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 Prvňáčci ze ZŠ TGM dostali svá první 
vysvědčení netradičně

Ten čas letí! Připadá nám to jako chvíle, 
co jsme se 1.  září sešli s našimi prvňáčky 
ve třídě. Za tu,chvíli“ jsme se toho spoustu 
naučili a spoustu věcí jsme společně prožili. 
Umíme číst, sčítat, odčítat, krásně píšeme, 
naučili jsme se naslouchat jeden druhému, 
stali ze z nás kamarádi!

Od září děti z 1. A i z 1. B mají oporu ve 
svých kamarádech z devátých tříd. Pasovali 
prvňáčky na školáky, prožili s nimi vánoční 
besídku, starají se o ně o přestávkách a zatím 
poslední příjemné chvíle jsme s nimi strávili 
při předávání vysvědčení. Prvňáčci byli ráno 
velice nedočkaví. První vysvědčení! Kdo by 
nebyl napnutý a plný očekávání. Všechny 
děti byly šikovné, a tak na každého čekalo to 

nejhezčí vysvědčení- samé jedničky! Každý 
deváťák,svému“ prvňáčkovi předal společně 
s třídní učitelkou barevné vysvědčení a vě-
noval mu vlastnoručně vyrobenou medaili. 
Nechyběla ani sladká odměna a zasloužený 
potlesk.

Prvňáčci jsou děti zvídavé, ale také zvě-
davé, a  tak překvapili deváťáky při jejich 
předávání vysvědčení. Přestože deváťáci 
jsou ostřílení školáci a ne vždy jsou známky 
to, co je nejvíc zajímá, i mezi nimi se našli 
borci se samými jedničkami. Chceme touto 
cestou našim deváťákům popřát šťastnou 
ruku při výběru střední školy a hodně štěstí 
u přijímacích zkoušek!

Mgr. Zdenka Voříšková

 

 
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu Blatná, 

 

  
ZVE OBČANY MĚSTA BLATNÁ A JEHO OSAD NA BESEDU  

O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATNÁ 
 

  
 
  

 KDY: 19. února 2015 od 17: 00 hod.  
 KDE: Komunitní centrum aktivního života (velký sál, Nádražní 661, 388 01 Blatná) 
 
 
 
 
Cílem této besedy bude seznámit veřejnost s koncepcí návrhu Územního plánu Blatná. Bude zde i možnost diskutovat se zpracovateli 
(ARCHUM architekti s. r. o., Praha) a pořizovatelem (MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování) tohoto územního plánu. 
 
 
Pořizovatel informuje, že tato beseda je neformálního charakteru a je pořádána nad rámec zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Proto nebude možné podat oficiální připomínky (dle § 50 stavebního zákona), 
ale pouze písemně či ústně sdělit své názory, náměty a dotazy k představenému rozpracovanému návrhu Územního plánu Blatná. Tyto 
názory a náměty bude možné písemně předat pořizovateli, a to do 27. 2. 2015. U pořizovatele bude též po konání besedy možné 
nahlížet do tištěné formy prezentace.  
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Aktual ity��
Vzpomínka na 
Jaroslava Bůbala

V pondělí 26. 1. 2015 se v blatenském kre-
matoriu rozloučili přátelé společně s rodinou 
s Jaroslavem Bůbalem, který zemřel ve věku 
76 let. S panem Bůbalem jsem měl možnost 
pracovat od roku 1985 na ředitelství Zá-
padočeských kamenolomů a  štěrkopísků 
a později na Finančním úřadu v Blatné. Byl 
patriotem Plzně a hlavně Blatné, zajímalo ho 
dění a změny v Blatné, rád o nich diskutoval, 
někdy i tvrdohlavě obhajoval svoje názory. Že 
mu nebylo lhostejné, co se kolem něho děje, 
dokazoval aktivitami ve veřejném životě, 
naposledy pracoval v komisi pro nakládání 
s  obecním majetkem při MěÚ v Blatné, 
působil v Sokole, ve výboru Honebního spo-
lečenství v Mačkově, ve volebních komisích 
a  zúčastňoval se setkání občanů v Centru 
kultury a vzdělávání Blatná. Možná, že pro 
někoho byly jeho aktivity i nepříjemné, ale on 
měl svoje názory, o kterých byl přesvědčený, 
že jsou správné a prospěšné. Nezapomínal na 
svoje spolužáky ze základní školy, se kterými 
měl stále o čem diskutovat. V důchodovém 
věku se scházel se svými vrstevníky v cukrár-
ně paní Havlenové, kde dával k lepšímu svoje 
životní zkušenosti ve spojení se znalostí míst-
ních poměrů a starousedlíků. V zaměstnání, 
hlavně na Finančním úřadu, kde pracoval 
od roku 1990, jsme ho znali jako kolegu, 
který se choval přátelsky a měl pochopení 
při problémech ostatních. Stejně vystupoval 
při pracovním jednání s veřejností. Neměl 
rád aroganci a  nadřazenost. Byl jedním 
z posledních, který dával svému okolí najevo 
svoji příslušnost k veřejné správě tím, že na 
pracovišti, na společenských i veřejných ak-
cích nenosil rifl e, ale naopak nosil kravatu. Ti, 
kteří ho blíže poznali, určitě budou v dobrém 
vzpomínat na jeho ochotu naslouchat a popo-
vídat na každé téma. Vzpomínejme na Jardu 
při zvuku zvonů z blatenské věže, kam pro 
nás chodil zvonit nedělní poledne.

Václav Vít

SDH Hajany 
Vás srde n  zve 

na 
 

Hasi ský ples 

Kde: sál OÚ Hajany                              Kdy: 21. února 2015 od 20,00 hod. 
 

Vstupné 100 K  

                 Hudba Radek Šimsa                         
Bohatá tombola 

OD HROMNIC STUDENÉHO MÉNĚ, 
TEPLÉHO VÍC (2. 2. )

Vlády se ujal poslední zimní měsíc - 
ÚNOR, slunce svými zlatými paprsky opět 
začíná zkrášlovat náš svět, den se prodlužuje 
a jaro se zase o kousek přiblížilo. Abychom 
vás trochu naladili,vybrali jsme vám proto 
pozitivnější pranostiky:

NA SVATÉHO BLAŽEJE PIJE SKŘIVAN Z KO-
LEJE (3. 3. )

O SVATÉ JULIÁNĚ PŘIPRAV VŮZ A SCHO-
VEJ SÁNĚ (16. 2. )

NA SVATÉHO MATĚJE POSTAČÍ JEN KOŠILE 
NA TĚLE (24. 2. )

Z JARA SVATÝ MATĚJ MILÝ OTVÍRÁ ZEMI 
A  ZEMSKÉ ŽÍLY. A  TEN SE ČAS LOMÍ 
LED, TŘEŠTÍ JAKO MNOHÁ ZEĎ. PLOUCH 
SE NÁM UKAZUJE A LÉTO PŘIBLIŽUJE. 
PTACTVO SE OBVESELUJE A  VESELE 
PROZPĚVUJE.

Přesto však zima ještě trvá, letos nebyla 
nijak krutá, tak uvidíme jakou bude mít 
v únoru sílu. Od Tří králů do Popeleční stře-
dy nastal čas MASOPUSTU. V posledních 
letech také v Blatné úspěšně ožívá tradice 
masopustního průvodu, času rejů a taškařic. 
Připravovaná akce se letos uskuteční v sobo-
tu 14. února od 13.00 hodin. Věříme, že účast 
bude zase o něco větší než loni.

A od Popeleční středy už je to jen co by ho-
dil kamenem do Velikonoc. Ale to nechceme 
předbíhat. Jistě vás nepřekvapíme informací, 

že již připravujeme PRODEJ TRADIČNÍCH 
VÝROBKŮ LIDOVÝCH VELIKONOC. Od 
poloviny února je najdete v naší nabídce.

PROTO NEZAPOMEŇTE, ŽE NÁS V ÚNO-
RU A BŘEZNU NAJDETE PRAVIDELNĚ 
KAŽDOU SOBOTU DOPOLEDNE V PRŮ-
JEZDU POD VĚŽÍ NA TŘÍDĚ J. P. KOUB-
KA 3, VŽDY OD 9.00 - 12.00 HODIN. 
INFORMACE I ZBOŽÍ ZÍSKÁTE TAKÉ 
NA www.lidove-remeslo.cz (e-shop)tel. 
736765747.

TIP NA ÚNOR: PYTLÍČKY A PANENKY 
S VŮNÍ LEVADULE

NOVÉ KNIHY: O. Fibich Bramborákový 
receptář z Chluman (krajové recepty)

O. Fibich Čtyři rytíři (legendy a pověs-
ti kraje prácheňského)

O MASOPUSTNÍM ÚTERKU MUSÍ HOS-
PODÁŘ A HOSPODYNĚ HODNĚ TANCO-
VAT, ABY JIM VYROSTL VELKÝ JEČMEN 
A BRAMBORY.

KDYŽ JE SEDM NEDĚL PŮSTU, SEDM MA-
SOPUSTU A SEDM NEDĚL DO SVATÉHO 
DUCHA, BUDE ÚRODNÝ ROK

JEDÍ-LI SE KOBLIHY NA SLUNCI, BUDOU 
SE MALOVANÁ VEJCE JÍST NA PECI

ROZSÉVÁ-LI MASOPUST (FAŠANĚK) SNÍH, 
ROZSÉVÁ HOUBY

Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tímto informovala, že Zastupitelstvo města 

Blatná (dále jen ZM) na svém lednovém zasedání odsouhlasilo zve-
řejňování audio nahrávky ze zasedání ZM na webových stránkách. 
Na odkazu http://www.mesto-blatna.cz/mesto/samosprava/zastupitel-
stvo-mesta/ je tedy možné si poslechnout záznam vždy z posledního 
zasedání ZM.

V případě Vašeho zájmu je možné, na rozdíl od schůzí Rady města 
Blatná (dále jen RM), které jsou neveřejné, dostavit se na zasedání 
ZM osobně. Na I. pololetí 2015 byly schváleny tyto termíny konání: 
25. 3. , 13. 5. a 24. 6. 2015.

Přijatá usnesení na zasedání ZM a  rovněž také na schůzi RM 
je možné shlédnout na tomto odkazu: http://www.mesto-blatna.cz/
mesto/samosprava/.

 
Koncepce prevence kriminality na období 2015 - 2017

Rada města Blatná na své 3. schůzi dne 21. ledna 2015 schválila 
podání žádosti o dotaci na projekt „Blatná – Hřiště u  stadionu“. 
Jedná se vybudování street workoutového hřiště. Podmínkou podání 
žádosti je vypracování a schválení strategického dokumentu v oblasti 
prevence kriminality. Tento dokument s názvem Koncepce prevence 
kriminality na období 2015 - 2017 byl schválen usnesením č. 15/15 
a naleznete ho na webových stránkách města Blatná http://www.mes-
to-blatna.cz/urad/odbory-a-oddeleni-meu/05-socialni-odbor/tiskopisy/

Koncepce prevence kriminality na období 2015 - 2017 byla vy-
pracována členy Komise prevence kriminality. Jejím cílem je díky 
vytýčeným opatřením dosáhnout snižování míry závažnosti trestné 
činnosti a  zvyšování pocitu bezpečí občanů. Nastavení vhodných 
preventivních opatření s cílem odstranit nežádoucí negativní jevy 
nebo je alespoň minimalizovat.

Koncepce má vytvořit srozumitelný podklad pro spolupráci sub-
jektů veřejné správy, jejichž společným zájmem je prevence krimi-
nality. Dokument sleduje současný stav a zároveň stanovuje priority 
na období 2015 - 2017. Data jsou zpracována v bezpečností analýze 
a SWOT analýze.

Bezpečnostní analýza vychází ze zdrojů Policie ČR za období 2013 
a 2014 a z přehledu přestupků Správního odboru Městského úřadu 
Blatná za období 2013 - 2014.

Sociálně demografi cká analýza čerpá z dat Úřadu práce a Městské-
ho úřadu Blatná. Institucionální analýza uvádí hlavní subjekty veřejné 
správy zabývající se prevencí kriminality, ale také školská zařízení či 
služby sociální prevence. SWOT analýza zvažuje specifi ka a konkrétní 
problémy Blatné. Identifi kuje silné a slabé stránky systému prevence 
a na druhé straně příležitosti a rizika pro oblasti prevence krimina-
lity. Závěr KPK vytyčuje priority prevence kriminality a navrhovaná 
opatření spolu s konkrétními výstupy.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Kogenerační jednotky ve městě Blatná
Na konci minulého roku uzavřelo Město Blatná a městská spo-

lečnost Technické služby města Blatné, s. r. o., která je mimo jiné 
zodpovědná za provozování kotelen včetně výroby, distribuce tepel-
né energie zákazníkům, smlouvu o spolupráci se společností E.ON 
Trend, s. r. o. v oblasti dodávek tepelné energie z kogeneračních 
jednotek (kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektrické energie). Tento záměr byl schválen na zastupitelstvu 
dne 16. 12. 2013, kde byla nabídka společnosti E.ON Trend, s. r. o. 
označena za nejvýhodnější. Před tímto schválením proběhla řada 
jednání, na kterých se zástupci Města Blatná a společnosti Technické 

služby města Blatné snažili vyjednat co nejlepší podmínky. Cílem této 
spolupráce je dlouhodobá stabilizace ceny tepelné energie, která je 
založena na snížení nákladů na výrobu tepelné energie v našich ko-
telnách, také zachování stávajícího centrálního zásobování tepelnou 
energií, která poskytuje svým obyvatelům komfort v podobě spoleh-
livých dodávek tepelné energie jak pro vytápění, tak pro přípravu 
teplé vody včetně všech souvisejících služeb. Dále zabránit odpojování 
odběratelů, které vede v první fázi ke zdražování tepelné energie 
konečným odběratelům. To by mohlo vést v konečném důsledku 
až k rozpadu stávajících CZT (centrální zásobování tepla), vzniku 
lokálních zdrojů, které budou zhoršovat kvalitu ovzduší ve městě.

V  současné době již probíhá výstavba nových kogeneračních 
jednotek v obou městských kotelnách (k. Čechova, k. Nad Lomnicí), 
a pokud půjde vše podle plánu, měl by být zahájen jejich provoz 
v průběhu této topné sezóny. Teď něco málo k základním technickým 
údajům o nově instalované technologii. V kotelně Čechova se reali-
zuje kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem 800 
kWe a tepelným výkonem 884 kWt, současně bude instalován v této 
kotelně i akumulátor tepla o objemu 80 m3. V kotelně Nad Lomnicí 
se pak jedná o kogenerační jednotku, která bude mít instalovaný 
elektrický výkon 500 kWe a  tepelný výkon 584 kWt a  i zde bude 
instalován akumulátor tepla, a to o objemu 50 m3.

Společně věříme, že se nám podaří přesvědčit naše zákazníky, 
spoluobčany města Blatná, že kroky které děláme, jsou smysluplné 
pro zachování centrálního zásobování tepelnou energií, přináší kom-
fort a mají do budoucna svůj velký význam a smysl např. v dopadu 
do kvality života a životního prostředí.

Richard Schenk, E.ON Trend
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Kogenerační jednotka v kotelně Nad Lomnicí.

Beseda o návrhu nového Územního plánu Blatná
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování (poři-

zovatel) ve spolupráci se společností ARCHUMarchitekti, s. r. o. (zpra-
covatel) si dovolují pozvat občany města Blatná, jeho osad, a celou 
širokou veřejnost na besedu o návrhu nového Územního plánu Blatná. 
Beseda se uskuteční ve velkém sále Komunitního centra aktivního 
života dne 19. února od 17 hodin, o den dříve 18. února od 18. hodin 
v osadě Skaličany. Na programu bude představení rozpracovaného 
návrhu nového Územního plánu Blatná zpracovatelem. Po úvodním 
výkladu, který bude zajištěn prostřednictvím autorizovaných architek-
tů, bude následovat diskuze včetně zodpovězení případných dotazů. 
Zároveň bude možné do rozpracovaného návrhu územního plánu 
nahlédnout a případně se dotázat na konkrétní řešení, či na další 
průběh pořizování, ke kterému se s ochotou vyjádří odbor výstavby 
a územního plánování. Tato beseda bude neformálního charakteru 
pořádaná nad rámec stavebního zákona, proto není možné uplatnit 
námitky a připomínky defi nované např. pro společné jednání či veřej-
né projednání. Občanům však rádi vyjdeme vstříc a jejich případné 
názory a náměty rádi vyslechneme při besedě, zároveň bude možné 
je předat písemně na podatelnu Městského úřadu Blatná, a  to do 
27. 2. 2015. Do tohoto data bude rovněž možné nahlížet do tištěné 
formy prezentace na odboru výstavby a územního plánování MěÚ 
Blatná.                                                                        (pokr. na str.4)



Ročník 26 (36) Blatná 6. února 2015 Číslo 2 / strana 4Číslo 2 / strana 4 Blatná 6. února 2015 Ročník 26 (36)

Beseda o návrhu nového Územního plánu Blatná

Nejčastější otázky pokládané k novému územnímu plánu:

Proč je vůbec beseda pořádána?
Jedná se o krok pořizovatele a zpracovatele, který by více přiblí-

žil problematiku územního plánování veřejnosti. V nedávné době 
byl návrh územního plánu představen zastupitelům města Blatná 
a v této návaznosti bychom rádi představili návrh i veřejnosti, které 
se bezprostředně dotýká.

Co od besedy očekávat?
Od besedy můžete očekávat poměrně podrobný výklad zpraco-

vatele územního plánu, budete moci nahlédnout do rozpracovaného 
návrhu a případně se dotázat na problematiku s územním plánováním 
související.

V jaké fázi se současný návrh nového územního plánu nachází 
a kdy bude vydán?

Návrh Územního plánu Blatná se nachází ve fázi před společným 
jednáním (hlavní fáze: projednávání zadání – společné jednání – veřej-
né projednání – vydání). Společné jednání je etapa, při které je návrh 
územního plánu projednáván s dotčenými orgány (hájící např. zájmy 
v oblasti památkové péče, životního prostředí, dopravy nebo ochrany 
a bezpečnosti obyvatelstva), sousedními obcemi, ale i veřejností, 
která může v této fázi uplatnit písemné připomínky. Vydání nového 
územního plánu se očekává v polovině roku 2016 – ovšem v rámci 
pořizování mohou nastat skutečnosti, které zapříčiní protažení celého 
procesu, proto je nutné na tento termín nahlížet opravdu s rezervou.

Kdy se mohu k návrhu územního plánu vyjádřit?
Pokud jste to nestihli při podávání podnětů, či prostřednictvím 

připomínek uplatněných k zadání, můžete využít ještě:
a) neformální možnosti – zde na besedě
b) formální možnosti – v  řádném průběhu pořizování v době 

vyhlášení veřejnou vyhláškou (doba zpravidla trvající přes 30 dní) 
při společném jednání či veřejném projednání – tyto fáze ještě 
nastanou a veřejnost o nich bude informována v místním tisku, na 
internetových stránkách města Blatná – aktuality, sekce územní plá-
nování a v neposlední řadě jak na fyzické, tak webové úřední desce.

Po vydání územního plánu zastupitelstvem již případná doplnění 
nebudou možná.

Bude mému námětu z besedy, připomínce či námitce ke spo-
lečnému jednání či veřejnému projednání vyhověno, respektive 
bude zapracována do návrhu územního plánu?

V první řadě bude posouzena zákonnost a  „věcná“ správnost 
(zapadnutí do navržené koncepce, ne každou připomínku může také 
územní plán vyřešit). Proto nemusí být všem námětům, připomínkám 
či námitkám vyhověno.

Bude se nový návrh územního plánu lišit od stávajícího?
Ano bude. Stávající územní plán a jeho změny je již zastaralý – 

Územní plán sídelního útvaru Blatná je z roku 1996. Od této doby 
proběhlo vydání nového stavebního zákona, který byl v nedávné 
době rozsáhle novelizován. Nutné je tedy nejen zajištění souladu 
s legislativou, ale i soulad ustálenou judikaturou v oblasti územního 
plánování a současně nastavenými trendy Ministerstvem pro místní 
rozvoj a Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Petra Kaiser z Vachy je čestnou občankou Blatné
Každý, kdo se aspoň trochu zajímá o partnerské vztahy Blatné s městy 

a obcemi z jiných zemí, se určitě setkal s paní Petrou Kaiser. Ve Vaše byla 
dlouhá léta předsedkyní partnerské komise, byla duší všech akcí, společ-
ných pro Blatnou, Vachu a Sargé-les-Le Mans, nechyběla na prázdninových 
táborech pro české, německé a francouzské děti.

Letos v lednu slavila životní jubileum a od Města Blatná dostala krásný 
dárek – čestné občanství města. Do Vachy, kde pro Petru připravili její 
přátelé narozeninovou oslavu, se vypravily tři členky „pracovní skupiny 
pro partnerské vztahy“, aby jí jednak popřály k narozeninám všechno 
nejlepší, ale hlavně předaly vzácný dar od našeho města.

Petra byla nesmírně překvapená a dojatá, takový dárek nečekala.
Na Petřinu oslavu vážili dlouhou cestu i přátelé ze Sargé.
Na  fotografi ích je předání ofi ciální listiny, skupinka přátel z Blatné 

a  Sargé-les-Le 
Mans.

Dalším dár-
kem pro Petru, 
který jí udělal 
velkou radost, 
byl šátek s  ob-
rázky ze společ-
ných akcí. 

B. Malinová

Ze životopisu Petry Kaiser, který poslal starosta Vachy Martin Müller
Paní Kaiser v  roce 1991 partnerství mezi městy Sarge-le-les-Mans 

nejdříve vybudovala  a poté významně ovlivňovala. 
V roce 1993 bylo nově vzkříšeno partnerství mezi Vachou a Blatnou. 

Paní Kaiser toto partnerství vybudovala a významně utvářela.
Paní Kaiser byla a je jako předsedkyně partnerské komise města Vacha 

zodpovědná za ofi ciální styky s Blatnou. Organizovala četné tábory mlá-
deže mezi našimi partnerskými městy a také mnoho vzájemných návštěv 
občanů obou našich měst.
Pro město Vacha spolupracuje úzce s

- Institutem pro evropská partnerství a mezinárodní spolupráci (IPZ) 
v Hürthu,

- Evropským informačním střediskem (EIZ) v Erfurtu,
- kontaktním místem „Evropa pro občanky a občany“ v Berlíně.

Partnerství měst Vachy s Blatnou a Sargé se tím stalo známé po celém 
Německu.
S partnerskými městy Blatná a Sargé, Važec a Holton-le-Clay udržuje 
rovněž kontakty.
Pod jejím vedením byla práce partnerské komise města Vacha a partner-
ských měst několikrát oceněna

- Zlaté hvězdy partnerství od Evropské komise v Senigallii (Itálie) 1996
- Evropská cena Institutu pro evropská partnerství a mezinárodní 

spolupráci (IPZ) v Bonnu
- 2. místo Evropské ceny Svobodného státu Durynsko 2013
Pozoruhodné jsou její osobní kontakty s předsedy partnerských komisí 

a  starosty našich partnerských měst. Paní Petra Kaiser rozvíjí mnohá 
soukromá osobní přátelství s občany Blatné

Aktivovala spolupráci se školami a  spolky v partnerských městech 
a i obcím v regionu poskytovala pomoc a podporu při budování partner-
ských vztahů.

Své bohaté zkušenosti s prací pro partnerství dávala vždy do služeb 
partnerských vztahů a města Vacha.
Shrnutí:

Bez paní Petry Kaiser by partnerství mezi Vachou a Blatnou v  této 
podobě neexistovalo. Ona je rozhodujícím způsobem zodpovědná za in-
tenzivní výměny a přátelství mezi našimi městy.

Pro případné dotazy jsem rád k dispozici.
S přátelskými pozdravy

   Martin Müller, starosta města Vacha
Města Vacha, Blatná a Sargé-les-Le Mans byla společně vyznamenána 19. 10. 1996 „Zlatou 
hvězdou EK“ za aktivitu v partnerství občanů, na čemž má Petra Kaiser velkou zásluhu.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net           http://www.mesto-blatna.cz

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému lednovému počasí mohly Technické služby 

města Blatné, s. r. o. zahájit svou činnost i na úseku údržby veřejné 
zeleně. Hlavní činností na tomto úseku bylo provedení ostříhání 
větví na lípách, které lemují hlavní blatenské ulice, jako např. T. G. 
Masaryka, Tyršova, Jana Wericha, Šilhova a dále pak v odlehlých 
lokalitách (Nábřeží Husovo).

Níže přikládáme fotografi e z činnosti pracovníků na veřejné zeleni.

Výstavba bezbariérových přechodů
I v  letošním roce pokračují Technické služby s výstavbou bez-

bariérových přechodů a míst pro přecházení v Blatné. Vzhledem 
k příznivému počasí byly práce zahájeny již v měsíci lednu, kdy došlo 
k realizaci výstavby dvou míst pro přecházení na chodníku v ulici Pa-

lackého u parkoviš-
tě u ubytovny Tesly. 
Jako každým rokem 
je v případě výstav-
by bezbariérových 
přechodů a míst pro 
přecházení investo-
rem Město Blatná.

Níže přikládáme 
fotografi i z prová-
děných úprav mís-
ta pro přecházení 
v ulici Palackého.

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ
PRCEK, trpasličí pinč, pes, přes 8 let

V  záchytných kotcích umístěn od 19.12.2014. 
Pejskovi  je přes 8 let, váží necelých 5 kg. Je vy-
kastrovaný, očkovaný a odčervený. Má laserem 
odstraněný zubní kámen. Má rád děti, psy, feny, 
kočky i jiná domácí zvířata. Naprosto nekonfl iktní. 
Z počátku je trochu plachý, ale jakmile si zvykne, 
je to velký mazel. V hodný do baráčku ke starším 

lidem. Má radši ženy než muže. 

CYRIL, jagdteriér, pes, přes 10 let
Dne 27.12.2014 byl nalezen na trase mezi 

Skaličany a Blatnou. Jedná se o jagdteriéra nebo 
jeho křížence. Je mu přes 10 let, má horší chrup, 
hůř vidí a slyší. Na krku měl dvouřadový řetízko-
vý obojek. Je nekonfl iktní a přátelský k lidem i ke 
psům. Očkovaný a odčervený. Vhodný k baráčku 

na zahradu do zateplené boudy.

DÁŠENKA, kříženec, fena, asi 10 let
V kotcích umístěna od  15.1.2015. Původní 

majitelka se o Dášenku ze zdravotních důvodů 
nadále nemohla starat. Dáša je asi 10letá kří-
ženka menšího vzrůstu. Není vhodná k dětem. 
Pejsky si vybírá. Byla zvyklá žít v bytě. Z počát-
ku k  lidem nedůvěřivá, ale jakmile si zvykne, 
je mazlivá. Dáša je vykastrovaná, odčervená, 

očkovaná, čipovaná.

• 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 

Blatná, okres Strakonice, jižní Čechy

Inzerujeme na PesWebu:
www.pesweb.cz

Jsme na internetu! Adresa:
www.kotce-blatna.estranky.cz

Máme i facebookové stránky:
Záchytné kotce MP Blatná 

Živou country muziku můžete zažít každé první 
úterý v měsíci v restauraci Sokolovna
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SDH Hajany 
Vás srde n  zve 

na 

Detský maškarní ples 
dne 21. února 2015 

od 14,00 hod 
 

OÚ Hajany 
Vstupné dobrovolné 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA BLATENSKU
Na Blatensku byla Tříkráloválová sbírka zahájena 2. led-

na na faře v Blatné, kde koledníčkům P. Marcin Piasecki 
požehnal. 3. ledna se už skupinky tří králů rozešly, aby toto 
požehnání šířily dál mezi lidi. U každých dveří, které se 
otevřely, tři králové zazpívali a dali cukříky a na památku 
kalendářík. Lidé na oplátku velice štědře koledníčkům při-
spívali do zapečetěných kasiček. Naposledy vyšli králové do 
ulic 11. ledna, a to v Sedlici a v Mužeticích.

Na krásném a překvapivém výsledků (téměř o 40% vyš-
ším než v předešlém roce) se podílelo 91 koledníčků a 24 
vedoucích skupinek. V oběhu bylo 32 pokladniček.

Z celkového výnosu bude 35% využito na humanitární 
pomoc a charitní projekty v ČR i v zahraničí a na režii sbír-
ky (cukříky, kalendáříky….). 65% využije Oblastní charita 
Strakonice na zakoupení kompenzačních pomůcek a křesílek 

pro Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích a pro půjčovny kompenzačních pomůcek 
ve Strakonicích a v Blatné.

Velmi si vážíme všech, kteří ochotně a důstojně prezentovali charitu. Není lehké 
zhostit se role vedoucího skupinky či přímo koledníka. Chce to víru ve správnou věc, odvahu, 
přesvědčení a ochotu najít si čas a snášet nepříjemné lednové počasí. Věřím, že všem byla 
odměnou radost ze společných zážitků, i toho, že někoho potěšili či přímo dojali. Děkuje-
me i všem dárcům, kteří koledníčky vlídně přijali! Tři králové často dostávali dobroty 
a našli se i takoví dobří lidé, kteří promrzlé skupince nabídli teplý čaj u rozehřátých kamen. 
S nepříjemnou reakcí se koledníčci setkávali vyjímečně.

Jak známo: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhaní“ patří se tedy především po-
děkovat Pánu Bohu, že se při sbírce (alespoň u nás) nikomu nic nestalo a všichni ve zdraví 
a spokojení dorazili domů. Věřím, že s Boží pomocí díky vykoledovaným prostředkům se 
dostane pomoc lidem, kteří to potřebují.

OBEC VÝTĚŽEK
Bezdědovice 2 161,–
Bělčice 9 062,–
Blatná 31 714,–
Hajany 3 593.-
Chlum 4 011,–
Kadov, Ln.Málkov, Pole, Vrbno 8 311,–
Kocelovice 3087,–
Mužetice 1 670,–
Lnáře 7 755,–
Sedlice 17 266,–
Škvořetice 4 299,–
Tchořovice 8 055,–
Uzenice, Uzeničky, Černívsko 3 927,–
Celkem za Blatensko 104 911.-
Celkem za OCH Strakonice 236 434,–

Spolek přátel žaludského esa
zve srdečně na tradiční turnaj 

v karetní hře PRŠÍ,
který se uskuteční v sobotu dne
7. února 2015 od 14.00 hodin
v hostinci u ČILÁKA v Buzicích

Dětem všech věkových kate-
gorií oznamujeme,

že se v sobotu 14. února 2015 
od 14.00 hodin koná

v hostinci u ČILÁKA v Buzicích

VELKOLEPÝ DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL

• oblíbené písničky a melodie 
k tanci a dobré náladě

• žertovné soutěže všeho druhu
• soutěž o krále či královnu 

karnevalu
• věcné i sladké odměny pro 

každého
Srdečně zvou majitelé pohádkové 

hospůdky

Program na únor 2015
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/pra-
rodičů

odpoledne:
Pondělí:
14:30 – 15:30 - Výtvarný kroužek paní 
Vydrové pro děti z 1. až 3.tříd
15:30 – 16:30 - Šikovné ploutvičky – vý-
tvarný kroužek pro děti od 4 let
Úterý:
15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30 - Veselé 
pískání – hra na zobcovou fl étnu, nácvik 
správného dýchání pro děti od 3 let

Program na pondělky a středy
  9. 2. - ptačí budka
11. 2. - sněhulák
16. 2. - kačenka
18. 2. - hvězdičky
23. 2. - meloun
25. 2. - koník

Akce-Hospoda 
U Datla jaro 2015

14. 2. Funkce šroubu+Hyena-
s(D)+Libido Challenge

21. 2. Kůrovec+Addiction

21. 3. Záviš-Koncert pro plnole-
té v plnoleté Hospodě U Datla
celý víkend oslava 18tého 
výročí hospody.

28.  3. Zutro+OTK+Unkilled 
Worker

4. 4. Poletíme?
Začátky ve 20.00
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Prodej živých ryb na sádkách v Blatné, v Rojicích 
a na Šarláku v Písku

Akce! - Kapr I.tř. 54 Kč/kg
Platnost akce od 2. 2. 2015 do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Živý pstruh na sádkách v Blatné a na Šarláku! 130 Kč/kg!

Prodejní doba:
Blatná: zpracovna V období od února do listopadu pondělí až pátek 8-13:30 hodin.
Blatná: prodejna živých ryb V období od 2. února do 27. března 2015 pátek od 12 
do15 hodin.
Písek Šarlák, sádky Rojice: V období od 2. února do 27. března 2015 ve středu a pátek 
od 12 do16 hodin.

Příběhy z našeho muzea, tentokrát 
o ostruze…

Mnozí z nás si při představě ostruhy vyba-
ví zvonivý zvuk kráčejícího kovboje v někte-
rém ze starých fi lmů o divokém západě, kdy 
dva protivníci kráčí ulicí a divák slyší jen ono 
příznačné cinkání. V našem muzeu se ovšem 
nenachází kovbojské ostruhy, ale jejich starší 
varianty z  lokality Závišín, nádraží, které 
nosili rytíři.

Tato část vybavení jezdce měla význam ne-
jen jako prostředek k pohánění koně, 
ale také jako potvrzení sociálního 
statusu, kdy se stávala insignií vyšší 
vrstvy jezdců či rytířů, kteří se mohli 
honosit uměním jezdectví a pravdě-
podobně i vlastnictvím koně, což byl 
nemalý majetek. Počátky rytířství či 
profesionální armády spatřují mnozí 
historici v bitvě u Poitiers, kde Karel 
Martel porazil Araby v  roce 732. 
V této bitvě se poprvé objevila orga-
nizovaná armáda, která byla složena 
z mužů, jejichž prací byl boj ve službách své-
ho pána. Obdobnou vrstvu bojovníků nachází-
me i na našem území od raného středověku, 
kdy se zde formovaly první organizované 
státní útvary pod vedením jednoho panovní-
ka. V případě Velké Moravy to byla knížata 
z rodu Mojmírovců a po rozpadu jejich říše 
v 10. stol. se jako první prosadili Přemyslovci 
v Čechách. V  tomto období ještě neznáme 
stabilní hradská centra, díky nimž by mohl 
panovník kontrolovat svá území, a proto bylo 
pro něj nutné být neustále mobilní i s celou 
svojí družinou. K tomu jim sloužili především 
koně a  jejich vlastní schopnost ovládnout 
umění jezdectví. Často tuto formu vlády 
nazýváme jako „vládu ze sedla“.

Nutným vybavením jezdce byla také 
zbraň (meč, kopí atp.), opasek a právě ona 
ostruha, která představuje pro archeology 
cenný zdroj informací, neboť je chronologicky 
citlivá a na základě jejího tvaru lze bezpečně 
datovat celou vrstvu, ve které byla objevena. 
Nejstarším typem byly románské ostruhy 

zakončené jednoduchým bodcem, který se 
později ve 12. stol. profi luje do jehlanovitého 
tvaru a později od poloviny 13. stol. se ustálil 
tvar zakončení na ozubené kolečko s dlouhý-
mi paprsky, stejné jaký má i náš exemplář. 
Obdobnou proměnou prošel také úchytný 
systém, který byl na počátku tvořen pouhým 
háčkem a později ploténkami s dvěma otvory 
pro uchycení pásků.

Již v 11. - 12. stol. došlo ke změně ve 
struktuře moci, o kterou se panovník reál-
ně opíral. Jezdci z panovníkovy družiny si 
upevnili své postavení, stejně jako vládnoucí 
rod Přemyslovců, a získali do svého držení 
statky dědičně. Jejich moc se nyní již neopírá 
pouze o zbraň a koně, na kterém jedou, ale 
na tradici moci, kterou odvozují od drženého 
léna a dlouhé linie předků z pradávných dob. 
Někdy je jejich zakladatelem mýtická bytost, 
např. rod Buziců, s nimiž jsou propojeni Rož-
mitálové, odvozoval svůj počátek od předka 
podobného Bivojovi, a proto mají v erbu kančí 
hlavu. Totožnou transformací prošla i výbava 
jízdního bojovníka. Náhle nosí zdobné opas-
ky a ostruhy, pro které neměla z funkčního 
hlediska výzdoba nijaký význam. Nakonec 
na přelomu 16. a 17. stol. se tyto propriety 
stali pouhou insignií moci a vzpomínkou na 
předky z časů rytířských.

Takovou vzpomínkou na poslední rytíře, 
jakými byli Přemysl Otakar  II. nebo Jan 
Lucemburský či ještě Karel  IV., je právě 

Jaroslav Lev z Rožmitálu a na Blatné, který 
se v  roce 1465 vydal na cestu k dvorům 
evropských panovníků. Jak již víme, o  jeho 
pouti nás spravují dva cestopisy z pera No-
rimberského měšťana Gabriela Tetzla a rytíře 
Václava Šaška z Bířkova. Ono dílo napsané 
Václavem Šaškem ukazuje na tendence pana 
Lva přiblížit se rytířským ideálům, kdy je vy-
kreslován jako ten čestný, statečný, pobožný, 
rozhodný, prostě dvorský typ rytíře, který se 
ve službách víry vrhá do nebezpečí v cizích 
krajích. Je tedy jisté, že i  on a  celá jeho 
družina byla dozajista vybavena podobným 

způsobem jako výše vykreslený rytíř. 
Své ostruhy nosili především při tur-
najích a při vjezdech do měst, aby tak 
zdůraznili svůj původ a společenský 
status rytíře.

Ovšem nechceme vytvářet před-
stavu, že právě tuto ostruhu ze 
Zavišína mohl mít na sobě někdo 
z  rodu Rožmitálů, neboť neznáme 
přesnou lokalitu nálezu a  datace 
je pouze rámcová. Také si musíme 
uvědomit, že stejně jako nám někdy 
upadne knofl ík, tak i těmto rytířům 

mohla ostruha upadnout při jízdě a  jen 
těžko by ji hledali, a proto není možné bez 
větších znalostí přisoudit jakýkoliv artefakt 
konkrétní postavě z dějin. Můžeme si pouze 
představovat, že právě tuto ostruhu měl na 
noze někdo z dvora Lvů z Rožmitálu, který se 
hnal přes pole a lesy na lovu za svou kořistí 
nebo právě na tomto místě předváděl své 
jezdecké umění, při čemž se mu utrhl pásek 
a ostruha spadla z nohy, avšak to již patří 
k  řemeslu popularizátorů historie, kteří si 
nemusí tolik lámat hlavu s kritickým přístu-
pem k pramenům a obhájením svých tézí.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Kulturní  kalendář��

7. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ BÁL
| 13:00 | karneval pro děti
Sokolovna Blatná

7. 2. SOBOTA | 21:00 |
PARALLEL ACTIVITY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

14. 2. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
MASOPUST
| 8:00 – 12:00 | tradiční trhy, Na Příko-
pech
| 13:00 – 13:45 | shromáždění masek, 
u CKVB
| 13:45 | představení tradičních masek 
průvodu, u Kaplanky
| 14:00 | čtení rozsudku nad Bakchu-
sem před muzeem a následně MA-
SOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
| po průvodu | poslední rozloučení 
s Bakchusem, u Kaplanky, vyhlášení 
nejzajímavější masky průvodu

14. 2. SOBOTA | 20:00 |
VIII. SPOLEČENSKÝ PLES 
TJ SOKOL BLATNÁ
Sokolovna, Blatná
Hraje Swing Band Tábor

14. 2. SOBOTA | 20:00 |
FUNKCE ŠROUBU + LIBIDO 
CHALLENGE + HYENAS (D)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
POCHODEM ŤAP
Pohádkové žihadlo POHADLO
Starý palác, zámek Blatná

19. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
BESEDA O NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATNÁ
Velký sál, KCAŽ
Pořadatel
MÚ Blatná, odbor výstavby a územní-
ho plánování

21. 2. SOBOTA | 20:00 |
KŮROVEC + ADDICTION
PořaDatel a místo konání

Hospoda U Datla

21. 2. SOBOTA | 21:00 |
CIRKUS CERMAQUE
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 2. NEDĚLE | 15:00 |
SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
v českém znění | USA 2015 | Mládeži 
přístupný | 140 Kč

11. 2. STŘEDA | 19:00 |
NEZLOMNÝ
Životopisný / Drama / Akční / Válečný 
/ Sportovní / Historický v původním 
znění s titulky | USA 2014 | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 137 min | 120 Kč

13. 2. PÁTEK | 20:00 |
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 
PŘÍPAD
Akční / Komedie v původním znění s 
titulky | USA 2015 | Nevhodný mládeži 
do 12 let | 97 min | 110Kč

18. 2. STŘEDA | 19:00 |
A. HITCHCOCK: OKNO DO 
DVORA | PROJEKT 100 |
Mysteriózní / Thriller / Romantický v 
původním znění s titulky | USA 1954 | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 112 min 
| 80 Kč

20. 2. PÁTEK | 20:00 |
50 ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama / Romantický v původním zně-
ní s titulky | USA 2015 | Nevhodný mlá-
deži do 15 let | 124 min | 130 Kč

22. 2. NEDĚLE | 15:00 |
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný / Pohádka / Fantasy v čes-
kém znění | Rusko 2012 | Mládeži pří-
stupný | 80 min | 100 Kč

13. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
TVŮRČÍ DÍLNA „CHYSTÁME SE 
NA MASOPUST“

Městská knihovna Blatná
Dílna pro děti, kde si mohou přijít vy-
robit masopustní škrabošky.

17. 2. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … 
a háčkujeme
Městská knihovna Blatná
Můžete si přijít vytvořit háčkované by-
tové a módní doplňky.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Od ledna 2015 bude pro čtenáře každý 
měsíc v dětské knihovně připravena 
křížovka, kterou si budou moci vyluš-
tit. Vždy na konci měsíce proběhne 
slosování a ze správných odpovědí 
vylosovaný výherce dostane malou 
odměnu.

OD 1. LEDNA 2015 NOVÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ: 
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

10. 2. – 12. 4. 
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KNIHA
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ: 10. 2. ÚTERÝ | 17:00 |

Špalíček kramářských písní, Bible be-
nátská z roku 1506, jedna z prvních 
českých tištěných knih, Chronicon 
Martimiani, a knižní vazby od staro-
věkých svitků, přes koptské, gotické a 
renesanční vazby až k současným kni-
hařským trendům.  Tyto unikátní histo-
rické tisky ze sbírky muzea a historické 
ručně šité knižní vazby si můžete pro-

 Kino

 Akce

 Knihovna

3D

 Výstavy
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Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PREVENT  
je pomáhat lidem, kteří hledají řešení ob-
tíží spojených se závislostním chováním. 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373 
863. 

10. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
HELLO RAGTIMES, HELLO 
SCOTT JOPLIN!
klavír a viola
zámek Blatná
koncert KPH
Slavná díla Sco�a Joplina a dalších v 
rytmu ragtime zahrají na klavír Tomáš 
Impellizzeri a na violu Ondřej Kvita. 
Ragtime je osobitý a specifický způ-
sob klavírní hry, který je považován 
za poslední mezistupeň mezi tradiční 
černošskou lidovou hudbou a jazzem. 
Jednoduše jednoduchý způsob, jak 
pohodově přivítat přicházející jaro!

20. 3. PÁTEK | 19:00 |
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Městská divadla pražská
Divadelní sál, Sokolovna Blatná 
Představení v rámci divadelního před-
platné
Režie: Vladimír Michálek  Scéna: Jiří 
Hlupý  Kostýmy: Katarína Hollá
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Há-
dek
Legrační, dojímající příběh lásky a od-
pouštění. Náhodná automobilová ne-
hoda přivádí do styku dva muže, kteří 
by se jinak nikdy nesetkali, a navždy 
změní jejich život. Rozdělují je dvě ge-
nerace, a co začíná jako komedie kon-
trastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený 
příběh o riziku osamělosti, předsudků 
a netolerance. Jak týdny plynou, vy-
tváří se přátelství, prověřují se lidské 
vztahy a odhalují tajemství.
Hra nejen o tom, jak lze překlenout ur-
čité propasti, ale hlavně lidský příběh 
plný humoru i dojetí.
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea, www.ckvb.cz

hlédnout na výstavě věnované knize a 
restaurování knihy. Výstava vznikla ve 
spolupráci s VOŠ grafickou a SPŠ gra-
fickou v Praze.
Součástí výstavy bude doprovodný 
program pro základní a střední školy. 
Více informací na www.ckvb.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ 
PRO VEŘEJNOST:

19. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
ZNOVUZROZENÍ BIBLE 
BENÁTSKÉ
Přednáška Bc. Milany Vanišové, ve-
doucí oddělení Konzervátorství a re-
staurátorství SOŠ grafické a Střední 
průmyslové školy grafické v Praze.

7. 2. SOBOTA | 18:00 |
CESTOPIS: MONGOLSKO NA 
MOTORCE
Kavárna, KCAŽ
Cesta Marka Kláska a Jana Chrže na 
motorkách až do dalekého Mongol-
ska. Přijďte si poslechnout vyprávění o 
20 260km dlouhé a dobrodružné ces-
tě. Vstup volný.

12. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Výroba originálních šperků s lektorkou 
Eliškou Houzimovou.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: huikari@ckvb.cz

13. 2. PÁTEK | 19:00 |
4 Z KYTICE
Kavárna, KCAŽ
Strašidelnou atmosféru na pátek tři-
náctého vám zaručí netradiční básnic-
ký přednes klasického díla v podání 
Jakuba Doubravy a Lukáše Urbance. S 
využitím elektrické kytary, syntetizéru 
a groove boxu vás tito mladí umělci 
vtáhnou do děje čtyř balad ze sbírky 
Karla Jaromíra Erbena.
Vstup: 100/60 Kč (plná cena/seni-
or,student,ZTP)

17. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: Z POPELNICE 
DO LEDNICE
Kavárna, KCAŽ
Než se zelenina dostane z pole na váš 
talíř, nejméně polovina jí skončí na 
skládce. Režisér Valentin Thurn před-
kládá ve svém snímku znepokojivá a 
alarmující fakta o našem vztahu k jíd-

lu a zároveň hledá možnosti, jak tuto 
situaci zlepšit. Vstup volný.

19. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
Suterén, KCAŽ
Řezbář Lukáš Marek vás seznámí s 
tajemstvím tohoto starého řemesla a 
vyzkoušíte si sami něco vyřezat. Kur-
zovné: 100 Kč/2hod. V případě zájmu 
se hlaste na: huikari@ckvb.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STU-
DENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ
Od 8. ledna začínáme s přípravou stu-
dentského dne a zapojte se i vy, stu-
denti široko daleko!! Schůzky s dob-
rovolníky budou probíhat pravidelně 
každý čtvrtek. Pro více informací kon-
taktujte mail: huikari@ckvb.cz

2. 2. – 28. 2. 
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
VERONIKA TESKOVÁ: NĚKDO 
SE DÍVÁ
Grafika, linoryt, vosk a tuš
KCAŽ

ÚT – ČT
Jazykové konverzace
KCAŽ
Jazykové konverzace jsou otevřeny 
zájemcům v průběhu celého roku. 
Cena: 
150 Kč/1 účastník (individuální hodi-
na)
75 Kč při 2 účastnících
50 Kč při 3 a více účastnících

Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA
          18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽEL-
STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHO-
SOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ 
OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, 
o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PRE-
VENT

 Těšte se

 KCAŽ
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O víně po kapkách – 
kapka devatenáctá
Modré odrůdy Svatovavřinecké a Tem-
pranillo

Po delší odmlce zdravím všechny příz-
nivce dobrého vína a chtěl bych navázat na 
své pravidelné články v Blatenských listech 
před několika lety. Pokud jsem se nezmýlil, 
mělo by se jednat o 19. pokračování povídání 
o víně. A protože v zimním období se díky 
venkovní teplotě velká část z nás uchyluje 
ke konzumaci červených vín, zmíním se dnes 
o dvou „modrých“ odrůdách, z nichž jedna je 
bohatě zastoupená i v českých a moravských 
vinicích, ta druhá v zemích s podstatně větší 
intenzitou slunečního svitu, především ve 
Španělsku. Jak asi většina z Vás tuší, pro vět-
šinu odrůd červených vín je vyzrálost hroznů 
hlavním předpokladem kvality vína a souvisí 
s množstvím slunečního záření.

Svatovavřinecké, ve francouzsky mlu-
vících zemích nazývané Saint Laurent, 
v německy mluvících Sankt Laurent.

Tato odrůda se vyskytuje téměř výhradně ve 
střední Evropě. Nejvíce se tato odrůda rozšířila se 
zavedením vysokého vedení révy vinné v Rakousku 
a u nás. Vyskytuje se i v několika dalších středo-
evropských zemích, zejména v Německu, ale i na 
Slovensku. Zajímavostí je, že se jedná o starou od-
růdu, která vznikla ve Francii. Podle genetických 
analýz vzniklo Svatovavřinecké jako semenáč 
odrůd burgundských (u nás dnes pochybně 
nazvaných jako rulandské).

Do Státní odrůdové knihy byla tato odrůda 
zapsána v roce 1941. Dnes je nejpěstovanější 
modrou odrůdou v České republice, a  jako 
jedna z mála modrých odrůd je s úspěchem 
pěstována i v české vinařské oblasti. Je mož-
né, že své jméno dostala tato odrůda podle 
toho, že její bobule se začínají vybarvovat 
ke svátku sv. Vavřince (10.  srpna). Barva 
bývá tmavě červená, granátová až fi alová. 
Ve vůni často převládá višeň, někdy třešeň, 
sušené černé ovoce nebo vzácně přímo černý 
rybíz, u dobrých vyzrálých ročníků povidla. 
V chuti se často prosazují ovocné tóny, někdy 
bývá drsnější, nezanedbatelný je obsah jem-
ných, strukturovaných tříslovin. U dobrých 
ročníků jsou vína této odrůdy z vybraných 
lokalit velmi vysoko ceněna. Např. rakouské 
vinařství Gerhard a Brigitte Pittnauer, jehož 
vína dovážím do ČR, prodává úspěšně vína 
odrůdy St. Laurent ze svých nejlepších poloh 
i za více než 25 €.

Vína této odrůdy jsou vhodná k  sýrům 
s  výraznou chutí, ke kořeněným masům, 
drůbeži, ale i k divočině. Známá a využíva-
ná je kombinace s kachnou a husou. Jistě 
máte v paměti nedávný svátek Sv. Martina, 
kdy jsme Svatovavřineckým vínem zapíjeli 

svatomartinskou husičku. Tady se uplatní 
i vyšší obsah kyselin mladých vín. Jinak je 
Svatovavřinecké vínem, schopným doprovo-
dit široké spektrum běžných pokrmů. Kromě 
toho, právě Svatovavřinecké víno je dobrým 
nápojem jako takovým. A přestože na tomto 
místě hovořím o Svatovavřineckém jako 
o červeném víně, nelze tuto odrůdu nezmínit 
jako základ pro výrobu vynikajících růžových 
vín a klaretů, stejně jako cuvée (směsek) s ji-
nými odrůdami (Modrý Portugal, Frankovka, 
Cabernet, Merlot aj).

Vína odrůdy Svatovavřinecké lze s úspě-
chem uchovávat. Často se však zráním, které 
překročí hranici 5 – 8  let, již nic nezíská. 
Mnoholeté archivování se tak až na vyjímky 
nedoporučuje. Z moravských vinařů, kteří 
produkují vynikající „vavrince“, mohu jmeno-
vat rodinná vinařství Šabata, Jedlička & No-
vák, bratři Korábové aj.

Tempranillo, odrůda pěstovaná nejčastě-
ji ve Španělsku a několika dalších zpravidla 
španělsky či portugalsky mluvících zemích 
(Chile, Argentina, Brazilie). Synonyma, 
používaná v  jiných oblastech, než Rioja ve 
Španělsku, jsou např. Tinto Fino, Tinta del 
Pais, Cencibel či Tinto de Madrid. Jak na-
povídá název, je tato odrůda poměrně brzy 
dozrávající (temprano = časně). Poskytuje 
kvalitní surovinu pro vynikající vína přede-
vším ve španělských oblastech Rioja (30 tis. 
ha), Alaves a Ribera del Duero. Mladá vína 
této odrůdy jsou lehká, plná ovocných chutí 
(jahody, švestky aj.). Vyhledávaná jsou však 
především vína školená v dubových sudech 
v kategorii „crianza“ nebo a  ještě ušlechti-
lejší kategorii „reserva“ či „gran reserva“. 
Surovina této odrůdy se používá k vytváření 
nádherných jednoodrůdových vín, ale je ce-
něna i jako základ do vín směsných, přičemž 
odrůda Tempranillo tvoří téměř vždy tělo 
těchto směsek. Vína této odrůdy vyzrávají do 
poměrně vysokého podílu alkoholu a tříslovin 
a mají výraznou silně rudou barvu. Po vyzrání 
v dubových sudech získává víno kromě roz-
vinutí ovocných chutí i  typickou kořenitou 
chuť, doplněnou vůní vanilky a tabáku. Delší 
doba zrání se pak projevuje i v chuti švestek 
či domácího džemu, případně čokolády.

Nebudu na tomto místě zmiňovat všechna 
kvalitativní a teritoriální značení španělských 
vín, ale pro zjednodušení uvádím kategorie, 
které se odrůdy, o které zde píšu, dotýkají 
především:

Crianza - červená vína musí být mini-
málně dva roky stará, z toho aspoň 6 měsíců 
v  sudu. Růžová vína mají minimální stáří 
rok, z toho 6 měsíců zrání v sudu. Zpravidla 
všechna španělská červená vína s  tímto 
označením však zrají 12-18 měsíců v sudu 
a následně 6-12 měsíců v archívu.Víno typu 
Crianza se vyrábí z nejlepších hroznů sezóny. 
Vína této kategorie lze doporučit k bílému 
masu, rybám, telecímu, jemně kořeněným 
dalším druhům masa a krémovým sýrům.

Reserva - pro vína aspoň tříletá s 12mě-
síci zrání v sudu. Opět většina nabízených 
španělských vín zraje dva roky v sudu a ná-
sledné dva v archívu. Vína typu Reserva se 
vyrábí z nejlepších hroznů zvlášť vydařeného 
ročníku. Vína této kategorie kvality a zrání 
lze doporučit ke kachně, jehněčímu masu, 
červeným kořeněným masům a zvěřině. Ob-
sah alkoholu se u těchto vín pohybuje kolem 
13,5 % alkoholu a výše.

Gran Reserva - vína minimálně 5 let stará 
včetně 18měsíců v sudu. I v  této kategorii 
většina výrobců překračuje tyto minimální 
limity, takže v praxi to bývají 3 roky v sudu 
a minimálně dva další v archívu. Víno s ozna-
čením Gran Reserva se vyrábí z nejlepších 
hroznů mimořádně dobrého ročníku, což 
stejně jako v případě Reservy nebývá každý 
rok. Použití těchto vysoce kvalitních vín je 
obdobné jako v kategorii Reserva. Vína v této 
kategorii lze sice získat už od cca 450 Kč, 
výjimkou však nejsou v  této kategorii ani 
mnohonásobky této ceny.

Nakonec tohoto povídání o odrůdě Tem-
pranillo ještě něco pro zajímavost. U rakous-
kého vinařství Rebhof Sommer (velmi teplá 
oblast Neusiedlersee – Hügelland) jsem na-
razil na vynikající víno z odrůdy Tempranillo. 
Protože však v Rakousku nebyla tato odrůda 
zapsána do odrůdové knihy, nebylo možno 
víno nabízet s vyznačením této odrůdy, a tak 
bylo víno označeno písmenem T – pro příliš 
zvědavé vysvětlitelné jako Tafelwein – stolní 
víno. Cena samozřejmě odpovídala kvalitě, 
a tak mnohonásobně převyšovala cenu pou-
hého stolního vína, když pominu fakt, že toto 
špičkové vinařství stolní víno ani nevyrábí. 
I v  tomto rakouském provedení se jednalo 
o velice plné, extraktivní víno plné taninů 
a ovocných chutí. A abych chuť této nádher-
né španělské odrůdy mohl aktuálně přiblížit 
i dalším zájemcům, doplnil jsem nabídku 
stáčených vín ve své vinotéce právě o víno 
této odrůdy v kvalitě „crianza“. I v tomto re-
lativně levném provedení jde o velmi kvalitní 
víno plné ovocných chutí.

Těším se na další povídání o víně v příš-
tích číslech Blatenských listů nebo u mne 
ve vinotéce.

Milan Žíla
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Paranormální úkaz nad Myšticemi
Byly světelné objekty nedohledanými mimozemskými loděmi?
V časopisu „Eningma“, mapujícím záhady a nevysvětlitelné jevy 

mimo jiné v oblasti vesmíru, byl roku 2011 publikován článek, ve 
kterém vědecké kapacity z organizace „SETA“ upozorňovaly na brzké 
přiblížení fl otily tří mimozemských kosmických lodí nad planetu Zemi. 
Podle jejich studií měla zmíněná fl otila nad naší planetou proletět 
v polovině roku 2012. Nic takového však nebylo v inkriminovaném 
období zaznamenáno a odborníci spekulovali marně o tom, zda se 
spletli nebo mimozemská fl otila změnila kurs.

Nyní se objevila hned tři očitá svědectví lidí, kteří v posledním dub-
novém víkendu roku 2012 spatřili na noční obloze nad obcí Myštice 
světelné objekty neznámého původu. Nabízí se hypotéza, že právě ony 
byly onou vědci nezaznamenanou vzdušnou fl otilou mimozemských 
lodí. Dost dobře možná, že pokud se potvrdí tato teorie, dostane se 
Blatensko do školních učebnic nebo se o nevysvětlený paranormální 
jev začnou zajímat prestižní odborníci z vědeckých kruhů.

Jak se ale celá událost tehdy v dubnu roku 2012 odehrála? Co viděli 
tři svědci před objektem myštického staročeského hostince? Svědec-
tví podává pan K.: „Tehdy si nový provozovatel myštické hospody 
pozval mého syna, aby hostům v sále večer zahrál na klávesy. V půl 
jedné ráno jsme pak vynášeli zevnitř do auta synovu aparaturu. Když 
jsem s jeho přítelkyní překročil práh hostince, ukázal jsem na noční 
nebe a povídám jí: „Hele, tam vedle měsíce svítí nádherná hvězda!“ 
Bylo na tom ale cosi mystického- záře od té hvězdy se upírala na 
protilehlou obec Chobot za rybníkem Labuť s takovou intenzitou, že 
celá vesnice byla osvícena jako ve dne! Když jsme ohromeni popošli 
k našemu autu, všiml jsem si, že se od měsíce směrem k nám blíží tři 
hvězdy najednou. Když se venku ocitl i můj syn, tři světla se přiblížila 
takřka nad naše hlavy a v jejich závěsu blikalo červené světlo. A pak 
to přišlo! Nad námi se zastavila obrovská, svítící zářivka a ustrnula 
minimálně na pět minut. Pak červená zářivka popojela a my jsme 
hleděli na stěnu a  strop, obsypané lesklými kameny a obestřené 
hustou mlhovinou. Pak se to proměnilo- okolo obřího panelu, který 

rozlohou daleko přesahoval rybník Labuť, se objevily střední a malý 
panel totožného vzezření. Měly oranžovou barvu, šedočerné okraje, 
z každé strany čtyři zelená kolečka s oranžovým středem. Když se 
tělesa pohnula a ztrácela se ve tmě, bylo možné zřetelně pozorovat 
boční křídla a uprostřed třepetající se hvězdy. Po celou dobu, co jsme 
pozorovali paranormální úkaz, vládlo okolo nás hrobové ticho. Tou 
dobou už kuňkají žáby, ale teď jsme neslyšeli vůbec nic. Ani žádný 
pes neštěkal.

Pochopitelně jsme se pokoušeli svítící objekty vyfotografovat, ale 
fotoaparát vůbec nefungoval! Dokonce i naše mobilní telefony se 
zčistajasna s příletem ozářené fl otily vypnuly a podařilo se nám je 
aktivovat až v půl čtvrté! Když jsme se trochu vzpamatovali, vrátili 
jsme se do sálu a vyprávěli o tom, co jsme právě zažili. Sklidili jsme 
ovšem jen posměch,“ uzavírá své poutavé vyprávění pan K., který si 
z pochopitelných důvodů nepřeje být jmenován. Zdůrazňuje, že ani 
on ani jeho syn a jeho přítelkyně se v onen večer nedotkli alkoholu.

Co si o tom myslet? Každý musí sám vynést svůj soud. Ovšem svě-
dectví o mimozemských jevech se v dnešní době počítají již na tisíce 
po celém světě a tímhle tématem se zcela vážně zabývá mnoho seri-
ózních vědeckých kapacit. Na Blatensku ovšem na něco podobného 
lidé zcela jistě nejsou zvyklí a ani připraveni. Tahle myštická kauza 
je velmi zajímavá a bude dráždit milovníky senzací svým možným 
napojením na vědecká odhalení. Největší osobnost mezi českými 
záhadology Dr. Ludvík Souček by to výstižně pojmenoval podle své 
slavné knihy „Tušení souvislosti“.

Myštice údajně vykazují jakousi mystičnost i v několika dalších 
případech. Jeden z obyvatel se kdysi pozdě večer vrátil do obce a poté, 
co vystoupil z autobusu a prošel kolem hospody, spatřil před dveřmi 
sedět několik cizích mužů, kteří ho hlasitě zvali na pivo. Uvnitř se 
svítilo. Oslovený zavrtěl hlavou a pokračoval v chůzi. Po několika 
vteřinách mu to nedalo a ohlédl se přes rameno. Před hospodou bylo 
pusto a prázdno a uvnitř byla náhle hluboká tma.

Vladimír Šavrda

Hudba nás sbližuje
Před třemi lety se v Blatné uskutečnil koncert Společná věc, který 

zaujal svou originalitou a neobvyklým zpracováním. Propojení dávné 
minulosti s dokonalou technikou současnosti, způsob zpracování 
projekce i fi lmové záběry si zasloužily pozornost publika. Diváci jej 
mohou navštívit v letošním roce v novém zpracování.

Autorem a realizátorem koncertu je Tomáš Pfeiff er. I letos předsta-
ví návštěvníkům svou jedinečnou hru na Vodnářský zvon. Nástroj je 
na bocích zakončen obloukovitými madly, kterými se rozeznívá, a je 
naplněn vodou. Ta vytváří během hry rozmanité obrazce. Je krásné 
pozorovat kapičky vody, které při fortissimu levitují vysoko nad hla-
dinu. Toto mohou návštěvníci koncertu zažít i vidět také na vlastní 
oči z těsné blízkosti při prohlídce zvonu po koncertě. Slitinu, ze které 
je zvon ulit, tvoří sedm kovů. Spolu s naladěním hráče a prostorem, 
kde se hraje, to ovlivňuje kvalitu a rozsah alikvótních tónů. Podle 
historických pramenů znějící tóny Vodnářského zvonu procházejí 
námi a harmonicky nás vylaďují.

Zvuk Vodnářského zvonu souladí s obrazovou projekcí promítanou 
na speciálním parabolickém plátně. Jednotlivé skladby na sebe nava-
zují a postupně se rozšiřují – vzájemně se prolínajíc v jeden příběh. 
Během koncertu můžeme zažít např. souznění zvonu Vodnářského se 
zvony z chrámu sv. Víta, dokonalostí, barevností a krásou nám učaruje 
pohled na svět skrze fraktály. Ve skladbě Lidé srdce si uvědomíme, co 
znamená naplnění slova lidskost, služba druhému – poznáme i věci, 
které nás ve škole neučili, a přesto jsou reálné. V závěru se přene-
seme do hlubokého vesmíru, jenž ohromuje svou křehkostí a přitom 
obrovskou energií, která z něj vyzařuje.

Témata ukazují svět, ve kterém žijeme, možná z trochu jiného úhlu 
pohledu, než je zvykem, což naznačuje i samotný název koncertu - 
Společná věc. Tomáš Pfeiff er dodává: „Čím jsem starší, tím více si 
uvědomuji, jak je důležité hledat to, co nás spojuje. Naše současná 
civilizace nastavuje model rozdělování, soutěžení, boje kdo s koho. 
Snažím se tedy být malým kamínkem na cestě, která nabízí možnost 
spolupráce, vzájemného pochopení - i směrem k nižším, lidskosti. 
Hudba nás od věků zjemňuje a sbližuje.“

Koncert se uskuteční v úterý 3. března 2015 v 19 h. v TJ Sokol, 
Kalinovo nám. 580. Vstupenky lze výhodně zakoupit již v předprodeji 
na www.dub.cz, více informací na tel. 608 565 733
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sport��

ŠK Šneci Bělčice
ŠK Šneci Bělčice letos oslavili 8 let od svého 

založení. Zakladatelé, kteří působí v klubu do 
dnes, jsou Pavel Mašek a Jirka Gregorovič st.
Klub má dnešního dne základnu 18 hráčů 
dospělých a 12 žáků. Ve spolupráci ZŠ Běl-
čice a DDM Blatná, jsme otevřeli šipkařský 
kroužek. Podmínkou pro otevření tohoto 
kroužku naši členové Pavel Mašek, Zdeněk 
Kilián a Michal Suchánek, museli podstoupit 
Studium pedagogiky pro pedagogy volného 
času vykonávající dílčí přímou pedagogickou 
činnost. Závěrečnou zkoušku všichni úspěšně 
uzavřeli.

Kroužek dětí je v DDM Blatná každé pon-
dělí od 16:30 a v ZŠ Bělčice se nově otevře, 
každou středu od 16:30.

Pro zájemce o tento sport připravujeme 
pravidelné páteční turnaje, kde si budou moci 
vyzkoušet tento báječný sport. Hrací místo 
je sokolovna Bělčice.

Pátým rokem hrajeme nejvyšší šipkařskou 
soutěž v ČR,1. steelovou ligu. Letos postoupit 
mezi posledních 8 týmu bude těžké. Zatím 
se nacházíme na 3. místě, kdy ztrácíme na 
postupové druhé místo ve skupině 2 body. 
Naše nejlepší umístění je 5. místo absolut-
ně. V září 2015 vstoupíme do softové ligy.
Již potřetí budeme mít možnost pořádat 
největší turnaje v České republice. 11. 4. se 
jedná o MR žáků, juniorů a veteránů a 17. 10. 
Č. P. 4.

Termínovka klubu pro zájemce o  tento 
sport a kde se klub ŠK Šneci Bělčice jak 
dospělí tak i žáci představí.
Terminy regionálu na rok 2015:
17. 1. Reg Dubičné u ČB
14. 2. Reg Bělčice
21. 3. Reg Vrbno(Bělčice)
duben Reg Praha
23. 5. Reg Dubičné u ČB
červen Reg Praha
11. 7. Reg Bělčice
srpen Reg Praha
19. 9. Reg Dubičné u ČB
10. 10. Reg Bělčice
listopad Reg Praha
5. 12. Reg Vrbno
Termíny 1 steelové ligy:
31. 1. Liga hrací místo Dubičné u ČB
21. 2. Liga Vrbno
14. 3. Liga Dubičné u ČB
16.5 Liga Bělčice
26. 9. Nový ročník 2015/2016
24. 10. Liga 2015/2016

28. 11. Liga 2015/2016

Termíny Českých pohárů a MISTROV-
STVÍ REPUBLIKY ČR
7. 2. ČP1
7. 3. ČP2
28. 3. ČP3
11. 4. MR žáků, juniorů a veteránu.
          Hrací místo Bělčice sokolovna
25. 4. MR Jednotlivců

30. 5. MR Družstev
12. 9. ČP4
17. 10. ČP5 Hrací místo Bělčice sokolovna
12. 12. ČP6

Klubové akce na rok 2015:
20. 6. Turnaj ve steelovém kriketu
22. 8. Mistrovství klubu Bělčice (jen pro 
členy)

Karel Sedláček z Červeného Kostelce se zapsal do historie 
šipkařského světového šampionátu v Lakeside

V londýnském Lakeside v neděli 11. led-
na večer vrcholí světový šampionát v klasic-
kých šipkách, na němž zanechal výraznou 
stopu Čech Karel Sedláček alias Zlej Kája. 
Rodák z Červeného Kostelce, reprezentující 
jičínský klub Maséři z Veselky, se dokázal na 
mistrovství kvalifi kovat podruhé v řadě a jeho 
pravačka je proto nadále jedinou českou hor-
ní končetinou, která kdy okusila atmosféru 
hodu na slavné „stejdži“ v Lakeside. A oproti 
loňskému premiérového roku byla tentokráte 
podstatně přesnější.

Mezi čtyřicítkou startujících se Evil 
Charlie (přezdívka Zlej Kája v  anglickém 
překladu) na úvod představil v nedělním 
předkole, kde v pohledném utkání přehrál 
reprezentanta Skotska Paula Coughlina 
výsledkem 3:2 na sety s průměrem 82,74 na 
kolo respektive tři šipky (soupeřův průměr 
činil 75,72).

Famózní, parádní, nádhernou, skvostnou, 
excelentní, ohromující. podívanou poté před-
vedl v úterním kole prvním, kde narazil na 
nasazenou sedmičku Angličana Glena Du-
rranta. Přestože v utkání, které bylo označe-

no za jedno z nejpohlednějších na šampionátu 
vůbec, prohrál skórem 1:3, vysloužil si uznání 
moderátora přímo z pódia i komentátorů 
v  televizním přenosu. S průměrem 99,58 
na tři šipky (soupeř 96,21) by totiž vyhrál 
nejen všechny duely prvního kola, ale až do 
soboty 10. ledna zcela všechny, které se na 
mistrovství odehrály (ve včerejším semifi nále 
ho trumfl  právě jeho přemožitel Durrant 
s průměrem 99,87). V  tu dobu pouze dva 
hráči v osmatřicetileté historii mistrovstvích 
měli lepší průměr při prohraném zápase než 
právě Sedláček (v  současnosti tři, protože 
Durrant na svůj zmiňovaný vysoký průměr 
také prohrál). Poměrně slušnou měl Zlej Kája 
i úspěšnost na dablech, a to 46,15. Bohužel 
rozhodujícím faktorem nejsou statistiky, 
nýbrž získané legy respektive sety a  těch 
posbíral více Durrant.

Ať tak nebo tak, české šipky potažmo 
země jménem Česká republika, se na brit-
ských ostrovech zvýraznila tučným písmem. 
A vděčit i děkovat za to musíme právě Karlu 
Evil Sedláčkovi: Bravo, Charlie!
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O badmintonu obecně 
a blatenském zvláště

Badminton patří mezi nejstarší sporty na 
světě. Jeho dohledatelné kořeny sahají do 7. 
století na asijský kontinent. Dějiny moderní-
ho badmintonu začínají v polovině 19. století, 
kdy jej britští vojáci přivezli z kolonizované 
Indie do Evropy a hra dostala svoje současné 
jméno. V České republice se první turnaje 
začaly pořádat v druhé polovině 50. let 20. 
století. Od Barcelony roku 1992 je badminton 
olympijským sportem. Co do obliby je pátým 
nejrozšířenějším sportem na světě. Hrají ho 
a vyhrávají ho nejvíce Číňané a Indonésané.

Ač se to s ohledem na rekreační, oddycho-
vé pinkání nezdá, badminton je nejrychlejší 
raketový sport na světě. Rychlost míčku při 
smeči může přesáhnout i 300 km/h, a vez-
meme-li v potaz rozměr kurtu (pro dvouhru 
5,18 m široký a 13,40 m dlouhý, pro čtyřhru 
6,10 m široký a opět 13,40 m dlouhý) a výšku 
sítě (pouze cca 1,5 m od povrchu dvorce), od 
hráče se vyžaduje pořádná kondička, postřeh 
a předvídavost. Míčky na badminton, lidově 
zvané též košíčky, se vyrábějí z 16 pravých 
husích brk, anebo jsou z plastu, což je levněj-
ší, trvanlivější, zato méně kvalitní varianta.

V Blatné se badminton ofi ciálně – halově 
a oddílově pod hlavičkou TJ Sokol Blatná 
– začal hrát v  roce 1994. Po letitých zku-
šenostech z regionálních soutěží a po sou-
časném trénování dětí se nyní hraje pouze 
v dospělém kolektivu především pro zábavu, 
žízeň a samozřejmě rovněž pro dobrý pocit 
ze zdravého pohybu. To vše v míře nadprů-
měrné bylo k vidění i při posledním turnaji 
blatenských hráčů.

Ten proběhl v naší Sokolovně dne 24. led-
na 2015. Dorazili hráči současní i bývalí, staří 
i noví či jen mladí. Jak ovšem všichni dobře 
víme a jak se znovu potvrdilo, věk je veličina 
značně relativní. Dvouhry se nesly v  lehce 
hašteřivém, avšak stále vřelém a přátelském 
duchu starých proti mladým. Skončilo to 
řekněme remízou, kterou „dědkům“ vybo-
joval hlavně první, nezdolný veterán, Tomáš 
Balík. Až za ním skončilo pásmo „mlaďochů“, 
v pořadí Vlastimil Váně, Václav Pojer, Ondřej 
Soukup a pátý Matěj Slováček. Obdivuhodný 
výkon, který se stejně jako u předchozích 
bude nadále jenom zlepšovat, předvedli 
i další, a sice Petr „Pešek“ Schmid, Roman 
Pojer, Tomáš Šoun, Dušan Kubeš, Miroslav 
Loukota a v neposlední řadě nováček, zdatný 
a statný „Bobr“ Václav.

Po ryze individuálních výkonech násle-
dovala druhá disciplína, čtyřhra. Dvojice 
spoluhráčů byly nyní rozumně vylosovány 
tak, aby hra byla co nejvyrovnanější a nej-
pestřejší. Výjimku tvořila smíšená dvojka Eva 
Bezpalcová a Michal Dvořák, která ostatním 
nedala šanci a zaslouženě čtyřhru vyhrála. 

Právě Michal, ostřílený krajský hráč z  jihu 
Čech, svým umem a přístupem již několik let 
inspiruje současné blatenské hráče k pokra-
čování a sebezdokonalování v badmintonu.

A pak už se jen rozvinulo to, co začalo 
hned s  ránem, totiž družná zábava a do-
plňování tekutin. Zatímco po předchozím 
blatenském turnaji konaném 26. ledna 2013 
se při sledování výsledků druhého kola 
prezidentských voleb připíjely velmi hořké 
fernety, letos to byly fernety štěstí a zdraví, 
pro zasnoubenou Evu a  další oslavence 
a nováčky… A pokud si říkáte, proč vůbec 
psát o partě pinkajících si mužů v nejlepších 
letech a tom, jak si notně zavlažili hrdélk o, 
pak je to proto, že Blatenské listy nejsou je-
nom o výjimečných, ale i obyčejných lidech… 
A kdo by se chtěl, nehledě na pohlaví a věk, 
přidat, může: scházíme se každé úterý od 
21:00 hod. v blatenské Sokolovně (nejdříve 
nahoře, na kurtech).

Vlastimil Váně

BLATENSKÁ RYBA
AKCE LEDEN-ÚNOR 2015
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH celý 450 g (bal. 2 ks) 59,50/ks
KAPR fi let prořezaný mr.VAC 195,–/kg
PANGASIUS fi let mr. 1 kg 69,50/kg
LOSOS HG celý mr. cca 1 kg 125,–/kg
Ryby uzené:
MAKRELA celá 10,90/100 g
TUŇÁK svíčková porce 45,–/100 g
KAPR porce 18,–/100 g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 94,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 1,5 kg 66,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 39,50/kg
Kuřecí stehenní řízek (balení 2 kg) 89,90/kg
Ovoce a zelenina:
Jahody mr. – balení 2,5 kg 49,50 / kg
Meruňky půlky mr. – balení 2,5 kg 39,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 119,–/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda - 1litr 32,50/l

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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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

I nzerce��

www.soublatna.cz

AUTOSERVIS 
SOU Blatná

Střední odborné učiliště Blatná, 
U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Diagnostika, seřízení a opravy 
osobních a užitkových automobilů
Servis vozidel
Měření emisí motorů (zážehových 
a vznětových), příprava na TK

Opravy traktorů 
a zemědělské techniky

Základní kurzy svařování, 
školení a přezkušování

Příjem zakázek Po/Pá 7-14 h

Tel.  +420 383 412 335/333
E-mail  info@soublatna.cz

Autodíly –    
    železářství

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody, 
ploty, pergoly, vrata atd.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

Koupím garáž 
v Blatné za bowlin-

gem.
Tel. 733 328 448

S NÁMI TAM DOSÁHNETE
MONTÁŽ – DEMONTÁŽ – PRONÁJEM

LEŠENÍ
CHCETE STAVĚT, ZATEPLOVAT NEBO 

REKONSTRUOVAT

•  Zaměříme
•  Poradíme nejlepší řešení
•  Vypracujeme cenovou nabídku
•  Spolupracujeme s renomovanými fi rmami
•  Pro fi rmy i soukromníky
•  Žádné omezené množství
•  Záruka příznivé ceny

17. Listopadu 670, Rožmitál p. Tř., 262 42
Kontakt: +420 774 442 610; jomainvest@jomainvest.cz;  www.jomainvest.cz

IČ: 28469186;  DIČ: CZ28469186



Ročník 26 (36) Blatná 6. února 2015 Číslo 2 / strana 15

Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná

Kontaktní telefon: 722905684,
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 fi nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
- osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu(možno vyhotovit 
i online).

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu 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: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

Autodílna Rumplik
nabízí:

- mechanické práce
- elektro práce
- diagnostika
- geometrie náprav
- klimatizace
- pneuservis
- montáž doplňků

provozovna: Drahenický Málkov 20
603 175 362, bronco@cbox.cz

Dále nabízíme čištění interiérů 
vozů,čalouněného nábytku,
koberců atd. po domluvě na 
tel.:777 646 348


Regina Marešová

Zámek Drhovle (hlavní brána)
parkování před areálem zdarma

Bezbariérový přístup do areálu i pedikérny
Otevírací doba – PO, ST, ČT, PÁ 8.00 – 17.00

 POUZE NA OBJEDNÁVKU
ÚTERÝ ZAVŘENO

DOCHÁZKOVÁ PEDIKÚRA I NADÁLE V PROVOZU
732 514 447
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
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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