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Pozvánka na výlov rybníka Buzický
Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny zájemce na výlov rybníka Buzický, který bude probíhat 

od úterý 27. října do středy 28. října. Připraven je bohatý kulturní program a rozmanité občerstvení.
Přijďte ochutnat a koupit vynikající ryby a rybí výrobky.

Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383 422 511, www. blatenskaryba.cz
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Krajská soutěž EKONOMICKÝ TÝM 
JUNIOR 2015
Ve čtvrtek 1. října 2015 se studenti ze 3. a 4. ročníku oboru obchodní aka-

demie zúčastnili krajské soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2015, která se konala 
na OA Písek. Účastnilo se jí celkem 6 středních škol, na kterých studenti navštěvují obor 
obchodní akademie. Celkem 13 týmů bojovalo o nejlepší umístění. Soutěž se skládala 
z  testu odborných znalostí (ekonomiky, účetnictví a  informatiky). Druhou částí byla 
prezentace na zadané téma. Letos se studenti zamýšleli nad problémem „Je výhodné 
se zadlužit“. 
A jak to dopadlo?

Oba naše týmy získaly krásné umístění. Tým OA 4. C ve složení Tereza Plechatá, 
Lucie Chodorová a Lucie Šišková obsadil 7. místo. Studenti 3. C OA Jakub Navrátil, 
Tereza Veselá a Veronika Weberová, kteří byli benjamínkem soutěže, získali 10. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Těšíme se na úspěchy 
v dalších ekonomických soutěžích.

Ing. Hana Augustinová

Tým studentů 3. C OA.

Studenti SOŠ Blatná.

Soustředění před soutěží.
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Aktual ity��

KDYŽ VENDELÍN SLZY RONÍ (20. 10.) 
KAŽDOU PRÁCI ZAJÍC HONÍ.
KDYŽ NA   VORŠULU A   KORDULU 
(22. 10.) VĚTRY DUJÍ, PO CELOU ZIMU 
NÁS NAVŠTĚVUJÍ.

V minulém týdnu se s námi rozloučily 
poslední opožděné sluneční  paprsky babího 
léta. Nastává období chladu, oparů a ml-
hovin, nejkratších dnů v  roce. Těžká vůně 
vlhké země postupně provoní celý kraj. Čas 
dušičkový pomalu přejde v čas předvánoční 
- předadventní.

Zase tu budou VÁNOCE. Časy se mění, 
rok ubíhá za rokem, a tak si často ani neuvě-
domujeme, jak je najednou vše jiné. Žijeme 
v době nadbytku, konzumu, často si stěžuje-
me, že nám chybí  to, či ono. Pokud k sobě 
však budeme upřímní, tak si musíme přiznat, 
že tak dobře jako se dnes máme, jsme se ještě 
neměli. Vážíme si toho? Ani ne, spíš hledáme  
chyby a chtěli bychom všechno ještě lépe. Už 
sice nesháníme věci tak usilovně jako kdysi, 
ale zase nám chybí peníze na všechno co 
bychom si my i naše děti přáli...

S množstvím věcí, které nás obklopují 
však jasně  vidíme, že ty nejsou tím, co nás 
činí šťastnými. Pokud nemáme kolem sebe 
okruh blízkých lidí se kterými si rozumíme, 
věci ztrácí svůj lesk. Vztahy a porozumění 
však za peníze nekoupíme. Teď si možná po-
myslíte, že to není nic nového pod sluncem. 
Všichni to podvědomě víme, ale přece....

Z množství přezdobených  a překombino-
vaných věcí strojově vyrobených,  stále více 
vyčnívají ty jednoduché, skromné, zdánlivě 
úplně obyčejné a  strohé, z přírodních ma-
teriálů,  vytvořené ručně, které jsou zcela 
spjaty s autorem.

Asi už tušíte kam mířím - ano, opět, už asi 
přesně nevím po kolikáté, snad po patnácté, 
pro vás připravujeme vánoční prodej spojený 
s prvky a staročeskými tradicemi ČESKÝCH 
VÁNOC, doplněný originálními výrobky 
našich výtvarníků a uměleckých řemeslníků.

STAROČESKÉ VÁNOCE 2015 V PRŮJEZ-
DU NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

Vánoční prodej letos zahájíme asi 
v polovině listopadu a stejně jako v ka-
ždém roce vám nabídneme celou škálu 
tradičních ozdob a  doplňků českých 
vánoc, ať už se jedná o malovaný per-
ník, či perník z  forem, vizovické těsto, 

modrotisk, slaměné ozdoby a doplňky, 
kukuřičné šustí, ostatní přírodniny, ke-
ramiku, včelí vosk a mnohé další.  V naší 
nabídce najdete i řadu úplných novinek. 
Nebudou chybět ani  vánoční přání, 
papírové betlémy, paličkovaná krajka, 
výrobky ze dřeva a proutí, krmítka pro 
ptáčky, vánoční vůně, františky, purpura, 
svícínky a svíčky aj.

Prodej bude soustředěn zejména 
na soboty dopoledne, ale v prosinci bude 
rozšířený i na další dny v  týdnu - včas 
upozorníme na přesné termíny prodeje.
TIP NA TENTO TÝDEN: KYTICE LNU

LEN - prastará bylina používaná v lidovém 
léčitelství a  textilním průmyslu, kouzelná 
modrými kvítky v době květu a přenádherná 
s  kulatými tobolkami semen po  odkvětu. 
Ojedinělá dekorace do vašich bytů i vhodná 
pro tvoření vánočních ozdob a dekorací dle 
vlasní fantazie.

Lněné semeno je nenahraditelnou součás-
tí zdravé výživy a neopomenutelným lékem 
mnohých i závažných nemocí.
DEN VŠECH SVATÝCH (1. 11.) JE PO-
SLEDNÍ, KTERÝ ZIMU ZAHÁNÍ.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Gynekologicko-porodnická 
ordinace Nemocnice Písek, a.s. 
v nových prostorách

Od 1. 12. 2015 bude gynekologicko - po-
rodnická ordinace přestěhována do nových 
prostorů v ulici Boženy Němcové 29, Blatná 
(budova za  zastávkami ČSAD a ubytovnou 
Tesly).  Pacientky zde ošetřuje místní rodačka 
MUDr. Barbora Karvanová Čabrádková.  Gy-
nekologicko - porodnická ordinace  poskytuje 
péči ženám všech věkových kategorií a v ce-
lém spektru oboru gynekologie i porodnictví.  
Tato ambulance v Blatné je detašovaným 
pracovištěm Nemocnice Písek a.s.. Má úzkou 
vazbu nejen na specializované gyn.por.oddě-
lení nemocnice, ale také na ostatní oddělení 
ať již lůžková (pediatrie, chirurgie, urologie, 
interna), tak nelůžková (zobrazovací metody, 
laboratoře, histopatologie).  Objednávání 
pacientek na konziliární vyšetření, získávání 
výsledků, komunikace s dalšími odborníky 
je tak na nejvyšší možné úrovni. Urogyne-
kologické centrum Nemocnice Písek,a.s. 
řeší všechny potíže související se sestupem 
(výhřezem) ženských pohlavních orgánů 
a  potíže související s  inkontinencí moče 
(pomočování, časté nucení, noční močení, 
atp.) Perinatologické centrum pak poskytuje 
péči těhotným ženám s rizikem předčasného 
porodu nebo s jinými těhotenskými komplika-
cemi. Taktéž jsou zde vedeny porody od 32.
týdne těhotenství.

Nyní se ordinace stěhuje do  větších, 
příjemnějších a  vzdušnějších prostor, kde 
bude kladen ještě větší důraz na  intimitu 
vyšetření ženy. Pacientkám budeme moci 
poskytovat  komfortnější péči i díky novému 
technického zázemí a přístrojovému vybavení 
jako je například nové vyšetřovací lůžko, ul-
trazvuková diagnostika atd. Pacientky čeká 
nové prostředí, pohodlnější čekárna a hlavně 
vlídný přístup kvalifi kovaného zdravotnické-
ho personálu, který je připraven pomoci při 
zdravotních obtížích a udělá vše proto, aby 
se ženy cítily dobře.

Ordinační hodiny jsou oproti minulým 
létům rozšířeny o další den!

Ordinuje se každé úterý od  15.30 
do 18.00 hodin a každou středu od 9.00 
do 13.00 hodin.

Více informací včetně ordinačních hodin 
můžete nalézt na webových stánkách Ne-
mocnice Písek, a.s. www.nemopisek.cz  nebo 
na facebookových stánkách www.facebook.
com/porodnicepisek

V Blatné je o knihy 
stále zájem

Ukazuje to nejen počet čtenářů a návštěv-
níků v knihovně, ale i částka, kterou jsme 
utržili v letošním výprodeji knih. Pro někoho 
mají totiž i staré knihy svoje kouzlo, a pokud 
jim dáme šanci, najdou si nové čtenáře. 
Takovou šancí je každoroční akce Městské 
knihovny v Blatné Výprodej starých knih, 
probíhající vždy v  týdnu před B latenskou 
poutí. I letos jsme nahromadili velké množ-
ství starých, vyřazených či darovaných knih. 
Zbylé neprodané knihy jsou do dnešního dne 
ponechány zdarma k rozebrání v chodbě před 
knihovnou. Ve  výprodeji bývá jejich cena 
5.00 a 10.00 Kč spíše symbolická. Letos jsme 
utržili 15 510 korun, které využijeme zčásti 
k nákupu knižních novinek a zčásti jsme je 
využili k uspořádání literárního zájezdu. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem těm, kteří knihy nevyhazují, ale přine-
sou je raději do knihovny. Taková kniha totiž 
může být pro někoho nepotřebná, ale pro 
jiného zase skvostem či srdeční záležitostí. 

Za Městskou knihovnu Formánková Jindřiška
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Zprávy
z radnice

Informace – Schodiště a další stavební úpravy 
v objektu Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni 
(dříve obchodní dům Labuť) a v jeho okolí
Často slýchám od občanů města dotaz, kdy už se zbourá schodiště, 

kterým se vstupuje do 1. patra zmíněné nemovitosti. Pro přehlednost 
budu v článku používat název OD Labuť. I přesto, že symbol labutě 
dávno z budovy zmizel, nedávno mi děvče v mateřské školce sdělilo, 
že „bude chodit do té školy za Labutí“. Až tak se název v Blatné ustálil.

Nyní tedy několik informací. Je pravdou, že v roce 2007 byla uza-
vřena mezi Městem Blatná, Jednotou, spotřební družstvo ve Volyni 
a majiteli přilehlé nemovitosti čp. 1077 smlouva o budoucí smlouvě, 
ze které vyplývalo mimo jiné zbourání stávajícího schodiště, kterému 
měla předcházet výstavba schodiště nového v zadní části nemovitosti. 
Bohužel od roku 2007 došlo ke změně v záměru s objektem bývalého 
obchodního domu Labuť. Ekonomické důvody omezily aktivity Jednoty, 
spotřebního družstva. Je nutné říci, že do značné míry ovlivnily vynu-
titelnost závazku další okolnosti, především změna územního plánu 
od 15. 11. 2007 do roku 2010, která realizaci záměru neumožňovala 
a dále změna majitele nemovitosti čp. 1077.  S ohledem na uplynutí 
delšího časového úseku od lhůt pro plnění závazků ze smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní lze konstatovat, že povinnosti z této smlouvy 
vyplývající jednotlivým účastníkům jsou nevymahatelné. Překážky 
tedy nastaly u obou smluvních stran. 

Město Blatná, stejně jako majitel OD Labuť Jednota, spotřební 
družstvo ve Volyni, má zájem na zvelebení okolí zmiňované nemo-
vitosti na  tř. J. P. Koubka. V příštím roce dojde k úpravám zeleně 
a mobiliáře. Snad se nám podaří střed města upravit tak, aby se 
blatenským občanům líbil. Možnost vyjádřit se k plánovaným úpra-
vám budete mít na veřejné schůzce dne 3. 11. 2015 v 17.00 hodin 
v Komunitním centru aktivního života Blatná na akci KÁVA S CKV 
A VEŘEJNÁ DISKUZE O VEŘEJNÉM PROSTORU.

Bc. Kateřina Malečková,
starostka města 

Poz vá n k a
k uctění památky u příležitosti vzniku samostatného 

československého státu

Slavnostní vzpomínka k 97. výročí vzniku samostatné-
ho Československa se uskutečn í dne 28. října 2015 ve
14:00 hodin u sochy Svobody. 

Program:  státní hymna
  proslov starostky města

  položení věnce u sochy Svobody

Upozornění na uzavření 
živnostenského úřadu MěÚ Blatná

Upozorňujeme občany, že ve dnech 4. - 6. listopadu 2015 bude 
z důvodu povinného školení úřednic uzavřena agenda živnostenského 
úřadu.

Za případné způsobené problémy se omlouváme.
Ing. Hana Valachová

Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná

Na úřadě lze platit kartou
Na městském úřadě v Blatné byla zavedena možnost placení 

na pokladnách platební kartou. Akceptovány jsou karty Master-
Card, Maestro, Visa, Diners a JCB. V č. p. 322 je platební terminál 
na pokladně, kde se evidují místní poplatky (za odpad, psy, užívání 
veřejného prostranství, ubytování). V č. p. 1520 je možno platit kartou 
poplatky na odboru dopravy.

Ing. Dagmar Malečková,
vedoucí odboru fi nančního a školství  

Beseda
Dne 14. 10 .2015 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu 

Blatná beseda na  téma Bezpečí pro seniory. Besedu každoročně 
pořádá Město Blatná spolu s Policií ČR. Tak jako v minulých letech 
úvod besedy patřil mluvčí Policie ČR, Územního obvodu  Strakonice 
Mgr. J. Novákové, která přítomné seznámila s aktuálními problémy 
v Blatné a jejím okolí. Apelovala na obezřetnost seniorů a zajištění 
jejich bytů a nemovitostí před nežádoucími návštěvníky. Hostem 
besedy byl Ing. Šmíd ze společnosti Portus Prachatice o.p.s. Jeho 
zajímavý příspěvek seznámil přítomné seniory s nástrahami inter-
netu. Každý účastník si odnesl nejenom zajímavé znalosti ale i věcný 
dárek věnovaný Městem Blatná.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Základní informace 
o kotlíkových dotacích

Pokusili jsme se připravit pro potenciální zájemce o kotlíkové 
dotace základní dostupné informace. Přesné znění všech podmínek 
se dozvíme až po vyhlášení první výzvy krajským úřadem.

Co je to kotlíková dotace?
Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v ro-

dinných domech, která bude poskytována prostřednictvím projektu 
Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2014-2020.

Kdo smí žádat o dotaci?
O dotaci může žádat občan, který je vlastníkem nebo spoluvlast-

níkem nemovitosti, v případě spoluvlastníků s  jejich písemným 
souhlasem.

Na co je dotace určena?
Dotaci můžete využít na výměnu zdroje tepla, novou otopnou 

soustavu, rekonstrukci stávající otopné soustavy včetně nezbytné 
regulace a měření, úpravy spalinových cest, opatření na  snížení 
energetické náročnosti budovy (max. do 20 000 Kč), služby energe-
tického specialisty (max. 5 000 Kč), projektovou dokumentaci, stavbu 
neveřejné části plynové přípojky.

(pokr. na str. 4)
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Vítání občánků 6. října 2015 na Zámku Blatná

Foto: Dagmar Šornová.

Tradiční slavnosti vítání občánků města Blatná  se uskutečnily 6. října 2015 v obřadní síni blatenského zámku. S recitací a písničkou 
vystoupily pod vedením slečny učitelky Gabriely Petlánové děti z Mateřské školy Šilhova, Blatná. Paní starostka Kateřina Malečková přivítala 
do života 21 občánků Blatné: 

Maria Bartůňková   nar. 25.02.2015    Vojtěch Čadek  nar. 08.05.2015
Adam Bošek    nar. 01.03.2015    Kristýna Vaňačová   nar. 12.05.2015
Julie Vokurková  nar. 12.03.2015    Tereza Vaňačová     nar. 12.05.2015
Natálie Ounická   nar. 24.03.2015    Rozárka Chlandová  nar. 13.05.2015
Klaudie Čížková  nar. 29.03.2015    Jan Černý    nar. 18.05.2015
Sofi e Čížková    nar. 29.03.2015    Laura Lehečková    nar. 28.05.2015
Laura Málková   nar. 15.04.2015    Tereza Benešová     nar. 01.06.2015
Štěpán Poustka   nar. 20.04.2015    Ondřej Faja    nar. 11.06.2015
David Uldrich    nar. 28.04.2015    Ondřej Blažek     nar. 12.06.2015
Robin Langer    nar. 29.04.2015     Anna Benediktová   nar. 18.06.2015
Valerie Kopáčková   nar. 05.05.2015

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu  příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč. 
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a  lásky také občánkovi Danielu Fiřtovi, nar. 29.04.2015, který se vítání 

občánků nezúčastnil.             Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná

Základní informace o kotlíkových dotacích (pokr. ze str. 3)
Co je hlavním účelem dotace?

Hlavním účelem dotace je umožnit fyzickým osobám výměnu stáva-
jících zdrojů tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním za následující 
zařízení: kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné 
čerpadlo, instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo 
přípravu TV (teplé vody) a , „mikro“ energetické opatření.

Kdy se bude moci o dotaci požádat?
Žádost bude možné podat ode dne vyhlášení výzvy Jihočeským 

krajem, předpokládaný termín 1. výzvy je plánován na přelom roku 
2015/2016. Další výzvy budou následovat do vyčerpání fi nančních 
prostředků.

Jakým způsobem se bude žádost o dotaci podávat? Musím jet 
někam osobně?

Žádost bude možné podat elektronicky pomocí programu Filler, 
který si každý může stáhnout z webových stánek Jihočeského kraje. 
Přímý odkaz bude zveřejněn ve výzvě o dotaci. Vyplněná žádost se 
odešle elektronicky, ale poté ji bude muset žadatel vytisknout, po-
depsat a společně s povinnými přílohami doložit ve stanovené lhůtě 
na krajský úřad (stačí zaslat poštou).

Jaké doklady musím s žádostí o dotaci předložit?
Žádost o poskytnutí dotace včetně rozpočtu, PENB nebo Roz-

hodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená 
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úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, Fotodokumen-
tace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové 
těleso včetně Prohlášení o  jeho funkčnosti a používaném palivu, 
písemný souhlas spoluvlastníků, písemný souhlas vlastníka pozemku 
v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, 
na němž se rodinný dům nachází. Další přílohy budou defi novány 
přímo ve výzvě Jihočeského kraje. 

Musím pospíchat s přípravou žádosti, pokud chci stihnout 
první výzvu?

Ano pokud nemáte PENB nebo budete muset přistoupit k větším 
stavebním úpravám vyžadujícím stavební povolení. Proto doporuču-
jeme nejprve konzultaci s kominíkem, a pokud Vás čekají stavební 
úpravy (např. nový komín, rozšíření kotelny) následně i na stavebním 
úřadě. 

Jak dlouho mám na zpracování podkladů k žádosti o dotaci 
od vyhlášení výzvy?

Na podání žádosti o dotaci bude pravděpodobně čas dva až tři 
měsíce. Přesné lhůty budou uvedeny vždy ve vyhlášené výzvě. Před-
pokládá se, že do roku 2020 bude šest výzev.

Kdy bude muset být výměna kotle dokončena?
Úspěšní žadatelé o dotaci v první výzvě musí počítat s tím, že celá 

akce výměny kotle musí být realizována pravděpodobně do června 
2016.  

Jak velká může být dotace?
Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu mohou být max. 

do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých fi nančních prostředků 
bude činit: 
Kotel výhradně na uhlí 70 % (max. 105 000 Kč)
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa),
plynový kotel ¨ 75 % (max. 112 500 Kč)
Kotle výhradně na biomasu a tepelná
čerpadla  80 % (max. 120 000Kč)
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle re-
alizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší 
označena jako prioritní území. Město Blatná do tohoto území spadá.

Co je PENB?
PENB je zkratka pro „Průkaz energetické náročnosti budovy“. 

Jedná se zjednodušeně řečeno o technický průkaz budovy (něco jako 
„techniček“ k automobilu), kde je konstatováno, v jakém stavu budova 
je. PENB je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci. Nejúspornější 
domy se značí písmenem A, nejméně úsporné naopak G. Pokud v žá-
dosti o kotlíkovou dotaci prokážete (doložením PENB), že bydlíte 
v domě třídy C a vyšším, žádná další úprava vás nečeká.  V opačném 
případě je nutné realizovat jedno z „mikro“ energetických opatřeních .

Je horší hodnocení PENB důvodem k nepřidělení dotace?
Ne v budovách hodnocených hůře než C musí být součástí žádosti 

o dotaci také „mikro“ energetické opatření (z dotace lze uhradit max. 
20 000 Kč), které doporučí energetický specialista.

Co je „mikro“ energetické opatření?
Energetický specialita doporučí nejvhodnější/nejefektivnější 

opatření ze seznamu „mikro“ energetických opatření (viz níže), 
které přispěje ke snížení energetické náročnosti rodinného domu.  
To znamená, že budova může mít i horší hodnocení PENB než C 
i po realizaci mikro energetického opatření. 
„Mikro“ energetická opatření

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor.
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.).
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace 

tepelných mostů.
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního 

(např. zádveří).

6. Dílčí výměna oken.
7. Výměna vstupních a balkonových dveří.
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstup-

ních dveří.
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Kde najdu další podrobnosti a informace? 
Aktuální informace včetně seznamu energetických specialistů, se-

znam výrobků pro kotlíkové dotace, dokumenty, formuláře, kontakty 
atd. najdete na webových stránkách kraje:

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/  

A malé doporučení na závěr.
Nebojte se zeptat telefonicky nebo písemně přímo odborníků 

na kraji. Informace v tomto článku s námi velmi ochotně konzultovali.
Mgr. Robert Adensam, administrátor projektů, tel.: 386 720 311, 
adensam@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Čejková, administrátor projektů, tel.: 386 720 380, 
cejkovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martin Plucha, pracovník pro kohezní politiku, tel: 386 720 189, 
plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková, pracovník pro kohezní politiku, tel: 386 720 159, 
kostikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr.  Vanda Pánková, vedoucí oddělení evropské integrace, 
tel: 386 720 162, pankova@kraj-jihocesky.cz

Bohumila Hoštičková a Lukáš Vachulka
OMIR, Městský úřad Blatná

Provoz sběrného dvora
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o., by Vás touto cestou chtěly 

informovat o provozu sběrného dvora.

Od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016 bude sběrný dvůr 
otevřen takto:
- pondělí až pátek - dopoledne od 9.00 hodin do 11.00 hodin,
  - odpoledne od 15.00 hodin do 16.00 hodin
- sobota  - dopoledne od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Zároveň Vás tímto dopředu žádáme, že budete-li mít po svátcích 
vánočních více separovaného odpadu (balicí papír apod.), ukládejte 
jej přímo na sběrný dvůr, aby tak nebyly zbytečně zatěžovány kon-
tejnery na separovaný odpad a nedocházelo k hromadění odpadu 
kolem těchto kontejnerů.

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.
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SŠ a ZŠ Oselce
Nový školní rok ve Střední škole a Zá-

kladní škole Oselce začal ve znamení mnoha 
aktivit a akcí. Již 22. září se naši žáci spolu 
se svými učiteli odborného výcviku zúčastnili 
konference a  semináře v Kutné Hoře, kde 
měli možnost podělit se o své zkušenosti ze 
zahraničních pobytů. V případě naší školy se 
jednalo o projekt Leonardo da Vinci, v rám-
ci kterého se vybraní žáci zúčastnili stáže 
ve Francii. Tam měli možnost předvést, co 
umí, a porovnat své dovednosti v mezinárod-

ní konkurenci, a popravdě, jejich výsledky 
vůbec nebyly špatné! Součástí konference 
v Kutné Hoře bylo i předvádění tradičních 
řemesel, v našem případě kovářství a truh-
lářství – zde zejména řezby, které se setkalo 
s nemalým zájmem účastníků akce.

Projekt Leonardo sice skončil, ale další 
mezinárodní projekty pokračují: nyní v rámci 
projektu Erasmus+ připravujeme další účast 
na  zahraničních projektech. Již v  letošním 
školním roce na jaře čeká naše žáky výměnný 
pobyt s  italskými studenty z oblasti Como 
v severní Itálii. V rámci třítýdenní odborné 
stáže absolvují i jazykový kurz a budou mít 
možnost navázat zde kontakty a odbornou 
spolupráci, které ve své praxi jistě využijí. 
Naopak italští studenti přijedou k nám, aby 
načerpali nové zkušenosti v rámci projektu 
mobility.

Další akcí, na níž bylo možno vidět naše 
žáky při práci, byla Slavnost jablek v Nebí-
lovech v neděli 27. září. Také tam předváděli 
řemesla, kterým se vyučuje na naší škole, 
zejména kovářství a truhlářství. 

Naše škola se také může pochlubit ne 
zcela obvyklou událostí – byla vybrána, aby 
vyrobila a předala dar ministryni školství 
paní Kateřině Valachové. Tento dar, kterým 
byl kovářsky umělecky zpracovaný stojan 
na krbové nářadí, byl předán paní ministryni 
na Krajské konferenci ředitelů škol Plzeňské-
ho kraje dne 29. září 2015.

Aby naše škola šířila informace o svých vý-
ukových programech a nabídkách učebních 

i  studijních oborů, účastní se rovněž akcí, 
jako jsou burzy škol. Některé již proběhly 
– 1. října ve Vimperku a 13. října v Blatné, 
jiné nás teprve čekají: 21. 10. Stod, 22. 10. 
Rokycany, 3. 11. Strakonice, 9. 11. Písek, 10. 
11. Tachov, 11. 11. Klatovy, 25. 11. Domažlice 
a 30. 11. Plzeň. Na těchto burzách naše škola 
poskytuje informace o možnostech studia 
i učebních oborech na naší škole. 

Zároveň také zveme veřejnost na Den 
otevřených dveří, který se koná v Oselcích 
21. 11. 2015 a 16. 1. 2016 od 8.30 do 12.00. 
Podrobnější informace o  škole a učebních 
či studijních oborech najdete na stránkách 
školy http://www.stredniskolaoselce.cz/. 

Pro zájemce o  studium na  naší škole 
ještě jedna důležitá informace – přihlášku 
ke studiu na čtyřletém oboru s maturitou 
uměleckořemeslné zpracování dřeva nebo 
uměleckořemeslné zpracování kovů je třeba 
podat již do 30. listopadu 2015. Pod-
mínkou přijetí je pouze talentová zkouška, 
takže žáci, kteří mají zájem o studium oboru 
s maturitou, ale netroufají si na teoretičtěji 
zaměřené školy, kde jsou povinné přijímací 
zkoušky z  českého jazyka a matematiky, 
budou ve výhodě.

Srdečně tedy zveme veřejnost: Přijďte se 
podívat na pracoviště naší školy, rádi vám 
poskytneme veškeré potřebné informace 
a ukážeme, jaké možnosti škola svým žákům 
poskytuje.

Daniela Benešová
– učitelka SŠ a ZŠ Oselce

Souprava krbového nářadí – dar ministryni 
školství Kateřině Valachové.

Tento víkend máte poslední 
možnost navštívit výstavu 
profesionálních fotografů - 
dokumentaristů v Muzeu. 

V neděli 25.10. v 16 hodin Vás 
zveme na netradiční 

slavnostní zakončení - 
DERNISÁŽ a komentovanou 

prohlídku. 

Milénium knihy aneb zažili jsme 
muzejní knihovnu jinak

Zpráva z týdne knihoven 2015.
Ve středu a čtvrtek 7. – 8. 10. v 15:00-18:00 si mohli mnozí z vás 

prohlédnout skrytou odbornou knihovnu Městského muzea Blatná. 
Dozvěděli jste se více o tajemstvích knih a rukopisů, které vám naše 
badatelna nabízí. Pro některé to byla příležitost přijít s badatelským 
problémem, který jsme společnými silami vyřešili. Akce byla z důvo-
dů časových rozdělena na dva dny. První den se všichni návštěvníci 
seznámili s vývojem písma, které z velké části ovlivňovalo samotný 
obsah textů a vzhled písemností a knih. Každý si mohl vyzkoušet 
číst stará písma a psát na různé materiály od voskových destiček, 
dřeva až po papír. Tímto experimentem jsme se přiblížili době sta-
rých pisatelů i čtenářů a pochopili identifi kační ráz psaného písma. 
Čtvrtek byl obdobně zaměřen na knihy, avšak jakožto prvek pro-
pagandy, která se časem proměňovala až k nepoznání. Zasahovala 
i do nejstarších dějin, a proto jako příklad byly použity staré kroniky 
i nové publikace, které popisovaly tažení knížete Břetislava (1038-
1039) a cestopisy Jaroslava Lva z Rožmitálu a Albrechta Kostky 
z Postupic. Posluchači se v oba dva dny velice aktivně zapojovali 
a doptávali se na mnohé 
detaily. Děkujeme všem 
za přízeň našemu muzeu 
i celému CKVB a doufáme, 
že i nadále budeme moci 
obohacovat naše společné 
poznání minulosti a kultu-
ry Blatné.

Petr Chlebec, Městské 
muzeum Blatná 
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www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. 

Kulturní d m LNÁ E 
 
 

           

 
 
 

     
30.10.2015 od 19:00

VSTUPNÉ 100, K
p edprodej vstupenek od 7. 10. v knihovn ve Lná ích

informace na tel. 380 423 313, 383 495 126

Bažantnice Simínský mlýn – Martinice
hledá brigádníky na listopad a prosinec

Jedná se o nenáročnou práci pro muže i ženy, studenty,
aktivní důchodce

Více info na tel. č.   774 133 885

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ŘÍJEN 2015

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
PSTRUH ( bal. 2ks )-500g 69,50/bal
KAPR fi let prořezaný mr. 195,-/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg

Ryby uzené:
MAKRELA 10,90/100g
KAPR 14,90/100g
HEJK ( MOŘSKÁ ŠTIKA ) 15,90/100g

Drůbež mražená:
HUSA 3,2kg, nebo 4,2kg  84,90/kg
FARMÁŘSKÉ KUŘE
cca 2,5kg 89,50/kg
KACHNA bez drobů 2,1kg CZ 74,50/kg
Kuřecí čtvrtě 3kg 44,50/kg
Kuřecí stehenní řízek BK
(balení 2kg) 82,-/kg

Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 44,50/kg
MALINY mr. – balení 2,5kg 109,-/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 9,90/ks
Zelenina polévková 350g 9,90/ks

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 84,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr.
bez kosti 82,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,- / ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

31.10.  ZNOUZECTNOST

27.11.  B.A.S., Zčistajasna
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Kulturní  kalendář��

28. 10. STŘEDA | 10:00 – 15:00 |
VÝLOV RYBNÍKA BUZICKÝ
Rybník v Buzicích
Opět nastal čas tradičních výlovů jiho-
českých rybníků. Letos se můžete těšit 
na bohatý gastro i kulturní program u 
rybníka v Buzicích. K mání budou ne-
jen rybí speciality, ale také doprovod-
ný program pro děti a hudba. 

28. 10. STŘEDA | 14:00 |
DEN REPUBLIKY
Socha Svobody
Slavnostní kladení věnců a proslov 
starostky města

31. 10. SOBOTA | 20:00 |
ZNOUZECTNOST
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

31. 10. SOBOTA | 21:00 |
KAPELA ONI
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

2. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG-
(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

3. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
KÁVA S CKV A DISKUZE O 
VEŘEJNÉM PROSTORU
Kavárna, KCAŽ
Výjimečně se listopadová Káva s CKV 
odehraje v kavárně Komunitního cent-
ra, kde také proběhne diskuze o veřej-
ném prostoru Blatné.

7. 11. SOBOTA | 21:00 |
DJ ELEQTRONIQ night
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT: LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Typicky sarkastický britský humor, 
vypointované dialogy, ironický a záro-
veň decentně dojemný příběh, to vše 
můžete sledovat v divadelní inscenaci 
Ledňáček divadla Ungelt.

Stylová anglická komedie o vdově, 
sirovi a jeho komorníkovi. Po padesá-
ti letech se setkává slavný spisovatel 
(František Němec) se svou dávnou 
láskou (Alena Vránová). Je tu ale ještě 
jeho komorník (Petr Kostka)...
Předprodej lístků: infocentrum, recep-
ce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 150 – 300 Kč

23. 10. PÁTEK | 20:00 |
PURPUROVÝ VRCH
Horor v původním znění s titulky | USA 
2015 | 119 min | Nevhodný mládeži do 
15 let | 110 Kč

25. 10. NEDĚLE | 15:00 |
V HLAVĚ 3D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Drama / Rodinný v českém znění | 
USA 2015 | 102 min | Mládeži přístup-
ný | 130 Kč

28. 10. STŘEDA | 19:00 |
LEGENDY ZLOČINU
Životopisný / Krimi / Thriller v původ-
ním znění s titulky | Velká Británie 
2015 | 133 min | Nevhodný mládeži do 
15 let | 110 Kč

30. 10. PÁTEK | 20:00 |
LANCE ARMSTRONG: 
PÁD LEGENDY
Thriller / Drama / Sportovní v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 104 min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

4. 11. STŘEDA | 19:00 |
CELEBRITY s.r.o.
Komedie v původním znění | Česko 
2015 | 103 min | Mládeži přístupný | 
120 Kč

6. 11. PÁTEK | 20:00 |
KOZA
Drama / Road movie v ppvodním zně-
ní | Slovensko / Česko 2015 | 75 min | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 70 Kč

8. 11. NEDĚLE | 15:00 |
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
Peanuts ve filmu 3D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Rodinný v českém znění | USA 2015 
| 140 Kč

3. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a máme 
radost ze setkání 
Opět nastává pravidelné setkávání 
všech těch, kterým je dobře v knihovně.

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

25. 10. NEDĚLE | 18:00 |
HAŠLER ! HAŠLER ! HAŠLER !
Velký sál, KCAŽ
Co se komu vybaví, když se řekne 
hašlerka? Mnohým se začnou sbíhat 
sliny na silně aromatický bonbon a 
vůbec nepřemýšlí o tom, kde se ten 
název vzal. Jiní si vzpomenou na tan-
covačky, kde jim muzikanti do rytmu 
hráli Hašlerky. Pravdu mají ti i oni. 
Hudební monodrama s písničkami 
psanými životem Karla Hašlera. Hraje 
Malá divadelní společnost KOSTÝM. 
Vstupné: 50/30Kč (ZTP, senioři, děti)

29. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ

4. 11. STŘEDA | 17:00 |
ČAJ O PATÉ S HUDBOU 
VÁCLAVA BARTOŠE
Kavárna, KCAŽ
Oblíbené hudební setkání tentokrát s 
připomínkou na květen 1945 a osvo-
bození města Blatné. Pořad doplněn 
dobovými fotografiemi. Uvádí Václav 
Bartoš.

5. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ

6. 11. PÁTEK | 16:00 |
SNOW FILM FEST
Velký sál, KCAŽ
Pásmo špičkových filmů o extrémním 
lyžování, zimním lezení, snowboardin-
gu, snow-kitingu a dalších zimních ra-
dovánkách. Vstup volný.

8. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ 
NEJLÍP!

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Kavárna, KCAŽ
Soutěž v pečení pro babičky, maminky 
s dětmi, zkrátka pro každého, kdo rád 
peče.
Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a 
přijďte si zasoutěžit.
Soutěžíme ve více kategoriích o zají-
mavé ceny!
Začátek v 15:00. Evidence uchazečů 
od 14:00. Pro více informací volejte na: 
603 395 160.
Pořádáme spolu se ZŠ TGM a Domo-
vem pro seniory.

10. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: HIPHOP-ERACE
Kavárna, KCAŽ
Může se soubor seniorů a seniorek, 
jehož věkový průměr se blíží devade-
sátce a skoro všichni členové vlastní 
umělou kloubní náhradu, úspěšně zú-
častnit hiphopové taneční soutěže?

7. 9. – 31. 10. | „OK“ OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA OB-
RAZŮ MOTOREK MILOSLAVA 
„KOLJI“ SILOVSKÉHO
KCAŽ 
Výstava je otevřena pouze v době ko-
nání akcí v Komunitním centru.

1. – 30. 11. |OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA |
50 LET DDM V BALTNÉ
Výstava k 50ti letům existence DDM v 
Blatné. Výstava je otevřena pouze po 
dobu konání akcí v Komunitním centru. 
Program naleznete na www.ckvb.cz. 

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek 17:00 FRANCOUZŠTINA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:30 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Velká klubovna, KCAŽ
Funguje pod vedením DDM, kde nalez-
nete také přihlášky.

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
INTENZIVNÍ KURZ JÓGY PRO 
ŽENY MOHENDŽODÁRO, 
1. STUPEŇ
Velká klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte: terapie-
slunecnice@seznam.cz nebo na tel:  
774 440 062

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |

CVIČENÍ PRO DĚTI: 
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 
STŘEDY | 08:00-12:00 |

SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 – 11:00 |
ÚŘAD PRÁCE: PORADNA PRO 
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Malá klubovna, KCAŽ

ÚT – NE | 10:00 - 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP ZDARMA

15. 9. – 25. 10. | ÚT – NE |
| 10:00 – 17:00 |
KAMILA BERNDORFFOVÁ, 
JARMILA ŠTUKOVÁ, MICHAL 
NOVOTNÝ, FILIP SINGER
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografických souborů do-
kumentující významné události i ka-
ždodenní život obyvatel Afriky, Asie a 
Evropy.
Doprovodný program:
25. 10. NEDĚLE | 16:00 |
Dernisáž a komentovaná prohlídka 
výstavy s Kamilou Berndorffovou.

UPOZORNĚNÍ! 
Od října se mění termín podání pří-

 Výstavy

 Těšte se

 Něco o(d) nás

spěvku do kulturního kalendáře, a to 
na 10. den v měsíci předcházejícím. 
(Např. 10. listopad je datum uzávěrky 
pro prosincový kalendář)

ADVENT V BLATNÉ:

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – 
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Musica Bohemica je komorní soubor s 
třicetiletou tradicí. Jeho základní slo-
žení je třináctičlenné, může se však 
rozšířit a provádět i projekty s více jak 
sedmdesáti členy včetně sboru. Díky 
tomu může interpretovat hudbu ši-
rokého záběru od vrcholného baroka 
přes velké oratorní formy klasicismu 
až k hudbě současné. Zvláštní a ojedi-
nělá je interpretace a zpracování ano-
nymní a lidové hudby. Musica Bohe-
mica je častým hostem v zemích celé 
Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem 
a zakladatelem souboru je Jaroslav 
Krček. Je všestranným hudebníkem, 
kromě dirigování komponuje, hraje 
na mnoho hudebních nástrojů, zpívá 
a dokonce vyrábí pro potřeby souboru 
nové nástroje.

13. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
A KONCERT ŽESŤOVÉHO 
KVARTETA JOSEFA KUNTA
Nádvoří zámku Blatná

26. 12. SOBOTA | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hraje: Písecký komorní orchestr.
Tradiční Českou mši vánoční zahraje 
Písecký komorní orchestr v kouzelném 
prostředí blatenského kostela
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sport��
Vystoupení blatenských 
závodníků na závodech 
Českého poháru

Během září a října dvěma turnaji vyvrcho-
lila celoroční série pěti turnajů, kde se spolu 
utkávají ti nejlepší judisté z České republiky, 
mnohdy doplněni ještě špičkovými judisty 
z okolních zemí.

V  září nás čekal Český pohár v Brně, 
kam 20. září přijela i početná výprava slo-
venských mladých nadějí. Blatná vyslal dva 
zkušené harcovníky – Pavla Urbana a Honzu 
Podlešáka.

Honzu čekal hned na  úvod ve  váze 
do 60 kg slovenský borec, který měl velmi 
dobrý úchop a Honza se těžko přes něj 
dostával do  svých chvatů. Přesto zápas 
držel ve vyrovnaném stavu až do závěrečné 
minuty, kdy se soupeři povedl bodovaný 

chvat. Po zbytek času si již výsledek pohlídal. 
V prvním kole opravek byl naopak suverénní 
blatenský borec, který nedal soupeři šanci. 
Následující zápas už tak jasný nebyl a boj 
trval po celý stanovený čas. Postupně se asi 
na Honzovi projevila únava z dlouhé cesty 
a soupeř převzal iniciativu a nakonec dovedl 
zápas do vítězného konce. Honza tak skončil 
celkově na 9. místě.

Pavel začal ve váze do 73 kg perfektně. 
První dva soupeře vyprovodil z  tatami bě-
hem půl minuty. Jako třetí soupeř se proti 
němu postavil judista reprezentující naše 
východní sousedy a druhá blatenská kon-
frontace se soupeřem ze Slovenska dopadla 
velmi podobně jako ta první. Znovu úřadoval 

velmi dobrý úchop, který Pavlovi zabraňoval 
provést povedený chvat. Pavel si s tím nedo-

kázal poradit a soupeř ho zanedlouho poslal 
na záda. Boj o třetí místo, který následoval 
brzy po prohraném zápase, se také neodvíjel 
podle blatenského scénáře. Pavel souboj 
o medaili prohrál, ale 5. místo je přesto 
dobrý výsledek.

Pro poslední turnaj Českého poháru 
v tomto roce se hostitelským městem staly 
severočeské Teplice. V sobotu 3. října vyra-
zila na turnaj čtveřice blatenských borců. 

Prvním z našich závodníků, kdo se podíval 
na  žíněnku, byl Matěj Mužík. V nabušené 
váze do 42 kg začal velmi opatrně a bylo 
vidět, že je velmi nervózní. Na žíněnce sice 
probíhal vyrovnaný zápas, kde se oba závod-
níci snažili uspět, ale postupem času převzal 
soupeř vedení zápasu. V utkání nakonec 
bodoval a dotáhl ho do vítězného konce. Pro 
blatenského borce skončil turnaj tedy již 
v prvním kole.

Stejný příběh prožil tentokrát i Pavel 
Urban ve váze do 73 kg. První zápas se mu 
nepovedl a jeho soupeř další zápas prohrál 
a do opravné části pavouka ho tudíž nevytáhl.

Mnohem lépe si vedl ve  váze do 66 kg 
Jan Podlešák, první zápas totiž s přehledem 
vyhrál. Poté ho ovšem čekal neoblíbený sou-
peř. S tímto soupeřem má Honza negativní 
bilanci a na tomto turnaji si tuto statistiku 

nezlepšil. Prohrál a byl nucen pokračovat 
v opravné části závodního pavouka. Zde se 
mu podařilo zdolat dva soupeře. Oba zápasy 
vyhrál na ippon před časovým limitem. V boji 
o třetí místo ho však čekal nepříjemný soupeř. 
Byl to soupeř, se kterým poslední zápasy 
prohrál a nebylo tomu jinak ani v Teplicích. 
I přes dobrý výkon blatenského závodníka 
si vítězství připsal soupeř a pro Honzu zbylo 
místo těsně pod stupni vítězů – 5. místo.

Ve váze nad 73 kg bojoval Ladislav Matěj-
ka. První zápas se Láďovi povedl a soupeře 
porazil ještě před časovým limitem. Ve dru-
hém však narazil na soupeře daleko zkuše-
nějšího a i přes dobrý výkon s ním prohrál. 
Přes to však postoupil alespoň do boje o třetí 
místo. V tomto zápase, kdy se bojovalo velmi 
takticky, však na soupeře nestačil a připsal si 
umístění těsně pod stupni vítězů – 5. místo. 

Starší žáci se díky svým dobrým výkonům 
a nasbíraným bodům kvalifi kovali na Přebor 
České republiky, který se koná v sobotu 24. 
října v Jičíně. Tak borcům držte palce!!

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o  oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Honza Podlešák na ČP Brno.

Pavel Urban na ČP Brno.

Výsledky našich týmů za uplynulé dva víkendy
Muži „A“ Větrovy – Blatná 0:1 (0:1) Kallmunzer
Muži „B“ Blatná – Dražejov 2:1 (0:1) Kratochvíl, Křivanec O.

Ženy Blatná – Hradiště 6:1 (5:1) Klásková 2x, Nagyová, Vajsová, Velíško-
vá, Ciglbauerová

Dorost  Blatná – Stř.Hoštice/
Katovice 2:0 (2:0) Mach, Zíka

Žáci st. Katovice/Junior B – 
Blatná 1:2 (0:0) Antoš, Fořt L.

Žáci ml. Katovice/Junior B – 
Blatná 8:1 (2:1) Krátký O.

Přípravka st. 
„A“ Dražejov – Blatná 1:7 (0:1) Merhaut Z.3x, Fejtl Michal 2x, Obleser, 

Bulka V.
Přípravka st. 
„B“ Vodňany – Blatná 7:6 (2:1) Outlý J.4x, Krátký P.2x

Přípravka 
ml. „A“ Vodňany – Blatná 2:20

Šimůnek 4x, Vaněček 4x, Čížek 4x, 
Říha T. 3x, Sýbková 2x, Brynda 2x, 
Šimeček

Přípravka 
ml. „B“ Volenice – Blatná 2:7 (0:2) Matějka 3x, Kubát 2x, Choura, Pernt

  Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná – Sez. Ústí 3:1 (3:1) Motyka(p), Viták, Peleška 
Muži „B“ CivaTrans – Blatná 1:1 (1:0) Uldrich
Ženy Protivín – Blatná 2:2 (0:1) Velíšková, Kozáková
Dorost  Vlach.Březí – Blatná 4:5 (1:2) Stulík 2x, Říha J.2x, Formánek
Žáci st. Blatná – Hradiště 1:1 (0:1) p.k.6:7 Tvrdý
Žáci ml. Blatná – Hradiště 2:6 (0:1) Žižka 2x
Přípravka st. 
„A“ Blatná – Vodňany 7:4 (3:1) Fejtl Michal 3x, Prokopius 2x, Bulka V., 

Merhaut Z.
Přípravka st. 
„B“ Blatná – Volyně 4:8 (2:2) Outlý J.2x, Krátký P., Čížek

Přípravka 
ml. „A“ Osek – Blatná 1:18 (1:5) Hamplová 4x, Sýbková 3x, Vaněček 3x, 

Říha T. 3x, Čížek 3x, Brynda, Šimůnek
Přípravka 
ml. „B“ Blatná – Osek 8:3 (6:2) Matějka 3x, Choura 2

V SOBOTU 24. 10. HRAJE „A“ TÝM OD 14.30  HODIN S MILEVSKEM.
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Nohejbalová „rychlá rota“ z Nepomuku si ze svého 
kapitána udělala „obětního beránka“. Za každou 
prohru šup s ním do kádě

Buzice - Pro nohejbalové turnaje na roz-
lehlém dvoře buzické hospůdky „U Čiláka“ 
se stalo železným pravidlem, že když slunce 
pere vší silou  do hráčů, je přítomna vedle 
hřiště obří káď s vodou pro zchlazení roz-
pálených hlav. A  slunce žhne s obrovskou 
razancí téměř pokaždé. Ovšem velkoobje-
mová nádoba u sítě slouží i k různým žertům 
- nejčastěji k máchání „obětních beránků“ 
i v  jejich letní garderobě. Tento /zlo/ zvyk  
na „čilákovských“ turnajích zdomácněl stejně 
neodmyslitelně jako pomlázka o velikonocích 
či vulgarismy v politice. Inu, jak se říká - 
sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo.

Tentokrát se stal vděčným objektem pro 
hned několikanásobnou „rituální koupel“ 
kapitán nepomuckých nohejbalistů Vladimír 
Březák. „Kdo byl zvolen kapitánem u nepo-
muckých, musí s  rolí „obětního beránka“ 
počítat,“ směje se další z  členů „úderného 
jádra“ městečka pod Zelenou horou Michal 
Baran, „V praxi to obnáší, že se za každý 
prohraný zápas „naloká andělíčků“. A pro-
tože tým správných kluků prohrával zdatně 
a usídlil se až ke konci výsledkové tabulky, 
zoufalý Vladimír Březák se svlékal a oblékal 
jako na běžícím pásu. Uprostřed „textilního 
maratónu“ už nervově nevydržel a  raději 
na  svou funkci rezignoval. Ostatně nebyl 
jedinou „obětí“ veselé nepomucké smečky. 
„Riziko musí nést i novinář. Ať vidí, že ta 
profese může být taky nebezpečná,“ prohlásil 
rozvášněný Michal Baran a do kádě putoval 
pronto i dotěrný pisálek z Blatenských listů. 
Ke cti party máchačů a koupačů nutno dodat, 
že „transportovali“ tuto „živou zásilku“ pod 
hladinu sice oblečenou a v botech, nicméně 
nešťastníkovi dovoli odložit si fotoaparát, 
tužku i peněženku. Tak tohle bylo opravdu 
„Na  vlastní oči“, že by záviděl i  reportér 
Josef Klíma a k tomu ještě „Na vlastní kůži“.

Mezi „vypráním“ a pozvolným schnutím 
novinářského „úlovku“ však nepomučtí i živě 

diskutovali. „Nedopadli jsme zrovna slavně,“ 
uznal po turnaji výtečník Michal Baran, „A to 
náš kapitán nařídil „hurá taktiku“ a hlavně 
„bez kořalek“! Jenže obecenstvo bylo proti, 
proti byl i hospodský /ten novej hostinskej 
je nějakej divnej!/ a tak nás - podotýkám, že 
záměrně- opájeli medovinou. Zvláště mar-
kantní to bylo před rozhodujícím zápasem 
o postup do vyřazovacích bojů - to se nám 
pletly ruce a nohy dohromady!“ Podobná 
nehoda se nepomucké partě nestala poprvé: 
„Na tomhle turnaji jsme už potřetí a nikdy 
jsme nepostoupili! Asi máme slabou vůli 
a měli bychom s tím honem něco dělat, jinak 
se nehneme z fl eku,“ mrká šibalsky Michal 
Baran, který sem do Buzic s kamarády jez-
díval i na fotbalové turnaje „Buzický bejk“.

Následně vyslal vzhůru do  vesmíru 
vznešený slib: „Sice netrénujeme a asi se 
k  tomu ani do budoucnosti nepřimějeme, 
ale napřesrok se vrátíme zodpovědnější a pít 
štamprlata budeme až během turnaje, a ne 
před ním!“ /tak tomu se říká „jít do sebe“! 
Hotová morální obroda!/

Proč nikoho nepřekvapilo, že turnaj vy-
hráli staří známí borci z blatenské „Vinice“? 
„Vždyť oni se cpou banány a pomeranči. Ať 
zkusí chlastat, tak jako my a potom by se 
vidělo!,“ zabublal pod vousy stranou jeden 
ze zástupců méně úspěšného týmu, zjevně 
rozladěn životosprávou šampiónů, kteří 
mimoto chodí na domácí půdě pravidelně 
trénovat a obráží úctyhodný počet podobných 
sportovních akcí i za hranicemi regionu.

„Do Buzic jezdíme od prvního ročníku, 
co to tady začalo,“ poznamenává „tiskový 
mluvčí“ týmu Vinice Jindřich Pavel „Pomáhali 
jsme tady Petrovi Samcovi /ředitel turnajů+ 
majitel hospody/ natahovat síť a  lajnovat 
hřiště. Řekl bych, že nám tady štěstí přeje. 
Dobyli jsme už dvě vítězství, jinak se stabilně 
umisťujeme na medailových pozicích.“ Letos 
to vítězství ale dost bolelo. Jindru Pavla urči-
tě. „Měl jsem natržený sval v noze a nesměl 
několik týdnů hrát. Takže tentokrát fyzická 
příprava nic moc, ale o to víc si ceníme téhle 
dnešní výhry,“ dodal vynikající sportovec.

Protože slunce opravdu výhřevností nešet-
řilo, hodně se toho vypilo a hodně vody z kádě 
vyšplouchalo. Ne že by se dali nohejbalisté 
na abstinenci. V tomto ohledu se raději řídili 
úryvkem z básničky: „Kde je ta voda? Voli ji 
vypili!“ Ale na osvěžení je ta bezbarvá teku-
tina zatraceně dobrá. Některé nohejbalové 
sety byly opravdu na vysoké úrovni /a těch 
byla samozřejmě většina/, některé aspirovaly 
do pořadu TV Barrandov „Vtip za stovku“. 
To když hráči měli problém se míče vůbec 
dotknout, natož ho přehodit přes síť. Ale 
i tohle diváci chtějí. Žádné velké umění, pro-

Jirka Štědronský zatápí protivníkům 
z Nepomuka.

stě se od srdce 
zasmát. Takže 
spokojeni byli 
ve fi nále všich-
ni.

A pak najed-
nou nadešel čas 
pro slavnostní 
obřad vyhlášení 
výsledků. Pře-
možitele nena-
šli, jak už bylo 
p ř e d e s l á n o , 
reprezentanti 

týmu „Vinice“. Ve fi nálovém souboji jim pod-
lehl celek „Škvořetice A“. Na bronz si sáhl 
další z velkých favoritů turnaje – blatenští 
„Karlíci“. Bramborová medaile putovala 
na adresu party „Škvořetice B“. Pátou příčku 
obsadili hráči „Chlastany“ z Blatné /v origi-
nále cykloturistický klub, ale v jeho řadách 
se nachází bývalí fotbalisté a hokejisté/. Se 
šestou příčkou se musela spokojit rodinná 
sestava „Kocúři“ z Blatné, se sedmou rov-
něž blatenský „Daboš“, osmá pozice zůstala 
vyhrazena domácím . Devátí skončili nepo-
mučtí, zaštítění příhodným pseudonymem 
„Copa to tu je“. Desáté místo ulovili horliví 
propagátoři národní tvrdé lihoviny „Rum 
team“, taktéž z Blatné. Předposlední „fl ek“ 
nepotěšil hosty z Klatov „Bidlo I.“, za sebou 
už nechali jen soukmenovce „Bidlo II.“

Vladimír Šavrda

Někteří jedinci si sáhli na 
samé dno svých sil.

Řečický turnaj v nohejbale 
nabídl nevšední podívanou 
- spící Kubánce
Řečice - Měli hrát v  sobotu 22. srpna 

nohejbal, dali včas dohromady manšaft. Ale 
není plané rčení „Neříkej hop, dokud jsi 
nepřeskočil!“ a ne vždycky musí být ráno 
moudřejší večera. V tomto konkrétním přípa-
dě bylo ráno týmu „Kubánců“ hodně krušné. 
Na nohejbal nakonec nedošlo- „Kubánci“ 
se zmohli jen na  to, aby se ráno dovlekli 
ke  stolům na  řečickém hřišti a  tam usnuli 
jako dřeva. Inu, štědře otevřený a neméně 
štědře zalévaný splávek předchozího večera 
a noci vykonal své zhoubné dílo. Naštěstí 
nešlo o „čistokrevnou“ kubánskou delegaci 
„od Fidela“, nýbrž jen o „Kubánce“ řečické 
bílé pleti. To by jinak v době, kdy náš milo-
vaný prezident Miloš Zeman tak inklinuje 
k  exotickému socialismu, mohlo přivolat 
na pořadatele turnaje pěknou šlamastyku. 
A marně by se bránili slovy staré Škopkové 
z fi lmu „Slunce, seno a pár facek“: „My je 
nevožrali, voni chlastali sami!“

Takže místo deseti trojic tentokrát před-
vedlo na asfaltovém plácku své nohejbalové 
umění jen devět sestav. To však turnaji 
na půvabu neubralo - spíše naopak. Starší 
i mladší jedinci se opravdu blýskli a nabídli 
fanouškům míčových sportů to nejlepší ze své 
kuchyně.                         (pokrač. na str. 12)
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Řečický turnaj v nohejbale.... (pokr. ze str. 11)
Hlavně ale turnaj probíhal v uvolněné 

a přátelské atmosféře, která je pro „pouťáky“ 
typická a bohužel ji velmi často postrádají 
vrcholová utkání.

Turnaj tentokrát opanovalo trio ze Škvoře-
tic. Jeho bezbřehé úsilí a tvrdá dřina, podpo-
řená bohatými zkušenostmi, přinesly sladké 
ovoce v podobě poháru za první místo. Už to, 
že tahle parta dosáhla vítězství ve všech čtr-
nácti setech, o něčem vypovídá. „Ale nedosta-
li jsme nic zadarmo,“ upozornil po posledním 
zápase Michal Venclíček, otírajíc si hřbetem 
ruky zpocené čelo, „Měli jsme zdatné sou-
peře, kteří nám připravili řadu vypjatých 
okamžiků, bojovalo se o každý míč.“ Všichni 
přítomní se shodli na  tom, že škvořetičtí 

by l i  ohrom-
n ě  s e h r a n í 
a   nenechal i 
se za  žádnou 
cenu rozho-
dit. „V  tomhle 
složení jsme 
nastoupili pre-
miérově a  vy-
p la t i l o  se , “ 
poznamenal 
ještě Michal 
Ve n c l í č e k , 

„On nohejbal se 
ve Škvořeticích 

trénuje často a poctivě, takže jsme měli jistou 
výhodu před těmi, kteří se třeba sejdou u sítě 
jen na turnaji. Ale jak už jsem uvedl - všichni 
byli dobří!“

Zálusk na medailovou pozici neskrývala 
od prvních chvil silná trojka z dynastie Vonáš-
ků. Hráčský „mišmaš“ ze Lnář a ze Zahorčic, 
zahrnující dva bratry a bratrance, je ovšem 
pevnější v kramfl ekách na zeleném trávníku. 
„To je fakt,“ přizvukuje Jaroslav Vonášek, 
„Jeden z nás obouvá kopačky ve  lnářském 
dresu v okresní soutěži, druhý reprezentuje 
Kasejovice na krajské úrovni, třetí Svéradice 
rovněž jako fotbalista kraje. Nohejbal pro 
nás představuje doplňkový a odpočinkový 

sport a  dneska vlastně poprvé hrajeme 
takhle společně. Loni v Zahorčicích jsme jako 
bráchové nastoupili proti bratranci a ten nás 
„vyklepl“,“ směje se Jaroslav při vzpomínce 
na  „malou svatou válku příbuzných“. Také 
tahle trojice svědomitě trénuje na antukovém 
plácku nohejbalové umění. Ovšem přesto 
na řečické půdě vypadla ve čtvrtfi nále a sny 
o výstupu na bednu se defi nitivně rozplynuly. 
„Těžká byla skupina, ale ne konkurence jako 
taková. S naším výkonem nejsme spokojeni. 
Snad to napřesrok napravíme,“ věří Honza 
Vonášek.

Turnaj skončil poměrně pozdě. To se 
ovšem při počtu devíti týmů nechalo čekat. 
Slavnostní ceremoniál pak už jen potvrdil 
to, co všichni věděli. Za  vítěznou trojkou 
škvořetických se umístila parta, hájící barvy 
fi rmy G- INVEST.cz z Blatné. Pohárový ko-
lektiv doplnil tým plzeňských nohejbalistů, 
„operující“ pod pracovním názvem „EURO 
TEAM“. O  vlásek unikla bedna píseckým 
hostům, kteří si zvolili pseudonym „Kámen“ 
- snad aby tak demonstrovali svou tvrdost 
a nedobytnost. Poslední vyhlášenou sestavou 
se stali domácí „Řečice A“. Přece jen si tak 
ukousli alespoň kousíček ze svého nohejba-
lového koláče, když „Kubánci“ tak vybuchli!

Do nehodnocené čtyřky spadli bohužel 
blatenští borci, zaštítění ležérním názvem 
„Je to fuk“, dále rovněž blatenští „Staďáci“, 
klan Vonášků a Řečice „B“ - mix.

Vladimír Šavrda

Jedna hlavička..... bod je 
v suchu.

Klan Vonášků si tentokrát bohužel na pohár 
nesáhl.

Turnaje v malé kopané
Nejkrásnější gól turnaje v malé kopané 

na kadovské půdě vstřelil „benjamínek“ FK 
Kozel Skaličany. Na půvabu mu neubralo 

ani to, že putoval do vlastní brány.
Kadov - Historie se na leccos /radši/ ne-

ptá a ptát nebude. Stejně se určitě zachová 
i v případě nejparádnějšího gólu, který padl 
v sobotu 26. září během kadovského turnaje 
v malé kopané. Jeho autorem byl „benjamí-
nek“ týmu FK Kozel Skaličany Jakub Darda. 
„Ten gól měl ovšem drobnou chybičku- šlo 
o  „vlastňák“ do naší brány,“ upozornil se 
smíchem „tiskový mluvčí“ skaličanské party 
Václav Cheníček. Nikdo z pevně semknutého 
celku dobrých kamarádů a pohodářů to určitě 

nebral tragicky, zvlášť, když se dokázali „pro-
střílet“ na stříbrnou pozici turnaje. Ovšem 
různým štiplavým poznámkám, i když pro-
nášeným jen a jen nevážně, na svou adresu 
mladý borec přece jen neušel.

Největší „haló“ tady na kadovském hřišti 
za kostelem způsobili skaličanští loni. To se 
jim podařilo po bezpočtu výtečných zákroků 
a  téměř neprodyšné obraně vlastního „ra-
jónu“ slavně zvítězit. Svoji „spanilou jízdu“ 
okamžitě titulovali „skaličanským Naganem 
v Kadově“. „My se umíme radovat a loni jsme 
se tedy radovali fest,“ vzpomíná na fantas-
tické zážitky Václav Cheníček, „Možná jsme 
předčili v projevech štěstí i zlaté hokejisty 
Jágra a spol., kteří roku 1998 vydobyli titul 
„mistrů světa“ v  ledním hokeji. Po  jejich 

vzoru jsme se proháněli v autě s pohárem, 
až jsme zakotvili v proslulé buzické hospodě 
„U Čiláka“. Tam se slavilo, slavilo, slavilo…. 
/A jestli neumřeli, tak tam slaví dodnes./

Jak členové týmu FK Kozel Skaličany se-
bekriticky uznali, letos na vítězství neměli: 
„Ti, co nás tentokrát na místě šampiónů 
vystřídali, se snad ani porazit nedali. Byli to 
prostě kabrňáci každým coulem. My jsme ale 
nadmíru spokojeni. Moc si ceníme toho, že 
jsme dokázali „zlomit“ protivníky ze Tchořo-
vic, které také předchází prvotřídní pověst. 
Sem tam u nás pracovaly nervy, zejména při 
utkání s domácími, to je fakt, ale k fotbalu 
emoce patří. Na to, že vůbec netrénujeme, 
jsme dopadli super,“ shoduje se unisono 
„bratrstvo“ skaličanského kozla.

Kamkoliv přijedou, tam se při honbě 
za „kulatým nesmyslem“ vymačkají jako zralé 
pomeranče. Řeč je teď o sestavě, která se 
honosí titulem jako šlechtický rod - „Nová 
růže Drahenice“. Kromě toho, že disponují 
bojovnými a obětavými hochy, vozí sebou 
také nejsenzačnější fandy z domácích luhů 
a hájů. Ti docilují hlasových projevů takové 
frekvence, že se třesou břevna fotbalových 
bran až na  pražské Spartě. „Ráda bych 
uvedla, že náš gólman Jaromír Široký byl 
tady v Kadově předloni vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje,“ upozorňuje nejaktiv-
nější povzbuzovačka svých „koní“, „Dnes 
jsme sem dorazili jako úplně první, což by 
nám mohlo být při „lámání chleba“ snad 
přičteno k dobru,“ usmívala se stoprocentní 
fotbalová lady. Celkem „Nová Růže“ zavoněla 
na viklanském turnaji už pošesté, tentokrát 
putovalo na její konto páté místo. „Je to fajn, 
počítali jsme spíš s prohrou. Nedali jsme 
dohromady kompletní manšaft, museli nám 
vypomáhat domácí,“ vyjádřil po skončení tur-
naje spokojenost kapitán Petr Kalát, „Jinak 
všechna čest našim fotbalistům - rvali se o ka-
ždý balón jako lvi, s maximálním nasazením. 
Letos jsme absolvovali pět turnajů v malé 
kopané, největší úspěch jsme zaznamenali 
v Lažanech - také pátá pozice. Nikdy jsme 
nebyli poslední,“ zdůrazňuje Petr Kalát, který 
vždy a za všech okolností jde svým mladým 
následovníkům příkladem.

Kadovským fotbalistům byla tentokrát 
výhoda domácího prostředí platná jako okap 
na poušti. Museli se spokojit s nepopulární 
„bramborovou“ medailí. „Ale já jsem to 
tak odhadoval už ráno, když jsem dnešní 
sestavu pozoroval,“ poodhalil svůj bystrý 
úsudek kapitán manšaftu Tomáš Vaněček, 
„Museli jsme to „lepit“ všelijak, protože 
nás bylo málo. Co se výsledku týče, mohlo 
to možná být lepší. Jenže je třeba vzít taky 
v úvahu, že jsme skoro všichni čiří amatéři 
až na  jednoho, který kope okresní soutěž. 
Jinak náš tým měl zejmě nejmladší složení, 
věkový průměr se pohyboval okolo dvaceti 
let,“ dodává Tomáš Vaněček. Kadovským se 
ale jinak letos na zelených trávnících dařilo: 
„Ročně se zúčastníme tří nebo čtyř turnajů 
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TJ Blatná oddíl Sport pro všechny

Dívky, ženy mladší 
i dříve narozené
přijďte si zacvičit

Máte do závodních sportovců daleko?
Chcete se cítit mladší a duševně i fyzic-
ky svěží? Využít volný čas, zahnat nudu 

a pobavit se v kolektivu?
Přijďte si zacvičit a udělat něco pro 
vaše tělo, aby vám tělo nekulatělo - 

vždyť

POHYB JE ŽIVOT!
Česká asociace  Sport pro všech-
ny  tělovýchovné jednoty Blatná 
nabízí pro ženy cvičení uvolňovací, ba-

lanční, protahovací a posilovací  v hudeb-
ně pohybových formách - s využitím náči-
ní: overbalů, činek, balančních podložek 

i aerobic bandů.

Členský příspěvek TJ Blatná
500,- + 100,-Kč oddílový – na kalendářní 

rok

Cvičíme v tělocvičně základní školy 
Komenského

boční vchod z Purkyňovy jednosměrné 
ulice,vrátky - přes školní dvůr

PONDĚLÍ   19.30 – 20.30 hodin
ČTVRTEK   19.00  – 20.00 hodin

Po prázdninovém lenošení Vás do tě-
locvičny zvou kvalifi kované cvičitelky:

Eva a Milena

v malé kopané. V létě jsme byli coby hostující 
tým dost úspěšní - v Drahenickém Málkově 
jsme vyhráli, ve Vrbně nás povzbudilo druhé 
místo. Škoda, že zrovna  doma na nás nezbyl 
„fl ek“ na bedně.“

Pravda je, že fotbalisté byli na viklanském 
turnaji v Kadově tentokrát „nedostatkovým 
zbožím“, podobně jako za socialismu banány 
či toaletní papír. A tak si je manšafty mezi 
sebou „půjčovali“. Někteří rekové dokázali 
„přežít“ utkání až v rekordních třech sesta-
vách! Čas od  času už rozhodčí, ale i  sami 
diváci pomalu ztráceli přehled, kdo vlastně 
hájí jaké barvy. Prostě nestandardní situace.

Když už se pomalu na kadovské hřiště 
snášelo šero, nechala zdejší starostka Vladi-
míra Tomanová všechny manšafty nastoupit 
a  vyhlásila výsledky turnaje. Pohár vítězů 

putoval do  rukou od  začátku favorizované 
sestavy „RÉBUS“. Snaha pořadatelů zjistit, 
odkud tahle parta „super de luxe“ pochází, 
vyzněla naprázdno. „My jsme všudezdejší“, 
tajili s vtipem svou identitu mladíci, kteří 
ovládli s přehledem fotbalové bojiště a už 
pouhým vzezřením budili u  všech svých 
soupeřů respekt. Stříbro tedy ukořistili hráči 
FK Kozel Skaličany, bronzovou lázeň si mohli 
dát tchořovičtí borci, vystupující pod pseu-
donymem „No a co“. FC Kadov skončil těsně 
pod medailovou hranicí, na záda jim dýchala 
a na paty šlapala pátá „Nová Růže“ Draheni-
ce. Předposlední post byl tentokrát souzen 
vacíkovským kanonýrům s přezdívkou „/J/ 
ELITA“, kteří odstraňují nebo nechávají 
závorky v názvu podle potřeby. Něco na ten 
způsob, kdy v pohádce „Tři veteráni“ v krá-
lovství Monte Albo přehazovali výrobu podle 
mezinárodní politické situace- při mírových 
časech lili z kulí písmenka, za válečných dob 
zase lili z písmenek kule. No a na dno tabulky 
se propadl manšaft „Okresní tvjdáci“ z Běšin, 
u něhož to tentokrát s tou tvrdostí nebylo až 
tak slavné.

Došlo i k vyhlášení nejlepšího gólmana 
a střelce turnaje. Gólmanem „Capo di tutto“ 
se stal všudezdejší Vojtěch Větrovec z týmu 
„Rébus“, nejvíc gólů nasázel soupeřům 
do branek Josef Končelík z  tchořovického 
„No a co“.

              Vladimír Šavrda 

FK Kozel Skaličany veze gól do soupeřovi 
brány.

TJ Sokol Blatná zahajuje činnost 
oddílu

CVIČENÍ
VŠESTRANNOSTI

pro děti od 4 do 12 let.
Dětem nabízíme nejrůznější 

pohybové aktivity,

např. základy gymnastiky, cvičení 

na nářadí, míčové hry,

cvičení na hřišti a v přírodě, 

soutěživé hry, atd.

Cvičení je v sokolovně každé 
úterý od 17.00 do 18.30 hod.

  Pavlínka Cmuntová, 7 let.
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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

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

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

 řidič nákladního vozidla - potřebný řidičský 
průkaz skupiny C a E. Nové vozidlo, práce 
jen přes týden a pouze v EU, dobré platové 
podmínky. Nástup od 4. 1. 2016

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Možnost zařídit zaměstnancům ubytování
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

POLYGRAPH
INTERNATIONAL, 

tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

PŘIJME PRACOVNÍKY
na domácí práci

(vhodné pro důchodce,
ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA  TEL. ČÍSLE:

739 691 440

Martin Teško. 7 let.
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochutiny

Od 1. září BURČÁK
18 druhů stáčených vín

Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30
So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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

Cukrárna Kavárna Segafredo 
V Blatné – firma Anna Fišerová 

 

P IJME 
 

PPPRRROOODDDAAAVVVAAA KKKYYY   
M sí ní p íjem od 14 000 ÷ 16 000,- K  

 

Nevyu ené v oboru zau íme. 
Možnost ubytování na dvoul žkovém pokoji. Po delší vzájemné 
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0. 
P i špatné dostupnosti do zam stnání, možnost svozu. 
P ijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE. 
Možnost p ivýd lku na vedlejší pracovní pom r. 

 

Kontakt: Anna Fišerová osobn , nebo na tel.: 602 659 545 
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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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