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ČÍSLO
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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7 Kč

MěstskýúřadBlatná

MUBLX005IVWH
MUBLX005IVWH

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
V Blatné dne 18. 09. 2013
Č. j. MUBL 9557/2013/OSP/3

Oznámení
o době a místě konání voleb

Starosta města Blatná podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Javorová,
Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A. Komenského,
Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská, U Čertova kamene,
Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova č. p. 1060,
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí,
Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany č. p. 46
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov č. p. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice č. p. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Čekanice

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka č. p. 4, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Na Příkopech, Nad
Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská,
Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí,
Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka č. p. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka č. p. 1 520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná, ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov č. p. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Hněvkov

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží
Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého,
Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách,
Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice č. p. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
část: Milčice

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského č. p. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. Blatná,
ulice:

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovní průkazem nebo
platným občanským průkazem.
4. Voliči budou dodány 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti.
Mgr. Bohuslav Navrátil, v. r.
starosta města
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 Aktuality

dásním, lesklým a pevným vlasům a nehtům.
Také si říkáte, že je to malý zázrak?
JABLEČNÝ BALÍČEK (dárek pro Václavy)
4 velká nebo 8 malých jablíček, nejlépe kyselejší, 50 g hrubě nasekaných ořechů, 1 lžíce nasekaných rozinek, 1 lžíce nasekaných sušených
švestek nebo meruněk, 1 lžička medu, 1 lžička
rumu, trochu skořice, sůl, 350 g listového těsta,
1 vejce, moučkový cukr na posypání.

Informace pro
podnikatele

Městský úřad Blatná, obecní živnostenský
úřad, informuje podnikatele, kteří bezprostředně po získání živnostenského oprávnění
obdrží dopis od soukromé osoby ať fyzické
nebo právnické se smlouvou a složenkou na
uhrazení poplatku za zařazení do rejstříku
firem.
Jedná se o obchodní nabídku soukromé
osoby na zápis údajů podnikatele do rejstříku
živností a firem. Tento rejstřík není oficiální,
každý podnikatel, kterému je vydáno živnostenské oprávnění, je automaticky a bezplatně zapsán do registru živnostenského
podnikání, jehož správcem je Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. Údaje z veřejné části
živnostenského rejstříku jsou volně přístupné
na internetové adrese www.rzp.cz. Jediným
zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení
živnosti nebo za podání žádosti o koncesi je
částka 1 000 Kč (příp. 500 Kč při dalším ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi) splatná při
ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi.
Poplatek za zápis do rejstříku živností nesouvisí
s vydáním průkazu živnostenského oprávnění
a nevyplývá ze zákona. Není povinností podnikatele zaplatit tuto částku ani být v této soukromé
databázi zapsán.
Pokud budete mít při obdržení podobného
dopisu jakékoli pochybnosti, obraťte se na pracovníky Obecního živnostenského úřadu Blatná.
Živnostenský úřad Blatná
17.10. v 17 hodin začíná v MC Kapřík již
šestý

kurz snižování
nadváhy
metodou STOB

Zájemci o kurz se mohou nahlásit do
15.10. na telefonním čísle 774 040 499
- pí Žáčková

PŘIJDE VÁCLAV, KAMNA NASTAV!
Teplé počasí letošního léta se pomalu mění
v chladné a tak nám dává najevo, že podzim
je už za „bukem“. Minulý víkend jsme proto
neměli otevřeno, ale očekáváme ještě příznivé
dny třeba o tomto víkendu, kdy bude také
v provozu i PŮJČOVNA LODĚK.
ZVEME PROTO VŠECHNY PŘÍZNIVCE
PROJÍŽDĚK PO VODNÍCH HLADINÁCH
BLATENSKÉHO ZÁMKU – PŘIJĎTE SE
ROZLOUČIT S LETOŠNÍM LÉTEM!!!
PODZIM VLHKÉ A STUDENÉ JEST MOCI,
PŘINÁŠÍ OVOCE I NEMOCI
Přichází doba bylinkových čajů a lektvarů,
které mají preventivně zajistit naše zdraví. Také
sklizeň ovoce, tedy nový přísun vitamínů má
naše zdraví podpořit.
ČESKÁ JABLÍČKA JAKO LÉK
Znovu připomínáme: Jablka obsahují ovocný
cukr, ovocné kyseliny, draslík, hořčík, vápník,
železo, křemík, fosfor, síru, mangan, pektiny,
třísloviny, vitamíny (hlavně C), vonné látky a celulózu. Látky obsažené v jablcích účinně posilují
náš organismus bez chemie a vedlejších účinků.
Posilují naše svaly a nervovou soustavu, působí
proti ledvinovým kamenům, podporují trávení
a celkově osvěžují. Zpomalují kornatění cév,
snižují hladinu cholesterolu v krvi a odtučňují
tkáně. Jablíčka vám také pomohou ke zdravým

MC Kapřík zve všechny malé i velké na

Jablka omyjeme osušíme, vypichovačem
odstraníme jádřinec. Velká rozpůlíme. Smícháme
ořechy, sušené ovoce a další přísady i špetku soli
a směsí jablka naplníme. Listové těsto rozválíme
na sílu cca 5 mm. Plát rozkrájíme na čtverce
podle počtu jablek, tak abychom do něho mohli
naplněná jablíčka zabalit. Podle vlastní fantazie
tvoříme krásné balíčky, které potřeme rozšlehaným vejcem s trochou vody. Pečeme ve vyhřáté
troubě asi 5 minut na 200 stupňů, potom teplotu
snížíme a dopékáme 15 – 20 minut při teplotě
180 stupňů podle velikosti jablek. Hotové balíčky pocukrujeme moučkovým cukrem s vanilkou.
Pokud nejsme na sladké, jablky obkládáme
různé pečeně, přidáváme do nádivek když pečeme svatováclavskou husičku nebo kachnu.
Sušená jablíčka jsou zdravé a dobré laskominy.
LÉTO A PODZIM NADĚLUJÍ VŠEHO, ŠETŘI
VŠAK, DOKUD JE Z ČEHO.
Eva Fučíková
lidové řemeslo

Mateřské centrum Kapřík Blatná
zve všechny nastávající maminky na dvouměsíční

kurz pro těhotné

Porodní asistentka vám prozradí vše důležité o porodu a ukáže
vhodné cviky před porodem i po něm.
Začátek kurzu je ve úterý 15. 10. 2013 v 16 hodin v tělocvičně
ZŠ Holečkova.

sejdeme se v neděli 6.října u JATEK v Blatné v 15.00 hod.
Registrace soutěžících draků: 15.00-15.20 hod.
V 15:20 hod. se pokusíme překonat český rekord v počtu draků
létajících ve vzduchu najednou – rekord z 2.10.2012
Součástí drakiády bude dračí soutěž spojená s hledáním dračího
hnízda.

Celková cena: 500 Kč
celkem 8 lekcí (1,5 hod)
5 lekcí v tělocvičně MC
3 lekce v aerobním sálu Fitnessone
Těšíme se na Vás!
Otevření kurzu je podmíněno účastí alespoň 6nastávajících
maminek.
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Zprávy

TS Blatná
Kontejnery na zahradní
odpad – lokalita Vinice
Jistě všichni občané v Blatné ví, že v různých lokalitách jsou po Blatné
rozmístěny kontejnery na ukládání zahradního odpadu (tráva, listí, větve
a jiný zahradní odpad), které jsou pravidelně sváženy a opětovně umísťovány zpět. Je bohužel smutné, že v lokalitě Vinice nejsou občané disciplinovaní tak, jako v ostatních. Začíná se stávat „pravidlem“, že u kontejnerů,
a nebo přímo v nich, se soustřeďuje i jiný odpad, zejména je pak největším
problémem třídění odpadu, tj. že do označených kontejnerů je ukládán
odpad, který do daného kontejneru nepatří. Proto žádáme obyvatele této
lokality, aby do kontejnerů umísťovali pouze zahradní odpad, ne odpad
komunální (pro tyto účely slouží popelové nádoby, případně sběrný dvůr),
a i tento řádně třídili. Bude-li se tato situace opakovat, pak Technické služby
již v tomto místě kontejnery umísťovat nebudou. V ostatních lokalitách
pak musíme konstatovat, že zde tyto problémy nenastávají.
Současně bychom chtěli požádat všechny obyvatele Blatné, aby pro
ukládání zahradního odpadu nepoužívali popelové nádoby, neboť do těchto
nádob je ukládání takovéhoto odpadu zakázáno. Bude-li takový případ při
svozu zjištěn, pak obsluhou nebude popelová nádoba vyvezena. Pro tyto odpady slouží, jak je výše uvedeno, rozmístěné kontejnery po Blatné, případně
kontejnery k tomuto účelu umístěné na Sběrném dvoře v ulici Čechova.
Děkujeme za pochopení.

Kroužky v MC Kapřík

1. Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od
3 let
(pondělí 15:00 – 16:00, cena 1000,- Kč /nečlenky a 800,-Kč/členky – říjen květen)

2. Výtvarný kroužek paní Vydrové - pro děti z 1. a 2.
tříd
(pondělí 16:00 – 17:00, cena 1000,- Kč/ říjen – květen)

3. Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny
pro děti od 2 let
(úterý 15:00 – 15:45, cena 1300,- Kč/říjen - květen)

3. Veselé pískání - hra na zobcovou flétnu
- nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
(čtvrtek 15:00 – 15:45, cena 500,-Kč/členky a 600,-Kč nečlenky za rok, rodiče pořídí dětem pouze flétničku, ostatní
materiály v ceně)

Zájemci o kroužky se mohou hlásit na e-mail
mckaprik@seznam.cz nebo přímo v herně MC.

Pracovníci Technických služeb - Blatná, paní Szücsová a pan
Liška likvidují nálety u cesty z Hněvkova do Mačkova. Ty velmi
omezovaly pro řidiče výhled v zatáčce. Provedené práce v současné
době usnadní zimní
ú d r ž b u
v tomto úseku místní
komunikace. Děkujeme za provedenou práci.
Petr Víchkronikář

Co je a co není kultura
a k čemu je na světě
Vážení spoluobčané,
I já bych se chtěla zapojit do diskuse, která se týká blatenské kultury.
Zatím mi v souvislosti s uveřejněnými texty napadá slovo hysterie. Na jedné
straně nadšené bublání emocí nad probudivší se kulturností v naší obci,
na druhé straně znechucení, které zachází až k osobně laděným urážkám.
A pomyslnou korunu tomu všemu dává reakce R. Řebřiny coby pracovníka
zodpovědného za komunikaci. Pokud se nemýlím, jsou Blatenské listy
tištěným periodikem. A je zvykem, že jakákoli reakce na jakýkoli podnět
bývá tištěna až v následujícím čísle. Nyní toto nebylo dodrženo, proto se
pisatel článku ihned na úvod ohání paragrafem, který dokazuje, že nebyl
porušen žádný z platných zákonů. Čtenář si tedy (znovu) pročte části textu
jakýchsi manželů Mazánkových a má na ně naservírovánu expresní reakci.
A co se dozvíme? Že až na detaily je práce CKVB bezchybná. A tady se
dostáváme k podstatě věci. Zejména v oblasti kultury je poměrně vzácný
stav, kdy by panovala většinová spokojenost. A umět si důstojně poradit
s kritikou chce i velkou dávku sebezapření. Zmiňovaný článek zaměstnance
CKVB jen přilil olej do ohně, a můžeme očekávat oboustranný souboj
vedený v duchu hesla: kdo nejde s námi, jde proti nám. A v rámci dobrých
úmyslů se na obou stranách dost možná zapojí tvůrci kultury i kulturní
konzumenti. V tento moment znovu připomínám, že se ve svém textu
dotýkám jen otázky komunikace. Rozebírat a hodnotit konkrétní počiny
CKVB nechci a rozhodně se necítím k tomu v tomto okamžiku povolána.
Samotné slovo kultura v sobě nese určitý předpoklad kultivace lidské
osobnosti. Poslání umělecké tvorby samotné se dá shrnout třeba i v tomto
kratičkém příběhu: starý básník s úžasem naslouchá, když neznámá dívka
recituje básníkovy verše. Protože to situace dovoluje, pokusí se stařec zjistit,
jestli dívka zná autora veršů. Neznámé krasavici je hluboce lhostejno, kdo
verše psal. A básník, ač osobně opominut, je dojat a potěšen. Prozatím zdá
se, že pokud by se na místě básníkově ocitli někteří pracovníci CKVB,
prožívali by pocity poněkud odlišné.
PhDr. Jaroslava Mlsová
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Počítačový kroužek pro žáky ZŠ

Střední odborná škola Blatná již tradičně od října 2013 otevírá počítačový kroužek pro žáky
základních škol. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16 do 18 hod. Je zdarma a je zaměřen na
aktivní práci s počítačem. Probírá se tvorba webových stránek, 2D grafika, 2D animace (na
pohyblivé bannery aj. legrácky na web), úprava fotografií, 3D grafika, programování v javascriptu i v jazyce C#. Výuka se přizpůsobí zájmu mladých lidí. Může přijít kdokoliv i bez předchozí
dohody nebo po dohodě na drobnik@blek.cz či na čísle 383 412 233. Začíná se od úplných základů,
předchozí znalosti nejsou nutné.
Kroužek je v moderní počítačové učebně SOŠ Blatná s datovou projekcí. Každý mladý člověk má
svůj počítač a přidělený účet. Výuka probíhá na nejnovějších počítačích a programovém vybavení,
které se používá i v profesionálních firmách. Kroužek je limitován počtem do 20 žáků.
V minulých letech žáci na kroužku aktivně pracovali na počítači, vyzkoušeli si základy nejnovějších softwarových technologií a počítačové grafiky, které se vyučují na SOŠ Blatná v oborech
Informatika v ekonomice a Elektronické počítače, v omezené míře i na oboru Obchodní akademie.
Webové technologie, programování, instalace počítačů a jejich zapojení do sítě, grafika, elektrotechnické, ekonomické a všeobecné předměty se vyučují na SOŠ Blatná na nadstandardní úrovni. SOŠ
Blatná se minulý školní rok již potřetí zařadila svojí vysokou úspěšností u státních maturit mezi
nejlepší střední odborné školy v ČR (více na www.blek.cz).
Na kroužku se podle zájmu probírají témata:
● Tvorba webových stránek ve značkovacím jazyce XHTML pomocí kódu či designéru ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio, ve kterém probíhá výuka na SOŠ Blatná. Žáci si vytvoří
webové stránky s textem a obrázky, upravují je a umísťují na server školy nebo na free servery.
● Základy jazyka Java Script, který dodá webovým stránkám dynamičnost. Žáci si programují
měnící se obrázky po přejetí myši, javascriptové hlášky, tvorbu fotogalerie, generování náhodného obrázku apod.
● Kaskádové styly CSS. Pomocí těchto technologií v prostředí Visual Studia se žáci seznámí
s tvorbou efektivního kódu, s jehož pomocí se vytvářejí profesionální webové stránky.
● Základy vyššího objektově orientovaného programovacího jazyka C#, ve kterém lze vytvářet
počítačové projekty, jako např. kalkulačka, webový prohlížeč, grafické aplikace, jednoduché
vlastní počítačové hry, jednoduchý textový editor aj. Objektově orientovaný jazyk má připravené
knihovny a objekty pro různé aplikace a není problémem si jednoduché aplikace naprogramovat.
● Základy fotografování, základy práce s digitálním fotoaparátem, práce s kompozicí a zlatým
řezem. Žáci se fotografují, hodnotí svoji práci.
● Úpravy fotografií v programu Zoner Photo Studio. Žáci si fotografie retušují, odstraňují vady,
tvoří fotomontáže, panoramata, snové HDR fotografie, odstraňují kolinearitu, tvoří kalendáře,
generují fotogalerii na webové stránky aj. úpravy.
● Stříhání filmů v programu Movie Maker, spojení filmů pomocí přechodů, přidání zvuku, titulků,
hudby, převod do zvoleného formátu.
● Vektorová grafika v programu Corel Draw. V ní se tvoří pozvánky, reklamní plakátky, vizitky,
loga, grafické prvky na webové stránky.
● 2D animace v programu Corel R. A.V.E. Žáci tvoří jednoduché dynamické bannery, pomocí
nichž se tvoří internetové reklamy či legrácky na webové stránky.
● 3D grafika v programu ProgeCAD. Vytvářejí se zajímavé prostorové objekty, 3D logo apod.
Znalost CAD prostředí je důležitá pro uplatnění ve strojnických a elektrotechnických profesích.
Na kroužku jde o to žákům základních škol ukázat, že informatika je též aktivní tvořivá práce,
ve které lze nalézt realizaci i uplatnění v budoucí profesi.
Aleš Drobník

Fotosoutěž MO Vysočina
Fotosoutěže MO Vysočina se každoročně
účastní 19 fotoklubů z ČR. Organizace a vyhodnocení 55. ročníku připadlo tentokrát na Fotoklub
BlaFo /Blatenští fotografové/ při Domu dětí
a mládeže Blatná. Slavnostního vyhodnocení
se zúčastnilo 81 zástupců z fotoklubů ze 18
měst ČR.
Výstava vítězných fotografií se uskutečnila
v Domě dětí a mládeže 9. 9. – 13. 9. 2013.
Vyhodnocení, předání cen vítězům a pracovní
schůzka se konala v RS Vrbno. Děkujeme tímto
p. Holému za bezvadnou spolupráci. Večery
patřily promítání fotografií. Chtěli bychom touto
cestou také velmi poděkovat pánům RNDr. Petru
Pavlíkovi a panu Ing. Jaroslavu Kortusovi, za

pěkné fotografie a poutavé vyprávění. A také
rodině Kiliánů z hospůdky ve Vrbně, kde se
konaly večerní přednášky.
V soutěži fotoklubů se umístily:
Místo Jihlava
Místo Havlíčkův Brod
Místo Zlín
V jednotlivcích zvítězila paní Jarka Melicharová z Jihlavy s fotografií „Tanečnice“
Na druhém místě byl pan Beran Petr z Chrudimi s fotografií „Přítel“
Na třetím místě opět paní Jarka Melicharová
z Jihlavy s fotografií „Stříbrná poezie“
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Děkujeme tímto také sponzorům MO Vysočina:
Město Blatná, Infocentrum Blatná, Cetrum kultury a vzdělávání Blatná, Blatenská ryba s.r.o., Blatná, LARIX– TOZ s.r.o. Kadov, P&V Elektronic, s.r.o. Praha a MARKSYS, s. r. o. Domažlice.

Vítězná fotografie - Tanečnice
Autor Jarka Melicharová, Jihlava

Seznam zúčastněných fotoklubů.
KDÚ Trutnov, Nadraka Trutnov, Chrudim,
ART Foto Vysoké Mýto, BAF Brandýs nad
Orlicí, ART Collegium Frýdek –Místek, Příbor,
KFA Brumov-Bylnice, Beseda Otrokovice,
Okamžiky – S Zlín, Fotoklub Znojmo, Horácký
fotoklub Jihlava, Fotostředisko Havlíčkův Brod,
Hlinečan Hlinsko, KFA Praha, Zruč nad Sázavou, FK Cover Art Vlašim, Fotoskupina Fokus
Jindřichův Hradec, BlaFo Blatná.
V Blatné dne: 18. 9. 2013 Za fotoklub BlaFo
při DDM Blatná
Marcela Šebková

Jste srdečně zváni na výstavu
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Michal Doktor: Vláda pravice má jinou tvář
Jihočech Michal Doktor (45) byl poslancem od roku 1998, původně za ODS. S ní se však postupně
rozešel – poslední kapkou bylo jmenování Martina Kuby ministrem na podzim 2011. „Pravicové myšlenky byly znásilněny účelovým pragmatismem moci a levice je na tom velmi podobně,“ říká zkušený politik, jehož mnozí označují za
posledního ekonomického experta, kterého ODS měla. V loňském roce spoluzakládal regionální hnutí Jihočeši 2012,
které se stalo nejsilnější pravicovou stranou v krajském zastupitelstvu. A nyní stál u zrodu volebního bloku Hlavu vzhůru.
Vaše spojení s projektem paní Bobošíkové působí velmi překvapivě…
Není to projekt paní Bobošíkové, je to výsledek dohody 15 subjektů, malých stran, regionálních hnutí, občanských sdružení
a několika jednotlivců. Tady jsem doma, kde jinde bych kandidoval? Spolu s několika dalšími kolegy v něm zastupujeme
Jihočechy 2012 a před občany Jihočeského kraje předstupujeme s ryze jihočeskou kandidátku složenou z důvěryhodných
osobností. Co je asi překvapivé, je šíře té dohody a fakt, že nás nepoložil ani stres času mimořádných voleb.
Jste vyprofilován jako pravicový politik, hlásíte se k liberálnímu ekonomickému proudu, jak pasuje tohle ostatním?
Neschopností klíčových osob minulé vlády se pojem pravice stal spíše nadávkou. Nevládla pravice, pravicové myšlenky byly znásilněny účelovým
pragmatismem moci. Levice je na tom velmi podobně. Sobotka se Špidlou dělali dluhy i v době 6% hospodářského růstu – to je v příkrém rozporu
s keynesiánským konceptem socialistů. Mne vnitřně osvobozuje fakt, že jsem pro řadu vládních návrhů nehlasoval. Nehlasoval jsem pro zvýšení
daní, prosadil jsem zdanění církví a opakovaně trval na předčasných volbách. Platy si poslanci zvýšili bez mého hlasu pro.
ODS a TOP 09 nepovažujete za skutečné reprezentanty pravice? Proč?
Jelikož ODS neví, kam kráčí, a TOP 09 neví, kým nebo čím je. Úvodní programový výkop ODS byl přece esencí socialistických sektorových dotací.
Nejdříve v roce 2012 zvýšili daň z převodu nemovitosti, letos ještě jednou. A teď navrhují výjimky pro mladé? Předseda TOP 09 sám říká, že oni
nedělali pravicovou politiku, neboť nejsou pravice. TOP 09 se přeci chystá na vládu s ČSSD, už teď ví, že bude hlasovat pro nové daně.
Předčasné volby mohou k moci vrátit komunisty. Jak vnímáte tuto hrozbu?
Komunisté štvali lidi proti sobě, obraceli ke sváru členy rodin a marnili práci celých pokolení – toto by si měli připomenout všichni, kteří si s nimi
pohrávají… Nejhorší by bylo složit ruce do klína a nedělat nic. Strany, které opustily své volební programy, si musí jít pro voličský účet. Já se pro
něj jít nebojím, nevyměnil jsem pohodlí dočasné většiny za myšlenky, které léta hájím.
Můžete stručně charakterizovat váš program, uvést tři základní body?
1. Zastavení růstu daní. Češi platí daně jako mourovatí. Máme 16. nejvyšší průměrnou mzdu v Evropě, ale zdanění práce máme 6. nejvyšší v Evropě.
Platíme také 6. nejvyšší spotřební daně z benzínu a nafty. Vláda si z peněz občanů již nyní bere příliš.
2. Zrušíme daň z převodu nemovitosti, je to daň veskrze nemravná.
3. Snížíme počet poslanců na 161 a zavedeme jejich přímou volbu v jednomandátových obvodech.
Jaký bude váš cíl po volbách?
Politika prochází velkou krizí, krizí důvěry občanů. Náš cíl je být nejsilnější opoziční stranou. Kalousek je v každé vládě od roku 2002 a Babiš také
touží po ministerstvu. My chceme přispět k opravě základů konzervativních hodnot, ochraně svobody a navrácení prosperity celé zemi. Důležitý
úkol jsme zvládli, nalezli jsme schopnost dohody při sestavení kandidátek i volebního programu. To je v letošní předvolební atmosféře plné rozvratu
spíše unikátní obraz.
Více informací o komunitním plánování poskytnou:
Bc. Kateřina Malečková, Sociální odbor MěÚ Blatná
(tel. 383 416 212 nebo 724 189 591, email: maleckovak@mesto-blatna.cz)
Ing. Radka Vokrojová, Svazek obcí Blatenska
(tel. 383 420 300 nebo 728 881 358, email: blatensko@blatensko.cz)

Komunitní plánování
sociálních služeb pokračuje
Na Blatensku pokračuje komunitní plánování sociálních služeb, které
bylo zahájeno již v roce 2005. Zapojují se do něj poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé (obce), uživatelé služeb i široká veřejnost. V roce
2007 byl zpracován první Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí
Blatenska. Druhý plán byl vytvořen v roce 2011. Mimo toho Svazek obcí
Blatenska aktivně zpracovával zakázky v rámci krajských projektů zaměřených na plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. V červenci
letošního roku byla zahájena realizace projektu „Aktualizace komunitního
plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska“. Projekt je zaměřen na
udržení procesu plánování, jeho výstupem bude aktuální katalog sociálních
a doprovodných služeb a nový komunitní plán pro další tříleté období.
V současné době se zpracovávají analýzy a probíhá zapojování obcí
a organizací do procesu. V srpnu se konalo veřejné setkání, v září měla
jednání řídící skupina. Od listopadu bude pokračovat setkávání tří pracovních skupin. K zapojení do jejich činnosti je zván každý, kdo má o sociální
problematiku zájem.

Mateřské centrum Kapřík si dovoluje pozvat všechny
zájemce na bezplatnou besedu se známým pediatrem

MUDr. Martinem Gregorou

Výživa a očkování dětí
Kdy? 16.10.2013 od 16 hodin
Kde? Mateřské centrum Kapřík
		 (zadní areál ZŠ Holečkova)

Těšíme se na Vaši návštěvu a dotazy k tématu ☺
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Bída politiky nebo bída politiků?
Dvacet čtyři let po Sametové revoluci a nikterak sametově to v naší zemi nevypadá. Samet se
podobá spíše smirkovému papíru. Státní majetek,
který za něco stál, je rozprodán, rozkraden, rozchvácen. Ne jen tak nějakými dobrodruhy, ale
většinou těmi, kdo měli vazby na minulou moc
a tedy informace, správné známosti na správných
místech a tím i kapitál. Ale hlavně žádné zábrany.
A co považuji za ještě horší, často těmi, kdo
byli odpovědni za jeho transformaci a jejich
kamarádíčky.
Mnoho zavedených firem zaniklo na nekompetentnost, zištnost zodpovědných.
O průběhu privatizace si už nyní asi nikdo
nedělá iluze. Malí akcionáři, kteří z ní vzešli,
byli posléze okradeni nuceným prodejem svých
akcií, který si odhlasovali ti, kdo na něm měli
zájem. Tato super-privatizace dala zákonný
rámec vyvlastnění akcií malých akcionářů.
Velké a větší podniky se tak „zákonnou“ cestou
dostaly zcela do rukou zlatokopů, novodobých
mocipánů a jejich známých, kteří je pak bezohledně vytunelovali, rozprodali, zrušili. Pouze
malé procento z nich stále funguje. Velmi se to
podobalo znárodnění po r. 1948. Jenom s tím
rozdílem, že majetek přešel do soukromých
rukou, ne do majetku Velké strany.
Z toho, co prosáklo na veřejnost, se dá soudit,
že jen malá část tehdejších státních podniků změnila majitele bez tučných úplatků při výběrových
řízeních, provizí dočasným správcům.
Úředníci, z nichž větší část úřadovala ještě
za totality, jiní nebyli po ruce, si přišli na své.
Bída. Takoví jsme. Vychovali si nás k poddanosti, tak jsme poddaní. Necháme si to všechno
líbit. Táhne se to za námi stále jako smrad.
Z národa se postupně stali prospěcháři připravení sbírat drobky, které spadnou z pánova stolu,
a ještě jim za to na 1. Máje děkovat!
A když pak, po Sametové revoluci, začaly padat ze stolu celé koláče, mnozí snaživci v mlžné
atmosféře euforie neodolali.
Ano, samet se nám tak docela nevydařil.
Ovšem dost dobře nechápu, proč se zklamaní
občané, kteří snad čekali, že blahobyt a prosperita přijdou po změně režimu jaksi samo sebou,
obrací do jednou již překonané minulosti.
Chtějí se vrátit k něčemu, co se ukázalo jako
scestné. K socialismu, který z nich dělal pouhé
otroky agresivní ideologie, k utopii komunizmu.
Do doby, kdy za ně, za cenu jejich naprosté
poddanosti, vše rozhodoval totalitní stát, který
jim vzal majetek i duši, pokud něco takového
existuje.
K čemu se tedy někteří občané vlastně chtějí
vracet? K podezíravosti, závisti, k vládě prostřednosti, malosti? K šikanování, pronásledování, překrucování informací, cenzuře, manipulaci,
nesvobodě. K prolhaným funkcionářům, kteří
nám mimo jiné tvrdili, jak doženeme a předeženeme západ, a přitom si právě na nenáviděném
západě masivně vypůjčovali, aby nevyšel najevo žalostný stav ekonomiky, který způsobili?
K „národnímu“ hospodářství koloniálního typu?

K ekonomice, která šla beznadějně ke dnu?
Zkrátka, do „totáče“. Co jiného si myslíte, že
mohou nabídnout soudruzi?
To jsme již ale přece jednou zažili. Děkuji,
nechci!
Přiznám se, že nostalgii po totalitním „ráji“
považuji za mírně řečeno nerozumnou. Příklon
ke straně, která nás po dlouhých 40 let přesvědčovala, že jí nejde o nic jiného, ale vůbec o nic
jiného než o moc, mi připadá jako zoufalý pokus
zachránit se sebevraždou.
A ti, kdo se stranou, která se nikdy nevzdala
svojí prokazatelně škodlivé ideologie ani své
temné minulosti, účelově spolupracují, by se nad
sebou měli hluboce zamyslet!
Smirkový papír naší současnosti, kde na
denním pořádku máme korupční aféry, úplatkářství, zneužívání pravomocí, nevyhladí do
sametu návrat zpět, do doby před dvaceti čtyřmi
lety. Staronoví aparátčíci nemají co nabídnout!
Komunisté, deroucí se k moci pod zástěrkou
opětného vybudování „spravedlivé“ společnosti,
kde by samozřejmě zase oni byli těmi nejspravedlivějšími, se jen chystají dokončit dílo zkázy.
Opilí vidinou moci obelhávají všechny, kdo jsou
ochotni jim uvěřit.
Ale co dál? Jak se zbavit přítěže minulosti,
jak se zbavit arogantních, samolibých politiků,
připomínajících komunistické funkcionáře
neblahé paměti? Jak se zbavit zbohatlíků, kteří
přišli k majetku způsobem shora naznačeným,
a kteří nyní tahají za nitky politiků?
Nejsme snad schopni, nemůžeme prosadit
žádnou změnu? Zůstaneme nespokojenci, kteří
jen reptají?
Málokterému z dnešních politiků jde o obyčejného člověka. Chtějí pouze naplnit svoje
kapsy, realizovat svoje záměry. Jedni kradou
nyní, druzí se k tomu chystají, až si je zvolíme.
A soudruzi nám chtějí ukrást i naši svobodu, jako
to již udělali jednou. Nejsou to jiní komunisté,
jsou stejní!
Ale co tedy dál? Najdeme vůbec ještě po více
než půlstoletí trvající morální devastaci národa
někoho, kdo by byl ochoten a schopen brát se
skutečně za zájmy celku a obklopen v parlamentu a všude ziskuchtivými vlčáky v tom vytrvat?
Vinou nás, pěšáčků, zůstává přílišná naivita.
Koho by napadlo, že se po sametové revoluci
přes naše hlavy dostanou k moci prospěcháři,
kterým stačilo jen vyměnit kabát? Po r. 1989
vypadalo všechno tak nadějně. Nedokázali jsme
však správu veřejných věcí nastavit tak, aby
zodpovědní za svoje skutky, za svá rozhodnutí
nesli opravdovou odpovědnost.
Jsme opravdu tak naivní? Proč se po vlně
euforie, kdy věci veřejné spravovali lidé vyšlí
z revoluce, kterým nešlo jen o vlastní prospěch,
dostali k moci prospěcháři?
Proč? Protože, že jsme jim to dovolili!
Vychovaní k nesamostatnosti spoléhali jsme
na ty nahoře, že za nás všechno vyřeší k našemu prospěchu. Ale oni to udělali ku prospěchu
svému. Příliš brzy jsme se stáhli z ulic a náměstí.
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Cožpak jsme ale jako celek opravdu tak beznadějně, nepřekonatelně neschopní? Nechce se
mi tomu uvěřit. Máme přece mnoho poctivých,
kvalifikovaných, správných lidí, kteří si hnusí
levotu. Vzdělání je bez kádrových bariér dnes
přístupné všem bez rozdílu stranické příslušnosti.
Můžeme se poučit v zahraničí, srovnávat. Až na
to, že vytoužené prosperitě se těší pouze někteří,
máme relativní svobodu. A zatím to ještě stále
závisí na nás, zdali si ji udržíme!
Proč by nám tedy měli vládnout, podvádět nás
a manipulovat s námi, obelhávat nás dál lumpové
na levici či na pravici?
Napadá mne, nebylo by dobré volit ne strany,
ale osobnosti, které známe, kterým důvěřujeme?
Nechat strany stranami a svoji důvěru dát jednotlivcům?
Ale jak poznáme politika, který krom toho,
že myslí na svoji kapsu, dokáže si též vážit, vžít
se do situace „obyčejného“ člověka? Nejenom
proklamovaně před volbami, ale i po nich.
Na některé se stačí jen podívat, sledovat, jak
vystupují, o čem a jak hovoří a člověk hned ví,
co od nich může čekat.
Jsou tedy řešením preference? Možná.
Avšak ne preference uvnitř stran, ale preference
osobností ze všech kandidátek dohromady.
Vládu by pak nesestavoval předseda vítězné
strany, ale prezident z osobností s nejvíce hlasy.
Stranická příslušnost by nehrála roli. Namísto
stran bychom volili osobnosti napříč politickým
spektrem.
Přiznejme si, že systém stran kontrolujících
stát prostě selhává. Potřebujeme otevřenost, ne
jenom tu slibovanou, ale skutečnou. Možnost
kvalifikované kontroly zdola nahoru. Možnost
rychlého odvolání nespolehlivých bez toho, že
by ještě dostali pěknou výslužku.
Za vůbec nejšťastnější bych považoval, aby
strany existovaly pouze jako zájmové skupiny,
neměly žádnou faktickou moc. Aby moc držely
kupříkladu regiony.
Parlamentní demokracie se však zakládá na
existenci stran.
Co kdybychom však, při zachování demokratických principů, stranický princip vypustili
a přešli na princip regionální? Upřednostnili
regiony před centrální vládou a zprůhlednili tak
páky moci?
Snáze se nám bude dohlížet na ty, které
známe.
Jednalo by se tedy o přímou demokracii,
demokracii založenou na regionálním principu
a referendu o důležitých věcech. Zodpovědné by
bylo možno dosadit, ale i odvolat ne stranou, ale
regionem, referendem. Referendum by též znamenalo přijetí, či nepřijetí důležitých rozhodnutí.
Obávám se však, že v regionech nalezneme
stejnou, a možná i větší míru korupce, přítelíčkování, které se vyplatí, jako u politických špiček.
Stejné tanečky a hry, jaké se dějí na vyšších
místech, se žel odehrávajíi v regionech. Není
proto jisté, zdali bychom si pomohli.
Nestálo by přesto za to něco takového vyzkoušet? Ve Švýcarsku například podobný typ
přímé demokracie docela dobře funguje.
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Nevíme však, zdali by se takový model hodil i do našich podmínek
a situace.
Co tedy dál, co zbývá?
Revoluce jiného řádu. Tentokráte ne změna společenského systému, ale
revoluce morální. Tu však musí provést každý sám v sobě.
Jediná spolehlivá cesta, jak se dostat z moci bídy politiky i politiků vede
přes vnitřní proměnu. Potřebujeme vymanit se z vlivu minulosti, nechat
za sebou socialistickou výchovu k individualismu, sobectví, úplatkářství.
Přestat se bát. Nemlčet, starat se o věci veřejné a nečekat, že to někdo
udělá za nás.
Udělat změněným přístupem politikum ze sebe samých.
Jak? Zapomenout na ukřivděnou lhostejnost. Vytvářet paralelní struktury, účastnic se každý podle toho, co je mu vlastní, dění ve společnosti.
Nejenom u piva kritizovat, ale navrhovat řešení, dělat vstřícné kroky.
Vytvářet občanskou společnost hodnu smyslu toho slova. Společnost
založenou na toleranci, ohleduplnosti, touze dorozumět se v zájmu celku.
Přesně tedy na tom, co ve „vysoké“ politice chybí.
Přestaňme se bát sami sebe. Pokud si je sem zase nepustíme, komunisté
se svým nárokem na absolutní moc, dohled nad vším, jsou pryč.
Nechovejme se tedy dál ustrašeně. Nebuďme neschopní, buďme
schopní!
Luboš Vinš

Program na říjen 2013

dopoledne:
PO: 8:30 – 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 – 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů, volná herna
odpoledne :
PO:
15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
16:00 - 17:00 – Výtvarný kroužek paní Vydrové
(pro děti 1. a 2.tř.)
ÚT: 15:00 – 15:45 - Angličtina s Kapříkem
ČT: 15:00 – 15:45 - Veselé pískání
Program na pondělky a středy
2.10. – Veselé autíčko
7.10. – Strom plný barev
9.10. – Vláček
14.10. – Podzim za oknem
16.10. – Vysmátí dráčci
21.10. – Dort z hedvábného papíru
23.10. – Košíček
30.10. – Lampióny
Další akce
6.10.
Drakiáda
11.-12.10. Podzimní burza – v ZŠ JAK Blatná
15.10.
Těhotenské cvičení - 16:00
16.10.
Výživa a očkování dětí – přednáška MUDr.Gregory –
v herně MC od 16:00
17.10.
STOB – kurz zdravého hubnutí v 16:45
www.mckaprik.estranky.cz

Přijďte si zatančit!
Od 5. října bude probíhat v sále blatenské sokolovny každou sobotu od 20.00 hod.

Taneční kurz pro dospělé
Více informací na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
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Huš, hubo mlsná!
Maminka Jiřiny Jiráskové říkala - „slepá
jsem, hluchá jsem, chodit nemohu - ale jinak
jsem zdravá.“ No tak, já slepá nejsem, vidím až
až - i tu nitku do jehélky bez problémů navleču
- ale opravdu slyším jen tak tak a s chůzí je to
na nic. Nebýt Pejska, tak si nenakoupím. Aha,
nevíte, kdo je Pejsek! Tak to je moje opora,
můj sluha nejvěrnější, má tři kolečka a namísto
nákupního vozíčku si mezi řídítka pěkně upevním řemínkem červený košík a hajdy nakoupit!
A Pejsek se chodítku říká proto, že když prší a je
bláto, tak se mu, stejně jako pejskovi, musí umýt
„nožičky“, aby nenadělal. V zimě vozím u řídítek
metličku a než vstoupím do domu, tak mu ometu
sníh, paní má i bez mého vozítka s úklidem i tak
práce dost - a výtah je i pro pohyb nemohoucích
sousedů potřeba i uvnitř domu.
Jen je mi i s Pejskem to centrum městečka
nějak daleko. Pro zdravé nohy je to legrace,
vždyť od sokolovny vidím málem konec ulice

NEJHORŠÍ JE TRPASLÍK

Tolik povyku kolem Centra vzdělávání
a kultury je samo o sobě natolik legrační, resp.
tragikomické, že mi to nedá a „přisolím“ si taky.
Omlouvám se čtenářům, kteří mají už plné zuby
donekonečna omílané tematiky, ale jsou chvíle,
kdy mlčet znamená souhlasit a to se mi opravdu
nechce.
Vrátila jsem se před nedávnem z ciziny
a hned jsem slyšela jako čerstvou novinku, že
tenhle aktivní zájem o to, co se děje v Centru,
a poté prezentuje na stránkách Blatenských
listů, je určitě někým objednaný. Kým a proč
jsem se nedozvěděla. Co by z toho jednotlivé
strany měly bylo natolik nepřesvědčivé, bez
flagrantních podkladů, že mě to vede k jediné
úvaze. Všichni tu už zase máme co dočinění
s maloměstskou nevraživostí, klasickými drby
a ničím nepodloženými útoky, které velmi často
pramení z osobních potíží a z celkové nespokojenosti z vlastních selhání a nepovedeného
způsobu života. Já vím, zní to tvrdě, ale je to
tak. Je dost těch, kteří si myslí, že když hodí na
někoho kus špíny, jejich vlastní obraz se rázem
vylepší. Jak pošetilé!
„Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu
postavil“, řekl kdysi moudrý Seneca a já se
dnes a denně přesvědčuju, jak moudrá a věčně
aktuální jeho slova jsou.
Nějací manželé povystrčili hlavu ze svého
trpasličího domova a článkem „Co bylo řečeno, a co je nyní v blatenské kultuře“ nás chtěli
přesvědčit, jak dokonalý přehled o blatenské
kultuře jim jejich hora umožnila. Škoda, že jim to
nevyšlo, alespoň jednou v životě jsem se mohla
přesvědčit, že i moudrý se, podobně jako tesař,
občas utne. Takové věci se ale, jak se zdá, neděly
kdysi a ani dnes se nekonají.
Článek vypočítává (i s chybami), co všechno
je špatně, jak podlézaví jsou ti, kteří chválí,
jak špatná je propagace kuturních akcí, na
kterých během přestávek chybí i občerstvení,
jak Centrum parazituje tzv. „přidružováním“ na
pořádání nejrůznějších projektů, jak je „křehká
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- jenže pro bolavé nohy je to „kraj světa“ a tak
výprava na opravdu, ale opravdu pořádný nákup
je náročná záležitost. Máme tady samozřejmě
možnost nákupu u Vietnamců. Díky za to, a jsou
zásobeni sice bez zvláštností, ale docela slušně.
Pro mne to má dva technické problémy. Jednak
jako u spousty domů v Blatné je přístup jen po
vysokých schůdkách a to je s Pejskem k překonání silácký výkon, i když kluci vietnamští jsou
hbití a ochotní a když Pejska obtížím nákupem,
přiskočí a pod schůdky na chodník mi ho přenesou - díky! No ale co je naplat, oni jsou to
lidičci šikovní a snaživí a nabídka na regálech
je jim málo, a tak nabízejí své zboží zboží ještě
v krabicích u regálů na zemi, a tak tam musím
projíždět bez svého šikovného nákupního košíku,
protože bych se nevešla do uliček a nemohla
chodítko trochu složit.
Ale co hlavně - i důchodkyně může být krapet rozmařilá a mít mlsnou papulu - z veškeré
blatenské nabídky nejmlsnější pomazánky mají
v Labuti. A tak čas od času vložím do peněženky

přece jen podstatnější peníz a vydám se na tu
strastiplnou cestu až do města. A zamhuřaočky
nakládám do košíku - aha, obejdu se se svým
a nemusím se tahat s tím oficiálním velkým
- nakládám pomazánky brokolicovou, hermelínovou, česnekovou a nenápadně utírám sliny,
jak se těším na spoustu dní, co je budu po ránu
k snídani vytahovat z lednice.
A proč o tom píšu, celá nešťastná? On je to
vlastně vzkaz „labuťákům“. Čím to je, že ještě
z jara bývaly pomazánky i během dopoledne
kdykoliv a teď se mi až příliš často stává, že se
kolem deváté dotrmácím celou tu strastiplnou
cestu a na regálu se tetelí poslední dudácká,
nebo nějaká podobná obyčejná, „normální“,
dokonce příliš ostrá a nic pro mlsné potěšení.
To jste se tam v Labuti pohádali s dodavatelem,
že vás pořádně nezásobuje? Anebo jsou vám
zákazníci fuk, ať berou co je? No taky pravda,
ušetříme - jenže co ta mlsná huba? a jedno z mála
důchodeckých hříšných potěšení?
Venca

blondýnka“ nemožná a jak by takový poznatek,
ověřený anketou, měl obohatit a patřičně nasměrovat činnost vedení města. Ani jediná zmínka
o povedené akci, ani slovo uznání, ani sebemenší
snaha ocenit alespoň dobrou vůli či záměr, nic,
jen - bezhlavý útok. Vypadá to, že Centrum
kultury a vzdělávání dělalo všechno špatně, a to
dokonce s podivnými a nekalými úmysly. Tohle
samo o sobě je dostatečným důvodem k tomu,
aby soudný čtenář nevěřil ani slovu z té autory
popisované žumpy. Nebylo by to moudré a mezi
slušnými lidmi jen sotva akceptovatelné.
Nemám nic proti osobnímu názoru, naopak,
je hybnou silou změn a já si ho skutečně vážím.
Útok ale, pokud vím, nic pozitivního nikdy
v dějinách nepřinesl.
Všichni děláme chyby, býváme nespokojení
sami se sebou, vlastní nedokonalost nám leze na
nervy, bojujeme s nedostatkem síly k přiznání
chyb a prohřešků, včetně neschopnosti či neochoty dělat něco i pro jiné lidi. Máme prostě své
kostlivce ve skříni, to je lidské a pochopitelné.
Něco jiného je naložit tenhle marast a odvézt ho

na cizí dvorek, to, myslím, lidské není a pochopitelné už vůbec ne. V tomto smyslu by možná bylo
lepší, kdyby byl text opravdu výplodem nějakého
virtuálního pisatele, mně by se v každém případě
docela určitě ulevilo.
Doufám, že paní Winklerovou a lidi kolem ní
celá nepovedená taškařice nezlomí, že bude dál
pracovat na řadě dalších akcí a projektů, které,
i přes potíže, které jejich realizace přirozeně
přinášejí, Blatnou konečně posunují dál, někam
mezi města, která opravdu pestrou kulturou jen
hýří. Objektivní, konstruktivní a na správném
místě zveřejněná kritika by mohla objevit i v této
oblasti další možnosti, mohla by být dobrou
cestou k tomu jak potíže a problémy řešit, jak
svému městu a jeho obyvatelům pomoct. Mohla
by být tím, co pro nás ve finále vede i k jednoduché praxi - vybrat si z pestré nabídky. Docela
jednoduché, že?
Jenže. trpaslík jistě číhá a na svou horu nejspíš zase poleze, má to totiž v povaze, nemůže
si pomoct.
B. Hermannová
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Čistírna odpadních vod slouží
městu již 20 let

Odpadní vody z města Blatná přestaly před 20 lety být kanalizačními
stokami vypouštěny do vodních toků díky tehdy dokončené čistírně odpadních vod. Čistírna v lokalitě Lapač byla uvedena do zkušebního provozu
ve druhé polovině roku 1993. Toto výročí je proto vhodnou příležitostí
k připomenutí historie vzniku této potřebné stavby.
První velkoryse pojatý koncepční návrh na odvádění a čištění odpadních
vod představuje „Projekt soustavné kanalisace v obci Blatná“ vypracovaný
v Praze Ing. Fr. Trojanem v roce 1948 a povolený Okresním národním
výborem v Blatné roku 1950. Návrh uvažoval s umístěním čistírny na
břehu Lomnice nedaleko jihovýchodního okraje tehdejší zástavby. Leč
z projektu byla postupně realizována pouze část jednotné kanalizační sítě.
Pro odkanalizování města hrála v dalších letech významnou roli
výstavba biologického Buzického rybníka a regulace řeky Lomnice. Odpadní vody z mlékárny v Blatné byly výtlakem řadu let čerpány do tohoto
rybníka a mlékárenské vody tak výrazně ovlivňovaly biologické procesy
a produktivitu rybničního hospodářství.
Roku 1977 firma Hydroprojekt vyhotovila studii „Kanalizace a čistírna
odpadních vod Blatná“, která umisťovala návrh čistírny na levém břehu
Lomnice. Odtok vyčištěné vody měl být 1,3 km dlouhým potrubím průměru
60 cm zaústěn, po překonání Lomnice kanalizační shybkou, do Buzického
rybníka. Samotný Buzický rybník byl v jedné z navrhovaných variant
rozdělen hrází, přičemž do jeho západní aktivační části měly být zaústěny
zmíněné vyčištěné odpadní vody a zachováno přivádění mlékárenských
vod výtlačným řadem. Ani tento záměr ovšem nebyl realizován.
Nicméně při částečném využití poznatků z uvedené studie zpracovala
v letech 1983 a 1984 firma Hydroprojekt pro tehdejší podnik Jihočeské
vodovody a kanalizace projekt kmenové kanalizační stoky průměru 80 cm
vedené podél pravého břehu regulované řeky Lomnice v délce 1,4 km od
okraje města po lokalitu Lapač u Buzického rybníka. Stavba této kmenové
stoky včetně objektů provizorního předčištění byla dokončena v roce 1987.
Dne 2. prosince 1987 na Městském národním výboru pak dospívají na
společném jednání představitelé zainteresovaných institucí a úřadů k rozhodnutí umístit budoucí čistírnu odpadních vod v lokalitě Lapač, přičemž
bylo stále uvažováno s dočišťovací funkcí Buzického rybníka. Projektový
úkol „Čistírna odpadních vod Blatná“, zpracovávaný v roce 1988 projekční
kanceláří Jihočeských vodovodů a kanalizací, zahrnul i zřízení takzvané
předzdrže Buzického rybníka.
Stavba čistírny byla realizovaná městem Blatná v letech 1991 až 1993.
Zařízení mělo sloužit především pro mechanicko–biologické předčištění
odpadních vod města. Dočištění odpadních vod měla zajišťovat jednak
předzdrž (0,38 ha) a zejména Buzický rybník (60 ha). Do trvalého provozu
byla čistírna uvedena 15. prosince 1995 rozhodnutím Referátu životního
prostředí Okresního úřadu Strakonice
V srpnu roku 2002 byla některá zařízení ČOV včetně předzdrže vážně
poškozena povodněmi. Následně za dotační podpory Ministerstva zemědělství město Blatná realizovalo v roce 2004 její obnovu a doplnění
o některé objekty a zařízení, přičemž dodavatelem byla firma STRABAG.
Od provedení těchto úprav stavby nemá již Buzický rybník, na základě
rozhodnutí vodoprávního úřadu, funkci biologické dočišťovací nádrže a je
předmětem pouze doplňkového sledování jakosti vod.
V dnešním uspořádání čistírny jsou odpadní vody z území města
gravitačně přiváděny do vstupní odlehčovací komory nacházející se
u oploceného areálu ČOV. Odlehčené dešťové vody jsou přiváděny do
předzdrže Buzického rybníka. Za odlehčovací komorou, již v areálu ČOV,
se nachází lapák štěrku, hrubé a jemné strojní česle, dvojice paralelně
řazených vertikálních lapáků písku, dále dvojice paralelně protékaných
usazovacích nádrží, čerpací jímky a biologický stupeň čištění tvořený biologickým filtrem s navazující aktivační linkou. Biologický filtr je umístěn
v nadzemním betonovém objektu. V horním prostoru filtru je odpadní voda
rozstřikována pomocí trysek na blokovou náplň filtru. Voda protéká gravitačně blokovou náplní za současného čištění kulturou mikroorganismů,
usazených na povrchu náplně a je následně zachycována ve sběrné vaně
pod filtrem. Tento prostor slouží jako aktivační nádrž, kde probíhá další fáze
biologického čištění směsnou kulturou aktivovaného kalu. Na dně aktivační
nádrže je osazen jemnobublinný aerační systém. Jako zdroj vzduchu slouží
dvojice rotačních dmychadel. Biologicky vyčištěná odpadní voda odtéká
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do kruhové dosazovací nádrže a dále přes měrný objekt s kontrolou kvality
vyčištěné vody do předzdrže a odtud do Buzického rybníka.
Pro uskladnění surového kalu je na ČOV vybudována dvojice kruhových
nadzemních uskladňovacích nádrží kalu, kde dochází k tzv. studené anaerobní stabilizaci kalu. Uskladněný, částečně vyhnilý kal je následně strojně
odvodňován na sítopásovém lisu, jenž je spolu s dalším příslušenstvím
umístěn v ocelové hale spolu se zařízeními hrubého předčištění. Odvodněný
kal je transportován pomocí dopravníku do kontejneru a následně odvážen
ke kompostování na kompostárnu v obci Radomyšl.
Výstavba čistírny před 20 lety byla nepochybně pozitivním příspěvkem
k ochraně životního prostředí a splnila tak svou důležitou úlohu. Díky stoupajícímu stupni vědeckého poznání přírodních procesů ovšem v průběhu
let obecně dochází ke zvyšováním nároků na kvalitu vyčištěné odpadní
vody. V poslední době se jako klíčové jeví množství fosforu, které říčním
systémem přitéká do vodní nádrže Orlík, kde tato látka umocňuje nežádoucí
výskyt vodního květu, tj. sinic. Povodí Vltavy proto jako správce dotčených
vodních toků v poslední době provádí mnohá odborná šetření a iniciuje
řešení této problematiky na úrovni vodoprávních úřadů a vlastníků kanalizací a čistíren. Jednou z dotčených lokalit je i ČOV Blatná. Město proto ve
spolupráci s provozovatelem čistírny připravuje podklady pro rozhodnutí
o budoucím vhodném uspořádání celého tohoto vodního díla.
Ing. Jiří Lipold, ČEVAK, a. s.
Foto: ČOV Blatná - biologický stupeň čištění

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - DOMOV PRO SENIORY
ÚPRAVA SAZEBNÍKU ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ÚKONŮ
Od zahájení provozu pečovatelské služby se řady našich uživatelů rozrostly a jsme rádi, že i
do některých obcí mimo město Blatná. Velmi nás těší zájem o naši službu a vážíme si všech
podnětů, které se nám dostávají od našich uživatelů.
Na základě zhodnocení využívání nabízených služeb jsme upravili Sazebník základních a
fakultativních úkonů Pečovatelské služby, který bude v platnosti od 1. října 2013.
Např.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
10. dovoz oběda

57,00 Kč stravné

15,00 Kč 1 úkon

11. dovoz večeře

46,00 Kč stravné

15,00 Kč 1 úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
16. běžný úklid, údržba domácnosti

50,00 Kč 30 min

17. údržba domácích spotřebičů

25,00 Kč 15 min

18. pomoc při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken, sezónní úklid)

50,00 Kč 30 min

Úkony spojené s hygienou a péči o tělo
27. Celková koupel/sprchování, včetně mytí hlavy v DS Blatná (včetně úklidu,
desinfekce vany)

60,00 Kč

30 min

28. Celková koupel/sprchování, včetně mytí hlavy v domácnosti uživatele

50,00 Kč

30 min

43. Doprava vozidlem poskytovatele po Blatné

25,00 Kč

30 min

44. Doprava vozidlem poskytovatele mimo Blatnou

9,00 Kč

1 km

Doprava

Celý rozsah služeb včetně sazebníku naleznete na webových stránkách Domova pro
seniory popř. Vám ho rádi na požádání zašleme.
Máte-li o službu zájem, potřebujete-li se na něco zeptat, poradit, neváhejte nás kontaktovat.
Rádi Vám nabídneme pomoc.
Kateřina Janská, DiS.
vedoucí pečovatelské služby
tel.:773 497 591, 383 422 653
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
Kancelář pečovatelské služby
Tyršova 436
388 01 Blatná
Další informace najdete i na webových stránkách: www.domovblatna.cz
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Dvoretické libování, to je velké radování aneb Dvoretice
v zajetí indiánské horečky

Dvoretice - Dvoretice jsou nepatrnou vískou,
čítající pouhopouhých třicet domorodců v šesti
staveních. Přesto se i tady píšou významné
společenské kapitoly. Místní občané, kteří ve
Dvoreticích žijí v harmonické souhře a idylce se
zdejšími chalupáři z měst, tyto kapitoly nazvali
„Dvoretická libování“. Už sám název napovídá,
že se jedná o něco tuze příjemného a veselého.
Je to stoprocentní pravda.
„Dvoretické libování“ představuje jeden
den v historii této malé vísky, kdy se naladí na
veselou notu jedno předem dané téma. Stovky
lidí, kteří se tady v onen určený den pravidelně
shromáždí, baví po celé sobotní odpoledne směs
kulturních a vzdělávacích představení. A jak to
všechno začalo?
„Hnacím motorem“ dvoretických lidových
slavností je od samého začátku před šesti lety
zapálený ochránce starých tradic Ing. Jiří Kočárek z Prahy, který na otázku: „ Vy pracujete jako
co?“ odvětil replikou z veselohry „ Marečku,
podejte mi pero“: „Jako ďas!“ Následně přiznal,
že je správcem železniční trati Praha - Středočeský kraj. A „Dvoretická libování“ bere jako
vítané zpestření
svých pobytů
na venkově:
„Zjistili jsme
v roce 2008, že
Dvoretice mají
sedmdesáté výročí prvního hasičského cvičení
v obci. A rozhodli jsme se,
že bychom si to
mohli zopakovat, ovšem tak
Malování barvami na obličej se
trochu nevážně,
velmi ujal.
nebo chcete-li,
převážně nevážně. Byla to vlastně hra na cvičení - my si tady pořád na něco hrajem,“ potrhává
to koutky úst „ velkovévodovi“ domácí srandy.
Parodie na cvičení z roku 1938 se odehrála za
přítomnosti hasičů z Myštic, kam osada spádově
náleží, samozřejmě s pravou stříkačkou. „A to
bylo vlastně naše první libování. V příštích letech už se jen měnil obsah- skořápka zůstávala
stejná. Uskutečnilo se libování jmelové, lázeňské, kozí a parní,“ referuje Ing. Jiří Kočárek.
„Vždycky se zblbly desítky dobrovolníků a ti se
pak nadšeně učili texty, které už nikdy v životě
nebudou potřebovat. Taky zahrádky si upravili,
okna u chalup vyčistili a tváře a brady oholili,“
švejkuje dominantní postava obce. Podle něho
byl, je a dozajista nadále bude přístup místních
i rekreantů k této akci spontánní a přirozený.
„Všechny kvalitní věci musí vzniknout spontánní
cestou,“ dodává.
Není snadné připravit tak zajímavou a nevšední podívanou, zejména pak vložená divadelní představení občasných ochotníků. De facto

Starosta Myštic Tomáš Koželuh coby
Old Shaterhand.

se na zdaru „Dvoretického libování“ pracuje po
celý rok. Někteří příležitostní herci se potkají až
na premiéře a před ní „ louskají“ papírové texty
doma. Kostýmy se vyrábějí doma, v krajním
případě se půjčují.
Letos se „Dvoretické libování“ číslo šest
neslo v indiánském duchu. Celé Dvoretice
s přilehlým okolím zachvátila indiánská horečka,
návštěvníci i domácí si ostošest vplétali do vlasů
péra a malovali obličeje „ válečnými barvami“,
někteří jedinci přišli na slavnost dokonce v kompletních kostýmech rudých mužů. V roli Vinnetoua- jak jinak- se při úvodním ceremoniálu
představil Ing. Jiří Kočárek, po jeho boku coby
Old Shaterhand starosta Myštic Tomáš Koželuh.
Pro větší lesk a noblesu přicválali na koních
s puškami v rukou. Jejich zdravice v „ mayovském“ pojetí vstříc početnému publiku celou
veselici odstartovaly a pak už to šlo ráz na ráz.
Prvním bodem programu bylo pěvecké vystoupení Evy Kriz za doprovodu kláves Milana
Dvořáka. V jejím podání zazněly „Indiánská píseň lásky“ a další francouzské chansony - dílem
v originále, dílem v našem mateřském jazyce.
Lahodná směs tónů a zlata v hrdle fenomenální
umělkyně okouzlila všechny přítomné bez rozdílu a po zásluze se dočkala odměny v podobě
bouřlivých, spontánních ovací.
Krásný kulturní zážitek si s požitkem vychutnával i pražský herec Jiří Knot, který sem
do Dvoretic zavítal na pozvání kamaráda- loutkoherce Jiřího Kostrouna, jenž o kousek dál
v objektu hasičské zbrojnice nachystal představení s dřevěnými herci „Puppet wild west
show Bufalo Blil aneb kašpárek mezi indiány“,
již druhým rokem. „Tady na tom venkovském
libování si náramně libuji,“ prohlásil žertovně
kumštýř, známý třeba z pohádky „O statečném
kováři“, kde ztvárnil postavu nenasytného chasníka z mlýna. O Jiřím Kostrounovi se vyjádřil

v tom smyslu, že je to jeho „úhlavní přítel“
a nezapomněl zmínit fakt, že spolu dělali divadlo
plných pětadvacet let a často s tímto duchovním
posláním dleli i v Blatné a jejím okolí.
Jiří Kostroun byl ještě sdílnější: „Jirka mi
tady ve Dvoreticích na chalupě pomáhal sbírat
švestky, když u mě pobýval čili tuhle vesnici zná
jako své boty. Z naší spolupráce vznikl i recept
na Dvoretický nákyp. Stalo se, že jsme opět byli
jednou na chalupě přes víkend a zapomněli jsme
se domluvit, co budeme vařit. Nakonec jsme
rukou společnou a nerozdílnou dali dohromady
vinné klobásy a těstoviny, zapekli jsme to s vejci,
posypali pažitkou - a ejhle! specialita byla na
světě.“ A jak se dala tahle dvojka komiků a herců
na společnou uměleckou dráhu? „Na DAMU
jsme se poznali na společných předmětech,
včetně tělocviku. Jezdili jsme spolu i na lyže
a na vodu. Tam jsme zjistili, že oba slyšíme na
podobný typ humoru, že jsme oba naladěni na
stejnou frekvenci. Naším snem byl agenturní
pořad, se kterým bychom putovali po kulturních
domech, školách a školkách. Došlo k tomu,
že kolegyně odešla na mateřskou dovolenou
a my jsme si s Jirkou zůstali takříkajíc „viset na
krku“, vypráví po odehrané loutkové komedii
ve dvoretické zbrojnici Jiří Kostroun, „Vzniklo
představení „ Dlouhý, široký a bystrozraký“, kde
jsme se našli a za pomoci kolegy, jehož doménou
byla pantomima, s ním cestovali po vlastech
českých a také po Německu. Po čtvrtstoletí jsme
hodili „ručník do ringu“ a vrhli se do jiných
projektů, mimo jiné jsme jako živí herci působili
čtyři roky na prknech Národního divadla. Teď
spolu zase účinkujeme v poloprofesionálním
souboru „ Řešeto“, co má základnu na pražském
Žižkově. Naše společná kronika je strakatější než
„Enšpígl“ a tlustší než Hájkova,“ končí květnatě
monolog loutkoherecký mistr Jiří Kostroun.
A jak se připravuje na svůj bravurní sólovýstup
při „ Dvoretickém libování?“ „To se třeba v noci
probudím, něco mně napadne a honem běžím
si to zapsat. Papírky s poznámkami se mi pak
vrší na stole,“ směje se oslovený, „Většinou hru
nedám na jeden ráz, teprve když mě tlačí čas,
urychleně se vezmou papírky s poznámkami,
něco se přidá, upraví a hotovo.“
Odborné přednášky se jako obyčejně zhostil
Ing. arch. Jiří Navrátil, kandidát věd. Tentokrát
na téma „Poselství starých Mayů“ a opět jako
stěžejní prvek posloužil na první pohled složitý
stroj, upravený k meritu věci: „Stálicí u tohoto
souostrojí je benzínový motor o výkonu čtyř
koňských sil firmy Lorenz Kroměříž, založené
roku 1887. Zbytek jsem loni předělal na parní
stroj, předloni na kozodoj, jednou taky sloužil
tento venkovský „orloj“ jako mlátička,“ vysvětluje čiperný důchodce, který přednášku letos
nasměroval takto: „Vymyslel jsem, že se našel
obřadní vůz boha slunce starých Mayů /starověký národ ze Střední Ameriky/. Viděl ho mechanik
v Národopisném muzeu a my dostali do ruky
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Ing. arch. Jiří Navrátil se svým vynálezem.

cestovní zprávu, kde byl popsán. Podle ní jsme
ho sestavili. Pracoval jsem na jeho sestavení
vpodstatě celý rok po detailech, protože já se sem
z Prahy tak často nedostanu. Strávil jsem nad tím
monstrem stovky hodin, ale vůbec mi to nevadí.
Naopak - já se tím strašně bavím,“ roztává jako
jarní sníh na slovo vzatý strojírenský odborník.
Další nesporně zajímavou přednáškou byla
„Indiánská medicína aneb Mučící kůl v lékařské
praxi“. Součástí libování samozřejmě bylo bohaté občerstvení pro všechny, ať už šlo o krmi či
nápoje. Delikatesu představovaly vařené fazole
s masem skunka, kterou prý ale kuchař upravil
tak, že zlikvidoval pověstný puch prérijního zví-
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řete a učinil maso pro chuťové buňky strávníka
více než přijatelné. U jiného stánku se prodávaly
hrnečky s motivy libování a sladcí indiánci.
Zlatým hřebem pak byla divadelní hra v terénních podmínkách /chybělo jen otáčivé hlediště, ale napřesrok ho prý českokrumlovští radní
dvoretickým zapůjčí/ pod názvem „Poklad na
dvoretickém Jezáru“. Tento „ Jezár“ prý opravdu existoval na kopci mezi osadami Dvoretice
a Vahlovice. Jednalo se o jezírko, o kterém ve
své „Zemi zamyšlené“ píše i spisovatel Ladislav
Stehlík.
V ochotnickém kousku se blýskl i pražský
kardiolog Karel Koubek, který na předloňském
libování mistrně předvedl Elvise Presleyho, včetně dokonalého kostýmu. „V této hře jsem neměl
příliš textu,“ uvedl Karel Koubek ke své úloze
náčelnické dcery „Srsnaté nutrie“. Jeho žena
Dagmar Koubková to měla ještě snazší: „Já jsem
hrála němou dceru náčelníka „Lotosový květ“
čili jsem pouze přinášela a odnášela předměty,“
směje se příležitostná herečka.
„ Dvoretické libování“ se stejně jako v předchozích letech vydařilo na 150 %. Znovu se
osvědčila pravdivost toho, že zde o dobré nápady
a smysl pro legraci opravdu nouze není.
Vladimír Šavrda

Dobrovolní hasiči cvičili v Hajanech pod
rouškou noci

Hajany - Hajanští mají na svém kontě v oblasti požárního sportu velkou jedničku. Jako
první na Blatensku zorganizovali a k dokonalosti
přivedli noční hasičskou soutěž v útoku. Akci
pojmenovali „Memoriál Václava Vaněčka“
na počest velitele Sboru dobrovolných hasičů
v Hajanech, který tragicky zemřel loni v říjnu.
„Ještě ten den odpoledne jsme dojeli na hřbitov
do Paštik, kde jsme na jeho hrob položili kytici
a zapálili svíčky,“ poznamenává starosta SDH
Hajany Pavel Vohryzka, „Noční hasičskou soutěž jsme plánovali ještě za jeho života. Bohužel
mu nebylo dopřáno se naplnění této myšlenky
dočkat,“ dodává Pavel Vohryzka.
Noční hasičské soutěže v Hajanech se zúčastnila čtyři ženská družstva a dvanáct mužských
celků. Hajanští „ chráněnci svatého Floriána“ se
tady přesvědčili o pravdivosti rčení „Pro dobrotu na žebrotu“. „Když odsoutěžily naše ženy,
půjčili jsme stříkačku tchořovickým, protože ta
jejich vypověděla poslušnost,“ noří se do hlubin
nočního dobrodružství znovu Pavel Vohryzka,
„Ještě než nám ji vrátili, strojnice otevřela kohout pouze napůl. Ve tmě jsem si toho nevšiml
a pak nám nasávání trvalo moc dlouho, protože
tam fungoval jen poloviční tlak. Nebýt toho,
mohli jsme se umístit, myslím, do třetí pozice,“
konstatuje nevesele Pavel Vohryzka.
Při noční hasičské soutěži byly osvětlené jen
základny a terče. Také se nenabíralo z kádě, ale
přímo z přilehlého rybníčku- stejně jako při skutečném zásahu. Nejlépe na tom byli dobrovolní
hasiči ze Lnář, kteří vlastní už rok samonasávací
mašinu. „Tam jde voda rychlostí blesku. V tomhle měli skutečně navrch,“ konstatuje Pavel

Vohryzka. Časy jednotlivých družstev byly samozřejmě horší než tomu bývá za denního světla.
Výsledková listina na konci noční soutěže
v Hajanech přinesla následující výčet: Ženy - 1.
místo: Hajany, 2. místo: Tchořovice, 3. místo:
Hornosín, 4. místo: Sedlice. Muži - 1. místo:
Lnáře, 2. místo: Bezdědovice B, 3. místo: Hornosín, 4. místo: Chlum, 5. místo: Tchořovice A,
6. místo: Lažánky, 7. místo: Sedlice, 8. místo:
Tchořovice B, 9. místo: Hajany, 10. místo:
Blatná, 11. místo: Bezdědovice A, 12. místo:
Zahorčice.
Noční hasičské soutěži předcházelo odpolední „Rozloučení s prázdninami“, v jehož rámci
předvedly svůj um a rychlost při požárním útoku
děti. V dětské soutěži kategorie „Přípravky“
zvítězila omladina domácí, o něco horší čas
zaznamenali tchořovičtí. Za starší žáky nastoupily celky Hajan, Tchořovic a Blatné. Opět se
nejlépe vedlo hajanskému „potěru“, za sebou
nechal i tentokrát tchořovickou konkurenci, se
třetím místem se musel spokojit blatenský celek.
Následovaly soutěže nehasičského charakteru
pro pobavení a zisk sladkých odměn - střelba ze
vzduchovky, hod tenisákem do plechovek, lovení
limonád aj., nainstalován zde byl i skákací hrad.
Odpolední program zakončila ukázka blatenských profesionálních hasičů, kdy hydraulickými
nůžkami vystříhávali z vraku auta zraněnou osobu / nahrazenou pro tento cvičný účel plyšovým
medvědem /. Na místo konání se měli dostavit
i dobrovolní hasiči z Chrástu s plošinou. Ti však
bez omluvy nepřijeli.
Vladimír Šavrda
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Rodáci a přátelé
Mužetic se
hromadně druží
každé dva roky
Mužetice - Rodáci a přátelé obce Mužetice
k sobě mají hodně blízko. Dokládá to i fakt, že se
tam rozhodli organizovat společné srazy se vším,
co k tomu patří, každé dva roky, což jistě není
obvyklé. Letos v létě se tak stalo již počtvrté za
uplynulých osm let a rozhodně to opět stálo za to.
Za zrodem a upevněním této hezké tradice
stojí skromně paní Irena Honzíková- za svobodna Lojíková. Tato mužetická rodačka dnes
žije v Blatné. Před osmi lety obešla ve své rodné
obci všechny povolané osoby a její iniciativa
padla na úrodnou půdu. „Tehdy se sraz rodáků
a přátel obce uskutečnil poprvé. Pravda- bylo to
ve skromnějších podmínkách s malým občerstvením v tzv. „Obecní pastušce“. To je objekt
bývalého Obecního úřadu se třemi místnostmi,
kde se odehrávají společenské akce a konají
volby,“ prozrazuje jeden z mužetických starousedlíků, který má na zajišťování zázemí pro
rodácké srazy lví podíl.
Letošní setkání lidí, kteří mají k Mužeticím
nějaký vztah, bylo obzvlášť vydařené. Sešlo se
cca osmdesát hostů i domácích, což znamenalo
rekordní účast. „ Tentokrát jsme to měli i s kulturním programem. Vystoupil sedlický taneční
soubor „Beseda“. K tanci i poslechu hrálo muzikantské duo na varhany a harmoniku. V obci byla
zřízena výrobna a kuchyně, odkud se na stoly
servírovalo čerstvé jídlo. Tentokrát šlo o vepřo,
knedlo, zelo a dále ještě řízky a guláš. Zásoba
nápojů byla zajištěna ze Strakonic. Ačkoliv jsme
si mysleli, že tři sudy piva budou dostačující,
úderem půlnoci pivo došlo a muselo se jet ještě
pro malý sud,“ říká tentýž zdroj.
Kromě toho, že každé dva roky poskytuje na
tuto akci sponzorský dar myslivecké sdružení
„Maliva“, je zdrojem příjmů pro zorganizování
rodáckého srazu pravidelný sběr starého železa
mezi občany a následný prodej do sběrny surovin. Mimoto na slavnost každý napeče a přinese
nějaký ten balíček.
Typičtí rodáci se prý teď už dají spočítat na
prstech jedné ruky. Lidé stárnou a odcházejí tam,
odkud už není návratu. Osazenstvo tedy tvoří
převážně domorodci a chalupáři.
Je hezké nejen to, že občané Mužetic i ti, kteří
jsou přespolní nebo jsou s obcí spjati „ pupeční
šňůrou“ dokáží táhnout za jeden provaz a mají
společnou řeč. Je hezké také to, že místní nemají
problém s tím se zapojit s elánem do předslavnostních příprav a uklidit a zvelebit celou vesnici
s kapličkou.
Za to jim patří srdečné poděkování. Ani
dnešní dravá doba nezměnila nic na jejich charakterech a duších.
Vladimír Šavrda
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 Kulturní kalendář
Akce

28. 9. SOBOTA

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Zámek Blatná
Těšte se na pestrý kulturní program
plný hudby, tance a příjemné nálady.
V letošním roce jsme pro vás navíc
připravili unikátní soutěž „O NEJLEPŠÍ
PEKÁČ BUCHET“. Jelikož je buchta
tradiční českou specialitou, nemohli jsme vybrat lepší den pro
konání této soutěže, než je 28. září.
Soutěžit můžete ve dvou kategoriích. Ženy i muži mohou porovnat
své plněné buchty (tvarohové, povidlové, makové), nebo mohou soutěžit
v kráse vypracovaného břišního
svalstva,
tzv.
pekáče
buchet.
Program:
14:00 | zahájení programu u kostelní
zvonice, hymna, průvod od zvonice
na zámecké nádvoří, selská jízda na
nádvoří, zpěv Ktož jsú boží bojovníci
14:20 | česko-slovenská beseda taneční soubor Sedlice
14:40 - 15:20 | vystoupení dětí - zpěv
Svatý Václave, dudáci ZUŠ, taneční soubor Dany Strnadové a J. Augustinové
15:20 | pekáč buchet - soutěž nejen v kuchařských dovednostech
15:30 | duet a 4 árie Vaška a Mařenky z
Prodané nevěsty v podání členů Státní
Opery Praha a Konzervatoře Pardubice
16:00 - 18:00 | setkání s režisérem
Václavem Vorlíčkem a promítání filmu Jak utopit Dr. Mráčka
aneb Konec vodníků v Čechách s
komentářem a historkami z natáčení

1. 10. ÚTERÝ

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Literární zájezd - Klatovsko
Podrobnosti v sekci Knihovna

2. 10. STŘEDA | 17:00-18:00 |
KÁVA S CKV
II. patro, náměstí Míru 212

5. 10. SOBOTA | 13:00 |

NĚMČICKÝ POHÁR
Sedlice u Blatné
Závody terénních motocyklů pod
záštitou bývalých československých

reprezentantů a mistrů světa. Mimo
mnoha jiných zde v akci uvidíte stroje
tradiční české značky ČZ.
Tréninky od 9:00, závody jednotlivých
kategorií od 13:00.

9. 10. STŘEDA | 9:00 – 15:00 |
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
DOMOVĚ PRO SENIORY BLATNÁ

10. 10. ČTVRTEK | 17:00 |

DRUMCIRCLE – bubnování pro
seniory
pod vedením p. Zdeňka Drahoše
přihlášky na tel 383 311 251 nebo
info@ckvb.cz

12. - 13. 10.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
| 9:00 - 18:00 |Městské muzeum
Blatná
Komentované prohlídky výstavy Můj
nový život s fotografkou Kamilou
Berndorffovou
|14:00 - 17:00 | ul. Dlouhá 869,
Blatná Otevřený ateliér malíře Josefa
Synka
| 10:00 - 12:00 | ul. Tylova 274, Blatná
Otevřený ateliér Kláry Jánské

Kino
UPOZORNĚNÍ: V případě 3D projekcí je
nutno počítat s výdajem za 3D brýle (25
Kč), nebo speciálního klipu pro dioptrické
býle (60 Kč). Brýle/klip návštěvníkovi
zůstávají a můžou být použity při jakékoli
další 3D projekci v blatenském kině bez
dalších poplatků.

2. 10. STŘEDA | 19:00 |

ONE DIRECTION 3D: THIS IS US
Dokumentární/hudební v původním
znění s titulky | Velká Británie 2013
| 92 min. | Režie: Morgan Spurlock |
150,- Kč | Mládeži přístupný

4. 10. PÁTEK | 20:00 |

COLETTE
Drama/Romantický/Válečný/Historický v českém znění | Česko/
Slovensko/Nizozemsko 2013 |125
min. | Režie: Milan Cieslar | 100,- Kč |
Mládeži do 12 let nevhodné

9. 10. STŘEDA | 19:00 |

| 10:00 |promítání pro seniory
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DONŠAJNI
Komedie v českém znění | Česko 2013
| 102 min. | Režie: JIří Menzel | 110 Kč,| Mládeži do 12 let nevhodné

11. 10. PÁTEK | 20:00 |

HRA NA HRANĚ
Krimi/Drama/Thriller v původním
znění s titulky | USA 2013 | 91 min.
| Režie: Brad Furman | 110 Kč,- |
Mládeži do 15 let nevhodné

13. 10. NEDĚLE | 15:00 |

ZVONILKA 3D
Animovaný/Rodinný/Fantasy/
Dobrodružný v českém znění | USA
2013 | 78 min. | Režie: Bradley Raymond | 110 Kč,- | Mládeži přístupné

Knihovna

30. 9 - 6. 10.

TÝDEN KNIHOVEN
registrace nových čtenářů na rok
zdarma, amnestie pro zapomnětlivé

1. 10. ÚTERÝ | 7:30 - 18:00 |

LITERÁRNÍ ZÁJEZD KLATOVSKO
Odjezd od ubytovny Tesla v 7:30
Předpokládaný návrat v 18:00
V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ připravila Knihovna Blatná
tématický zájezd do kraje, kde žilo
a tvořilo několik z našich slavných
spisovatelů. Účastníci navštíví vodní hrad Švihov opředený nejednou
pověstí a v Chudenicích se z rozhledny Bolfánek podívají po Šumavě a
sousedícím Českém lese. Právě tento
pohled těšil například Josefa Dobrovského, Františka Palackého, či
Františka Ladislava Čelakovského.
Dalším zastavením bude arboretum
plné tuzemských i cizokrajných dřevin.
V Klatovech navštíví barokní lékárnu
U Bílého jednorožce, kostel s katakombami a městskou knihovnu, která
se nachází v zrekonstruovaných prostorách staré jezuitské koleje.
Cena: 250 Kč senioři
300 Kč ostatní
V ceně zájezdu je zahrnuto veškeré
vstupné
Další podrobnosti o zájezdu získáte u
pracovnic blatenské knihovny.

2. 10. STŘEDA | 13:00 - 16:00 |
PODZIM S VESELOU ZÁLOŽKOU
malá tvůrčí dílna - výroba knižních
záložek
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Výstavy

31. 8. - 31. 10.

MILAN FARA: BALLETO
Výstava
Minigalerie BESEDA Blatná
Hotel Marion, Na Příkopech 183

19. 9. - 20. 10.

MŮJ NOVÝ ŽIVOT
Výstava fotografií
probíhá v rámci 8. Ročníku blatenského fotofestivalu
Městské muzeum Blatná

O(d) nás
PROČ NEDAT ŠANCI STARÝM KNIHÁM?
I tento rok u nás probíhal již tradiční prodej
starých vyřazených a darovaných knih.
Protože se v letošním roce od čtenářů
nahromadilo
opravdu
neuvěřitelné
množství knižních darů, akci jsme plánovali prodloužit na celý předpouťový týden.
Přibyly také knihy z knihovny Domova
pro seniory, kde jsme se podíleli na jejich
uspořádání a zároveň jim některé vhodné
věnovali. V darovaných knihách se našly
dokonce „poklady“ v podobě klasických
děl, které určitě zařadíme do našeho
knihovního fondu. Největší zájem byl o
doporučenou četbu a dětskou literaturu.
Ukázalo se ale, že čtivým žánrem i nadále
zůstávají detektivky a romány pro ženy.
Cena těchto knih a časopisů se pohybovala od 1 Kč do 10 Kč. Celkem jsme utržili
17 455 Kč, které budou použity zčásti při
nákupu knižních novinek, literárnímu
zájezdu na Klatovsko a také při nákupu
knižních dárků pro letošní prvňáčky
pasované na čtenáře.
A protože i během tohoto týdne jste
stále přinášeli vyřazené knihy ze svých
domácností a další čtenáři si v nově
doplněné zásobě tak „libovali“, napadlo
nás ponechat tyto knihy v regálech na
chodbě naší budovy nadále. Čtenáři
i ostatní návštěvníci si z nich mohou
vybírat a zdarma si je ponechat. Proč
tímto způsobem nedat šanci starým knihám, které by jinak ležely nepotřebné
a nebo skončily ve sběru? Vždyť takovou myšlenku propaguje i Městská knihovna v Praze a podobný takový „knihobox“ vznikl i v jihočeské Kaplici. Knihy
zkrátka patří čtenářům. Tímto bychom
rádi poděkovali všem, kteří přispěli pro
ně už neužitečnou knihou, ale takovou,
která někoho dalšího případně potěší.
Za Městskou knihovnu J. Formánková
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Těšte se
ZÁJEZD

16. 11. SOBOTA | 15:00 |
HELLO DOLLY!

Studio DVA, Palác Fénix, Václavské
náměstí 56, Praha 1
Odjezd v 8:00 od ubytovny Tesla

SLAVNÝ AMERICKÝ MUZIKÁL
S ŽIVÝM ORCHESTREM

Hudba a text: Jerry Herman
Scénář: Michael Stewart
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Ivana Chýlková, Josef Carda,
Jaromír Dulava, Simona Babčáková,
Monika A. Fingerová, Kryštof Hádek,
Michal Slaný, Naďa Urbánková,
Yvonne Přenosilová, Mojmír Maděrič
a další.
Muzikál Hello, Dolly! vznikl na motivy
frašky Thortona Wildera dnes známé
pod názvem Dohazovačka. Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové,
která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze svých zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje
svým šarmem a kouzlem změnit se v
milého, galantního muže, zpracoval
Michael Stewart. Geniální hudbou jej
opatřil Jerry Herman.
Cena 550,- Kč
Přihlášky v infocentru, na recepci
muzea a na e-mailové adrese info@
ckvb.cz

Muzeum
Ze sbírek Městského muzea
Perníkářské formy
Ve sbírce našeho muzea se nachází
hned několik krásně dochovaných
perníkářských forem. Perníkářské
řemeslo bylo vždy pouze městskou
záležitostí, dochované formy na
tvarování perníku vykazují dobrou,
v některých případech vysokou
uměleckou úroveň. Jsou zhotovovány z
tvrdého dřeva. Vyráběli je specializovaní
řezbáři, kteří vyráběli i potiskovací
formy, dřevořezy nebo dřevoryty.
U zrodu kvalitní formy musel být specialista – řezbář, další výroba perníku
již nevyžadovala umělecké nadání a
z jedné formy bylo možno vyrobit neomezené množství perníků.
Díky rozšíření perníkářské výroby se v 18.
století perníky staly přístupné širokým
vrstvám veřejnosti. Okruh kupujících

se rozšiřoval cestami perníkářů z měst
na venkovské pouti i jarmarky a dále
docházením venkovského obyvatelstva
do měst. Každý perníkář používal formy
maximálně dlouho a podle starých a
oblíbených forem nechával zhotovovat
nové. Na konci 19. století byly dřevěné
formy nahrazovány kovovými vykrajovadly a výtvarná výzdoba doháněna
polepováním perníku různými papírovými a jinými náhražkami.
-krapet-
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Obec Hajany zabodovala v soutěži
o titul „Vesnice roku 2013“
Hajany- Hajany u Blatné jsou bezesporu
velmi upravenou a spanilou vesnicí. Její představitelé právem spatřovali šanci na dobré umístění
v soutěži o titul „ Vesnice roku 2013“ a přihlásili
se do ní, mimochodem jako jediná obec z blatenského regionu. Vedle Hajan se zapojilo do tohoto
konkursu venkova 36 obcí z Jihočeského kraje
a 273 obcí z České republiky.
Výsledek- úžasné třetí místo v Jihočeském
kraji- přinesl do Hajan velkou radost a zadostiučinění. I proto, že se ziskem bronzové příčky
na jihočeském výsledkovém žebříčku je spojena jednorázová dotace ve výši 20 000 korun,
splatná v měsíci září a další granty z Programu

obnovy venkova pro rok 2014, znějící na částku
300 000 korun. „ Ve vítězné obci Chelčice jsme
už 22. srpna přebrali ocenění z rukou hejtmana
Jihočeského kraje,“ uvádí potěšeně starostka
Hajan Dana Vohryzková, která se ukázala být
ženou na svém místě.
Ještě před příjezdem krajské komise se v obci
uskutečnily tři bezplatné brigády místních občanů, při kterých se uklízela jak vesnice samá, tak
prostranství okolo polních cest a rybníčku. Nezapomnělo se ani na průřez křovin. Velkým plusem
pro hajanské byly i tři opravené komunikace,
z nichž se dvě zrekonstruovaly kompletně nově
nákladem 11 500 000 korun. Ve prospěch Hajan

Blatenský
fotofestival
z pohledu
pořadatele

důležitý je výsledek a ten nechám zhodnotit
povolanějším… Tradičně přijela do Blatné řada
přátel fotografie z celé republiky. Na otočku se
stavil i slavný slovenský fotograf Miro Švolík,
který v Blatné vystavoval před několika lety.
Mojí největší radostí je ale fakt, že jsem po osmi
letech snažení zaznamenala skutečně velkou
návštěvnost z řad Blateňáků. Na zámku, v posledním patře Rejtova paláce, kam musíte vylézt
po spoustě, spoustě strmých schodů, vystavovali
většinou mladí a méně známí umělci z Otevřené
scény. Bylo milým překvapením, když jsem i zde
potkala pana doktora Míťu Slonima. Blatenský
fotofestival je dvoudenní víkendovou akcí.
Výstava pana Jaroslava Kučery na zámku je ale
otevřena i 28. a 29. září. A výstavu fotografií
Můj nový život, jejichž jsem autorkou, můžete
navštívit v muzeu až do 20. října.
Kamila Berndorffová

„Číňané považují osmičku za šťastné číslo,
protože v čínštině zní slovo „osm“ podobně jako
úspěch!“ pravila lámanou češtinou studentka
FAMU, jedna z vystavujících, mladičká Číňanka
Xiaohui Shan a cpala se přitom skvělými českými koláči, které nám pro vystavující napekla
Olinka Tůmová. Prý je pekla celou noc, ale těch,
kteří probděli pár nocí při přípravě fotofestivalu
bylo více. Občas mi někdo řekne, že obdivuje
moji odvahu, když se vydávám sama do různých
končin světa. Mně ale připadá skoro odvážnější
pustit se do organizace akce takového rozsahu
jako je náš festival. Jednání s umělci totiž nebývá
zrovna jednoduché. Vyloudit příslib fotografií,
které je třeba s předstihem včas pověsit, textů do
katalogu a v neposlední řadě účasti na samotné
akci… Letos jsme pro téma BARIERY vybrali
fotografy „těžkého kalibru“ a tak jsme trnuli,
jestli všechno „klapne“ dle našich představ.
Divákovi je ale jedno co se děje v zákulisí,
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hovořil i fakt, že získaly v posledních letech
celkem 49 dotací a byly stoprocentně úspěšné při
získávání finančních injekcí z Ministerstva zemědělství prostřednictvín Pozemkového fondu.
Obec Hajany nezaostává ani ve společenském
životě a veřejné reprezentaci. Má velice úspěšné
mladé hasiče. „ Naše přípravka vybojovala bronzové ocenění na „ Otavském plamínku“, starší
žáci si přivezli hezké čtvrté místo z okresního
kola hasičské soutěže „ Plamen“, konané v Malenicích,“ je právem pyšná na mladou krev obce
starostka Dana Vohryzková.
Vedle Sboru dobrovolných hasičů působí
v katastru obce také myslivecké sdružení „
Měřiny“ a občanské sdružení „ Menhirostav“,
zabývající se opravami sakrálních památek. Při
Obecním úřadu působí také knihovna.
Vladimír Šavrda

PROGRAM ZÁBAV 2013
V HOSPODĚ NA VINICI
SO 12. 10. 2013
ROCK POP MILOŠE ZEMENA
SO 19. 10. 2013
CHARLIE B.AND (STR.), MERLIN 82,
HADIBAND
SO 2. 11. 2013
MERLIN 82, ŠUTR
SO 16. 11. 2013
FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO CHALLENGE, V.T. MARVIN,......?
SO 23. 11. 2013
ZUTRO, CONOPED, UCHÁZÍM,......?
SO 14. 12. 2013 - Koncert na podporu B.F.
ANČA BAND, B.A.S., FUNKCE ŠROUBU, LIBIDO CHALLENGE, CONOPED, ZUTRO, ZÁKAZ UVOLNĚNÍ,
SUSPECT FLY, a jiné
SO 25. 12. 2013
VÁNOČNÍ ZÁBAVKA
NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC
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Blatenský „Memoriál Ondřeje
Havelky“ - Betonáři to dokázali!
Stali se definitivními majiteli
hokejbalového putovního
poháru!
Blatná - Od samého začátku to viselo ve
vzduchu a nakonec se to také naplnilo. Hokejbalový tým „Betonova Holubov“ s elegancí sobě
vlastní završil na 8. ročníku „Memoriálu Ondřeje Havelky“ sérii čtyř vítězství v jeho historii
/a nepřetržité kralování v letech 2011- 2013/,
potřebnou k zisku putovního poháru do trvalého
vlastnictví. „Samozřejmě to nebylo zadarmo.
Bojovali jsme poslední den turnaje s kvalitními
soupeři, kteří nás jaksepatří potrápili,“ poznamenal ke kolosálnímu vzepětí svých hochů kapitán
„Betonářů“ Vladimír Papež, „Trochu tekly
nervy, obzvlášť ve finálovém utkání, asi obě strany preferovaly
poněkud tvrdší
formu hokejbalu, ale musím
kluky pochválit - zůstalo to
v normě, nedošlo k žádným zákeřným
faulům a před ev š ím h ráli
s mimořádným
zápalem a obětavostí. Zúčastnili jsme se už sedmým rokem a je to paráda,
že jsme celou porci dřiny dotáhli až na samý
„Olymp“ turnaje. Teď přemýšlíme o tom, jestli
se nepřesuneme někam jinam a tam nezačneme
novou kapitolu,“ uvažuje nahlas „kápo“ Betonovy Holubov. Betonova Holubov válí v druhé
národní lize. Ve svých řadách má tři reprezentanty, v Blatné je posílil obránce s extraligovou
zkušeností. „Ten půl sezóny hostuje u konkurence, půl sezóny hájí naši pověst a čest,“ vysvětluje
s úsměvem Vladimír Papež.
Také hokejbalová sestava HC FIREBALL
99 Plzeň jezdí do Blatné na prestižní mužskou
soutěž sedmým rokem a v roce 2009 se jim
podařilo velkou putovní trofej vyhrát. Letos
se také dostali na stupně vítězů, ovšem musel
jim stačit bronzový post. „My to považujeme
za obrovský boom, jsme ohromně spokojeni,“
vyjádřil se k týmovému výkonu kapitán Jan
Šneberger, „Hráli jsme v nekompletní sestavě
s kluky, kteří k nám nepatří a chvíli nám trvalo,
než jsme se dostali do tempa.“ Jednotlivé týmy
to prý chápou jako přípravu na sezónu. „Střety
nejsou tak tvrdé, ale ke sportu přece nějaké ty
šrámy a modřiny patří- i my si nějaké vezeme
domů. Hokejbal bereme jako srdeční záležitost,
scházíme se z nostalgie a lásky ke klubu,“ říká
Jan Šneberger. HC FIREBALL 99 Plzeň hraje
okresní plzeňskou ligu, dvakrát se stal jejím
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mistrem. Jejich dresy oblékají hokejbalisté
z extraligy i národního manšaftu.
Plzeňští hráči se při závěrečném předávacím
ceremoniálu postarali i o kulturní vložku, když
ho jejich kapitán zkrášlil pěveckým sólem.
„Padla totiž sázka, že když se tento tým umístí do
čtvrté pozice, Honza Šneberger vystoupí veřejně
s hitem „Žába puk“. Já jsem si osobně myslel,
že to nedá. Ale on to dal a k tomu s noblesou,“
směje se prezident turnaje Dan Málek.
Sami blatenští se tentokrát podívali na výsledkovou tabulku úplně zespoda. Ale nikterak je to
nevyvedlo z míry. „Pro nás jako pro pořadatele
nebylo umístění až takovou prioritou, vzhledem
k náročnosti pořadatelských povinností. A paktento turnaj přináší nezanedbatelné finanční
prostředky pro blatenský klub TJ Datels Blatná,
které jsou rozdělovány rovným dílem mezi
všechny čtyři hokejbalové složky - přípravku,
starší žáky, dorost a muže,“ vysvětluje prezident
turnaje Dan Málek. Samozřejmě se ale domácí
snažili ze všech sil. „Příčinou našeho nezdaru
bylo střelecké trápení v rozhodujících zápasech.
Za celý turnaj padly z naší strany jen čtyři góly,
a autorem všech byla posila ze Strakonic Václav
Hruška. Ostatní hráči se k produktivitě nepřipojili,“ hodnotil Dan Málek, kde „soudruzi z NDR
udělali chybu“.
Velmi důležitý je, byl a bude pietní nádech
celého hokejbalového podniku. Je uctěním světlé
památky vynikajícího hokejbalového hráče
a čestného člověka - Ondřeje Havelky z Blatné,
který tragicky zahynul před čtyřmi lety ve věku
pouhých 23 let. „Ondřej nikdy nezkazil žádnou
legraci a pro kamarády udělal první poslední.
Byl absolutně spolehlivý a obětavý, účastnil se
pravidelně jak tréninků a turnajů, tak brigád.
Díky své píli se vypracoval až do I. A třídy, ale
už si za ni bohužel nemohl ani jednou zahrát. Po
dohodě s jeho rodiči jsme se rozhodli Ondrovi
věnovat tento turnaj. Kámo, nikdy nezapomeneme!“, posílá do atmosféry nedoručitelný vzkaz
Dan Málek.
Minutou ticha uctily památku Ondřeje
Havelky v sobotu v poledne všechny nastoupené hokejbalové týmy, mluveným slovem pak
prezident turnaje Dan Málek a starosta Blatné
Mgr. Bohuslav Navrátil.
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Konečné pořadí „Memoriálu Ondřeje Havelky“ bylo následující: 1. HBC Betonova Holubov,
2. HC Sokol Drahenický Málkov, 3. FIREBALL
99 Plzeň, 4. VIKINGS České Budějovice, 5.
HBC Prachatice, 6. HC ŠD Písek, 7. HBC FLYERS Jihlava, 8. TJ Datel Blatná.
Individuální ocenění: Nejlepší útočník Dominik Hejna / Betonova /, Nejlepší obránce- David Šperl / Betonova /, Nejlepší brankář
- Jakub Hlaváč / VIKINGS České Budějovice /,
Nejužitečnější hráč - Josef Rippl / Drahenický
Málkov /, Nejrychlejší branka turnaje - Milan
Hromádka / HC ŠD Písek /, Nejmladší hráč
turnaje - Daniel Michálek / TJ Datel Blatná,
16 let /, Nejstarší hráč turnaje - Pavel Dvořák /
FIREBALL 99 Plzeň /, Fair play team - Vikings
České Budějovice.
Poděkování sponzorům a partnerům 8.
ročníku „Memoriálu Ondřeje Havelky“: Město
Blatná, rodinný pivovar Bernard v Humpolci, Jiří
„Datel“ Říha - restaurace „Sokolovna“ a „Datel“
Blatná, Rock rádio, Petr Chvátal - autodoprava,
Obaly Blatná, s. r. o., Jiří Scheinherr - hutní
materiál Blatná, Josef Vrána - pekařství Blatná,
Blatenská ryba, s. r. o., Václav Tábor - hokejsport, Roman Pojer - BP SERVICE.
Vladimír Šavrda

Vítězný tým BETONOVA Holubov.

Blatenský „Chuck Norris“ Erik Češka odvedl na Mistrovství
světa v Moskvě fantastickou práci
Být dvanáctý mezi čtyřiceti nejskvělejšími
světovými šampióny v bojových sportech - to už
je opravdu bomba! Tohoto významného úspěchu
dosáhl na Mistrovství světa v Moskvě dlouhodobě favorizovaný blatenský borec Erik Češka
/ 24 let /. Však ho také tato „superrána“ pořádně
hřeje na prsou a nadto si z ruské metropole něco
přivezl: „Dalo mi to nové zkušenosti, nový náhled, ukázalo mi to, co dělám špatně a co je třeba
zlepšit. Kromě toho se mi podařilo navázat cenné
kontakty, potřebné pro můj další sportovní vývoj
a růst,“ zdůrazňuje blatenský „Chuck Norris“.
Jedinou vadou na kráse moskevského dobrodružství tak byla skutečnost, že české výpravě

uletělo letadlo
a byla nucena
strávit v náruči
„slovanského
medvěda“ o noc
víc. A prospat
nadrámcové hodiny v provizorních letištních
podmínkách.
Co do klubové příslušnosti,
hlásí Erik Češka
změnu: „Závo-

(pokrač. na str. 16)

Ročník
Číslo
1624
/ strana
(34) 16

Blatná 27. září 2013

Blatenský „Chuck Norris“... (pokr. ze str. 15)
dím teď pod hlavičkou „FIGHTING CLUB
Ostrava“, kde mám skutečně výborné zázemí
a jedinečného trenéra. Nový kouč mi ordinuje
tréninky, co mají hlavu a patu. Dosáhl jsem
výrazného zlepšení, mám účinnou taktiku, kdy
soupeře vůbec nepustím k sobě,“ uvádí s potěšením megastar bojového umění.
Po návratu z Ruska Erik Češka absolvoval
další tři turnaje- jeden v Čechách a dva na Slovensku. Všechny s převahou vyhrál! „Veškeré
souboje byly ukončeny do prvního kola, úvodní
do padesáti vteřin,“ zní doplňující komentář.
Erika teď čeká ještě mnoho zápasů: „ Musím
ale shodit váhu - teď mám devadesát kilo, rád

bych to stáhnul na sedmdesát,“ dává si závazek
mladý nadšenec.
Ale ještě před smrští zápasů prochází další
ruskou misí, kdy trénuje hokejisty a připravuje se
na nadcházející velkou sportovní etapu svého života. V Rusku stráví celý měsíc. Do budoucnosti
má velmi smělé plány: „Až projdu tím, co mám
už nasmlouvané, chtěl bych zápasit v Anglii, tam
tak půldruhého roku sbírat nové zkušenosti a potom se odebrat do zámoří. Možná to ale dopadne
tak, že mě zaujme ruské prostředí a zůstanu tam.
Uvidíme,“ loučí se prozatím Erik Češka. Jeden
z blateňáků, co udělal už v mladém věku díru do
světa a rodnému městu udělal skvělou reklamu.
Vladimír Šavrda

Blatenského siláka Petra Tomana minul na Mistrovství
světa v Litvě bronz jen o vlásek
Máloco je vrcholovému sportovci líto více,
než když zůstane v přelomových okamžicích
své kariéry nepatrně vzdálen stupňům vítězů.
Své o tom ví reprezentant v bench pressu Petr
Toman z Blatné / 23 let /, kterému se právě tohle
stalo na nedávném Mistrovství světa v litevském
Makaunasu. V kategorii nad 120 kilogramů zvedl
277, 5 kilogramu, ale bohužel to stačilo jen na
pověstnou „bramborovou“ medaili. „Bronz
mi utekl o pouhých dva a půl kilogramu, zlato
o sedm a půl kilogramu. To opravdu zamrzí
a budu si to hodně dlouho pamatovat,“ konstatoval po návratu domů smutně Petr Toman, „ Mou
nevýhodou byl už ten fakt, že jsem byl ve své
kategorii nejlehčí. Na Mistrovství světa jsem vážil 125, 5 kilogramů- nyní mám 128 kilogramů,“
dodává. Spolu s ním odcestoval na Mistrovství
světa do Litvy i kamarád Jan Paukner, rovněž
z Blatné, který zdvihl 200 kilogramů a zaujal
tak sedmé místo.
Čtrnáct dní po obrovském zklamání a vynikající reprezentaci mateřského města zároveň
Petr Toman zvolil pauzu, během které se připravoval na závěrečné zkoušky do školy. Pak
následoval systematický trénink na Mistrovství
Evropy, které se konalo v Bratislavě. „Tam
jsem se musel spokojit s jedenáctou pozicí ve

výsledkovém žebříčku. Starovali tam proti mně
starší a mnohem zkušenější protivníci,“ prozrazuje Petr Toman. Navíc se tam u něho objevily
komplikace: „Byl to obrovský zápřah - hotová
tortura! Dvacet dní v kuse jsem vstával v sedm
hodin ráno a vracel se domů po jedenadvacáté
hodině. Aby toho nebylo málo, panovala zrovna
vlna ukrutných veder a nemohl jsem trénovat tak,
jak bych chtěl a potřeboval.“
5. října čeká na Petra liga v trojboji: „Té se
chci rozhodně zúčastnit a při té příležitosti bych
se chtěl pokusit zdvihnout 280 kilogramů,“
plánuje úspěšný silový sportovec. Do zimního
období chce dále ještě stihnout mezinárodní
pohár v trojboji a dva poháry v bench pressu:
„V polovině prosince pak vypukne intenzivní
příprava na novou sezónu. Letos jsem absolvoval dvanáct přeborů. V sezóně 2014 bych
chtěl v bench pressu dát 290 kilogramů a 300
kilogramů ve dřepu a v mrtvém tahu,“ netroškaří
Petr Toman.
V účasti na Mistrovství světa v Litvě výrazně
pomohl jemu i Janu Pauknerovi finanční příspěvek od města Blatné, které si svých borců hledí
a dokáže je ocenit. Petr Toman totiž cestoval
vlastním autem a žádné jiné stálé sponzory nemá.
Vladimír Šavrda

Petr Toman a Jan Paukner na MS benčpresu v Litvě.
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Třebohostičtí
nohejbalisté nenašli ve
svém turnaji cestu ze
základního kola
Třebohostice - V Třebohosticích mají
k nohejbalu velice kladný vztah. Svědčí o tom
fakt, že letos uspořádali již 16. ročník turnaje
v tomto oblíbeném míčovém sportu a účast
byla opět hojná. Týmů se sice nesešlo tolik
jako Hujerů na třídní schůzce v populární
české komedii, ale dvanáct jich bylo. A to je
úctyhodný počet.
Třebohostický starosta Jiří Plechatý sám
hraje nohejbal plných šestnáct let a i letos
vstoupil se svými kamarády a spoluhráči
na domácí půdu, aby hájil sportovní čest
své obce. „Dali jsme si s kluky předsevzetí
postoupit alespoň ze skupiny, což se nám
bohužel nepodařilo,“ nechala se slyšet hlava
obce, „Ona kvalita našeho turnaje šla postupem času rapidně nahoru. V začátcích jsme

dokonce ještě vyhrávali, ale dnes tu nastupují
borci, co jako dorostenci trénovali s extraligou nebo válí okresní či krajský přebor. My
s kamarády hrajeme tu nejnižší soutěž i když,
pravda, jsme ji roku 2011 vyhráli. Jinak se
dvakrát týdně scházíme na trénink a jednou
týdně jezdíme na zápas.“
Po dlouhém a nelehkém boji nakonec
pohár starosty obce získali Žerýci /Strakonice/. Ve stříbře se koupali nohejbalisté zvaní
„Beni - plech“ /také Strakonice/, bronzový
stupínek opanoval další strakonický celek
- Habeš. Pověstnou bramborovou medaili
si imaginárně pověsili kolem hrdel další
Strakoňáci - Čáp. Páté místo bylo souzeno
partě Doggys Písek, za nimi zůstaly Čejetice
a Mladějovice. Osmou pozici si vysloužila
Krupka A Teplice, devátou příčku obhájili
kluci z Třebohostic A, desátá skončila „Těžká
trojka“ /Praha- Písek- Sušice pod hlavičkou
„Milavy“/. S předposledním místem se musel
smířit celek Třebohostice B, s černým Petrem
odjela sestava Krupka B Teplice.
Jako doplněk sportovního odpoledne se
uskutečnily tři seskoky parašutistů a hodný
pilot dětem z letadla shazoval bonbóny.
Takže si nakonec na své přišli všichni.
Vladimír Šavrda
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Přehled sportovních a společenských
akcí v hostinci „ U Čiláka“ v Buzicích
Sobota 5. října: Posezení s kapelou
„Šumíci“ + teplé uzené z komína. Začátek: 20.00 hodin.
Neděle 6. října: „Ukončení cyklistické
sezóny 2013“ - cyklovyjížďka pro všechny
generace po trase Buzice- Skaličany- Vahlovice-Myštice-Laciná-Václavov-Buzice.
Pro všechny účastníky zdarma polévka
a klobása. Připraveny jsou i věcné ceny. Doprovodný program: Vystoupení sedlických
karatistů, tanečního klubu Čížová, sólo pro
flašinet, spanilá jízda historických kol. Sraz
ve 13.00 hodin v hostinci „ U Čiláka“.
Sobota 12. října: Posvícenská veselice za
hudebního doprovodu harmoniky pana
Macha ze Závišína. Začátek: 20.00 hodin
Pondělí 28. října: „ Rybí hody“+ výlov buzického rybníka, k tanci a poslechu hraje kapela
„Buzerant“ pod vedením pana Čtvrtníčka.
Začátek: 10.00 hodin..
Sobota 2. listopadu: Turnaj v mariáši „Jižanský pohár“. Začátek ve 13.00 hodin
Sobota 26. října: Turnaj v karetní hře „ Prší“
pro děti i dospělé. Začátek ve 13.00 hodin.

Blatná 27. září 2013
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TRUHLÁŘSTVÍ
PARAMA

zakázková výroba:
 vestavné skříně
 kuchyňské linky
 dveře - masiv
 altány
 kancelářský nábytek
 formátování
 olepování ABS hranou

telefon: 724 130 630

pavel.kares@tiscali.cz
tel. : 776 11 88 15

Střední odborné učiliště

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:

















• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů





Příjem 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

Sběratel koupí skleničku s nápisem Blatenské pivo, dále staré pivovarské cedule a vše
co se týká pivovarů - staré etikety, podtácky,
skleničky (půllitry, třetinky), aj. I celé sbírky.
Tel.: 725 610 723.
Email: zden.brousil@seznam.cz

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADU
9 místným vozem Renault Trafic:
● na svatbách, rozvoz svatebčanů
● odvoz z firemních i soukromých večírků a oslav
● na hory, dovolenou, služební cesty
● výlety po památkách
● doprava na sportovní, kulturní a společenské akce
● transfer na letiště
● svoz zaměstnanců do firem
● možnost přestavby na nákladní prostor
Cena: 13,- Kč/km

Tel. 777 016 704
Ing. Dagmar Krámová, Čechova 410, Blatná

Hajanka
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, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Dlouhodobě pronajmu
zděný byt 2+1 s balkónem, sklep, výtah.
Sídliště Nad Lomnicí nová zástavba.
Volný od 1. 12. 2013
Tel.: 383 421 239
KOUPÍM BYT V BLATNÉ
1+1, 2+1, 2KK
NEJLÉPE S BALKONEM,
VÝTAH NENÍ PODMÍNKOU.
PLATÍME V HOTOVOSTI.
Mob: 720 122 703

724 572 877
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-ANGLIČTINA PRO SENIORYV rámci výuky angličtiny otevírám kurz angličtiny pro seniory. Věk nerozhoduje, stačí chuť se
učit! Hodina bude probíhat ve čtvrtek od 8 hod.
dopoledne.

Přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418,
Blatná; tel. 732374758;
email: lubos.vins@seznam.cz







HLEDÁME
Obchodní zástupce do týmu
Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj

800 888 120

•
•
•

Práci s lidmi
Týdenní provizi
Otevřenost a férovost

www.faircredit.cz
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www.vinozila.cz

C

x95 cm

ZIE

www.vinozila.cz

ZIE

M

MBM BLATNÁ

Y

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

velkoobchod

300 m

maloobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

CM

MY

CY

CMY

K

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,
likérů, vín, nealko, cukrov.
30 m •••••

Staropramen-lemon 9.90
•••••

Budvar 12°
Budvar 10°
•••••

16,90
9,40

Somersby jablko nebo
hruška 3+1 21,90
•••••
Finlandia 1l 333,90
•••••

BURČÁK!!!

S T A VE B N I N Y
pod rybníkem Pustý
Ing. Scheinherrová Hana

- prodej barev Eternal
- tónování vnitřních a fasádních barev
- stavební materiály a zednické nářadí
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz
Web: www.stavebniny-blatna.cz



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

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


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

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

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
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