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Cena 7,- Kč

Pocta Janu Hálovi
Pocta Janu Hálovi – to bylo setkání blatenských příznivců výtvarného umění dne 7. 9. 2010 v Městském muzeu v Blatné.
O Janu Hálovi a jeho díle hovořil doc. D. Slonim. Návštěvníci se též seznámili s obrazy ze sbírky blatenského muzea.
Foto a text Pet.

V Blatné zahájila provoz
první nekuřácká restaurace
Blatná - Návštěvníci restaurací si stěží dokáží představit vnitřní prostředí
takového zařízení bez typického modravého cigaretového dýmu, linoucího
se místností. Blatenští podnikatelé Jiří Říha a Miroslava Nová se rozhodli
vykročit po nové cestě - zřídili a 20. července otevřeli první nekuřáckou
restauraci ve městě. „Hledali jsme něco nového, co v Blatné ještě chybí.
Klasickou jídelnu máme v budově sokolovny, v patře funguje starší pivnice,
takže tahle alternativa se sama nabízela,“ říká Jiří Říha, známý v Blatné spíše
pod přezdívkou „datel“.
Většina obyvatel města tuhle novinku vítá. „Kladné ohlasy jednoznačně
převažují nad zápornými. Dokonce i kuřáci, ba i těžcí kuřáci, nám vyjadřují
plnou podporu,“ uvádí Miroslava Nová, „Kouření při jídle prostě obtěžuje.
Pokud se zábava tzv. „rozjede“, mohou se hosté přesunout na zahrádku nebo
do pivnice. Návštěvnost nekuřácké restaurace je zatím střídavá - někdy je tu
plno, někdy je to slabší. Myslím, že zima ukáže, jak na tom jsme.“
Co se nabídky nápojů týče,
je přímo královská a co je
hlavní - v mnoha ohledech
originální. Okázalou perlou
v ní je belgické neﬁltrované
pomerančové pivo značky
„Hoegaarden“. „Nabízíme řadu
jiných specialit - červené a bílé
moravské víno do džbánku,
pro pivaře novinku od Staropramenu jedenáctku, klasika
Prazdroj dvanáctku, točené nealko pivo pro řidiče, černé pivo „Leffe“,
představuje nápojový sortiment nekuřácké restaurace v přízemí pivnice „U
Datla“ Miroslava Nová. I jídelníček všechny fajnšmekry nadchne: „Host si
tu může objednat například tatarský biftek, grilovanou panenku 300 gramů,
děláme i pokrmy pro vegetariány. Klasicky vedeme polední menu, minutky,
moučníky po obědě,“ vypočítává mladá podnikatelka. Součástí nekuřácké
restaurace je i dětský koutek.

Vybudování tohoto v blatenských podmínkách ojedinělého podniku trvalo
půldruhého roku, nutno ještě připočítat půl roku „vakua“ při čekání na poskytování úvěru. „Sama myšlenka je ale stará dobrých čtrnáct let od doby, kdy
začala fungovat pivnice,“ upozorňuje Jiří „Datel“ Říha, který v pohostinství
podniká od roku 1992 a od roku 1994 společně s Miroslavou Novou. Práce ve
třech blatenských provozovnách vzalo oběma pořádný kus života, ale ničeho
nelitují: „Teď nás stojí dost sil pořádně rozjet naši nekuřáckou restauraci.
Ale až nám otrne, jistě zase něco nového vymyslíme. Chybí nám v Blatné
sál k prezentaci muziky - ten kdyby se nám podařilo zřídit, moc by nás to
bavilo,“ plánuje v mysli podnikatel, který sám má k hudbě více než blízko.
Od roku 1988 hraje společně s populární kapelou „Anča Band“.
Přízemí objektu, které se teď proměnilo v nekuřáckou restauraci, ostatně
sloužilo v dřívějších dobách právě hudebním účelům. „Ano, už dříve se tady
pořádaly hudební produkce, částečně jsme uvažovali o zřízení klubu. Ale
Blatná je malé město na zřízení rockového klubu, neuživilo by nás to. A pak
- situace je teď jiná, nahoře máme byt a děti. Hudební myšlenku jsme ale
v žádném případě neopustili, jak už jsem řekl, ten prostor tady pořád ještě je!“
Ve spodních prostorách se vystřídalo v minulosti více než sto kapel a interpretů /Jiří Schmitzer, Jablkoň, Václav Koubek/.
První rok se zde hrálo
každý týden.
Prostor fungoval jako
zkušebna pro hudební
tělesa, zkoušeli zde blatenští ochotníci v období
po povodni, hrál se zde
ping-pong i kulečník,
pro děti se pořádala
představení loutkového
divadla.
Jiří „Datel“ Říha a Miroslava Nová neřekli v podnikání a hudební oblasti
ještě své poslední slovo. Obyvatelé Blatné se mohou těšit, čím je toto sehrané
duo ještě překvapí.
Vladimír Šavrda

Kdy se dočkáme také NEKUŘÁCKÉ KAVÁRNY?
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A KTUALITY
Den otevřených
dveří
V rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
společně s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR, Vás Domov PETRA Mačkov zve na
celostátní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ poskytovatelů sociálních služeb, který se bude konat dne
6.10.2010 od 9:00 hod do 17:00 hod. Pracoviště
Domova PETRA v Mačkově se otevřou veřejnosti
a každý se může osobně seznámit s tím, jaké
služby jsou uživatelům poskytovány.

Povodně 2010,
Liberecký kraj
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o aktivní účasti
Města Blatná a Technických služeb města Blatné
s. r. o. na likvidaci následků povodní 2010 v Libereckém kraji.
Technické služby města Blatné s. r. o. byly
požádány prostřednictvím Technických služeb
města Liberce a. s. o poskytnutí pomoci na likvidaci následků povodní, kterou bylo vyslání
nákladního vozidla s nosičem kontejnerů včetně
obsluhy. Dále bylo požádáno o poskytnutí hmotné materiální pomoci, na kterou Město Blatná
vyčlenilo ze svého rozpočtu 20 tis. Kč. Za tyto
prostředky byl nakoupen dezinfekční materiál,
lopaty, stěrky, škrabky, plechová vědra, kolečka,
ochranné pracovní pomůcky apod.
Veškerá výše uvedená pomoc byla přímo
poskytnuta jedné z nejvíce postižených obcí, a to
Obci Raspenava.
Rádi bychom touto cestou, jménem Obce
Raspenava, poděkovali za poskytnutí materiální
pomoci Městu Blatná a dále pak pracovníkům
Technických služeb města Blatné s. r. o. panu
Václavu Macháčkovi, Zdeňku Hajníkovi a Antonínu Růžičkovi, kteří se aktivně podíleli na
likvidaci škod způsobených povodní v roce 2010
v Libereckém kraji, a to v době od 13. srpna 2010
do 20. srpna 2010.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navráti

Zeleň na tř. J. P.
Koubka v Blatné
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o., se
v současné době potýkají s problémy údržby veřejné zeleně na tř. J. P. Koubka. Jedná se zejména o
vzrostlé stromky, u kterých dochází v posledních
dvou letech k častějšímu usychání, a to v téměř
stejných lokalitách.
Proto bychom Vás touto cestou chtěli požádat
o větší vzájemnou spolupráci při údržbě této
zeleně a zlepšování již tak příjemného vzhledu
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PETICE
Vážený pane starosto a představitelé města!
V červnu 2008 jsme předali panu místostarostovi petici upozorňující na nevhodnost umístění
restauračních a podobných podniků s 24 hodinovým provozem v obytných částech města Blatná
(dále jen „Petice“), kterou podepsalo 135 občanů.
Vycházela z dlouhodobé nespokojenosti obyvatel
bydlících v okolí VIKTORIA BARU v ulici Na
Bílé husi, ale i v odlehlejších místech sídliště.
Opilí zákazníci VIKTORIA BARU se během
noci chovají velmi hlučně a vulgárně, a to jak před
barem, tak i cestou k domovu. Ještě v průběhu
dopoledních hodin potkáváme motající se, močící,
zvracející a i souložící zákazníky před VIKTORIA BAREM i v jeho okolí. Rozbité sklo, zvratky,
obrácené kontejnery a nepořádek tvoří pravidelný
neutěšený obrázek dříve poklidného sídliště.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou
ZM vydalo po naší Petici na zasedání dne 23. 6.
2008 s účinností od 10. 7. 2008 obsahuje omezení
prospěšná nočnímu klidu. Tato vyhláška však není
dle našeho názoru naplňována. K tomu přispívá
i liknavá činnost městské policie a živnostenského
úřadu.
Domníváme se, že kamerový systém, který
má město k dispozici, by měl být využíván právě
v nejproblematičtějších lokalitách města a k těm
se prostor v blízkosti VIKTORIA BARU nepochybně řadí.
Žádáme Vás důrazně, abyste zajistili pořádek
a bezpečnost ve městě, prováděli kontrolní činnost, využívali kamerový systém a na základě
zjištěných poznatků důsledně postihovali podnikatele i občany, kteří vyhlášku porušují. Jestliže
majitelé podniků nevěnují požadavkům města
příslušnou pozornost, je nutné provoz takových
zařízení omezit nebo zakázat.
Věříme, že tuto naši petici projednáte se
stejnou vážností, s jakou jsme ji psali a přijmete
konečně opatření, která kritickou situaci v okolí
VIKTORIA BARU vyřeší ke spokojenosti a klidu
občanů Blatné.
Tuto petici podepsalo 171 občanů žijících
v nejbližším okolí problematického podniku.
Máte-li podobné problémy, neváhejte a obraťte
se na zástupce města.
Za petiční výbor:

A MÁME TU PODZIM!
Příroda se zbarvuje, vzduch se tetelí, z krajiny dýchá ticho a klid. Rok pokročil a blíží se
ke konci.
Z pranostiky konce září:
- KDO PRACOVAL V LÉTĚ, TOMU POVÍ
ZÁŘÍ, TUČNÁ BUDE JESEŇ, TĚŠ SE HOSPODÁŘI!
- PO SV. MATOUŠI (21.9.) OVOCE SE
OKOUŠÍ
- JABLKA ČESATI SE MAJÍ NA SCHOD
MĚSÍCE
- NA SV. VÁCLAVA ČESKÉHO (28.9.),
BÝVÁ ZASE VÍNA NOVÉHO
- SVATOMICHALSKÉ VÍNO – PANSKÉ
VÍNO, HAVELSKÉ VÍNO – SELSKÉ VÍNO
- S JAKOU ODEJDE MĚSÍC ZÁŘÍ, S TAKOVOU ŘÍJEN PŘIJDE TVÁŘÍ
POZVÁNKA NA KONCERT – PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Soubor HRADIŠŤAN S J. PAVLICOU vystoupí dne 6. října 2010 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Březnici. Vstupenky zakoupíte již
nyní v naší prodejně lidového řemesla na náměstí
Míru 209 – „U SV. KATEŘINY“. Cena vstupenky
je 210,- Kč.
-------------------------------

TIP PRO VÁS: Nový výběr růženců
a desátek

Marie Vojtová, Božena Fajová, Marta Pletková a
Marie Šejvarová

Eva Fučíková
lidové řemeslo

centrálního prostoru našeho města. A jak v tomto
směru spolupracovat? Je to velmi jednoduché,
majitele provozoven prosíme, aby veřejnou zeleň
nezalévali vodou se saponáty, kterou používají
na úklid svých prodejních prostor (vždyť máme
veřejnou kanalizaci), majitele psů prosíme, aby
stromky jejich mazlíčkové nevyužívali jako
„patníky“, avšak žádáme i ostatní občany a návštěvníky našeho města, aby se k veřejné zeleni
chovali ohleduplně, neboť zpříjemňuje a zlepšuje
vzhled našeho města a v neposlední řadě její
zachování snižuje náklady na její obnovu a tím i
šetří rozpočet města samotného.
Závěrem bychom Vás ještě chtěli informovat
o události, která se stala v úterý 7. září, kdy došlo

ke zničení 3 ks okrasných dřevin u marketu Lidl
a v této souvislosti ke zničení jedné dopravní
značky v ul. Purkyňova a dále pak k převrácení
3 ks zvonů na separovaný sběr na nám. J. A.
Komenského a k vysypání jejich obsahu. Zde se
nám naskýtá otázka: „Proč celé prázdniny byl
v Blatné klid a nyní po začátku školního roku
opět nastává vandalismus?“. Odpověď najde
jistě každý sám.
Předem Vám všem velmi děkujeme za spolupráci!!!
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil
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Kandidáti pro vás

Blanka Malinová, Ing. Robert Flandera, František Machovec, Bc. Josef Etlík, Karel Zbíral, Ing. Milan Žíla, Hana Koubíková, Jaroslav
Kouba, Ing. Jana Michálková, Danuše Troníčková, Ing. Lenka Scheinherrová, Alžběta Štípková, Josef Kostka,
František Šesták, Albín Veselý

ŘEŠENÍ PRO BLATNOU
NÁŠ DOMOV PŘÍJEMNĚJŠÍ PRO RODINY
Budeme usilovat o:
- řešení problémů, které trvale ovlivňují každodenní život největšího počtu občanů.
- bezpečnost, čistotu, nabídku kulturních akcí
a omezení vandalismu
- zodpovědné a průhledné hospodaření
s prostředky města
- fungující radnici pro občany.

Budeme podporovat:
- vznik volně přístupných sportovišť
- místní občanské iniciativy, spolky a zájmová
sdružení
- zachování místních kulturních tradic a kulturního dědictví
- možnosti slušného kulturního vyžití mládeže
- spolupráci s partnerskými městy
- zkvalitnění podmínek pro život starších a
handicapovaných spoluobčanů.

Zajistíme:
- pravidelné informování občanů o dění
v zastupitelstvu, radě a na radnici (např.
v Blatenských listech)
- aby připomínky občanů byly projednávány
s plnou vážností.

Služba občanům a koncepční práce
na rozvoji města je naším hlavním
cílem.

VAŠE HLASY NÁM POMOHOU USKUTEČŇOVAT TYTO ZÁMĚRY.
Každý hlas má svoji váhu a může rozhodnout o tom, jak se bude naše město v příštích letech rozvíjet.
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Volby do zastupitelstva města v roce 2010 – II. část
Pokračování z minulého čísla.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
a) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
r) zřizovat a zrušovat obecní policii
s) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce.
t) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších
veřejných prostranství.
u) udělovat a odnímat čestné občanství obce,
v) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
x) rozhodovat o peněžních plnění poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20000,- Kč a peněžních
darů ve výši nad 20000,- Kč fyzické, nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50000,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitním organizacím a jiným fyzickým, nebo
právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot dle
smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20000,- Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20000,- Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20000,- Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení
k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) emise komunálních obligací.
Zastupitelstvo obce dále rozhoduje i o zrušení usnesení rady obce, jsou-li
mu předložena k rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce si může dále vyhradit další pravomoc v samostatné
působnosti obce – mimo pravomoce, vyhrazené radě obce.
Zastupitelstvo obce přijímá usnesení. K přijetí usnesení, rozhodnutí nebo
volbě musí být vždy souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
obce.
Dalším orgánem v samostatné působnosti obce je rada obce, které je
vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným,
nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazena
zastupitelstvu obce,
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy
zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat
odbory a oddělení obecního úřadu
g) na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost
může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela, nebo
jenom zčásti
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem
v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto
působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo
příspěvkové organizaci zcela, nebo zčásti,
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.
Na rozdíl od jednání zastupitelstva obce, která jsou veřejná, jsou jednání
rady obce neveřejná.
Toto jsou základní pravomoci a povinnosti, zastupitelstva města a rady
města, které stanovuje Zákon o obcích.
Z těchto, výše uvedených bodů je zřejmé, že na členy zastupitelstva
obce a také rady obce, jsou zákonem kladeny nejen velké požadavky, ale je
členům zastupitelstva obce dána velká zodpovědnost.

Volby do zastupitelstva
města v roce 2010 – III. část
V této části bych chtěl popsat práci okrskové volební komise a dále
i systém výpočtu pro přidělení jednotlivých mandátů.
Na rozdíl od voleb do Parlamentu ČR, jak Poslanecké sněmovny, tak
i Senátu je volební lístek pro volby do zastupitelstva obce odlišný. Zde
jsou všechny kandidátní strany seřazeny dle vylosovaných čísel na jediném
volebním lístku. V našem městě Blatná tak bude na volebním lístku seřazeno
podle vylosovaného pořadí všech devět volebních stran. Jelikož se v našem
městě volí patnáctičlenné zastupitelstvo města, může volič vybírat (zaškrtnout) buď celou volební stranu, nebo si může vybrat svoje kandidáty napříč
všech volebních stran – maximálně však patnáct kandidátů.
Po odvolení a uzavření okrskových volebních místností pro voliče, začíná
hlavní a nejdůležitější práce členů okrskové volební komise.
Musí zjistit celkový počet voličů, kteří přišli do volební místnosti, počet
odevzdaných platných hlasovacích lístků a dále musí okrsková volební
komise sečíst hlasy pro jednotlivé volební strany a následně i hlasy pro
kandidáty jednotlivých volebních stran. Z této mravenčí a také velmi pečlivé
činnosti se sepíše Zápis, který se odevzdá Českému statistickému úřadu na
pracovišti u pověřeného obecního úřadu.
Po obdržení zápisů od všech okrskových volebních komisí (v Blatné je
celkem 11 volebních okrsků) a sečtení výsledků je dáno, kolik obdržela
každá volební strana platných hlasů. Tento součet se vydělí počtem kandidátů této volební strany a tím se získá průměrný počet hlasů v té, které
volební straně. Získal-li některý z kandidátů nejméně o 10% více hlasů,
než je takto vypočtený průměr, potom postupuje tento kandidát ve volební
straně na první místo.
Pro přidělení jednotlivých mandátů se postupuje následně:
Celkový počet hlasů, který získala každá z volebních stran se vydělí
postupně čísly 1, 2, 3, 4 a dále vždy o jedno číslo větší.
Takto získané podíly se seřadí podle velikosti, v našem případě pro Město
Blatná, je zapotřebí 15 největších podílů a za každý podíl, obsažený v této
řadě získá volební strana jeden mandát.
Při rovnosti podílu rozhoduje celkový počet hlasů, které volební strana
získala.
Výsledky voleb se následně zveřejní na úřední desce registračního
úřadu.
František Machovec
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky
o obci. V lednu letošního roku bylo ve Skaličanech hlášeno k trvalému
pobytu 113 obyvatel. Na základě dosažitelných údajů lze konstatovat, že
nejvíce obyvatel měla ves v roce 1869 (253), ještě v roce 1921 zde žilo
236 obyvatel. Tento fakt je dán i tím, že pod Skaličany patřila osada Újezd
u Skaličan a Chobot (1.díl), který je od 90. let 20. století obcí samostatnou.
V současné době lze předpokládat růst počtu obyvatel v souvislosti se
zvýšenou stavební činností v obci. Výměra katastrálního území Skaličany
činí 673 ha (dříve se jednalo o více než 900 ha), přičemž většinu rozlohy
tvoří lesní plochy (387 ha, cca 58%), 235 ha tvoří zemědělské pozemky
a 23 ha vodní plochy. Do připravované publikace uvítám případné podněty
a jakoukoliv dokumentaci z historie obce, nejen ze vzdálené minulosti (e-mail: chenicek@mesto-blatna.cz).
Václav Cheníček

Nové programy a kroužky
v MC Kapřík
Výtvarná dílnička pro děti
Každé pondělí dopoledne mohou děti malovat, modelovat či vyrábět
společně se svými maminkami, vždy od 9.00 hod se na všechny tvořivé
děti těší Alena
Úterní dopoledne pro děti do 12 měsíců
Cvičení a říkadla pro děti do 12 měsíců, program bude přizpůsoben
časovému režimu dětí, maminky budou mít určitě čas na povídání i na
kávičku
Program připravuje každé úterní dopoledne Irena
Středeční dopolední program pro děti a maminky
Každou středu dopoledne na děti a maminky čeká Vodnické tvoření,
Kapříkova notička a program Rybičky, hejbejte se! – pásmo her, pohádek,
říkadel, malování, zpívání …
Program připravují Martina, Lucka, Lenka a Maruška
Šikovné ploutvičky
Výtvarný kroužek pod vedením p. H. Vydrové, pro děti od 4 let
Každé úterý od 14.30 do 15.30
Začínáme v úterý 5. října
Angličtina s Kapříkem pro začátečníky a pro mírně pokročilé
Kurz angličtiny pro dospělé a pro mládež pod vedením Mgr. L.
Novotné
Termín bude domluven na 1. schůzce ve čtvrtek 7. října od 16.00
hod.
Cvičení pro těhotné
Dvouměsíční kurz pro nastávající maminky, které si nejen zacvičí,
ale dozví se i vše důležité o porodu
Kurz povede p. S. Bulková
Začínáme v pátek 1. října, vždy od 16.00 do 17.00 hod
Tvořivá dílna pro maminky
Vždy 1x za 14 dnů, termín bude upřesněn

Při žních před čp. 4, cca 60. léta 20. století (foto – archiv rodiny Počtových) .

Mateřské centrum Kapřík
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 – od října
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5. 10.)
ST: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (od 1. 10.)
Angličtina s Kapříkem pro začátečníky i pro mírně pokročilé (pro
dospělé a mládež) – termín bude domluven na 1. schůzce 7.10. – od
16.00 hod.
Tvořivá dílna maminek – vždy 1x za 14 dnů, termín bude upřesněn
Říjnový program – pondělky a středy
4. 10. – Lampionky
6. 10. – Tiskáme a hrajeme si
11. 10. – Dnes máme posvícení!
13. 10. – Vyrábíme hnětynky
18. 10. – Halloween aneb Strašidelné pondělí
20. 10 . – Veselé dýně - malování a cvičení s míči
25. 10 . – Zvířátka z ulit a skořápek
27. 10. – Podzimní ježci

V neděli 3. října od 15.00 hod DRAKIÁDA
- více na www.mckaprik.estranky.cz

P�ij�te si s námi zatan�it!
Od 2. �íjna bude probíhat v sále blatenské sokolovny
každou sobotu od 17:30 hod.

Tane�ní kurz pro dosp�lé
více informací na www.tanecni-blatna.webgarden.cz
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Týden s přáteli z Francie
Na základě dlouhodobé spolupráce se uskutečnilo setkání fotoklubů BlaFo při DDM Blatná
a Ateliéru C. S. L. Sargé les Le Mans ve Francii.
Na 100 fotograﬁí z Francie a 60 fotograﬁí z ČR
jste mohli shlédnout na výstavě v Domě dětí
a mládeže v Blatné v týdnu 6. 9. - 12. 9. 2010.
Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží za
přítomnosti přátel ze Sargé, zástupců města
Blatné, vedení DDM Blatná, členů fotoklubu
BlaFo, a další veřejnosti. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
setkání a výstavy, zvláště pak zástupcům města
Blatné, za ﬁnanční podporu celé akce, panu Janu

Týcovi za organizaci setkání obou fotoklubů a panu Miroslavu Schreibrovi za hudební doprovod
na vernisáži. Rovněž tak ﬁrmě HALIDRINKS
za sponzorský dar, a všem členům fotoklubu za
organizaci a přípravu programu na celý týden
setkání. Přátelé z Francie byli ubytováni v rodinách, viděli Blatnou a okolí, navštívili ÚSP
Petra Mačkov, uměleckého kováře pana Hrubého
v Čekanicích. Absolvovali dva dny pobytu ve
Znojmě spojené s prohlídkou muzea fotograﬁe
v Jindřichově Hradci. Navštívili město Klatovy,
Klenovou a Velhartice, zámek Březnici a nové
muzeum v Rožmitále pod Třemšínem. Celý program byl završen návštěvou kostela ve Starém
Rožmitále. Poděkování patří také panu Hoyerovi,
který zahrál na historické varhany a zazpíval píseň
„Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Přátelům ze
Sargé se program celého týdne velmi líbil a těší se
na další setkání obou fotoklubů, které by se mělo
uskutečnit v roce 2012 ve Francii.
Za DDM Blatná a fotoklub BlaFo
Marcela Šebková

Zumba fitness
– nyní také
pravidelně v Blatné
Prázdniny utekly jako voda a máme tady září
a s ním přichází také nové pravidelné lekce. Již
více než rok vedu kurzy orientálních tanců v ZUŠ
v Blatné. Atmosféra, kterou si zde užívám, je
natolik skvělá, že jsem se rozhodla nabídnout
všem ženám, mužům i dětem další možnost, jak
si užít nový druh zábavy.
Je to Zumba! Párty, která je inspirována
latinsko-americkou hudbou. Lekce zahrnuje tanec
a ﬁtness, připojuje latinsko-americkou a mezinárodní hudbu a taneční pohyby vytvářející dynamický, vzrušující a účinný ﬁtness systém!
Ráda bych vám nyní trochu přiblížila, co to
vlastně Zumba je.
Zumba se zrodila z vášně Beta Pereze pro
latinsko-americkou hudbu, exotické taneční
rytmy a ﬁtness.
Alberto „Beto“ Perez je tvůrčím duchem
ﬁtness programu, díky němuž miliony lidí nepřestávají žasnout, jak Zumba mění jejich tělo,
mysl i životní styl.
Beto začal s tancem již jako malý chlapec, ve
svém rodném městě Cali v jižní části jihoamerického státu Kolumbie. Jako teenager si tanečním
uměním přivydělával na živobytí – vytvářel
choreograﬁe pro místní tanečníky a tančil v salsa
klubech. Později získal stipendium na prestižní
Brazilské taneční akademii Marie Sanford. Po
jejím absolvování se stal tamtéž instruktorem
a specializoval se na latinsko-americké tance.
Beto nejprve učil salsu, merengue a rumbu. Vedle
toho vedl i lekce stepu, funku, jazzu a moderního
tance. Později ho zájem o ﬁtness přivedl ke složení zkoušek na osobního trenéra a instruktora
ﬁtness.
Jednoho dne, když dorazil na lekci, si uvědomil, že svou tradiční hudbu na aerobic nechal
doma. Zaimprovizoval a z batohu vytáhl několik
oblíbených nahrávek latinsko-americké hudby.
Vložil je do přehrávače a odučil svou první lekci
Zumby.
Do několika měsíců po improvizované hodině „Zumby“ se Betova nová metoda uchytila
a ve městě Cali se stal tak populární, že hvězdná
zpěvačka Shakira si jej najala jako choreografa
svého alba „Pies Dezcalsos“.
A tak se v roce 2000 Beto rozhodl pro velkou
změnu a přestěhoval se do Spojených států. Vy-
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zbrojen pouze svým charismatem a nesmírným
odhodláním odjel do Miami, aby tam hledal svůj
americký sen.
Zumba, kterou tak vytvořil, se tak stala jedinečným spojením tance a cvičení, jehož cílem
bylo vrátit do ﬁtness ZÁBAVU!
Co je Zumba?
Zumba spojuje nesmírně energetickou a motivující hudbu s unikátními pohyby a kombinacemi,
které návštěvníkům lekcí Zumby umožní vytancovat se ze svých každodenních starostí.
Zumba staví na principu, že cvičení by mělo
být zábavné a snadné tak, aby se cvičící byli
schopni tohoto programu držet a přinášelo jim
dlouhodobé zdravotní výsledky.
Zumba se vymyká tradičním ﬁtness programům v tom, že v jejím podání se z ﬁtness stává
zábava a není tedy cvičením, na které lidé „musí
chodit“, ale na které „chtějí chodit“.
Zábavnost rovněž zvyšuje intenzitu pohybu.
Kouzlo hudby návštěvníky lekcí motivuje pohybovat se intenzivněji, než kdyby měli odcvičit
sérii klasických dřepů nebo posilovacích cviků.
Zumba nepůsobí úžasně jen na tělo, ale i na
mysl. Je to euforizující cvičení, které lidem
zvedne náladu.
Co budete na lekci Zumby potřebovat?
Rozhodně budete potřebovat dobré sportovní
boty s minimálním vzorkem, sportovní pohodlné
oblečení, ručník a nápoj.
Na konci tohoto článku bych ještě ráda poděkovala všem ženám, se kterými se vídáme již
více než rok na kurzech orientálních tanců. Každý
pátek, kdy za vámi přijíždím, mi přinášíte velikou
radost a podporu pro to, abych i nadále vše dělala
s nadšením, kterého jste i vy plné. Děkuji Vám!

Kontakt pro informace o lekcích: Kateřina
Štěpánková, tel. 603 436 535,
e-mail: info@bellydance.cz
www.bellydance.cz
Tento článek slouží jako kupon pro 1 lekci
Zumby ZDARMA.

BOWLING CENTRUM BLATNÁ

www.bowlingblatna.cz
Telefon: 728 279 507
Email: theonebowling@seznam.cz

NABÍZÍME
Restaurace a Bar:
Hotová jídla v pracovní dny od 11-14 hod.
Minutková kuchyn� v pracovní dny od 14-22 hod.

O víkendu pouze minutková kuchyn� a to od 11-23 hod.
Kapacita restaurace 60 míst
Salónek 30 míst – vhodné na spole�enské akce a ve�írky.
Možnost rezervace jak prostoru tak i menu na ob�d, ve�e�e �i jiných
p�íležitostí.
BOWLING – 4 bowlingové dráhy vybavené monitory na
vyhodnocování aktuálních výsledk�.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pond�lí – �tvrtek
11.00 – 23.00hod.
Pátek – Sobota
11.00 – 01.00hod.
11.00 – 22.00hod.
Ned�le
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Jak a kdy začít?

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PREZIOSO TJ Sokol Blatná
Mmohou se hlásit děvčata
s ročníkem narození 2004, 2005,
2006
Noví zájemci o tanec se mohou
přihlásit nejen při pravidelných náborech, které pořádáme každoročně
začátkem září.
Ovšem mohou se přihlásit i v průběhu školního roku. Skupiny pro začínající jsou rozděleny podle věku
a tanečního stylu.
S tancem lze začít v jakémkoli věku, avšak ideální je věk 4 – 5 let dítěte.
Nejpřirozenějším projevem zdravého člověka je pohyb.
Proto systematická pohybová průprava adekvátní věku dítěte je výborným
základem pro všechny druhy sportu.
PŘÍPRAVKA PREZIOSO - ROZVRH TRÉNINKŮ
Trenér : Bc. Hana Novotná +420 725 040 431, +420 775 343 625
Středa: 15:30 – 17:00, Pátek 14:30 – 17:00

Co nabízíme našim tanečníkům ?
Po absolvování PŘÍPRAVKY navazuje systematický tréninkový program
vrcholové formy mažoretkového sportu (baton, pom-poms) přizpůsobené
věku dítěte. Střídání tréninků týmových, skupinových a individuelních
umožňuje trenérům lépe poznat začínající tanečníky po stránce fyzické,
psychické a více vnímat jejich osobní vlastnosti.
Info také na www.preziosoblatna.estranky.cz

CESTOVNÍ KANCELÁØ
Cestovní kanceláø je pojištìna dle zákona è. 159/1999 Sb.

Tréninkový plán:
Základní taneční postavení – správné držení těla
Základy gymnastiky /osvojení si metodických řad na protažení a postupné
zvětšování rozsahu dolních končetin – „rozštěp“, „provaz“/
Výuka základních prvků mažoretek a pompoms– rozvoj koordinačních
schopností / hudebně pohybová a rytmická průprava

®

CENTRUM CESTOVÁNÍ A ZÁJEZDÙ

Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!
Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš!
Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí
Levné zájezdy do celého svìta | last minute |
Letenky | lodní lístky | ubytování

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Léto se s námi v �echách již definitivn� rozlou�ilo.
Podzimní rovnodennost letos p�ipadla na 23. zá�í a
ohlásila tak za�átek astronomického podzimu.
Zato na jižní polokouli za�íná jaro! Nemáte-li rádi
sychravé podzimní po�así, není nic snazšího, než
následovat chytré vlaštovky a taktéž odlet�t do
teplých krajin. �eské období podzimu a zimy je
totiž nejlepší �as pro návšt�vu Karibiku, Thajska,
Austrálie, Nového Zélandu �i jiných podobn� krásných exotických destinací. Zastavte se
v informa�ním centru a cestovní kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží pro tipy a rady na
podzimní cestování.

Kultura odjinud
��

��

Mezinárodní festival studentských film� v Písku oslaví letos 10. jubilejní ro�ník. Festival
se bude konat ve dnech 30. zá�í – 2. �íjna v kin� Porty�. Na p�íprav� festivalu už nyní
pracují studenti obou píseckých filmových škol. Bilan�ní, desátý ro�ník, nabídne v�tší
prostor pro prezentaci tv�r�ích aktivit nejen student�m píseckých st�edních i vysokých
škol, ale i um�leckým školám v rámci i mimo rámec jiho�eského regionu. Tento ro�ník
bude mít i velice silný humanitární akcent. Pátek 1. �íjna bude ve znamení tvorby
hendikepovaných um�lc�. Spolupráci p�islíbili po�adatelé pražského festivalu Mental
Power Prague Film Festival a Domov sociální pé�e PETRA Ma�kov, který byl z�ízen
Jiho�eským krajem. Tvá�í letošního ro�níku je here�ka Martha Issová, kterou do své
festivalové zn�lky obsadil student III. ro�níku FAMO Jan Vejnar. Zn�lka tradi�n� vzniká
jako jedno z praktických cvi�ení a o jejím vít�zství - v tajném hlasování - rozhodují
studenti obou filmových škol. Jan Vejnar se také automaticky stal
režisérem obou festivalových ve�er�. Do sout�že byly letos p�ihlášeny
filmy z 21 zemí sv�ta nap�. z Indie, Brazílie, Izraele, Íránu �i Taiwanu.
Mezinárodní porotu letos povede pravidelný festivalový host, um�lecká
�editelka MFF Karlovy Vary Eva Zaoralová
Strakonice budou žít o víkendu 25. a 26. zá�í Václavskou poutí.
Podrobný program je k dispozici v blatenském infocentru pod v�ží.

T�šíme se na Vaši návšt�vu.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

J. P. Koubka 4
Blatná
383 323 100
blatna@ciao.cz
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Akademie TJ Sokol Blatná
Tělocvičná jednota Sokol Blatná uspořádala 17.9.2010 pro širokou veřejnost Akademii k příležitosti 125. výročí založení blatenské jednoty. Nabízený
program přilákal do blatenské sokolovny řadu příznivců, kteří měli možnost zhlédnout ukázky činnosti jednotlivých oddílů.
Akademie byla zahájená slavnostním nástupem všech účinkujících. V čele pochodovali se sokolskou vlajkou Sokolové v krojích. Po úvodním slovu
starostky Sokola sestry Blanky Malinové a sokolské zdravici „Nazdar!“ se své moderátorské role chopila Jana Augustinová, která slovem doprovázela
program celého odpoledne. Hned v úvodu předvedly divákům svoje umění mažoretky. Mažoretky PREZIOSO i Blatenské mažoretky zatančily ve všech
věkových kategoriích, od přípravek po seniorky, s hůlkou či pompony, ve skupinách i sóloformacích.
Poté přišla na řadu přehlídka bojových umění, kterou prezentovaly oddíly karate, juda a tai chi. Z ukázek různých bojových technik bylo vidět, že tyto
oddíly cvičí opravdu na vysoké úrovni. Volejbalisté sehráli dvě přátelská utkání, nejprve se v rámci Sokola utkaly zkušenější volejbalistky s jejich mladšími kolegyněmi, poté si Dřeváci TJ Sokol přizvali za soupeře místní Tělovýchovnou jednotu. Na scéně také vystoupili členové tanečního klubu a cvičení
zumba. Závěr patřil kapele Z Vršku, která hrála a zpívala k tanci a poslechu po celý zbytek večera.
Organizátoři Akademie děkují všem za účast a těší se, že příští rok budou moci opět uspořádat pestrou přehlídku činnosti blatenského Sokola.
Mgr. Ondřej Kočovský , místostarosta Sokola

Taichi.
Slavnostní nástup

Karate.

Blatenské mažoretky

Mažoretky PREZIOSO.

Judo.
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Zumba.

Kapela Z Vršku.
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Dny otevřených ateliérů 2010 – Velká
účast umělců

České Budějovice (9. 9. 2010) – Svoji účast
na festivalu výtvarného umění mohli jihočeští
umělci potvrdit až do 6. září 2010. A výsledek?
Přihlásil se doposud rekordní počet ateliérů
a galerií. Nad slavností výtvarného umění
převzal záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel
Schwarzenberg, hejtman Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola a člen rady Jihočeského kraje
Ing. František Štangl. Dny otevřených ateliérů
se uskuteční ve dnech 23. – 24. 10. 2010 na celém území jihočeského kraje.
V roce 2008 bylo v rámci této akce, zaštítěné
společnou propagací, otevřeno 35 ateliérů a deset
galerií, v roce 2009 se celé akce zúčastnilo již
celkem 148 výtvarných subjektů a pro tento rok
se počítá s účastí 208 umělců a galerií a s několika
dalšími novinkami, zejména v krajském městě.
Pro samotné umělce se nabízí příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit
veřejnost se svou tvorbou jinak, než na klasické
výstavě. V minulém roce tuto příležitost využily
například výtvarné dílny Divadla Continuo, dále
typograﬁcké studio Františka Štorma, výtvarný
ateliér Barbory Blahutové, ale i mnoho dalších
ateliérů, dílen a galerií. Jaké osobnosti se účastní
Dnů otevřených ateliérů tento rok? „Rozmanitý
seznam přihlášených je k dispozici na webových
stránkách http://dnyotevrenychatelieru.kulturni-most.cz/. Své tvůrčí prostory otevřou mnozí
loňští účastníci: architekti 4ds, sochař Doubrava,
graﬁk Palma a další. Ale máme desítky nových

jmen a atraktivních míst k navštívení. Například
se zúčastní malíř Štěpán Mikuláš Mareš, členové
Volného sdružení výtvarníků KVOČ20, či kreativní taneční prostor Kredance. Zmiňovanou novinkou bude stan na Náměstí Přemysla Otakara II.
v Českých Budějovicích, ve kterém budou probíhat výtvarné dílny a prezentace výtvarných oborů
PF JČU ČB a SUPŠ sv. Anežky České v Českém
Krumlově. Jako doprovodný program budou otevřeny galerie a muzea,“ seznamuje s přihlášenými
Klára Muziková, terénní pracovnice projektu
Kulturní most, který je pořadatelem akce.
Kulturní most je neinvestiční projekt, který
byl vybrán v rámci programu „Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007
– 2013“ a je spoluﬁnancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj
je leaderem a hlavním koordinátorem projektu
a současně zajišťuje předﬁnancování a spoluﬁnancování. Hlavním partnerem na české straně
je obecně prospěšná společnost Bazilika a na
straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat 16.
a 17. října 2010 v Dolním Rakousku, kde již
mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro
českou stranu.
Kontakt: Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní most, Bazilika o.p.s. tel.:
+420 777 212 618
e-mail:
korda@kulturni-most.cz, www.kulturni-most.cz
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Nové vybavení
autobusových
zastávek v Blatné
V průběhu srpna a září 2010 došlo k realizaci
projektu „Autobusové zastávky v Blatné“. Tento
projekt je spoluﬁnancován z Grantového programu na podporu výstavby a oprav autobusových
zastávek Jihočeského kraje.
Realizací projektu došlo k vybudování nových
přístřešků u tří autobusových zastávek, a to Blatná - myslivna, v ulici Jiráskova, směr Mačkov,
Blatná - SOU, v ulici U Sladovny, směr Blatenka
a Blatná - Riegrova, v ulici Riegrova naproti
podniku DURA, ve směru na Hajany.
U všech výše zmíněných autobusových zastávek byly dosavadní přístřešky v tak dezolátním
stavu, že ztěží dokázaly ochránit cestující před nepřízní počasí a o jejich estetické úrovni se nedalo
vůbec hovořit. Všechny nově vybavené autobusové zastávky díky vybudovanému bezbariérovému
přístupu umožňují snadnější cestování i méně
pohyblivým cestujícím. Zastávky byly vybaveny
též odpadkovými koši a novými označníky. Vybudováním nových přístřešků a bezbariérového
přístupu došlo k výraznému zlepšení podmínek
cestování zdejších občanů i návštěvníků Blatenska. Vybavením autobusových zastávek novými
prvky a úpravou jejich okolí došlo k výraznému
estetickému zlepšení části veřejného prostranství,
což bylo nanejvýš zapotřebí zejména u dvou prvně
jmenovaných stanic, které se nacházejí v těsné
blízkosti blatenského zámku hojně navštěvovaného turisty a umělci z domova i zahraničí.
Celkové náklady na výše zmíněné úpravy
autobusových zastávek činily celkem 135.855
Kč. Dotace z grantu Jihočeského kraje činila
79.185 Kč, to je 58,3 % celkových nákladů.
Vybavením všech tří autobusových zastávek
novými prvky a úpravou jejich okolí došlo díky
podpoře z grantu Jihočeského kraje k dalšímu
rozvoji dopravní infrastruktury a zároveň ke
zlepšení kultury cestování.
V Blatné dne 21.9.2010
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Do you speak English?
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, základy
business English.
Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální
přístup, vlídné zacházení.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce
418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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JÓGA, WYDA,
RELAXACE…
ZŠ Speciální, Na Vinici, BLATNÁ

po rekonstrukci znovu otevřena
hotová jídla
minutky, pravá italská pizza i s rozvozem
salonek pro 40 hostů
zajišťujeme pořádání svatebních hostin,
abiturientské srazy, schůze, různá školení atd.
 kulečník, stůl na karetní hry (pocker...)





Od 13. října, 19 – 21 hodin
Těší se na Vás Hana Říhová

Najdete nás v Blatné na adrese: Na Příkopech 183 - naproti zámku
tel.: 777 776 210

www.cestyksobe.webnode.cz
723 335 572, cestaksobe@seznam.cz

S VYSLOUŽILÝMI
ELEKTROSPOT�EBI�I
***NA SB�RNÝ DV�R***
k d y : 1. � íjna 2010

v provozní dob� SD: 9:00 – 10:00; 15:00 – 17:00
V návaznosti na �lánek v p�edchozích BL p�ipomínáme ob�an�m obce
Blatná a osad Blatenka, �ekanice, Drahenický Málkov, Hn�vkov,
Jind�ichovice, Mil�ice, �e�ice, Skali�any, že každý ob�an, který
práv� v tento den odevzdá na sb�rný dv�r v �echov� ulici alespo�
jeden vysloužilý elektrospot�ebi�, získá odm�nou vstupenku
do blatenského kina na p�edstavení „Chlupatá odplata“ (komedie
s titulky). Promítání prob�hne také 1. �íjna 2010 od 19:00.
Odevzdávejte tato elektroza�ízení:
��Velké domácí spot�ebi�e: chladni�ky a mrazni�ky, pra�ky,
sporáky, my�ky, mikrovlnky, elektrická topidla a radiátory,
klimatiza�ní za�ízení …
��Malé domácí spot�ebi�e: vysava�e, žehli�ky, topinkova�e,
fritovací hrnce, fény, váhy, holicí strojky, kávovary, rychlovarné
konvice …
��Za�ízení IT a telekomunika�ní za�.: telefony, mobilní tel.,
po�íta�e (i s p�íslušenstvím), tiskárny, kopírky, kalkula�ky …
��Spot�ebitelská za�ízení: TV (i s ovlada�i), videokamery,
fotoaparáty, videorekordéry, Hi-Fi v�že, rádia …
��Osv�tlovací za�ízení: zá�ivky, výbojky, úsporky, … (s výjimkou
klasických žárovek)
��Elektrické a elektronické nástroje: vrta�ky, pily, �eza�ky,
brusky, seka�ky …
��Hra�ky, vybavení pro volný �as a sporty: hra�ky na elektrický
pohon (vlá�ky, autí�ka, roboty), ru�ní ovlada�e videoher …
��Léka�ské p�ístroje: mikroskopy …
��P�ístroje pro monitorování a kontrolu: termostaty, detektory,
regulátory, poplachové systémy …
��Výdejní automaty (tato za�ízení nejsou ur�ena pro domácnosti)
Sb�rný dv�r je pro ob�any k dispozici po celý rok, ale pouze 1. �íjna
2010 zde získají odm�nu za vysloužilé elektrospot�ebi�e.
Odbor životního prost�edí, M�Ú Blatná d�kuje ob�an�m
za aktivní a vst�ícný p�ístup
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 25. – neděle 26. září
5. ročník

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
– DVOJICE

Výstavy fotograﬁí budou probíhat v muzeu, na
zámku /zde mimo jiné i autorská dvojice Barbora
& Radim Žůrkovi/, v kaplance, sokolovně….
V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční
přednášky a setkání s autory
Dále se můžete těšit na SETKÁNÍ S VÍNEM
v kaplance od 10 – 18 hod. a Matthewa Devereuxe, frontmana kapely THE PALE, který bude
všechny akce během dne doprovázet hudbou
a zpěvem
Podrobné informace na plakátech a na www.
fotofestival.cz

Říjen
Úterý 5. října – zámek Blatná – 19,00 hod.

ZAHAJOVACÍ KONCERT KPH

Pořad ke 130. výročí světového houslového
virtuosa Jana Kubelka
RENÉ KUBELÍK
René Kubelík se narodil v bývalém Československu. Pochází ze slavné muzikantské rodiny,
k jeho předkům patří mimo jiné houslista a skladatel Jan Kubelík a jeho syn Rafael Kubelík.
René Kubelík obdržel během své dosavadní
umělecké dráhy několik cen a vyznamenání
a nahrál řadu děl pro rozhlas i televizi v SRN,
ČR a Japonsku. V roce 2002 vzniklo v Mannheimu za jeho spolupůsobení mezinárodní forum
houslových a violových koncertních mistrů, kde
aktivně působil jako docent houslové hry do roku
2005. Koncertní vystoupení jej zavedla do řady
evropských zemí i do Japonska a USA. V současné době je René Kubelík koncertním mistrem
Jihozápadní německé ﬁlharmonie v Kostnici.
Účinkuje:
René Kubelík - housle
Miroslav Vilímec - housle
Vladislav Vilímec - klavír
V programu zazní skladby Jana Kubelíka, Bedřicha Smetany, Antonia Vivaldiho………….
Platí permanentní vstupenky na sezonu KPH
2010 / 11, které si zájemci mohou zakupovat na
odd.kultury v ceně 470,- Kč, důchodci 400,-Kč
Pondělí 18. října – soklovna Blatná – 19,00 hod.

„RŮŽE Z ARGENTINY“

Růže z Argentiny je jedna z nejvtipnějších
a nejtemperamentnějších hudebních komedií
v retrostylu Járy Beneše. Je trochu bláznivá, ale
Vás jistě nerozhněvá.
V režii Libora Žídka ji s citem pro žánr
a s úsměvným nadhledem nastudovali: Jan
Přeučil , Jiří Štědroň, Ernesto Čekan, Lucie
Černíková, Andrea Sousedíková, J. Dodo Slávik,
Jana Koutová a dlouholetí členové HD Karlín:
Václav Vostarek, Jan Počepický, Libor Žídek,
Iva Buková
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Čtvrtek 21. října – sokolovna Blatná– 9:00
– 10:15 hod. Pro MŠ a I.st. ZŠ

Pavel Novák ml.
O ZVÍŘATECH

Formou písniček a vyprávění se děti vydávají
do světa zvířátek. Tento výchovný pořad je zaměřen na vytvoření pevného a pozitivního vztahu
k přírodě, zvířatům a potažmo ke všemu, co
k přírodě a životu patří. Děti se během programu
aktivně zapojují ………
Pátek 22. – sokolovna Blatná – 16,00 hod.
Město Blatná srdečně zve občany města
na oslavy výročí vzniku samostatného Československa
Na programu se podílí : Město Blatná
Střední, základní školy a žáci ZUŠ Blatná, TJ
- Sokol Blatná
Položení věnců u sochy Svobody se uskuteční
ve dnech od 25. – 28. října 2010

ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ

Marie a Josef Šechtlovi
Otevřeno: út – pá, ne 9 – 12 , 13 – 16 hod.
Výstavy potrvají do 10.října
Sobota 16. a neděle 17. října – areál ČSCH

OKRESNÍ VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Spojená se speciální výstavou králíků Ruských,
Kuních, Siamských a Anglických strakáčů
Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat
Otevřeno: sobota 13 – 17 neděle 8 – 12 hod.

JAZYKOVÉ KURZY – angličtina

Informativní schůzka 13. 9. v ZŠ TGM od
17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská
Zájezdové představení –
„ALEXANDROVCI“ - odjezd od ubytovny Tesly ve 14.00 hod. /4. 10. 2010/
- naplněno
Sport:
Sobota 2. října

CYKLISTICKÉ LOUČENÍ
S LÉTEM

Výstavy :
Městské muzeum Blatná

NEJVYŠŠÍ ČECH
HODINA VÁLKY

Otevřeno: út – pá, ne 9 – 12 , 13 – 16 hod.

lici

Start 13,30 hod. u fotbalového hřiště v Sed-

Vyjížďka na horských kolech po cyklostezkách

Program kina - září 2010

Pátek 24.9 ve 20:00 hod.
Thriller USA 2010, 100 minut, s titulky

SALT

/Falcon/
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA,
která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když je
přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní
nečinnou špiónkou, Salt uteče, aby očistila své
jméno...
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 29.9 v 19:00 hod.
Akční, dobrodružný,fantasy USA 2010, 110
minut, s titulky

ČARODĚJŮV UČEŇ

/Falcon/
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným
mistrem, který se v současném Manhattanu snaží
ubránit město před svým úhlavním nepřítelem
Maximem Horvathem (Alfred Molina)....
Vstupné 75 Kč Mládeži přístupno
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Malí hokejbalisti znovu
v akci

Dne 4.9.2010 se ve Zlivi konal turnaj mladších žáků. Poprat se vyrazili
i naši mladší žáci TJ Datels Blatná. Utkali se celkem se čtyřmi týmy a přivezli
krásné třetí místo. Krásné proto, protože nechali trenéři zahrát i nové malé
datlíky. Tito k nim nastoupili teprve koncem léta a dosud s nimi nejsou tak
sehraní. Ale brzy se dali dohromady a musíme říct, že se všichni snažili.
Nejen, že bychom rádi přivítali našeho nového trenéra, ale vítáme i nové
malé borce.
18.9.2010 se začíná hrát opět MČR mladších žáků. Začínáme na domácím hřišti a všechny fanoušky hokejbalu chceme tímto pozvat. Přijďte
jim fandit.
Za všechny rodiče vám děti držíme palce.
Rodiče a fanoušci

Na „Blatenské stovce“
startoval i zahraniční závodník
Blatná - Cyklistický závod na horských kolech „Blatenská stovka“
vzbuzuje svým názvem oprávněný respekt. Ono zdolat stokilometrovou
trasu není procházka růžovou zahradou ani pro ostřílené závodníky. Naštěstí
tato sportovní akce nabízí ještě dvě další varianty: zlatou střední cestu 50
kilometrů a pak relaxační dvacítku. Každý účastník si může vybrat podle
chuti a svých fyzických možností.
Letošní 3. ročník přivítal šedesát tři jezdců a jezdkyň všech věkových
kategorií. A přivítal je vskutku „tuzexovým“ počasím, což všichni přítomní
kvitovali s povděkem. Loňskému ročníku totiž předcházel vytrvalý déšť,
který proměnil terén v „šumavská blata“.
Úderem třinácté hodiny cyklistický peloton, vzorně seřazený podél zdi
starého hřbitova, šlápl do pedálů. V okamžiku se po něm jen zaprášilo. Pořadatelé se následně přesunuli na blatenský letní stadión, kde byl cíl závodu.
Nejmladším účastníkem této oblíbené sportovní akce byl osmiletý Vojtěch
Bláha z Blatné. „Jel jsem společně s maminkou a sestrou. Moc se mi to líbilo,
trať mi nepřišla vůbec těžká,“ svěřil se po dojezdu malý cyklista, „ Jinak ale
víc hraju fotbal, na kole se projíždím spíš pro zábavu okolo domu.“
Cyklistika přirostla k srdci i generálnímu řediteli blatenské Tesly Janu
Kalousovi. Posledního půldruhého roku si bez ní trávení volného času nedovede vůbec představit. Zákonitě tedy nemohl chybět ani na „Blatenské
stovce“. „Tři měsíce dozadu už funguji tak, že jezdím každý den padesát
kilometrů. Za rok jsem dokázal shodit čtyřicet kilo,“ prozrazuje o sobě Jan
Kalous, „ Jsem rád, že tady v Blatné dokáže někdo zorganizovat tak povedený
podnik. V našem „stařeckém kolektivu“ jsme se dohodli, že si příště dáme
padesátku,“ směje se ředitel Tesly i jeho společníci.
Početné zastoupení měl v tomto závodu domácí sportovní klub SCV Blatná. Do terénu vyrazilo hned šest „rafanů“ v červenožlutých dresech. Lukáš
Havelka ze Strakonic si tu odbyl premiéru. „Jsem radši, když je terénní závod
proﬁlově těžší. Tenhle přebor byl hodně rychlý a vedl hodně po asfaltu,“
hodnotí akci z odborného hlediska Lukáš. Den předtím absolvoval závod
v běhu a tak se u něho trochu projevila únava: „Ke konci přišly i křeče, ale
to už jsem jel sám a mohl si zvolnit,“dodává.

Malou senzací 3. ročníku „Blatenské stovky“ byla přítomnost zahraničního závodníka. A to ne ledajakého. Šestnáctiletý Christos Loizou je mistrem
Kypru v časovce, hromadném cyklistickém závodu i maratónu a touží po
tom, aby se vypracoval na profesionální úroveň a mohl jet jednou Tour
de France jako Lance Amstrong. Jak se vůbec objevil právě tady? „Jsem
v Blatné na výměnném pobytu,“ vysvětluje snědý mladík, „U nás doma je
cyklistika nesmírně populární a hodně rozšířená, víc než v Čechách, kde
vede jasně fotbal.“ Za zmínku stojí, že Christos Loizou jen za poslední tři
měsíce „našlapal“ na horském a silničním kole 1700 kilometrů.
V sedmnáct hodin odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků:
Děti /20 km /- 1. Matěj Karban z Blatné, 2. Jonáš Maleček z Blatné , 3.
Vojtěch Bláha z Blatné. Muži /20 km /- 1. Martin Říský z Blatné, 2. Jan Říha
z Blatné, 3. Jan Kalous z Blatné. Muži / 50 km /- 1. Martin Stošek z Blatné, 2.
Christos Loizou z Kypru, 3. Viktor Stošek z Blatné. Muži / 100 km /- 1. Petr
Soukup z Blatné, 2. Radek Vokůrka z Blatné, 3. Viktor Stošek st. z Blatné.
Ženy / 20 km /- 1. Martina Křečková z Blatné, 2. Karolína Kubešová z Blatné,
3. Iveta Hačková z Blatné. Ženy / 50 km /- 1.Pavlína Říská z Blatné, 2. Klára
Nehenská z Blatné, 3. Marcela Karbanová z Blatné.
Závěrem prohlásil hlavní organizátor Pavel Karban, že na 4. ročník
„Blatenské stovky“ chystá změny: „Nejdelší stokilometrová trasa povede
výhradně po asfaltu. Padesátku nahradíme šedesáti šesty kilometry, dvacítku
třiatřiceti kilometry.“
Vladimír Šavrda

V nohejbalovém turnaji trojic
nenašli domácí přemožitele
Chobot - Původně se měl nohejbalový turnaj v Chobotě konat o týden
dříve. Plány pořadatelů však zhatil svatý Petr. „Museli jsme termín přeložit
kvůli deštivému počasí,“ vysvětluje hlavní organizátor a místní nohejbalová
hvězda Miloš Kadlec, „Všichni počítali napevno s prvním datem a napodruhé
nepřijel skoro nikdo. Byla to tentokrát slabota,“ konstatuje ředitel turnaje.
Na hrací ploše se tak nakonec prostřídalo jen pět sestav, z toho dvě
domácí. Přesto se hrálo s plným nasazením, nadšením a obětavostí. Navíc
tentokrát byly klimatické podmínky příznivé, což všeobecně uvolněné
atmosféře jen prospělo.
Nohejbalisté z Chobota znovu dokázali, že jsou mistry svého „řemesla“.
Jedno trio vystoupalo na stupeň nejvyšší, druhé po zásluze „ulovilo“ stříbro.
Třetí cenný kov se přestěhoval na adresu kluků z Blatné. Hosty ze Zahorčic čekala „bramborová“ pozice, smíšená trojka z Blatné a Buzic dostala
nohejbalový mat.
Pro hráče z Chobota to rozhodně nebyl poslední turnaj letošní sezóny.
„Čekají nás ještě některé venkovní zápasy, pak přijdou na řadu halové turnaje,“ uvádí „první muž“ chobotského nohejbalu Miloš Kadlec.
Vladimír Šavrda

Duatlon

Mečichov.11.9..duatlon,4-18-2
1. Petr Soukup Blatná, 2.Jaroslav Pudil (SCV Blatná), 3.Ondřej Šejvl
(SCV Blatná).
Kocelovice,18.9., 7km, celkově vyhrál Jansa (Písek), R. Valíček (SKI
Strakonice) celk. 2., Jaroslav Pudil (SCV Blatná) celk. 5. místo.
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Odchovanec SCV Blatná Martin Stošek si vysloužil
v seriálu závodů horských kol mistrovské ostruhy
Blatná - Cyklistický závodník Martin Stošek
z Blatné /16 let/ už jako žák vykazoval velmi
dobré výsledky a dával tušit, že to v tomto sportovním odvětví dotáhne hodně daleko. Předpovědi
se v průběhu let změnily v realitu. Dnes je houževnatý a cílevědomý mladík středem pozornosti
- stal se totiž čerstvým mistrem republiky v seriálu
závodů horských kol „Cross Country“. Veřejnost
touto senzační skutečností žije již týdny, v Martinově rodině vládne radost netušených rozměrů.
Tím spíše, že i bratr Viktor provozuje cyklistiku
na stejně vysoké úrovni a sám otec - rovněž Viktor
- je taktéž úspěšným závodníkem.
Martinovy sportovní začátky mají kořeny
v klubu SCV Blatná, který příští rok oslaví 10.
výročí své existence. Martin Stošek se svými
vynikajícími výsledky významnou měrou přispěl
k dobré pověsti sdružení. I když později přešel na
sportovní gymnázium ve Vimperku a začal jezdit
pod praporem České spořitelny, na předchozí
působiště nedá dopustit a všichni v SCV Blatná
ho stále považují za „svého“.
Zmiňované Mistrovství republiky, kde Martin
Stošek ve své kategorii tak exceloval, se konalo
v Kuřimi. „Startovalo nás v mé věkové skupině
čtyřicet,“ sděluje mladý hrdina, „Byli tam tři
nebo čtyři jedinci, kteří ve mně vzbuzovali obavy.
Závod byl sám o sobě dost dramatický a vítězství
těžce vydřené. Svazovala mně nervozita a v důsledku toho jsem udělal nějaké chyby. Celkem
třikrát jsem spadl z kola. Naštěstí se pády obešly
bez bolestivějších zranění, jen jsem se trochu
odřel. Jednou jsem musel stavět v depu, protože
bylo nutno narovnat řídítka. V tu dobu jsem držel
třetí pozici a na prvního ztrácel půl minuty. Bylo
to hodně těžké dohnat vzniklé ztráty. Nakonec
jsme se k cíli blížili ve třech - jeden jezdec se kvůli
křečím propadl na čtvrté místo, toho dalšího se
mi podařilo předjet a bylo to v suchu!“, přibližuje
si slavnostní okamžiky vítězného dojezdu Martin. Stříbrnou medaili vybojoval Martin Fusek
z Bystřice pod Hostýnem, bronz zůstal vyhrazen
dalšímu závodníkovi České spořitelny Luďku
Šelerovi.
Martin Stošek si i přes tento historický úspěch
ponechává střízlivý nadhled: „V kategorii kadetů
to, myslím, ještě tolik neznamená. Když se mi povede totéž zopakovat, až budu junior, pak teprve
mohu pomýšlet na profesionální kariéru.“
Jaké podmínky poskytuje stáj Martinu Stoškovi a jeho bratru Viktorovi? „Hodně dobré,“
shodují se oba bratři, „Logicky se ale materiál
poskytuje členům klubu podle dosažených
výsledků.“ Jak mladí cyklisté České spořitelny
trénují? „Tréninkové plány nám zpracovává Jiří
Lutovský. Přes zimu hrajeme hokej a jezdíme na
běžkách, v sezóně chodíme na čtyři hodiny do
školy a potom trénujeme na závodních kolech.
A to ve skupinkách po osmi,“ vysvětluje odchovanec SCV Blatná.
O vynikající formě Martina Stoška svědčí
i fakt, že dokázal během jednoho dne absolvovat
dva náročné závody. V Českém poháru v Karlových Varech získal druhé místo a vzápětí ještě
vyhrál maratón horských kol „Kolo pro život“.
Aby toho nebylo málo, jel ještě druhý den doma

v Blatné padesátikilometrový závod, kde také
zvítězil.
Zarážející je, že o velkém dnu Martina Stoška v Kuřimi neinformovaly žádné sdělovací
prostředky. To je důkaz, že u nás v Česku stále
zůstává závodní cyklistika tak trochu v pozadí
zájmu. A mladé talenty možná ještě víc.
Vladimír Šavrda

Projekt Atletika pro děti je
v plném proudu

Základní pohybová aktivita, nikoliv specializace na konkrétní sport! To je Atletika pro
děti, nový projekt Českého atletického svazu.
Cílem programu je nabídnout rodičům a jejich
dětem novou volnočasovou aktivitu v podobě
pravidelných atletických kroužků a zároveň
podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí
od pěti do jedenácti let v oddílech a klubech.
V současné době, tedy v druhé polovině září,
probíhají nábory dětí do atletických školek
a přípravek.
„Přijďte za pár let…,“ takovou odpověď od
atletických oddílů slýchávali rodiče předškolních
ratolestí se zájmem o atletiku. V současné době
se situace radikálně mění. K plošnějšímu zavedení tzv. atletických školek a přípravek pomáhá
odstartovaný projekt Českého atletického svazu.
S myšlenkou tzv. „atletických školek“ přišel
předseda ČAS Libor Varhaník na jaře loňského
roku. „Projekt by měl oslovit rodiče předškoláků
i školáků. Zavedením přípravek získáme budoucí
atletické nadšence. Ať už u atletiky zůstanou nebo
se jí budou věnovat pouze rekreačně, my jim
ukážeme přirozenou cestu ke sportu,“ vysvětluje
Varhaník.
V atletické přípravce se děti pestrou
a zajímavou formou seznámí se základními
pohybovými dovednostmi. Hravé běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými atletickými
pomůckami vyráběnými na míru těm nejmenším.
Nejde o to, aby se z malých dětí stávali „profesionálové“. Naopak – služba je určena rodičům,
kteří hledají pro své ratolesti kroužek zaměřený na všestranný pohyb. Dnešní nabídka je
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pestrá - od plavání, tenisu, fotbalu až po keramiku
či zpěv. Atletika je však v něčem „jiná“. V začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své
nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod,
to jsou pohybové aktivity, které jsou základem
nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale
i v jiných sportech. „Jsem rád, že se na stadion
dostanou ti nejmenší a získají k němu nenásilnou
a hravou formou pozitivní vztah,“ říká šéftrenér
ČAS a bývalý vynikající desetibojař Tomáš
Dvořák. Atletické školky a přípravky nabízejí
rodičům, aby se jejich děti naučily pravidelnému
a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se
mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či
se mu mohly věnovat pouze rekreačně. Varhaník
i Dvořák také zdůrazňují preventivní a sociální
hledisko projektu. „Doufám, že tímto programem
přispějeme k tomu, aby se další kroky našich dětí
neubíraly v pozdějším věku špatným směrem,“
tvrdí Varhaník, a Dvořák doplňuje: „Taková
aktivita může odtáhnout od sedavých koníčků,
jakým je třeba počítač. V atletických kroužcích
si děti mohou změřit síly s někým skutečným, ne
s nějakým panáčkem na obrazovce.“
Projekt Atletika pro děti podporují také další
známé atletické osobnosti Jan Železný a Bára
Špotáková. „Možná se nám to tak nezdá, ale tohle
je podle mě nejdůležitější projekt, který tu kolem
sportu je. Má obrovskou budoucnost, atletika je
základ všech sportů. A na dětech je krásné, že je
to opravdu čistý sport, zábava,“ říká Železný.
„Sama sice děti nemám, ale zase jsem ráda, že
mohu projekt podpořit při své aktivní kariéře,“
doplnila svůj pohled světová rekordmanka
a aktuální olympijský vítězka v oštěpu Barbora
Špotáková.
Jednou z možností propagace pro školky a přípravky a zároveň službou pro rodiče a děti jsou
webové stránky Českého atletického svazu,
zaměřené právě na tuto cílovou skupinu: www.
atletikaprodeti.cz. Zájemci zde najdou podrobnou
databázi školek a přípravek napříč republikou, do
níž budou postupně přibývat další oddíly a kluby.
Webové stránky jsou pomůckou i pro oddíly, které
teprve školky budou zakládat, ale budou sloužit
pochopitelně i rodičům a jejich dětem, kteří mohou zasílat fotograﬁe, videa i informace z jejich
přípravek a zároveň si budou moci na stránkách
přečíst novinky z této oblasti.
S Atletikou pro děti se můžete seznámit
na doprovodných akcích, které probíhaly od
května v různých koutech České republiky,
v září jsou ještě aktuální:
24.9.
Atletika pro děti, zakončení prvního ročníku
projektu za účasti patronů Jana Železného, Báry
Špotákové a Tomáše Dvořáka, Kladno
………………………….....……………………
V případě Vašeho zájmu o další informace
k projektu kontaktujte vedoucí tiskového oddělení
ČAS Karolínu Farskou: email: karolinap@atletika.cz, mobil. tel.: 606/659 366. Podrobnosti
najdete na www.atletikaprodeti.cz.
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OHBL
TJ BLATNÁ DATELS-HC SHARKS Č.KRUMLOV
5:3(2:0)(2:1)(1:2)
Vyloučení: 4:6 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely: 40:35
Hokejbalisté Datels vstoupili vítězně do nového ročníku OHbL! V utkání
proti nováčkovi soutěže zvítězili dvoubrankovým rozdílem 5:3 a potvrdili
tak roli favorita. Hlavní zásluhu na dobrém startu do sezony má kapitán
týmu L.Vaníček, který v utkání dokázal čtyřikrát skorovat! Blatná byla od
začátku aktivnější a Krumlov téměř po celou první třetinu nepustila k ohrožení Alešovy branky. Hned v úvodu v 5.min přišla nejhezčí akce utkání. Po
rychlém přímočarém protiútoku si na Bolinovu přihrávku sběhl obránce
Vacek a skvělou přesnou přihrávkou vybídnul Vaníčka k otevření skore
do prázdné branky! V 11.min bylo na blatenském „zimáku“ ještě veseleji.
Vaníček napřáhl z hodně ostrého úhlu od mantinelu a střelou mezi nohy
nachytal hostujícího golmana Vojtu. I v druhé třetině byli domácí lepším
týmem, přesto se ve 22.min z kontaktního gólu radovali hosté. Radost jim
vydržela pouhých 45 sekund. Bolina vyhrál přesně buly na Z. Pangráce a ten
z hranice kruhu propálil vše co mu stálo v cestě! Ve 25.min hrál Krumlov
svoji druhou přesilovku v utkání, avšak po spolupráci dvojice Paukner-Vaníček druhý jmenovaný zkompletoval svůj hattrick. Ve třetí třetině hosté
zmobilizovali všechny síly a začali domácí tým přehrávat. Odměnou a nutno
říci, že zaslouženě, jim byla v 37.min kontaktní branka Meškána, který se
po přesném pasu řítil sám na golmana Aleše a nedal mu šanci. Ten samý
hráč pak zmrazil domácí stadion o 80 sekund později podruhé a Krumlov
byl zpátky v utkání. Domácí kouč si po tomto momentu vyžádal oddechový
čas, aby mohl znovu zformovat a hlavně zklidnit hráče. Krumlovu v závěru
nevyšla ani hra bez brankáře, při které pečetil výhru Datels 6 sekund před
koncem do „prázdné“ Vaníček.

PROGRAM DALŠÍCH ZÁPASŮ V BLATNÉ:
SOBOTA 25.9.
14:00 TJ BLATNÁ DATELS „B“-FALCON ČB
NEDĚLE 26.9
11:00 HC ŠD PÍSEK-TJ BLATNÁ DATELS „A“
NEDĚLE 3.10.
14:00 TJ BLATNÁ DATELS „A“- TJ ZKZ HORNÍ
BŘÍZA

1.OHBL
TJ BLATNÁ DATELS „B“-DYNAMO ČB 3:4 (2:1)(0:2)(1:1)
HBC PRACHATICE-TJ BLATNÁ DATELS „B“
13:0(2:0)(3:0)(8:0)
MČR ML.ŽÁCI
TJ BLATNÁ DATELS-SK SUCHDOLN/L 0:1(0:0)(0:0)(0:1)
TJ BLATNÁ DATELS-SK SUCHDOLN/L 2:3(0:2)(0:0)(2:1)

BOWLING BLATNÁ
Akce na Zá�í a �íjen
V�RNOSTNÍ PROGRAMY
Pro hrá�e bowlingu 3+1
Zahrnuje: Za celkem 3 odehrané hodiny máte
od nás 1 hodinu ZDARMA
Odehrané �asy lze s�ítat až do dosažení 3 hodin.

Pro všechny Polední MENU 6+1
Každý 7 ob�d ZDARMA
Více info u obsluhy nebo
Tel. 728279507
Email. theonebowlig@seznam.cz
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Opět začínají
jazykové kurzy anglitiny
v ZŠ TGM
Mgr. Michaela Kozlovská
Helena Lomas
Informaní schzka
13. záí v 17:30
Kontakt: večer na tel. číslech
605 527 024 a 380 423 499
email: kozlovska@sopka.eu

České Zlatnictví p ř i j m e

prodavačku (i na zkrácený úvazek)
pro prodejnu v Blatné. Životopisy
zasílejte na adresu Zlatnictví La Gold,
Mukařovského 2346, 397 01 Písek.
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Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 38801 Blatná, tel: 777 221532

PRODEJ:

plastových desek - /interiérové, exteriérové/ - dle použití např. reklamní, potravinářské (barvy dle norem HACCP + certiﬁkáty), dutinové, nárazuvzdorné (průhledné,
průsvitné) …
Tloušťky desek od 1mm dle druhu a použití.
plastových proﬁlů - /čtyřhranné trubky, U-proﬁly/
plných a dutých tyčí, trubek, prefabrikátů
Druhy materiálu: PP, PE, PVC, PVDF, E-CFTE,PETG
Nabízené výrobky zaručují nejvyšší možnou kvalitu od světového výrobce ze západní
evropy.
(certiﬁkace dle DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005, potravinářské účely
dle LMBG a ES 1935/2005)
VÝROBA: zakázková výroba (plastová víka, malé nádoby, vestavby a výplně
užitkových vozů s potravinářským atestem, ….)

OPRAVY PLASTŮ: AUTO-MOTO, ZAHRADA, HRAČKY, ….

Dále nabízíme plastové proﬁly pro dům a zahradu ( palubky, prkna, parapety, laťky,
hranoly,
terasové/chodníkové). Provedení 8 barev.
Prodejní doba v sobotu 8.30-11.30 hod. areál DŘEVOKOV BLATNÁ. Ostatní dny
po telefonické domluvě na 777 221532.
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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

 

- kompletní ošetření pleti, barvení řas a obočí, trvalá na řasy, depilace, líčení atd.
Tel.: 775 990 350, Blatná, Nad Lomnicí 1110
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Prokopská 14, Příbram I

VOLNÉ BYTY V CENTRU PŘÍBRAMI
Pronájem: 3+1, 1+1 - ihned k nastěhování

Na prodej:

BYTY - Příbram
POZEMKY - Nepomuk,
Zalužany (R4)
GARÁŽE - Příbram
RD - Bělčice (pro podnikání)
Více informací v RK nebo na www.adreality-pb.cz
Tel.: 725 389 942, 732 564 306, 318 634 754

Nově otevřené

INTERNET CENTRUM
nabízíme komplexní služby

 připojení k Internetu
 servis a opravy počítačů
Infolinka:

adresa:

383809555
602649555
e-mail: Info@konet.cz

ulice B. Němcové,
stánek u ubytovny Tesla
38801 Blatná

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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Koupím malý byt v Blatné
Kontakt SMS 773 222 680
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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
- celkové rekonstrukce budov
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby
- sádrokartonové systémy
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další

DRAHOSLAV KU�ERA

tel: 603 864 295
email: kucera.zednictvi@seznam.cz
www.kucera-zatepleni.cz

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
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:
Středa:
Čtvrtek a pátek:
Sobota a neděle:

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
7.00 - 18.00 hod.
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.

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.

INTERNET

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

Pronajmu byt 3+1 (72m2)
s balkonem
Byt po kompletní rekonstrukci.
Zn. Jen vážnému dlouhodobému zájemci

Tel. 724 005 257 (po 16 hod.)
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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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

KRMIVA MAŠEK

Otevřeno:

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

Hajany 15

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
�
prodejna
v areálu sila Blatná

�Neu�gegründetes�Unternehmen�im�Bereich�Kosmetik�und�
Vertrieb�mit�deutscher�Geschäftsführung�sucht��
��
Motivierte/n�und�selbstständig�arbeitende/n�
Mitarbeiter/in�für�Standortbetreuung�in�Blatná�ab�Mitte�
September�
�

Aufgaben:��
�� Kunden�Korrespondenz�
�� Beaufsichtigung�und�Organisation�von�
Versandmitarbeitern�
�� Lagerverwaltung�
Voraussetzungen:�
�� Deutsch�in�Wort�und�Schrift�
�� Computerkenntnisse�
�� Selbständige�Organisation�
Bitte�senden�Sie�Ihre�Bewerbung�inklusive�Lebenslauf�auf�
Deutsch�an:�
Johannes�Tomsky,�info@kosmedion.cz�

Hledáme

řidiče-operátora

pro přibližování dřeva
lesním traktorem John
Deere 6230 jako zaměstnance na plný úvazek
pro lesy v okolí Blatné.
Kontakt:
G.T.S. CZ, s.r.o.,
Ing. Vokurka,

tel. 737851467.

Pronájem 2+Kk
v Sedlici,

tel.721435770

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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