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Bariéry v Blatné

17

Malovací den, Doma s rodinou, Tábor, Sny a záliby. Velkoformátové fotografie hýřící barvami
i radostnými výjevy a kombinující obraz s texty
Ležatá osmička na plakátu letošního Blatenského fotofestivalu neznamenala pouze skutečdětí i komentářem autorky vyvolávají (a už mnonost, že se v Blatné již poosmé (!) sešli fotografové a milovníci fotografie, ale jako by zároveň
hokrát vyvolaly!) v divácích silné emoce často
symbolizovala fakt nekonečného propojování minulého s budoucím, jednoduchého s rafinovadoprovázené také úlevnými slzami…
ným, postmoderně nejvyššího s nejnižším, všeobecně přijímaného s provokujícím a šokujícím…
Téma bariér, které si lze v případě nemocných
či postižených představit velmi konkrétně, však
Od prvních festivalových výstav před sedmi
Nápad fotografování podnítila mladá lékařka
bylo organizátory záměrně ponecháno v tom
roky zaměřených především na dokumentární
Lucie Cingrošová a stanovený cíl byl jasně
nejobecnějším, ba nejvšeobecnějším významu.
fotografii bylo v dalších ročnících stále více
daný: Otevřít veřejnosti pohled na život dětí poTedy od reálných zdí, překážek nebo zábran v poprostoru věnováno reprezentantům klasické výstižených zhoubným nádorovým onemocněním
sunu k zábranám, tabu či klišé společenským,
tvarné fotografie, mezi které se nenápadně mísily
za zdmi nemocnice i domovů a pomoci jejich
a tento výklad byl i klíčem k výběru dalších
práce mladších i nejmladších autorů holdujících
rodinám odstranit překážky, předsudky a ostych
vystavujících i přednášejících. Pražský umělec
experimentu či konceptuálnímu pojetí, vyvolávav komunikaci se „zdravým“ okolím. Je třeba
oceňovaný i v zahraničí, jinak ale rodák ze sejícímu často stejně vášnivé debaty jako reakce.
říci, že se tento nápad zrodil zcela samostatně,
veročeského Rumburku, malíř,
A podobně jako se černobílé
fotograf, pedagog, performer,
kontaktní fotografie nebo zvětspoluzakladatel Tvrdohlavých
šeniny z negativů na výstavách
a svérázný glosátor společenčím dál častěji prolínaly s baských dějů Jiří David v tomto
revnými digitálními fotograohledu rozhodně nezklamal
fiemi a posléze i fotografikami
a jeho prezentace zajisté rozzpracovanými speciálními
čeřila (s razancí výbušniny
postupy, tak i zprvu osvědovšem!) poklidnou hladinu
čená a nekontroverzní témata
mysli nejednoho posluchače.
(kupříkladu žena, dvojice nebo
Čtením textů rakouského spikrajina) přinášela postupem
sovatele a dramatika Thomase
času stále vyhraněnější vyjáBernharda ze 70. let minulédření, často poměrně náročná
ho století, projekcí zdánlivě
na divákovo vcítění a domýšvizuálně banálních fotografií
lení… Letošním tématem
a připomenutím vlastního vulbariéry se všechny předchozí
gárního manifestu z 90. let Jiří
ročníky a s nimi i zkušenosti
David nemilosrdně komenpromíchaly, a vlastně už jaksi
toval morální stav současné
Slovenský
fotograf
Miro
Švolík
a
Jaroslav
Kučera
před
Kaplankou.
přestalo záležet na technice,
české společnosti a drásavě
věku nebo pojetí; nečekaně,
bez jakékoliv návaznosti na známé cykly téhož
zpytoval i svou vlastní identitu. Pro ty, kteří
náhle a „z ničeho nic“ se tu zjevila srozumitelná
zaměření bratislavského Luba Stacha, které mu
snad ještě nepochopili, lze volně přetlumočit,
a naléhavá výpověď o nejniternějších radostech
v době komunistické zvůle přinesly tolik prože člověk, umělec, a tedy i fotograf není hoden
i bolestech člověka na přelomu století.
blémů. Vše posléze vykrystalizovalo v pevný
svého jména, pokud svým dílem nenese kůži na
Proč právě bariéry? Toto téma zcela přirotvar a vyústilo ve výstavu Můj nový život, která
trh a opájí se jen pouhým zaznamenáváním nebo
zeně vyplynulo z několikaleté práce blatenské
měla premiéru na pražské Staroměstské radnici
kopírováním reality, pokud se stále znovu a znorodačky, fotografky a organizátorky Fotofeszjara 2012 a která od té doby putuje po republice.
vu netáže po smyslu, pravdě a podstatě, pokud
tivalů Kamily Berndorffové. Ačkoli je o této
Způsob, jakým jsou nemocné děti na fotografiích
nezkoumá realitu, neklade si nové a nové otázky
nezaměnitelné a nezařaditelné blatenské osobzachyceny, je naprosto novátorský a zcela prostý
a pokud se nechá ujařmit materiálními lákadly
nosti známo, že se ve své volné tvorbě věnuje
jakéhokoliv kýče: autorka nakažená úsměvným
a stupidně trapným posluhováním mocným. Více
především fotografování života obyvatel Indie
optimismem a úsilím ošetřující lékařky předstao práci a myšlenkách Jiřího Davida je možno
a v poslední době i některých dalších asijských
vila děti jako bytosti, které si navzdory nemoci
nalézt třeba v internetové databázi současného
států, před třemi lety bez sebemenšího zaváhání
chtějí užívat života, mít kamarády a těšit se na
umění Artlist, kde jsou kromě životopisu, ukázek
vstoupila i do českého vnitrozemí, a to na horbudoucnost. Takovéto pojetí dalo vzniknout pěti
kou i hořkou půdu motolské dětské onkologie.
(pokrač. na str. 8)
na sebe volně navazujícím cyklům: Modeling,
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 Aktuality
Pozvánka
Domov PETRA Mačkov Vás zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který
se koná ve středu 9. 10. 2013 od 9:00 hod
do 16:00 hod. Informativní prohlídky
Domova proběhnou pro zájemce v 10:00
hod a ve 14:00 hod.
Za Domov PETRA Mačkov
Bc. Petra Očenášková,
vedoucí úseků CHB a STD

Město Blatná,
a
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní
odbor Strakonice
pořádají společnou akci

BEZPEČÍ PRO SENIORY

ve středu 23.října 2013 od 15.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Blatná,
tř. T.G.Masaryka čp.322 (1.patro)
Program
● zahájení
● trestná činnost páchaná na seniorech
● statistické údaje
● senioři v dopravě
● poradenství pro seniory
● diskuse, předání propagačních materiálů
Informace: Kateřina Malečková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná, tel. 383 416 212
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Upozornění na
povinnou výměnu
řidičských průkazů
Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů je povinná výměna starších
typů řidičských průkazů stanovena takto:
● řidičské průkazy vydané:od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 - výměna do 31. prosince 2013
● řidičské průkazy vydané:po 1. 5. 2004 mají
platnost 10 let (držitelé skupin C, CE, D, DE
u průkazy vydaných po 19. 1. 2013 pouze
5 let). Platnost je v těchto případech na
průkazu již vyznačena.
Upozorňujeme, že o nový řidičský průkaz je
nutné požádat alespoň tři týdny před ukončením
jeho platnosti.
K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Výměna, pokud nedošlo ke změně údajů
v řidičském průkazu, je osvobozena od správního poplatku.
Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí
7:30 – 17:00
Úterý		
7:00 – 15:00
Středa		
7:30 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek		
7:00 – 14:30
Odbor dopravy

Adaptační kurz - SOU
Blatná 2013
Přechod ze základní školy na školu střední bývá důležitým a nelehkým milníkem našeho života.
Pro usnadnění této změny je na mnoha středních školách pořádán adaptační kurz, během kterého
zpravidla dochází ke stmelení nově vzniklé skupiny studentů a k posílení celého kolektivu. Stejně
tak je tomu i na Středním odborném učilišti, Blatná, U Sladovny 671.
Pořádání adaptačních kurzů má na tomto učilišti dlouholetou tradici.
Letošního kurzu se zúčastnily kolektivy prvních ročníků obor automechanik, opravář zemědělských strojů, elektrikář a autoelektrikář.
Adaptační kurz byl v tomto roce realizován lektorkami občanského sdružení Elio v tábořišti Kadov
s finanční podporou Městského úřadu Blatná, a to druhý zářijový týden. Dvou a půl denní kurz si
kladl za cíle urychlení a upevnění správných procesů, které by v běžném školním prostředí trvaly
i několik měsíců. Během kurzu si studenti osvojili nejen vnímání odlišností jednotlivců, reflexi
vlastních pocitů a řešení problémů v kolektivu, ale také se naučili spolupracovat a lépe se poznali.
Aktivity, které byly během kurzu zaměřeny na spolupráci, komunikaci a toleranci, jsou velice
důležité nejen ve školním prostředí, ale i v praktickém životě. Těmto dovednostem se vlastně učíme
všichni po celý život.
Pokud chcete vidět fotodokumentaci z této i jiných akcí pořádaných naší školou www.soublatna.cz

ŘÍJEN K ZIMĚ HLAVU KLONÍ
Letošní podzim rychle přispěchal, aby nás tak
upozornil, že nás čekají mrazivá a stříbřitou mlhou
propletená rána, po kterých pak, pokud se vyčasí,
následuje jasný slunečný den babího léta. Krajina se
obléká do přenádherného šatu a přáním nás všech je,
aby BABÍ LÉTO, jehož součástí je i MALÉ BABÍ
LÉTO (koncem měsíce října), vydrželo co nejdéle.
„V TOMTO MĚSÍCI VĚJÍ DIVOKÉ VĚTRY, DORÁŽEJÍ DEŠTĚ, ZIMY A SNĚHY,
NEJVÍCE V POSLEDNÍ ČTVRTI, OKOLO
KTERÉHO ČASU PODZIMNÍ POVĚTŘÍ
ZNENANÁHLA ZIMNÍ ZPŮSOBU PŘIJÍMÁ“
(Stoletý kalendář)
PRÁCE JE BEZ KONCE A POSVÍCENÍ JEN
JEDNOU DO ROKA
POSVÍCENÍ, POSVÍCENÍ, NAD SVATÉHO
HAVLA NENÍ
PRACOVITÝ JE STRŮJCEM SVÉHO POSVÍCENÍ
Nastává čas posvícení, odměna za celoroční
dřinu, kdy bylo všeho ještě dostatek.
„Není veselejších, není bezstarostnějších svátků
nad tyto svátky, není dnů sytějších a rozmařilejších,
není chvil lehkomyslnějších a hýřivějších. Člověk,
který se po celý rok nikdy řádně nenajedl a žaludek
po celý rok šidil zemákem a kořalkou, na hody
mu dopřeje, co hrdlo ráčí…“(A. a V. Mrštíkové
z Roku na vsi)
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TRŽIŠTI V PODZÁMČÍ – ŘÍJNOVÁ DOVOLENÁ
S přicházejícím posvícením definitivně končí
letošní turistická sezóna na Blatensku, a tak končí
i náš prodej na nábřeží proti KAPLANCE u PÚJČOVNY LODĚK, kde jsme chtěli být turistům, ale
i blatenským občanům blíž. Snad ještě jeden, dva
víkendy podle počasí. Prodej ve stáncích Na Tržišti
se opravdu příliš nepovedl a nebylo příčinou jen
nesnesitelné vedro některých červencových a srpnových dní. Místo je opravdu stranou, nepřesvědčili
jsme nikoho ve městě, aby nám byl nějakým způsobem nápomocen, a to ani z řad prodejců již nikdo
nebyl ochoten s námi zde hluchý čas trávit…?!
Prodej v podzimním a zimním čase zde nebude
vůbec příjemný, a tak jsme vyhlásili po patnácti
letech měsíční dovolenou.
V listopadu zde zahájíme zkušebně náš již
tradiční prodej STAROČESKÉ VÁNOCE 2013.
Přesný termín a nabídku vám sdělíme v některých
dalších Blatenských listech.
Kontakty již znáte, ale přesto je uvádíme: www.
lidove-remeslo.cz (také internetový e-shop)
info@lidove-remeslo.cz, fucikova.eva@email.
cz, mob. 736 765 747 (E. Fučíková)
Pokud byste měli nějaké přání, nezdráhejte se
a zkontaktujte nás!

E. Fučíková - lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Zemřelí – září
Šlajs Zdeněk, Blatná, nar. 1947, úmrtí 8. 9. 2013
Sudová Květa, Újezd u Kasejovic, nar. 1939, úmrtí 15. 9. 2013
Riegrová Marie, Blatná, nar. 1923, úmrtí 14. 9. 2013
Stupka Miloslav, Březnice, nar. 1932, úmrtí 14. 9. 2013
Žurovec Bohumir, Soběšice, nar. 1940, úmrtí 28. 9. 2013

Plovárna Blatná
I přesto, že byl ukončen provoz Plovárny Blatná (k 15. 9. 2013), tak i nadále pokračují práce na úseku údržby celého areálu. Zejména byla provedena obnova travní plochy – byl proveden postřik proti plevelům, zavezen
a rozhrnut velice kvalitní substrát a bylo provedeno závěrečné posečení celé
travnaté plochy. Z prováděných prací přikládáme níže fotografie. V rámci
údržby byly připraveny všechny místnosti bez vytápění na zimní období
(sociální zařízení apod.). Tuto přípravu provedli správci areálu společně
s firmou, která prováděla výstavbu plovárny. V závěrečné fázi ještě čeká
plovárnu zazimování
samotného bazénu.
Ještě jednou bychom
Vám tímto chtěli poděkovat za návštěvnost
v prvním roce provozu
plovárny a budeme se na
Vás těšit i v roce 2014.

Vandalismus v Blatné
Vážení občané,
považujeme za důležité upozornit na stále více přibývající případy vandalismu v Blatné. Možná, že už si většina z nás zvykla na poničené dopravní
značení, rozkopané odpadkové koše, převrácené kontejnery na separovaný
sběr a podobně. V poslední době, zejména po skončení letních prázdnin
a nástupu školáků do škol, se však výrazně zvýšilo procento likvidace
a poškozování městského mobiliáře a komunikací. V tomto případě musíme
vyzdvihnout zejména ničení chodníku v ulici Na Příkopech u zámku, kde
je pravidelně vytrhávána kamenná dlažba a házena do zámeckého rybníku.
Není výjimkou, kdy pracovníci technických služeb i dvakrát do týdne provádějí opravu zadláždění chodníku. Víme, že od kontroly pořádku ve městě
máme městskou i státní policii, ale i tyto složky nemohou být na všech
místech ve správný okamžik. Proto bychom Vás chtěli požádat, že pokud
by jste viděli ničení či poškozování městského mobiliáře a komunikací,
kontaktujte prosím jednu z policejních složek, neboť tím ušetříte náklady,
které jsou nemalé, na opravy či zakoupení nového zařízení a zároveň budou
také ušetřeny prostředky z městského rozpočtu.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Vítání občánků 24. září 2013 na zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 24. září 2013 v obřadní síni blatenského zámku. S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské
školy Husovy sady, Blatná.
Představitel města Blatná, pan místostarosta Pavel Ounický přivítal 20 občánků Blatné:
Lucie Sýbková		
nar. 25. 01. 2013
Timona Chvátalová		
nar. 07. 05. 2013
Michal Miroslav Bártík		
nar. 16. 05. 2013
Josef Kadlec		
nar. 26. 02. 2013
David Tomek		
nar. 12. 03. 2013
Jiří Scheinherr			
nar. 19. 05. 2013
Lukáš Greguš			
nar. 20. 05. 2013
Eliška Ďuriánová
nar. 26. 03. 2013
Sára Sedláčková		
nar. 30. 03. 2013
Vanesa Vokrojová		
nar. 27. 05. 2013
Eliška Bartůňková
nar. 03. 04. 2013
Natálie Dolejšová		
nar. 03. 06. 2013
Jonáš Vozka		
nar. 10. 04. 2013
Christian Matějka		
nar. 16. 06. 2013
Jan Kratochvíl			
nar. 20. 06. 2013
Štěpán Jícha		
nar. 14. 04. 2013
Vojtěch Rezek		
nar. 16. 04. 2013
Tereza Citterbartová		
nar. 27. 06. 2013
Matyáš Koptyš		
nar. 23. 04. 2013
Kristina Matějková		
nar. 28. 06. 2013
Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkovi Davidu Constantinu Jahnovi, nar. 30. 10. 2012.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000 Kč.
Zásady pro výplatu:
Od roku 2008 je vyplácen narozeným dětem příspěvek ve výši 4 000 Kč.
Nárok na příspěvek má matka dítěte, státního občana České republiky, pokud má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích částech
po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a tento pobyt matky i dítěte ke dni výplaty příspěvku trvá. Druhou podmínkou je, že matka nemá
žádné závazky vůči městu Blatná.					
Ing. Hana Valachová - správní odbor MěÚ Blatná
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Pokus o fejeton – Sekera a Větvička

Už několik dnů jsem se těšila na besedu, pořádanou Svazkem obcí Blatenska a Klubu přátel Blatenska. Dočkala jsem se dne 26. září 2013. Jejím
tématem bylo povídání o Blatné, o růžích, o Janu Böhmovi a nové knize Mgr. Jiřího Sekery, kterou měl představit čestný host – a to odborník „na
růže“ RNDr. Václav Větvička.
Beseda se konala v projekčním sále prodejny MAKO v Blatné a protože
kapacita sálu je omezená počtem šedesáti osob, bylo nutné místo si předem
rezervovat na Svazku obcí Blatenska. Nestačila a trochu i zapomněla jsem
to udělat, ale měla jsem pozvání od samotného pana Mgr. Sekery, navíc
místo k sezení mi měla držet
jeho sestra, takže jsem byla
v klidu. A ejhle! Když jsem se,
jako správná důchodkyně, téměř na poslední chvíli přihnala,
strážkyně celé akce mne vyvedly z omylu. Ani jediné místo
v sále nebylo již volné. Blekotala jsem něco v tom smyslu,
že ho mám rezervované u paní
Sekerové, ale to jsem si naběhla. „No, to je to samé, ta ho
taky neměla“ zněla odpověď.
Staré české přísloví říká, že
pes, který štěká, nekouše. Asi
je pravdivé, protože po tomto
úvodu jsem byla nakonec mile
vpuštěna. Vůbec se nedivím, že
vše začalo, jak popisuji. Zájem
blatenských občanů byl až překvapivý, upoutal i přítomného hosta večera, možná Blatné i trochu záviděl. Také atmosféru sál měl již od samého
zahájení. Zasloužila se o to především ta zdánlivě přísná paní inženýrka
Vokrojová od vchodu. Stačilo jí pronést jen několik málo slov, po kterých
následovala vtipná a bezprostřední reakce na obdržený email, vyjadřující
omluvu jednoho z významných pozvaných hostů. Rozesmála snad všechny
posluchače. No řekněte sami, když takové psaní končí slovy: „Upřímně
řečeno, být panem Větvičkou, Sekery bych se bál“…
Po tomto úvodu se ujala slova již hlavní postava večera, historik a profesor Sekera. Kdo slyšel pana Jiřího prvně přednášet, z údivu asi nevycházel.
Jeho milý a poutavý přednes o připravované knize by určitě nečekal od
historika, trávícího dlouhé a dlouhé hodiny a dny v různých archivech
a následně ve své pracovně nad spoustou papírů a posbíraných materiálů.
To jsme ale jen tušili, sám právě o této nejnáročnější práci nehovořil. Více
jak hodinu jsme ale s nevšedním zájmem naslouchali vyprávění o životě
šlechtitele a pěstitele Jana Böhma, jeho rodině, o jeho zahradnických začátcích, o cestách, dosažených úspěších a oceněních, o všech pořádaných

výstavách, jejich návštěvnících, o umění podnikání a trochu smutném
konci největší slávy po roce 1937. Možná, tak jako mne, i ostatní bude
napadat myšlenka, která mi vrtá hlavou už dlouho - kde se bere taková
paměť v letech, kdy sedmdesátka je minulostí, jaké štěstí nemuset hledat
v paměti zapomenutá jména,
zapomenuté pojmy, odborné
názvy a což potom to množství
letopočtů… To všechno svědčí
o obrovském daru, nekonečné
lásce k historii, zrovna tak i píli.
Víc ale prozradit nechci, budete
se o to více těšit na okamžik,
kdy knihu budete držet ve
svých rukách, (přesné datum
zahájení prodeje dosud není
známo), kdy ji budete moci
nejdříve jen zběžně prolistovat
a potom číst, číst, prohlížet
a přemýšlet, uvědomovat si
ten úžasný pocit, že patříte také
do tohoto krásného koutu naší
vlasti, či našeho města, nesoucího jméno Blatná, proslavené
za první republiky daleko za hranicemi.
Ale chci mluvit i o další osobnosti tohoto setkání. Byl jím čestný host –
pan doktor Václav Větvička, jak jsem se již zmínila v úvodu. Pohlédnete-li
na něho, napadne vás nejdříve slovo „vědec“. A vědecky začal i samotný
přednes řečníka. Mnohým možná prolétl hlavou jakýsi povzdech. „Ach
jéje, to bude na mne asi moc odborné“. Ale jaká příjemná změna! Když
pan doktor chvíli mluvil, odbornost a vědeckost přecházela stále více
a více v pravé „člověčenství“, z přednášejícího odborníka se stal velice
milý a vtipný vypravěč. Úryvky z jeho knih povídek, vztahujících se
k růžím, poučily a pobavily zároveň, a co víc, vzbudily i zájem a to není
jednoduchá věc.
Jen neradi a pomalu se pozorní posluchači po více než dvou hodinách
rozcházeli, skoro se mi zdálo, že se jim domů ještě pořád vůbec nechce.
Co říci na závěr? Snad pouze jediné - jen víc takových lidí, jen více takových setkání, jak se říká – „jen houšť a větší kapky!“ Tak snad brzy zase
někde nashledanou!
Anna Matějková, členka Klubu přátel Blatenska

Jak se volí s voličským
průkazem?
Když nemůžete nebo nechcete v pátek 25. října
nebo v sobotu 26. října volit „doma“, tedy ve volební
místnosti, kam patříte, jde to hodně snadno:
Stačí zajít na příslušnou radnici na sociálně správní
odbor, kde se od čtvrtka 10. 10. voličské průkazy vydávají na počkání, nemusíte tedy o ně předem žádat.
Stačí na radnici přijít se svým občanským průkazem.
S voličským průkazem pak můžete v době voleb volit
kdekoliv, volební lístky dostanete ve volební místnosti. Nezapomeňte, že v každém případě budete ve
volební místnosti potřebovat i svůj průkaz totožnosti.
Při volbě přeji šťastnou ruku.
Zdeněk Malina
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Se šmejdy zatočíme, na rady z Bruselu nečekáme
V dubnu letošního roku byl Tomáš Hajdušek z Katovic jmenován náměstkem ministra průmyslu a
obchodu. Vystudovaný ekonom, který pracuje jako daňový poradce, dostal kromě podpory podnikání
na starost i ochranu spotřebitele. Věnoval se tak problematice poškozování spotřebitelů, zejména z
řad důchodců. Do povědomí společnosti se tento citlivý a závažný problém dostal díky filmu Šmejdi
režisérky Silvie Dymákové. Tomáš Hajdušek odpovídá na několik často kladených otázek.
Co jste o problémech seniorů na předváděcích
akcích věděl předtím, než jste se stal náměstkem ministra?
Měl jsem za sebou jednu životní zkušenost, samozřejmě špatnou. Ještě když naši kluci byli malí,
nakoupili jsme v katovické restauraci U Zvonu asi
za 20 tisíc „zázračné“ deky proti roztočům. Že to
byl podvod, asi nemusím dodávat.
Jaké jsou vaše kompetence a možnosti řešení
tohoto problému?
Z pozice náměstka ministra pro podnikání
a ochranu spotřebitele do mého útvaru spadají
jak živnostenské úřady, tak Česká obchodní
inspekce. Ne samozřejmě jejich vedení, neboť
to jsou samostatné úřady. Ale můžeme ovlivnit
jejich metodické řízení, a zejména legislativu.
Tedy navrhnout takové zákony, aby tyto úřady
mohly účinně vykonávat kontrolu.
Proč se vaše ministerstvo a úřady o tento
problém nezajímaly dříve, proč se čekalo na
film Šmejdi?
Tuto otázku dostávám ode dne, kdy jsem
byl účasten pracovní premiéry filmu Šmejdi pro
média a hned po promítání následovala tisková
konference. Ona to ovšem není tak úplně pravda. Již v roce 2008 byla přijata novela zákona
o ochraně spotřebitele, která umožňuje účinně
trestat klamavé, či dokonce agresivní praktiky.
Ale je pravda, že dokument Šmejdi vyvolal
naléhavou poptávku po účinném řešení tohoto
problému a velmi nám pomohl naše návrhy
prosadit.
Jaká konkrétní opatření jste tedy v boji proti
šmejdům přijali?
Vytvořili jsme soubor tří opatření, který ve
svém souhrnu považujeme za velmi efektivní.
Z rozhodnutí tehdejšího ministra Martina Kuby

jsme za pomoci pracovníků živnostenských
úřadů, např. i ve Strakonicích, zavedli tzv. spotřebitelského ombudsmana. Spotřebitelský
ombudsman není žádný nový úředník či úřad,
ale je to systém, který umožňuje poškozeným
spotřebitelům obrátit se na jeden z 227 živnostenských úřadů po celém území ČR. Dostanou
zde základní informaci k řešení svého případu.
Pokud si nedovedou pomoci sami, je jejich
případ sepsán a elektronicky předán neziskovým organizacím, které se ochraně spotřebitelů
dlouhodobě věnují. Takže je to taková pomocná
ruka státu k tomu, aby se poškození spotřebitelé
mohli domáhat svých práv za asistence kvalifikovaných lidí.
Jaký je o spotřebitelského ombudsmana mezi
lidmi zájem?
Zájem je velký, přitom se ale nenaplnily obavy, že dojde k zahlcení živnostenských úřadů. Od
poloviny května do konce srpna využilo systém
spotřebitelského ombudsmana téměř 300 občanů. Nejvíce se na spotřebitelského ombudsmana
obrací lidé na Moravě a v Praze.
Jaká jsou ta další opatření?
Hodně si slibujeme od novely zákona
o ochraně spotřebitele. Ta zavádí nově povinnost pro všechny pořadatele předváděcích akcí
nahlásit pořádání této akce deset pracovních
dní předem na Českou obchodní inspekci. Její
inspektoři tak budou moci být na místě a dohlížet
na její průběh. Navíc od nového roku budou moci
při své činnosti pořizovat zvukové a obrazové
záznamy. A novela zavádí ještě jednu důležitou
povinnost. Na reklamním letáku, kterým jsou
občané k účasti na předváděcích akcích zváni,
bude muset být zřetelně uvedeno, jaké zboží či
služby budou nabízeny k prodeji.

Už byl tento zákon schválen?
Novela zákona o ochraně spotřebitele úspěšně prošla připomínkovým řízením a schválila
ji vláda Jiřího Rusnoka. Z důvodu rozpuštění
Poslanecké sněmovny nyní čekáme, až bude po
předčasných volbách ustanovena nová Poslanecká sněmovna, která by novelu mohla přijmout.
Věříme, že se tak stane co nejdříve a již příští
rok bude novela platit.
Hovoří se ještě o zákazu řetězení živností…
Ano, to je třetí opatření, které je již dokonce
schválené, a tento měsíc vyjde ve sbírce zákonů.
Jde o to, že nepoctiví podnikatelé často nezaplatí pokuty, založí si novou firmu, podnikají
ve stejném oboru dál a smějí se nám všem do
očí. To už napříště nebude možné. Pokud bude
podnikateli zrušena živnost například z důvodu
porušení práv spotřebitele, nebude si moci založit
novou firmu.
Jakým způsobem je tato problematika řešena
v Evropě?
Nejedná se jen o náš problém, obdobní
„šmejdi“ se objevují po celé Evropě. Ostatně
v Německu jsme se inspirovali právě tou ohlašovací povinností. Měli tam stejné problémy,
a ohlašovací povinnost jim velmi pomohla je
vyřešit. Minulý měsíc byl film Šmejdi promítán
v Evropském parlamentu v Bruselu. Příslušný
evropský komisař po jeho zhlédnutí prohlásil,
že Brusel urychleně připraví pro členské státy
návod, jak se s nekalými praktikami vypořádat.
Já jsem rád, že jsme na žádné rady z Bruselu
nečekali a problém začali řešit sami svými silami
a rozumem.

Více informací se o problematice předváděcích akcí můžete dozvědět ze záznamu Impulsů
Václava Moravce, kterých se Tomáš Hajdušek
zúčastnil.
Videozáznam lze přehrát na adrese
http://bit.ly/15FWVWt

Mateřské centrum Kapřík si dovoluje pozvat všechny
zájemce na bezplatnou besedu se známým pediatrem
Domov pro seniory Blatná

Oznámení
V kulturním kalendáři pro říjen
bylo mylně oznámeno, že sběr a hodnocení hnětýnek se bude konat v našem
domově v termínu 17. – 20. 10. 2013.
V domově pro seniory nejsou vhodné výstavní prostory a nelze tuto akci
personálně dostatečně zajistit. Případní zájemci nechť se obrátí na Centrum
kultury a vzdělávání Blatná.
Václav Kroupa
ředitel domova pro seniory

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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SOŠ Blatná oslavila
55 let

Střední odborná škola v Blatné letos v září oslavila 55 let své existence. Víkendové oslavy 21. 9. přilákaly bývalé i současné zaměstnance,
absolventy školy i zájemce o studium.
SOŠ Blatná je tradiční školou s ekonomickým zaměřením, která se stala
i školou „počítačovou“. Před více než 30 lety byla průkopníkem v zavádění
výpočetní techniky. Bývalí absolventi vzpomínali s učiteli a vychovateli
na školní léta a ti v nejlepších letech i na sálový počítač s děrnými štítky,
kde vedlo účetnictví několik podniků na okrese Strakonice.
V multifunkčním sále školy proběhlo setkání bývalých a současných
zaměstnanců školy a milých hostů, z nichž jmenujme aspoň některé: paní
ředitelka Základní školy Jana Ámose Komenského Mgr. Jiřina Karlíková,
její zástupkyně Mgr. Jana Krapsová, starosta Města Blatná Mgr. Bohuslav Navrátil, místostarosta pan Pavel Ounický, předseda Agraspol Předmíř, a. s. Ing. Josef Choura, ředitel Středního odborného učiliště Blatná
Ing. Václav Kníže a další. Ředitel školy RNDr. Petr Pavlík seznámil
přítomné s aktivitami školy, mj. i s plánovanou výměnou kotlů, výměnou
oken za plastová a dalším zateplením školy. Též zdůraznil, že v minulém
školním roce se tým studentek Obchodní akademie zúčastnil 2. ročníku
Účetní olympiády, kterou vyhlásila Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Účetní olympiády se zúčastnilo mnoho týmů ze škol
z celé ČR. Pro účtování byl užit program WinDuo, který se na SOŠ Blatná
využívá při výuce. Studentky 4. ročníku SOŠ Blatná byly spolu s jednou
z plzeňských škol nejlepší z celých jižních, středních a západních Čech!
To ukazuje na kvalitní výuku předmětů Ekonomika a Účetnictví na SOŠ
Blatná. Promluvila též předsedkyně předmětové komise ekonomických
předmětů Ing. Hana Augustinová. Informovala např., že SOŠ Blatná je
aktivním členem České marketingové společnosti (www.cms-cma.cz).
Studenti i učitelé se účastní konferencí a mají aktuální informace ze světa
marketingu. Dále, že každý rok poměrně velký počet studentů vykoná
Státní zkoušku v psaní na klávesnici a obchodní korespondenci. SOŠ
Blatná má ve srovnání s okolními obdobnými školami výrazně vyšší
úspěšnost při složení této náročné zkoušky.

Setkání bývalých vychovatelek s absolventy.

Během oslav pomáhali pracovníkům školy i někteří současní studenti,
za což jim patří velký dík. V prodejně Domova mládeže se scházeli i bývalí
absolventi školy s učiteli. Zájemci si mohli prohlédnout moderně vybavené pokoje Domova mládeže, velkou tělocvičnu s umělým povrchem,
posilovnu, venkovní hřiště na softball, fotbal, volejbal.
SOŠ Blatná za svých 55 let života několikrát změnila název i obory. V současné době studenti na SOŠ Blatná studují atraktivní obory:
● Obchodní akademie se zvýšeným počtem hodin účetnictví, uživatelské
výpočetní techniky a jazyků (angličtina, němčina a ruština, znalost
dvou až tří jazyků je dnes na řadě konkurzů standard);
● Informatika v ekonomice, která je zacílena softwarově na využití
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výpočetní techniky v ekonomice, programování, tvorbu webových
stránek, instalace počítačů, databáze, zpracování dat, počítačovou
grafiku a znalost účetnictví a jazyků (angličtina, němčina);
● Elektronické počítače pro žáky se zájmem především o technickou
stránku počítačů. Důležitými předměty jsou programování, tvorba
webových stránek, instalace počítačů, počítačové sítě, databáze,
elektrotechnika, elektronika, matematika a anglický jazyk.
Studenti všech oborů mají zajištěnou praxi na podnicích. Studenti
oborů Informatika v ekonomice a Elektronické počítače v rámci odborné
praxe též sestavují počítače, instalují operační systém a software, zapojují
počítače, tiskárny aj. externí zařízení do sítě kabelem i přes wifi apod.
Návštěvníci si mohli prohlédnout 5 učeben výpočetní techniky, každý
rok je jedna učebna obnovena. Dále viděli, že všechny kmenové třídy
i učebny jsou vybavené projekcí nebo interaktivní tabulí. Pro studenty
oboru Elektrotechnické počítače má škola špičkově vybavenou strojní
a elektrotechnickou dílnu a pracoviště na elektrotechnická měření.
Ve třídách i v areálu výpočetní techniky si návštěvníci oslav prohlédli tyto
výstavy a prezentace:
● Výstava z historie školy, historie výpočetní techniky a psaní na stroji,
výstava historických tabel.
● Výstava o mezinárodní spolupráci i o projektu Comenius, kdy studenti
SOŠ Blatná navštívili Turecko, Portugalsko, Litvu, Španělsko, Itálii aj.
státy a též SOŠ Blatná hostila studenty a učitele z evropských zemí.
● Výstava předmětů Ekonomika, Účetnictví. Demonstrační pokusy
z chemie a fyziky, výstava přírodovědeckých předmětů a ekologie.
● Charitativní výstava, kdy SOŠ Blatná „adoptovala“ sirotka v Ugandě.
● Výstava fotografií z Kanady absolventa SOŠ Mgr. Ondřeje Malého.
K vidění byly velkoformátové fotografie měst i přírody.
● V areálu výpočetní techniky se prezentovaly na projekčním plátně
webové stránky, které vytvářeli na zakázku nebo jako školní práce
současní i bývalí studenti SOŠ Blatná, windowsové aplikace, které
naprogramovali studenti v jazyce C sharp v rámci seminárních prací.
Největší úspěch mezi mladšími návštěvníky slavila naprogramovaná
hra pexeso, naprogramovaný prohlížeč webových stránek i textový
editor.
● Účastníci navštívili strojní a elektrotechnickou dílnu vybavenou
CNC frézkou řízenou počítačem s CAD programem, sprejovým
leptacím zařízením, laminací suchých filmů na vytváření plošných
spojů. Prohlédli si digitální měřiče a nástroje pro každého studenta.
V dílně studenti oboru Elektrotechnické počítače konají praxi a vyrábějí elektrotechnické výrobky, např. byly k vidění i rozpracované
výrobky studentů 4. ročníku oboru Elektronické počítače, které studenti sestavují a předvádějí při obhajobě praxe, např. robotická ruka
s pohybem kolem osy, nahoru-dolů a úchopem, 3D LED kostka ke
tvorbě světelných efektů, které se programují v jazyce C++.
● V nově vybavené elektrotechnické laboratoři si návštěvníci prohlédli
digitální a analogové osciloskopy nebo virtuální osciloskop zapojený
přídavnou kartou k počítači, generátory kmitů, čítače, zdroje, multimetry a vybavení pro každého studenta, který pod dozorem učitele
samostatně provádí zapojování, měření elektrosoučástek, odhalování
chyb sestrojeného elektrotechnického zařízení.
V tělocvičně školy s umělohmotným povrchem probíhaly ukázky softballu, streetballu a ping-pongu. Venku hrála živá hudba.
Pro mne osobně bylo zajímavé setkání s prvními absolventy oboru
Elektrotechnické počítače, kteří maturovali před 10 lety. Diskutoval jsem
s absolventem Pavlem Charvátem, který již během studia na SOŠ Blatná
byl dobrým programátorem. Ten při diskuzi se současnými absolventy
doporučoval buď studovat VŠ, anebo být v něčem tak dobrý, že do prvního
zaměstnání přijme zaměstnavatel člověka bez praxe. To se jemu brzy po
maturitě podařilo. Dnes pracuje jako programátor ve firmě, která vyrábí
váhy pro nákladní automobily. Jeho poslední velký projekt byla ve firmě
vyvíjená automatická váha bez obsluhy. Asi 3 měsíce v týmu 2 lidí vyvíjeli
v programovacím jazyku C sharp, který se na SOŠ Blatná naučil, program,
kdy pomocí kamer, světelných směrovek a semaforu je řidič nákladního
auta automaticky naveden všemi koly na váhu, po ustálení je auto zváženo
a vydán doklad o vážení a hmotnosti.
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Zajímavé bylo i povídání s absolventem SOŠ Blatná Ing. Petrem
Brůhou, který nyní pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře
Informatika a výpočetní technika. Ve studijním programu Inženýrská informatika zpracovává téma doktorské práce „Sémantický web a klasická
datová struktura“. S těmito i dalšími absolventy jsme se dohodli, že pro
čtenáře Blatenských listů učiníme v budoucnu podrobnější rozhovor.
Na snímcích jsou absolventky SOŠ Blatná v rozhovoru s vychovatelkami, předvedené výrobky studentů robotická ruka a 3D kostka z LED
a CNC frézka s nakresleným výkresem v CAD v 3D zobrazení před
zahájením frézování.
A. Drobník, foto P. Kozlovský a V. Hajník

TRHY BLATNÁ ZVOU
v SOBOTU
12.10.2013

na opékání buøtù
pøed Kaplankou

buøty za 10,-Kè/ks u “HUGA”
od 9-11 hodin zahraje Kapela z Vršku
pøipraven doprovodný program pro dìti

V pøípadì nepøíznì poèasí se akce odkládá
chléb, hoøèice, tácky,
jakož i opékací klacky
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Žákovský parlament nás
baví
V žákovském parlamentu ZŠ T. G. Masaryka v Blatné to skutečně žije,
a to hned od začátku školního roku. Máme za sebou volby do žákovského
parlamentu a před sebou spoustu zajímavých akcí, o které bychom se rádi
podělili. V letošním školním roce zakončíme naše působení v projektu
Žákovské parlamenty SOS. Vyvrcholením tohoto tříletého projektu budou
veřejné prezentace, které proběhnou na všech pilotních školách v průběhu
podzimu. Na naší škole se tak stane 8. listopadu a nebudou na nich chybět
ani naši spřátelení zahraniční
lektoři, kteří se tematikou žákovských parlamentů zabývají
ve Velké Británii. Cílem této
akce je přiblížit veřejnosti z řad
okolních škol a zástupcům MěÚ
naši činnost a nabídnout jim také
radu a podporu v podobném
snažení v podobě konzultačního
centra, které na naší škole vznikne. A jestli bychom založení
Děti tvoří skákacího panáka.
žákovského parlamentu na škole
doporučili? Stoprocentně ano. S vedením parlamentu jsme měli zkušenost
už před tímto projektem, ale nutno dodat, že systematická průprava a vedení ze strany mateřské organizace CEDU nám přispěla k tomu, že jsou
členové parlamentu schopni samostatně organizovat školní akce a nejen
to, zapojují se do života školy a společně s vedením hledají nové způsoby,
jak chod školy vylepšit. Právě z iniciativy žákovského parlamentu vznikl
v loňském školním roce projekt Relax ve škole, který byl zaměřen na rozšíření relaxačních zón ve škole a zařazení herních prvků na chodby školy.
A tak máme v přízemí nového
skákacího panáka, rodiče nám
pomohli s pořízením „kouzelných“ podložek na sezení ve
třídách a v chodbě v druhém
patře máme na zemi „duhovou“
dráhu, která žákům zpestřuje
pohyb po chodbě o přestávkách. Ani letos práce na tomto
projektu nekončí, místo jednoho
z kabinetů vznikne odpočinková
Volby do žákovského parlamentu.
zóna pro žáky druhého stupně.
A realizace bude samozřejmě v rukách žákovského parlamentu. Co říct na
závěr? Všechny nás žákovský parlament baví, jak naše malé parlamenťáky,
tak mě jako koordinátorku ŽP.
Mgr. Ludmila Růžičková, učitelka a koordinátorka ŽP ZŠ TGM Blatná

!!! ZDARMA !!!

Jelito, kopyto, platí to...
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.
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.

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

Pozvánka na bohoslužbu Novoapoštolské
církve

dne 19. října v 15:00
Zámek Lnáře - kaple sv. Josefa
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výtvarných děl a přehledu výstav také odkazy
i způsob, jakým byli k této výstavě přivábeni
Otevřená scéna. Nad handicapem nevidomých
na monografie, články i kritické texty včetně
diváci: Do ambitu je navedly dva temně oděné
se prostřednictvím esteticky vytříbených barevvlastních textů Davidových.
páry, které se za zvuků přitažlivě chytlavého arných fotografií zamýšlel Filip Györe, členové
O tom, že fotografii už dávno nelze vnímat
gentinského tanga protančily bariérami v podobě
Fotoklubu Lanškroun pro nevidomou Evu
pouze jako technicky dokonalé zobrazení skunapnutých červenobíle pruhovaných plastových
přímo vymysleli a vytvořili fotografie hmatové.
tečnosti, výmluvně vypovídaly i další výstavy
pásek až k fotografiím. A koneckonců neúmyslně
Na téma bariéry mezi fyzickým zjevem a nitrem
zařazené do hlavního sobotního výstavního
vtipný byl i fakt, že v uzavřeném-otevřeném
člověka, tedy jakéhosi dávně barokního sporu
programu. Barbora Bálková, shodou okolností
ambitu fotografie visely-vlály, neboť v sobotu
duše s tělem, vytvořili své variace Yvona Kotaké někdejší studentka v ateliéru Jiřího Davida,
bylo povětří více než čerstvé…
vářová (eroticky vypjaté detaily autoportrétu),
i letos potvrdila –
Jiným způsoŠtěpán Mertl (portréty dívek narušené gelovými
kromě jiných asbem a z jiných
skvrnami) nebo Martina Fučíková (deformovapektů své tvorby
pozic vypovídala
né fotografie modelek). Střet etnik a důsledky
–, že je jí vlastní
o barierách mezi
politických zásahů do života lidí v cyklu Dva
humor, nadsázka
lidmi i konceptusvěty citlivě dokumentovala Eva Stanovská (Uja ničím nesvázaální projekce Thogurové versus Číňané) nebo se jimi zabýval Petr
ná představivost.
mase Brennera.
Lorenc v souboru Útěk (lednicko-valtický areál
Plakátky s postaJeho agenti-strážci
několik let po odchodu vojsk). Bariérami ve vevami prostitutek,
hranice vypadají
řejném prostoru se zabýval Martin Sekal (život
z jejichž úst se
sice veledůležitě
schovaný za zdmi a ploty), Jan Žbánek (cyklus
linou výroky
a neohroženě, ale
Lidské zdroje) nebo Lenka Komínková (knížka
českých politiků,
protože i státní hraSkrytý Mnichov vznikla stažením pohledů na
pobavily a záronice je jen jakási
různá mnichovská zákoutí z Googlu, kdy mnohá
Na výstavě fotografií Elišky Šárkové.
veň možná i tak
pomyslná čára vytam jsou z nepochopitelných důvodů zakryta
tvořená v mysli lidí za účelem uchopení a udrtrochu polekaly snad každého, kdo stoupal po
rozostřením). Vynalézavě a vtipně poukázal na
žení moci, ukáže se, že tahle povedená partička
prostupování prostoru veřejného a soukromého
točitých schodech do druhého patra zámeckého
nestřeží vlastně vůbec nic.
Zdeněk Vajner v sérii Veřejné soukromí, když
Rejtova paláce, kde byly vystaveny další dva
fotil život lidí na balkonech panelových domů.
Naproti tomu černobílé fotografie nestora čessoubory odkazující k dětství talentované fotoO tom, jak se lidé místo z očí do očí domlouvají
kého dokumentu Jaroslava Kučery působí na
grafky. Zatímco soubor Denní a noční přízraky
čím dál častěji prostřednictvím počítačů, které
první pohled přímočaře a jednoduše. Nenechme
byl vzpomínkou na dětskou imaginaci, projekse tak nakonec z prostředku komunikace stávají
se však mýlit; tento pražský blíženecJindřicha
tovanou prostřednictvím dvojic fotografií, kdy
často už nepřekonatelnou překážkou, výmluvně
Štreita má dokonalý cit pro kompozici i athorní byla nočním dětským snem-přízrakem
svědčila první společná práce Petry Hajdůmosféru okamžiku, a domyslíme-li, že většina
a na spodní se přízrak zrcadlil na denním světle
chové a Robina Závodného nazvaná trefně
vystavených snímků vznikla v období tvrdé
v konvexních zrcadlech konkrétních míst silničDis/connected. A tak by bylo možné pokračovat
normalizace a je z prostředí komunit žijících na
ních křižovatek (jen si vzpomeňte, jak jste sami
dál a dál, vystavujících bylo mnohem víc, než je
okraji společnosti, snadno pochopíme, že v taslepě věřili svým dětským představám!), soubor
zde možno zmínit. K tématu přispěl také poslední
kovémto fotografickém undergroundu rozhodně
Babičky byl představou o nelehkém životě kdysi
nedělní přednáškou reklamní fotograf Tomáš
nešlo jen o nějaká jednoduchá líbivá gesta. Blamladých žen, autorčiných babiček, s nimiž jí
Beran, stejně jako i krátkometrážní animovaný
tenská výstava čerpala z celoživotní autorovy revšak osudem nebylo dáno prožít delší dobu.
film Veroniky Szemlové „Nesejdeš z cesty“
trospektivy instalované letos v létě na Pražském
Také další mladá fotografka Eliška Šárková
zabývající se náboženskou netolerancí.
Hradě. Jaroslav Kučera se také osobně zúčastnil
na svých fotografiích nezobrazuje skutečnost,
O muzikantce, zpěvačce a drobné dívce
vernisáže a při nedělním spontánním setkání
ale svou představu o člověku, jehož podoba
z hor Beatě Bos diváky objasnil,
a duševní svět putují staletími. V souborech Můj
cek můžeme jen
za jakých okolností
přítel Carravagio a Ve stínu se nechává inspiros velkou radostí
jednotlivé fotografie
vat obrazy období raného baroka a klasicismu,
říci, že všechny
vznikaly.
kdy znovu inscenuje kdysi malované portréty
části FotofestivaDobou vzniku
mladých mužů pomocí modelů-blízkých přátel
lu svými výstupy
byla
Kučerovým
a za použití speciálních fotografických technik.
i recitálem v Kapsnímkům blízká
Dokladem, že i vážná témata mohou být
lance skvěle provýstava další velpojednána s humorem, byla výstava Jaromíra
pojila. A obdobný
ké postavy české
Santlera. V dosud nevyužitém či ještě nepoulví podíl na tom,
fotografie Jana
žitém výstavním prostoru ambitu kostela Naneže letošní ročník
Saudka. Rozsahem
bevzetí Panny Marie (díky za něj!) byly publiku
Fotofestivalu byl
i formátem nevelká
představeny práce absolventa Institutu tvůrčí
ve svém vyznění
kolekce Saudkofotografie Slezské univerzity v Opavě nesoucí
Fotografka Barbora Bálková hovoří o své tvorbě.
pozoruhodně cevých intimních prnázev Pravda či fikce? Autor ve své první sérii
listvý a nabitý udávotin už nesla charakteristické rysy Saudkova
předvedl, jak by to vypadalo, kdyby se třeba
lostmi, energií, humorem a pospolitostí a že
pozdějšího rukopisu a jeho někdejším mladicv pražské tramvaji objevil amazonský Indián,
přilákal nevídané množství aktivních účastníků
kým romantismem působila v dnešní době takřka
nebo kdyby z luxusní limuzíny vystoupila divoši diváků, měla další drobná mladá žena: Broňa
nepatřičně dojemně. Autorovu originální, nikoli
ka oděná jen bederní rouškou. Domýšlení všech
Winklerová, ředitelka blatenského Centra pro
však jednoduše přímočarou životní cestu připosouvislostí i důsledků zůstává výhradně na divákulturu a vzdělávání.
mněl film Adolfa Ziky V pekle svých vášní ráj
kovi. Obdobně druhá série zaměstnala divákovu
Poděkování však patří všem: organizátorům,
v nedohlednu.
představivost, když předvedla, jak se v autorově
sponzorům i účastníkům. Tak za rok zase v BlatRozmanitost vnímání tématu bariér ukázaly
fotoateliéru nechávají zvěčňovat barokní andělé
né na viděnou… A téma už známe!
také další samostatné výstavy i tradiční fórum
i jiné mytické bytosti. Nevšední byl ovšem
Pro Blatenské listy v říjnu 2013 Iva Capoušková
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VÝZVA

Obecní úřad Lnáře na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, vyzývá nájemce hrobových míst
na hřbitově ve Lnářích k uzavření nových nájemních smluv na dalších
10 let.
Smlouvu můžete přijít uzavřít

od 10. října 2013
pondělí: 7,30-10,30 a 12,00-16,30
úterý:

7,30-10,30 a 12,00-15,00

středa:

7,30-10,30 a 12,00-16,30

čtvrtek:

7,30-10,30 a 12,00-15,00

pátek:

7,30-10,30

Součástí uzavření smlouvy je úhrada platby za nájemné z hrobového
místa a za služby s tím spojené a sdělení údajů o zemřelých - datum
a místo narození a úmrtí, rodné číslo, datum a způsob uložení.
Pokud nebude smlouva uzavřena, bude nájem hrobového místa považován za ukončený.
Sebou vezměte platný občanský průkaz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na

tel. : 383 495 126 nebo
e-mail : obec.lnare@sporknet.cz

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
Na odpolední kroužky je možné se přihlásit buď mailem, nebo
přímo v MC.
Program na pondělky a středy
14.10. - Podzim za oknem
16.10. - Vysmátí dráčci
21.10. - Dort z hedvábného papíru
23.10. - Košíček
30.10. - Lampióny
Další akce
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

SOU Blatná

přijme od 1.11.2013

učitele odborného výcviku se zaměřením
na svařování.
Informace na tel. 383412322
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Blatenská ryba, spol. s r. o.,

Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, fax : 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na podzimní výlovy rybníků:
Vybrané rybníky naší firmy vhodné k návštěvě :
14. 10. Skaličný (Křešice)
17. 10. Topič zadní (Blatná)
17. 10. Nahošín (Nahošín)
19. 10. Podkostelní (Putim)
21. 10. Podtochovický (Tochovice)
22. 10. Hajanský (Řečice)
22. 10. Zátavský (Zátaví u Písku)
23. 10. Malduchy (Leskovice)
24. 10. Horčápský (Horčápsko u Březnice)
28.–29. 10. Buzický (Buzice)
30. 10. Prostřední (Putim)
31. 10. Bubovický (Bubovice u Březnice)
1. 11. Cunát (Zbenice)
1. 11. Mnichovský (Mnichov u Strakonic)
4. 11. Vilímec (Buzice)
5. 11. Jezera velká (Klínovice)
6. 11. Pančál (Radobytce)
Akce pro veřejnost budou probíhat ve svátečních dnech v Putimi na
Podkostelním rybníce a zejména na Buzickém rybníce nedaleko Blatné. Tučně vytištěné rybníky jsou loveny ve dnech volna.
Kompletní program výlovů včetně malých rybníků je zveřejněn na našich
webových stránkách.
Rybáři z firem Dvůr Lnáře a Rybářství Lnáře loví nejzajímavější rybníky
v následujících termínech :
14. 10. Kocelovický velký (Kocelovice)
17. 10. Smyslov (Tchořovice)
22. 10. Velký Bělčický (Bělčice)
24.–25. 10. Radov (Tchořovice)
28. 10. Hubenov (Kocelovice)
29. 10. Strašil (Bezděkov)
30.–31. 10. Metelský (Metly)
5. 11. Zlatohlav (Újezdec)
5.–6. 11. Pálenec velký (Tchořovice)
Ve všech případech si rybáři vyhrazují možnost změny termínu
výlovu!

PRO SPRAVEDLNOST
- malá oprava k „Huš, hubo mlsná“ - před několika dny mne
čekalo překvapení u Vietnamců - rozšířili prodejnu o další místnost
- nabídka se sice moc nezměnila, ale ze země zmizely krabice, takže
uličky jsou průjezdné. No a žal - k mé převeliké lítosti ani k rozšíření nabídky pomazánek nedošlo. Kdyby já nebyla tak hluchá!
A kdyby oni mluvili „češtější“ češtinou! Tak i na tom bychom se
jistě domluvili.
Venca
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Informace o počtu divadelních, koncertních a zájezdových
pořadů za rok 2012 a 2011

V Blatenských listech ze dne 13. září byla
CKVB zveřejněna informace o počtu pořadů a jejich návštěvnosti, které byly pořádány odd. kultury,
knihovnou, kinem a měst. muzeem za rok 2011.
Pokusím se upřesnit pouze udané údaje za
odd. kultury.
V uveřejněné tabulce jsou dohromady sečteny
údaje koncertů KPH s koncerty populární hudby,
zábavné pořady s divadly a koncertem Melody
Makers. To by nebyl tak velký prohřešek. Ale, udané údaje jsou nepřesné. Pochopitelně v neprospěch
roku 2011. Pravděpodobně jsou jinak počítány
údaje roku 2012. V tabulce se objevují další aktivity
centra kultury a vzdělávání. Jako např. multižánrové projekty,workshopy, setkání s herci., ve kterých
je více aktivit a jsou ještě jednou započteny jak
do koncertů, tak mohou být započteny do výstav.
Tímto způsobem je možné docílit toho, že navenek
se rok 2012 jeví jako velice progresivní.
Z počtu představení roku 2012 ještě odd.
kultury objednalo tituly do měsíce dubna,včetně
dětských a zájezdových, vyjma představení „ Ve
stanici nelze“. Dále taktéž byla objednána celá
sezona koncertů KPH. Také uvedený počet koncertů CKVB za rok 2012 se s údaji v kalendářích,
dle mého názoru, neshoduje. Pro čtenáře uvádím
informace o počtu div. představení,zábavných
pořadů a koncertů populární hudby, které pořádalo
samo centrum.
Podklady byly čerpány z vydaných kulturních
kalendářů Centrem kultury a vzdělávání v Blatné
v roce 2012.
Pořady roku 2012 / výběr /
Leden - zábavný pořad - Screamers objednáno
odd. kultury
Únor - div. předst. s M. Kramárem bylo zrušeno
a nahrazeno div.předst. - Ve stanici nelze, které bylo
uvedeno až v měsíci březenu.
Březen - div. předst. - Ve stanici nelze objednáno CKVB
- div. předst. - Světáci objednáno odd. kultury
- zájezdové předst. Hybernia - Lucrezia Borgia
objednáno odd. kultury
Duben - koncert J. Zelenkové - zrušeno objednáno odd. kultury
Květen - 0
Červen - 0
Červenec - 0
Srpen - 0
Září - 0
Říjen - zábavný pořad - N. Konvalinková,K.
Fialová objednáno CKVB
- zájezdové předst. Fidlovačka - Balada pro.
objednáno CKVB
Listopad - div. předst. - Caveman objednáno
CKVB
Prosinec - 0
V tabulce CKVB je uvedený počet divadel za
r. 2012 celkem 10 představení s 2 412 diváky
/ součet je uveden bez zájezdových divadel /
V kult. kalendářích jsou CKVB uvedena 4
div. předst.

1 x záb. pořad
2 x ve spolupráci
Celkem 4 x divadlo objednáno CKVB
1 x záb. pořad - obj. odd. kultury
2 x ve spolupráci s p. Zmeškalem - Jar. Dušek
K těmto divadlům je praděpodobně připsáno „
setkání s herci „, které samostatně není inzerováno.
Bližší informace lze najít na www. ckvb.cz Výroční zpráva

Pořady roku 2011/ výběr/
Leden - zábavný pořad Screamers
Únor - div. předst. Prachy
- zájezdové předst. Div.Brodway - Kat Mydlář
Březen - koncert P. Bobek
- zábavný pořad Z.Izer a Š. Vaňková
Duben - div. předst. Klec bláznů
Květen - zájezdové předst. Karlín - Producenti
Červen - 0
Červenec - 0
Srpen - 0
Září - 0
Říjen - koncert J. Smolík
Listopad - zájezdové předst. Div.Hybernia Quasimodo
zájezdové předst. Div. Brodway - Vánoční
zázrak
Prosinec - koncert Melody Makers - O. Havelka
V tabulce CKVB je uvedený počet divadel
za r. 2011 celkem 5 představení s 1 172 namísto
1600 diváky
/ součet je uveden bez zájezdových divadel/
Tímto krátkým výčtem pořadů jsem se pouze
snažila čtenářům přiblížit skutečnost.
Jestli jsem uvedla někde nepřesný údaj, tak se
Centru kultury a vzdělávání v Blatné omlouvám.
Písemný nesouhlas s údaji byl předán p. starostovi. Předpokládám, že tato informace byla
tlumočena nynějším pracovníkům. Z jejich strany
jsem nezaznamenala žádné vysvětlení.
Bohužel, ač nerada, jsem se také zapojila do
diskuse o blatenské kultuře.
Jen na okraj ještě dodávám, že na odd. kultury
MěÚ pracovaly dvě pracovnice, které ještě plnily
další úřednické povinnosti. Pomocný personál čítal
šest lidí. Pracovnice musely hospodařit s mnohem
nižším rozpočtem. Aktivity centra kultury a vzdělávání, dle mého názoru, nelze porovnávat s aktivitami roků předešlých. Přece dvě pracovnice nemohou
konkurovat možnostem současných zaměstnanců
CKVB. Ještě k roku 2011 dodávám, že od podzimu
r. 2011, kdy paní Winklerová byla zaměstnankyní
úřadu, Usnesením RM byla pověřena koordinací
fin. prostředků všech kulturních příspěvkových
složek města.
Odd. kultury, které zodpovídalo za schválený
rozpočet, nemohlo samostatně nakládat a rozhodovat s fin. prostředky již po zbytek roku 2011.
Chci věřit, že toto byl můj poslední příspěvek
k blatenské kultuře.

M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje - aktuální osídlení
záchytných kotců
Jsme na internetu! Adresa: www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky: Záchytné kotce MP Blatná
Amálka: Dne 4.6.2013 byla v Blatné městskou policií
odchycena fena, pravděpodobně kříženka belgického
ovčáka a staforda. Je asi rok až dva stará. Z počátku
byla plachá, nyní už zvyklá na lidi. Se psy vychází
dobře. Fena je po operaci a amputaci ocásku po úraze,
nyní v plném zdraví.
Dne 21. 9. 2013 byla v Blatné odchycena fena,
kříženka malého vzrůstu. Je to zhruba půl roční štěně,
v dospělosti bude asi střední velikosti. Jája je hravé,
zvědavé štěňátko, které touží po lidské společnosti. Je
naprosto nekonfliktní, zatím bez jakýchkoliv návyků.
Zvyká si na vodítko. Nový majitel si ji může vychovat
dle obrazu svého.
Míša: Dne 17. 9. 2013 byl v Blatné odchycen volně
pobíhající pes, kříženec pravděpodobně jezevčíka
a možná foxteriéra. Byl velmi zanedbaný, měl zplstnatělou srst, byl špinavý, ve slepené srsti nebylo možné
ani najít uši. Nyní je ostříhaný a vykoupaný. Je mu
zhruba 1 rok, zatím je k lid em nedůvěřivý. Když si
ale na člověka zvykne, je přítulný. Se psy nekonfliktní.
Rusta: Dne 9. 1. 2012 byla odchycena fena kříženka
staffordšírského bulteriéra, stáří 5 – 6 let, kastrovaná.
Byla nekontaktní a ostrá. Nyní s lidmi vychází skvěle,
ráda se nechává hladit, miluje plavání a dovádění ve
vodě, házení klacků a nošení míčků. Zvládá základní
povely. Může žít v bytě i venku v zateplené boudě.
Je vhodná pouze do rukou zkušeného chovatele
a nedoporučujeme ji do rodiny s dětmi. Rozhodně ne
do rodiny s jiným psem. Vhodná jako zvířecí jedináček.
Sam: Dne 9. 6. 2013 byl v Blatné odchycen pes,
kříženec border kolie. Je mu asi jeden rok. Vzhledem
ke svému věku je velmi aktivní. K lidem ze začátku
bázlivý, ale rychle si zvyká. S fenami je nekonfliktní,
v kotci je velmi čistotný.

Jana Špetová, bývalá pracovnice kultury

Po mnohých kladných, záporných, nadšených i nepřátelských pojednáních o blatenské kultuře jsme se rozhodli,
že jakkoliv je to téma důležité, už další příspěvky zveřejňovat nebudeme.
Tímto se omlouváme paní Marcele Veselé a dalším, kteří poslali či se chystají vyjádřit prostřednictvím BL své
názory.
V tomto čísle dáváme ještě prostor bývalé vedoucí oddělení kultury.
Své připomínky, náměty i stížnosti by bylo nejlepší řešit přímo na CKVB při pravidelných „kávách“ s ckv.

red.

Štěpán Pícha, 11 let - ZUŠ Blatná
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Seznam zemřelých:
Pohřební ústav Hořejš, V. Hořejšová,
Žižkova 120, Blatná
duben:
Vladislav Darda, nar. 1942, zemř. 3. 4. 2013, bydl.
Kasejovice
Antonín Sklenář, nar.1940, zemř. 8. 4. 2013, bydl. Blatná
Anna Vachušková, nar. 1926, zemř. 19. 4. 2013, bydl. Slatina
Jenovefa Židová, nar. 1931, zemř. 18. 4. 2013, bydl. Lnáře
květen:
Jaromír Kadlec, nar. 1927, zemř. 1. 5. 2013, bydl. Blatná
Božena Žáková, nar. 1916, zemř. 8. 5. 2013, bydl. Strakonice
Eva Tydlitátová, nar. 1947, zemř. 18. 5. 2013, bydl. Blatná
Milan Suchý, nar. 1943, zemř. 26. 5. 2013, bydl. Dvorec
Marie Koptová, nar. 1939, zemř. 28. 5. 2013, bydl. Sedlice
Božena Přerostová, nar. 1924, zemř. 29. 5. 2013, b. Blatná
červen:
Josef Popelka, nar. 1948, zemř. 1. 6. 2013, bydl. Mlýny
Vlasta Šulcová, nar. 1939, zemř. 10. 6. 2013, b. Kasejovice
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Vojtěch Slezák, nar. 1926, zemř. 12. 6. 2013, bydl. Blatná
Milan Diba, nar. 1948, zemř. 14. 6. 2013, bydl. Záboří
Martin Zoubek, nar. 1978, zemř. 14. 6. 2013, bydl. Mačkov
Josef Koubek, nar. 1943, zemř. 18. 6. 2013, bydl. Lažany
Jaroslav Jiřinec, nar. 1943, zemř. 18. 6. 2013, bydl. Bořice
Miroslav Muzika, nar. 1944, zemř. 19. 6. 2013, bydl. Blatná
Karel Diviš, nar. 1930, zemř. 25. 6. 2013, bydl. Tchořovice
František Veselý, nar. 1993, zemř. 27. 6. 2013, bydl. Mačkov
Josef Maroušek, nar. 1932, zemř. 30. 6. 2013, bydl. Lom
František Junger, nar. 1930, zemř. 30. 6. 2013, bydl. Praha.
červenec:
František Vaňáč, nar. 1952, zemř. 2. 7. 2013, bydl. Boudy
Jaroslav Darda, nar. 1934, zemř. 7. 7. 2013, bydl. Kasejovice
Václav Koubek, nar. 1949, zemř. 15. 7. 2013, bydl. Blatná
Eduard Křivanec, nar. 1938, zemř. 21. 7. 2013, bydl. Blatná
Václav Čížek, nar. 1926, zemř. 19. 7. 2013, bydl. Březnice
Milada Cikánková, nar.1927, zemř.22. 7. 2013,
bydl.Č. Buděj.
Zdeňka Bláhová,nar. 1931, zemř.28. 7. 2013,bydl.
Budislavice
srpen:
Luboš Čížek, nar. 1955, zemř. 5. 8. 2013, bydl. Klášter

P O ZO R !
DO OBCE ŠKVOŘETICE ZAVÍTÁ LEGENDÁRNÍ
KONZUMENT
COLA-LOCOVY LIMONÁDY A PISTOLNÍK GENTLEMAN
„LIMONÁDOVÝ JOE“
ALIAS

KAREL FIALA
SE SVOJÍ PANÍ
NESTÁRNOUCÍ HVĚZDA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA VÁS BUDE BAVIT A ZPÍVAT

VE ČTVRTEK DNE 24. ŘÍJNA 2013 OD 18.00 HODIN
NA MALÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU VE ŠKVOŘETICÍCH
VESELÉ HISTORKY Z NATÁČENÍ A HERTECKÉHO ŽIVOTA, OPERETNÍ DUETA, BESEDA,
AUTOGRAMIÁDA A MOŘE COLA-LOCY!
POŘÁDÁ OBEC ŠKVOŘETICE – VSTUP ZDARMA

Václav Tomášek, nar. 1932, zemř. 6. 8. 2013, bydl. Metly
Vladimír Salivar, nar. 1927, zemř. 7. 8. 2013, bydl. Blatná
Mgr. Radka Flašková, nar.1974, zemř. 9. 8. 2013, bydl.
Záboří
František Ledvina, nar.1930,zemř.16. 8. 2013,bydl.
Kasejovice
Anna Kraizlová, nar. 1913, zemř. 17. 8. 2013, bydl. Blatná
Jarmila Šatavová, nar. 1929, zemř. 23. 8. 2013, bydl. Koupě
Alena Kučerová, nar. 1959, zemř. 29. 8. 2013, bydl.
Uzeničky
Anna Fürstová, nar. 1911, zemř. 29. 8. 2013, badl. Lnáře
Jaroslava Krejčová,nar.1945,zemř.30. 8. 13,bydl.
Ml.Smolivec
Květoslava Novotná,nar.1934,zemř.31. 8. 2013, bydl.
Mužetice
září:
Milan Bubeníček, nar.1940, zemř.2. 9. 2013, bydl.
Budislavice
Marie Volfová, nar.1927, zemř.24. 9. 2013, bydl.
Nestrašovice
Vladimír Zvára, nar. 1927, zemř. 25. 9. 2013, bydl. Blatná

SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE

Robert Sedmík

Fotografii vystudoval na Pražské fotografické škole
u p. profesora Vláška.
Fotografoval pro Svobodné slovo. Od roku 1998
fotografoval pro Zemské noviny a spolupracoval
s japonským časopisem World Soccer. V roce 2000
nastupuje u agentury CPA, pod kterou fotí pro časopis Gól. Od roku 2002 fotografuje pro časopis Týden
a Instinkt. I když svým zaměřením tyto časopisy
nejsou sportovní, sportovní fotografie je u něho vždy
na prvním místě. Právě za sportovní fotografii byl
dvakrát oceněn v soutěži Czech press photo

Minigalerie Beseda

Hotel Marion Na Příkopech 183 Blatná

2. 11. – 31. 12. 2013

denně mimo pondělí 10-22 hod
setkání s autorem 2. 11. od 17,00
pořadatel: fotoskupina SPEKTRUM Blatná
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NÁŠ NOVÝ ŽIVOT - malé
zamyšlení.
V úvodu se omlouvám všem, jimž parafráze na název nížeuvedeného projektu
připadá nepatřičná. V době, kdy vyjdou tyto Blatenské listy, bude zbývat do
konce pobytu výstavy fotografií Kamily Berndorffové s názvem MŮJ NOVÝ
ŽIVOT v prostorách Městského muzea Blatná už jen něco přes týden. Doporučuji
navštívit tuto výstavu všem, kdo ji ještě neviděli. Nebo třeba viděli, ale v jiném
prostředí, protože výstava už slavila úspěch v mnoha městech republiky, většinou
mnohem větších a významnějších, než je Blatná. Ale na zdech našeho muzea jsou
tyto nepesimistické „obrazy“ ze života nemocných dětí vlastně doma, stejně jako
je přes všechny cestovatelské zkušenosti v Blatné doma „naše“ Kamila. Je tu prostor pro zobrazení jednotlivých témat, byly téměř bezchybně dodrženy estetické
představy autorky (vlastně autorek, zapomněl bych na paní Lucii Cingrošovou,
spoluautorku projektu, která přijela se svým rozverným synkem na vernisáž výstavy). Spíš než memento hrozby a následků zákeřné nemoci vnímejme celý projekt
jako důvod k zamyšlení, jestli naše časté bolestínství a zveličování problémů,
které řešíme v osobním životě, životě našeho města i naší země nejsou ve srovnání s bojem těchto statečných dětí a lidí kolem nich vlastně jen pošetilou reakcí
na závan větru, jenž odfoukl pokrývku hlavy, skrývající naši pleš. Nestěžujme
si na maličkosti, řešme skutečné problémy a umožněme pracovat a tvořit těm,
kdo pracovat umějí a chtějí. Buďme hrdí na svou práci, na práci těch, kdo nás,
naše malé město a naši zemi reprezentují. Poznávejme život, užívejme svobodu,
kterou nám téměř padesát let všichni ti „….isté“, kteří znali naše touhy a potřeby
lépe než my sami, odpírali. A pokud je nám to osudem umožněno, poskytujme
pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují. Ani svoboda rozhodnout se, komu chceme
pomáhat, nebyla v minulých režimech běžná. Posuneme tak i sami sebe o něco
výš. Tím chci ještě připomenout BARIÉRY, téma letošního FOTOFESTIVALU,
jehož součástí byla i výstava fotografií Kamily Berndorffové. K Festivalu a jeho
úrovni se jistě vyjádří povolanější, pro mne to byl opět fantastický zážitek.
Osobně mne nadchla výstava pana Jaroslava Kučery, fotografa, jenž byl jedním
z mých idolů po desítky let především minulého století. Jeho povídání o životě
s fotoaparátem v ruce za vlády komunistů i osobní setkání s ním ve mně zanechalo nezapomenutelný dojem. Celý festival mi připomněl, že naše angažování
se v této společnosti by mělo přispět k poznávání, bourání bariér a smysluplnému
využívání našich sil, snaze postoupit o krok dál. Uvědomujeme si vůbec, že tak
jako žádné životní jistoty nepadají z nebe, ani svoboda a volnost rozhodování jak
žít a tvořit nejsou zadarmo? Ví dnešní mladá generace, že ani diskuse o běžných
věcech a životních postojích nebyla ještě před 25 lety přípustná? Že např. kapela,
která neprošla přehrávkami, nesměla veřejně vystupovat? A že hodnotící komise
byly plně ovládány onou stranou, která rozhodovala za nás? O tom všem bychom
měli všichni přemýšlet častěji než často, ale zvlášť za několik týdnů. Abychom
se nedočkali návratu starých časů.
Milan Žíla

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Přehled sportovních a společenských
akcí v hostinci „ U Čiláka“ v Buzicích
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.

Jan Podlešák, 11 let - ZUŠ Blatná

Laserové Studio
M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo?
Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku
v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.
Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803
e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách
a kde nás můžete najít?
Podívejte se na naše stránky
www.studio-ma.cz
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Informace pro distributory a prodejce kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin
Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 309/2013 Sb.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům.
Všichni tito podnikatelé musí ve lhůtě šesti měsíců ode dne 17. října 2013 podat na živnostenském úřadu žádost o koncesi. Vezměte sebou průkaz totožnosti. Žádost o koncesi nepodléhá
správnímu poplatku. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří
lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona). O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin musí požádat
i výrobci těchto komodit, kteří za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této souvislosti doporučujeme,
z důvodu právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro
výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo
lihoviny distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
Živnostenský úřad Blatná

Víno v Kaplance - pozvánka na ochutnávku
Přijměte pozvání na řízenou ochutnávku moravských vín z Rodinného vinařství Maláník-Osička z Mikulčic.
Sommelier Ing. M. Pokorný nám představí 10 vzorků vín, bílá i červená.
Ochutnávka se uskuteční v pátek 18.října 2013 od 19:00 hod. v blatenské Kaplance, Na Příkopech 213.
Náhrada na pokrytí nákladů činí 200 Kč a zahrnuje kromě základních doplňků (pečivo, voda, sýr, možná i něco navíc.) poukázku
v hodnotě 40 Kč, kterou můžete uplatnit při nákupu kteréhokoliv vína, které vás při ochutnávce zaujalo, a to za akční cenu!
Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, prosím případné zájemce, aby se ozvali na e-mail: vzilova@seznam.cz, nebo na
tel. 776 341 066
Na Vaši návštěvu se těší a příjemný, společně strávený večer s přáteli při dobrém víně přeje V. Žílová, Víno v Kaplance
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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

P. S.: Tradičně doporučuji teplejší oblečení, neboť sklepní prostory Kaplanky nejsou vytápěny.

BLATENSKÁ RYBA

AKCE - ŘÍJEN 2013
RYBY UZENÉ CHL.
Makrela
Losos

9,90 Kč/10 dkg
25,- Kč/10 dkg

RYBY MRAŽENÉ
Pstruh mražený,vak.baleno109,50 Kč/kg
MAHI MAHI, cca 1 kg
139,- Kč/kg
DRŮBEŽ MR.
Husa bez drobů – 3,4 kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg)
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2 kg)
OVOCE ZEL. MR.
Jahody – balení 2,5kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
Zelenina pod svíčkovou
350 g

89,50 Kč/kg
99,50 Kč/kg
89,50 Kč/kg
49,50 Kč/kg
10,90 Kč/bal
11,90 Kč/bal.

BRAMBOR. VÝROBKY MR.
Americké brambory –
bal. 2,5 kg
27,50 Kč/kg
Hranolky - balení 2,5kg
22,50 Kč/kg
OSTATNÍ
Citrónový pepř 100 g
Listové těsto – 400g
Eidam 30%, cca 2 kg

35,- Kč/ks
12,50 Kč/ks
129,- Kč/kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Zbyněk Řehoř, 11 let - ZUŠ Blatná

ELEKTRO v novém
Bi Esse Cz

- svítidla
ELEKTROINSTALAÈNÍ MATERIÁL - žárovky, LEDky
- vypínaèe, zásuvky
PO 6:30 - 16:00
- jistièe, kabely
ÚT 6:30 - 15:00
- náøadí
piv
ST 6:30 - 15:00
ZDA o
- hromosvody RMA
ÈT 6:30 - 16:00
PÁ 6:30 - 15:00
- rozvadìèe
J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

Platí pøi nákupu nad 1000 Kè
a platbì v hotovosti do 30.9.

blatna@biesse.cz www.biesse.cz tel: 383 420 710
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 Kulturní kalendář
Akce

12. - 13. 10.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Po oba dny
| 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

12. 10. SOBOTA

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ V ULICI NA
PŘÍKOPECH
Od 9:00 do 11:00 vystoupí kapela
Z VRŠKU
Trhy Blatná vás v rámci tradičních
trhů v ulici Na Příkopech zvou na
podzimní opékání buřtů
Připraven doprovodný program pro
děti
Buřty k zakoupení za 10,- Kč/kus u
„Huga“
(veškeré ostatní příslušenství k buřtu
zdarma)
V případě nepřízně počasí se akce
odkládá

17. - 20. 10.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ HNĚTYNKU

17. – 18. 10. | 9:00 – 18:00 | SBĚR
HNĚTYNEK V MĚSTSKÉM MUZEU
BLATNÁ – POZOR ZMĚNA!
19. – 20. 10. | 9:00 – 17:00 | HODNOCENÍ HNĚTYNEK – hodnotit může
každý z vás, nasměrujte svou víkendovou procházku do muzea, pokochejte
se posvícenskými uměleckými díly a
ohodnoťte ty nejzdařilejší
20. 10. | 17:00 – 18:30 | Posvícenské
hudební odpoledne, výstava a ocenění
soutěžních hnětynek na zámku Blatná, Starý palác

19. 10. | SOBOTA | 16:00 |

KŘEST KNIHY JAROSLAVA DAVIDA
„KRAJEM ŘEKY LOMNICE“
Zámek Blatná, Starý palác

23. 10. | STŘEDA | 15:00 |
BEZPEČÍ PRO SENIORY
Velká zasedací místnost Městského
úřadu Blatná, tř. T.G.Masaryka čp.322
(1.patro)

ČísloRočník
17 / strana
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Divadelní zpracování povídek Ermy
Bombeckové NEJEN PRO ŽENY!!!
V hlavní roli česká Angelika Libuše
Švormová
Vstupné od 60 Kč

27. 10. | NEDĚLE | 17:00 |

KONCERT SMÍŠENÉHO SBORU SVATOPLUK Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk
patří k nejstarším pěveckým sborům
v České republice - byl založen v roce
1894. koncertuje nejen doma, ale i v
zahraničí - např. v Itálii, Belgii, Anglii,
Německu, Rakousku, Švýcarsku a Finsku.

Program
• zahájení
• trestná činnost páchaná na
seniorech
• statistické údaje
• senioři v dopravě
• poradenství pro seniory
• diskuse, předání propagačních
materiálů
Informace: Kateřina Malečková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná,
tel. 383 416 212
Pořádá Město Blatná a Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice

26. 10. | SOBOTA | 19:00 |
POVOLÁNÍ: ŽENA
Sokolovna Blatná
Divadelní sál

Mezi zatím poslední zahraniční
účinkování sboru patří provedení
9. symfonie L. van Beethovena a Requiem W. A. Mozarta na Savojských
hudebních slavnostech ve Francii v
létě r. 2005 a 2006.

28. 10. PONDĚLÍ | 9:00 – 15:00 |
VÝLOV RYBNÍKA BUZICKÝ
Buzice
Dobrodružný dětský program „O
zlatou šupinku“
Během výlovu rybníka jsou pro děti

Ročník 24 (34)

připraveny zábavné soutěže a disciplíny, v nichž se vžijí do role rybářů.
Natrénují si tak nejen jak chytat ryby,
ale i rozeznat jejich jednotlivé druhy.
Malí rybáři si budou moci za odměnu
nasbírat zlaté šupinky, které na místě
vymění za malé překvapení.

Blatná 11. října 2013

| Česko 2013 | 93 min. | Režie: Zdeněk
Tyc | 90 Kč,- | Mládeži přístupný

23. 10. STŘEDA | 19:00 |
RIDDICK
Sci-Fi/Akční/Thriller v původním
znění s titulky | USA 2013 | 119 min. |
Režie: David Twohy | 100 Kč,- | Mládeži
do 12 let nevhodné

Číslo 17 / strana 15

vesnici. Posvícení se podle legendy slavilo již na počest vysvěcení chrámu krále
Šalamouna v Jeruzalémě. Byla to vždy
výroční slavnost v neděli před svátkem
světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. Vzhledem k tomu, že se oslavovalo
ukončení polních prací, byl to jeden z
nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu.

25. 10. PÁTEK | 20:00 |
GRAVITACE
Sci-Fi/Thriller/Drama | USA 2013 | 91
min. | Režie: Alfonso Cuarón | 130 Kč,| Mládeži přístupný
Prodej čerstvých ryb, občerstvení a
rybích specialit
Pasování rybářů
Hudba pana Koubka

ZÁJEZD
16. 11. SOBOTA
HELLO DOLLY!
Studio DVA, Palác Fénix, Václavské
náměstí 56, Praha 1
Odjezd v 8:00 od ubytovny Tesla
Cena 550,- Kč

Kino

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

16. 10. STŘEDA | 19:00 |
KAMEŇÁK 4
Komedie v českém znění | Česko 2013
| Režie: Ján Novák | 110 Kč,- | Mládeži
do 12 let nevhodné

18. 10. PÁTEK | 20:00 |
JAKO NIKDY
Drama/Psychologický v českém znění

27. 10. NEDĚLE | 15:00 |
MADAGASKAR 3D
Animovaný/Dobrodružný/Komedie |
USA 2012 | 90 min. | Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
|80 Kč,- | Mládeži přístupný

Výstavy

31. 8. - 31. 10.
Milan Fara: BALLETO
Výstava
Minigalerie BESEDA Blatná
Hotel Marion, Na Příkopech 183

19. 9. - 20. 10.

Kamila Berndorffová
MŮJ NOVÝ ŽIVOT
Výstava fotografií
Městské muzeum Blatná

27. 10. – 1. 12.
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Výstava
Městské muzeum Blatná
Přijďte se s dětmi podívat jak se
„narodili“ Bob a Bobek, králíci z
klobouku, také můžete nahlédnout
do obýváků známých kutilů Pata a
Mata a vyzkoušet si krok po kroku jak
vzniká animovaná pohádka.
Vernisáž výstavy 27. října od 16. hodin

O(d) nás
HNĚTÝNKY
Posvícení je možné považovat za největší
a nejvíce očekávaný svátek na tradiční

Dříve se slavilo téměř v každé farnosti v
jinou dobu. Lidé chodili do okolních obcí,
aby navštívili své příbuzné a přátelé, nebo
aby něco utržili za prodej různého zboží.
Také se jim díky této slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň
odpočinku od práce. Třebaže lidé na vsi
museli jíst po většině roku velmi prostě,
posvícení bylo výjimkou. I nejchudší si
na posvícení opatřil kousek masa, i v
nejchudším stavení byly o posvícení na
stole koláče a buchty.
O posvícení neměl být nikdo hladem.
Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení
a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství
nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé
zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli
po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské
posvícení. Nejvýznamnější posvícenskou
událostí byla muzika. Tanečníky obdarovávaly dívky vlastnoručně upečeným
posvícenským pečivem tzv. hnětýnkami.
Placky ve tvaru květin z velmi tuhého,
dlouho hněteného těsta, složením podobného lineckému, se bohatě zdobily
nejrůznějšími motivy.
-krapet-
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Fotogalerie
Den české státnosti + vernisáž
výstavy Můj nový život

O filmu i o životě přijel povyprávět režisér
Václav Vorlíček

Blatná 11. října 2013
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Unikátní výstavu fotografií Kamily Berndorffové můžete navštívit až do 20.10. Přijďte na
výstavu o víkendu 12. a 13. října v rámci Otevřených ateliéru pohovořit s autorkou o tom,
jak fotografie vznikaly.

Pan D. Slonim při svém poutavém úvodu
Zleva: D. Slonim, starosta B. Navrátil, ředitelka B. Winklerová, fotografka K. Berndorffová,
modelka Ida., lékařka L. Cingrošová

Modelka Ida

Svá řemesla představovali kováři,
dráteník, hrnčířka, přadlena a další

Průvod od blatenské věže vedla selská jízda

Ročník 24 (34)

 sport

Víte o někom, kdo prodává
nemovitost?

Pak neváhejte a kontaktujte nás!
Za informace vedoucí ke zprostředkování
úspěšného prodeje nemovitostí od
nás obdržíte značkový TABLET
ZDARMA. Využijte toho, že dobře znáte
Vaši lokalitu a tím i nemovitosti v ní.

Jak na to? Je to jednoduché:

Poskytněte nám kontakt na prodávajícího
a stručný popis nemovitosti. Vše je
smluvně ošetřeno. Vy zajistíte kontakt
a my samotný prodej. U nás máte
stoprocentní jistotu, že se o nemovitosti
bude starat zkušený realitní poradce.
Uděláme maximum pro prodej
a spokojenost prodávajícího i Vás.
Tel.: +420 775 990 616,
Rmedvecka@hvbreal.cz
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

Anna Bláhová, 12 let - ZUŠ Blatná

Blatná 11. října 2013
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Výsledky soutěže ŽENY-OP-2013/2014
2. kolo
24 TJ Fezko „C“ Strak.
25 TJ Fezko „C“ Strak.
26 TJ Fezko „S“ Strak.
27 TJ Fezko „S“ Strak.
28 TJ Fezko „C“ Strak.
29 TJ Fezko „S“ Strak.
30 S.Radomyšl
31 S.Radomyšl
32 TJ S.Blatná „A“
33 TJ S.Blatná „A“
34 S.Radomyšl
35 SK Řepice
36 SK Řepice
37 TJ ČZ „B“
38 TJ ČZ „B“
39 SK Řepice
40 TJ ČZ „B“

-

Tabulka soutěže
1. TJ Fezko „C“ Strak.
2. SK Řepice
3. TJ Fezko „S“ Strak.
4. TJ ČZ „B“
5. S.Volyně
6. TJ ČZ „A“ Strak.
7. S.Radomyšl
8. TJ S.Blatná „A“
9. TJ S:Blatná „D“
10. Záboří Žížaly
11. TJ Borga Horažďovice
12. TJ S.Katovice

S.Volyně
Záboří Žížaly
S.Volyně
Záboří Žížaly
S.Volyně
Záboří Žížaly
TJ ČZ „A“ Strak.
TJ S:Blatná „D“
TJ ČZ „A“ Strak.
TJ S:Blatná „D“
TJ ČZ „A“ Strak.
TJ S.Katovice
TJ Borga Horažďovice
TJ S.Katovice
TJ Borga Horažďovice
TJ S.Katovice
TJ Borga Horažďovice
6
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
7

6
5
5
4
4
4
4
3
3
1
1
0

2:0
2:1
2:1
2:0
2:1
2:1
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
2:1
2:0
0
2
2
3
3
3
2
3
3
6
6
7

(18, 17)
(-24, 16,
(18, -18,
(14, 23)
(-21, 19,
(16, -22,
(15, 21)
(14, 19)
(19, 14)
(17, 10)
(17, 16)
(10, 24)
(26, 16)
(16, 18)
(19, 23)
(-24, 14,
(6, 10)

12:3
12:6
11:7
9:6
10:7
8:7
9:5
8:7
6:8
4:13
3:13
4:14

4)
13)
9)
14)

9)

12
12
12
11
11
11
10
9
9
8
8
7

ANDREA ANDRLOVÁ
tel.: 773 582 730
e-mail: a.andrlova@seznam.cz
Provozovna – B. němcové 29, 388 01 Blatná
IČO: 735 48 685

Masérka pro sportovní a rekondiční masáže

Relaxační masáž, Medová masáž, Masáž baňkou, Dornova metoda, Breussova
masáž, Reiki, Indická masáž hlavy, Ayurvédská masáž, Masáž zad lávovými kameny,
Masáž obličeje lávovými kameny, Čokoládová masáž, Masáž proti celulitidě,
Reflexologie nohy, Aromaterapie, Kineziotaping, Základy jógy.

Poradce pro výživu

Člověk by měl jíst to, co potřebuje. Většinou však jí to, co mu chutná. Zdraví si ovšem
udrží jen tehdy, jestliže mu chutná to, co potřebuje (Řecký lékař Pyké, 200 let př. n. l.).

Poradce zdravého životního stylu

Špatná genetika je jako nabitá pistole, ale je to životní styl, který stiskne kohoutek
(Dr. Lamont Murdoch).

Poradce v oblasti přírodní medicíny

Je mnohem důležitější vědět, jaký typ pacienta má nějakou nemoc, než jakou nemoc
má nějaký pacient (Řecký lékař Hippokrates).
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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
● na sportovní, kulturní a společenské akce
● transfer na letiště
● svoz zaměstnanců do firem
● možnost přestavby na nákladní prostor
Cena: 13,- Kč/km; Čekání: do 30 min. zdarma
Přistavení vozidla: do 10 km zdarma

Tel. 777 016 704, e-mail: preprava.blatna@seznam.cz
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





Strakonsped s. r. o.
hledá

řidiče
kamionové dopravy
Přijmeme ihned.

Tel. 602 113 933,
383 328 028.

Číslo 17 / strana 19

Mag.phil. Lenka Šampalíková
soudní tlumočnice jazyka německého
beeidete Gerichtsdolmetscherin
für Tschechisch & Deutsch
Mobil: (+420) 721-933 386
VoIP: (+420) 380 423 766
www.sampalikova.eu
http://absolventenbuch.uni-salzburg.at
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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 •••••

Blateňák 10° 7,90
Braník 10° 7,70
•••••

NOVĚ Z BOUSOVa:
Peprmint 0,5l 74,80
Tuzemák NA PEČENÍ
19,5% 0,5l 66,•••••
Posled. šance letos

BURČÁK!!!
červený i bílý

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.
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