 
školy vybudován i moderní sportovní areál, který 
využívají i přespolní jednotlivci a družstva. Výčet 
bych zakončil vyřešením otázky nevyhovujícího 
zdravotního střediska v prostorách, které jsou už 
velice dlouho předmětem restitučního soudního 
sporu. Odkoupili jsme od Lesů ČR nemovitost ve 

spodní části Sedlice, kterou jsme přebudovali na 
nové zdravotní středisko i s lékárnou. Tady činila 
investice cca 11 000 000 korun.“

„Zůstaly za vámi nějaké „resty“, které se do le-
tošních voleb nepodařilo dotáhnout do konce?“

„Pořád musí být nějaká rozdělaná práce. U nás 
jsou to konkrétně plánované opravy komunikací 
a chodníků, chystá se rekonstrukce budovy 
radnice a také vybudování tzv. „Oddychové 
zóny“ pro občany i s dětským koutkem. Největší 
výzvou ale zůstává obnova šestikilometrového 
úseku kanalizace, do které se sto let nezasáhlo. 
Chceme samozřejmě pokračovat v úsilí dostat 
do Sedlice mladé rodiny- za tímto účelem jsme 
už v roce 1995 vytvářeli parcely pro výstavbu 
domků. K dnešnímu datu existuje osmnáct par-
cel, zástavba už je v plném proudu, někde jsou 
už hotovi.“

„Vycházel jste v průběhu vašich sedmnácti let 
„starostování“ se zastupiteli vždy pohodově nebo 
to také někdy „zajiskřilo“?“

„Nezajiskřilo. Nikdy. Vždycky jsme se do-
hodli na tom, co bylo nejlepší pro občany a město 
Sedlici.“

„A co sami sedličtí občané? Dali někdy najevo 
nějakou nespokojenost s prací Městského úřadu 
a jeho činitelů?“

„Není na světě člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem. U veřejného činitele to platí dvoj-

násobně. Samozřejmě u jistých občanů se nějaká 
ta nevůle objevila, když nedošlo ke splnění jejich 
přání a tužeb. Dovoluji si však tvrdit, že to bylo 
v mizivém měřítku.“

„Měl jste někdy ve funkci starosty chuť se 
vším „praštit“?

„Několikrát. Zejména tehdy, kdy jsem probděl 
celou noc starostmi, jak na konkrétní projekty 
sehnat konkrétní sumu peněz.“

„Proč jste se vlastně rozhodl rezignovat na 
post starosty?“

„Zejména ze zdravotních důvodů. A potom- 
myslím, že vzhledem k mému věku je už na čase, 
aby tu káru táhl už někdo jiný. Jako zastupitel se 
ale budu rád podílet dál na rozvoji Sedlice.“

„Co budete jako důchodce dělat?“
„Jako každý jiný penzista. Budu se věnovat 

zahrádce, své velké lásce- hudbě, hraju totiž 
s kapelou a také si častěji odpočinu.“

„Co byste do příštích let popřál městu Sedlice 
a jejím obyvatelům?“

„Přeji našemu městu, aby neustále vzkvétalo 
a dařilo se mu. Chci touto cestou poděkovat 
občanům za to, že mi důvěřovali a že se mnou 
spolupracovali.“

„Děkuji za rozhovor.“
Pokud někdy bude sepsán seznam význam-

ných sedlických osobností, František Kopáček na 
něm určitě nebude chybět. Jako starosta zanechal 
po sobě obrovský kus poctivé práce a jeho záslu-
hou se Sedlice i přilehlé osady pozdvihly hodně 
vysoko. František Kopáček si už za svého života 
postavil v Sedlici pomník.

Vladimír Šavrda

Po sedmnácti letech opouští František 
Kopáček křeslo sedlického starosty

Program na listopad 2010
Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu
odpoledne:
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) – pozor změna!  
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5. 10.)
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (od 1. 10.)
Tvořivá dílna maminek – každé úterý od 20.00 hod.

Program na pondělky a středy
  8.10. – Veselé skládání
10.10. – Jablka s červíkem
15.11 – Podzimní paleta
17.11. – Státní svátek – MC bude uzavřeno
22.11. – Veselý statek
24.11. – Těšíme se na čerty
29.11. – Zima se blíží

Pondělí 8.11. od 16.00 hod – seminář Péče o pleť

Připravujeme:
Pohádka O statečné princezně Máně  – pohádka plná čertů v podání dětí z dramatického 

kroužku ZŠ JAK + Mikulášská besídka
Vánoční prodejní výstava - 30.11. - 1.12.2010
                                     - více na www.mckaprik.estranky.cz
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Vzpomínáte si na ten den, kdy „armáda“ trabantů zaplavila náměstí 
v Blatné? Kromě trabantů se účastnily i další východoněmecké vozy, na-
příklad wartburgy. Možná si také vzpomínáte na drobnou výstavu východo-
německých vozidel před zámkem v rámci Německých dnů. Obě akce byly 
spojeny s klubem fanoušků bývalého východoněmeckého automobilového 
koncernu IFA (všeobecný IFA klub). Po republice probíhá podobných 
akcí více, hlavně na jaře a k podzimu. Stejně jako předchozí sezóny byla 
ta  letošní zakončena „Pražskou Trabantiádou“, tedy srazem situovaným 
v našem hlavním městě. Letos proběhla 22. až 24. října. Již dávno nejde 
jen o trabanty, ale o všechna vozidla vyrobená v bývalé NDR. Proto jsme 
vyrazili se svým žlutým wartburgem, abychom symbolicky reprezentovali 
město Blatná. Celkově se zúčastnilo asi 160 vozů, což pořadatele mile 
překvapilo, možná i zaskočilo. Nutno však podotknout, že srazy trabantů 
ve Vrbně u Blatné zpravidla také dosahují krásných počtů (něco kolem 

Modrý dým před branami Pražského hradu
stovky), takže na velikosti obce příliš nezáleží. Průběh akce byl podobný, 
zkrátka technické a motoristické soutěže, k tomu spanilé jízdy, abychom se 
o svoji radost mohli podělit s okolím. Ale právě spanilá jízda byla v případě 
Trabantiády 2010 výjimečná, protože pořadatelé získali povolení přiblížit se 
s vozy až k samotné bráně Pražského hradu. A tak se tedy společně s naším 
wartburgem objevil před Pražským hradem i malý znak našeho milého města 
Blatná. Inu, kluby nadšenců historických vozidel jsou příkladem toho, že 
vztah k historii nemusí být jen akademický a statický.

Videoklip z trabantí návštěvy Hradčanského náměstí naleznete na adrese: 
http://www.youtube.com/watch?v=yhFQOhxyfr8

A ještě ukázka ze soutěže zručnosti:
http://www.youtube.com/watch?v=oHyyQI9-7wA 

MV

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským 
úřadem Blatná

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky   
    látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry, 

elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
dne:     23.11.2010 (úterý)
čas:     08,00 -18,00 hodin
místo:  areál bývalého STEKA, prostory bývalé prodejny (boční  

                 vchod z ulice Na Tržišti)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která posky-
tuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří 

jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Více na  www: diakoniebroumov.org

Keramické pátky v DDM Blatná
Přijďte mezi nás

Chcete-li si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a něco pěk-
ného vyrobit, přijďte mezi nás.

Kurzy jsou určeny pro děti od 10 let  - Pro mládež a dospělé 
zájemce neomezeného věku

A také pro maminky s malými dětmi od 4 let

V DDM Blatná, každý pátek -  15.30 – 17.00 hod
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I.B  ZŠ T.G. Masaryka  
v Guinessově knize 

rekordů ????
Žáci I.B  ZŠ TGM se pod vedením třídní 

učitelky a s pomocí školní družiny zapojili do 
celostátní soutěže, ve které se účastníci pokusili 
o vytvoření největšího množství znaků všech 
měst a obcí celé naší republiky. Podnět k tomuto 
pro prvňáčky odvážnému kousku dala žákům 
ředitelka školy paní Mgr. Marie Šampalíková. 
Žáci se do tohoto projektu vrhli s nadšením a dou-
fají,  že budou úspěšní a zároveň přispějí svou 
troškou k zápisu do Guinessovy knihy rekordů. 
Zmíněný pokus pořádá firma EKO-KOM  a.s. 
v rámci  podpory ekologického myšlení občanů 
a  zvýšení recyklace odpadů, které přírodu za-
těžují a znečišťují. Rovněž i žáci I.B nezůstali 
s recyklací pozadu a šli příkladem nejen rodičům 
ale i svým spolužákům. Do třídy tedy umístili 
krabice v nichž shromažďují tříděné papírové 
a plastové odpady. A právě z těchto surovin žáci 
sestavili znak města Blatná. Na znaku pracovali 
při hodinách výtvarné výchovy a pracovních čin-
ností. Výroba znaku byl  pěkně tvrdý oříšek. Žáci 
se při jeho výrobě pořádně zapotili a zároveń si 
užili i spoustu legrace. I přes občasné potíže, které 
se při výrobě znaku vyskytly, se žákům podařilo 
“mistrovské“ dílo, které jak doufáme, je hodné 
reprezentace našeho města. Ostatně můžete sami 
posoudit, jak jsme se tohoto úkolu zhostili. Znak 
jsme slavnostně odhalili 25. října za účasti pana 
místostarosty Mgr. Bohuslava Navrátila a paní 
ing. Marie Hájkové na městském úřadě, kde si 
ho veřejnost může prohlédnout. Celá třída I.B 
doufá, že se na náš výrobek přijdete podívat a že 
nebudete zklamáni.

Všichni ti, kdo se na výrobě znaku podíleli, 
vynaložili nemalé úsilí. I když třeba tuto soutěž 
nevyhrajeme, bude nás hřát pocit, že  jsme udělali 
správnou věc, a to nejen  pro sebe, ale pro celou 
Zemi. Doufáme, že svým příkladem podnítíme 
k třídění odpadu i ostatní.

Kolektiv I.B  s třídní učitelkou Mgr. Hanou 
Třískovou

D ů m  d ě t í  a  m l á d e ž e  B l a t n á
Kurzy - Listopad - prosinec
Kurz - Počítač - I n t e r n e t - pro dospělé 
- 10.11., 24.11., 1.12. /středy v DDM - vždy od 

16.00 – 17.00
Cena kurzu: 500 Kč

Kurz -  Počítač - Grafické programy 
- pro děti, mládež, dospělé

- prosinec - dle zájmu – čtvrtky – 15.30 – 17.00
Cena kurzu: 500 Kč za 4 lekce

Keramický kurz - Keramické ruční
práce – pro děti, mládež, dospělé a také 

rodiče a děti od 5-ti let
- seznámení s hlínou a zhotovení výrobků dle 

přání - 12.11., 19.11., 26.11., 3.12. – pátek 
- 15.30 – 17.00

 Cena kurzu: 500 Kč za 4 lekce 
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Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

P�i procházce zámeckým parkem šustí spadané 
barevné listí pod nohama. Za�al listopad a dny se 
krátí. Vina�i za�nou v p�íštích dnech pomalu stá�et 
svatomartinské víno a my Vám p�inášíme n�kolik tip�
na podzimní výlety za kulturou. 

6. 11. 2010 prob�hne v prostorách zámku v Chanovicích 12. ro�ník fotografické sout�že
z území mezi m�sty Horaž�ovice – Blatná – Nepomuk s názvem „Obec a její lidé“.

Ve Strakonicích p�ivítají b�hem listopadu n�kolik známých muzikant� a zp�vák�:
�� 10. 11. 2010 se uskute�ní koncert Petra Kotvalda a Standy Hložka, které doprovází 

Charlie Band. Koncert prob�hne v sokolovn� Strakonice od 19:00 hodin.  
�� 15. 11. m�žete navštívit v kulturním dom� ve Strakonicích koncert Pavla Šporcla

a Gipsy Way. Za�átek v 19:30 hodin.    
�� 22. 11. pak sálem kulturního domu Strakonice zazní krásné písn� v podání                 

V�ry Špinarové a skupiny Adama Pavlíka.  Za�átek v 19:30 hodin.  
�� 10. 11. navštíví Strakonice divadelní spolek z P�íbrami. P�ijedou sehrát „P�elet na 

kuka��ím hnízdem“ – dramatizaci slavného p�íb�hu od Dale Waaermana.  

Nenechte si ujít divadelní p�ehlídku „Setkání“, p�i níž od 18. do 20. 11. 2010 m�žete v kulturním 
dom� ve Strakonicích shlédnout divadelní p�edstavení hned n�kolika soubor� ze Strakonicka.   

�� �tvrtek 18. listopadu, 19:30 - Scéna mladých p�i divadelním souboru �elakovský - 
Didier Caron: Opravdové št�stí  

 - Moderní satirická komedie nebo spíše neveselý p�íb�h o k�ehkých mezilidských 
 vztazích a krutostech vztah� mezi muži a ženami. 

�� Pátek 19. listopadu, 19:30 - Divadelní soubor Piki Volyn� - Alain Reynaud-Fourton: 
Monsieur Amédée alias Hamed z Bogoty 

 - Bláznivý p�íb�h o profesorovi francouzštiny na penzi, který jednoho krásného dne 
 zastaví se svým autem na �ervenou a do auta si k n�mu p�isedne prostitutka Katia, 
 která od základu zm�ní jeho život.  

�� Sobota 20. listopadu, 15:00 - Šumavský ochotnický spolek Prachatice –  
J. �apek, K. �apek: Lásky hra osudná - The best of! 

 - Inscenace na motivy brat�í �apk� upravil J. Hruška a ŠOS Prachatice 
 - Nová inscenace prachatického ŠOSu je p�íb�hem o divadle.  

�� 19:30 - Spolek divadelních ochotník� v Blatné - William Wig: Masér v 
dámské lázni 

 - Komedie z doby prohibice v Americe. 

P�íjemné kulturní zážitky Vám p�eje
Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

Lidské světlušky
Z konve šla pára.
Pomalu kráčela
po žebříku
světla.
Nohy v mlze máčela
za lehkého větříku
levou s pravou pletla.

Pára
uniká
do světa
Neznámého.
A mně
uniká
věta
zraněného.

Nářek slavíků,
pískot světlušek,
je mi do hříchu,
utrpení mušek,
skřípání střevlíků,
výbuchy pušek.

Stále zaniká
nářek zraněného.

Nářky střevlíků
i lidských
světlušek.

Karolína Frühbauerová

VÁNO�NÍ STROMKY 
� jedle kavkazská � borovice �erná

� prodej denn� � po dohod� možno dovézt 
� lze objednat i odb�r v�tšího množství 

V. HANZLÍK, TCHO�OVICE 31
(sm�r Hradišt�, Horaž�ovice) 

mobil: 776 335 239
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina - listopad 2010

Čtvrtek 11. listopadu – sokolovna Blatná 
– 19,00 hod.

Divadlo Pavla Trávníčka
OTYLKA
- původní česká komedie Jaromíra Břehov-

ského
Příběh ženy v nejlepších letech, které manžel, 

zámožný obchodník, věnuje k životnímu jubileu 
odtučňovací pobyt v přepychovém sanatoriu. 
Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří, 
její exotický manžel si k nim domů přivádí její 
kamarádku. Podplacený personál sanatoria do-
stává nové zadání: NEZHUBNOUT, NAOPAK 
PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Komedie 
nejen o chytré ženě, ale i o nesmírné moci peněz 
a manipulaci.

Hrají: P. Trávníček, K. Kornová, P. Jablonský, 
H. Sršňová, V. Upír Krejčí, P. Skřípal aj.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Pondělí 22. listopadu – sokolovna Blatná 
– 9,00 a 10,15 hod.

Divadlo Julie Jurištové 
VELKÉ TRAMPOTY  
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

Úterý 23. listopadu – zámek Blatná – 19,00 
hod.

ENSEMBLE BONA FIDE
Soubor uvádí již řadu let barokní skladby 

Vivaldiho, Zelenky, Telemanna v netradičním 
obsazení. Souznění flétny, cembala a saxofonů
je novým zážitkem nejen pro posluchače, ale 
i hudebníky.

Petr Grau – flétna
Pavel Fiedler – sopránový saxofon
Jaroslav Kubita – fagot 
Barbara Kürstenová – cembalo 
  

Středa 24. listopadu – sál ZUŠ –  10,00 hod. 
/pro školy/

Čtvrtek 25. listopadu –  sál ZUŠ – 17,00 hod. 

Pátek 5.11 ve 20:00 hod.
Komedie ČR 2010, 100 minut, 
ROMÁN PRO MUŽE
/Bontonfilm/
Podle vlastního bestselleru Román pro muže 

napsal Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné 
komedii, která má všechny předpoklady stát se di-
váckým hitem podzimu. Kromě toho, že autorovy 
knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají,
by měly být zárukou úspěchu i jméno Tomáše 
Bařiny, režiséra prvního dílu Bobulí, a hvězdná 
herecká sestava, jíž vévodí Miroslav Donutil.
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 10.11 v 17:30 hod.
Animovaná pohádka USA 2010, 88 minut, 

v českém znění
Sammyho dobrodružství 3D
/SPI/
Film vypráví příběh morské želvy Sammyho 

od jeho narození až do dospělosti. Za svůj život 
morské želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se 
pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily. 
Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě 
plné dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho 
hledání přítelkyně Shelly. Ústředním motivem je 
přátelství, odvaha a láska a film zábavnou formou
předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naší 
planetu. To všechno v úžasné 3D animaci.
Vstupné 75 Kč  Mládeži přístupno

Pátek 12.11 ve 20:00 hod.
Thriller USA 2010, 128 minut, s titulky
MUŽ VE STÍNU

/pro veřejnost/
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Čtvrtek 25. listopadu -  Dům dětí a mládeže 
– 18,00 hod.

Tématická přednáška
ÍRÁN – přírodou od Aspiku 
k Hormuzu
Přednáší ing. Jiří Simandl, CSc.

Připravujeme na prosinec:
9. 12. - Divadlo Ungelt: „Šest tanečních 

hodin v šesti týdnech“ - hrají a tančí Chantal 
Poullain a Oldřich Kaiser

Předprodej vstupenek 15.11. na odd. kultury

4. 12. - Vánoční koncert

PROGRAM  SEZONY  KPH  NA  ROK 
2010/11
5. října:       RENÉ  KUBELÍK – housle
                     Miroslav a Libor Vilímcovi  
  – housle, klavír
23. listopadu: ENSEMBLE  BONA  FIDE
                   Petr Grau – flétna

                      Pavel Fiedler – sopr. saxofon
                  Jaroslav Kubita – fagot
                  Barbara Kürstenová – cembalo
14. prosince:  VÁNOČNÍ  KONCERT
                    Adéla Váňová Mičková – soprán
                    Václav Barth – tenor
                     Veronika Husinecká – klavír 
                    Jan Štěpán – housle 
18. ledna:     SLAVNÍ  MUŽI  ALMY  
  MAHLER
                Andrea Kalivodová – mezzosoprán
             Kristina Kasíková – klavír
           Valérie Zawadská – mluvené slovo
15. února:   DECHOVÉ  TRIO  DUBOIS
                Irvin Venyš – klarinet
               Martin Petrák – fagot
                Jan Thuri – hoboj
15. března:   DUO  TERES
                 Lucia Kopsová – housle
               Tomáš Honěk – kytara
12. dubna:    SHADOW  QUARTET
             Štěpán Švestka – violoncello
                  Marek Švestka – akordeon
                   Ondřej Plhal – housle
                  Michal Franta – kontrabas

Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni 
blatenského zámku od 19,00 hod.

Permanentní vstupenky lze zakupovat na 
oddělení kultury

/SPI/
Thriller z pera mistra historických románů 

Roberta Harrise přináší napínavý příběh spiso-
vatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého 
britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné 
obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž 
známého amerického letoviska vyplaví moře 
mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním 
projektu. Netrvá dlouho a „duch“ si uvědomí, že 
přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu: 
ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož minulosti 
se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet.
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 26.11 v 17:30 hod.
Rodinný akční film USA 2010, 140 minut,

v českém znění
KARATE KID
/Falcon/
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý

Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším 
klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kari-
éra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním 
přátelství se svými vrstevníky velké problémy. 
Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spo-
lužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také 
zajímá, ale jejich přátelství záhy narazí na kulturní 
odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče 
Čchenga. Dre zná sice základy karate, ale v zemi 
kung fu mu to k ničemu není a Čcheng mu snadno 
dá za vyučenou. Dre, který se v cizí zemi cítí zcela 
osamoceně, nemá jinou ... 
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno
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 PORTS
Nad cyklistickou sezónou 2010 

se v Sedlici „zavřela voda“
Sedlice - Jak ten čas letí! Zdá se, jako by to bylo včera, kdy vyznavači 

cyklistiky v Sedlici odemykali imaginárním klíčem novou sezónu a už přišel 
čas loučení. Na oficiální ukončení s ní formou společné vyjížďky po třia-
dvacetikilometrovém okruhu Blatenskem se sjelo čtyřicet závodních i hobby 
cyklistů obou pohlaví, včetně několika dětí. Třetí ročník pro širokou veřejnost 
opět zorganizovalo město Sedlice ve spolupráci se sportovním klubem SCV 
Blatná. Jako obyčejně si to mezi sebou „naostro“ rozdali soutěživí jednotlivci, 
ti méně horkokrevní akci pojali coby příjemný výlet.

Na startu u fotbalového hřiště v Sedlici 
nechyběli ani zástupci veteránské složky. Jiří 
Matějka se dopravil na místo určení z Bělčic 
v sedle nového kola. „Sedmadvacet let jsem 
proháněl věrného, dobrého favorita - starou, 
poctivou značku. Na naléhání rodiny jsem 
ho nakonec vyměnil na stará kolena za no-
vého trekinga - mám ho necelý rok,“ svěřil 
se bělčický cyklistický nadšenec. Celé léto 
prý poctivě najížděl tréninkové kilometry, 
zpočátku ještě na favoritu: „Podařilo se mi 
dosáhnout hranice 1700 kilometrů. Myslím, 
že jsem si tak vysloužil právo zúčastnit se 

„zavírání studánky“ tady v Sedlici,“usmívá se houževnatý jezdec, který 
svou zálibou prý nakazil i zbytek rodiny.

Petr Dvořák z Volyně /68 let/ si nakonec jako jediný z přítomných musel 
slavnostní jízdu odepřít. Vypověděla mu totiž na poslední chvíli přehazovač-
ka, takže si to tam ke své velké lítosti musel jen „odsedět“ a domů jet na jeden 
převod. Přitom na téhle sportovní akci mohl pěkně „rozvířit vodu“, protože 
aktivně závodí už dvanáct let a letos „zlomil vaz“ šesti tisícům kilometrů. 
„Jsem tu už potřetí a vždycky tady vládne moc příjemná atmosféra. Proto mě 
mrzí, že tu jsem dnes jen jako pasivní divák,“ říká závodník, který za svou 
amatérskou kariéru vystřídal už pět kol a letos obrazil celý seriál závodů 
horských kol „Galaxy“. Se zájmem a zápalem sleduje i televizní přenosy 
prestižních cyklistických „perel“: „Kdyby bylo, co bylo, nikdy si nenechám 
ujít zejména Tour de France a Giro de Italia. Jsem fanoušek až do morku 
kostí,“přiznává Petr Dvořák.

Vyhodnoceny byly tři kategorie. V mužích se jako první přiřítil do cíle 
uřícený závodník SCV Blatná Ondřej Hulač z Buzic, následován svými 
„soukmenovci“ 
Pavlem Karbanem 
z Blatné a Petrem 
Chvátalem rovněž 
z Blatné. Mezi že-
nami se nejlépe 
dařilo Janě Žákové 
z Blatné, druhou 
příčku vybojovala 
Kateřina Podhor-
ská z Přešťovic, na 
záda jí celou dobu 
dýchala Martina 
Křečková z Blat-
né. Mezi dětmi byli jen dva účastníci - Vojtěch Podhorský z Přešťovic uhájil 
vítězství, s druhým místem se musel spokojit Ondřej Novotný z Blatné. 
Všichni obdrželi z rukou starosty města Františka Kopáčka poháry a me-
daile. Věcnou pozornost obdrželi všichni přítomní - pamětní zlaté plakety 
a cyklistické láhve.

To nejlepší přišlo po ocenění - lákavé občerstvení v podobě obložených 
chlebíčků, koláčů, kávy a čaje v termoskách.

Jak ten čas letí! Než průkopníci cyklistiky mrknou okem, zase budou 
vítat jaro……….

                                                      Vladimír Šavrda

Mladá fourcrossová hvězda ze stáje 
SCV Blatná poměřila v USA a Kanadě 

síly se světovou „smetánkou“
Osmnáctiletý Jakub Říha z Písku, hájící barvy sportovního klubu SCV 

Blatná, se znovu objevil na světové fourcrossové scéně. Obklopen panenskou, 
romantickou scenérií nespoutané přírody Severní Ameriky a Kanady strávil 
dva týdny s těmi nejlepšími jezdci, aby zanechal svou stopu v posvátné 
závodní půdě obou pozemských rájů. Půdě, kde se psaly nové kapitoly 
fourcrossových dějin v božském pojetí.

Nit příběhu se začala odvíjet na Světovém poháru v USA, kde Jakub Říha 
svou zahraniční „misi“ zahájil. Na houževnatého borce nejprve tíživě dolehl 
časový posun. „Letos jsem měl s tímto faktorem možná větší problém než 
loni po mém příletu na „mistrák“ do Austrálie,“přiznává Jakub, „Svádělo 
mně ulehnout do postele ve tři hodiny odpoledne a vstával jsem v šest. První 
tři dny jsem vůbec nemohl usnout!“, dodává.

Za velkou louži přicestoval osmnáctiletý reprezentant společně s partou 
přátel, kteří stejně jako on byli vyvoleni k absolvování tohoto velkého 
závodu. „První den jsme se aklimatizovali a sestavovali dohromady kola. 
Druhý den měl následovat trénink, ale kvůli silnému dešti byl zrušen. Pak 
už to pokračovalo ve vytyčených kolejích- trénink na upravené trati a ve-
čer kvalifikace. Mně se podařilo kvalifikovat jako jedenáctému,“ vypráví
písecký borec.

Den D nebo spíš večer V přišel v sobotu, kdy odstartoval hlavní závod. 
Americký západ slunce byl sice úchvatným a nezapomenutelným jevem, ale 
pro jezdce na kolech se to ukázalo být pořádným „kamenem úrazu“. „Slunce 
nám svítilo přímo do očí a dost nás to paralyzovalo,“vzpomíná Jakub. Štěstí 
od něho navíc odvrátilo svou tvář: „Nevyšla mi druhá zatáčka, dole jsem 
už nemohl předjet žádného soupeře a tak jsem vypadl hned v prvním kole,“ 
konstatuje holá fakta.

Po týdenním pobytu v amerických končinách odletěl Jakub Říha s kom-
pletní reprezentační výpravou na Mistrovství světa do Kanady. Ve srovnání 
s loňským Mistrovstvím světa v Austrálii, kde exeloval jen „benjamínek“ 
skupiny Jakub ziskem bronzové medaile a ostatní čeští reprezentanti poho-
řeli, se letos karta úplně obrátila. Reprezentační výprava se domů vrátila 
s historickou medailovou nadílkou / sedm cenných kovů / a její úspěch byl 
v médiích označen za „přelomový“. Jakub Říha jako jediný tentokrát odletěl 
s prázdnýma rukama- všechno jakoby se proti němu spiklo: „Během kvalifi-
kace jsem měl na skalnaté pasáži defekt, což pro mě znamenalo v důsledku 
ne právě ideální rozřazení v přeboru. Startoval jsem z vnější pozice a na 
kamenech jsem opět píchl. Následně se přede mně svalil soupeř a já přepadl 
přes něho. Rázem bylo všechno ztracené a mistrák pro mně skončil,“ohlíží 
se do ještě čerstvé minulosti silně zklamaný Jakub. Závodní trasa byla podle 
něho úplně strašná: „Třicet metrů se táhlo pole ostré, lámané skály- tady 
logicky prorazilo pláště mnoho jezdců, včetně nejzkušenějších světových 
es. Aby toho nebylo málo, závod se jel v noci za mizerného osvětlení. Snad 
všichni si na úroveň a podmínky mistráku stěžovali, ale zbytečně- pořadatelé 
nehnuli ani prstem!,“ říká znechuceně mladý reprezentant.

Podle jeho dalšího vyjádření ho dosažený výsledek z USA a Kanady 
velmi mrzí, ale snaží se to brát sportovně: „Je mi teprve osmnáct let a mám 
celý život před sebou. Šancí bude ještě bezpočet!“, říká.

Jeho sezóna 2010 však byla- globálně vzato- velmi úspěšná. Hlavní 
cíl- obhájit loňský titul „Mistra republiky“ ve fourcrossu- si splnil v Kos-
monosech u Mladé Boleslavi. Ve Velkých Karlovicích vybojoval bronz na 
Mistrovství ČR ve sjezdu a na Světovém poháru v Rakousku obsadil skvělé 
páté místo. Celkem letos absolvoval pětadvacet přeborů vysoké úrovně. Za 
nasbírané závodní body obdržel koncem sezóny nové kolo cihlově červené 
barvy- extra sjezdový speciál, vyrobený v Andoře.

Takže šampus a ohňostroj je v případě Jakuba Říhy zcela na místě!
Vladimír Šavrda
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Na planině pod Sedlicí 
kralovali motokrosaři

Sedlice -  Ten řev motorů byl slyšet na kilometry daleko. V  prosluněnou 
podzimní sobotu se na prostranství mezi Sedlicí a Němčicemi prohánělo 
v adrenalinovém opojení šest desítek motokrosařů. Dvacet se jich začlenilo 
do kategorie „Hobby“, dvaadvacet do skupiny ČZ, na supermodelech OPEN 
startovalo čtrnáct borců, čtyři jedinci si „osedlali“ čtyřkolky. V průběhu 
rallye ovšem jedna čtyřkolka „vzala za své“, takže se ve finiši nakonec
utkalo devětapadesát strojů. Na 5. ročníku motokrosového „srandacupu“, 
které pořádá nadšený průkopník tohoto sportu Eduard Finěk z Blatné se 
svou rodinou a přáteli, nemohla chybět ani nová blatenská stáj „Čézetník“, 
ke které se hlásí společně s Albínem Veselým, Janem Rádrem a Ladislavem 
Sýbkem. Její raritou je devětašedesátiletý „americký ďábel“ Jindřich Gref, 
který odešel roku 1969 za velkou louži, ale na starou vlast nikdy nezapomněl 
a zůstal jí věrný. V zemi svobody si už vydobyl double titul „šampión AMA 
profi“ a pětkrát se stal šampiónem v seriálu „AMA history“. „Jezdím rovné
půlstoletí,“ prohlašuje šlachovitý sympaťák, jemuž by sedm křížků nehádal 
ani ten největší šťoura, „Všechno to tady v Čechách vlastně začalo tím, když 
jsem v krámku u Edy Fiňka sháněl víčko na nádrž. Slovo dalo slovo a stali 
se z nás kamarádi a taky spolujezdci. Když byl Eda na „stáži“ u nás v USA, 
sponzoroval jsem já jeho. Když jsem si dobrovolně začal jezdit „lámat kosti“ 
sem k vám- a to je od roku 2001, ovšem naše kamarádství se datuje už od 
roku 1996, je to zase naopak.“

Motokros Čechoameričanovi, jemuž u strýčka Sama dali přiléhavou 
přezdívku „Fast Henry“ /v překladu „Rychlý Henry“/, jde zjevně k duhu. 
U lékaře nebyl už patnáct let, tubu s prášky pokládá za „Výplod lidské fan-
tazie“. Úrazy, které utrpí při motokrosu, za „zdravotní újmu“ nepovažuje: 
„Měl jsem pádů už bezpočet, ale vždycky jsem se „pronto“ vyhojil a tím 
víc se zocelil. Zlámaná žebra, napíchnutá plíce, otřesy mozku- nic z toho 
mě nevykolejilo. Cítím to tak, že na své „motorové koze“ budu rajtovat do 
osmdesátky. Aspoň,“ upřesňuje česko-americký originál každým coulem, 
který dosud manuálně pracuje v jedné japonské firmě a ve volných chvílích
opravuje doma v garáži porouchané stroje stejně „ujetým“ kamarádům.

Na motokrosový „srandacup“ dorazili i jezdci druhé blatenské stáje AV 
RACING, kterou založil podnikatel a aktivní „teréňák“ v jedné osobě Adolf 
Voračka. I oni podali při tréninkových jízdách velice slušné výkony a ná-
ležitě na sebe upozornili. A také jim se okruh, vybraný pro tuto příležitost, 
moc líbil. Zejména motokrosaři Miloši Vítovi, který reprezentuje barvy AV 
RACING už pět let - tedy od prvopočátků: „Na trénink je tahle dráha fan-
tastická, ale uvítal bych, kdyby obsahovala nějaký skokanský útvar.“ Miloš 
Vít startoval už na čtyřiceti závodech v různých koutech republiky: „Sám 
sebe bych podle dosavadních výsledků charakterizoval jako průměrného 

jezdce. V příštím roce bych se chtěl samozřejmě zlepšovat a nasbírat body 
v Amatér Cupu 2011.“ Jeho dobrodružství na Yamaze 250 leckdy nezůstala 
bez následků: „Na závodě v Netolicích jsem nepěkně políbil matičku zem 
a výsledek? Naražená klíční kost a otřes mozku. To mě ovšem jen utvrdilo 
v hesle: „Kdo nepadá, nezrychluje!“, dobírá si Miloš Vít sám sebe. 

I když se jednalo jen o přátelský, nebodovaný přebor tréninkového cha-
rakteru, objevili se na startu četní zástupci motokrosové elity. Mezi nimi 
i Ladislav Bouška z Písku, který uchvátil stříbrný věnec na Mistrovství 
republiky na Super Moto a dobyl pěknou patnáctou pozici na Mistrovství 
Evropy: „Motokros jezdím jen tréninkově, Super Moto je mojí specialitou. 
Tam tvoří dráhu tři čtvrtiny asfaltu a čtvrt šotolina,“ vysvětluje přespolní 
účastník. Místní trať hodnotí stoprocentně kladně: „Je super, rychlá s hodně 
zatáčkami, ale tím pádem je to zároveň taky velká námaha na ruce.“ Za pět 
let svého aktivního působení prý absolvoval na sto padesát závodů doma 
i v zahraničí: „Zažil jsem pochopitelně i pády, ale nebylo jich zase tolik. 
Asi nejnepříjemnější epizodou se stal „výmaz“ ve Francii, kdy jsem zůstal 
chvíli ležet na zemi v bezvědomí.“

„Tohle nebyl žádný mistrák, tohle bylo spíš o povyražení, relaxaci, zába-
vě,“ vysvětlil po dojezdu všech přítomných hlavní organizátor Eduard Finěk, 
„Určitě jsme to nedělali pro nějaký výdělek, chtěli jsme strávit příjemný den 
v ovzduší nám důvěrně známém.“

U mužské větve Fiňků je láska k motorkám dědičná stejně jako v aristo-
kratických kruzích šlechtické tituly. A nejen k motorkám, ale i k závodění. 
Že ještě neřekl své poslední slovo, dokázal na tomto rallye i Eduard Finěk 
senior. Eduard Finěk starší , který velkolepou motorkářskou show u Sedlice 
uspořádal, na závodních tratích byl a stále je jako doma. Mimoto si opravy 
motorek zvolil jako živnost, vedle toho provozuje i obchůdek. Největší 
radost teď má celá rodina z devatenáctiletého Martina, který sklízí na pres-
tižních přeborech vavříny jako na běžícím pásu / letos byl jeho největším 
triumfem zisk titulu „vicemistra ČR“ / a který má nakročeno do nejvyšších 
závodních sfér.

5. ročník motokrosového „Srandacupu“ byl atraktivní i zásluhou učebni-
cového počasí. Na planině mezi Sedlicí a Němčicemi se v sobotu shromáždilo 
více než sto diváků různého věku.

                                                        Vladimír Šavrda

A. Voračka a M. Vít.

Fotbalové výsledky
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

přípravka ml.   Blatná : Štěkeň  6:1
žáci mladší           Blatná : SKP  1:3(1:1)
žáci starší             Blatná : SKP  2:2(1:0) 
dorost mladší  Blatná : Rudolfov  0:2(0:1)
dorost starší             Blatná : Rudolfov  1:1(1:1)
muži „A“              Blatná : Strakonice „B“ 1:1(1:1)
muži „B“              Sedlice „B“ : Blatná  1:0(1:0)
ženy                     Blatná : Zlíchov  4:1(3:1)

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ KOLO:

žáci mladší          Čt. Dvory : Blatná                  7.11.  14.30 hod.
žáci starší            Čt. Dvory : Blatná                  7.11.  13.00 hod.
dorost mladší Blatná : Čt. Dvory                  6.11.  12.00 hod.
dorost starší     Blatná : Čt. Dvory                  6.11.  10.00 hod.
muži „A“          FC ZVVZ „B“ : Blatná  7.11. 14.00 hod.
muži „B“       Blatná : Hoštice                     7.11. 14.00 hod.
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Blatná - Začátek motokrosové sezóny 2010 nepatřil pro devatenáctile-
tého motokrosového přeborníka Martina Fiňka z Blatné k těm čítankovým. 
Po čtvrté operaci zlomené ruky musel odříci start na prvním velkém mo-
tokrosovém mistrovství. Seriál juniorských přeborů už sice stihl, ale…… 
„Premiéru jsem absolvoval bez jakékoliv přípravy a tréninku, prostě z jedné 
vody načisto,“ vrací se ke svému letošnímu rozjezdu Martin Finěk. Pak už 
se ale všechno začalo obracet k dobrému.

V juniorské kategorii absolvoval mladý borec během roku 2010 na 
tuzemských tratích šest klasických závodů a tři mistrovství. Na juniorském 
Mistrovství republiky mu jen o vlásek unikl mistrovský titul: „Zpočátku jsem 
jen těžko držel krok s ostatními jezdci. Pak se moje situace začala postupně 
zlepšovat. Nakonec se mi podařilo „utrhnout“ k mému vlastnímu překvapení 
stupeň juniorského vicemistra republiky. Ale až do poslední chvíle byl souboj 
na našich strojích napínavý a pro moji rodinu to musel být ukrutný nervák,“ 
zdůrazňuje držitel drahocenné trofeje.

Přes tento významný úspěch Martin Finěk nehodnotí sezónu 2010 jako 
pohádku se šťastným koncem: „Nevyšlo to bohužel tak, jak jsem si to 
představoval. Zejména mně mrzí, že jsem přišel na přeboru v Droužeticích 
o možnost startovat v juniorské světové sérii,“ prohlašuje „korunní princ“ 
juniorského mistráku 2010. Na příští rok má Martin exkluzivní plány: „Chci 
jezdit prestižní mezinárodní závody doma, v Německu a Rakousku. Už teď 
stejně startuji s dospělými závodníky, jsem mezi nimi nejmladší.“ Jak bude 
vypadat jeho zimní příprava na novou sezónu? „Posilovna, plavání, motokro-
sové tréninky v Holandsku a Itálii,“ vypočítává devatenáctiletá osobnost na 
sportovním poli s příměsí benzínu. Stejně dobré zázemí, jaké má doma, mu 
nechybí ani ve škole: „Učitelé mé životní náplni fandí a plně ji podporují. 
Uvolňují mně podle potřeby,“ pochvaluje si Martin Finěk.

Kvůli zraněné ruce utekl motokrosové naději z Blatné Martinu 
Fiňkovi úvod sezóny, nicméně se propracoval k cennému titulu 

juniorského vicemistra ČR

Blatenský reprezentant stáje SPEED MOTO TEAM má i svůj živý 
vzor. Jmenuje se Jindřich „Henry“ Gref, je Čechoameričan a táhne mu na 
sedmdesátku. „Přijíždí k nám pravidelně už deset let, vždycky na podzim 
a závodí, co mu síly a motor slouží. Rád s ním trénuji a moc si ho vážím,“ 
uvádí Martin Finěk.

Před motokrosovou nadějí z Blatné se blýská slibná závodní budoucnost. 
Příští rok bude bezpochyby tvrdý, tvrdší než ten letošní, ale Martin Finěk je 
bojovník a nemá v povaze se vzdávat.

                                                 Vladimír Šavrda

TALENTMANIA
Vynikajícího úspěchu dosáhly blatenské mažoretky PREZIOSO TJ Sokol Blatná v Česko-slovenské show Talentmania na televizní stanici NOVA. 

V této soutěži se probojovaly až do finále, kde ve čtvrtém finále měly mažoretky PREZIOSO za soupeře skupinu Hybrids´ Crew. Po vynikajícím předve-
dení svých „motorkářek“ však nedostaly od diváků takové množství hlasovacích SMS-ek, které by jim umožnily postoupit do superfinále. Finalistů v této
skupině bylo osm a jen dva postupovali. Jedním z postupujících byla právě skupina Hybrids´ Crew.

Dostat se v této celostátně sledované televizní show až do finále je i tak velký úspěch a  redakce Blatenských listů gratuluje mažoretkám PREZIOSO
a také celému realizačnímu týmu za předvedený výkon a děkuje za vzornou reprezentaci a zviditelnění našeho města Blatná. V závěrečném hodnocení 
jejich výkonu se i moderátor Leoš Mareš omluvil za to, že město Blatná nazval obcí.           Za Redakci Blatenských listů František Machovec
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MERHAUT Zdeněk
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CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky
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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

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět 

nabízím své kadeřnické služby! 
Objednávat se můžete již nyní na 

tel.777878292.
Dagmar Schollerová  777878292

Veronika Hudačeková 777628422

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nádražní II.
Beethoven zněl
nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku starou
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:

,,Co jste dnes
prožil krásného?“

Pokaždé se setkala
s nechápavým výrazem.

Beethoven zněl,
s radostí odcházel
starý pán o berlích.

            Karolína Frühbauerová

Hledám cvičitelky do nového 
relaxačního centra v Blatné. 

604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání 
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová 

flexibilita.
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Prodám garsonku ve Strakonicích.
V osobním vlastnictví, klidné místo za poli-
klinikou, zděná, 3.patro, výtah. Kompletně 
zařízená – velká zrcadlová skříň, vestavné 

patrové dvojlůžko, sedačka, poličky, skříňky, 
kuch.linka vč.spotřebičů. Koupelna po 

rekonstrukci. 
Cena 620 000,- Kč.

Podrobnější informace na tel.č. 724 558 514

Vyměním městský byt 
1+1,53 m2, 3. patro bez 

výtahu, sídliště Nad 
Lomnicí za větší (3+1, 
příp. 4+1). Nabídněte. 

tel.:774 181 121.

 J I M I   F O T O 
         Fotografické služby

-   svatby, oslavy, reportáže 
-   portrét, akt
-   ateliér, exteriér 
-   digitál, klasika - film 

AKCE : Sleva 10% na zakázky
               uzav�ené do konce roku 

                     Ji�í Mina�ík
      tel: 606 418 773  (po 13. hod.) 
       e-mail: jimi.007@ seznam.cz 

Prosperující písecká firma přijme
šičky pro dvousměnný provoz.

Požadujeme časovou flexibilitu, snahu se 
učit. Nabízíme práci v kvalitním kolektivu, 

dobré platové podmínky, příspěvek na 
dopravu.

Nástup možný ihned.
Kontakt: Dana Křížanová,

tel. 604 538 973 

Z několikaletými zkušenostmi z Velké 
Británie a USA nabízím soukromé lekce 
angličtiny „šité přímo na míru“ dle 
vašich individuálních potřeb (zaměření 
na konverzaci, gramatiku, rozvoj slovní 
zásoby, doučování dětí).

Pro děti, studenty i dospělé; jednotliv-
ce i skupinky; začátečníky i pokročilé.

Bližší informace na tel.č. 

724 558514.

Pronajmu garáž
  u kotelny

tel:608726071

Zemědělství Blatná a.s., Čechova 32
prodá jedlé brambory na uskladnění

cena 400,- Kč za l q.
Pracovní doba Po-Pá  7-15 hod.
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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

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Od 13. 9. 2010 ordinujeme na nové adrese: Sadová 1442

/v blízkosti Stavebnin pod rybníkem Pustý, Billiard baru, Husových sadů/
Ordinační hodiny: po, st, čt, pá 16-19 hodin

Út – operační den, objednaní pacienti

- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 h denně
- informace a konzultace pro klienty i mimo ordinační hodiny

Nabízíme:
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
- laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk, zubní vrtačka/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet



Číslo 19 / strana 18 Blatná 5. listopadu 2010 Ročník 21 (31)

V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389
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

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 pohoto-
vostní 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. 

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

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Ku�era – stavby, s. r. o. 
Zelená úsporám 

Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.

Nabízíme: zpracování projektu a energetických výpo�t�
 za�ídíme žádost o dotace 

zdarma zpracujeme p�edb�žnou nabídku 
                                             poskytujeme záruku až 90 m�síc�

Dále provádíme: 
- hrubé stavby     DRAHOSLAV KU�ERA
- celkové rekonstrukce budov    tel: 603 864 295
- rekonstrukce bytových jader    email: kucera.zednictvi@seznam.cz
- obklady a dlažby     www.kucera-zatepleni.cz
- sádrokartonové systémy 
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další 

Naše kancelá�:  Zahradnická 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 

INTERNET   
PIPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

   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 

H l e d á m e
řidiče-operátora

pro přibližování dřeva lesním trakto-
rem John Deere 6230 jako zaměst-

nance na plný úvazek pro lesy v 
okolí Blatné. 

Kontakt: G.T.S. CZ, s.r.o.,
Ing. Vokurka,

tel. 737851467.

Prodám byt 2 + 1 v klidné lokalitě 
v Blatné, 62 m2

částečně rekonstruovaný druž. byt 
tel. 608 939 373

 
Prodám byt 3 + 1 U Čertova kamene 

v Blatné, 78 m2

byt s balkónem, v osobním vlastnictví 
tel. 608 939 373

Pronajmu hezký byt 2+1, 6.500 Kč.
731 408 939, T. Krátký

KADEŘNICTVÍ STYLE 
Dagmar Schollerová 

mobil: 777 878 292 

listopad 20% sleva na barvení 
prosin 20% sleva na melírování 

leden 20% sleva na střihy 

Boženy Němcové 29, Blatná
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Vážení přátelé vína, zveme Vás  na 
Svatomartinské víno v Kaplance

Na sv. Martina, tj. ve čtvrtek 11.11.
v 11:11:11 hod. otvíráme v blatenské Kaplance

první letošní vína z Moravy a z Čech.
Pro tento den  je symbolické číslo 11, takže jsme
opět připravili 2 x 11 = 22 vzorků ročníku 2010.
Nejen vína Svatomartinská, ale i Svatokateřinská
a další mladá vína. Můžete ochutnávat, hodnotit, 
srovnávat, vybírat a nakupovat až do 17:30 hod. 
Pokračujeme opět v Kaplance v pátek od 15:00 
do 17:30 a v sobotu od 10:30 hod a máme pro 

Vás ještě další překvapení navíc !!!
V dalších dnech bude možné zakoupit  tato vína 

ve vinotéce  při VO Žíla MBM Blatná,
U Sladovny 315 v běžných provozních hodinách,
tj. denně 7:30 - 17:00 hod., v sobotu 8:00-12:00

Vína zůstanou v nabídce do vyprodání zásob.  
Jistě Vás potěší i další novinky naší vinotéky. 

Těšíme se na Vás.

Aktuální informace na www.vinozila.cz
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