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Oslava Dne vzniku samostatného československého státu

U renovované Sochy svobody jsme si připomněli výročí vzniku
Československa. Před 99 lety, 28. října 1918, zveřejnili zástupci Národního výboru československého provolání o vzniku Československa
a vydali zákon o zřízení samostaného státu.
Svátek se dnes slaví jen v České republice, ale ČR a Slovensko
se již dříve dohodly na společných oslavách 100. výročí vzniku ČSR,
které připadne na příští rok.

My v Blatné si můžeme při této příležitosti připomenout naši vazbu
se Slovenskem, konkrétně se slovenským Važcem, prostřednictvím
osobnosti malíře Jana Hálu.
Více než 30 jeho obrazů můžete vidět v galerii Lomnica ve stejnojmenném hotelu v Tatranské Lomnici. Nejstarší tatranský hotel (z roku
1893), který byl po dlouhé době chátrání nádherně rekonstruován, je
důstojným stánkem pro díla blatensko-slovenského umělce.
ZM

Sochu spolu s dalšími blatenskými pomníky
můžete najít na stránkách spolku pro vojenská pietní místa http://www.vets.cz/

Původní socha v r. 1923.

Stav sochy od doby okupace až po dnešek.

Restaurovaná socha od září 2017.

Ještě se několika obrázky vracíme k článku paní J. Říhové z minulého čísla BL. Současná podoba sochy se vrátila k původnímu stavu, kde u nohou postavy
byly symboly legionářů – helma a kříž. Myslím, že je dobře připomenout, že zásluhu na tom (samozřejmě kromě restaurátora) má pan Vladimír Koubík,
který upozornil na odstranění těchto symbolů (BL č. 18 z roku 1993). Dobu, kdy k odtesání legionářských symbolů došlo, upřesnil Petr Chlebec v článku,
publikovanému v BL č. 9 z roku 2015. Naštěstí jsme o této věci hovořily s paní Říhovou před zadáním restaurování a podařilo se dosáhnout původního stavu.
Pro zajímavost je připojen i obrázek z demontáže a transportu sochy v červenci letošního roku, tedy před jejím restaurováním.

B.M.
Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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e-mail: m.policie@blatna.net
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Záchytné kotce MP
Blatná hledají nové
domovy pro tyto psy:

Bety, fena křížence rotwailera
a německého ovčáka, přibližně rok
a půl stará. Bety je
hravá a učenlivá psí
puberťačka, která
hledá aktivní majitele. Vhodná k baráčku se zahradou,
který spolehlivě ohlídá. Základní povely Bety
ovládá. Nový pán ale na poslušnosti bude
muset ještě pracovat.
Jack, pes rasy
Jack Russell teriér,
8 let. Povahou typický teriér, sebevědomý, odvážný
a přátelský pes. Jack
je vášnivý aportér
balónků a hraček. Vhodný spíše
do bytu či do baráčku, kde bude nablízku své milované rodině.
Vzhledem k loveckým pudům nedoporučujeme Jacka k jiným domácím zvířatům.
Psi jsou do adopce předáni čipovaní,
očkovaní, odčervení, na základě podepsané
adopční smlouvy. Více informací o psech
poskytne ošetřovatelka na tel. 602 467 689.
Městská policie Blatná ve spolupráci
s dobrovolníky ze Záchytných kotců MP
Blatná hledá zapálené milovníky psů a procházek na výpomoc při venčení.
Jednalo by se nejlépe o pravidelnou
a dlouhodobou spolupráci, ale vítáme i občasné venčitele.
Hledáme lidi, kteří milují pejsky, jsou
plnoletí a časově ﬂexibilní. Výpomoc při
venčení je dobrovolnou činností, proto za ni
nenáleží žádný honorář. Odměnou vám
může být dobrý pocit, že jste naše pejsky
učinili o kousek šťastnějšími.
Naše záchytné kotce se nachází v areálu
Čistíren odpadních vod Blatná vedle ﬁrmy
Obaly Blatná směrem na Hněvkov. Máte-li zájem nám pomoci nebo se jen chcete
dozvědět víc, ozvěte se venčitelce a ošetřovatelce Ivaně Bůbalové na telefonní číslo
602 467 689.
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Vážení příznivci,
musíme Vás bohužel informovat o tom,
že beseda s panem Emilem Kinzlem,
která měla být 18.11.2017 od 18.00
v Hajanské hospodě,byla na jeho
žádost zrušena (pro neočekávané
okolnosti)
Jednáme o náhradním termínu.
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NÁŠ TIP NA LISTOPAD: mašlovačky
z pravého husího peří

Adventní trhy v sobotu 18.11.2017 se
uskuteční
a to od 15.00 do 18.00 na sále v 1.patře

OKOLO SVATÉHO MARTINA (11. 11.),
ČASTO SNĚŽIT ZAČÍNÁ
Podle některých staročeských dělení roku
začínala právě Martinem zimní polovice roku.
Často v tuto dobu již napadl sníh. Mlhy, tma,
metelice i chlad byly součástí dnů. Vyjadřuje
to také pranostika:
OD SVATÉHO MARTINA, ZAHŘEJE JEN
PEŘINA
NA SVATÉHO MARTINA, DRŽ SE SYNKU
KOMÍNA!
PŘIJEL-LI SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM
KONI, METELICE ZA METELICÍ SE HONÍ
Počasí však ale touto dobou nebývá ještě
stálé, jak říká následující pranostika:
PO SNĚHU JDOU-LI NA MARTINA HUSY,
NA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE (21. 11)
V BLÁTĚ CHODIT MUSÍ
Jak tomu bude v letošním roce se teprve
ukáže, nicméně, že zimní čas nastává, jsme
již zaznamenali koncem minulého týdne.
LIDOVĚ MODRÉ VÁNOCE - PRODEJ
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Opět vás zveme na vánoční prodej,
který jsme minulou sobotu zvolna zahájili.
Zítra bude nabídka už přece jenom bohatší.
Celá řada originálních přání, včetně vánočně upravené kresby blatenského zámku
od Jindřicha Krátkého, také kolekce vizovických svícínků na vánoční stůl. Betlémy
papírové, z perníku, vizovického těsta, včelího vosku i slámy. Různé drobné ozdoby
ze slámy, šustí, dřeva, textilu, keramiky,
včelího vosku, rovněž vánoční nabídka
malovaného perníku a mnohé další....

VÁNOČNÍ KOŘENÍ - SKOŘICE - LÉK
I PREVENCE
SKOŘICE - aromatická kůra skořicovníku, je pro svou chuť i vůni jedním z velmi
oblíbených vánočních koření. Používá se již
od pradávna. Dokonce byla známá již v době
starého Egypta, kdy byla ale velice vzácná,
tehdy pouze jako dar králům.
V dnešní době je to levné, běžně užívané
koření. Vědecký výzkum však v současné
době prokázal, že má také léčivé účinky,
a proto je velmi dobré ji užívat:
Je bohatým zdrojem antioxidantů, má
výrazné protizánětlivé účinky, snižuje riziko
onemocnění srdce, upravuje krevní tlak, má
antidiabetické a protirakovinné účinky. Proti
nespavosti a špatným snům se doporučuje
sklenice teplého mléka s jednou lžičkou mleté
skořice a lžící medu.
Na našem trhu je častěji dostupná čínská
skořice (Cassia), lepší variantou však je skořice cejlonská (pravá) - k dostání v prodejnách
zdravé výživy. Skořice je také dobrá na prohřátí organismu v chladných dnech.
SVATÁ KATEŘINA (25.11.) MÁ PĚKNÉ
JMÉNO, ALE CHLADNÉ VĚNO
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Děkuji obci Bezdědovice
a Jiřímu Kolářovi
(Prodej a servis zahradní techniky)
za finanční podporu a sponzorský
dar pro mého syna Adama Grešáka
v motokrosovém sportu.
J. Grešák
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Z právy

z radnice

Prodej stavebního pozemku v lokalitě
Za Malým vrchem v Blatné

Město Blatná informuje, že byl schválen záměr prodeje pozemku
v lokalitě Za Malým vrchem v Blatné. Pozemek je určen pro zástavbu
za účelem rodinného bydlení. Předmětem prodeje je pozemek, který
tvoří parcela katastru nemovitostí p.č. 846/133 o výměře 928 m2. Případní zájemci o odkoupení uvedeného pozemku mají možnost seznámit
se s podmínkami a zásadami prodeje, které jsou zveřejněny na úřední
desce MěÚ Blatná na internetových stránkách města www.mesto-blatna.cz a na fyzické úřední desce před budovou radnice v Blatné (tř.
T. G. Masaryka 322). Prodej bude realizován za minimální podání
ve výši 700,- Kč/m2. Nabídky je možné doručit nejpozději do 16. 11.
2017 do 12:00 hodin na podatelnu městského úřadu. Vyhodnocení
nabídek proběhne v pondělí 20. 11. 2017 od 15:00 hod. na MěÚ Blatná
(žadatelé mají možnost zúčastnit se jednání komise).
OMIR, MěÚ Blatná

Chytrá radnice

Dne 30.10.2017 se v Praze uskutečnil první ročník soutěže Chytrá radnice. Zúčastnilo se jí celkem 64 projektů, ze kterých odborná
porota i veřejnost vybírala ty nejlepší. Projekty byly rozděleny do 5ti
kategorií (životní prostředí, individuální doprava, veřejná doprava,
energetika, e-úřad )a do dvou průřezových kategorií (cena veřejnosti,
inovativní řešení).
Město Blatná se přihlásilo do této soutěže se solární lavičkou CapaSitty. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhlo na galavečeru
v Lichtenštejnském paláci v Praze, kterého se za naše město zúčastnil
pan místostarosta Pavel Ounický.
Konkurence byla veliká a nikdo neočekával, že by město Blatná
mohlo mezi velkými městy jako např. Ostrava, Kolín, Zlín, Liberec,
Praha, … vůbec uspět. A neuvěřitelné se stalo skutečností – v kategorii Inovativní řešení jsme obsadili, se solární lavičkou CapaSitty,
první místo.
Za toto prvenství si město Blatná odneslo certiﬁkát pro vítěze
v kategorii Inovativní řešení, dále smaltovanou tabulku, kde je uvedeno, že se naše město umístilo na prvním místě v této kategorii a dále
si pan místostarosta převzal od společnosti O2 cenu, která spočívá
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v operativním sledování
zaplněnosti odpadových
nádob na separovaný odpad na ½ roku zdarma
na 100 odpadových nádob.
Jsme rádi, že jsme se
do soutěže přihlásili a získali pro město pěkné ceny.

SOŠ Blatná zve na další ze dnů
otevřených dveří

Po druhém ročníku „Sportshow v SOŠ Blatná“, který proběhl
14. září (a je plánován opět i pro rok 2018), Střední odborná škola
Blatná zve na již druhý ze dnů otevřených dveří v pátek 24. listopadu 2017 (celý den od 8 do 16 hodin). Další bude následovat
v pátek 19. ledna a po telefonické či mailové domluvě je školu
možné k prohlídce navštívit i kterýkoli jiný pracovní den. Při prohlídce bude možné prohlédnout si vybavení školy včetně učeben
výpočetní techniky a elektrotechnického měření, ukázky CNC
programování a obrábění, robotické výrobky, 3D virtuální realitu,
sportovní zázemí a celý areál včetně domova mládeže. Budou
poskytnuty informace o přijímaní do všech tří oborů, kterými jsou
„hardwarový“ (elektrotechnický) počítačový obor Elektronické
počítače, „softwarový“ informatický obor Moderní informační
technologie a ekonomický obor Obchodní akademie s výrazným
zaměřením na uživatelské využití výpočetní techniky včetně dokonalých znalostí účetnictví, marketing a management a e-shopy.
V lednu budou v době dne otevřených dveří zahájeny i bezplatné
konzultace k přijímacím testům z matematiky a českého jazyka,
které budou v roce 2018 již podruhé na všech středních školách
povinné pro všechny uchazeče o studium maturitních oborů. V SOŠ
Blatná od října již tradičně probíhá bezplatný počítačový kroužek
pro žáky ZŠ a ve spolupráci s DDM i kroužek „youtuberů“ a sportoviště SOŠ využívají i kroužky ﬂorbalu, softbalu a v zimě i atleti.
Bližší informace o škole, o oborech i aktivitách jsou k dispozici
na webu školy www.blek.cz
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HOSPODA U DATLA
Děkujeme všem, kteří přišli 28.11. s námi oslavit

„PTÁKA ROKU“.
Hlavní dík patří panu Petru Pavlíkovi, který celou akci
vymyslel a pomohl realizovat.

Komunikujeme i s týmem prof. Ing. Jiřího Drahoše
a věříme, že i tento prezidentský kandidát by se mohl stát
naším hostem v Blatné.

V pátek 27. 10. byl hostem Blatenských listů

profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
lékař, pedagog, psychiatr a vědecký esejista. Zaplněný
sál komunitního centra sledoval pozorně jeho perfektně
připravenou prezentaci k tématu Psychologické zdroje
moci a etika. Děkujeme panu profesorovi za přednášku i ochotu odpovídat pak na mnoho dotazů účastníků
besedy.
ZM

Tento rok byl pro naši hospodu dost zásadní. V březnu jsme
oslavili 20 let od prvního naraženého sudu, tj. 20 let spolupráce se Staropramenem. I když jste u nás mohli za tu dobu
ochutnat různé druhy piv, zůstáváme stále
Staropramenu věrni.
Doba se mění, všichni rádi ochutnáváme nová piva, co se ale
nemění, je věrnost početné skupiny fandů této značky, kteří
nás navštěvují.
Jako poděkování vám všem jsme se rozhodli nabídnout u nás
PRVNÍ ČERSTVÉ NEPASTEROVANÉ PIVO ČEPOVANÉ
PŘÍMO Z TANKŮ.
*************************************************
Dovolujeme si vás tedy pozvat

v pátek 24.11.2017 na naražení 1. TANKU
v Hospodě U Datla.
Společenský oblek nechte ve skříni, neboť akce proběhne
v běžném duchu hospody, včetně kytar a masa z udírny.
Srdečně zve Datel, Mirča, výčepáci Pepa, Kačka
a Staropramen.
pivní menu:
STAROPRAMEN SMÍCHOV 10° z tanku
STAROPRAMEN EXTRA CHMELENÝ LEŽÁK sudový
STAROPRAMEN JEDENÁCTKA sudová
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B. Němcové 30, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

PREVENCE KRIMINALITY
Kapesní zloději a „jejich“ čas

Do Vánoc sice ještě nějaký ten čas zbývá, ale již teď
je možné si v obchodech a supermarketech všimnout
většího zájmu o zboží spojené s těmito svátky. Tomuto období ovšem
předchází shon, nákupní horečka a starosti s výběrem těch správných
dárků. Tím se však blíží také doba, na kterou se těší ještě někdo. Rozzářené oči radostí mají i kapsáři!!! Přišla jejich chvíle.
Nedáváme jim však také trochu příležitosti sami, neulehčujeme
jim „jejich“ práci???
Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme: Kapsáři vyhledávají
místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají nepozornosti
lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná
krádež bývá bleskově rychlá a předem pečlivě nacvičená.
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený
o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později
a zcela na jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu
nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí
kapesních zlodějů? Mějte své věci neustále pod kontrolou!
● muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných
kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot
● ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek
či kabelek
● nenoste své osobní doklady v peněžence
● nemějte při sobě větší ﬁnanční hotovost
● čtyřmístné identiﬁkační číslo platební karty (PIN) mějte
zásadně odděleně od samotné karty
● v případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku
banky, krádež oznamte a kartu zablokujte
● zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
● tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste
na zádech, kam nevidíte
● ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá
zapínání a zdrhovadla
● uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte jej
stále na očích!!
● nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez
kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu
● při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte
své věci, zavazadla stále na očích!!
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes
ni mají hozenou. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte
s pomocí spoluobčanům, například při podání svědectví policii.
Neusnadňujte kapsářům práci!!!
Rovněž nezapomeňte že…..„Auto není trezor“
Tato poněkud otřepaná fráze má bohužel stále svoji váhu. Vozidla
se vykrádala od nepaměti a patrně se vykrádat budou i v daleké budoucnosti. Na vině jsou bohužel často i sami řidiči, kteří zloděje svým
jednáním přímo lákají, když na viditelných místech nechávají vystaveny např. kamery, fotoaparáty, mobily, automobilové navigace, kabelky,
kufříky, ale i oblečení, které působí na pachatele jako magnet. Jakmile
se zloděj začne o auto zajímat, už většinou nepomůže ani alarm.
Není rozumné ve vozidle nechávat jakékoli předměty, o které by
potencionální zloděj mohl mít zájem. Drzost zlodějů je mnohdy překvapující a není výjimkou vozidlo vykradené na rušné ulici za bílého
dne! Mnozí z vykradačů aut se rekrutují z prostředí osob drogově zá-
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vislých, pro které je vidina zpeněžení „čehokoliv“ silnější než hrozba
trestu. Pro takového pachatele je i starší rádio mizivé hodnoty téměř
pokladem! Bohužel na takové pachatele neplatí žádné, byť sebedražší
zabezpečovací systémy. Tito pachatelé nemají zájem o Vaše vozidlo,
nýbrž jen o věci v něm. Zpravidla pak rozbijí okénko kamenem, vytrhnou rádio nebo odcizí věci z vozidla a během několika vteřin „zmizí“.
Zabránit stoprocentně takovému konání není v moci žádné složky
a to nejen v ČR, ale i ve světě. Takové činy lze pouze omezit a jednou
z prověřených a fungujících metod je i prevence. Nenechávat ve vozidle nic, co by zloděj mohl zpeněžit. Pokud mám ve vozidle rádio, toto
při odchodu vyjmout celé, nebo alespoň jeho čelní panel. Pokud mám
ve vozidle starší rádio, které nelze vyjmout, lze jej opatřit plastovým
krytem. Poté rádio jaksi „splyne“ s přístrojovou deskou, přičemž
na první pohled není vidět.
Mnohdy však majitelé opomenou své vozidlo uzamknout. Zejména
u starších vozů opatřených centrálním zamykáním, které již nevyniká
spolehlivostí, se občas stane, že se neuzamknou všechny dveře. A stačí
tak málo. Před odchodem vozidlo obejít a zkontrolovat uzamčení.
V letních měsících pak mnohdy majitelé zapomenou zavřít u vozidel
okna. Zde postačí vizuální kontrola. Opomenutí jednoho krátkého
obhlédnutí vozu, pak může majitele stát nemalou materiální ztrátu.
Nepřesvědčujte sami sebe, že vůz, který je neuzamčený, či má
otevřené okénko, nemůže být vykraden během vaší minutové nepřítomnosti! Opak je pravdou! Nezřídka se potvrzuje rčení, že „příležitost
dělá zloděje“! Než si stihnete odnést nákup k domu, můžete lehce přijít
o vše, co máte ve vozidle volně položeno.
Proto znovu důrazně upozorňujeme řidiče, aby zbytečně nelákali
zloděje zanechanými věcmi v autech a snažili se maximálně této trestné
činnosti předcházet.
Chraňte si svoje věci a pamatujte, že auto není trezor !
Zástupce vedoucího strážníka Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Osadní výbor Drahenický Málkov všechny srdečně zve na

K viděné a k prodeji bude řada rukodělných prací nejen s vánoční tématikou.
Akce se uskuteční 25. 11. od 16 hodin venku u místního pohostinství.
(při nepřízni počasí na sále)

Od 18 hodin proběhne slavností rozsvěcení vánoční stromu, následovat ho bude
degustační soutěž – letos na téma: bramborák.
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Zprávy

TS Blatná
Kontejnery na bioodpad

Vzhledem ke končící zahrádkářské sezoně a vzhledem ke klimatickým podmínkám upozorňují
Technické služby města Blatné,
že od 13. listopadu budou postupně odstavovány malé kontejnery
na bioodpady. Jedná se o kontejnery, které jsou sváženy vozidlem
Piaggio. Vozidlo v zimním období nejezdí, proto vzhledem k vývoji
počasí dojde k jeho „zazimování“. Zůstanou rozmístěné kontejnery
na nákladní auta. Občané mohou nadále těchto kontejnerů využívat
nebo mají možnost dovézt bioodpad na sběrný dvůr. Větší kontejnery
zůstanou v lokalitách Vinice (u tiskárny, u Vishaye) a V Jezárkách.
Děkujeme za využívání kontejnerů a za pochopení dané situace.

Stavební činnost

V druhé polovině října proběhla oprava chodníku
v ulici Čechova, v části u křižovatky s ulicí Purkyňova, v délce přibližně 30 m. Byl zde poslední úsek, kde
byl ještě starý asfaltový povrch. Ten byl vybourán
a nahrazen zámkovou dlažbou Best Klasiko. Oprava
povrchu přispěla k lepšímu vzhledu ulice, kdy jsou
zde již všechny chodníky ze zámkové dlažby.
V osadě Hněvkov byl kolem
komunikace směrem na Mačkov
vybudován betonový rigol pro
odvod vody. Při větších deštích
dochází ke stékání vody z okolí
na tuto cestu, která dále teče směrem do vsi. Jsou zde vybudovány
kanalizační vpusti pro zachytávání vody. Byl zde dobudován betonový
rigol, který by měl vodu lépe navést do vpustí a usměrnit tak proud
tekoucí vody při deštích.
V průběhu října probíhaly
další menší stavební akce, kdy
např. bylo vybudováno parkovací stání v areálu DDM Blatná
či základová deska pro umístění
zařízení na odstranění fosforu
v areálu ČOV Blatná na Lapači.
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Technické služby města Blatné s.r.o.
Vyhlašují výběrové řízení na pracovní pozici:

VEDOUCÍ PROVOZU
Náplň práce: Řízení, organizování a plánování provozu
Podrobné informace a mzdové podmínky budou sděleny při
osobním jednání
Požadujeme: Řídící schopnosti a samostatné uvažování
Středoškolské vzdělání
Časovou ﬂexibilitu
Řidičský průkaz sk. B
Bezúhonnost
Znalost práce na PC
Praxe v obdobné pozici výhodou
Nabízíme:

Zázemí stabilní ﬁrmy
Možnost seberealizace a odborného růstu
Odpovídající platové ohodnocení
Zaměstnanecké beneﬁty
Nástup možný od 1. 12. 2017

Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem nebo předejte
osobně do 15. 11. 2017.
Kontakt:

Ing. Pavel Srb – jednatel
777 158 846, e-mail: tsblatna@seznam.cz
Hana Šourková – ekonomka
732 481 890, e-mail: sourkova@tsblatna.cz

Začala stavba kompostárny

Vítěz výběrového řízení,
společnost Kaiser, s. r. o.,
Rožmitál pod Třemšínem,
začal se stavbou kompostárny
v areálu v Riegrově ulici.
Na kompostárnu bude
svážen biologicky rozložitelný odpad, který občané uloží
do kontejnerů na sběrném
dvoře, a také do kontejnerů
a zvonů rozmístěných po městě. Bude zde kompostována i posečená
tráva z údržby veřejné zeleně.
Kompostárna bude mít roční kapacitu 1500 tun přijatého odpadu.

Odstraňování následků vichřice

Vichřice, která v neděli 29. 10. 2017 zasáhla i naše město, po sobě zanechala mnoho
ulomených větví, někde se zlomil i celý strom.
Plné ruce práce měli hlavně zaměstnanci
ze střediska, které se stará o veřejnou zeleň.
Uklízeli ulámané větve na obou hřbitovech,
odstraňovali mimo jiné strom, který spadl
na stodolu za kostelem. Na přiložené fotograﬁi
je zlomený strom, který stál u dětského hřiště
v ulici Na Bílé husi.

Zemřelí – říjen
Jašpr Jan, Blatná, nar. 1925, úmrtí 7. 10. 2017
Kvasník Pavel, Lnáře, nar. 1942, úmrtí 6. 10. 2017
Masař Josef, Blatná, nar. 1959, úmrtí 12. 10. 2017
Šejvar Petr, Blatná, nar. 1947, úmrtí 13. 10. 2017
Vajcová Eva, Blatná, nar. 1943, úmrtí 17. 10. 2017
Kůgel Josef, Lnáře, nar. 1947, úmrtí 26. 10. 2017
Flanderová Jarmila, Blatná, nar. 1925, úmrtí 30. 10. 2017
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XIV. etapa putování Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí
zamyšlenou dne 9. září 2017

Na dva měsíce jsme přerušili putování
Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou, protože nastala doba dovolených
a také proto, že jsme museli provést poslední
přípravy na pochod Zemí zamyšlenou, který
náš klub TK Blamiš pořádá vždy první týden
v červenci. Na trasu XIV. etapy jsme se
dostali jak již shora uvedeno 9. září po trase:
Žichovice – Rabí – Vlkonice – zřícenina
hradu Džbán – Budětice a zpět do Rabí.

Za krásného téměř letního počasí jsme se
vydali od žst. Žichovice přes koleje směrem
k řece Otavě. Vzhledem, že řeka neměla moc
vody, podařilo se nám suchou nohou přejít jez

a bez problémů se dostat k ukazateli, který nás
nasměroval přímo pod hrad. Pod hradem jsme
se občerstvili a potom vyrazili po žluté turistické značce směr Vlkonice. Vystoupali jsme
přes kopec Vrch a sešli k rozcestníku, který
nás dále po modré turistické značce zahnal
zase do kopce až ke řícenině hradu. Objevili
jsme jen zarostlé kamenné zdi a po krátké zastávce na svačinu opět dolů směrem na Budětice. Zastávka u domku s pamětní deskou
Josefa Jungmana nebyla dlouhá a tak dále
již po silnici zpět do Rabí. Po cestě jsme narazili na informační tabuli o Vintířově stezce.
I spisovatel Ladislav Stehlík se ve své knize

Zemí zamyšlenou dost obsáhle o poustevníku
Vintířovi zmiňuje. Po silnici jsme se dostali
zpět do Rabí, kde nám Rábská hospůdka
poskytla chutné občerstvení. Původně se
místem našeho očerstvení měl stát hostinec
Vystřelený vočko, ale právě v ten den tam
byla svatba. Z Rabí naše kroky vedla stejná
cesta zpět do Žichovic kolem Otavy jako ráno.
Odtud pak vlakem zpět k domovům. Krásná
krajina, krásné počasí a hezké zážitky. Pěší
vycházku cca 14 km vřele doporučujeme.
TK Blamiš.

Pizzerie

U Pejska a Kočičky
v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook
Út - Pá
So
Ne

3202=7(1É03Ő,7925%Ě
9ë67$9<269Ě729e9É/&(

0ěVWVNpPX]HXP%ODWQiYSURVLQFLRWHYőHQRYRXYìVWDYXVQi]YHP9HONiYiOND
RĀLPD-56FKXVWHUDDUiGLE\FKRPYiVSRçiGDOLRSRPRF0iWHGRPDSőHGPěW\ Y]WDKXMtFt VH N WRPXWR VPXWQpPX REGREt" )RWRJUDÀH GRSLV\ SRKOHGQLFH
GHQtN\XQLIRUP\PHGDLOH]EUDQěSőtGěORYpOtVWN\DM"3őHGPěW\E\FKRPVLRG
YiV]DSţMĀLOLDSRVNRQĀHQtYìVWDY\MHRSěWYUiWLOL3RGěOWHVHVQiPLRYDåHSőtEěK\=DYROHMWHQiPQDĀLSőLMđWHRVREQěGRPX]HD1DYåWtYLWYiV
PţçHPHLXYiVGRPD2]YěWHVHQiPSURVtPQHMGpOHGR'ěNXMHPH

11.30 - 20.00
11.30 - 21.00
11.30 - 20.00
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
10. – 12. 11. | KURZ HORMONÁLNÍ
JÓGY PRO ŽENY 1.
Základní kurz, výuka sestavy. Místo konání:
chalupa u Vodnářů, Lučkovice.
Přihlášky Dagmar Kubešová, 774 440 062.

11. 11. SOBOTA | 20:00 |
HADIBAND SLAVÍ 15 LET
Hosté: Merlin82, Dreaming Fairy, Earfood
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

11. 11. SOBOTA | 11:11 |
SV. MARTIN V KAPLANCE
Pořadatel a místo konání
Kaplanka
Na Příkopech 213

14. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
SHADOW QUARTET:
JAMES BOND - NEJSLAVNĚJŠÍ HITY
STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Záměrem tohoto seskupení je interpretace
klasické hudby v netradičních úpravách.
Tentokrát na koncertě zazní nejznámější
melodie ﬁlmového plátna, jako jsou například: Statečné srdce, Piráti z Karibiku a
další. Tyto melodie uslyšíte v podání Štěpána Švestky (violoncello), Michala Franty (kontrabas), Ondřeje Plhala (housle) a
Marka Švestky (akordeon).
Předprodej vstupenek: infocentrum,
Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.
cz

16. 11. ČTVRTEK | 20:00 |
ZNOUZECTNOST
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 11. SOBOTA | 18:00 |
FUNKCE ŠROUBU | 20 LET
Hosté: Libido Challenge, Loreo Carpenter
Store, B.A.S., Anča Band, UCHO, Hoaklé
Pořadatel a místo konání | Hospoda Na
Vinici

22. 11. STŘEDA | 19:00 |
VELVET HAVEL | Miloš Orson Štědroň
Divadlo na Zábradlí, Praha
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci divadelního předplatné
Miloš Orson Štědroň se nechává volně inspirovat Havlovým životem i tvorbou a s
humorem a sobě vlastní zkratkou pojednává o něm, jeho okolí i o nás samotných.
Předprodej vstupenek: infocentrum,
Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.
cz

23. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST
Koncertní sál, ZUŠ Blatná

24. 11. PÁTEK | 20:00 |
MOREK + DEXEMPO (ex Bonpari)
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

Kino
10. 11. PÁTEK | 20:00 |
VRAŽDA V ORIENTEXPRESU
Krimi / Drama v původním znění s titulky
| USA, Malta 2017 | Nevhodný mládeži do
12 let | 120 Kč

15. 11. STŘEDA | 19:00 |
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Horor / Mysteriózní v původním znění
s titulky | USA 2017| 96 min | Nevhodný
mládeži do 12 let | 110 Kč

17. 11. PÁTEK | 20:00 |
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama v českém znění | ČR/SK 2017 | 120
Kč

19. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LETÍME
Animovaný / Dobrodružný v českém znění
| USA, Lucembursko, Německo 2017 |
84min | Mládeži přístupný | 90 Kč

21. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
LIGA SPRAVEDLNOSTI
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi v původním
znění s titulky | USA 2017 | Nevhodný
mládeži do 12 let | 120 Kč
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12. 11. NEDĚLE | 15:00 | OD MAMINKY
CHUTNÁ NEJLÍP – III. ročník
Kavárna, KCAŽ
Pořádá: CKVB + ZŠ TGM + Domov pro seniory Blatná
III. ročník soutěže v pečení pro babičky,
maminky s dětmi, zkrátka pro každého,
kdo rád peče.
Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a
přijďte si zasoutěžit. Soutěžíme ve dvou
kategoriích – sladký dezert a slaný dezert! Soutěžíme o zajímavé ceny!
Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od
14:00. Pro více informací volejte na: 603
395 160.

13. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a
pohodlné oblečení. Přihlašování na: mrazova@ckvb.cz nebo 604723646. Vstupné:
40Kč (každý pátý vstup zdarma).

15. 11. STŘEDA | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: CHOVÁNÍ GORIL
V PRAŽSKÉ ZOO
Kavárna, KCAŽ
Hostem bude Jan Bedřich, student Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně,
který se už od střední školy věnuje studiu
goril. Dozvíme se, v čem je chování goril
chovaných v zoo jiné v porovnání s těmi ve
volné přírodě.
Vstupné dobrovolné.

24. 11. PÁTEK | 20:00 |
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Dokumentární v českém znění | ČR 2017 |
91min | Mládeži přístupný | 100 Kč

Knihovna
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

10. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00|
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA:
PODZIMNÍ LISTOVÁNÍ
Tvoření z barevného listí a přírodních podzimních materiálů.

14. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … vzpomínáme
na knihy našeho dětství a mládí

21. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … vyrábíme
vánoční přáníčka

Komunitní centrum
10. 11. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a
přitom se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí,
startovné 20 Kč/osoba.

17. 11. PÁTEK | 20:00 |
KONCERT: PARK „X“
Velký sál, KCAŽ
Pořadatel: Duhové ještěrky.
Vstupné: 100 Kč.

21. 11. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU
MATKOU
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Kavárna, KCAŽ
Téma: Podzimní vůně bylin.
Lektorka: Linda Mahelová. Vstup volný.

24. 11. PÁTEK | 18:00 |
CESTOPIS: AMERICKÁ „MATKA
CEST“ - ROUTE 66 NA KOLECH
s odstupem deseti let
Velký sál, KCAŽ
František Šesták a jeho spolujezdec Jan
Hájek z Plzně projeli na kolech v r. 2007,
symbolicky ve svých šestašedesáti letech,
slavnou americkou ROUTE 66. Stali se nejstarší dvojicí, která kdy tuto trasu zvládla v
sedle bicyklu…
Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
16. 11. | 14:00 a 17:00 | MALBA
23. 11. |18:00 | SOCHAŘSTVÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Úterý
Středa
Čtvrtek

15:00 FRANCOUZŠTINA
18:00 FRANCOUZŠTINA
17:00 ANGLIČTINA
18:30 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

2. 10 – 30. 12. | GALERIE FOTOGRAFIE
SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLUBU
BLaFo BLATNÁ
NÁPRAVA ŘEČI
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Petra
Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A
SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

Kolektivní výstava významných českých
fotografů na téma: IDentita. Vystavují:
Milena Dopitová, Jolana Havelková, Alena Vykulilová, František Dostál, Miroslav
Němeček, Lenka Bláhová, Jakub Jurdič,
Marek Matušík.

Doprovodný program k výstavě:
10. 11. PÁTEK | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA - IDENTITA VE SMYSLU
„BÝT SÁM SEBOU“
Městské muzeum Blatná
S psycholožkou PhDr. Evou Šimotovou
o všem, co jste kdy chtěli vědět o vlastní
identitě:
„Identita je něco, co mají, měli by mít, nebo
hledají všichni lidé. Identita je něco, co
mohou lidé mít, aniž by si to uvědomovali.
Identita jako pocit svébytnosti, jedinečnosti, odlišitelnosti od druhých. Identita
jako autenticita, integrita, sebedeﬁnování.
Identita jako spojení našeho zaměření na
budoucnost s prožívanou přítomností a
prožitou minulostí. Identita jako příběh,
který vyprávíme jiným i sobě.“
Vstupné dobrovolné.

1. 11. – 5. 1. | GALERIE V ÍČKU
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY
Mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981)ze sbírek
Městského muzea Blatná.

Těšte se
17. 12. NEDĚLE | 17:00 |
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Adventní koncert
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé
hudební seskupení s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.
Přijďte se zastavit a zaposlouchat v čase
předvánočního shonu
Předprodej vstupenek: infocentrum, Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:30;
17:30 - 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí / 1000 Kč (1. lekce je zdarma). Hlaste se na: 773 978 168, Radoslav
Nahálka.
SEZNAM PORADEN A JEJICH NÁVŠTĚVNÍ
DOBA NA www.ckvb.cz/komunitni-centrum

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
IDENTITA
Městské muzeum Blatná

ADVENTNÍ KONCERT

17. 12. NEDĚLE | 17:00 |

Číslo 19 / strana 9

Výzva
VÁNOČNÍ TRHY
V neděli 10. prosince od 14:00 do 17:00
proběhnou na nádvoří zámku Blatná již
čtvrté Tradiční vánoční trhy. Zveme vás
nejen jako návštěvníky, ale také jako prodejce. Pokud jsou vaše výrobky domácí
produkce, řemeslné, farmářské či jinak
tomuto sortimentu podobné, přijďte je
na trhy nabídnout právě v předvánočním
čase. Nájemné za váš stánek nebudeme
chtít žádné, podmínkou je pouze řemeslná, farmářská či domácí výroba. V případě
dotazů či zájmu pište na mail: info@ckvb.
cz nebo volejte na tel: 734 274 292.
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Hajanská „Hajanka“ přináší krásné sny dětem i dospělým už rovné čtvrtstoletí

Paní Jana Bláhová z malé obce Hajany
na Blatensku zaměřila své podnikání před
dvaceti pěti lety symbolicky na spokojené
„hajání“ příslušníků všech generací. Nabídka
její sice malé, zato „echt“ české ﬁrmy zahrnuje od roku 1992 výrobu a prodej péřových
výrobků nejvyšší kvality, jejich renovaci,
čištění peří, okrajově rovněž šití ložního
povlečení a bytového textilu.
Za věrné a poctivé služby veřejnosti
byla roku 2016 tehdejším hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou odměněna
oceněním „Spokojený zákazník“. Mimoto je
držitelkou dalších dvou ocenění „Prověřená
společnost“.
Co říká úspěšná podnikatelka o rozjezdech své „továrničky na sny“ dnes?
„Původně jsem provozovala živnost při
zaměstnání. Plně jsem se osamostatnila
roku 1998,“ uvádí Jana Bláhová, „Vždycky
jsem se snažila brát svou práci jako poslání
a dělat ji poctivě. Určitě se to vyplatilo- dnes
mám klientelu po celé republice a zákazníci
se k mému potěšení do ﬁrmičky „Hajanka“

rádi vrací. Zřídila jsem si i e-shop. Mé služby využívají i penzióny, hotely, ubytovny
aj. Jde sice o práci náročnou, ale mě baví
a plně uspokojuje. 21 let jsem živnost vedla
úplně sama. Teď mi zbývá něco málo přes tři
roky do důchodu, takže to už snad vydržím,“
usmívá se nezlomná podnikatelka.
Během své podnikatelské éry musela
zvládnout dvě stěhování. Čtyři roky teď působí v nových prostorách. A je svou vlastní
paní. Existuje snad něco, co energickou
majitelku malé české ﬁrmy vyloženě „neba“?
„Určitě byrokratická administrativa, kterou
musím pravidelně řešit a která mně zdržuje
od pořádné práce,“ přisvědčuje paní Jana,
„Ta mně vyloženě ubíjí a otravuje. Internet
mi doslova pije krev,“ svěřuje se. Ve ﬁrmě
tráví běžně deset až dvanáct hodin denně, pak
přichází ke slovu ono zmíněné „papírování“.
A pak teprve může Jana Bláhová myslet
na sebe a věnovat se plně svým blízkým.
Dělá to cca 240 hodin měsíčně v pracovním
procesu- i volné víkendy jsou pro majitelku
„Hajanky“ tabu.

Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

Bezpečnostní služba

„osobní poradce“

pracovníka na ostrahu
objektu v Blatné.

pro oblast Strakonicko
na hlavní i vedlejší činnost
Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: ﬁxní
plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost seberealizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro maminky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:
● minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitou
● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být
úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail:
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz
nebo telefon na 774 555 199

Bohumila Staňková
Profesionální čištění
koberců a
sedacích souprav

tel.: 605 332 894

přijme

Nejlépe pro invalidního důchodce nebo důchodce.

Telefon: 777 165 775

Byla jí v minulosti nebo současnosti svěřena i nějaká mimořádně lukrativní zakázka ?
„Ano. Velmi jsem si například vážila důvěry
pana Karla Schwarzenberga, který se na mně
obrátil ve věci vybavení místností v jeho zámečku v Ostrovcích,“ dokazuje paní Jana dobré
jméno a vysoce solidní pověst svého podniku.
V péřových výrobcích vidí Jana Bláhová
oprávněně budoucnost českých domácností:
„Jedná se o přírodní materiál a veřejnost se
k němu znovu vrací. Takovou kvalitu nelze
nahradit.“
I když stávající legislativa a nedemokratické klima drobným živnostníkům dvakrát
nepřeje, paní Janě Bláhové se daří úspěšně
proplouvat mezi peřejemi byrokracie a úřední omezenosti. Rovné čtvrtstoletí. A to už
je rovno medaili podnikatelské olympiády,
jejíž oheň určitě díky takovým lidem jako je
garant domácího pohodlí z Hajan v blízké
době nevyhasne.
(Na přání autora bez korektury)
Vladimír Šavrda
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port
Pavel Urban
bronzový na MČR
dorostenců

V sobotu 4. listopadu proběhlo v Brně
Mistrovství České republiky dorostenců
v judu. Z Blatné se na tuto vrcholnou akci
kvaliﬁkoval jediný závodník, a to ve váze
do 90 kg Pavel Urban. Den v Brně byl velmi
dlouhý, protože váha do 90 kg byla na programu až pozdě odpoledne.
Možná i to se odrazilo
na Pavlově prvním zápase,
který samozřejmě i výrazným přičiněním soupeře,
který podal dobrý výkon,
prohrál. Touto prohrou
se Pavlovi zavřela přímá
cesta do ﬁnále a pokračoval v opravách. Z pohledu
trenéra se Pavel postupně
zbavoval stresu a pomalu
se rozjížděl. Bylo to vidět
na dalších zápasech, které měly stoupající
tendenci. Další dva zápasy v opravách totiž
Pavel vyhrál a dostal se tak do ﬁnálového
bloku. Zápas o třetí místo byl jeden z těch,
kdy se pořád něco děje, kdy celé 4 minuty
byly vyplněny vypjatými okamžiky. Tenhle
zápas si člověk bude pamatovat hodně dlouho.
A ještě byl zakončen výhrou!!!!
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

Sobota 11/11 2017 TJ BLATNÁ ,,A“ - FK VODŇANY. VÝKOP VE 13.30 HODIN
Muži „A“

Blatná-Vimperk

2:2 (0:1)

Křivanec Ondřej, Motyka

Muži „B“

Radošovice-Blatná

1:1 (1:0)

Petrášek

Ženy

Protivín-Blatná

0:2 (0:1) ???

Nagyová, Vajsová

Dorost

Poříčí-Blatná

0:5 (0:2)

Říha Jiří 2x, Pícha, Levý, Fous

Žáci st.

Blatná-Vimperk

1:2 (1:1)

Říha Vítek
Outlý Jakub

Žáci ml.

Blatná-Vimperk

1:15 (0:6)

Žáci B

Blatná-Žichovice

0:0 na p.k.3:4

Minulé kolo:
Muži „A“

Planá-Blatná

0:2 (0:1)

Motyka (p.), Čadek

Muži „B“

Blatná-Doubravice

5:2 (2:1)

Mrašický 2x (1x p), Zíka, Hlaváč, Písařík (p)

Ženy

Blatná-Borovany

2:1 (2:0)

Stadlerová, Nagyová

Dorost

Blatná-Zdíkov/Stachy

3:0

kontumace

Žáci st.

Loko ČB-Blatná

6:0 (4:0)

Žáci ml.

Loko ČB-Blatná

4:1 (3:1)

Řanda

Příštím víkendem skončí všem našim týmům fotbalové soutěže. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem sponzorům, a to jak za materiální, tak i ﬁnanční pomoc, která je nezbytná pro chod našeho oddílu. Poděkování patří i všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstev
za reprezentaci oddílu, a to jak v okresních, tak krajských soutěžích a všem ostatním, co se
podílejí na chodu FO. Zapomenout nesmíme ani na rodiče našich nejmenších, a to hlavně
za pomoc při zajišťování dopravy na jejich mistrovská utkání. Děkujeme samozřejmě i všem
fanouškům za podporu našich týmů. To je z podzimní části soutěží pro sezonu 2017/2018
od nás vše a těšíme se s vámi se všemi na viděnou při jarních zápasech
Výkonný výbor fotbalového oddílu TJ Blatná.

Skvělý úspěch blatenské atletiky

Právě skončila venkovní atletická sezona, s radostí musíme konstatovat, že jsme se v polovině září dočkali prvního velkého vítězství. Družstvo žen vybojovalo 1. místo v krajském
přeboru. Soutěž měla tři kola, na jaře jsme závodily v Jindřichově Hradci a v Písku, na podzim
jsme se rozjely do Nové Včelnice. V letošním roce se krajského přeboru účastnilo 6 družstev,
soupeřily jsme s atletkami z Jindřichova Hradce, Milevska, Bechyně, Třeboně a Veselí nad
Lužnicí. V každém z třech kol jsme byly na 1. místě a celkově jsme zvítězily s velkým náskokem. Za družstvo Blatné závodily:
Iva Loudová (100 m, dálka, 1500m, 3000 m, 4*100 m)
Markéta Merhoutová (100 m, 800 m, dálka, štafeta 4*100 m)
Jaroslava Mlsová (koule 4 kg, kladivo 4 kg, 3000 m)
Linda Polívková (disk, výška, 100 m př., 3000 m)
Ivona Procházková (800 m, 1500 m, 3000 m)
Adéla Sedláková (koule 4 kg, 200 m, 100 m př., 400 m př., 4*100m)
Lucie Sokolová (výška, 800 m, oštěp)
Olga Šoralová (100 m př., 400 m př., dálka, oštěp, 4*100m) ¨
Bylo by z naší strany nesportovní, kdybychom nepřiznaly, že náš úspěch byl podmíněn
hostováním velmi kvalitních posil z oddílu SK Čéčova České Budějovice. Děvčata nám hlavně
sbírala body ve sprintu na 100 a 200 m a v dálce, moc tímto děkujeme Bohunce Váňové,
Pavlíně Krejčí, Zuzce Janouškové, Lucce Čermákové a Katce Struskové.
V následujícím roce je pravděpodobné, že se soutěž zkvalitní a přihlásí se i více družstev
a bude těžké získat jakoukoli medaili. Přesně polovina členek našeho družstva patří již do kategorie veteránek, polovina je v dorosteneckém věku. Medailové úspěchy jsou krásné, ale ještě
důležitější je ten fakt, že jsme byly schopné vytvořit partu, která se vzájemně podporuje. Bylo
by ale nespravedlivé opomenout toho, kdo stojí za rozvojem našich atletických dovedností.
Tím je náš trenér mládeže a dospělých, pan Karel Diviš. Za mládež i dospělé tak děkujeme
za dobrou sezonu.
Za atletický oddíl TJ Blatná Jaroslava Mlsová
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Blatenská automobilová stáj měla na bedně všechny své čtyři „sršně“

„Bomba,“ okomentoval historickou situaci stručně týmový borec Václav Stejskal junior.
Tohle rally patřilo jim. Burácení automo- téma viditelně výborně naladěný Václav
bilových motorů a kvílení pneumatik v 38. Stejskal junior - opěrný bod stáje. Právě
ročníku „Rally Sprint sérii“ /RSS/- dobro- on podle svého dalšího vyjádření na téhle
družném podniku „Rally Pačejov“- postavilo dráze odstartoval úspěšnou aktivní kariéru
partě správných chlapů ze „ZOFI RALLY a jeho otci, který položil betonové základy
TEAM Blatná“ hvězdný pomník. Podařil se týmového života a jeho mnohaleté zkušenosti
jim vskutku husarský kousek. Na trať vyjely ve světě rally jsou prakticky nezměřitelné
všechny čtyři závodní vozy z dílny a všichni a penězi nevyčíslitelné, se tady vždycky také
čtyři „sršni“ se dokázali ve svých třídách výborně dařilo.
Posádka ve složení Václav Stejskal jr.
„prokousat“ na bednu. „Účastníme se těchto
závodů pravidelně, protože jde o domácí - Stanislav Viktora s renaultem Clio R3T
akci. Navíc se rodinný podnik na jihozápadě ve třídě 5 vybojovala bronz. Duo Václav
Čech těší ohromné oblibě mezi posádkami. Stejskal st.- Josef Král s renaultem Clio Sport
Jak pro přívětivý přístup pořadatelů, tak pro ve třídě 8 rovněž uchvátilo třetí nejcennější
sice náročné, ale krásné pasáže a konečně kov. Nejlépe se zadařilo dvojici Milan Liška i pro termín, vhodný pro testování aut před Hynek Středa, která ve třídě SA2 na rychlých
jinými soutěžemi,“ poznamenává na dané gumách dacie Logan skupiny SA2 atakovala

I mariášníci mají své dny
Mačkov - V mačkovské hospůdce, kterou
opečovávají manželé Petra a František Černí
ze Střelských Hoštic, proběhl třetí díl „Jižanského poháru“ ve voleném mariáši jako historicky první mač tohoto druhu na mačkovské
půdě vůbec. A sympatická dvojka se postarala
o to, aby hostům s „čertovými obrázky“ nic
nechybělo a cítili se u nich jako doma. Mačkovská hospůdka nebyla v tomto případě jen
garantem dobré pohody a oázou blaženosti.
Mačkovská hospůdka turnaj pořádala. A mariášníci si sem cestu našli. Pravda- nebylo jich
tolik jako v Buzicích. Ale 37 je při premiéře
velice solidní počet. A na něm se nechá stavět
i do budoucnosti.
Tentokrát šlo vyloženě o „pánskou jízdu“, paní učitelka se nedostavila. A jiná
mariášnice se v „obci drobného hazardu“
jaksi nevyskytuje. Nicméně turnaj probíhal
v normálních mezích a na nějaký ten ostřejší
výraz se nehledí ani tehdy, když je nadosah
pedagogická autorita.
Objevily se zde i nové tváře. Co bylo
obzvlášť potěšitelné, patřily triu karbaníků
z nedalekých obcí Lažany a Doubravice.
Ty mile překvapila značná účast na prosluněném sále. Cítili se zde jako ryby ve vodě
a vůbec je nezarmoutil fakt, že skončili až
na zadních pozicích. Tedy až na Jaroslava
Honzka z Lažan, který vydobyl velice slušné
dvanácté místo: „Moc se nám tady líbilo. Jako
pohároví nováčci jsme byli velice spokojeni
s organizací i pohoštěním. Obzvlášť jsme si
pochutnali na výtečném guláši. A tak nás to
tady nadchlo, že jsme si s „klukama“ předsevzali přidat jeden díl „Jižanského poháru“
na soupisu k nám do Doubravice,“ prohlašuje
nadšeně Jaroslav Honzek.
On sám začal s mariášem koketovat před
čtyřiceti lety na vysoké škole v Liberci: „Byla

to druhá hlavní náplň před školní výukou /
někdy dostala i přednost /,“ uculuje se lažanský karbaník. Následně se zmiňuje o tom, že
také v Doubravici už domácí dali dohromady
mariášový srandamač: „Uskutečnil se už
třikrát a jeho zakladatelem je Michal Soukup
ze Zadních Zborovic. Na mně se tam docela smálo štěstí- jednou jsem
vyhrál, jednou
skončil druhý.
Jinak my máme
s kamarády určené dva dny
v týdnu, středu
a neděli- vždycky po fotbale,
kdy se odreagujeme při cvičDort pro vítěze předala švarném mariášku
ná paní hostinská
a prohrajeme
Petra Černá.
nějaký ten „zlatý důl“. Mně se podařilo už taky přijít o čtyři
stovky za večer. Naštěstí to není pravidlem,“
dává k lepšímu zákulisní informace Jaroslav
Honzek.
Totéž se prý podařilo i jeho o něco
staršímu společníkovi Antonínu Komrskovi
z Doubravice. Ten se do karet s důvtipem
a ostříží pozorností dívá od svých dvaceti let,
kdy „upsal duši“ mariáši coby vojín základní
prezenční služby. „Je to o něčem jiném zahrát
si s docela jinými lidmi,“ upozorňuje Antonín
Komrska, „My už se v naší partě známe tak
dokonale, že pouhé mrknutí oka ostatním
prozradí, jakými kartami dotyčný disponuje.“
Antonín Komrska se pro tento den musel
spokojit s třicátou příčkou na výsledkovém
žebříčku. Poslední z trojice- Zdeněk Pitelka
z Doubravice - skončil hned za ním.

zlatou bránu. Čtvrté posádce ve složení Jiří
Hasman - Lukáš Zemen za volantem dacie
Logan skupiny SA1 se podařilo protnout
bronzovou cílovou pásku ve třídě SA1.
„Za zmínku určitě stojí, že můj táta si se
svou pravou rukou sedl do závodního vozu
po desetileté pauze,“ říká „dědic proklatě
rychlého vozového parku“ Václav Stejskal jr.
Závod proběhl bez problémů. Všechna
„žihadla“ stáje „ZOFI RALLY TEAM Blatná“ byla vzorně připravena ke startu a šlapala
jako švýcarské hodinky, což ostatně potvrdil
již zmíněný famózní výsledek. „Byla to prostě bomba,“ uzavírá „korunní princ“ rodinné
ﬁrmy s odérem benzínu a výfukových směsí.
A jistě ne první ani poslední. V ZOFI
týmu neponechávají nic náhodě.
Vladimír Šavrda
„Je to prima parta zajímavých a veselých
lidiček. Byla radost je obsluhovat,“ vyjádřila se paní hostinská Petra Černá závěrem
hezkého odpoledne. A ona se také postarala
o krásnou a netradiční první cenu pro vítěze
turnaje, kterým se tentokrát stal Pavel Sedlecký z Klatov- dort ozdobený malými kartami
z mandlového těsta. Do pomyslné stříbrné
peleríny se oděl Jaroslav Dýdek z Vilémova,
bronz byl souzen Petru Jandíkovi z Plzně.
Srdečné a upřímné poděkování za věcné
i ﬁnanční příspěvky do tombol obou mariášových turnajů „Jižanského poháru“ v Buzicích
a Mačkově náleží těmto sponzorům: Tesla
Blatná a. s., Dura Blatná, Drogerie Blovský
Blatná, Klenoty M+M Blatná, Auto - moto
Bláha Blatná, Auto-moto Chvátal Blatná,
Jan Janota - řeznictví a uzenářství Blatná,
Pavel Ounický Blatná, Město Blatná, Textil
„Pod věží“ Blatná, Prodejna „Koláčníci“
z Chlumu, Sezónní restaurace „U Bryndů“
Blatná, Restaurace „Beránek“ Blatná, Domácí potřeby Blatná, Elektro Jankovský Blatná,
Elektro Němcová Blatná, Josef Ředina Škvořetice, Gastro Blatná, SMS Elektro Blatná,
BP SERVICE - Roman Pojer Blatná, Svět
krmiv Blatná, Jiří Opava z Blatné, Hostinec
„U Čiláka“ Buzice, Blatenská ryba spol.
s r. o., Obec Mačkov, Hospůdka Mačkov,
Pavla Pašavová - cukrářka /dort/, Pavel Seidl
Mačkov, Auto Kelly SK, Bufet „U Mlsouna“
Blatná, Restaurace „PROSTOR“ Blatná,
Železářství „Bambásek“ Blatná, Komerční
banka Plzeň, Mototechna Blatná, Lékárna
„Arnika“ Blatná, Lékárna „Poliklinika“
Blatná, GENERAL WELD Blatná, Drahomíra Cihlová - Textilní galanterie Blatná,
Hutní materiál - Jiří Scheinherr Blatná, Albín
Veselý - stavebniny Blatná.
(Na přání autora bez korektury).

Vladimír Šavrda
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Masáže

PETRA PŘÍVOZNÍKOVÁ
Tel.: 776 704 667


Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

Přijmeme řidiče MKD
řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč,
víkendy volné, stálá práce

Číslo 19 / strana 13

BLATENSKÁ RYBA
www: blatenskaryba.cz

AKCE – LISTOPAD 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
Ryby mražené:
KAPR ﬁlet BK VAC
PSTRUH ﬁlet „lososový“
PSTRUH kuch.s hl. balený
TRESKA ﬁlet 1kg
LOSOS KETA celý bez hl.
cca1,5kg
Ryby uzené:
MAKRELA
LOSOS
HEJK
TOLSTOLOBIK
PSTRUH
Drůbež mražená:
HUSA 3,4kg
KACHNA BERBERA 2,90kg
Kuřecí čtvrtě (balení 10kg)
Kuřecí stehenní plátek
(balení 2kg )
Kuřecí křídla (balení 1kg)

209,50/kg
85,-/0,5kg
129,50/kg
75,-/kg
119,50/kg
10,90/100g
19,90/100g
16,90/100g
13,50/100g
21,90/100g
145,-/kg
115/kg
35,-/kg
69,50/kg
29,90/kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – (balení 2,5kg) 59,50/kg
BORŮVKY mr. – (balení 2,5kg) 118,-/kg
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
139,50/kg
SKOPOVÁ KÝTA BK cca 2kg 215,-/kg
VEPŘ. krkovice mr. cca 2-3kg
115,-/kg
Hranolky 9*9 balení (balení 2,5kg) 24,50/kg
Kořenící směsi cca 100g
45,-/ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ

Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženu, která se chce
cítit lépe.
Naučíte se v praxi rozumně stravovat
a hýbat.
Přijďte na Informační setkání
.1. v 17.30
do ZŠ Holečkova (Na Vinici), kde se
seznámíte s metodikou i lektorkou
kurzu.
Tříměsíční kurz začne 2.11.

ĄũŵŽǀĠŬƌŽƵǎŬǇǀŽŵĢĚĢƚşĂŵůĄĚĞǎĞůĂƚŶĄƉƎŝũŵŽƵũĞƓƚĢ
ŶĢŬŽůŝŬŶŽǀǉĐŚǌĄũĞŵĐƽŽĚϭ͘ƚƎşĚǇ
WƎŝũěƚĞƐĞƉŽĚşǀĂƚĂǀǇǌŬŽƵƓĞƚƐŝ͗



sǉƚǀĂƌŶǉŬƌŽƵǎĞŬƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵŶĂŵĂůďƵĂŬƌĞƐďƵ͗ƉĄƚĞŬϭϰ͘ϯϬʹϭϲ͘ϬϬ
sǉƚǀĂƌŶǉŬƌŽƵǎĞŬƐĞǌĂŵĢƎĞŶşŵŶĂƚǀŽƎĞŶş͗ƉŽŶĚĢůşϭϰ͘ϯϬʹϭϲ͘ϬϬ
^ƉŽƌƚŽǀŬǇƉƌŽŬůƵŬǇĂŚŽůŬǇ͗ēƚǀƌƚĞŬϭϰ͘ϯϬʹϭϱ͘ϯϬ
DĞƌŬƵƌ͗ƉŽŶĚĢůşϭϰ͘ϯϬͲϭϲ͘ϬϬʹƐƚĂǀĢŶşŵŽĚĞůƽǌĞƐƚĂǀĞďŶŝĐ
aŝƉŬǇ͗ƉŽŶĚĢůşϭϲ͘ϯϬͲϭϳ͘ϯϬ
ƐƚƌŽŶŽŵŝĐŬǉŬƌŽƵǎĞŬ͗ƐƚƎĞĚĂϭϲ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ
ZǇďĄƎƐŬǉ͗ƐƚƎĞĚĂϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬŶĞďŽƉĄƚĞŬϭϯ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬ




ĢƚŝŽĚϯ͘ƚƎşĚǇƐŝŵŽŚŽƵƉƎŝũşƚǀǇǌŬŽƵƓĞƚƐǀŽũŝǌƌƵēŶŽƐƚǀƚĢĐŚƚŽŬƌŽƵǎŬĄĐŚ͗
^ƚŽůŶşƚĞŶŝƐ͗ƉĄƚĞŬϭϳ͘ϯϬʹϭϵ͘ϯϬ
>ĞƚĞĐŬǉŵŽĚĞůĄƎ͗ƐƚƎĞĚĂϭϱ͘ϬϬʹϭϳ͘ϬϬ
WĂƚĐŚǁŽƌŬƉƌŽŚŽůŬǇ͗ēƚǀƌƚĞŬϭϱ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ
WĂůŝēŬŽǀĄŶşƉƌŽŚŽůŬǇ͗ƉŽŶĚĢůşϭϰ͘ϯϬʹϭϲ͘ϯϬ

Přihlášky a informace u paní Žáčkové do .1.
na tel. 774 04 04 99 nebo na
emailu zackovastudiod@seznam.cz



/ŶĨŽƌŵĂĐĞŽŬƌŽƵǎŬĄĐŚ͗ǁǁǁ͘ĚĚŵďůĂƚŶĂ͘Đǌ

HADIBAND
15 LET

HOSPODA
NA VINICI BLATNÁ

11.11.2017
od 20.00 h.

Hosté:

MERLIN 82
DREAMING FAIRY
EARFOOD

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
www.sbrez.cz mail:skola@brez.cz
tel. č. 318 682 961

Obory střední školy
● Agropodnikání
● Sociální činnost
● Informační technologie
Dny otevřených dveří:
Pátek 1. 12. 2017 od 8:00 do 16:00 h
sobota 2. 12. 2017 od 9:00 do 11:00 h
Pátek 19. 1. 2018 od 13:00 do 16:00 h
sobota 20. 1. 2018 od 9:00 do 11:00 h
Pozn. V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny
otevřených dveří.

ModeláĢský kroužek v Domď dďtí a mládeže Blatná pĢijme ještď
nďkolik nových zájemcĪ od 3. tĢídy.
.URXåHNMH]DPČĜHQêQDOHWHFNpPRGHOiĜVWYt1DXþtWHVHVWDYČWIXQNþQtYROQpDWDNp
UiGLHPĜt]HQpOHWHFNpPRGHO\1DXþtWHVHWDNpĜt]HQtPRGHOĤQDVLPXOiWRUX$
VDPR]ĜHMPČEXGHPHOpWDWYWHUpQX
PĢihlášky v Domď dďtí a mládeže každou stĢedu 15.00-17.00.
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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

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Ekofarma Počaply přijme
prodavače/prodavačku.

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Do prodejny masa-uzenin v Blatné
Požadujeme: praxi v oboru, ﬂexibilitu, slušné a
příjemné vystupování, orientaci na zákazníka,
zodpovědný přístup k práci.
Minimální vzdělání vyučen/a.
Nástup možný ihned
Možnost práce na HPP, DPČ nebo DPP

Tel.č. 606 419 613
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

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

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA


Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauﬂandu),
Tel.: 383 321 305





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
 Brikety uhelné (UNION) a dřevěné
- prodej od září

www.expert.cz



DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.



67$9(%1,1<



,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

SRGU\EQtNHP3XVWê


1DEtGND
VWDYHEQtPDWHULiO\
WyQRYiQtEDUHY
EDUY\(WHUQDO+HW5RNR-8%
2WHYĜHQR3R±3i±
6R± 
7HOPRELO

0DLOVWDYHEQLQ\EODWQD#FHQWUXPF]
:HEZZZVWDYHEQLQ\EODWQDF]

Blatenské listy

Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80
Tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz
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