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Rekreační areál Blatná je
připraven k zahájení provozu
V sobotu dne 15. 6. 2013 v 10,00 hodin otevře poprvé své brány nový
„Rekreační areál Blatná“. Nejen pro děti připravily „Duhové Ještěrky“
zábavné dopoledne plné her, soutěží a veselé nálady. Věříme, že většina
Blateňáků  zrekonstruovaný areál přivítá.  
Město Blatná se snažilo vyslyšet požadavek většiny svých obyvatel,
kterým scházela možnost kvalitního koupání v letních měsících. Po dlouhých diskuzích, kde vlastně takový areál vybudovat, zastupitelstvo města
rozhodlo zhodnotit nevyužitý objekt STEKA. Byla vypracována projektová
dokumentace na krytý i venkovní bazén. Poté následovalo několik let
marných pokusů, kdy  město podávalo do různých dotačních titulů žádosti
o finanční prostředky na realizaci. Náš projekt vždy bez problémů prošel
formální kontrolou, byl vyhodnocen jako velmi kvalitně vypracovaný,  
přesto  poté vždy skončil těsně pod čarou podpořených projektů. Poslední
šance nastala v roce 2011. Dotační titul byl vypsán tak, že krytý bazén by
výběrovou komisí neprošel jak z hlediska vlastního naplnění podmínek
žádosti o dotaci, tak i z hlediska finančního omezení (maximální výše
dotace mohla být 60 mil Kč). Zastupitelstvo města se muselo rozhodnout,
zda připravený projekt nechat přepracovat a vybudovat alespoň prostor
pro letní rekreaci s venkovním bazénem. Rozpočtové náklady dle ceníku
se pohybovaly kolem 80 mil. Kč. Byla to poslední šance na dotaci. Díky
výběrovému řízení na realizaci „Rekreačního areálu Blatná“ se konečná
cena včetně neuznatelných nákladů bude pohybovat kolem 62 mil Kč.

Vybudování „Rekreačního areálu města Blatná“ bylo podpořeno dotací
z prostředků EU ve výši 73,7% z celkových způsobilých nákladů z Regionálního operačního programu NUTZ II Jihozápad. Způsobilé výdaje jsou
stanoveny na 60 460 410,00 Kč. Kolik z této částky ROP Jihozápad poskytne, bude jisté až po schválení žádosti o proplacení dotace na tomto úřadu.
Město Blatná  investuje každoročně své finanční prostředky do oprav
a údržby staveb (komunikace, inženýrské sítě, školy, hřiště, ČOV, atd.),
které jsou nutné z hlediska fungování města. Bohužel v současné době
jen díky dotacím může město investovat i do akcí, které zkvalitňují život
jeho obyvatelům, ale nejsou nezbytně nutné. Je jasné, že bez dotace by
ani nový rekreační areál neměl šanci vzniknout. A jak by to vlastně bylo
s krytým bazénem? Při realizaci takto velké akce by bylo nutné počítat
s investicí kolem 200 mil. Kč. Tak velký závazek bez dotace si město
velkosti Blatné nemůže dovolit. Město Blatná stále doufá, že v budoucnu
bude mít šanci krytý bazén dostavět, současná kompozice rekreačního
areálu je tomu přizpůsobena. Podmínkou ovšem bude zajistit dostatek
finančních prostředků.			  Bohumila Hoštičková
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 Aktuality

níky, kteří ochutnávali rybí speciality a bedlivě
přitom sledovali bohatý kulturní program.
Slavnosti se vydařily, nezbývá než si přát,
aby tomu tak bylo i u nás v Blatné, kde je
v posledních letech také snaha tyto slavnosti
pořádat. Koncem června se uskuteční v centru
města počtvrté.

Kino Blatná ožívá
Nejen děti, ale i ostatní obyvatelé Blatné
a jejího okolí dostanou k Mezinárodnímu dni
dětí milý dárek. Dnem 1. 6. 2013 je zahájeno
promítání v nově digitalizovaném kině Blatná.
Zastupitelé města rozhodli o modernizaci technického zázemí kinosálu z rozpočtu města. Bez
tohoto kroku by kino v Blatné zaniklo, protože
většina distribučních společností v roce 2013
již s výrobou analogových kopií filmů nepočítá.
Město Blatná vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele veřejné zakázky „Digitalizace
kinosálu Blatná“. Hodnotící komise vybrala
a Rada města Blatná schválila jako vítěze firmu
XCData, s.r.o.. Smlouva o dílo byla uzavřena  na  
2.839.266,- Kč. Díky této investici získá blatenský kinosál nové stříbrné plátno, projektor 4K
(4 096 x 2 160 obrazových bodů), server a datové
úložiště 28 TB. Nová technologie umožní promítání 3D filmů. Diváci si budou moci zakoupit
v pokladně kina takzvané pasivní brýle, v nichž
jsou instalována polarizační skla. Při dobrém
zacházení může divák brýle používat vícekrát.  
Nově vybavený kinosál  nyní umožní shlédnout nejžhavější novinky světových i českých
filmových studií, projekce pro seniory, různé
vzdělávací projekty, amatérské filmy ale i různé
reklamy, přímé přenosy koncertů nebo sportovních utkání. O tom, jak se vše povedlo, se můžete přesvědčit při prvním veřejném promítání
v sobotu 1. 6. 2013 od 15.00 a od 19.00 hodin.
Od 15.00 hodin se přijďte  podívat na film,
který snad potěší celou rodinu - „Čtyřlístek
ve službách krále“ režiséra Michala Žabky.
Vždyť historie čtyř přátel ze Čtyřlístku - Fifinky,
Bobíka, Myšpulína a Pindi - začala již v roce
1969, kdy se v redakci nakladatelství Orbis
objevil 24letý Jaroslav Němeček s prvním příběhem, nazvaným Vynález prof. Myšpulína. 1. 6.  
se slaví „Mezinárodní den dětí“, proto nejmenší
diváci i jejich doprovod budou mít na tento film
vstup zdarma.
Od 19.00 hodin se pak bude promítat filmová
novinka „Velký Gatsby“ režiséra Baze Luhrmanna s Leonardem DiCapriem a Carey Mulligan
v titulní roli.. Tento film vznikl na motivy stejnojmenné novely amerického spisovatele Francise
Scotta Fitzgeralda, která poprvé vyšla 10. dubna
1925. Filmoví diváci tohoto filmu si budou
moci po zakoupení brýlí poprvé vyzkoušet 3D
projekci. Doufáme, že  cenu vstupenek se podaří
zajistit na co nejnižší cenové úrovni.
Aktuální program kina najdete na internetových stránkách „Centra kultury a vzdělávání
Blatná“ - http://www.ckvb.cz/kino/program-kino/. Vstupenky si můžete zakoupit vždy
před přestavením, nebo můžete využít možnosti
předprodeje on-line.
Bohumila Hoštičková, OMIR, MéÚ Blatná
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PRVNÍM LEDOVÝM JE ROBERT (29. 4.)
A POSLEDNÍM NĚKDY NORBERT (6. 6.)
V ČERVNU MOKRO A CHLADNO, ZPŮSOBÍ
NEÚRODU SNADNO
KDYŽ V ČERVNU PŘÍLIŠ MOKRO JE, VINNÝ KEŘ ŽALUJE
  Výhledové předpovědi pro letošní červnové
počasí nejsou  zatím moc příznivé. Odpovídají
spíše našim výše uvedeným pranostikám.
Jarní počasí je stále dost chladné a deštivé.
Sluníčko se neustále schovává. Pokud si nechceme kazit náladu, připustíme, že dlouhodobé
předpovědi moc nevycházejí.
LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ LETOS
NA TRŽIŠTI V PODZÁMČÍ
Určitě jste již zaznamenali, že jsme se
v letošní sezóně byli nuceni opět přestěhovat.
Nenajdete nás již tedy ve dvoře blatenského
muzea, ale naše nové působiště je ve stánku
blatenského TRŽIŠTĚ V PODZÁMČÍ.
Otvírací doba je zatím v pátek odpoledne,
v sobotu celý den a neděli odpoledne. Také
kdykoliv jindy, kdy nás již zdálky uvidíte, že
máme otevřeno.
Na stánku najdete naše kontaktní údaje,
můžete se tedy s námi kdykoliv spojit.
Nabídka zboží zůstává stejná, bude rovněž
vyvěšena, různé novinky se budeme snažit
vám sdělit v Blatenských listech nebo formou
plakátů a letáků.
www.lidove-remeslo.cz, fucikova.eva @email.
cz, mob. 736 765 747, internetový obchod
bude již od 1. června zase opět v provozu.
TIP PŘÍŠTÍCH DNŮ – slaměné ošatky
a proutěné koše
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI VE VODŇANECH
   V sobotu 18. května jsme se zúčastnili
RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ VE VODŇANECH, které mají již dlouholetou tradici.
V letošním roce se uskutečnily již po 23.! Počasí
zpočátku  jakoby nepřálo oslavám, ale nakonec
vše vynahradilo, po ranní bouřce již celý den nespadla  ani kapka. Ve slunečních paprscích zářilo
krásné vodňanské náměstí přeplněné  návštěv-

ZELENÁ BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Nezapomeňte, že v měsíci červnu vrcholí
sběr léčivých bylin, a tak si v tomto nádherném čase, který máme bohužel jen jednou
v roce, můžete procházky do přírody obohatit
sběrem právě těchto rostlin. Pokud je dobře
usušíte, doplníte si vaši domácí lékárnu. Ušetříte si tak nejen zdraví, ale i vaše peněženky.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Uzavírání nových nájemních
smluv - starý hřbitov
V souladu s ustanoveními §25 odst. 8 zákona o pohřebnictví si vás tímto
dovolujeme upozornit, že  v roce 2013 bude končit sjednaná doba nájmu
hrobových míst na hřbitově v Blatné.
Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů
taktéž provést nové zaměření hrobového místa.
K vyřízení těchto nájemních smluv jsou vyhrazeny středy od 6,00
do 16,00 hodin.
UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV – NOVÝ HŘBITOV.
Na tomto hřbitově uzavíráme nové nájemní smlouvy každý den
od 6,00 do 14,00 hodin (po telefonické dohodě je možno vyřídit uzavření
nájemní smlouvy i o víkendech)
Bližší informace vám rádi poskytneme v kanceláři krematoria, na telefonním čísle 383 422 581, 777 158 285 nebo přes e-mail
krematorium.blatna@tiscali.cz.
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Obnova nátěrů
Jak si mohli mnozí občané již všimnout, došlo na Sběrném dvoře k obnově výstražných označení. Jedná se o žlutočerné pruhování zvýrazňující
sokly a výstupky, do kterých by mohli nepozorní řidiči narazit. Dále získala
nový nátěr fasáda budovy Sběrného dvora, kde se nachází obslužné místo
váhy a provádí evidence odpadů. Fasáda byla opatřena nejprve penetračním
nátěrem a poté natřena bílou barvou se šedivým soklem nad zemí. Ze strany
otočené do ulice byl namalován nový nápis „SBĚRNÝ DVŮR“ doplněný
znakem města Blatná. Obnova značení a nátěr fasády byly provedeny
vlastními silami, vytvoření nového nápisu a znaku města se zhostil pan
Petr Štěpán z Hajan. Níže přikládáme fotografie z provedených prací.

Oprava chodníků ve městě
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v průběhu měsíce
května opravu části chodníku v ulici Nerudova, a to v rozsahu od bytového
domu č.p. 821 k novému parkovišti u Mateřské školy Šilhova. Oprava byla
provedena v celkové ploše cca 240m2, kdy nevyhovující litý asfaltový
povrch nahradila betonová zámková dlažba typu Klasiko. Tato oprava
byla provedena v rámci plánovaných oprav chodníků v Blatné, které byly
schváleny při sestavování rozpočtu města Blatná pro rok 2013.

Obnova veřejného osvětlení
– ulice Čechova

V současné době je realiována největší stavební akce, kterou Technické služby v roce 2013 provedou. Jedná se o výstavbu nového parkoviště
v ulici Na Bílé husi u provozovny Bowling centra. Zde jen ve stručnosti
připomeneme, že bude vybudováno celkem 36 parkovacích stání, z toho
2 stání pro tělesně postižené občany. O této, ale i jiných stavebních  akcích
budete i nadále průběžně informováni.
Přikládáme fotografie z opravy části chodníku v ulici Nerudova.

Na úseku údržby a rekonstrukce
veřejného osvětlení pokračovaly,
po dubnové obnově osvětlení v ulicích Tyršova, Riegrova a Sadová,
práce i v měsíci květnu. Byla provedena výměna celkem 14 ks koncových svítidel v ulici Čechova. Bylo
vyměněno 12 svítidel o výkonu 150
W a 2 svítidla o výkonu 250 W. Blatná tak získala další ulici s moderním
osvětlením, které opět jistě přispěje
k pěknému vzhledu města samotného a také lepším podmínkám
při pohybu chodců a motorových
vozidel v nočních hodinách.
Přikládáme fotografii z prováděné montáže svítidel v ulici Čechova.
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Švédské odpoledne na zámku Blatná

Nová švédská velvyslankyně  v České republice, paní Annika Jagander
přijela do Blatné, aby poznala místo, kde v roce 2009 pořádalo Občanské
sdružení Nobiscum Humanitas Švédský víkend a při té příležitosti byl
vysazen v zámeckém parku švédský národní strom, bříza Betula pendula
Dalecarlica. Takové stromy jsou v ČR jen dva - jeden v zahradě švédského
velvyslanectví v Praze a druhý u nás v Blatné. Paní velvyslankyně ocenila,
že stromu se daří dobře a umístila u něj pamětní desku. V krátkém projevu
vysvětlila historii tohoto stromu, který byl zachován pouze v jediném
exempláři a zachráněn před vyhynutím.
Celé odpoledne pořádalo švédské velvyslanectví společně se Zámkem
Blatná a protože   počasí si počínalo poněkud příliš seversky, program
pokračoval uvnitř.
Dudácká kapela  ZUŠ Blatná nastudovala několik švédských lidových
písní, za což sklidila veliký obdiv jak domácích, tak švédských diváků. Pro
všechny bylo  připraveno  i občerstvení ze švédských specialit.

Děti, které si mohly zasoutěžit v kvízu, byly odměněny pěknými
knihami.
Celé odpoledne probíhalo ve velmi příjemném, přátelském duchu,
zejména díky vlídnému jednání paní velvyslankyně, která se jistě, i díky
osobnímu přátelství s majiteli zámku, do Blatné ráda vrátí.
B. Malinová
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Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina
shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů,
které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní
pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí
vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou
skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že
člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by
mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky.
Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují
speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele
stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace
zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery,
kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých
setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí,
kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která
jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku „Práce postižených.
Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením

Program na červen 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
Vítána jsou vícerčata ☺
PA: 8:30 – 11 :30 Pohádky s maňáskem v 9:00 a v 10:00hod.
odpoledne:
ÚT: 14:30 – 16:30 -  Odpolední herna pro děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nejmenší (od 2 let)
Program na pondělky a středy
  3.6. - Skládání z papíru
  5.6. - Oranžová středa
10.6. - Kšilt proti sluníčku
12.6. - Pohyblivý had
17.6. - Motýlci z vajíček
19.6. - Kapřík ze soli
24.6. - Rybka z CD
26.6. - Kouzelné zrcadlo
1.6. – 30.9. vždy od 9:00 – 17:00 Blatnou s očima navrch hlavy
„Výprava po blatenské historii“ – start v Infocentru nebo muzeu
Připravujeme na červenec: S Kapříkem na hřiště
- více na www.mckaprik.estranky.cz

a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi
důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny
na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační
fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit problémy
vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu
stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou
absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď
platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby
nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing
služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty
zaměstnanců se zdravotním postižením).  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického
pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka
a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným
zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační
nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu,
na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz

Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska
I kdybyste prošli naši zem křížem krážem, těžko najdete romantičtější místo, než kterým je to u břehu rybníka Labuť, kde smuteční
vrby smáčejí své dlouhé větve v chladné vodě, kde se malebně zdobené
stěny a věže zámku zrcadlí v hladině...
Pozvánka na akci:

Tajemství zámeckých komnat
Víkend 29. - 30. 6. 2013 9:30 - 16:30 hod.
Jediná příležitost k návštěvě zámku Žinkovy v letošním roce v podobě mimořádných komentovaných prohlídek, zaměřených na bohatou
filmovou historii, při nichž bude poprvé spuštěna originální zámecká
zvonkohra. Připravuje se prohlídka probíhajících rekonstrukčních prací
včetně ukázky původních oken ze 16. století a kleneb z 18. století,
výstava velkoformátových fotografií, prohlídky parku s kvetoucím
staletým tulipánovníkem, řemeslný jarmark i humorná tematická
divadelní představení coby součást prohlídkové trasy. Chcete-li zažít
netradiční Pyšnou princeznu, pyšnější než obvykle, nesmíte v letošním
roce chybět na zámku Žinkovy! Symbolické vstupné 60,- / 20,- Kč.
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Marek Novotný z Blatné

Život s prstem na spoušti

Když k Markovi Novotnému / 36 let / přišly po jeho narození sudičky,
nadělily mu do života pevnou ruku, železnou soustředěnost a magický
pohled. To všechno ho předurčilo k dráze sportovního střelce a Marek
se po ní skutečně vydal. Dnes patří k české elitě, účastní se těch nejprestižnějších přeborů doma i za hranicemi. Městu Blatná dělá výtečnou
reklamu a je živoucím důkazem toho, že i z malých poměrů malého města
mohou vzejít sportovní špičky. Při tom všem zůstává skromným a zcela
přístupným jedincem.
Marek Novotný se věnuje sportovní střelbě jak z pistole, tak z pušky.
„Obecně mě už před dvaceti lety k téhle vášni přivedl otec,“ říká šestatřicetiletý sympaťák, „Patnáct let střílím závodně, k čemuž jsem dospěl
jakýmsi přirozeným vývojem „v branži“. Asi tím posledním impulsem
k soutěživému pojetí tohoto sportovního odvětví byly mé návštěvy
na sedlické střelnici, kde dlouhá léta místní nadšenec Petr Adamec pořádal
mnoho závodů, ve kterých nechyběly ani opravdové střelecké hvězdy,
včetně olympioniků.“
Ročně absolvuje Marek zhruba dvacet závodů. „Začínal jsem na nějaké
té oblastní úrovni, kdy byly mými „štacemi“ hlavně Jižní Čechy. Jak šla
má výkonnost nahoru a zlepšoval jsem se, naskytla se mi příležitost střílet
na republikové úrovni a časem jsem pronikl i na mezinárodní přebory,“
poznamenává blatenský borec. Jak vzpomíná na svůj vůbec první závod?
Jak se cítil v osazenstvu starších a zkušenějších kolegů? Jak vnímal atmosféru, prosycenou střelným prachem, kde už opravdu o něco šlo? „Tak
můj premiérový výsledek byl nevalný,“ vrací se Marek na startovní čáru
své kariéry, „ Chyběla mi důraznější praxe, s disciplínou jsem se teprve
seznamoval, postrádal jsem i pořádnou sportovní výbavu. Neskončil jsem
sice úplně poslední, ale každopádně u závěru závodního pole. Ten přebor
se uskutečnil, tuším, v Tetíně.“ Dnes má Marek rodinu, takže se podle
svých slov v objíždění závodů trochu „krotí“. Ale ještě nedávno si držel
druhou až třetí pozici v celé republice, patnáctou pozici v Evropě a dvacátý až pětadvacátý stupínek na světě! Z různých přeborů si domů navozil
desítky pohárů a medailí. „Trofeje mám uskladněné doma,“ uvádí Marek
Novotný na dané téma, „Ty, které pro mě mají nějaký zvláštní nebo citový
význam, stojí v obývacím pokoji. Ostatní se musely spokojit s ubytováním
ve sklepních prostorách- nemám v domácnosti takovou výstavní kapacitu.“
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Finanční stránka sportovní střelby, kdy to člověk chce někam dotáhnout
nebo se už pohybuje na půdě střelecké „svatyně“, není vůbec zanedbatelná.
Ostatně dnes není žádný sport, provozovaný na vrcholové úrovni, levnou
záležitostí. Kolik stojí v současných poměrech kvalitní výbava závodního
střelce? „Náklady se pohybují v řádech statisíců korun,“ zní odpověď.
Cestování po střeleckých přeborech není jen o psychickém vypětí
a únavném trmácení v různých dopravních prostředcích. Bývá to také
neobyčejně zajímavé. Vyprávět o tom může i právě Marek Novotný: „Nejzajímavější závody, na kterých jsem byl, se týkaly Ekvádoru a Indonésie.
Ono ale vůbec v dnešní době přepravit zbraň a náboje na druhý konec
světa není jednoduchá záležitost. Vyžaduje to spoustu povolení, dohadů
na celnicích- to samo o sobě už je perlička.“
Blatenská radnice ví o skvělých úspěších Marka Novotného a pravidelně
ho finančně podporuje. „Jsem za to velice vděčný, protože reprezentace
na Mistrovství Evropy nebo na Mistrovství světa obnáší statisícové částky.
Závody u nás v Čechách si financuji ze svých vlastních zdrojů,“ pronáší
Marek.
Vrcholem loňské reprezentace Marka Novotného bylo Mistrovství
Evropy v Bulharsku v srpnu. „Jednalo se o můj první evropský mistrák
s puškou,“ říká blatenský střelec, „Konal se ve městě Veliko Tarnovo, což
bylo mimochodem kdysi metropolí Bulharska. Město se nám všem moc
líbilo- je to turistické centrum s krásně udržovanými památkami. A naše
mistrovství se tam těšilo velkému zájmu veřejnosti a médií- u nás si takové
události prakticky nikdo nevšimne,“ konstatuje nevesele Marek.
V Bulharsku se sešla kompletní česká výprava. Marek Novotný s kamarádem vezli autem arzenál a munici polovině reprezentace. Nejlepšího
výsledku mezi Čechy dosáhl nakonec Václav Vindruška, který vybojoval
nádherné čtvrté místo a stal se tak jediným naším reprezentantem, který
se dostal do první padesátky. Marek se svým výsledkem spokojen není:
„Dopadl jsem bledě. Skončil jsem na osmdesátém třetím místě v konkurenci
čtyř stovek soupeřů.“ To ale jistě není důvod ke skepsi- právě naopak!
Marek Novotný je členem sportovně- střeleckého klubu Blatná, který
v roce 1995 založilo deset fandů této disciplíny. V současnosti se k tomuto občanskému sdružení hlásí sedmnáct držitelů palných zbraní, kteří se
účastní spíše lokálních závodů.
Marek prohlásil, že na vrcholu své kariéry se cítil být před třemi lety.
Ale on určitě ještě neřekl své poslední slovo.                
Vladimír Šavrda

SDH Bezděkov pořádá
v sobotu 20.7.2013 od 14,00 hod.
tradiční VEPŘOVÉ HODY
K tanci a poslechu hraje
populární jihočeská dechovka

DOUBRAVANKA
SDH Bezděkov ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Hradiště
zve srdečně všechny děti
v SOBOTU 5.7.2013 od 16,00 hod.
do letního kina v Bezděkově
na DĚTSKÉ ODPOLEDNE
s hudební skupinou ASFALT.
Přivítáme prázdniny soutěžemi, muzikou a tancem.
Od 19,00 hod. bude závava pokračovat pro dospělé.

PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So - 1.6.2013 - JABLKO ZNETVOŘENÉ LIDSKÝM FAKTOREM
FUNUS BAND
SUSPECT FLY
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JAK JSME TRÁVILI STÁTNÍ SVÁTEK NA NAŠEM DM
Pro zájem některých ubytovaných žáků zůstal náš DM otevřen i v den
Státního svátku. Rozhodli jsme se, že tak krásný, slunečný den strávíme
trochu jinak než dny ostatní. A proto jsme si pro naše kluky připravili program. Protože  naši žáci často navštěvují zámecký park, domluvili jsme se
správcem úklid starých, popadaných větví. A tento krásný den se nám zdál
pro práci v parku jako stvořený. Jsme rádi, že se zúčastnili všichni, kteří  
na DM zůstali. Odpoledne se pak kluci, již v našem areálu, rozhodli utkat

v kopané a v podvečer jsme  společně udělali táborák a opekli špekáčky.
Myslím si, že se nám den vydařil. Nejen proto, že bylo krásné počasí, ale  
protože prostě všichni chtěli. Kdykoliv bude potřeba při úklidu zámeckého
parku opět pomoci, určitě přiložíme znovu ruku k dílu.Všem brigádníkům
děkujeme.
Zdena Braunová

SOUND/ZVUK
Verniásáž / Opening:
4.5.2013 17:00
Úvodní slovo / Introduction by:
starosta města Horažďovice, Karel Zrůbek

4. 5. - 10. 7. 2013
www.galeriecalifia.net

Hugh Livingston (USA), Martin Janícek (CZ),
Markéta Titlová (CZ) a Barbara Benish (CZ/USA)
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Blatenská sokolovna slaví letos 80. narozeniny

Krásná funkcionalistická stavba vévodící Kalinovu náměstí je od roku 2004 státem chráněnou památkou.
Za dobu své existence zažila mnoho
zásahů, z nichž některé byly přínosné, jiné
přímo škodlivé. Dnes již každá (i malá)
úprava musí být konzultována s pracovníky
památkové péče.
Nahlédnutím do „Pamětní knihy“ se lze
dozvědět mnoho zajímavého o tom, že to
naši předkové neměli vůbec snadné a postavení sokolovny vyžadovalo obrovské
úsilí a nadšení Sokolů i některých dalších
občanů.

se konala dne 12. dubna 1885. Sokolové
se sice začali hned scházet k pravidelnému
cvičení, ale prostory, ve kterých cvičili,
byly po mnoha stránkách nevyhovující (viz
zápisy v kronice), proto pomýšleli stále
intenzivněji na stavbu vlastní tělocvičny.
V Pamětní knize čteme, že „První krok
ve směru tom učinil náčelník br. František
Hlávka, který ve schůzi výboru Dne 2. září
1895 podal návrh na zřízení Družstva pro
stavbu tělocvičny.“ (Za povšimnutí stojí,

Byly schváleny stanovy a prvním úkolem, který si výbor družstva uložil, bylo
opatřit místo pro novou sokolovnu. Obecní
zastupitelstvo „s nevšední ochotou vyhovělo
žádosti té a usneslo se poskytnouti ku stavbě tělocvičny zdarma místo na levé straně
za novým mostem.“
Družstvo usilovalo o získávání peněz,
což šlo zvolna, i když se našli i významní
dárci, např. paní Vlasta Stranecká z Čekanic, která věnovala 1 200K a podnikatelstvo
dráhy Žiwotski & Hrabě s darem 400K
a příslibem velkorysé nabídky stavebního
materiálu zdarma. Bohužel, věci nešly tak
rychle a se stavbou se začalo až po mnoha
letech, této nabídky se tedy nevyužilo. Výše
darů těchto sponzorů vynikne ve srovnání
s výší příspěvků členů, které činily 20hal.
měsíčně, ročně tedy 2,40K.
Po postavení nové školy v roce 1905 měli
Sokolové možnost cvičit v její tělocvičně,
činnost družstva tedy ochladla a oživla teprve v době všeobecného nadšení po vzniku
samostatné republiky v roce 1918. Na konci roku 1918 obnášelo jmění Družstva
18 012K86h, během roku 1919 vzrostlo
jednak dary od jednotlivců i spolků, jednak
výdělky např. z plesu na 28 869K. V tomto
roce přišli bratři Samek, Chlupsa a Rádr
na myšlenku „...zříditi sokolský boigraf,
abychom způsobem tím domohli se dříve
postavení sokolovny.“
Družstvo věnovalo veškeré dosud
získané prostředky na zařízení biografu
a s pomocí br. Antonína Kaliny získalo
i koncesi biografickou. Poprvé se hrálo 15.
srpna 1919. Biograf byl hojně navštěvován,
ale vyžadoval i poměrně velké náklady
na provoz a údržbu, takže očekávaný zisk
se nedostavil. Byla zavrhnuta i myšlenka
na postavení zvláštní budovy pro biograf,
což by znamenalo jen další náklady.
Na počátku 20. let, kdy jednak se družstvo pro postavení tělocvičny věnovalo
převážně boigrafu, jednak došlo k omezení
počtu cvičebních hodin pro sokoly ve školní
tělocvičně, kam začali docházet i členové
DTJ, rozhodla se jednota Sokol převzít
záležitost stavby sokolovny do vlastní péče.
Na valné hromadě 29. 1. 1922 byla „projevena všeobecně uznávaná nutnost brzkého
postavení tělocvičny.“
Dne 5. června 1922 „...konáno slavnostní zahájení přípravných prací ku stavbě
sokolovny, vlastně úpravy místa a letního
cvičiště.“

Pamětní kniha zmiňuje založení Sokola
v Blatné, jehož ustavující valná hromada

že to bylo více než 30 let před zahájením
stavby).

Pokračování příště.

Blanka Malinová
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Na stavebním místě se sešlo: 32 bratří v kroji, 60 v občan. Obleku, 60 sester zčásti ve cvičebním kroji a z části v občan. Obleku, 24 dorostenců,
20 dorostenek, 50 žáků a 75 žákyň v krojích.

Vlevo v klobouku je cestmistr Josef Horálek, vedle něho nakročený je Jan Dvořák, finanční úředník, nad ním Josef Janáček, drogista, vpravo
před ním učitel Hála, v popředí sedí na kameni truhlář Vohryzka, za kamenem, s kladivem v ruce zedník Novotný, před ním vpravo, v bílé košili,
Jan Chaloupka, úředník ČSD, v pozadí vpravo, ve vestě, holič Hospodský, před ním vpravo učitel Václav Rudolf.
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MISTROVST VÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BLATNÉ!

Ve dnech 20.-21. 7. 2013 se v areálu pod blatenskou sokolovnou odehrají
zápasy finálového turnaje Mistrovství České Republiky ve volejbale
na antuce 2013!
Finálový turnaj je vyvrcholením tradičního seriálu antukových turnajů,
pro který se vžil název: „Antuková Liga.“ Letos se jedná již o 22. ročník
této nejvyšší organizované soutěže ve volejbale pod širým nebem u nás.
Antuková liga se těší velkému zájmu řady špičkových hráčů, kteří nastupují
pravidelně v nejvyšších volejbalových ligách nejen u nás, ale i v zahraničí.
Na kurtech pod sokolovnou tak budete mít jedinečnou příležitost shlédnout
volejbal té nejlepší úrovně v podání našich špičkových hráčů. Ve finálovém
turnaji pravidelně nastupují, současní i bývalí reprezentanti!
Do finálového turnaje postoupí nejlepší týmy, které vzejdou ze čtyř
kvalifikačních turnajů, které se odehrají v Rokycanech, Dobřichovicích,
Hodslavicích a Pernštejně.
V Blatné budou vidět souboje osmi nejlepších týmů, které se postupně
utkají o pořadí ve skupinách (sobota 20.7.) a pak začnou vyřazovací boje
(neděle 21.7.) z nichž vzejde nový mistr České Republiky pro rok 2013.
Zápasy začínají po oba dny od 9:00 a finále bude v neděli přibližně v 14:00.
Chtěl bych zde zmínit několik osobností českého, a nejen českého, volejbalu, které se pravidelně účastní turnajů antukové ligy a budou k vidění
i na kurtech v Blatné!
Začnu od asi největší osobnosti z novodobé historie českého volejbalu:

Jiří Novák
Jako hráč získal první i druhé místo v české nejvyšší soutěži, je juniorským mistrem světa, v mužské reprezentaci působil od roku 1998 do roku
2009 tj. 11 let nepřetržitě! Byl u našich největších úspěchů v novodobé
historii – dvou čtvrtých míst na mistrovství Evropy (1999,2001). Z české
extraligy odešel do Francouzské nejvyšší soutěže, kde celých 13 let bojoval
v dresu týmu Paris Volley, kde nyní, po ukončení profesionální kariéry,
pracuje jako sportovní manažer. V týmu působil velmi dlouho jako kapitán
a dostalo se mu cti nést olympijskou pochodeň na jednom s úseků v Paříži.
A nakonec výčet úspěchů:
8xmistr Francie, Vítěz Ligy mistrů, 4.místo ME 2009, 4.místo
ME 2011, 4.místo světová liga, 1.místo evropská liga, 1. místo ČR,
2. místo ČR.
Profily zajímavých hráčů pohybujících se na antukových kurtech budou
v dalším vydání BL.
Předběžný program Mistrovství České Republiky ve volejbale
na antuce 2013:
Sobota 20.7.2013 od 9:00 zahájení MČR 2013, začátky zápasů
ve skupinách. Po celou dobu bude v areálu zajištěno občerstvení, budou

připraveny soutěže pro děti i dospělé, vystoupí blatenské mažoretky
a mažoretky PREZIOSO.
Zápasy potrvají přibližně do 17:00 a od 19:00 vystoupí: B.A.S.
Neděle 21.7.2013 od 9:00 zahájení vyřazovacích bojů, i v neděli bude
připraven doprovodný program, soutěže a samozřejmě bude zajištěno
občerstvení. Finálový zápas se pak odehraje přibližně od 14hodin.
Přijďte podpořit naše špičkové hráče, podívat se na skvělý sport v podání
těch nejlepších. Je to jedinečná příležitost vidět takový volejbal na vlastní
oči. Pojďme společně vytvořit atmosféru hodnou takovéto akce a dokázat,
že v Blatné sportu rozumíme a umíme ocenit dobré výkony!
Podrobnosti, úplný program, zajímavosti a zajímavé osobnosti volejbalu
v dalším vydání BL.
Za pořadatele TJ Sokol Blatná: Josef Etlík
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MÁJOVÝ BĚH JIŽ
POTŘETÍ
Dne 14. května ožil blatenský letní stadion
Májovým během. Naše SOU zde pořádalo pro
všechny blatenské školky a školy již třetí ročník
této sportovní akce. Závodit přišly i obyvatelky
Domova Petra Mačkov. Běhalo se v několika
kategoriích od mateřských až po střední školy. Tratě byly dlouhé od 100m až po 1500m
Největší sportovní nadšení projevily dětičky
z mateřských škol, pro které byl opět připraven
bohatý doprovodný program. Nejlepší běžci byli
odměněni drobnými upomínkovými předměty.
Rádi bychom poděkovali i těm závodníkům,
kteří se neumístnili na předních místech. Protože
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V letošním
roce  se všech zúčastnilo 425. Děkujeme městu
Blatná a všem ostatním sponzorům, kteří  svými
příspěvky pomohli zajistit chod akce. A věříme,
že se nám i příští rok podaří uspořádat čtvrtý
Májový běh.  
Z. Braunová
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
Pro léto 2013

22. června
VEČERNÍ POSEZENÍ - k tanci a poslechu hrají  Šumíci
29. června
BUZICKÝ BEJK - 19. ročník v malé
kopané (přihlášky týmů do 20.6.2013)
koná se na hřišti za vsí, večer posezení u
přírodního parketu s kapelou
30. června
POUŤOVÉ POSEZENÍ s hudbou pana
Koubka - začátek ve 13.00 hodin
13. července
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ O NEJLEPŠÍ
GULÁŠ (přihlášky do 10.7.2013)
k tanci a poslechu hrají opět populární
Šumíci.
Začátek soutěže ve 14.00 hodin, taneční
zábava od 20.30 hodin
27. července
10. ROČNÍK TURNAJE
V NOHEJBALE

3. SRPNA
RYBÍ HODY (ochutnávka a prodej rybích
specialit, dětské rybářské soutěže, živá
hudba)
Začátek ve 14.00 hodin
31. srpna
ČILÁKOVSKÉ ROZLOUČENÍ
S LÉTEM - odpolední a večerní posezení
„Jak jinak než opět se Šumíky“
KE VŠEM AKCÍM BUDE K MÁNÍ
UZENÉ Z KOMÍNA
STUDENÉ PIVO
Srdečně zve a těší se na Vás rodinný kolektiv z hospody U ČILÁKA v Buzicích.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR
STAROSTKY OBCE BEZDĚDOVICE
V sobotu 13. července 2013 bude uspořádán již III. ročník fotbalového turnaje
ve sportovním areálu v Bezdědovicích.
Turnaj bude zahájen v 9:00 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit
do 10. července 2013 !
Mobilní telefon: 608 260 794;
e-mail: jichazdenek@gmail.com

Číslo 10 / strana 17

Hladké nohy bez chloupků!
DEPILACE voskem a cukrovou pastou
Teplé letní dny se blíží a s nimi i vzdušnější
móda. Přáním zřejmě všech žen je rychlé, účinné
a šetrné odstraňování chloupků. Poradím vám,
jak na to!
Depilace voskem se používá téměř na všechny části těla - obličejové partie, podpaží, ruce,
třísla – oblast bikin, zadeček a nejčastěji depilovanou pokožku jsou nohy.
Při depilaci voskem dochází k úplnému
odstranění chloupku i s kořínkem a díky tomu
se chloupků zbavíte na mnohem delší dobu než
při klasickém holení. Efekt depilace voskem
obvykle vydrží dva až osm týdnů, což je i výrazně déle než při depilaci s použitím depilačních
krémů. Nevýhodou je, že v závislosti na citlivosti
pokožky, se může jednat o bolestivější způsob
depilace (i když bolest trvá velice krátkou dobu).
Než půjdete na depilaci
Před návštěvou do studia dbejte prosím
o osobní hygienu. Před depilací by měla být
pokožka suchá a zbavená mastnoty. Pro efektivní
odstranění doporučuji, aby chloupky nebyly kratší než 0,5 cm, jako zrnko rýže. (V oblasti bikin
to znamená neholit se cca. 10-12 dní), aby se
na depilační pásky zachytily skutečně chloupky
všechny. Zároveň by ale neměly být delší než
1cm, protože nanášení vosku na dlouhé chloupky
může nepříjemně tahat.
Jak často chodit na depilaci?
Čím častěji docházíte na depilaci, tím jsou
chloupky slabší, ve výjimečných případech
mohou dokonce zmizet úplně. Interval návštěv
je velmi individuální. Záleží na tom, jak rychle
chloupky rostou. Dlouhotrvající efekt (2-8 týdnů
v závislosti na pokožce)
Každá z nás s chloupky vede neustálý boj.
Dennodenní trápení s žiletkami, které snadno
způsobí zranění a podráždění ve formě pupínků
a zarůstajících chloupků...
Tomu už je odzvoněno! Přijďte a vyzkoušejte, jak skvělý může být pocit hladké pokožky
po dlouhé týdny. Ať už si vyberete depilaci
jakýchkoli partií, cukrovou pastou či voskem,
perfektní výsledek je zaručen.
Lenka Míková

Specializuji se
na ošetření
nohou a rukou
Nabízím tyto služby:
Přístrojová pedikúra, Manikúra, P-shine, Lakování O.P.I
Depilace celého těla španělským voskem a cukrovou pastou
(podpaží, ruce, lýtka, celé dolní končetiny, třísla-bikiny,
intimní partie-Brazilie, záda, hruď a břicho)
Ceník služeb naleznete na: www.pedikuralenka.cz
Kontakt: Lenka Míková, Kadeřnictví Šamur, J.P. Koubka 6,
388 01 Blatná
Email: info@pedikuralenka.cz, Objednávky na tel.: 606 684 356
Provozní doba: pouze sobota, dle objednání
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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

MONTÁŽ SÁDROKARTONU
veškeré sádrokartonové konstrukce
● půdní vestavby
● podhledy
● příčky
Milan Cvaniga Tel: 602934526

&
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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H a ja n k a
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. domluv

Hajany 15
Tel.: 383 420 053,
mob. 604 566 214,
732 236 153
www.spanekvperi.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 •••••

Nektar 10° 0,5l 7,–
Budvar 10° 0,5l 9,20
od středy 5.6.2013

Nektar 11° 0,5l
•••••

7,90

!!!! Novinka !!!!

Pardálovo bezové
0,5l od 20 ks 10,40
•••••

Golden hruška
42% 0,5l 145,90
•••••

Vína stáčená i láhv.
Nová vína roč. 2012

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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