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Všechno se nám vede,
Prezioso jede!

ˇ
Program začne ve 13.30 průvodem se selskou jízdou od věže k zámku, na nádvoří
zámku zahrají a zatančí děti ze ZUŠ Písek a Sokola Blatná.

Konec prázdnin pro mažoretky
PREZIOSO znamenal přípravu na nejočekávanější událost v tomto sportu, a to
mistrovství světa, které letos proběhlo
od 26. 8.–29. 8. 2015 v pražské Sparta
aréně. Přípravu děvčata zahájila na
soustředění ve Vrbně, kde nejen pilovala své choreografie, ale také si užívala
krásného počasí prostřednictvím táborových her a spoustou dalších aktivit,
které dívkám ukázaly, jak je pospolitost
týmu důležitá. V tomto duchu také zahájily svůj boj na MS v Praze! Tanečnice
ze sebe vydaly to nejlepší a v obrovské
konkurenci opět získaly několik cenných kovů- 4 zlaté, 5 stříbrných a 3
bronzové. Velké díky patří samozřejmě
fanouškům za podporu a skvělou soutěžní atmosféru. Mistrovstvím světa
v Praze ale soutěžní sezóna pro PREZIOSO nekončí, neboť koncem listopadu
proběhne MS IDO v německé Riese,
kde se co nejvyšší příčku pokusí udolat
malá formace HVK „Melodie spásy“
a sólistka HVK Terezka Jindráková „Lidice: Ztracené dětství“. V nové soutěžní
sezoně se dále uskuteční pár změn! Do
trenérského týmu přibude mladá krev
z řad seniorek, které už se velice těší na
přípravu nového soutěžního roku a na
realizaci všech plánů. Vaše PREZIOSO

Uvidíme divadelní vystoupení dětského souboru z Měčína, který nastudoval hru
Vodník na motivy K. j. Erbena, hudební doprovod zajistí vynikající umělci - zpěvačka
Dita Hořínková a klavírista Pavel Voráček. Od 17.00 se můžeme těšit na zpěvačku
Radůzu.
Srdečně zvou pořadatelé - Občanské sdružení Nobiscum Humanitas,
CKVB a Zámek Blatná.
Akce se koná s podporou Města Blatná a Jihočeského kraje
Slzičky štěstí - Kateřina Čapková I. vicemistryně světa - Hadí žena.

Další foto na str. 17
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UU A k t u a l i t y

v neděli odpoledne. PŮJČOVNA LODĚK je
zatím stále v provozu i když počasí letošního
roku pro ni nebylo moc příznivé.
Pokud byste během týdne měli jakékoliv
přání, neváhejte a volejte 736765747. Také
na stránkách www.lidove-remeslo.cz můžete
zboží objednat a dozvědět se jaké nové zboží
pro vás připravujeme i další informace.

Pozvání na
Den otevřených dveří
v DDM Blatná
v sobotu 26. 9. 2015 v době
od 8.00 do 14.00 hod.
který se koná u příležitosti oslavy 50 let
trvání Domu dětí a mládeže.
Uvidíte ukázky z činnosti zájmových
kroužků a také na vás čeká několik
zábavných programů.
Obdržíte také přihlášky do kroužků na
školní rok 2015/2016 a informace od
většiny vedoucích kroužků.Jako každý
rok vám Dům dětí a mládeže připravil
nabídku zájmových kroužků a kurzů.
Činnost v těchto útvarech je zaměřena
nejen na vzdělávání a sport, ale nabízí
také zábavu, relaxaci a hlavně příjemně
strávený čas v partě nových kamarádů.
Neváhejte a vyberte si svůj kroužek.
Bližší informace můžete získat přímo
v budově DDM,
na tel. 383 422 134 nebo na stránkách
DDM: www.ddmblatna.cz
Přijďte - těšíme se na vás.
Výstava historických a současných
fotografií z činnosti DDM
bude ke shlédnutí celý listopad
v prostorách Komunitního centra
v Blatné

Pozvánka na setkání
Setkání zaměstnanců bývalého Podniku služeb
se uskuteční 2. října v 17.00 hodin
v restauraci Hotelu Beránek.
Tohoto zlověstného vodníka v podání
Jana Jakuba Sejkory uvidíte 28. 9. při
Dni české státnosti na zámku Blatná.
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OD SVATÉHO JILJÍ (1. 9. ) KAŽDÝ TEPLÝ
DEN JE MILÝ
Podzim se přiblížil, po sériích horkých
tropických dnů přišlo náhle rychlé ochlazení,
které však nemá mít dlouhého trvání. Čeká
nás teplý konec léta a snad i příjemné léto
babí.
PO SVATÉM KŘÍŽI (14. 9. ) PODZIM SE
BLÍŽÍ
OD LUDMILY SVĚTICE (16. 9. ) OBOUVEJ JIŽ STŘEVÍCE
Dny se však viditelně zkrátily, ovoce na
stromech dozrává, velké úrodě však zabránilo letošní sucho. Houbaři jsou smutní, čekají
zda deště v prvním týdnu září oživily v našich
lesích podhoubí.
KDYŽ JE VLHKO V ZÁŘÍ, V LESÍCH SE
HOUBÁM DAŘÍ
ZÁŘÍ JE KRÁSNÉ JAKO KVĚT A OVOCEM
SLADKÉ JAKO MED
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA V ZÁŘÍ
Jak již jsme v minulých listech uvedli,
prodej lidového uměleckého řemesla v průjezdu domu na třídě J. P. Koubka 3 omezíme
zejména na soboty dopoledne. Pokud počasí
bude i nadále příznivé, najdete nás zde také

MEDVĚDÍ ČESNEK JE VYPRODÁN
O sazenice medvědího česneku byl velký
zájem a již je vyprodán. Pokud jste měli zájem
a nedostalo se na vás, nic se neděje. Napravíte to na jaře, kdy budeme opět prodávat
jarní sadbu.
Tip na září: velký výběr aromaolejů
ženšen pětilistý - bylina dlouhého věku
POSLEDNÍ SBĚR BYLINEK NA ZAHRADĚ I V PŘÍRODĚ
Nezapoměňte při sklizni ovoce sklidit i letos již poslední bylinky, které se vám budou
po dobu dlouhého půl roku hodit. Bylinky
sušíme i mrazíme. Také v přírodě ješte po
dlouho očekávané vláze ožila řada bylin na
které se při podzimních výletech můžete
vydat. (O nich ale až příště)
Eva Fučíková,
lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Slovo starostky

Loučení s létem na dvorku - 6. 9. 2015. Tuto akci jsem měla
poznamenánu v diáři a těšila se na příjemné posezení s přáteli.
Stačilo se však ráno podívat z okna a bylo jasné, že léto se s námi
rozloučilo velmi rychle a po svém. Myslím, že mi ale dáte za pravdu,
že sluníčka jsme si tyto prázdniny užili dosyta. Stejně jako kulturních
a sportovních akcí v Blatné a okolí. Červenec nás přivítal krásnými
klavírními kurzy, o kterých jste si mohli přečíst v minulém čísle.
V polovině měsíce ožila blatenská sýpka divadelním představením pro
děti a koncertem šansoniéra umocněným atmosférou zapadajícího
slunce. Srpen jako vždy patřil blatenské pouti a pivním slavnostem.
Dne 22. srpna 2015 Blatná hostila již potřetí závod FORCE CUP
Českého poháru v silniční cyklistice 2105. Reportáž ze závodu se
objeví v zářijovém vydání pořadu ČT SPORT, který má název SPURT.
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mohu pouze přislíbit, že jsme ochotni poskytnout vhodné prostory,
pokud by došlo k odprodeji budovy současného finančního úřadu.
Dovolte mi reagovat na článek, který byl uveřejněn v minulém čísle
Blatenských listů. V článku si nespokojený občan stěžuje na úřední
dny Městského úřadu v Blatné. Ano, nemohu popřít, že chod úřadu
je nastaven na úřední dny (pondělí a středa od 7.30-12.00 a 13.00 –
17.00 a v pátek od 7.30-10.30) a dny neúřední. Proč tomu tak je, má
jednoduché vysvětlení. Práce úředníka nespočívá pouze v „papírování
od stolu“, ale také v šetření v terénu, ověřování si skutečností, které
jsou v žádostech občanů uváděny, v účasti na soudních jednáních,
v kontrolní činnosti. Každé podání je potřeba řádně zpracovat. Jedná
se o zákonné povinnosti. Úředníci se musí během roku povinně vzdělávat, účastnit se jednání na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.
Bohužel náš úřad je jedním z menších a tudíž není možné personálně
zajistit každodenní chod. Každý úředník má svoji agendu, v krajním
případě je zastupován kolegou a vedoucím odboru. Praktičtější je
vždy svoji žádost vyřídit s konkrétním zaměstnancem, který má Vaše
záležitosti ve své náplni a dokáže co nejodborněji Vaši žádost vyřídit.
Vím z praxe, že běžně náš úřad navštěvujete i ve dny neúřední a jak
jste si všimli, úřad není zamčený a pokud je daný úředník přítomen,
Vaši záležitost vyřídí. Ale jak jsem již zmínila, může se stát, že ho
pracovní povinnosti odvolají mimo úřad. Je proto vhodnější si schůzku
mimo úřední dny dojednat mailem nebo telefonicky. Kontakty naleznete na webových stránkách města Blatná http://www.mesto-blatna.
cz/skryte/kontakty-pracovniku/ popř. přes pracovnici podatelny tel.
č. 383 416 111.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Důležitá výzva a sdělení
pro majitele nemovitostí
(staveb a pozemků)
Start závodu FORCE CUP Český pohár
v silniční cyklistice 2015.
V Blatné i v okolí téměř každý víkend probíhal turnaj ať už v nohejbale, fotbale či v jiném sportu. Ale prázdniny skončily. Vstupujeme
do poslední třetiny roku 2015. Čeká nás příprava rozpočtu na rok
2016, dokončení investičních akcí. Připravujeme besedy pro seniory
na téma prevence kriminality či recyklace odpadů a mimo jiné den
otevřených dveří na radnici. Výčet není úplný, ale pokud budete
sledovat Blatenské listy, informace jistě najdete.
Na závěr Vás chci informovat o změnách, které se týkají finančního
úřadu. Blatná se bohužel dostala na seznam 23 územních pracovišť,
kterým hrozilo zrušení. O důvodech se nebudu dlouze rozepisovat,
protože ty se, jak všichni víme, dají najít vždy. Ekonomická úspora je
modlou dneška. Od samého začátku jednání se zástupci Finančního
úřadu pro Jihočeský kraj jsme požadovali zachování alespoň omezeného provozu, který by Vám blatenským občanům zajišťoval poradenství
v oblasti daně z nemovitosti a daně z příjmu. Jednání, které proběhlo
2. 9. 2015 na Ministerstvu financí ČR, vyústilo v dohodu, že všech 23
územních pracovišť bude zachováno s počtem dvou zaměstnanců –
jeden se specializací na daně z nemovitosti a druhý na daně z příjmu.
Služby pro občany by měly být poskytovány dva dny v týdnu, a to
v pondělí a ve středu. Tato dohoda by měla být garantována pro příští
rok, co bude v dalších letech, si netroufám napsat. Za vedení města

Městský úřad Blatná ve spolupráci s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových opětovně vyzývá majitele nemovitých
věcí (zejména staveb, ale i pozemků), které nejsou ve veřejném
seznamu (v katastru nemovitostí) dostatečně identifikovány, resp.
nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému vlastnictví (jedná se o pozemky a objekty, které
jsou v katastru nemovitostí zapsány jako „neznámý vlastník“).
Přestože již některé nemovitosti byly na základě předchozí výzvy
„legalizovány“, nadále se v katastrálním území Blatná jedná
o některé objekty řadových garáží v lokalitě Podskalská, Topič,
Skaličanská a některé další stavby a pozemky v jiných částech
Blatné a osad Blatné, které jsou v katastru nemovitostí zapsány
na tzv. neznámého vlastníka. V případě, že se vlastník nemovité
věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené zákonem (v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tj. do 31. 12. 2023, má
se za to, že ji opustil. Poté ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Upozorňujeme majitele nemovitých věcí, aby si prověřili stav svých staveb
a pozemků, zejména s ohledem na způsob jejich zápisu do katastru
nemovitostí a uvedli stav zápisu ve veřejném seznamu do souladu
se skutečností. Podrobnosti je možné získat na internetových
stránkách www.uzsvm.cz a na www.mesto-blatna.cz, případně
na odboru majetku, investic a rozvoje nebo na odboru výstavby
a územního plánování, MěÚ Blatná.
Ing. Václav Cheníček
vedoucí oddělení majetku
MěÚ Blatná
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Pravidla pro poskytování
dotací na individuální účely
(dříve tzv. veřejná finanční podpora)
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nového povrchu. Nyní již budou jen osazeny herní prvky a provedeny
terénní úpravy a odvodnění okolí plochy hřiště.
Na úseku údržby veřejného osvětlení bylo provedeno rozšíření
veřejného osvětlení v osadě Čekanice, kde přibyly dva nové sloupy VO.
Níže přikládáme fotografie z prováděných akcí.

Rada města Blatná na své schůzi konané dne 19. 8. 2015 schválila
Směrnici č. 7/2015 k pravidlům pro poskytování dotací na individuální
účely, která byla vytvořena přepracováním stávajících pravidel pro
poskytování veřejné finanční podpory. K přepracování původních pravidel muselo dojít z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro žadatele o dotaci však zůstává systém shodný, jako byl v případě veřejné finanční podpory, tedy žádost musí být podána fyzickou či
právnickou osobou na Městský úřad Blatná vždy nejpozději do 30. 9.
Jedinou změnou je, že právnické osoby musí k žádosti přiložit vyjma
stanov, zápisu z ustavující schůze ještě čestné prohlášení žadatele.
Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu města a veškeré informace k této
záležitosti jsou umístěny na webových stránkách města - http://www.
mesto-blatna.cz/urad/dokumenty-meu/. V případě jakýchkoliv dotazů
je Vám k dispozici Odbor finanční a školství na Městském úřadu
Blatná (tel.: 383 416 142).

Zprávy
TS Blatná

Doplnění separace
bioodpadů ve městě Blatná

Technickým službám se podařilo získat finanční grant na provedení
akce „Doplnění separace bioodpadů ve městě Blatná.
V rámci této akce bude dodáno celkem 10 ks kontejnerů o objemu 10 m3, 10 ks kontejnerů o objemu 2,5 m3 a 6 ks kontejnerů na
bioodpad se spodním výsypem o objemu 1,1 m3. Celková cena této
akce je 738 160,- Kč včetně DPH.
Tímto doplněním počtu kontejnerů tak budeme moci zajistit lepší
dostupnost ukládání bioodpadu v rámci celého města Blatná, což,
jak věříme, občané města ocení.
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Činnost TS Blatná – měsíc
červenec, srpen

Rádi bychom Vás opět informovali o stavební činnosti Technických
služeb, a to za měsíce červenec a srpen.
Hlavní práce probíhaly na výstavbě, respektive opravě, části chodníků v ulici Palackého a Na Obůrce. V rámci této opravy byl starý
a nerovný asfaltový povrch odstraněn a nahrazen opět betonovou
zámkovou dlažbou. Současně byly vyrovnány a doplněny kamenné
obruby. Oprava byla provedena v délce cca 180 bm a šíři cca 1,5 bm.
Další zahájenou stavební akcí je oprava části chodníku v ulici
Písecká, a to po pravé straně směrem k objektu TBP Transformátory.
Jedna polovina chodníku je již zcela dokončena a práce na dokončení
části druhé nyní finišují. Souběžně s touto akcí byly zahájeny stavební
práce na nových chodnících v ulici Hálova a Nad Vdovečkem v lokalitě
Vinice. V současné době probíhají výkopové práce a vzniknou zde
chodníky z betonové zámkové dlažby a zároveň i nová parkovací stání
z asfaltového povrchu. O této akci budete ještě podrobně informováni.
V měsíci srpnu pak byly zahájeny stavební práce na novém „Work
Outcrossovém“ hřišti, které vzniká v lokalitě pod kostelem, respektive
za hřištěm s umělým hracím povrchem. Zde byly dosud provedeny
zemní práce, osazeny obruby, vylita betonová deska a provedení tarta-
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Středověký putovní tábor
Již osm let se vždy začátkem prázdnin
sešel oddíl Orlíků při DDM Blatná, aby uskutečnil svůj letní tábor. Tento rok jsme si dali
velký cíl. Byl to náš opravdu poslední tábor.
Chtěli jsme uctít památku Mistra Jana Husa
historickým putovním táborem s koňmi. Bylo
nás 7 statečných, kteří v historických kostýmech a pouze se středověkým vybavením
vyrazili na strastiplnou cestu okolními lesy.
Naši nosiči nákladů byli dva koně a jeden
tvrdohlavý poník.

Zápis z kroniky:
První den
Scházíme se v 10 hodin v Paštikách u chaty a dobré dvě hodiny trvá, než všechny věci
upevníme na naše koně. Začínáme Britou
a posíláme Dušana pro další věci co nám chybí. Selektujeme nepotřebné a vše v zoufalství
věšíme na koně. Ještě jsme ani nevyrazili
a už část karabin pod velkým nákládem trpí
natolik, že se rozpadají. A to všichni máme
na pět dní pouze jedno oblečení na sobě,
kabátek, holky spodničky, celty a deky na
spaní, kotlík s trojnožkou, jídlo a kuchyňské
vybavení a každý svou keramickou misku
s dřevěnou lžící. Ve 13.30 jsou koně naložení

a vyrážíme. Za hájovnou na nás čekají další
obtíže. Nevyvážené pytle se na koních sesouvají a my máme co dělat, abychom zachránili
padající náklad. Toto se opakuje během celé
cesty. Blížíme se k Újezdu, když v tom nám
cestu zatarasí spadlý strom. Není jiné cesty
než přes pole. Slunce pálí, obilí bodá do
nohou a my vyhlížíme konec pole. Konečně
se dostáváme k první zastávce. U rybníka
napájíme své koně, dotahujeme popruhy na
pytlech s nákladem. Když jsme se napili i my,
vyrážíme opět na cestu. Cestou potkáváme
několik místních, všichni na nás zírají, jako
bychom se zbláznili. Pomalu si na to začínáme zvykat. Jdeme dál vyschlou cestou podél
lesa směrem na Chobot. Vzduch je horký
a suchý. Od Chobota je z dálky slyšet místní
přehlídka rytířského klání (hasičských sborů). My se však vesnici vyhýbáme a jdeme dál
zapomenutou lesní cestou směrem k rybníku
Brloh. Cestu nám sice Jirka dva dny předem
prosekal, ale i tak je plná bodláčí, větví, děr
a různých vývratů, které v posekané trávě
nejsou vidět. Klopýtáme a koně vedou nás
a ne my je. Je to náročná kilometrová trasa,
ale odměnou je nám cíl prvního dne. Rybník
Brloh se svými zákoutími z oválných kamenů a procesím stále řvoucích žab a kachen.

Hledáme odlehlejší místo k táboření a nejdřív
přivazujeme koně. Brita je neklidná a točí
se v kruzích. Je těžké ji udržet. Když jsou
všechny tři hajtry přivázané, odpočíváme. Po
malém odpočinku jsme si ke svačině zakrojili
domácí uzené a čerstvý, boky koně naklepaný chléb náš vezdejší. Nastal čas mrcasení.
Někteří se koupou a někteří si již chstají své
pelechy na spaní. Je však málo hodin a ženy
ponoukají muže, aby šli lovit ryby. Je vedro,
ryby neberou. Naše nálada i hřebínky jsou
poněkud pokleslé. Začíná hřmít. Objevují se
první mraky od západu a také milecká dvojice, která se zřejmě hlási k sektě Adamitů.
Začíná bouřka, před kterou varovně utichl
žabí rachot. Nacvičujeme, jak rychle jsme
schopni všechno sklidit před deštěm. Koupající adamitská dvojice v zamilovaném objetí
čelí nepřízni počasí a my, pozorujíc je se modlíme otčenáš, ať to dlouho netrvá. Modlitba je
vyslyšena a přestává pršet. Vzduch je o něco
příjemnější. Hoši vyráží znova na lov. Pěkně
na čap, blíže k zamilované dvojici. Po chvíli se
začnou ozývat duté zvonivé rány, to jak Vojta
ostrým kamenem zabíjí první rybu. Hurá,
berou. Zatím co muži loví, ženy zaníčeně
debatují o matkách vražedkyních. Přebírají
cizrnu a připravují oheň. Lov končí. Hoši
přinesli šest kapříků, které následně Klára se
sveřepým výrazem v obličeji kuchá a vnitřnosti hází metr za sebe do rybníka. Martina je
násleně s bylinkami smaží na sádle. Všichni si
chystají své keramické cestovní misky a těší
se na svůj příděl. Ryby jsou výborný a kluci
si vychutvávají svoji náležitou odměnu. Klára
vypráví pověsti o kostlivcích, ďáblech a vodních pannách a Martina chystá středověkou
cizrnovou polévku. Přichází se na nás podívat
adamitská dvojice, naštěstí již v rouše a sděluje, že s mnoha dalšími táboří nedaleko.
Po chíli přichází další dvojice adamitských
krasavic a zdlouhavě v rybníce provádějí svoji
očistu. Naši chlapci jsou spokojeni s výhledem a my se radujeme z jejich spokojenosti.
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Následně střílíme z luku a chystáme se ku
spánku. Padá tma, Klára marně hledá svoji
celtu. Usínáme. Někteří spí jako když je do
vody hodí a jiní se probouzí souborem mnoha
nočních zvuků. Od Chobota k nám doléhají
rytmy nočních slavností rytířského klání,
koně dupou a frkají, žáby závodí s kachnama
o to, kdo udělá větší rachot. V hloubi noci náhle žáby utichají. Zvedá se vítr. Koně v němé
strnulosti naslouchají přicházejícímu hřmění.
Martina opět dává věci na jednu hromadu
a rozdělává oheň. Možná se i modlí, protože
bouře nás obchází. Brzo ráno se ale vrací
i s podctivým lijákem. Znova vše schováváme.
Rychle a snadno. Je znova po dešti. Všechno
je mokré a z rybníka odcházejí bílé obláčky
par, měnící se ve vodní víly. Žáby opět řvou
a my vaříme čaj z bylin a míchané vejce
s domácím sýrem. Je čas, který každý tráví
po svém. Někteří dospávají, jiní si povídají na
břechu rybníka. Vojta zas chytá ryby a Majda
s Klárou se motají kolem koní a zašívají
postroje. Začínáme znova balit. Je to sice
znova dosti vyčerpávající, ale už se nám to
vše podařilo mnohem rychleji. Koně jsou
naložený a nás čeká další strastiplná cesta.
Loučíme se s Brlohem, ale to ještě netušíme,
že se za pár hodin o vrátíme. Jdeme cestou
přes krásný Královský les. Jindy přívětivý les
se mění v rejnforest plný vlhkosti a otravných
hovad, která v procesích pronásledují naše
koně. Královský les patřící baronkám se zvolna a plíživě mění v les ďábelský. Kolem cesty
s vysokou trávou je nepropustná změt stromů
a větví, působící temně a tejemně. Temnota
vycházející z lesa brzy začíná působit. Nejdříve se vzbouří Dezoura. Již je vidět konec
lesa a Dejzi klukům začíná vyhazovat zadní.
Trojnožka a pytle s proviantem letí dolů, ale
Dejsi to nestačí a i když se jí bere náklad,
který jí visí už na břiše, začíná se stavět na
zadní. To už jsme venku z lesa. Na louce se
začně opičit i Brita. Koně působí nebezpečně.
Musíme i z Brity rychle sundat náklad.
(pokrač. na str. 6).
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Středověký putovní tábor
(pokr. ze str. 5)
Dejsi se vytrhává z vodítka a zběsile mezi
námi lítá a působí dost naštvaně. Nakonec
vše nějak zvládáme a vedem koně, již dva bez
nákladu, k protějšímu lesu. Fouká a přitom
je nesnesitelné vedro. Klára volá Dušanovi
o pomoc. Záchrana z 21. století brzo přijíždí
a zbavuje nás nákladu. Vzdáváme další cíle
a vracíme se s koňmi zpět. Velmi svižným
krokem, zpoceni a vyčerpani z koňských
avantýr, míříme obklikou k Brlohu. Les má
tropický charakter a koně stále doprovází
mraky hovad, což Britu přívádí téměř k šílenství. Sára stejně jako Majda si sedají na koně.
Klára musí Britu vést, ale se Sárou v sedle
je to o trochu jednodušší. V paštickém lese
nasedá na Britu i Terka, které ze všeho začala
téct krev z nosu. Hurá, jsme u konce. Vítá

Josef
Synek
OBRAZY A KOVOVÉ PLASTIKY

Blatná 11. září 2015
nás chata se svým středověkým zázemím,
bez elektřiny a vody.
Zbytek dní jsme prožívali příjemný odpočinkový středověk, bez divokých koní. Za to
však s poctivou středověkou kuchyní, spaním
pod širákem a koupáním v paštickém lomu.
Obě doufáme, že si naše pubertální mládež
(budoucí husité) budou tábor, jakož i ty
předchozí pamatovat a stejně jako my na ně
rádi vzpomínat.
Rádi bychom poděkovaly Blatenské rybě
p. Bláhovi za povolenku na rybník Brloh,
p. Koubkovi z Kovovýroby za výrobu a pomoc
popruhů, šermířské skupině Divoké kočky
s Tomášem Havlanů za ukázku středověkých
šarvátek a v neposlední řadě chceme poděkovat rodičům a dětem, že to s námi celých
osm let vydržely
Klára Jánská a Martina Ředinová

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali
na vernisáž výstavy Josefa Synka
v Malé galerii Sladovny.

úterý 29. 9. 2015
v 17 hod.
Malá galerie Sladovny

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, Písek 397 01
tel: +420 387 999 997 | info@sladovna.cz | www.sladovna.cz

Zapomenutá
vzpomínka Blatné
na srpen 1968

„Významný předpoklad pro úspěšný politický zápas s pravicí a pro porážku antisocialistických, kontrarevolučních sil vytvořila
internacionální pomoc, kterou naši straně a
lidu pro obranu a záchranu socialismu poskytl v srpnu 1968 Sovětský svaz a další bratrské
socialistické země…“ Právě těmito slovy
začíná publikace z tvorby oddělení agitace
a propagandy ÚV KSČ, která představuje
v naší muzejní knihovně jedinou konkrétní
monografii vztahující se přímo k srpnu 1968.
Tato propaganda zazněla znovu v novém ruském „dokumentárním“ filmu, kde promluvilo
mnoho přímých svědků z řad vojáků, avšak,
kde je výpověď těch ostatních demonstrantů?
Dnešní česká historiografie a politologie
se dívá na události roku 1968 diametrálně
odlišně než komunistická a ruská propaganda. Stále připomíná ožehavost tohoto tématu,
neboť máme nepřeberné množství pramenů,

ve kterém se mnohý badatel snadno ztratí.
Tuto skutečnost neulehčují ani pamětníci či
dokumentární filmy. Přesto je velmi nebezpečné zapomenout na události, které jsou
často přirovnávány k „Mnichovské dohodě“
nebo obsazení Sudet.
Lidé na Blatensku se setkávají s okupačními vojsky hned ve středu 21. srpna. Nemá
smysl vystupovat se zbraní v ruce, a proto se
ulice zaplní nápisy na zdech budov. Některé
jsou v azbuce, aby jim porozuměli i okupanti.
Jedná se o tzv. pasivní odpor, jak je patrné na
fotkách ze sbírek muzea
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Jak to bude
s Kapříkem?

Mateřské centrum Kapřík fungovalo
v Blatné šest let jako nezisková organizace.
Toto občanské sdružení založila skupinka
pěti maminek na mateřské dovolené. Začátky byly náročné – musely jsme se prokousat
legislativou, sehnat prostory, vybavit hernu…
Vše jsme dělaly s nadšením, okolí nám pomáhalo a velmi nás těšila návštěvnost herny.
V tu chvíli jsme ještě netušily, že budeme
stále shánět peníze a vyplňovat všelijaké
formuláře. Přesto nás to bavilo. Byly jsme
na rodičovské dovolené a měly relativně čas
věnovat se nejen vlastním dětem a rodině, ale
i mateřskému centru. Čas plynul, děti rostly
a my jsme se vrátily do svého zaměstnání.
Nastal čas střídání ve vedení MC. Čekaly
jsme, že přijdou nové nadšené maminky, které nastoupí do již rozjetého vlaku a převezmou naši štafetu. Uběhly další roky, k žádné
změně nedošlo. Díky novému Občanskému
zákoníku se výrazně změnily podmínky pro
fungování neziskových organizací i podmínky
pro získání financí na mzdu pracovnice MC.
Udržet chod centra začalo být spíše bojem
o přežití než radostí.
Po zralé úvaze jsme se rozhodly činnost
MC jako neziskové organizace ukončit. Náš
návrh schválila valná hromada na výroční
schůzi. Nechceme však, aby Kapřík úplně zanikl. Dohodly jsme se s ředitelem DDM Blatná
na kompromisu. Kapřík bude pokračovat jako
dopolední kroužek při DDM, prozatím 1x
týdně. Některé oblíbené jednorázové akce
(burza, vánoční besídka, Den otců…) bychom rády zachovaly. Hledáme touto cestou
dobrovolníky, kteří by nám společně s DDM
pomohli při organizaci. Kontaktovat nás
můžete stále na e-mailové adrese mckaprik@
seznam.cz.
Doufáme, že se maminky s dětmi budou
nadále scházet v hojném počtu a že se jim
bude líbit nová herna, kterou pro ně připravili
v DDM. Každý čtvrtek od 24. 9. se tam na vás
všechny bude těšit Veronika.
MC Kapřík (naposledy)
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BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Po sto ách Ladislava Stehlíka

GARANCE PÍSEK, SPOL. S R.O.
Sedláčkova 426/7, 397 01 Písek

Zemí zamyšlenou

 ochrana majetku a osob
 provoz pultu centralizované ochrany (PCO)
 s vlastním zásahovým vozidlem ve Vašem městě
 montáž elektronického zabezpečovacího systému (EZS)

www.garance-pisek.cz
tel.: 724 212 533
email: garance@wo.cz

Sraz účastníků:

8:00
Blatná, železniční stanice

VÝROBA ŠTĚPKY l OBCHOD SE DŘEVEM
PALIVOVÉ DŘEVO l OBCHOD S DŘEVNÍM ODPADEM
LESNICKÉ SLUŽBY

Trasa:
Chlum – Hajany – Tchořovice –

P Ř I J M E ÚČETNÍ

rybník Radov – rybník Vitanovy –
rybník Hadí – hájovna „U Hudečků“ –
Blatná, „U Datla“

Délka trasy:

15 km

Srdečně zve

TK BLAMIŠ
a KLUB PŘÁTEL BLATENSKA.

Vlakové spojení:
Strakonice – Blatná

7:09 – 8:00

Březnice – Blatná

7:20 – 7:50

Blatná – Strakonice

14:04 – 14:45
16:04 – 1645
18:04 – 18:45

Blatná – Březnice

14:00 – 14:31
16:00 – 16:31



18. 9. 2015 v KD LnáĜe

od 19:00 hod.

Vstupné: 250,- PĜedprodej / 300,- na místČ
PĜedprodej: knihovna LnáĜe a infocentrum Blatná

-

Vzdělání SŠ, VŠ s praxí v účetnictví
Znalost podvojného účetnictví
Znalost programu BYZNYS výhodou
Zodpovědnost, iniciativa, flexibilita
HPP, možnost práce na živnostenský list
Místo výkonu práce: Martinice

Strukturovaný životopis z a š l e t e n a e - m a i l :
office@almea-biomasa.cz
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

ce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 290/220 Kč

19. – 20. 9. | SO+NE |

Kavárna, KCAŽ

17. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT S VERČOU
TESKOVOU
Suterén, KCAŽ
Linoryt a dvoubarevný tisk s graﬁčkou
Verčou Teskovou. V případě zájmu se
hlaste na 603 395 160.

21. 9. PONDĚLÍ | 17:00 |

25. 9. - 25. 10.

CESTOPIS: JAPONSKO

VIAGGIO
Výstava fotograﬁí Pavla Drdela
Kaplanka Na Příkopech 213

DUSOT DUSICICH SE KRALIKU

27. 9. NEDĚLE| 15:00 |
Š - UMÍCI
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

28. 9. PONDĚLÍ | 13:30 |
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Nádvoří zámku Blatná
Již tradiční Svatováclavské slavnosti
se i letos odehrají na nádvoří zámku
Blatná. Program začíná ve 13:30 Selskou jízdou od zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie na nádvoří zámku, kde je připraven pestrý kulturní
program.

28. 9. PONDĚLÍ | 17:00 |
KONCERT: RADŮZA
v rámci Svatováclavských slavností
Nádvoří zámku Blatná
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a
autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Od
té doby je jednou z nejvýznamnějších
českých zpěvaček v žánru folk&country u nás.
Předprodej lístků: infocentrum, recep-

Komunitní centrum
KINOKAVÁRNA: OZVĚNY
FESTIVALU ZEMĚ NA TALÍŘI

Městské muzeum, zámek Blatná,
Kaplanka, centrum města
O víkendu 19.-20. 9. proběhne v Blatné
jubilejní 10. ročník známého fotofestivalu, tentokrát na Z BLATNÉ AŽ NA
KONEC SVĚTA. Můžete se těšit na zajímavé přednášky a výstavy od více
než 30-ti fotografů, z nichž hlavní vystavující jsou opravdové ikony české
fotograﬁe.
Všechny výstavy budou otevřeny v sobotu od 09:00 do 18:00 a v neděli od
09:00 do 17:00.

Místo konání a pořadatel
Hospoda Prostor

ně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

16. 9. STŘEDA | 19:00 |

10. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL

26. 9. SOBOTA| 21:00 |
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Kino

11. 9. PÁTEK | 20:00 |
GANGSTER KA
Krimi v původním znění | ČR 2014 | 100
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 130 Kč

16. 9. STŘEDA | 19:00 |
KURÝR – RESTART
Akční v původním znění s titulky| USA
2015 | 96 min | Nevhodný mládeži do
12 let | 110 Kč

18. 9. PÁTEK | 20:00 |
ÚŽASNÝ BOCCACIO
Historický / Drama v původním znění
s titulky | Ita/Fra 2015 |120 min | Nevhodný mládeži do 15 let | 90 Kč

23. 9. STŘEDA | 19:00 |
SINISTER 2
Horor v původním znění s titulky| USA
2015 | 97 min | Nevhodný mládeži do
15 let | 110 Kč

25. 9. PÁTEK | 20:00 |
KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
Akční/Dobrodružný/Komedie v původním znění s titulky | USA 2015 |116 min |
Nevhodný mládeži do 12 let | 90 Kč

Knihovna
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-

Velký sál, KCAŽ
Přednáška dnes již legendárního cestovatele a fotografa, autora řady obrazových publikací, Zdenka Thomy, který
zasvětil svůj život cestování po Asii.

23. 9. STŘEDA | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ:
HELENA ILLNEROVÁ
Kavárna, KCAŽ
Celorepublikový projekt, který se zabývá popularizací vědy. První z cyklu
přednášek přednese významná česká fyzioložka, biochemička a bývalá
předsedkyně Akademie věd ČR, prof.
RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Přijďte
si poslechnout o tom, co všechno souvisí s tím, jak tikají naše biologické hodiny. Můžeme je uměle přeřídit? A jaký
to může mít následek? Existují skutečně sovy a ranní ptáčata? Které světlo
synchronizuje individuální lidské hodiny s vnějším dnem a ovlivňuje naši
náladu a pozornost? Plus řada dalších
otázek, které vám budou zodpovězeny
zábavnou a srozumitelnou formou.

24. 9. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ
Malba s výtvarnicí Lenkou Pálkovou.
V případě zájmu se hlaste na 603 395
160.

29. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+
Velká klubovna, KCAŽ
První lekce tréninku paměti s lektorkou Annou Langmajerovou, pro muže
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i ženy starší 55-ti let. Trénink paměti je
kombinací kognitivního tréninku a relaxujících psychomotorických cvičení.
Zároveň plní funkci sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky.
Náplní kurzu jsou různé úkoly k procvičování dlouhodobé i krátkodobé
paměti, slovní zásoby, soustředění,
myšlení v souvislostech, logického
myšlení i cvičení rozvíjející kreativitu s
prvky arteterapie.

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA
PREVENT

Cena: 50Kč/hod. Lekce budou následně probíhat každé úterý od 17:00
v KCAŽ. Zájemci se můžou hlásit na
emailové adrese spourova@ckvb.cz
nebo na telefonním čísle 603 395 160.

ÚT – NE | 10:00 - 17:00 |

30. 9. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: VANDREM NA SIBIŘI
Kavárna, KCAŽ
Tomáš Koranda strávil dva měsíce v
Rusku a z toho 33 dnů v divočině.
Cestopisná přednáška s foto a video
projekcí o tajze, křišťálově čistých řekách, jezerech, horách, medvědích stopách, atd.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna, KCAŽ
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Pátek
17:00 FRANCOUZŠTINA OD 2. 10

KAŽDÝ ČTVRTEK od 17. 9. | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI:
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 |
STŘEDY | 8:00 - 12:00 |
SKS TRICYKL - SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725
373 863.

Výstavy
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP ZDARMA

5. 9. – 11. 10. | POUZE VÍKENDY
| 9:00 – 17:00 |
VLADIMÍR BIRGUS
Starý palác, zámek Blatná
Výstava velkoplošných fotograﬁí ze
světa od přední osobnosti současné
české fotograﬁe, Vladimíra Birguse.

15. 9. – 25. 10. | ÚT – NE |
| 10:00 – 17:00 |
KAMILA BERNDORFFOVÁ,
JARMILA ŠTUKOVÁ, MICHAL
NOVOTNÝ, FILIP SINGER
Městské muzeum Blatná
Výstava fotograﬁckých souborů dokumentující významné události i každodenní život obyvatel Afriky, Asie a Evropy od laureátů soutěže Czech Press
Photo.

19. 9. SOBOTA | 09:00 – 18:00 |
20. 9. NEDĚLE | 09:00 – 17:00 |
26. + 27. 9. SO + NE | 10:00 - 12:00
a 13:00 - 17:00 |
MILOŇ NOVOTNÝ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Výstava dokumentárních fotograﬁí z
cest od významného reportážního fotografa, včetně legendárního souboru
Londýn 60-tých let.

Něco o(d) nás
PROČ BYL ZRUŠEN KONCERT
JIHOČESKÉ FILHARMONIE
Koncert JČ ﬁlharmonie, který měl být
dirigován skvělým Václavem Talichem
a vyžadoval mimořádné přípravy
(termíny, výběr repertoáru, smlouvy,
zkoušení, objednávání techniky, židlí, brigádníků, tisk vstupenek apod.),
musel být stornován, protože v předprodeji bylo prodáno sedmnáct lístků.
Koncert tohoto kalibru bohužel není
možné pořádat pro tak malý počet

Číslo 15 / strana 9

diváků (je to nanejvýš zahanbující již
vůči samotným umělcům), a tak apelujeme na ty, kteří chtěli přijít a zakoupit vstupenky až přímo před akcí – nečekejte příště prosím – a chcete-li se
zúčastnit, alespoň vstupenky rezervujte. Koncerty tak nebudou muset být
rušeny pro nedostatek diváků.

Těšte se

20. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
STUDIO YPSILON:
PÁNSKÁ ŠATNA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Legendární Ypsilonka se vrací ke svému vynálezu totální improvizace.
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou
dírkou do pánské šatny ypsilonských
herců.
Hrají, zpívají a improvizují: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň,
Martin Janouš, Dominik Renč a Petr
Hojer.
Předprodej lístků: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: od 150 – 250 Kč

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT:
LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Typicky sarkastický britský humor,
vypointované dialogy, ironický a zároveň decentně dojemný příběh, to vše
můžete sledovat v divadelní inscenaci
Ledňáček divadla Ungelt.
Stylová anglická komedie o vdově,
sirovi a jeho komorníkovi. Po padesáti letech se setkává slavný spisovatel
(František Němec) se svou dávnou
láskou (Alena Vránová). Je tu ale ještě
jeho komorník (Petr Kostka)...
Předprodej lístků: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 150 – 300 Kč
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UU s p o r t
Výsledky našich týmů za uplynulé 2 víkendy
Muži „A“

Bernartice – Blatná

2:5 (1:2)

Mišiak 2x, Petrášek 2x, Peleška

Muži „B“

Blatná – Střelské
Hoštice

1:2 (1:1)

Uldrich

Ženy

Borovany – Blatná

0:4 (0:2)

Vajsová 2x, Kozáková, Nagyová

Dorost

Blatná – Týn n.Vltavou

3:3 (1:1)
p. k.3:1

Formánek 2x, Sejkora

Žáci st.

Vl.Březí – Blatná

2:1 (0:1)

Fořt Tomáš

Žáci ml.

Vl.Březí – Blatná

0:12 (0:7)

Říha V.3x, Outlý 3x, Opava,
Potůček, Krátký, Bulka A., Fiřt,
Šejvar

Přípravka
st. „A“

Sedlice/Doubravice –
Blatná

2:13 (1:7)

Fejtl Michal 7x, Prokopius 2x,
Bulka V.2x, Bláha Merhaut

Přípravka
st. „B“

Sousedovice – Blatná

7:9 (2:7)

Outlý 5x, Hovorka 2x, Krátký,
Novotný

Přípravka
ml. „A“

Blatná – Dražejov

24:1 (12:0)

Říha 7x, Šimeček 5x, Čížek
4x, Fejtl Matěj 3x, Vaněček 2x,
Hamplová 2x, Mázdra

Přípravka
ml. „B“

Blatná – Junior B

1:5 (0:4)

Matějka

Muži „A“

Blatná – Lažiště

4:2 (1:1)

Mišiak 3x, Čadek

Muži „B“

Malenice – Blatná

7:1 (2:1)

Martínek

Ženy

Bohemians – Blatná

6:1 (3:0)

Vajsová

Minulé kolo:

Dorost

Osek – Blatná

2:12 (0:4)

Mach 3x, Sedláček 3x, Říha,
Míka Šilhavý Kareš, Sejkora
Hejl

Žáci st.

Blatná – Hradiště

4:1 (2:1)

Říha J.3x, Maleček

Žáci ml.

Blatná – Hradiště

2:1 (0:1) na
p. k.

Fořt L.

Přípravka
st. „A“

Štěkeň – Blatná

6:10 (2:7)

Fejtl 4x, Merhaut 2x, Bulka V.,
Prokopius, Obleser, Vávra

Přípravka
st. „B“

Bavorov – Blatná

3:7 (3:5)

Outlý 3x, Kostohryzová, Krátký,
Mikeš, Novotný

Přípravka
ml. „A“

Junior B – Blatná

6:9 (3:3)

Čížek 3x, Šimeček 2x, Vaněček,
Říha T., Brynda, Hamplová

Přípravka
ml. „B“

Katovice/Hoštice –
Blatná

5:3 (1:2)

Hucek, Šafařík, Brouček

V sobotu 12. 9. 2015 hostí A tým od 17 hodin Mirovice.
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Zážitkový tábor v partnerském městě Vacha
Již od roku 1994 měli mladí lidé z Blatné možnost účastnit se me-

legrace na raftech a poté odpoledne na lanech slackline. Druhý den

zinárodních táborů. Pravidelně ve tříletém intervalu se tyto tábory

jsme absolvovali asi 1.5 hodinovou túru do lanového centra, kde si

konaly ve Vaše, v Sargé a v Blatné. Dodnes vzpomíná určitě mnoho

to všichni moc užili. Největší borci prošli i trasu vysokou 17 metrů.

účastníků na zajímavé zážitky. Od roku 2013 se však už žádné společ-

Večer jsme se naučili ještě skvělé hry – Vikingské šachy a Mölkky.

né tábory neuskutečnily. A tak se pokusíme s mládežníky a ostatními

Další den už nás bohužel opustil Mike, a tak začala poněkud

aktivními lidmi z Blatné a okolí mezinárodní tábory obnovit a dát jim

sportovně i adrenalinově chudší část tábora. Museli jsme se všichni

nový, atraktivní kabát.
Letošní tábor pro nás připravil tým z organizace Caritas, která

zabalit, jelikož další dvě noci jsme prožili v jiné ubytovně. V pondělí
na nás čekala prohlídka města Eisenach. Protože bylo velmi teplé

má na starost práci se seniory a mládeží v oblasti města Fulda. Její

počasí, prohlídku jsme zkrátili na minimum a jeli se vykoupat na kou-

pobočka sídlí ve Vaše a paní Daniela Tischendorf je její předsedkyní,

paliště do Vachy. Odtud jsme se vydali na ubytovnu ve středisku Alpha

navíc je i místostarostkou Vachy.

Point. Tato základna byla od roku 1946 obsazena americkými vojáky,

V pátek 31.7. jsme dorazili v odpoledních hodinách na místo

kteří měli za úkol hlídat hranice mezi BRD a DDR proti eventuálnímu

setkání a již se těšili na první akční zážitky. První tři noci jsme měli

ruskému napadení. Dnes je zde vybudované krásné muzeum s mož-

strávit v zajímavých dřevěných domečkách. V jednom domečku se

ností přespání a pořádání různých seminářů. Díky návštěvě muzea

dokonce usídlil plch, který sem chodil na jablíčka a jiné pochutiny.

a putování po bývalé hranici jsme se hodně dozvěděli o tom, jak se
žilo lidem v pohraničí v letech 1946 – 1989 a jak bylo téměř nemožné
dostat se z východu na západ.
Poslední dva dny jsme strávili v partnerském městě Vacha. Byli
jsme ubytováni v tělocvičně místního gymnázia. Měli jsme možnost
absolvovat komentovanou prohlídku města. Určitě nikdo nezapomene
na zajímavý příběh majitele domu u mostu přes řeku Werra, skrz který
vedla přesně hranice (polovina domu byla v DDR a polovina v BRD).
Všichni jsme si mohli prohlédnout také starodávnou radnici a malou
místní knihovnu, odkud si někteří z nás odnesli knihy zdarma. V 18
hodin nás čekal společný rozlučkový večer na hradě Wendelstein.
Příjemnou tečkou před nepříjemným balením bylo ještě noční focení s prskavkami na mostě (Werrabrücke). Každý z nás byl očividně
překvapen, co vše dnes fotoaparáty umí.

Němečtí vedoucí Mike a Patrizia nás mile přivítali a ihned zadali mládeži 1. úkol . Děti se rozdělily do německo- českých skupin, dostaly

Chtěla bych tímto poděkovat skvělému vedoucímu Viktorovi

GPS navigaci a ihned začaly „lovit kešky“ v okolí tábora. Naštěstí

a všem mladým účastníkům za jejich přístup a nadšení na tomto

se nikdo neztratil a mohli jsme se těšit na další zážitky. Následující

táboře. Budu se těšit na další spolupráci.

dva dny se nesly ve sportovním duchu. První den jsme zažili spoustu

Jana Španihelová
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MC KAPŘÍK
výsledky z obeslaných výtvarných soutěží
2015
učitelka Hana Vydrová
1. Jičín - „Svět pohádek“ - 3. místo - Aneta Vítová
2. „Nad oblaky“ - umístění - Šimon Kalužík, Matyáš Procházka a kolektiv
3. „Barvy duhy“ - říjen - umístění - Eliška Koblihová
4. „Podej ruku“ - vystavují v Berlíně - Eliška Koblihová, Pavel
Pavlík, Adam Španihel
5. „Western klub“ - 2014“ 4. - 8. místo - kolektivní práce
6. „Zimní Blatná“ 1. místo - Aneta Vítová
7. „Čestický brambor“ - umístění - kolektivní práce
8. „Barvy duhy“ - listopad - umístění - Kristýna Vaněčková
9. „Zvířata v ZOO“ 1. místo - kolektivní práce
10. „Barvy duhy“ - leden - umístění - Michal Tvrdý
11. „Jů a Hele“ - umístění - Kateřina Vaněčková
12. „Valašská zima“ - 1. místo - Pavel Pavlík, Silvie Šilhavá
13. „Barvy duhy“ - únor - umístění - František Sýbek
14. „Barvy duhy“ - březen - umístění - Eva Jirková, Kateřina Vaněčková
15. „Evropa ve škole“ -krajské kolo - 2. místo - David Beneš, čestné
uznání - Štěpán Bulka
16. „Krkonoše očima dětí“ - 3. místo - Vojtěch Navrátil
17. „Barvy duhy“ - duben - umístění - Matyáš Brynda
18. „Lidice“ - čestné uznání - Štěpán Bulka, Eliška Koblihová, Adéla
Postřehovská
19. „Malujeme po síti“ - finální obrázek - Ondřej Bulka, Eva Jirková,
Michal Tvrdý
20. „Příroda Blatenska“ - 1. místo - Eliška Koblihová
čestné uznání - Štěpán Bulka, Pavel Pavlík
http://www.mc-w-kaprik.euweb.cz
Všem žákům a rodičům přeji…jen to nejkrásnější…
Hana Vydrová
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Kadetky miniformace Mistryně světa - „Irsko“.

Juniorky mini mix Mistryně světa „Havrani“.

Kadetky vyhlášení - Mistryně světa - Jen růžová to může být.
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří
14- 19 týdnů.Cena 149-180 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:

13. září, 11. října 2015
Blatná – u restaurace Na myslivně –
12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky
Informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270, 606550204,
728605840

Rozv. SŠ
53/174/78
hledá

pohodovou
ženu
s vyřešenou
minulostí pro
trvalý vztah.
Láska,
porozumění,
tolerance
tel.

722 771 074
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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 dřevoobráběcích 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)
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
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PODLAHY
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

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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,

Snáním podnájem v Blatné,
garsonku či 1+1.

mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

eskýESNEK!!!
-

Farma Král nabízí þeský þesnek odrĤdy Dukát
vypČstovaný v okolí Blatné na vlastní farmČ
ýesnek vhodný na dlouhodobé uskladnČní

-

OdbČr možný pĜímo na farmČ v ěeþici nebo po
domluvČ dovoz až k vám domĤ v okolí Blatné

-

Cena 150 Kþ/kg

-

Kontakt: Petr Král ml.

728165406

Tel. číslo:

724 999 654

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NOVÁ
PREZENTAČNÍ VÝSTAVKA
firmy





Beton Brož

lektromontáže
E



betonové prvky v provedení
dřevo, kámen, pískovec





Blatná, spol. s r.o.

zahradní stoly, lavice,
dlažba, plotové prvky,
zídky

S T A VE B N I N Y
pod rybníkem Pustý
Ing. Scheinherrová Hana
- prodej barev Eternal
- tónování vnitřních a fasádních barev
- stavební materiály a zednické nářadí
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz
Web: www.stavebniny-blatna.cz

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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