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Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět
Mažoretky PREZIOSO
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná na konci srpna úspěšně reprezentovaly
Českou republiku na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu konaném v letošním
roce v Praze. Z tohoto mistrovství mažoretky přivezly celkově 3 zlaté medaile za velké
pódiové formace (kadetky baton „Zpátky v čase“, juniorky baton „Malá mořská víla“
a seniorky show „Cesta do Země Nezemě“). Mažoretky byly úspěšné také v soutěži
sóloformací baton i pom - poms, kde vybojovaly 7 stříbrných medailí, 1 bronzovou
a dvě čtvrtá místa.

Nábor nových mažoretek
Do poloviny října přijímáme nové
členy ve věku od 4 let.
Pro informace prosím
kontaktujte Hanu Novotnou
(725 040 431).

Blatenské mažoretky

Blatenské mažoretky
reprezentovaly Město
Blatná a TJ Sokol Blatná na Mistrovství světa
a Mistrovství Evropy,
která se konala v Poreči
28. - 31. 8. 2014.
Děvčata se umístila
v první polovině mezi
soutěžícími ze 14 států.
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U Aktuality
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych tímto poděkovala Oblastní
charitě Strakonice – pracoviště Blatná
za pomoc při ošetřování mého nemocného
manžela. Bez jejich pečovatelské služby
bychom tuto práci vůbec nezvládli. Jejich
ochota a velmi vstřícný přístup umožnily
zemřít mému manželovi doma, obklopen
svými čtyřmi dětmi.
Marie Slezáková, Škvořetice

SETKÁNÍ
Setkání zaměstnanců bývalého
PODNIKU SLUŽEB bude

3. října v restauraci na Vinici

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu
MUDr. Karlu Jiráskovi za včasnou a profesionálně provedenou první pomoc, která
vedla k záchraně lidského života.
Rodina Tuháčkova a Koubkova

Domov pro seniory – Pečovatelská služba
Vás zve na

SETKÁNÍ NEJEN PRO PEČUJÍCÍ
OSOBY
Setkání je určeno pro všechny, kteří
v domácnosti pečují o svého dlouhodobě
nemocného blízkého, ale i pro všechny,
kteří mají o toto téma zájem.
Kdy: ve středu 8. 10. 2014 od 14 hod.
Kde: v kavárně Komunitního centra aktivního života Blatná, ulice Nádražní 661
Program:
14.00 – 14.45 hod.
Manipulace s nemocným s praktickou
ukázkou
Monika Hodková, DiS., Jan Korec, DiS.
15.00 – 16.30 hod.
Jak relaxovat při péči o nemocného
PhDr. Miroslav Frnoch
Tento projekt je realizován díky grantu
GE Money Bank, a. s.

ČESKÁ REPUBLIKA

Kontaktní údaje: tel. 383 422 653, 775 196 343,
e-mail: pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

Poslední cesta paní

Cornelie Hildprandtové
ze zámku Blatná.
Rozloučit se přišly desítky lidí.

PŘED SVATÝM VÁCLAVEM ČASU
DOST, PO SVATÉM VÁCLAVU POZDĚ
Také léto je definitivně za námi, přichází
podzim s létem babím, ale jak praví další z lidových pranostik: „ Podzim vlhké a studené jest
moci, přináší ovoce i nemoci“, a tak se musíme
pomalu připravovat i na časy chladnější, dny
kratší a kratší... Ale i tento čas má své kouzlo,
romantiku, velmi pomalými krůčky se začneme
připravovat na dobu předvánoční. Znovu osvětlíme své domovy plamínky svíček a provoníme
vůní bylin - aromalampami. Delší večery se tak
stanou svátečními, pokud si umíme navodit tu
správnou pohodu.
LIDOVÉ ŘEMESLO V MĚSÍCI ŘÍJNU
V měsíci říjnu náš provoz omezíme opět pouze na sobotní dopoledne od 9.00 hodin do 12.00
hodin, půjčovna loděk pak v druhé polovině
měsíce pravděpodobně ukončí letošní sezónu.
Naši nabídku budeme postupně doplňovat
o vánoční zboží a budeme se připravovat na letošní vánoční výstavu, kterou bychom opět chtěli
připravit v adventním čase v prosinci.
Pokud si ještě vzpomenete, vánoční výstavy v průjezdu pod věží jsme v minulých
letech uskutečnili v roce 2005, 2006 a 2007.
V loňském roce jsme se jen vrátili zpět na své
působiště a protože jsme zde zakotvili, zkusíme
to po Kaplance v roce 2012 ještě jednou. Že by
do „čtvrtice“, už vlastně do „pětice“? Tak tedy
ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE 2014 V BLATNÉ
V PRŮJEZDU POD VĚŽÍ. Pokusíme se vám
opět navodit vánoční atmosféru tradičními
přirodními výrobky a ozdobami našich předků,
protože jsme přesvědčeni, že to jsou ty „pravé
Vánoce“. A tak u nás opět najdete výrobky ze
slámy, kukuřičného šustí, perníku, vizovického
těsta, dřeva, keramiky, cínu, skla, textilu, přírodnin, včelího vosku, sušeného ovoce, paličkované
krajky a mnoho dalšího na co se můžete těšit.
Náš tip na říjen:
VELKÝ VÝBĚR AROMAOLEJŮ
DO VONNÝCH LAMP
LEVANDULOVÉ PYTLÍČKY

Foto Jan Kurz.

ŘÍJEN NA JEDNOM KONCI JEŠTĚ HŘEJE
A NA DRUHÉM JIŽ MRAZÍ
V TOMTO MĚSÍCI VĚJÍ DIVOKÉ VĚTRY,
DORÁŽEJÍ DEŠTĚ, ZIMY A SNĚHY, NEJVÍCE V POSLEDNÍ ČTVRTI OKOLO KTERÉHO
ČASU PODZIMNÍ POVĚTŘÍ ZNENANÁHLA
ZIMNÍ ZPŮSOB PŘIJÍMÁ (stoletý kalendář)
www.lidove-remeslo.cz,
obchod@lidoveremeslo.cz, mob. 736765747
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Ročník 25 (35)

Blatná 26. září 2014

Zprávy

Číslo 16 / strana 3

Stavební činnost TS Blatná –
měsíce srpen - září

TS Blatná
Plovárna Blatná
I přesto, že byl ukončen provoz Plovárny Blatná (k 7. 9. 2014), 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 fotografii. 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 ve
druhém roce provozu plovárny a budeme se na Vás těšit i v roce 2015.

V průběhu měsíce srpna a první poloviny měsíce září realizovaly
Technické služby na úseku stavební činnosti práce na dokončení opravy
částí chodníků v ulici Spálená a Boženy Němcové. Opravy těchto dvou
chodníků byly provedeny v souvislosti s rekonstrukcí kabelového vedení
NN, kdy vzdušné vedení bylo uloženo do země.
Další stavební akcí bylo provedení kompletní rekonstrukce autobusové
zastávky v ulici Boženy Němcové. V rámci této rekonstrukce došlo ke
kompletní opravě samotné budovy zastávky, byl instalován zcela nový
přístřešek a celý prostor zdejších zastávek byl upraven na bezbariérový.
V rámci provádění prací na úseku bezbariérové město byly vybudovány
dva nové bezbariérové přechody, a to u školy J. A. Komenského (u plochy
tržnice) a u nových parkovacích stání v ulici Čechova.
Poslední zatím zahájenou stavební akcí je výstavba nových sedmi parkovacích stání v ulici Krátká. Parkovací stání budou navazovat na stávající
místní komunikaci a budou provedena v asfaltovém povrchu. V rámci
této stavební akce dojde i k dostavbě chodníku v této ulici. Chodník bude
proveden ze zámkové betonové dlažby typu Klasiko.
Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

Romantické putování po zajímavých
kamenech Blatenska
Na letošní podzim naplánoval fotograf Pavel Hanzlík se svojí dcerou
čtvero netradičních procházek po zajímavých kamenných útvarech v okolí
Blatné.
První vycházka za účasti 23 nadšenců se uskutečnila 7. září, kdy se parta
vydala po trase od Dobšického mužíka až po zříceninu hradu Křikava.
Cestou všichni výletníci mohli zhlédnout romantické kamenné útvary
v okolí Drahenického Málkova.
Druhá vycházka (21. září), která začínala u kadovského Viklanu, pokračovala přes novodobou kamennou bábu u Bezděkova a končila před
poměrně neznámým Blatenským rytířem pouhé 2 km od Blatné, zaznamenala slabší účast. V důsledku nepříznivého počasí se na cestu vypravilo jen
7 dobrodruhů. Cestu si výletníci zpestřili bohatým sběrem hřibů.
Příští podzimní vycházka se uskuteční v neděli 5. října – sraz ve 13.00
hodin u kašny na tř. J. P. Koubka.
Cílem poznávací cesty bude oblast Paštik a okolo Ženatého dubu.
Vladimír Šavrda

OPRAVA
V minulém čísle Blatenských listů se objevila pozvánka
na představení dokončeného projektu obnovy bývalého
řeholního hřbitova ve Lnářích
s CHYBNÝM DATEM KONÁNÍ 2. LISTOPADU.

AKCE SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ OD 14:00.
Omlouvám se za vzniklé nedopatření a děkuji za pochopení.
Vladimír Červenka
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Program na
říjen 2014

3. etapa obnovy fasády budovy ZŠ
J.A. Komenského v Blatné

V říjnu opět 4 dny v týdnu 
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

Základní škola J.A.Komenského v Blatné si
připomíná v letošním roce 110 let od zahájení
výuky. Stavba budovy samotné byla zahájena
na podzim roku 1902, za dva roky pod vedením

odpoledne:
- od konce září budou opět probíhat odpolední
kroužky pro děti od tří let:
1. Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek
pro děti od 4 let
Pondělí 15:15 – 16:15
od 29.9.
2. Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti
z 1. až 3. tříd
Pondělí 14:15 – 15:15
od 29.9.
3. Angličtina s Kapříkem – pro děti od 3 let
1. informační schůzka 7.10. od 16 hod
4.Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu,
nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
1. informační schůzka 7.10. od 15 hod.
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo
mailem na mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
1.10. - Houby
6.10. - Hruštička a jablíčko
8.10. - Dráček
13.10. - Míč
15.10. - Kapříci
20.10. - Hrneček a koláček
22.10. - Pejsek
27.10. - Loď
29.10. - Žába
Připravujeme: Drakiáda
Burza dětského oblečení a potřeb

OZNÁMENÍ REDAKCE BL
Kandidátní listiny ODS a ROVNĚ
na str. 4 a 6 jsou placeny jako inzerce.

Fasáda u hřiště.

Václava Nekvasila, architekta z Karlína, dokončena, a dne 18. září 1904 vysvěcena.
Budova byla pro účel školství navržena (blatenským rodákem architektem Karlem Fialou)
a do dnešního dne je pro tento účel užívána. Možná i proto byla uchráněna před
zásadními modernizacemi a přestavbami, pouze v roce 1964 došlo
k výměně původních špaletových
oken za v té době moderní okna
výklopná. Právě díky dochované
autentické a kvalitní architektuře
prohlásilo MK ČR budovu dne
16. 2. 2001 nemovitou kulturní
památkou České republiky.
Město Blatná jako vlastník budovy, po etapové výměně střešní
krytiny (2002-2007) a oken za
repliky původních šesti-tabulkových (2008-2011), finalizuje
opravu fasády. V roce 2011 byla
realizována kompletní oprava
průčelí, v roce 2013 pak obnova

fasád bočních z ul. Purkyňova a od parku J.A.
Komenského. V letošním roce se s náklady
1 029 759 Kč uskutečnila 3. etapa obnovy fasády
ve dvorní části budovy školy. Za podpory Programu regenerace MPZ a MPR
ve výši 125 000 Kč byla opravena fasáda u školní jídelny, díky
dotačním prostředkům ve výši
300 000 Kč od Jihočeského kraje
z programu „Kulturní památky“
pak fasáda u dětského hřiště.
Vlastní prostředky z rozpočtu
města činí tedy 604 759 Kč. Obnova probíhala v době letních
prázdnin. Na základě výsledků
výběrového řízení na zhotovitele
opravy i nátěr fasády provedli Pavel a Zdeněk Zachovi, klempířské
práce pak firma Zdeňka Vintra.
Pokud se i v příštím roce podaří získat z grantových projektů
finanční podporu, předpokládá
se dokončení opravy fasády celé
školy ve 4.etapě v roce 2015.
Foto a text Jitka Říhová, referent státní
památkové péče MěÚ Blatná

Fasáda u školní jídelny.

MateƎskécentrumKapƎíksidovolujepozvat
všechnyzájemcenabezplatnoubeseduse
známýmpediatrem

MUDr.MartinemGregorou
PhDr. Adéla Doležalová


Nabídka služeb:

Pomoc pĜi utváĜení vlastních pohledĤ, postojĤ k vnČjší realitČ i sám k sobČ.
Poradenská péþe v rodinných, manželských a jiných mezilidských vztazích.
Pomoc pĜi úpravČ vzájemných vztahĤ rozvedených rodiþĤ a jejich dČtí.
Pomoc v oblasti mezigeneraþních vztahĤ v rodinách.
Hledání vlastních zdrojĤ a možných zmČn jako východisko z krize.
Pomoc pĜi utváĜení uspokojivých mezilidských vztahĤ.
Pomoc pĜi utváĜení pĜíznivého rodinného, manželského, partnerského života.
Od 01.09.2014 v KCAŽ (bývalá „ VéDePka“), Nádražní 661, Blatná. Vstup hlavním vchodem,
ihned vlevo po schodech do patra, zde první dveĜe vlevo.
V záĜí 29.09.2014 od 11,00 do 19,00 hodin.
Od Ĝíjna 2014 každé pondČlí od 11,00 do 19,00 hodin.
Telefon: 724 04 66 02, pevná linka Strakonice 383 33 42 52.
Služby jsou poskytovány bezplatnČ.


Kdy?
Kde?

2.10.2013od16hodin
Komunitnícentrumaktivníhoživota
(malýsálv1.patƎe)



TĢšímesenaVašinávštĢvuadotazyktématu-
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Sdružení nezávislých kandidátĤ ROVNċ

þ. 8

VOLEBNÍ PROGRAM



Chceme bezpeþné mČsto. ZamČĜíme se na prevenci rizikového projevu
chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek). Pro obþany
a ochranu jejich domĤ vytipujeme ve spolupráci s policií místa a lokality pro
þastČjší namátkové kontroly k posílení prevence kriminality.
Chceme efektivní mČstskou policii. Naše pĜedstava o chodu mČstské policie
vychází z pĜedpokladu, že policisté pĜedevším zajišĢují veĜejný poĜádek ve mČstČ
a vykonávají pochĤzkovou þinnost. MČstská policie bude sloužit obþanĤm, bude
dávat podnČty a zajišĢovat další opatĜení, která zvýší bezpeþnost obþanĤ.



www.rovne-blatna.cz
Chceme se podílet na rozvoji mČsta Blatná
s cílem udČlat vše proto, aby se zde lidem dobĜe
žilo.
To je naprosto jednoduchá filozofie žen a mužĤ ze sdružení
nezávislých kandidátĤ s názvem ROVNċ. Jsou to lidé, kteĜí
v Blatné žijí, pracují, vychovávají dČti, navštČvují kulturní akce,
sportují... Není jim lhostejné, co se v Blatné dČje, a jsou
pĜipraveni vynaložit svĤj þas a energii na další zlepšování
života místních lidí. Nejsme celebrity. Nejsme ani vrcholní
politici. Jsme obyþejní lidé, kteĜí chtČjí vČci vždy Ĝíkat tak, jak
jsou. Na rovinu. StejnČ tak chceme i za všech okolností ROVNċ
jednat.
Leadrem kandidátky je KateĜina Maleþková. Energická
žena, která již deset let pracuje na MČstském úĜadu Blatná, od
roku 2008 na pozici vedoucí sociálního odboru. Za touto ženou
stojí všichni kandidáti sdružení. Zvolení KateĜiny Maleþkové do
funkce starostky þi místostarostky je pro þleny sdružení
zásadní a všichni kandidáti ji plnČ podporují.

Chceme þisté a zelené mČsto. Využijeme nezamČstnané na zajištČní údržby
veĜejných prostranství, parku a veĜejné zelenČ pod vedením Technických služeb
mČsta Blatné. PodpoĜíme vznik dalších oddechových zón, napĜ. Lesoparku Vinice.
Chceme kvalitní a dostupné školství. Ve spolupráci s pracovníky blatenských
školských zaĜízení navrhujeme propracovat systém úzké spolupráce všech
školských zaĜízení ve mČstČ. Podporujeme spolupráci místních škol a podnikĤ.
Prioritou je zachování stĜední školy na území mČsta a uspokojení žadatelĤ
o umístČní dČtí v mateĜských školách.
Chceme rozšiĜovat sportovní vyžití ve mČstČ. Budeme prosazovat
vybudování víceúþelové sportovní haly, zimního kluzištČ a hĜištČ pro náctileté
( skatepark, bikepark).
Chceme podporovat další rozvoj sociální péþe. Budeme podporovat
aktivity pĜíspČvkové organizace mČsta Domov pro seniory Blatná a usilovat
o prohlubování spolupráce všech subjektĤ, které se v Blatné a okolí na
poskytování sociální péþe podílejí. ZamČĜíme se na rozvoj sociálních služeb pro
rodiny a dČti. Budeme podporovat vybudování nového domu s peþovatelskou
službou.
Chceme usnadnit život handicapovaným spoluobþanĤm, maminkám
s koþárky a všem, kteĜí jsou pohybovČ omezeni. Jednou z našich priorit
proto bude postupné odstraĖování bariér v našem mČstČ. Základem je
zmapování a vyhodnocení nejkritiþtČjších míst. VČĜíme, že nám pomĤžete s jejich
identifikací. Budeme podporovat výstavbu výtahu v budovČ muzea a v poliklinice.
Chceme citlivý urbanistický rozvoj mČsta. ZamČĜíme se na úpravu
veĜejného prostoru. Je potĜeba Ĝešit dopravní situaci, zejména hustotu provozu
a parkování (osobních i nákladních aut). ProvČĜíme možnost úpravy kĜižovatek na
kruhové objezdy. Pokusíme se najít nové využití pro chátrající domy ve mČstČ.
Chceme podpoĜit aktivní obþany, místní živnostníky a organizace.
Prosadíme jasná pravidla pro pĜidČlování dotací sportovním a kulturním
organizacím z finanþních prostĜedkĤ mČsta. Jejich rozdČlování zveĜejníme na
oficiálních stránkách mČsta. Chceme ovlivnit, aby byly preferovány místní firmy
pĜi udČlování malých zakázek pro mČsto, neboĢ jejich prosperita se mČstu vrátí
zvýšením odvodu daní do mČstské pokladny a snížením nezamČstnanosti.
Chceme peþovat o významné památky na území mČsta. Praktickým
krokem by mČlo být získání penČz na opravu blatenského kostela ve spolupráci
s Ĝímskokatolickou církví.
Chceme podpoĜit rozvoj cyklostezek. Naším zámČrem je zavedení
„cyklopruhĤ“ na vozovkách a umístČní uzamykatelných stojanĤ pro jízdní kola na
frekventovaných místech, napĜ. na námČstí, u pošty a polikliniky. Chceme
navázat na již pĜipravené návrhy cyklostezek v našem mČstČ a zajistit jejich
dokonþení. Infocentrum mČsta bude pružnČ reagovat na potĜeby turistĤ.

KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Bc. Maleþková KateĜina, 45 let, vedoucí sociálního odboru
2. Pojer Roman, 40 let, podnikatel
3. Tvrdý ZbynČk, 36 let, manager
4. Mgr. Karbanová Marcela, 46 let, uþitelka
5. MVDr. Kalužík Milan, 42 let, veterináĜ
6. Srb Luboš, 36 let, Ĝeditel domu dČtí a mládeže
7. Mgr. Španihelová Jana, 40 let, uþitelka
8. Hanzlíková Inka, 28 let, nezamČstnaná
9. Ing. RĤžiþková Jana, 56 let, pracovnice v pojišĢovnictví
10. Mgr. Baušová Hana, 42 let, sociální pracovnice
11. Ing. arch. ěebĜinová KateĜina, 31 let, t.þ. na MD
12. Mgr. VoĜíšek Jaroslav, 48 let, uþitel
13. KĜeþková Martina, 53 let, zdravotní sestra
14. ěíha JiĜí, 46 let, podnikatel
15. Formánková JindĜiška, 44 let, knihovnice

Chceme zdravou a aktivní mládež. Budeme podporovat aktivity smČĜující ke
zvyšování fyzické kondice a v posilování návyku aktivního využívání volného
þasu, podpoĜíme materiální i personální podmínky pro plnČní osnov tČlesné
výchovy na základních školách.
Chceme slyšet vaše názory. Spojíme finanþní a organizaþní možnosti mČsta
s vaší aktivitou a vašimi projekty, budeme podporovat obþanské aktivity tak, aby
obyvatelé Blatné a jejích osad mČli vČtší možnost ovlivĖovat chod a rozvoj
mČsta.
Chceme podporovat smysluplnou spolupráci s partnerskými mČsty.
Preferujeme jazykové výmČnné pobyty dČtí a kontakty sportovních oddílĤ i dČtí
ze zájmových organizací, které vyvíjejí þinnost na území našeho mČsta, napĜ.
rybáĜĤ a modeláĜĤ.
Chceme kulturu pro všechny obþany mČsta. Budeme podporovat
a organizovat již tradiþní spoleþenské akce (rybáĜské slavnosti, pouĢ, vánoþní
trhy atd.), ale i nové projekty, napĜ. reprezentativní ples mČsta, stálé muzejní
expozice navazující na tradice ve mČstČ, napĜ. mČsto rĤží, výroba elektrických
kytar.
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Vzpomínka na „Velkou válku“
v Sedlici

Čestnou stráž tvořili i Sokolové z Blatné br. Jaroslav Šabatka
a Josef Etlík.

V Sedlici uspořádali v sobotu 20. září
vzpomínkovou akci na 1. světovou válku.
U pomníku padlým občanům Sedlice
a u rodných domů dvou sedlických legionářů - Josefa Šavrdy a Martina Taliána
stáli čestnou stráž příslušníci Sokola,
Junáka, Československé obce legionářské, Klubu přátel pplk. Karla Vašátky
a SDH Sedlice.
Účastníci byli přivítáni starostou
města Sedlice panem Ing. Jiřím Rodem,

Pozvánka na výstavu v Kaplance
V lednu letošního roku vystavovala Lenka Pálková svoje obrazy
v Galerii 9, ve Vysočanech v Praze. Při této příležitosti o autorce napsala
MgA Tereza Babrajová následující slova: „Zdá se být symbolické, že se
narodila na den dětí: propadla kouzlům přírody, zvířat, hraček, loutek
a her. Jako každé dítě. Jenomže Lenka svůj svět snů neopouští. Lidová
škola umění pro ni není jen nucený zájmový kroužek, i když ještě neví, že
svět dětského loutkového divadla jí otevře cestu k systematické výtvarné
tvorbě, která se nakonec bude promítat ve všech jejích činnostech. Přes
protesty rodičů si prosazuje studium na střední uměleckoprůmyslové
škole u profesora Viktora Fixla.
Obor hračky – loutky se stane na dlouho její profesí i úspěšnou
budoucností. Nastupuje v příbramském Hamiru jako samostatná výtvarnice, posléze, již pod záštitou své vlastní firmy, proniká na celosvětový
trh a sbírá úspěchy. „Vynikající hračka roku“ či „Správná hračka“ věru
nejsou ocenění nevýrazná. Jenomže Lence byznys nestačí – a ani ji
tolik nezajímá. Má citlivou, romantickou povahu, často sní, potřebuje
změnu a dobrodružství. Ze světa obchodu utíká do lesa, ke svým psům,
květinám, zahradě a jezírkům. Nebojí se fyzické práce a střídá tvrdou
dřinu v zahradách s jemností květinové vazby. Tudy všudy se vine linie
romantické poezie křehkých, zranitelných krajin. Bílé a růžové lekníny,
robustní kameny v objetí subtilních trav, vyhřívající se psi, mohutné
stromy. Jako by žila v tajuplném lese. Své pohádkové krajiny přenáší
do obrazů, ve kterých se před větrem a mrazem krčí zahrádky a domky,
ohýbají stromy… Kontrast křehkosti lidského konání oproti mocné

ticha a modlitbou a duchovní promluvou
faráře M. Piaseckého.
Následovaly další proslovy a průvod
k rodným domům obou legionářů. Hudba
Václava Kováře zahrála kromě české
hymny a hymny Rakousko-Uherska
i písně, symbolizující dobu 1. světové
války a vzniku Československa.
B. Malinová

přírodě. Lenčiny oleje jsou naplněny pokorným obdivem ke kráse světa.
Ale nejen to: i strachem z jeho zničení. Právě křehkost je nejsilnějším
a charakteristickým rysem její práce a proto je tak okouzlující se před
její obrazy posadit, pohladit kočku či pejska, zasnít se a chvíli se toulat
v pohádkách.“
Lenka Pálková nyní žije a pracuje v Mračově. Od 25. září do 30. října
si její obrazy můžete prohlédnout v Kaplance v Blatné.

Rodiče pomohli při přípravě nové
keramické učebny ZUŠ
Pravdou zůstává, že se vždycky české školy
spoléhaly a spoléhají na pomoc rodičů. A je také
pravda, že řada rodičů byla a je ochotna pomoci
bez ohledu na svůj volný čas a bez nároku na
jakoukoli odměnu. Jeden takový případ rodičovské pomoci nalezneme v blatenské základní
umělecké škole.
V pátek 12. září se sešli někteří rodiče i se
svými dětmi přede dveřmi budoucí učebny keramiky. Základní umělecká škola v Blatné se snaží
zlepšovat podmínky výuky keramické tvorby.
Proto bylo rozhodnuto otevřít novou učebnu,
která bude zaměřena na modelování, odlévání,
malbu na keramice a tvorbu prostorově větších
keramických objektů. Toto všechno bylo v minulosti omezeno kvůli chybějícímu prostoru. Ale

památka padlých byla uctěna minutou

to není jediné. ZUŠ pořídila pro malé keramiky
nový hrnčířský kruh a také vypalovací pec.
Při přípravě učebny bylo nutné přestěhovat
materiál složený ve vybrané místnosti a tu pak
připravit pro její budoucí použití. Vedení školy
v této souvislosti oslovilo rodiče se žádostí
o pomoc. Tříhodinové akce se nakonec zúčastnili
manželé Pragerovi s dětmi, pan Svoboda s dcerou Janičkou, paní Červená s dětmi, pan Antonín
Řehoř, pan Krhoun a truhlářský mistr pan Řehoř.
Bez jejich práce by se celá akce zpozdila a za tuto
pomoc jim patří bezesporu velký dík.
Není to poprvé, kdy rodiče žáků škole pomáhali. Podívejme se do historie. 1. července 1987
byla oficiálně povolena přestavba staré budovy
a přístavba nového křídla v hodnotě 7 milionů

korun. Velmi aktivně se na ní v rámci akce „Z“
podíleli právě rodiče. Když byla přestavba na
počátku devadesátých let z finančních důvodů
pozastavena, konaly se protestní koncerty – opět
za významné podpory rodičů.
Miroslav Hoštička
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ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ
POLICIE BLATNÁ
BROK, kříženec jezevčíka, pes, 5 let
Do kotců umístěn
3.9.2014. Typický
zástupce plemene jezevčík. Umí být tvrdohlavý, nevhodný pro
pejskaře začátečníky.
Miluje lidi a společnost. Po seznámení
s ostatními pejsky je
velmi kamarádský. Není zvyklý na děti a jiná
domací zvířata. Vhodné bydlení v zateplené
boudě na zahradě, v bytě sám štěká. Je očkovaný
a odčervený.
ČENDA, kříženec jezevčíka, pes, 2 roky
V záchytných
kotcích od 9.9.2014.
Jedná se o křížence
drsnosrstého jezevčíka. Vhodný i do rukou začátečníka. Milý,
mazlivý, nekonfliktní
pejsek. Miluje lidi,
rychle si zvyká na psí společnost. Spokojený
bude jak v zateplené boudě na zahradě, tak
v bytě. Je očkovaný a odčervený.
•Adresa správy kotců: Městská policie Blatná,
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
•Adresa záchytných kotců: objekt čistírny odpadních vod Blatná – Lapač
•Velitel MP Petr Vaněk, tel. 777 285 254
•Služebna MP: 383 423 467 nebo 720 513 321
•Telefon: (ČOV) 383 423 717
•e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
•otevírací doba: vydávání pejsků - po dohodě s
městskou policií
Jsme na internetu! Adresa:
www.kotce-blatna.estranky.cz
Máme i facebookové stránky:
Záchytné kotce MP Blatná

Podzimní program zábav
v HOSPODĚ NA VINICI
Út - 7.10.2014 – LORD VOLTURE +
DAWN OF ETERNITY (holandsko-německej fakt dobrej heavy metal)
So - 4.10.2014 – turnaj v prší
So - 18.10.2014 – rock pop Miloše Zemena
So - 1.11.2014 – P.S. , Fukce šroubu,
......, ....... .
So - 6.12.2014 – Gride, kaosquad, march
of the hordes, liver garnisch
So - 20.12.2014 – blázinec na vinici (blatenské kapely)
Čt - 25.12.2014 – vánoční Battole

Blatná 26. září 2014

Číslo
Ročník
16 / strana
25 (35)
8

PŘEDVOLEBNÍ POHOVKA
moderovaná diskuze
2. 10. | velký sál, KCAŽ
UŽ VÍTE, KOHO BUDETE VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH?
PŘIJĎTE SE ZEPTAT LÍDRŮ POLITICKÝCH STRAN A SESKUPENÍ
JAK CHTĚJÍ ŘÍDIT BLATNOU!
Pozvaní kandidáti:
Karel Havlík, Jiří Scheinherr, Jiří Mikeš, Josef Hosperger, Miloslav Vít,
Václav Tvrdý, Robert Flandera, Kateřina Malečková, Pavel Ounický
a Zdeňka Braunová.
Známe je z práce, z úřadu, z ulice, z hospody ... jsou to naši sousedé, ale víme, co chtějí
udělat pro naše město? Kdo bude starostou, čí zájmy bude hájit a líbí se nám jeho program? Nyní budete mít možnost nejen kandidáty vyslechnout, ale také s nimi diskutovat!
Chtějte se podílet na podobě našeho města i vy!
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Komunální a senátní volby – II. část
V této části bych chtěl seznámit občany s postupem nově zvolených členů zastupitelstva.
Na začátku prvního, ustavujícího zasedání,
složí nově zvolení zastupitelé předepsaný slib.
Dále si zastupitelé zvolí ze svého středu tajným
hlasováním starostu, místostarostu a také tři
další členy pětičlenné Rady města. (Starosta
a místostaosta jsou automaticky členy rady.)
Zastupitelstvo města bude v dalším, čtyřletém
volebním období rozhodovat o zásadních otázkách našeho města Blatné, které řeší a stanovuje
Zákon o obcích.
Co zvláště do těchto pravomocí patří?
– je to rozvoj města a s tím související územní
a regulační plán města,
– schvalovat rozpočet města a také závěrečný
účet města,
– vydávat obecně závazné vyhlášky města,
– zřizovat a rušit příspěvkové organizace
města,
– nakládat s majetkem města – prodejem a nákupem nemovitých věcí (např. převodem
bytů a nebytových prostor v majetku města),

– zřizovat a rušit městskou policii,
– rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi,
– poskytovat věcné a peněžní dary.
Toto jsou, dle mého názoru, hlavní pravomoce zastupitelů města z celé řady dalších, vyjmenovaných a stanovených Zákonem o obcích.
K zamyšlení před volbami:
Při vybírání svých kandidátů je zapotřebí si
uvědomit i následující skutečnost.
Město Blatná hospodaří s ročním rozpočtem
okolo 200 miliónů Kč. (V této částce jsou také
daně, které jsou od občanů Města Blatná vybrány.) Voliči vybraní a následně zvolení zastupitelé
města budou tedy rozhodovat o rozdělení a použití této částky pro jednotlivé rozpočtové kapitoly. Bude tedy na rozhodnutí každého nového
zastupitele a tím i nově zvoleného zastupitelstva
města, co bude v našem městě Blatná v příštích
letech upřednostněno a které akce budou či
nebudou realizovány.
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Je tedy na úvaze a přesvědčení každého občana Blatné, aby na hlasovacím lístku dal hlas těm
kandidátům, kterým věří a kteří, dle jeho mínění,
budou nejlépe rozhodovat o užití svých pravomocí. Každá volební strana má zajisté svůj volební program, se kterým před volbami seznámí
a osloví občany našeho města a kterým navrhne,
jakým směrem by se Město Blatná mělo další
čtyři roky ubírat – co za tuto dobu pro občany
udělat a co zlepšit. Je tedy velmi důležité se nad
těmito volebními programy zamyslet a vybrat si
tu volební stranu, která občana nejvíce oslovila.
Doufám, že tyto články o volbách do zastupitelstva města trochu osvětlily přípravu
komunálních voleb a seznámily čtenáře se
základními pravomocemi a povinnostmi členů
zastupitelstva města.
Proto přeji všem občanům města Blatné, aby
při výběru volební strany, nebo svých kandidátů
použili tu pravou ruku.
František Machovec

Hřiště u sokolovny
slouží nejen členům Sokola. Přijďte si zasportovat také! Nově bude k dispozici i hřiště
na plážový volejbal.

PODZIMNÍ AKCE V BUZICKÉ
HOSPODĚ U ČILÁKA
Sobota 27. 9. – TURNAJ V PRŠÍ pro
malé i velké - od 14.00 hod.
Sobota 11. 10. – POSVÍCENSKÁ
VESELICE s hudbou p. Jančara od 17.00 hod.
Neděle 12. 10. – CYKLISTICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM - od 13.30 hod.
Sobota 18. 10. – ŠUMÍCI k tanci a poslechu - od 20.00 hod.
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U Kulturní kalendář
Akce

28. 9. NEDĚLE |14:00|
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Svatováclavské slavnosti
Zámek Blatná
Zveme vás na tradiční Svatováclavské
slavnosti, které se konají na blatenském zámku. Program začíná ve 14:00
Selskou jízdou od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na nádvoří zámku je
připravený bohatý kulturní program,
který vyvrcholí v 19:00h koncertem
Václava Neckáře. Můžete se těšit na
vystoupení folklórních tanečních souborů, řemeslný jarmark, divadlo, program pro děti a řadu dalších překvapení. Po celou dobu vás bude provázet
Václav Žmolík.
Kompletní program najdete na www.
ckvb.cz

1. 10. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. patro
Káva s CKV je možnost, jak se dozvědět více o tom, co děláme, chystáme a
plánujeme, přímo od nás, zaměstnanců Centra kultury a vzdělávání Blatná.
Každou první středu v měsíci od 17:00
do 18:00 nás můžete navštívit a zeptat
se na cokoli, co byste chtěli vědět.
Rovněž bychom chtěli těchto setkání
využít k jednání o nejrůznější spolupráci, o vašich nápadech, nebo k tomu,
abyste vy měli možnost nám pěkně od
plic sdělit, co vám na naší práci vadí a
co byste určitě změnili.
Neboť jsme vaše instituce pro vás...

2. 10. ČTVRTEK | 19:00 |
PŘEDVOLEBNÍ POHOVKA
Velký sál, KCAŽ
moderovaná diskuze
UŽ VÍTE, KOHO BUDETE VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH? PŘIJĎTE SE
ZEPTAT LÍDRŮ POLITICKÝCH STRAN A
SESKUPENÍ, JAK CHTĚJÍ ŘÍDIT BLATNOU!

4. 10. SOBOTA | 14:00 |
TURNAJ V PRŠÍ
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

4. 10. SOBOTA | 20:00 |
TROGLODYT

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

6. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZY ZDRAVÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského (cvičná kuchyňka)
I letos pro vás otevíráme kurz Zdravého vaření pod vedením Ing. Jana Juráše z Ekoporadny při Šmidingerově
knihovně ve Strakonicích. Přijďte si
uvařit z netradičních surovin zdravá
jídla a dovědět se o nich něco více!
Zájemci se hlaste, prosím, na: proslunecnice@seznam.cz, m.vesela@info
-oﬃce.cz nebo na tel.: 734 274 292.

7. 10. ÚTERÝ | 19:00 – 22:00 |
LORD VOLTURE (Holandsko) +
DAWN OF ETERNITY (Německo)
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

10. 10. PÁTEK | 19:00 |
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26. 9. PÁTEK | 20:00 |
POD ZEMÍ
Thriller v původním znění s titulky |
USA 2014 | 89 min | 110 Kč | Nevhodný
mládeži do 15 let |

1. 10. STŘEDA | 19:00 |
VÝCHOZÍ BOD
Drama / Sci-Fi v původním znění s titulky | USA 2014 | 107 min | 110Kč | Nevhodný mládeži do 12 let

3. 10. PÁTEK | 20:00 |
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Romantický / Komedie / Drama v původním znění s titulky | USA 2014 | 97
min | 90 Kč

8. 10. STŘEDA | 19:00 |
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Komedie / Drama / Romantický v původním znění s titulky | USA 2014 | 94 min |
110 Kč | Nevhodný mládeži do 12 let

STAŘEC A MOŘE
Divadlo VIOLA, Praha
Sokolovna, Blatná
1. představení v rámci Divadelního
předplatné
Dramatická skica pro dva mužské hlasy — mistra a jeho učedníka — podle
slavné novely Ernesta Hemingwaye.
Strhující zápas rybáře s mocnou přírodou na vratké bárce unášené mořem
vyznívá jako oslava lidské vůle, odvahy a nezlomnosti. Hlas moře vytváří
hudba Emila Viklického. V rolích se
představují Josef SOMR a Marek HOLÝ
v režii Lídy Engelové. Po představení
bude pro diváky připravena diskuze s
režisérkou Lídou Engelovou a herci panem Somrem a panem Holým.
Vstup: 150,-Kč

11. 10. SOBOTA | 20:00 |
OPONA NAHORU!
aneb Možná přijde i Lucie B.
Sokolovna, Blatná
Hra, kde účinkují pouze ženy, členky
divadelního souboru Řevnice, je komediální nadsázkou události, co vše
se může stát, když pět žen svede dohromady nečekané dědictví.

11. 10. SOBOTA | 20:00 |
XAVIER BAUMAXA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

10. 10. PÁTEK | 20:00 |
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Drama v původním znění |Česko 2014
| 97 min | 120 Kč | Nevhodný mládeži
do 12 let

Výstavy

27.+28.9. | SO – NE | 9:00 – 17:00 |
MARTIN WÁGNER: NA VÝCHOD OD RÁJE
Výstava
Zámek Blatná, Starý palác
Černobílý dokument ze zemí bývalého
Sovětského svazu od fotografa, který
sbírá jednu cenu za druhou na Czech
Press Photo.

20. 9. – 19. 10. |ÚT–NE|9:00–18:00|
ROMAN VONDROUŠ:
STEEPLECHASE
Výstava
Městské muzeum Blatná
Dostihy objektivem držitele World Press Photo za rok 2013 v kategorii Sport.

Knihovna

6. - 12. 10.
ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍ
AKCE - TÝDEN KNIHOVEN
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Registrace NOVÝCH čtenářů na rok
zdarma, amnestie upomínek pro zapomnětlivé, zprovoznění půjčování
elektronických čteček.

7. 10. ÚTERÝ | LITERÁRNÍ
ZÁJEZD - NOVOHRADSKO
Odjezd je v 7:00h od ubytovny Tesly a
předpokládaný návrat kolem 18h.
Cena zájezdu je 300 Kč včetně vstupného.
Více informací a přihlášky najdete u
knihovnic v Městské knihovně Blatná.
Těšíme se na Vás.

8. 10. STŘEDA | 18:00 |
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V
ITÁLII
Městská knihovna Blatná
Přednáška Bc. Tomáše Ruska v rámci
13. ročníku Týdne knihoven, který se ve
své přednášce zaměří na speciﬁka zrodu československých legií na italské
půdě a na vystoupení italských legionářů jak na bojišti první světové války,
tak v následných bojích při zajišťování
hranic rodícího se samostatného Československa.

9. 10. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME...
a seznamujeme se s novou knihovnou.
Městská knihovna Blatná

10. 10. PÁTEK | 12:00 - 16:00 |
VESELÉ KNIŽNÍ ZÁLOŽKY
Městská knihovna Blatná
Malá tvůrčí dílna - výroba knižních záložek.

Komunitní centrum

29. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
RADY A TIPY DO ZAHRADY II.
Kavárna, KCAŽ Blatná
Beseda v kavárně na téma: zastřižení
okrasných rostlin, zazimování zahrady,
včetně ukázky podzimního aranžmá.
Vstupné dobrovolné.

1. 10. STŘEDA | 17:00 |
HUDEBNÍ VEČER K POSLECHU
I TANCI
Kavárna, KCAŽ
Čaje o páté v rytmu swingu 40. a 50. let.
Originální nahrávky uvádí Václav Bartoš.
Vstup volný.

2. 10. ČTVRTEK | 16:00 |
BESEDA PRO MAMINKY S
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DĚTMI: Výživa a očkování dětí
Velká klubovna, KCAŽ
Beseda pro maminky s dětmi s primářem MUDr. Martinem Gregorou, který
působí na dětském pediatrickém oddělení strakonické nemocnice.
Vstup volný.

2. 10. ČTVRTEK | 19:00 |
PŘEDVOLEBNÍ POHOVKA
Velký sál, KCAŽ
viz aktuality
Vstup volný.

5. 10. NEDĚLE | 19:00 |
TANGO ARGENTINO:
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
Velký sál, KCAŽ
Zatančete si tango pod vedením zkušeného tanečníka a choreografa Martina Kopeckého i na podzim! Přihlaste
se do tanečního kurzu, ve kterém si
v šesti po sobě navazujících lekcích
podmaníte tango od jeho základu až
ke složitějším ﬁgurám.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 3. října
Cena kurzu 1200kč / 6lekcí / 12hod
tance
Kurz bude otevřen při min. počtu 10
přihlášených zájemců. Páry vítány.
V případě zájmu nás kontaktujte na
tel: 776 712 858 nebo na mail: sikorova@ckvb.cz

7. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
PODZIMNÍ ČTENÍ V KAVÁRNĚ
Kavárna, KCAŽ
Další z cyklu volného literárního čtení
na téma má oblíbená kniha povídek

8. 10. STŘEDA | 14:00 |
BESEDA: OCHRANA SPOTŘEBITELE V OBLASTI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Besedu pořádá Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský a Vysočina a Město Blatná.
Vstup volný.

8. 10. STŘEDA | 13:00 |
ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Velký sál, KCAŽ

8. 10. STŘEDA | 14:00 |
SETKÁNÍ NEJEN PRO PEČUJÍCÍ
OSOBY
Kavárna, KCAŽ
Pořadatel a místo

Číslo 16 / strana 11

Domov pro seniory – Pečovatelská
služba
Setkání je určeno pro všechny, kteří
v domácnosti pečují o svého dlouhodobě nemocného blízkého, ale i pro
všechny, kteří mají o toto téma zájem.

9. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
Lektorka Gábina Šípová vám tentokrát ukáže, jak vyrobit růže a věnce z
podzimního listí. Dojde také na výrobu
plastických obrazů v barvách podzimu.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě
zájmu se prosím hlaste na tel. 776 712
858, počet míst je omezen.

PO – ČT
Jazykové konverzace - Klubovna
Pondělí
Úterý

18:00 NĚMČINA
18:00 ŠPANĚLŠTINA S
RODILÝM MLUVČÍM
Středa
18:00 ANGLIČTINA
19:00 ITALŠTINA S
RODILÝM MLUVČÍM
Čtvrtek
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE
Jazykové konverzace jsou otevřeny zájemcům v průběhu celého roku. Nově
jsme pro vás přichystali ITALŠTINU S
RODILÝM MLUVČÍM!
Cena: 150Kč 1 účastník (individuální
hodina), 75Kč při 2 účastnících,
50Kč při 3 a více účastnících

29. 9. + 6. 10. PONDĚLÍ
| 11:00 – 19:00 | MANŽELSKÁ
A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné
sociálně právní a psychologické poradenské služby, pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských
vztahů. V případě zájmu kontaktujte
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602
nebo na email: info@manzelskaporadna-strakonice.cz

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Domácí hospic U Dobrého srdce oznamuje, že od 1. 10. 2014 v prostorách
Komunitního centra zahajuje činnost
denního stacionáře pro seniory. Cílem
služby je poskytnutí krátkodobého
denního pobytu pro seniory, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Podrobnější informace na tel.: 774 292
662, 775 387 166
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„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
| MÍSTO PRO VÁS, VAŠI TVORBU
A ZÁŽITKY |
co nabízíme:
w <>;?@;> ȇ Ȉ;8:ș <>ȅȋȅ:@Ȅ/5 ȈȄĞ« ȋȓjmové činnosti (hudební, literární,
výtvarné, fotograﬁcké, taneční, cestovatelské, chovatelské, kutilské, sportovní, kulinářské, řečnické, ...)
w <>;<ȄȆȄ/5 Ȉȓ95 <Ė5<>ȄȈ;ȈȄ:ș Ȅȇ/ȅ
na našich stránkách, v Kulturním kalendáři a Blatenských listech
w<;9;/<Ė5;>ȆȄ:5ȋ;Ȉȓ:«Ȅȇ/ȅ
koho hledáme:
wȇ;4;ȇ;85 ȇ0;?ȅ/4/ȅ<;0ȥ85@?;?@Ȅ@ními o své dovednosti, zajímavosti či
zkušenosti
w6ȅ(ȓ9U|^^8ȅ@?@ȅȄ9Ȅ@ș> Ê5<>;fesionál? Sólista, nebo člen skupiny?
Dokážete překročit práh a vstoupit do
Otevřené kavárny? Pak je toto místo
určené právě pro Vás!
co to bude stát?
NIC, pouze čas, který věnujete přípravě své vlastní akce – pronájem místa
včetně propagace je ZCELA ZDARMA!

Těšte se

| 17. - 19. 10. |
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ FRANTIŠKA
SIMANDLA
Zámek Blatná, Starý palác
17. 10. + 18. 10. | 19:30 |
KONTRABASOVÉ RECITÁLY FREKVENTANTŮ A POROTCŮ MEZINÁRODNÍ
KONTRABASOVÉ SOUTĚŽE FRANTIŠKA SIMANDLA
19. 10. | 10:00 |
DOPOLEDNÍ MATINÉ: VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽE A KONCERT
VÍTĚZŮ SOUTĚŽE

23. 10. ČTVRTEK | 19:00 |
JAKUB SMOLÍK
Sokolovna Blatná
Předprodej vstupenek v infocentru, na
recepci Městského muzea Blatná a na
www.ckvb.cz
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NEJEZDĚTE ZA KULTUROU,
KULTURA PŘIJEDE ZA VÁMI
wDIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ přijede až do
Blatné
wKRUH PŘÁTEL HUDBY (KPH)
Divadelní předplatné i předplatné
Kruhu přátel hudby vám nabízí jedinečnou možnost setkat se s divadly,
hudebníky a tvůrci z celé ČR, zaručuje
vám stálé a nejlepší místo v hledišti.
Předplatitelská průkazka je přenosná
nebo může být skvělým dárkem pro
vaše blízké ať už jen pro potěšení, či
k narozeninám nebo Vánocům. Mějte
dobrou kulturu na dosah ruky a neztrácejte čas ani peníze ježděním za ní,
ona přijede za vámi!
Divadelní předplatné jsme pro vás připravili do dvou cyklů – podzimního a
jarního. V každém z nich vám nabízíme 4 představení. Cena podzimního
předplatného činí 800,-Kč / 550,-Kč
(senioři, ZTP, studenti, děti), která zahrnuje následující 4 představení:
PROGRAM PODZIMNÍHO CYKLU:
ŘÍJEN:
Divadlo VIOLA, Praha
Ernest Hemingway: STAŘEC A MOŘE
Josef SOMR a Marek HOLÝ v režii Lídy
ENGELOVÉ. Komorní skica pro dva
mužské hlasy dle slavné novely Ernesta HEMINGWAYE.
LISTOPAD:
PAVEL LIŠKA, JOSEF POLÁŠEK, MARTIN ZBROŽEK
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Trojice herců LIŠKA, POLÁŠEK, ZBROŽEK vytvářejí představení přímo před
zraky diváků. V roli scénáristů a režisérů jsou jak herci samotní, tak i diváci.
Nečekané situace, zápletky, charaktery a k tomu písničky i tance vás vtáhnou do světa fantazie a do společného
tvoření hry.
PROSINEC:
DIVADLO J.K.TYLA, Plzeň
Eric-Emmanuel Schmi:
ENIGMATICKÉ VARIACE
Martin STRÁNSKÝ a Jan MALÉŘ v
tajuplné hře o tajemství a záhadě na
téma lásky. Tajemství, které se skrývá
za jedním románem, budou oba muži
– spisovatel a novinář – postupně odhalovat.
LEDEN:
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
Guy de Maupassant: MILÁČEK

Divadelní adaptace slavného a provokativního románu Guy de Maupassanta v režii jednoho z nejuznávanějších současných divadelních režisérů
Daniela ŠPINARA. Miloslav KÖNIG byl
za herecký výkon v titulní roli nominován na Cenu Thálie za rok 2013.
wPředplatné Kruhu přátel hudby (KPH)
zahrnuje 8 koncertů, které se budou
odehrávat v období říjen 2014 – květen 2015. Cena předplatného zde činí
600,-Kč/450,-Kč (senioři, ZTP, studenti, děti). Připravili jsme pro vás vystoupení těchto vynikajících umělců ze
všech koutů Česka:
ŘÍJEN:
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
SLAVNOSTNÍ KONCERTY MKSFS
LISTOPAD:
KARMÍNA
Vokálně - instrumentální soubor historických nástrojů
PROSINEC:
SMETANA PHILHARMONIC
ORCHESTRA
Ave Maria
LEDEN:
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A JITKA
HOSPROVÁ
Harfa a viola
ÚNOR:
CANTARINA CLATINETE
Klarinetové kvarteto
BŘEZEN:
HELLO RAGTIME! HELLO SCOTT
JOPLIN!
Klavír a viola
DUBEN:
LUCIE LÉBROVÁ A MATĚJ DIVIŠ
Flétna - klavír - bicí
KVĚTEN:
CZECH PHILHARMONIC JAZZBAND
EVA PILAROVÁ
JAZZDAY
UPOZORNĚNÍ! ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNU VYHRAZENA.
Kompletní program a veškeré informace k předplatnému naleznete na
www.ckvb.cz, nebo se neváhejte obrátit na tel: 734 274 292
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Skokan - jednokolkař
Petr Beneš z Blatné
znovu ukázal vrcholovou formu. Pustil se do
křížku s nejvyšší budovou v ČR
a přemohl ji.
Jednokolkař Petr Beneš z Blatné nade vše
miluje adrenalin. Je pro něho ohromně vzrušující
v sedle svého „večerníčkovského“ prototypu
„lámat vaz“ schodům rozhleden a výškových
budov. Fyzičku a vůli na to má, takže doposud
byl vždycky úspěšný. Nejnověji si to rozdal
s nejvyšší budovou v celé České republicebrněnskou AZ TOWER, vysokou 116 metrů.
Všech 715 schodů vyskákal „bez ztráty kytičky“
v úžasném čase 27 minut, 49 vteřin. Už potřetí se
tak zapsal do České knihy rekordů. Navíc plným
právem obdržel finanční honorář od provozovatelů pokořené stavby.
Na svůj nový rekord se „superman“ Petr
Beneš pečlivě a zodpovědně připravoval půldruhého měsíce. „Kde jsem trénoval? Přece
na Nuselských schodech. Naordinoval jsem si
hodinovou torturu každý den, během níž jsem sedmkrát v jednom tahu vyskákal 182 kamenných
stupínků,“ prozrazuje na vrcholu AZ TOWER
borec z Blatné a hřbetem ruky si otírá bohatě se
řinoucí pot z čela. Během bohatýrského výkonu
ho prý netrápily ani křeče či pocit vyčerpání.
Pouze před „zlatým hřebem“ jeho velkého dne
se mu postavila do cesty nečekaná překážka:
„Inu, tentokrát platilo – to nejhorší nakonec! Při
vystoupání do poslední etapy se objevil ocelový
nástavec, kam jsem se nemohl pořádně vejít.
Naštěstí jsem to nakonec ubalancoval a všechno
dobře dopadlo,“ říká hrdina z AZ TOWERU,
kterého nahoru doprovázel komisař z pelhřimovské agentury „Dobrý den“. Petr si ještě nestačil
ani pořádně oddychnout a už se na něho „vrhli“
přítomní zástupci tisku a televize. Následující tisková konference určitě byla pro něho příjemným
zadostiučiněním a tolik potřebným zviditelněním
na poli sportovního showbyznysu.
Ano, Petr Beneš z Blatné si určitě zaslouží,
aby se o něm mluvilo a psalo. Ačkoliv láme
rekordy jako pardubický perník a dokáže
více než husarské kousky, podpora ze strany
sponzorů je mizivá. A to po celou dobu jeho
kariéry. „Měl jsem dokonce několik manažerů,
ale se všemi jsem se nakonec rozloučil, protože
nebyli schopni pro mě něco výrazného udělat,“
konstatuje smutně mladý rekordman, „U nás
v Čechách je podpora aktivit podobného typu na
bodě mrazu. Ačkoliv si myslím, že jsem hodně
viditelný, kromě několika dočasných podpor
ve formě věcného sponzoringu jsem se ničeho
výraznějšího nedočkal. A léta mi utíkají. Poměry
v naší republice mě úplně deprimují, takže vážně
uvažuji o přestěhování do zahraničí, kde snad
konečně mé úspěchy někdo ocení.“ Nejenže
jsou sponzoři k osobě Petra Beneše slepí a hluší,
ale dokonce došlo k případu, kdy bylo jméno
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Úspěšný jednokolkař kromě zmíněných
a první rekord protiprávně zneužity k reklamě
rekordů absolvoval bezpočet exhibic na sportovnejmenovaného subjektu. Ten použil na svých
ních a společenských akcích po celé republice,
billboardech tyto atributy k propagaci svých
zúčastnil se i závýrobků a Petrovi
vodů. „Měl jsem
nevyplatil ani kov plánu i turné po
runu. Není snad
evropských měspotřeba dodávat,
tech, kde bych na
že Petr Beneš nijednokolce zdokdy nebyl požádán
lával významné
ani o souhlas s tímvýškové budovy.
to krokem.
Ale ani z toho
Pozornost ménic nebude. Podií poprvé blatenřád stejná písnička
ský „superman“
a stejný problémupoutal vyskákánejsou sponzoři
ním petřínské rozani peníze. A já si
hledny / 299 schoJméno Petra Beneše figuruje v knize rekordů již třikrát.
to ze svého platit
dů za sedm minut
nebudu, ani na to
a sedm vteřin /, za
nemám,“ posteskl si závěrem monologu Petr
které posléze roku 2007 získal titul „rekordman
Beneš. Jediné, co mu snad vyjde, bude návrat
roku 2007“. Podruhé ho komisař z pelhřimovské
na petřínskou rozhlednu. Tu by chtěl podruhé
agentury „Dobrý den“ zapsal do České knihy
pokořit v lepším čase.
rekordů po zdolání žižkovského vysílače TV
TOWER / 736 schodů za 28 minut /. „Ještě
Je smutné, že v našem státě nejsou prostředky
jsme měli domluveno pokus o rekord na CITY
na podporu opravdu talentovaných a zdatných
TOWER na pražské Pankráci, ale tam zájem odsportovců a na druhé straně se vyhazují zbytečně
povědných osob posléze ochabl a nebylo z toho
miliardy pro dotování a sponzoring neschopných
nic,“ říká Petr Beneš.
a neužitečných jedinců.
Vladimír Šavrda

VÝSLEDKY NAŠICH TÝMŮ ZA POSLEDNÍCH
14 DNÍ
Muži „A“

Protivín – Blatná

3:2 (2:1)

Nový, Brynda

Muži „B“

Blatná – Bavorov

1:0 (1:0)

Kratochvíl

Ženy

Blatná – ABC Bráník

3:2 (2:2)

Velíšková 2x, Vajsová

Dorost

Blatná – Kovářov

5:0 (3:0)

Cvach, Janota, Medlín, Stulík, Tkadlec

Žáci st.

Vacov – Blatná

1:5

Žáci ml.

Vacov – Blatná

3:6

Přípravka st. „A“

Vodňany – Blatná

2:13 (2:6)

Bulka D. 4x, Bulka A.3x, Šurát 3x, Vondruška 2x,
Šejvar

Přípravka st. „B“

Volyně – Blatná

7:3 (5:2)

Drnek 2x, Fejtl

Přípravka ml. „A“

Blatná B -Blatná A

4:14 (3:6)

Outlý 6x, Kostohryzová 4x, Krátký 2x, Hovorka, Říha
Prokop

Přípravka ml. „B“

Blatná B -Blatná A

4:14 (3:6)

Čížek, Fejtl, Fišer, Vaněček

35 +

Blatná – Kasejovice

1:1

Blatná – Olešník

1:0 (1:0)

Minulé kolo :
Muži “A”

Jiřinec

Muži “B”

Kladruby – Blatná

0:1 (0:1)

vlastní

Ženy

Slaný – Blatná

1:2 (0:1)

Nagyová, Cíglbauerová

Dorost

Blatná – Mirovice/Čimelice

2:1 (2:0)

Janota, Formánek

Žáci st.

Blatná – AFK Písek/Hradiště B

12:0 (6:0)

Chovanec 4x, Tvrdý 4x, Antoš 2x, Vala, Fořt T.

Žáci ml.

Blatná – AFK Písek/Hradiště B

5:3 (2:2)

Průcha 2x, Potůček, Outlý, Opava

Přípravka st. “A”

Blatná – Volyně

2:1 (1:0)

Fiřt, Bulka A.

Přípravka st. “B”

Blatná – Katovice

11:2 (4:1)

Fejtl 5x, Drnek 3x, Bulka 2x, Prokopius

Přípravka ml. „A“

Blatná – Chelčice

7:7 (4:3) n.p. 8:7 Hůrka 3x, Krátký 2x,Hovorka, Outlý roz.pen. Outlý

Přípravka ml. „B“

Štěkeň – Blatná

5:6 (1:3)

Říha 4x, Fišer 2x

STŘELCE, KTEŘÍ NEJSOU UVEDENI, DO UZÁVĚRKY VEDOUCÍ TÝMŮ NEDODALI
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Martin Finěk je navzdory těžké
konkurenci v motokrosovém prostředí
stále dobře viditelný
Třiadvacetiletý motokrosový závodník
z Blatné Martin
Finěk i nadále
v sezóně 2014
zúročuje jak
tvrdou fyzickou přípravu,
tak ryze technické tréninky
na své mašině.
Daří se mu udržovat si velmi
pěkné výsledky
na prestižních
MR Loučka 2014.
závodech, a to
i navzdory těžké
konkurenci, která tam je zastoupena v hojné míře. „ Když se podaří hezky
odstartovat, je velká pravděpodobnost zisku v rozmezí desátého až dvacátého místa. To mluvím o mezinárodním mistráku v německém Adacu.
Někdo může namítnout, že to není žádná sláva. Ale všichni by si měli
uvědomit jednu věc- závodím spolu s kluky, kteří třeba jezdí Mistrovství
světa a ti bez nějakých problémů vyplní první desítku ve výsledkové
tabulce,“ poukazuje na nepopiratelný fakt mladý borec.
Jen těsně mu unikla bronzová trofej na Mistrovství republiky v Jiníně,
konaném 20. července. První jízda mu vynesla třetí pozici: „ Start se
stoprocentně povedl a závod se vyvíjel pro mě super, zvlášť když přede
mnou ještě někdo odpadl. Já jsem nakopnuté tempo udržel až do konce.
Druhá jízda už nebyla tak povedená, dopředu jsem moc nešel a skončilo
to šestým místem. Kdybych dokázal prorazit na čtvrtou pozici, mohl
z toho být ve finále bronzový věnec, protože to bylo celkem bodově hodně
našlápnuté!“, uvádí Martin Finěk. Protože panovalo v den mistrovského
závodu nepříjemné vedro, závodníci natáhli fyzičku až na poslední bod
pomyslného skřipce.
Se silnější kubaturou MX1 závodil následně Martin 9. srpna v německém Jauer. Tady vybojoval dvacáté a jedenadvacáté místo. „ S tím jsem
spokojený, protože při téhle příležitosti se nás tam sjede sedmdesát i víc
a čtyřicet jezdců potom jde do nedělního hlavního závodu,“ podotýká
úspěšný mladík.
17. srpna čekalo na Martina Fiňka Mistrovství republiky v Petrovicích
u Karviné. „ Tam jsem se celou úvodní jízdu držel na čtvrtém místě. Bohužel v závěrečných dvou kolech mi začala stávkovat zadní brzda, takže
jsem mohl být nakonec rád za šestý „ flek“. Ve druhé jízdě jsem špatně
odstartoval a stačilo to na sedmou pozici. Celkem jsem byl šestý,“ komentuje své další nasazení na vrcholové scéně motokrosu Martin.
23. srpna absolvoval houževnatý blateňák ještě jeden závod u našich
německých sousedů, a sice v Gaildorfu. „ První jízda přinesla srážku
s jedním ze soupeřů, což mně degradovalo na třicátou příčku. Ve druhé to
bylo o poznání lepší, tam jsem skončil devatenáctý a získal tak dva cenné
body,“ dodává Martin.
Na Martina Fiňka čekají ještě čtyři závody- dva na německé půdě,
Mistrovství republiky družstev a 11. října velkolepé závody v Němčicích
u Sedlice, které spolupořádá společně se svým otcem.
V sezóně 2015 bude Martin Finěk „ kočírovat“ silnější kubatúru MX1
nejen v Německu, ale už i na českých závodech.
Vladimír Šavrda
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Tenisový klub TJ Blatná –
www.tenisblatna.cz
Pořádá nábor dětí do tenisové školičky
(ročníky 2008, 2009 a starší)!
Hlavním cílem je všestranný rozvoj pohybových
dovedností a osvojení základů tenisové techniky
a koordinace!

Přijďte se svými rodiči v pátek 3. října 2014
mezi 16 – 17 hodinou na tenisové kurty v Blatné!
Další info poskytnou trenéři:
Emil Vyskočil – 725 808 260

Děti si vezmou sportovní
oblečení a tenisky!
Vlastní tenisovou raketu
mohou vzít s sebou!!!

Josef Mašek – 777 719 402

Těšíme se na Vás, na tenisových kurtech v Blatné!
Výbor TK – TJ Blatná
Trenéři

Nohejbalové turnaje v Buzicích
„U Čiláka“ jsou vždycky báječné. Skoro
by se chtělo skandovat: „Kdo nekope,
není Čech!“
Není dvůr jako dvůr. Ten, který těsně sousedí se staročeskou hospůdkou
„U Čiláka“ v Buzicích, nejenže nabízí hostům příjemné venkovní posezení,
ale jeho nedílnou součástí je i velmi pěkný sportovní plácek na nohejbal
s travnatým povrchem. A jednou v roce se stává dějištěm velkolepého
nohejbalového turnaje. Každý takový turnaj je ohromná „hlína“- kde jinde
na Blatensku se může smečovat přes síť pár kroků od jídelny a nalévárny?
Jednu vadu na kráse to má. Sem tam balón vletí mezi obecenstvo pod slunečníky a odnese to nějaké to pivo i s půllitrem. Člověk si tam tedy nutně
musí připadat jako pod nepřátelskou palbou na misi v Iráku.
I letošní 11. ročník nohejbalového turnaje „U Čiláka“ byl
obsazen přímo bohatě. Cestu si na
tuto převážně nevážnou sportovní
show našlo celkem čtrnáct týmů.
Vedle tradičních hostů, kterým už
vznikl nárok na přidělení inventárního čísla a vyplácení pevné penze
z bankovního konta firmy „Čilák
a spol.“, se tady tentokrát objevili
i nováčci z Klatov. Ti sestavili hned
dvě party.
A v jedné z těchto hostujících
part „města pod Černou věží“
si srdnatě a velmi obratně vedl
i Zdeněk Černý / 64 let /. Jeho
handicap- chybějící ruka- neměl
Urputný souboj u sítě.
na kvalitu hry sebemenší vliv. Tím si
oprávněně vysloužil respekt a obdiv všech soupeřů. „Já to ani jako handicap
nepociťuji, dá se s tím na sportovním poli dělat skoro všechno,“ odmítá
Zdeněk Černý zbytečný soucit, „Vedle toho, že jezdíme s kamarády na
nohejbalové turnaje okolo Klatov jezdím taky na kole, pěstuji ping- pong
a tenis, plavu a nepohrdnu ani saunou. Pokud nějaký problém byl, tak šlo
spíš o vysoký cholesterol. Když mi to zjistili, doktor tenkrát řekl: „Já vám
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prášky předepisovat nebudu,
zkuste s tím něco dělat sám!“
A tak jsem se začal pořádně hýbat. Taky jsem se dočkal totální
endoprotézy. Vlastně bych tedy
do míče neměl vůbec kopat, ale
já to házím za hlavu a říkám sižít naplno. Dneska tu jsem a zítra být nemusím. Koneckonců
sportuji celý život a jinak bych to
ani nechtěl!“ V této souvislosti
považuje za „dar z nebes“, že mu
neznámý zloděj zapálil trafiku
u nádraží. Tři milióny se vypařily jako pára nad hrncem a z jeho
stánku nezbylo ani zbla. „Tam
člověk jen vysedával a nabíral
Buzický potěr prošel křestem nohejbalové- kila. Tak teď mám pokoj,“ bere
ho ohně.
to neuvěřitelně pozitivně životní
optimista a pohodář pan Zdeněk.
Želbohu ani jedné sestavě z Klatov nebylo souzeno na buzickém turnaji
viditelněji zazářit. Přes veškerou snahu nepostoupily ani ze skupin. „Však
příští rok nás tu máte zase a vrátíme to našim rivalům i s úroky,“ našponuje
bojovně bradu pan Zdeněk a mimo záznam tiše dodává: „Jen co budeme
střízliví!“ A Stanislav Venclíček shrnul výsledek kolektivního snažení do
jedné závěrečné, zato peprné a úderné věty: „Přijeli jsme sem jako mistři
světa a dostali jsme na prdel.“
Na hezkém pátém místě ve výsledkovém žebříčku se drápkem zachytila
„Omladina“- tři fotbaloví dorostenci Sokola Sedlice Dominik Ludvík z Pacelic, Jan Hrubý ze Sedlice a Miroslav Kotmel z Mužetic. „Počítali jsme
tak se sedmým nebo osmým místem. Paráda,“ konstatoval po vypadnutí
z horních pater turnaje Dominik Ludvík, „My nohejbal netrénujeme, naší
doménou jsou fotbal a tenis. Na turnaji v Buzicích jsme prvně, ale určitě si
budeme chtít napravit reputaci, takže příští rok se dáme dohromady znovu.
Chtěli bychom zkusit i jiné turnaje, abychom se pořádně zdokonalili a vyškolili. Byly tady silné týmy a určitě nás nikdo nešetřil- šli do nás naplno.“
Čest rodných Buzic tentokrát zachraňoval nohejbalový „potěr“. Ondřej
Holub, Lukáš Samec a výpomoc z předměstí Buzic – Blatné- Václav Brož
se s nasazením všech sil dokázali prokousat jen na třináctou, předposlední
pozici. A pro „svaté poslání“ dokonce cedili i krev jako legendární „Keliška“ z filmu „Slunce, seno a pár facek“. Zatímco tu zpráva po zásahu
šipkami do pozadí stála dvě deci, Vašek Brož při utkání s Blatenskou Vinicí
ji po zásahu míčem do hlavy ztratil trošku víc: „Vinice se s námi rozhodně nemazlila. To blatenští Staďáci a Škvořetičtí byli vůči nám mnohem
ohleduplnější. S hráči ze Skaličan jsme byli nejblíž úspěchu. Bohužel stav
8: 2 pro Buzice jsme nakonec neudrželi. Došlo ke srovnání a nakonec jsme
to „projeli“ 10: 8. Skalčanští totiž v nouzi nejvyšší přitvrdili a sekali nám
znalecky míče na lajny,“ nechal se slyšet tiskový mluvčí věkově nejmladšího týmu Lukáš Samec.

Ten se také ohradil proti tvrzení, že na domácí „bitevní pole“ šli kluci
bez tréninku: „Však jsme trénovali celé tři dny před turnajem. Po letošních
zkušenostech se budeme pilně připravovat celý rok, aby to umístění příště
bylo lepší,“ shodují se unissono mladí divoši, které pevným poutem pojí
hokej, fotbal, hokejbal, tenis a rybaření.
Nikoho nepřekvapilo, že 11. ročník vyhráli „kanonýři“ z blatenské
Vinice. Ti totiž nohejbal hrají na vysoké úrovni, pravidelně trénují a přizpůsobují fyzickému nasazení i stravu. Některé nohejbalisty – pivaře
v Buzicích pravidelně jejich „zdravá výživa“ přivádí až k šílenství. „My
jedeme na zrzavou vodu s pěnou a oni jsou na banánech. No kdo to kdy
viděl? Pak s nimi hraj, když jsou tak zdraví a nechutně střízliví,“ durdí se
a hudrují naoko jejich soupeři. Robert Sinkule z vítězného tria soudí takto:
„Porážet protivníky tady v Buzicích je rok od roku těžší, úroveň turnaje
se zvyšuje raketovým tempem. Nám jde hlavně o to se odreagovat.“ „Ať
se odreagují, ale hlavně ať furt nevyhrávají,“ zafuněl po straně jeden
nejmenovaný „odpadlík“.
Ve stříbře se tentokrát koupala sestava Škvořetice A, bronzové lázně si
pro změnu užívali nohejbalisté pod přezdívkou Karlíci z Blatné. Pod stupni
vítězů se ocitli tzv. „Návrati“ / Hajany a Hradiště /, na záda jim dýchala
již zmíněná „Omladina“. Se šestou příčkou se muselo spokojit rodinné
těleso Kocúrú z Blatné „Komitech“, sedmička znamenala velký úspěch
pro partu ze Skaličan. Na osmou pozici se vtěsnali ostrostřelci „Škvořetice B“, ceny za deváté místo putovaly do držení „Staďáků“ z Blatné.
Desítka příliš nepotěšila hosty z Klatov, skrývající se pod pseunodynem
„Bidlo II.“. Z jedenáctky se naopak radoval blatenský rodinný klempířský
klan „Scholajzna“, pro které tenhle výsledek znamenal učiněný hattrick. Na
dvanáctku nebude v dobrém vzpomínat druhá výprava z města pod černou
věží „Bidlo I“. Třináctka zůstala doma v Buzicích, na dně tabulky se krčil
tým „Dukly“ ve složení Josef Hora
z Pacelic, David Nováček z Myštic
a Václav Míka z Kocelovic. Co říci
k tomu, že „Dukla pukla“? „Ale ono
se mi hrálo dobře. Na to, že jsme
nebyli sehraní a sešli se úplně poprvé, jsme si to docela užili,“ vidí to
„růžovými brýlemi“ David Nováček,
podle svých slov žádaný průměrný
nohejbalista a fotbalista, o kterého do
příští sezóny projevil zájem TJ Sokol
Lom, „Nohejbalu se věnuji čtvrtým
rokem a absolvuji tak pět turnajů od
jara do podzimu. Pravidelně trénuji
s kluky ze Škvořetic a s nimi jsem
taky letos vydobyl dvě třetí místa
Vítězný tým z Vinice.
v Bezdědovicích a v Hradišti.“
Nohejbalový turnaj sice před večerem skončil, ale dvůr rozhodně neosiřel. V dobré zábavě a družném rozhovoru setrvali nohejbalisté a jejich rodinní příslušníci až do rána bílého. Své si odkopali a odhlavičkovali, tak co.
Vladimír Šavrda

SCV Blatná a obec Škvořetice pořádají

SCV Blatná a obec Buzice

v neděli 28. 9. 2014

srdečně zvou všechny příznivce cyklistiky

u obecního domu v Pacelicích

na 3. ročník

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

CYKLISTICKÉHO LOUČENÍ S LÉTEM

ZLATÁ TRETRA

Číslo 16 / strana 15

které se koná v neděli 12. 10. 2014

PROGRAM ŠIPKAŘŮ ŠK
BĚLČICE DO KONCE ROKU
2014
25. 10. Účast na českém poháru 5 ve Skořenicích
16. 11. Regionální turnaj
v bělčické sokolovně

Start 1. kategorie ve 13.00 hodin

Start ve 13.30 hodin z nádvoří buzické hospody u ČILÁKA

Soutěží se v těchto kategoriích:

Pojede se ve směru Buzice – Skaličany – Vahlovice – Laciná a zpět

6. 12. Regionální turnaj
ve Vrbně - hostinec U Kiliánů

B - 9-11 let

Pro všechny účastníky občerstvení zdarma, tři nejlepší jezdci v kategorii obdrží

A - 12-14 let

hodnotné věcné ceny.

13. 12. Účast na českém poháru 6 v Praze

Trasy jsou vedeny po měkkém povrchu

Účast přislíbili majitelé historických kol v dobovém oblečení, v rámci sportov-

terénních cest.

ního odpoledne vystoupí taneční soubor z Čížové.

C - 6.8 let

Od začátku října probíhá příprava žákovské ligy v rámci
ŠK Bělčice a DDM Blatná.
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O naději v hospici
Vážení čtenáři, loni jsem Vám v tomto čase
psal o tom, komu a jak prachatický hospic slouží,
kolika Vašim spoluobčanům již mohl pomoci.
Hospic začíná tam, kde vítězná medicína končí,
neboť vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení a člověka jeho onemocnění ohrožuje na
životě. Slouží zejména onkologicky nemocným
v závěrečných fázích života. Každému je v hospici garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou
bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována
jeho lidská důstojnost. Tyto sliby jsme mohli
naplňovat i desítkám Vašich blatenských sousedů, které jsme doprovázeli na věčnost.

O tom, co hospic je, má snad již většina společnosti alespoň povšechnou představu. Znalejší
vědí, že se jedná o zdravotnické zařízení, které
pečuje o terminálně nemocné. O ty, jimž svíčka
života dohořívá, a u kterých byly vyčerpány
všechny možnosti vedoucí k vyléčení. Zpravidla
se jedná o onkologicky nemocné, průměrná doba
pobytu se pohybuje okolo 30 dní. Ti ještě hloubavější vědí, že hospic se u pacienta soustředí
nejen na zaléčení bolesti tělesné, ale nedílně též
i duševní, sociální a duchovní. Ovšem málokdo
již ví, že hospic je zařízením, které se věnuje
také péči o blízké pacienta. Jak v období pobytu
v hospici, tak i po úmrtí, tj. ve fázi truchlení.
Jednou z aktivit, jimž se v péči o pozůstalé
věnujeme, jsou tzv. Vzpomínková setkání.
Přibližně s čtvrtročním odstupem zveme blízké
těch, kterým jsme směli sloužit a doprovodit je
na Věčnost. Každé setkání spočívá ze dvou částí.
První je bohoslužba, při které jsou mj. čtena
jména našich zemřelých pacientů a přímluva za
ně. Bývá jich nemálo - ročně dochováme přes
dvě stovky těžce nevyléčitelně nemocných.
Při třech setkáních za rok to znamená vždy asi
sedmdesátku jmen.
Všechna jsou zapsána v Knize živých, trvale
uložené na viditelném místě v hospicové kapli
sv. Jana Pavla II. Je to velká kniha, která má pro
každý den v roce jednu svou, daným datem nadepsanou, stránku. V ní jsou zapsáni ti, kdo v ten
den odešli na Druhý břeh. V různých po sobě
jdoucích letech. Kniha je trvalou připomínkou
na ty, kteří se u nás léčili. Většině lékaři utišili
bolesti těla, mnohým ustaly bolesti duše, došli
smíření v rodině, se sebou samými, s Bohem.
I proto je možná o tyto akce zájem a příbuzní
přijíždějí i z větších vzdáleností, z celého kraje.
Paradoxně někdy nejvíce pro ty, kteří nejsou
věřícími a kteří zvolili nešťastnou formu pohřbu -
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rozptylovou loučku. Nemají hrob, ke kterému se
mohou navracet, vzpomínat u něj a vést potomky.
A tak se stává, že na Knihu živých, na příslušnou
stránku, se jezdí podívat a zavzpomínat příbuzní i mnoho let po úmrtí milovaného blízkého.
Kniha se tak stala pevným bodem jejich životů
a připomínkou rodinných pout.
Po bohoslužbě pozveme všechny účastníky
na občerstvení a děkujeme jim za důvěru, ve které nám svěřili své nejbližší. Věříme, že u většiny
z nich jsme naplnili ideál hospicové péče. Tj. aby
člověk odcházel z tohoto světa bez bolesti,
usmířen a s vděčností za život, který mu byl dán.
Pozůstalí a zaměstnanci hospice se setkávají
nad kávou a zákuskem, vzpomínají na to dobré,
co mohli prožít. Nebývají to setkání v slzách,
smutku či depresi. Snad proto, že odchod z tohoto světa byl hezčí a bezbolestnější, než se ti,
kteří hospic zvolili, zpočátku obávali. Jsou to
spíše setkání pokorného a děkovného ohlédnutí,
vřelé pospolitosti. Setkání povzbudivá k tomu
propustit blízkého. Nalézt odvahu, nestalo-li se
tak již, říci mu v duchu pět nejdůležitějších vět
v životě: Děkuji Ti! Odpusť mi! Odpouštím Ti!
Mám Tě rád! Můžeš jít!
Znějí-li uvedené řádky málo reálně, snad je
doplní slova pozůstalých po našich pacientech.
…děkuji velmi za Vaše vlídná slova, za Vaši
péči, lásku a starostlivost o ni. Za to, že jste jí byli
oporou a pomocí v jejím těžkém období. Děkuji
za Vaše nesmírné pochopení, porozumění, za
Vaše úsměvy a vlídná slova, pohlazení. Děkuji
za to, že jsme ji mohli kdykoliv navštěvovat a být
s ní. (Z dopisu vnučky pacientky)
… Jsme všichni šťastní, že tatínek mohl
poslední dny trávit právě u Vás. Je též velmi
důležité, že umožníte blízkým trávit poslední
dny s nemocným. Myslíme si, že nic lepšího jsme
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my a především vy udělat pro něho nemohli…
(z dopisu dcery pacienta)
… Několikrát jsem maminku navštívil a byl
jsem velmi příjemně překvapen péčí a pozorností, kterou je u Vás zahrnuta. Dojala mne všudepřítomná laskavost a něha. Důstojný přístup
Vašich zaměstnanců, ale i dobrovolníků k lidem
v nejkřehčí chvíli jejich života, plný projevů
úcty a lásky, je zcela nevídaný. Netušil jsem, po
zkušenosti s LDN či internou okresní nemocnice,
že takový zázrak může u nás existovat. (z dopisu
syna pacientky)
Ne vždy je naše práce snadná. Ale, navzdory
ekonomickým potížím a nevstřícnosti škarohlídů, má smysl. Protože každý člověk se snaží
dělat v životě, co umí, aby si zachoval lidskou
důstojnost. Při umírání je někdy třeba, aby však
jeho důstojnost hájil někdo jiný. Navíc, snažíme-li se zlepšovat péči o křehké a slabé, zvyšujeme
i svoji vlastní naději na to, že jednou z tohoto
světa nebudeme odcházet v osamění a trápení.
Více informací naleznete na www.hospicpt.
cz.
PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana
N. Neumanna, v. o. s.
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NEDĚLNÍ ČAJE
U DATLA 2014
28. 9. od 15.00 Cover Ladies
11. 10. od 13.00 Turnaj ve stolním
fotbálku
18. 10. od 20.00 Positive Mind+ Hentai
Corporatio
25. 10. od 20.00 HERDEK FILEK
+ hosté
8. 11. od 20.00 Battole
15. 11. od 20.00 Kníry
22. 11. od 20.00 Libido Challenge
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VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA Blatná pracovníka na pozici:
 výrobní technolog - elektro
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ elektro-tech. zaměření,
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, firemní benefity a odpovídající mzdové
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA Blatná pracovníka na pozici:
 výrobní technolog - strojař
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ strojního zaměření,
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, firemní benefity a odpovídající mzdové
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní
pozice:
 konstruktér strojírenský /dřevoobrábění
Strojní inženýři přípravy a realizace investic,
inženýringu
 obsluha dřevoobráběcího CNC stroje
Seřizovači a obsluha číslicově řízených
dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných
výrobků
 údrbář -kovo/elektro
Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)
 lakýrník,přípravář v lakovně
Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků
 dělník dřevozpracující výroby truhlář
(převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci
v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: od 1. 9. 2014
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
interiery@interiery-schodiste.cz
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U INZERCE
StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná

Nabízíme provedení tČchto prací:
xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ
PĜíjem 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

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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Autodíly –
železářství

s.r.o.
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)

MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje

 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování

sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.cz


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
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ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
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MUSIC CLUB
BLATNÁ
OTEVŘENO PÁTEK + SOBOTA
OD 21.00 hod.

AKCE ŘÍJEN
FINLANDIA VODKA 25,MÍCHANÉ NÁPOJE COSMOPOLITAN 65,TANEČNÍ MUZIKA-DISCO-HOUSE
náměstí Míru 102
Blatná 388 01
(sklepní prostory)

-

Kompletní zednické práce
Kompletní pokrývačské práce
Krovy, klempířské práce
Zateplení domů, fasády z dotací
Obkladačské práce
Zámkové dlažby
Výškové práce
Pronájem lešení
Půjčovna žebříkového výtahu

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
Kontaktní telefon: 722 905 684,
Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným úřady.
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu (možno vyhotovit i online).

Uč se, hraj si a procvičuj mozek s angličtinou, výuka napříč generacemi
Učitelka s 20-ti letou praxí výuky, absolventka Chichester College(FCE) a Jaspex
Praha (st.jazyk.zk) nabízí konverzaci, přípravu na FCE a na maturitu. Začátečníci
i pokročilí všech generací vítáni, v malých skupinkách i jednotlivě na míru.

Mgr.Bc. Pavlína Říská, tel: 602 105 434, pavlinariska@seznam.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

DODÁVÁME uhlí BÍLINA
kostka, ořech, ořech II
brikety - Německo
NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy
písky, štěrky
OSB desky

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
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