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SDH Blatná slavil 140 let
První zářijová sobota patřila v Blatné i přes deštivé počasí velké události, a to oslavě
140. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů v roce 1879.
Velký vliv na založení měl obrovský požár 13. září 1834, který Blatnou téměř zničil.
Oheň zachvátil 118 domů, 1200 obyvatel
z 1800 zůstalo bez střechy nad hlavou. Shořela
i všechna úroda z polí a luk. Příkladem pro

Blatenské se stala obec Kasejovice, kde vznikl
sbor 1878. První valná hromada blatenského
sboru se konala 2. listopadu 1879 a sbor měl
52 zakládajících členů. V rámci oslav došlo
na položení věnců k pomníkům a předání

klíče a vysvěcení nového vozidla CAS 20
T815 Terrno. Tuto cisternovou stříkačku
obdrželi hasiči loni v listopadu a stála 6,6
milionu korun.
Šefredaktor Strakonického deníku Petr Škotko

Foto: Strakonický deník

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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Prodejna lidového řemesla v průjezdu
domů mezi textilem a informačním centrem
je stále otevřena každou sobotu od 9.00
do 14.00 hodin. Protože je našich prodejních
dní málo, začneme také v letošním roce již
od měsíce října pomalu doplňovat vánoční
nabídku, která bude v letošním roce ještě
více zaměřena na vánoční dekorace a ozdoby
z přírodních materiálů.

ktuality

TEPLÉ ZÁŘÍ – DOBŘE SE OVOCI I VÍNU
DAŘÍ.
Nastává období, kdy začínáme sklízet
plody své letošní práce. Dozrává ovoce i zelenina, sluneční paprsky, pokud vykouknou
za mraky, mají ještě sílu. Také lesy ožily
konečně množstvím hub.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat paní, která dne 27. 8. 2019 našla
dámskou kabelku u PENNY MARKETU
v Blatné a odevzdala ji u pokladny.
Ráda bych Vám poděkovala i osobně,
proto se mi, v případě Vašeho zájmu,
ozvěte na tel.: 721 134 360.

Koupím od Karla Hildprandta obraz
s cizokrajnou tematikou.
Tel: 775 225 855
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PO SVATÉM KŘÍŽI ( 14. 9.) PODZIM
SE BLÍŽÍ.
Přesto však pomalu, ale jistě, cítíme
z krásných klidných dní, že se blíží podzim.
Čas nádherně vybarvené přírody neuvěřitelnou paletou barev.

KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOCE
Pod tímto názvem bude v letošním roce
probíhat náš vánoční prodej, který bude
postupně doplňován různými dekoracemi
a ozdobami týkajícími se tradičních českých
lidových Vánoc.
Samozřejmě jako každým rokem nabídneme již obvyklé výrobky – medové perníkové
ozdoby, vizovické, včelí vosk, slaměné ozdoby, keramické, paličkovanou krajku, ozdoby
ze dřeva, proutí. Originální přání a pohledy.
Nebudou chybět ani šperky a různé drobné
dárky, betlémy.
Připravte se na letošní svátky včas, abyste
je prožívali v klidu a pohodě.
Tip na říjen: březová košťata

POHODA O SVATÉM MATOUŠI (21. 9.)
ČTYŘI TÝDNY SE NERUŠÍ.
Po konci letošního léta nás ještě čeká
léto BABÍ.
SVATOVÁCLAVSKÉ ČASY PŘINESOU
PĚKNÉ POČASÍ (28. 9).
NA SVATÉHO VÁCLAVA, KAŽDÁ PLÁŇKA DOZRÁVÁ.
PŘIJDE VÁCLAV – KAMNA PŘIPRAV.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU:

PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu
za přízně počasí do konce října na tel.
736 765 747.
NEZAPOMEŃTE, ŽE MÁME V PRODEJI MEDVĚDÍ ČESNEK.
Všem, kteří ještě váhají připomínáme, že
je v prodeji stále SADBA MEDVĚDÍHO
ČESNEKU! Kdykoliv ji můžete zamluvit
na tel 736 765 747 (E. Fučíková).
ZÁŘÍ VÍNO VAŘÍ A CO NEDOVAŘÍ, ŘÍJEN
DOPEČE.
www.llidove-remeslo.cz, obchod@lidove-remeslo.cz
Eva Fučíková,
lidové řemeslo

Na webu si můžete ještě přečíst
tyto články:
Kompostárna Blatná
Březnická kavárna
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Z právy

z radnice

Dotace poskytované
z rozpočtu města Blatná
Dotace z rozpočtu města Blatná jsou poskytovány fyzickým
a právnickým osobám nezřizovaným městem Blatná na individuální
účely pro podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů města,
zejména mládeže do 18 let. V letošním roce město zatím poskytlo
dotace ve výši 1 482 tis. Kč na základě 30 uzavřených smluv.
Poskytování dotací a jejich ﬁnanční vypořádání je upraveno
několika zákony. Žádost o dotaci musí mít náležitosti vyjmenované
v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Schvalování probíhá dle zákona o obcích, následně je uzavírána s příjemcem
dotace veřejnoprávní smlouva, případné spory jsou rozhodovány
podle správního řádu. Celý proces podléhá veřejnosprávní kontrole.
Dotace jsou součástí schváleného rozpočtu. Smlouvy nad 50 tis. Kč
se zveřejňují v registru smluv. Poskytnuté dotace za uplynulý rok jsou
vyjmenovány v závěrečném účtu. Město vydalo směrnici k pravidlům
pro poskytování dotací na individuální účely a pravidla pro poskytování
dotací na podporu mezinárodní spolupráce s městem Blatná, kterými
se řídí orgány města. Spolu s formuláři žádosti a vyúčtování jsou zveřejněna na internetových stránkách města https://www.mesto-blatna.
cz/mestsky-urad/dokumenty-meu/jina-opatreni-mesta-smernice-a-pravidla/poskytovani-dotaci-na-individualni-ucely-/ a https://www.
mesto-blatna.cz/mesto-blatna/mezinarodni-spoluprace/ .
Předpokladem pro zařazení dotace do rozpočtu města na rok
2020 je podání úplné žádosti o dotaci do 30.09.2019.
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Já to tak neumím
Pokud by si někdo mohl myslet, že autorem písně ze strany 5
minulého čísla Blatenských listů jsem já, tak je vedle. Autorem
a zpěvákem, kterého také na fotce vedle textu písně můžete vidět, je
Petr Řezáč. Můj monogram jen omylem spadl od úvodního odstavce
nahoře dolů pod čáru a pod text písně.

Zdeněk Malina

SDH Blatná slavil 140 let
Podrobnou zprávu V. Šavrdy připravujeme do dalšího čísla.
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ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY
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Třídění bioodpadu
I třídění bioodpadu je velmi užitečné. Uložením trávy, větví,
zbytků ovoce a zeleniny a dalších odpadů rostlinného původu
do kontejnerů rozmístěných po městě snižujete množství uloženého
odpadu na skládku. Na skládce komunálního odpadu je bioodpad
naprosto nevhodný, zhoršuje stabilitu skládky a zvyšuje množství
metanu, který přispívá ke skleníkovému efektu.
V Blatné je rozmístěno již několik desítek
kontejnerů na bioodpad. Při využívání kontejnerů nezapomeňte dodržovat pravidla: některé
kontejnery jsou jen na větve (do délky 1 m),
některé na trávu (sem samozřejmě můžete
přidat zbytky ovoce nebo zeleniny), a důrazně
žádáme občany, aby nevhazovali nevhodný
odpad, např. běžný směsný komunální, obsah kontejneru se zcela
znehodnotí (a na takové místo již kontejner nebude znovu přistaven)
Bioodpad přijímá celoročně i sběrný dvůr.
Při pořizování kontejnerů využíváme dotace Státního fondu
životního prostředí ČR.
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Hledáme kolegy na pozici

Běžný směsný odpad v kontejnerech na trávu a větve!

%(=3(ý12671Ë35$&291Ë.

Znovu upozorňujeme na to, že v kontejneru na větve nesmí být jiný odpad. Také není
možné vhazovat větve v pytlích, pytle s větvemi je nutné vysypat. Stejné podmínky jsou
i kontejnerů na trávu, zde je ale možné vhodit další bioodpad rostlinného původu (např.
zbytky ovoce a zeleniny).
Odpad, který do kontejnerů nepatří, musíme vytřiďovat, to stojí čas i peníze. Dále hrozí
problémy při štěpkování větví, firma, která větve štěpkuje nám může naúčtovat poplatky
navíc, nebo štěpkování větví úplně odmítne. Odpad zhoršuje kvalitu štěpky a kompostu.
Kontejnery z problematických míst budou bez náhrady staženy.

0tVWRSUDFRYLãWČCHANOVICE
0='$.þKRG
stravenky a další zajímavé benefity.
Tel: 724 070 071
E-mail: jana.cvancarova@securitas.cz
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Smutná zpráva z Važce
I letos jsme se při pravidelné cestě do Vysokých Tater zastavili u našich přátel ve Važci.
Tentokrát nás paní Margita Hybenová přivítala
smutnou zprávou, že v červnu zemřel její manžel, pan JUDr. Michal Hyben. Byl to velmi milý
a vzácný člověk,
velký znalec a ctitel
tradic, autor mnoha
publikací, které přibližují kraj pod Kriváněm. Přinášíme
výňatek z místních
novin a ukázky některých jeho prací.
Navzdory bolesti nad ztrátou manžela nás i naše další
přátele paní Gita se
svým obvyklým šar-

mem a zanícením provedla muzeem a domkem
(drevěnicí) Jana Hály. Jako vždy, i tentokrát jsme
se od ní dozvěděli mnoho zajímavého.
Je hezké mít přátele.

B. Mainová

NOVÁ
ŠKODA KAMIQ
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ǞǤǢǛǜTÝº
b½ȳȭǞǣǝǝǢǛǡǜǤ
www.autokapl.cz
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V Uzenicích měli dobrovolní hasiči pořádné sólo. Popatnácté
v novodobé historii
Uzenice - Léto je pravidelně plné hasičských soutěží. Mimo jiné. Také v lokalitě malé
jihočeské obce Uzenice si „chráněnci svatého
Floriána“ dávají pravidelně dostaveníčko.
A hned je o poznání v obci živěji a u srdce
veseleji. Letos zaplavily švestkově modré
uniformy Uzenice již popatnácté v novodobé
historii.
I když je tahle roztomilá vesnice rozlohou
i počtem starousedlíků nevelká, dobrovolní
hasiči zde vyvíjejí mimořádnou aktivitu
ve všech směrech. Zdejší sbor čítá k současnému datu 46 členů. Včetně žen. „Existovalo
u nás i samostatné ženské družstvo. To se ale
bohužel rozpadlo,“ konstatuje nynější starosta
obce a člen SDH Uzenice Jiří Pýcha.
Co se technického zázemí spolku týče,
vlastní uzeničtí hasiči klasickou stříkačku
PPS 12 a vozidlo FORD TRANSIT. „ Naší
chloubou je historická motorová mašina
ze 30. let. Teď připravujeme její celkovou
renovaci,“ představuje „krásku v letech“ Jiří
Pýcha. Zásluhou štědře otevřené dlaně jsou
uzeničtí hasiči jako ze škatulky. Obdrželi
totiž zbrusu nové vycházkové i pracovní
stejnokroje. „ Do ochranného oděvu se brzy
oblékne i naše zásahové jednotka,“ dodává
starosta Jiří Pýcha.
Ročně prý uzeničtí obrazí šest soutěží,
včetně povinné okrskové. „ Myslím, že se nemáme za co stydět. Vzdor mizivým možnostem společně trénovat jsme byli ve veteránech
i mužích často na bedně. To dokazují ostatně

Oldřich
Bystřický:

ARCHITEKTon

vernisáž
v neděli 29. 9. 2019
od 17 hodin

Galerie
Sedmá kolej,
železniční stanice
Blatná

poháry v naší společenské místnosti. Průměrný čas, kterého dosahujeme při požárním
útoku, se pohybuje mezi 25 až 28 vteřinami,“
hodnotí připravenost a výkony svých kolegů
Jiří Pýcha. Úspěšnost kádru se podle něho

IMG-20190721-WA0007.jpg

mění, jak dorůstají noví dobrovolníci nebo
ho někteří jedinci opouštějí.
Počasí letošní hasičské soutěži v Uzenicích příliš nepřálo. V době hlavního programu
celky běhaly v dešti. Nicméně to nikterak
neubralo na atraktivitě ukázek ani na zručnosti
a rychlosti mužů a žen do nepohody.
Mezi osmi družstvy v mužské kategorii
exeloval podle očekávání Chobot / 21,28 /.
Z druhého místa se zaslouženě radovali sou-

těžící z Březí / 29,69 /. Na bednu se ještě vešel
celek z blízkých Uzeniček / 29,83 /. Domácím
štěstí zrovna nepřálo- jejich dva týmy obsadily
šesté a sedmé místo. Totální výbuch zažili
hasiči z Myštic, kterým rozhodčí ukázal palec
dolů čili neplatný pokus.
Sladké plody vítězství mezi veterány
okusili borci ze Skaličan / 27, 35 / a jak jim
velel jejich zaběhnutý rituál, naskákali doma
za vsí v plné polní do rybníčku. O malý kousek
unikli domácím / 27,99 /, kteří tak mohli obohatit sbírku trofejí o další „ skalp“. S bronzem
se museli spokojit „levharti“ z Chobota, kteří
odsunuli na čtvrtou kolej Drahenický Málkov.
Chobot si následně „spravil chuť“ v kategorii žen, kde se jásalo nad double čili dvojnásobným triumfem / 29,94 /. Ani „ladies“
z Drahenického Málkova nepřišly zkrátka,
protože jiné soupeřky už se nekonaly a tudíž
si časem 39,52 zajistily stříbrnou proudnici.
Zlatým hřebem přeboru hasičské dovednosti se stala srandaběhaná o soudek piva.
Tady znovu zabodoval Chobot. Tedy v jednom
dni už potřetí. Měli prostě zase svůj den.
Ale i když za vlastní, žejdlíky s národním
mokem si ostošest dávalo veškeré osazenstvo.
A chutnalo stejně dobře.
Správný hasič musí mít přece nějaký
splávek.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Přijďte si
zatančit!
Taneční kurz pro
dospělé začíná

21. 9. 2019
ve 20:00 v KCAŽ.
Bližší informace najdete
na www.tanecni-blatna.webgarden.cz.
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NZDM Station 17:
Zastávka na cestě
z dětství k dospělosti
Už osm let funguje v Blatné Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17
PREVENT. Od února zde jako vedoucí působí
Mgr. Miloš Kolman.
Komu je NZDM v Blatné určeno?
Jsou to primárně děti, mládež až mladí
dospělí od 12 do 26 let. Co se týká místní
příslušnosti, tak zde klienta deﬁnujeme jako
toho, kdo spadá do naší cílové skupiny věkem a se svými potížemi se ocitl v Blatné.
Tedy i kamarádi, příbuzní Blateňáků či kluků
a holek z internátu, kteří zde studují. Konkrétně může jít o potřebu podpory s orientací
v oblasti vztahů. Na 1. stupni ZŠ například
šikana a kyberšikana, rozvody rodičů a otázka
„jak to ustát?“
Proč se jmenuje Station 17?
Jsme vlastně takovou „zastávkou“ na cestě z dětství k dospělosti. A proč 17? V době
vzniku zařízení bylo v Blatné 16 skutečných
zastávek. Station 17 tak byl tou další v místě.

Apolitická kultura

Realita či oxymóron?
V minulém pololetí jsem se opakovaně setkával s názorem, že ta či ona neziskovka nebo
veřejná kulturní instituce je zpolitizovaná. Že
by měly být tyto organizace apolitické a nelegitimizovat tu či onu stranu, kampaň, ideologii
apod. Tato myšlenka, týkající se i městského
muzea v Blatné, mne vedla k dnešní úvaze.
Je vůbec možné vytvářet apolitickou kulturu?
Nebo z protipóĺu, je možné vytvořit kulturu
všech názorů?
V samotné etymologii slov politika
a kultura nalezneme snadno první průsečíky.
Kultura je označením souboru lidských tvůrčích činností a jejich výsledků. Toto slovo se
uchytilo zejména v německém a středoevropském prostoru, avšak v západní Evropě
se více používá slovo civilizace (z lat. civis
tedy měšťan) pro označení společnosti tvořené
jednotlivci, kteří se svou činností navzájem
ovlivňují. Oproti tomu politika vychází ze
slova polis, tedy město a jeho řízení. Obě
jsou součástí společnosti a jedno bez druhého
nemůže existovat jako dva paralelní proudy
(srov. Elias 2006; Le Goﬀ 2007; Bloch 2011).
Dnešní kultura vyjadřuje pluralitu názorů
demokratické společnosti zakotvené v politickém prostředí České republiky.
Odsud se rychle přesuneme k druhé otázce, a to multikulturnímu prostoru, v němž by
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Kdo k vám může chodit a jaká máte pro
klienty pravidla?
Nízkoprahovost znamená, že je poskytování služby nastaveno tak, aby na ni dosáhl pokud možno každý, kdo ji potřebuje.
Základní principy jsou bezplatnost, časová
dostupnost a anonymita. Když nás někdo
chce navštívit, nemusí se objednávat, platit,
prokazovat svoji totožnost, ani plnit nějakou
docházku. Běžná praxe je oslovování se křestními jmény nebo přezdívkami.
Jaké aktivity v NZDM pro děti a mladé lidi
připravujete?
Nabízíme prostor k volnočasovým aktivitám typu hraní her, máme tady i zkušebnu
s hudebními nástroji. V rámci sociální práce
jde nejčastěji o poradenství, především se
vztahy obecně nebo v prevenci vzniku závislostí. Samozřejmě jde také o oblast školního
prospěchu, kde nabízíme naši intervenci.
Klienti využívají Station 17 jako místo pro
přípravu a nácvik tance pro školní akademii, když jinde není možnost. Standardně
poskytujeme individuální práci. Možnosti
naší intervence jsou i v oblasti kontaktu se
společenským prostředím.
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Především v prevenci pro děti a mládež
jako takové.
Klub není jen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale je otevřen všem dětem! Kdo by chtěl Station 17 navštívit, může
využít Dne otevřených dveří, který se zde
koná v pátek 27. 9. 2019 od 11 do 18 hod. při
příležitosti Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork. Zájemci si budou moci vyzkoušet některé aktivity
pro klienty: simulační brýle (alkohol, extáze,
opiáty) a alkoholovou kalkulačku, kulečník,
fotbálek nebo např. hru na elektrickou kytaru
v hudební zkušebně. Vstup je zdarma. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station
17 v Blatné provozuje nezisková organizace
PREVENT 99 z.ú.
Kateřina Malečová Suková
PREVENT 99 z.ú., PR

V čem vidíte smysl své práce?

byl podchycen každý názor, a tím by byla
splněna ona opakovaná úloha instituce zobrazující „všekulturu“ v jednom. Takový obraz si
představuji jako změť chaoticky roztříštěných
částí, různých tvarů a barev, v nichž by se
pozorovatel snadno ztratil, a jehož význam
by v tomto zmatku zanikl. Tím by ovšem

Oxymóron

pozbyl svého smyslu komunikátora ve společnosti. Navíc, pokud bychom měli významově
nadhodnocovat onen nejhlasitější názor jako
„hlas lidu“, snadno bychom se mohli octnout
na hraně totality, neboť právě největší křiklouni jsou většinou v menšině a svou hlasitostí
se pokouší povětšinou jen získat pozornost

na svou stranu oproti většině mlčících. Chceme-li něco naší činností vyjádřit, musíme se
omezit na jasná sdělení, produkující snadno
konzumovatelné komplexní obrazy pro celou
společnost.
Hledáme-li závěr v našem krátkém exkurzu, může být pro většinu nesrozumitelný,
avšak na těchto dvou extrémech jsem chtěl
demonstrovat dvě hlavní myšlenky. Společnost nelze oddělit od politiky a ani od kultury.
Obě jsou její součástí a prolínají se. Pokud bychom se pokusili vytvořit apolitickou kulturu,
vznikla by bezbarvá masa bez chuti a zápachu,
která by nijak nelákala a nevybízela ke kritickému myšlení. Na druhou stranu, pokud
bychom chtěli zobrazit každou i sebešílenější
myšlenku a názor, vytvořili bychom stejně
nesrozumitelný celek, který by byl němý
a vedl by k podobnému výsledku, a to apatické a němé společnosti. Apolitická kultura
je tedy oxymóronem. Dle mého názoru není
možné a ani žádoucí zachytit každý názor, ale
musíme využívat nástroje kultury k rozvoji
kritického vnímání a myšlení nad světem
a společností. Přesto se nesmíme vyhýbat
politickým tématům v kultuře, která naopak
mohou rozproudit debatu a rozvíjet kritické
úvahy v pluralitní společnosti. Měřítkem by
mělo být aristotelovské eudaimonium, které
je vedeno jenom vnitřní morálkou, společnou
celé societas.
Petr Chlebec
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Mezinárodní tábor mládeže
5. - 11. 8. 2019
Již po páté se vydali mládežníci z Blatné a okolí na mezinárodní
tábor. Tento rok se konal v Německu ve městě Bad Hersfeld. Velkou
novinkou byla účast francouzské skupiny z partnerského města Sargé
les Le Mans. Celkem bylo tedy 15 Čechů, 15 Francouzů a 7 Němců.
V Bad Hersfeldu (dále BH) jsme bydleli v moderní mládežnické
ubytovně, která se nacházela poblíž centra.
V pondělí 5.8. v odpoledních hodinách jsme dorazili na místo,
ubytovali se a čekali na příjezd Francouzů. Po společné večeři jsme
hráli seznamovací hry. Bylo velmi náročné zapamatovat si všechna
ta zvláštně znějící francouzská a německá jména, ale nakonec jsme
to zvládli.

Němečtí vedoucí pro nás připravili zajímavý program. V úterý jsme
navštívili interaktivní výstavu „wortreich“ zaměřenou na komunikaci
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a poté si prohlédli centrum města BH. Ve středu přivítali naši delegaci
zaměstnanci největšího Amazonu v Evropě. Byli jsme svědky toho,
jak se balí a třídí zásilky oblečení a bot. Ve čtvrtek nás čekal sportovní
den v Jahnparku. Zde si někteří zahráli minigolf, většina pak fotbal
nebo basketbal. Téměř všichni prošli malý lezecký park a vyzkoušeli
houpačky i jiné interaktivní atrakce tohoto parku. V pátek jsme se

koupali v místním bazénu, i když nebylo příliš teplo. Ohřáli jsme se
až při procházce městem a společných hrách. V sobotu jsme si zabalili věci, které nám byly odvezeny do Vachy. My mezitím nastoupili
do kanoí v městečku Dorndorf a pluli po řece Werra. Dopádlovali
jsme až do Vachy k mostu Werrabrücke a šli se ubytovat do tělocvičny místního gymnázia. Večer pro nás byla připravena grilovací party
na hradě Wendelstein. Zavítali jsme si i do malého muzea v bývalé
hraniční strážní věži, a když se setmělo, provedl nás „noční hlídač“
po zajímavých místech města Vacha. Procházku zpestřil strašidelnými
i vtipnými historkami. V tělocvičně jsme ještě v noci zahráli zajímavou
hru a po pár hodinách spánku jsme se museli loučit. Už se všichni moc
těšíme na příští rok do Francie.
J. Španihelová
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Radek Banga, který se v červnu také mohl
radovat z nominace za svůj herecký výkon,
a to právě ze Soulu, k tomu dodává: „Vždycky
jsem chtěl být superhrdina a rolí v seriálu se
mi to tak trochu splnilo. A role Robina Majera je něco jako můj dávný stín, který se se
mnou táhne životem. A druhá série ukáže, co
se vlastně skrývá v hlubinách našich povah.“
První řada seriálu vyšla na internetové televizi Obbod 28.2. 2019 a právě tyto týdny se
natáčí druhá řada seriálu. Ta se tentokrát bude
odehrávat nejen v ČR ale i v USA. Plánované
datum premiéry je stanoveno na 28.2.2020,
tedy přesně rok po vydání prvního dílu
první série, na kterou se můžete podívat na
www.obbod.com

Úspěch rodačky z Blatné Anny Lucie Schollerové

Český internetový seriál Whisper Naked
Shadow (Šeptej Nahá Stín) v hlavní roli s Annou Lucií Schollerovou a Radkem Bangou
(Gipsy.cz), slaví v zahraničí nečekané úspěchy. Po vítězství v měsíční edici soutěže Los
Angeles Film Awards, Florence Film Awards
v kategorii nejlepšího webového seriálu a zařazení do 5 dalších mezinárodních festivalů
pro webové seriály, to byla právě Anna Lucie Schollerová, která na festivalu v Soulu
z 11 nominací pro seriál, tu svou, pro
nejlepší herečku v hlavní roli, proměnila.

Anna Lucie Schollerová při své děkovací
řeči na pódiu uvedla, že cena nepatří jen jí, ale
všem, kteří na seriálu spolupracovali.
Anna, rodačka z Blatné,
je za roli Sofie
Francové nominovaná i na dvou
dalších festivalech
v USA, kam se
společně s režisérkou seriálu Norou
K v září chystají
letět dílo reprezentovat. V New
Jerseyje tento
nízkorozpočtový seriál o pěti kamarádech,
kteří řeší záhadu, nominován ještě za triky,
a v Minnesotě pak bude soutěžit o ceny
za nejlepší sitcom, nejlepší režii a nejlepší
herecký ensemble.
Seriál také díky festivalu v Koreji získal
distribuční zastoupení pro celou Asii, kde
bude nabízen v titulkovaných verzích.
„Proměněná nominace pro herecký ensemble by z mého pohledu byla asi ta nejvytouženější, protože ocení práci nejvíce lidí“
uvádí režisérka. „Navíc jsem ráda že se nám
povedlo dát dohromady krásně různorodou
a zároveň sehranou partu neokoukaných tváří,
a moc bych jim to všem přála.“
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Oficiální tisková zpráva - poslala Lucie Rusková.

018Ȏ%'0647/ʒ-1.'0Ȓ#-74<ʠ8$.#60Ȏ
Školení 2019 / 2020

IT



BLATNA

)LUPD

2500,- / osoba / celý výukový den

*DUDQFH3tVHNVSROVUR,
VHVtGOHP6HGOiþNRYD3tVHN


pĤsobící na trhu již více jak dvacet let,
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
14. – 15. 9.
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
14. ročník Blatenského fotofestivalu tentokrát na téma DIVOČINA. Víkend plný
výstav od téměř 40 fotografů jak v galerijních, tak i v netradičních prostorech
(Městské muzeum Blatná, Zámek Blatná,
Kulturní kavárna Železářství U Šulců, U
Bílého Lva, Kaplanka, IC Blatná atd.). Těšit
se můžete na vystavené práce fotografů s
velkým F – Pavel Baňka, Roman Vondrouš,
Václav Podestát, Václav Šilha či Václav
Němec, dále uvidíte práce nejrůznějších
fotograﬁckých skupin a zástupců Svazu
českých fotografů. Výstavy budou přístupné v sobotu 14. od 9:00 do 18:00 a v neděli
15. od 9:00 do 17:00.
Vstupné dobrovolné.
Program BF k dostání v IC Blatná, nebo na
www.ckvb.cz.

15. 9. NEDĚLE | 20:00 |
SONGS FROM UTOPIA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Rebekka Zarkava – kytara, zpěv, Jura Doležal – bicí. Surf, Rock´n´roll, alternativ

16. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ |
JIŘÍ PEŇÁS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spisovatel a publicista Jiří Peňás pohovoří
na téma 30 let v kulturních rubrikách

21. 9. SOBOTA | 10:30 – 19:30 |
SKATE CONTEST 2019
Skatepark Blatná
Soutěží se v kategoriích do 14 a nad 15 let

21. 9. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT KAPEL
Hospoda Na Vinici
Telex 2019, Zákaz Uvolnění, Libido
Challenge, No More Hiroshima

22. 9. NEDĚLE | 19:00 |
DAVID EVANS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
David Evans, držitel ceny Grammy, je významnou osobností tradičního mississippského blues.

27. 9. PÁTEK | 19:00 |
BÁRA ZMEKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Písničkářka, skladatelka, vítězka ceny
Czech Music Crossroads Awards kombinuje jazz, folk a elektroniku spolu s nádhernými poetickými texty.

29. 9. NEDĚLE | 17:00 |
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná
Zdarma
Pořádá navíc z.s.

29. 9. NEDĚLE | 18:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY – PETR TEXL
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Petr Texl, redaktor časopisu Moderní včelař, pohovoří o historii a současnosti včelaření na Blatensku.

Kino
SRPEN A ZÁŘÍ NEPROMÍTÁME, MALUJEME.

Knihovna
I na podzim se připojíme k celostátní akci
Týden knihoven, která připadá na týden
od 30. 9. do 6. 10.
Proběhne amnestie upomínek pro zapomnětlivé čtenáře a registrace nových čtenářů na rok zdarma.
Po celý týden si budete moci prohlédnout
malá výstavu REGIONÁLNÍ LITERATURY z
naší knihovny.
Těšíme se na vás.

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás děti mohou vyluštit
zábavnou LUŠTĚNKU.

10. 9. – 30. 9.
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým
prázdninovým zážitkem. Obrázku dej zajímavý název a odevzdej v knihovně do konce září. Hlasování proběhne v říjnu a výherce s nejvíce hlasy bude mile odměněn.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...
17. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
těšíme se z opětovného setkání
24. 9. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
seznamujeme se s Lichožrouty

1. 10. ÚTERÝ
LITERÁRNÍ ZÁJEZD S KNIHOVNOU
Na Šumavu za Adalbertem Stifterem
Procházka přírodou, návštěva spisovatelova rodiště, plavba a spousty zajímavostí
Cena 400,- Kč
Bližší informace a závazné přihlášky od 16.
9. v knihovně

4. 10. PÁTEK
NOC BEZ ANDERSENA
TENTOKRÁT S HARRY POTTEREM
Noc plná ponocování, kouzel, čár a kejklí
pro děti od 11 do 14 let.
Podrobné informace a závazné přihlášky
od 16. 9. u nás v knihovně.

Komunitní centrum
17. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
GENEALOGIE A POSTUPY
RODOPISNÉHO PÁTRANÍ
Kavárna
Dozvíte se o možnostech a postupech ro-
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dopisného pátrání, zejména v archivech
České republiky. Přineste si s sebou své písemnosti po prarodičích, pomůžeme vám
je přečíst a vyložit.
Vstupné dobrovolné

21. 9. NEDĚLE | 10:00 – 16:00 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
Velká klubovna
Program:
10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 10:45 Úvod do Jógy
11:00 – 12:15 Základní jógové pozice
13:00 – 13:30 Jóga v běžném životě
13:30 – 14:30 Power jóga
14:45 – 15:30 Vinyasa s relaxací
15:30 – závěr, prostor pro dotazy
Cena 250 Kč. Kapacita omezena, přihlášky
na kalousova@ckvb.cz a 775 602 094 nejpozději do 17. 9.

22. 9. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S DECHOVKOU –
KUBATOVA DECHOVKA
Velký sál
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná nebo na
www.ckvb.cz, cena 200 Kč.

24. 9. ÚTERÝ | 16:00 – 19:00 |
JAK ROZVÍJET U SEBE I U DĚTÍ
EMOČNÍ INTELIGENCI
Kavárna
V tomto semináři se pokusíme zjistit jakou
roli hrají potřeby a pocity v našem životě a
mohli hledat možnosti změny vlastní komunikace. Prakticky si vyzkoušíme formulace upřímného sebevyjádření a empatické
reakce. Lektorka Eva Mikešová.
Cena 250 Kč, kapacita semináře omezena.
Hlaste se na kalousova@ckvb.cz.
2. 11. NAVAZUJE WORKSHOP S EVOU
MIKEŠOVOU, KDE SE BUDEME TÉMATU
VĚNOVAT PODROBNĚJI. PODMÍNKOU
PŘIJETÍ NA NĚJ JE ÚČAST NA ZÁŘIJOVÉM
KURZU.

PRAVIDELNÉ AKCE
PO, ÚT, ST, PÁ
PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
Velká klubovna
Nově v KCAŽ pravidelné lekce Pilates Clinic a Zdravotního cvičení s Terezou Maškovou. Více informací a rezervace na www.
tmaskova.net nebo na tel. 604 538 200.

PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

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

ÚTERÝ, LICHÝ TÝDEN | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna
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Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

PONDĚLÍ, LICHÝ TÝDEN | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY |
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

STŘEDA | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka Martina Hovorková
90 Kč/lekce

ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlášky na 773 978 168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu omezena. Max. 20
účastníků.

20. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
I duše může stonat… Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ATELIÉRY:
ČTVRTEK
Suterén
19. 9. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz nebo na
775 602 094, cena 100 Kč, každý pátý vstup
sleva 50 %

28. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU
s Lenkou Pálkovou
Mračov
Cena 200 Kč

JAZYKOVÉ KONVERZACE
PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč/lekce

ÚTERÝ | od 17. 9. |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
17:00 - 18:00 pro pokročilé
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé
Lektorka: Ludmila Růžičková/Denisa Karešová
50 Kč/lekce

STŘEDA | 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč/lekce

STŘEDA od 17. 9. | 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.

Blatná 13. září 2019
Lektorka: Denisa Karešová
50 Kč/lekce

STŘEDA | 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč/lekce

Výstavy
STÁLÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
OTEVŘENO | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu
prvních lidí až po současnost

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PAVEL HANZLÍK EFIAP
KCAŽ Blatná
Výstava fotograﬁí

17. 8. – 1. 9. + 7. – 8. 9. + 14. – 15. 9.
o víkendech | 10:00 – 17:00 |
SAKRÁLNÍ PROSTOR
Kaple sv. Michaela u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné
Výstava připravená Galerií Jaroslava
Fragnera, vám přiblíží podobu současné
sakrální architektury. Kaple a kostely renomovaných evropských architektů jsou
prezentovány fotograﬁemi a architektonickými modely.

31. 8. – 1 .9., 7. – 8. 9., 14. – 15. 9.
Pouze o víkendech | 10:00 – 17:00 |
100 LET OČIMA FOTOGRAFŮ
Ambit, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Blatné
100 let prostřednictvím 10 panelů s fotograﬁemi od 120 autorů sdružených ve
Svazu českých fotografů. Nahlédněte do
atmosféry doby a připomeňte si důležité
mezníky naší historie.

2. 9. – 6. 10.
VÁCLAV NĚMEC – HIKE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotograﬁí. Severní Amerika z pohledu hikera. Hory, divoké lesy, moře, svoboda, motely a Campbellova polévka. Pokus o netradiční subjektivní cestopis.

9. 9. – 31. 10. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MYSLIVOST NA BLATENSKU
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ
Historie a současnost myslivosti na Blatensku. Autory výstavy jsou členové MS
Lomnice Blatná
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14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
Městské muzeum Blatná
Výstava fotograﬁí z let 1998 – 2018.

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná

1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná
– Březnice
Výstava prezentuje unikátní fotograﬁe Kamily Berndorﬀové, Václava Kozlíka a dalších, kteří zachytili zrod OF v roce 1989 a
návštěvu Václava Havla v Blatné v roce
1990.

informace od nás
PĚTICE HERECKÝCH HVĚZD OTEVŘE
DIVADELNÍ SEZÓNU 2019/2020
V úterý 15. října v 19 hodin odstartujeme
další divadelní sezónu v nově rekonstruovaném sále blatenské sokolovny hrou
francouzských autorů Mahieho Delaporte a Alecandra de La Patelliére JMÉNO.
V režii Thomase Zielinského se vám zde
představí herecké osobnosti české divadelní scény Jan Dolanský, Jana Janěková
ml., Petr Lněnička, Linda Rybová a Roman
Zach. Výborně napsané dialogy v jejich
jedinečném podání vám zaručují skvělou
zábavu.
Brilantní komedie francouzského střihu se
odehrává v obývacím pokoji učitelky francouzštiny a profesora literatury, kteří podávají večeři pro přátele. Hostitelčin bratr,
úspěšný realitní makléř, který se svěří se
záměrem dát svému synovi poněkud nekorektní jméno, svým svobodomyslným, a
přesto omezeným pohledem, překročí hranice civilizované konverzace.
Je možné mezi dobrými přáteli a příbuznými skutečně mluvit o všem? Necháme
se ovlivňovat konvencemi? Jak daleko ve
svém liberálním postoji můžeme zajít?
Jsou středostavovské předsudky stále na
pořadu dne? A co se skrývá v naší rodinné
historii?
Odpovědi na tyto otázky získáte a pevně
věříme, že se s nadhledem zasmějete díky
komedii JMÉNO.
Představení trvá 90 minut, vstupenky zakoupíte v předprodeji v IC Blatná, nebo na
www.ckvb.cz. Ceny vstupenek od 300 Kč
plné a 250 Kč zlevněné.

Číslo 15 / strana 12

Blatná 13. září 2019

Ročník 30 (40)

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
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od nového roku
2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném
ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 29 540
korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový
příspěvek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší
kromě trvalého pracovního poměru, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi
ně patří šest týdnů dovolené, zdravotní péče, možnost čerpání
příspěvků na penzijní pojištění, rekreační pobyty a další.
Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR starší
18 let, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další podmínkou je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR
Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám budou
poskytnuty další informace týkající se policejní služby nebo
na e-mailu jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.

Spolehlivý
Internet
SURNDŀG«KR
v okolí

RG.ÏPÝV

Nyní PÝV¯FH='$50$SěLSěHFKRGX
RGMLQ«KRSRVN\WRYDWHOH

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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Malou kopanou v Drahenickém
Málkově tentokrát pořádně
rozsvítila lady Klára
Drahenický Málkov - Fotbal má v Drahenickém Málkově dlouhou a bohatou tradici.
Kdysi se tu dokonce kopala soutěž. Součástí
dění mezi velkým a malým vápnem byl a stále
je letní turnaj v malé kopané. Dnes už želbohu zůstává jen u něho. „Hrával se jistě před
rokem 1989,“ vzpomíná kapitán stávající domobrany v kopačkách Vlasta Lukeš, „Účastnil
jsem se ho ještě jako dvanáctiletý školák.“
Letošní přátelský turnaj hostil šest celků.
Nemohlo mezi nimi chybět samozřejmě domácí těleso, nesoucí vznešený titul „Grandhotel Málkov“. „Tentokrát nebyl problém dát náš
tým dohromady,“ naráží kapitán Vlasta Lukeš
jemně na loňskou situaci, kdy se fotbalisté
na poslední chvíli skoro museli lovit, „Všichni
mají něco společného s Málkovem - někdo tu
má chalupu, někdo zase holku. Ten poslední
se tady ve vsi objevil sice jen dvakrát, ale to
se taky počítá, takže už patří mezi nás,“ směje
se první muž manšaftu.

Fotbalové výsledky
SOBOTA 14/9 2019 – TJ Blatná ,,A“ - FK Protivín. Začátek utkání je v 16.30 hodin.
Muži „A“

Třeboň-Blatná

4:0 (1:0)

Muži „B“

Blatná-Junior B

1:7 (0:2)

Míka

Ženy

Blatná Poslední kolo:
-VS Plzeň

2:3 (0:2)

Klásková 2x

Dorost

Volyně/Čestice-Blatná

1:8 (0:4)

Bulka Adam 2x, Říha Pavel 2x, Krátký Ondřej,
Fořt Lukáš, Šejvar Adam, Šimůnek Michal

Žáci st.

Blatná-Protivín

8:3 (3:3)

Fous Petr 4x, Fejtl Michal 3x, Fejtl Matěj

Žáci ml.

Blatná-Protivín

8:2 (4:1)

Říha Tomáš 3x, Vacek Jan 2x, Vanduch Tobiáš,
Brouček, Hucek

Žáci ml. B

Volenice-Blatná/Lnáře

9:1 (1:0)

Masák Petr

Muži „A“

Blatná-Rudolfov

1:1 (1:1)

Šejvar

Muži „B“

Bavorov-Blatná

10:1 (5:0)

Král

Ženy

Blatná-VS Plzeň

sobota 7.9.

13,00 hodin

Dorost

Blatná-Vl.Březí

6:1 (4:0)

Šimůnek Michal 3x, Říha Vítek, Pícha, vlastní

Žáci st.

Sedlec-Blatná

5:5 (3:2) na p.k.
2:4

Fejtl Michal 2x, Řanda, Krátký Pavel, Fous
Petr

Žáci ml.

Blatná-Protivín

neděle 8.9.

11,45 hodin

Žáci ml. B

Blatná/Lnáře-Dražejov

5:3 (2:3)

Pernt 3x, Brynda, Brouček

Minulé kolo:

Letní soustředění nastartovalo druhou
část sezóny judistů

Fotbalový manšaft Drahenický Málkov

Podle jeho dalšího vyjádření na málkovské půdě platí víc než kde jinde podomácku
upravené motto: „Není důležité vyhrát, ale
užít si to!“ A v tomhle duchu to probíhalo
i tentokrát. Turnaj byl stoprocentně pohodový,
bez zranění a nedovolených zákroků. Všechna
mužstva prokázala, že sdružují fotbalové srdcaře, kteří mají cit v nohou a přesnou mušku.
Utkání měla velmi solidní úroveň a nabídla
četným divákům nevšední zážitek.
Překvapením turnaje se stala „lady Klára“
z vítězného celku „AFK Rozmetač Blatná“,
občanským jménem Klára Šebková. Často
zahanbila své mužské protějšky a výbornou
hrou dokázala, že mužské sporty nemusí být
vždy a za všech okolností výsadou „pánů tvorstva“. Právem byla při závěrečném vyhlášení
výsledků ohodnocena zvláštní cenou.
(Dokončení na str. 14).

Jako již tradičně (letos snad již po sedmé) se blatenští judisté zúčastnili letního
soustředění pořádaného oddílem juda z Příbrami na přehradě Orlík v resortu Vystrkov.
I v tomto roce se konalo poslední prázdninový
týden, a to za účasti pořádajících příbramských judistů a členů dvou pražských oddílů.
Tréninky 2x denně, výlety na kole, plnění
odznaku zdatnosti, fyzická a kondiční příprava – taková byla náplň kempu. Ten tak položil
dobrý základ pro podzimní část sezóny. Pro
někoho to byl tvrdý začátek tréninků, protože
přes prázdniny spíše odpočíval. Pro někoho
to bylo naopak vystupňování průběžného
„pracovního“ nasazení. Pro všechny však
byla připravena i část pro relaxaci – bazén,
sauna, protažení. I letošní kemp byl zakončen
společným opékáním buřtů a diskotékou.
Podzim bude velmi náročný. Čeká nás
turnaj Českého poháru v Brně, další kola
mužské a dorostenecké ligy, vrcholné soutěže
jednotlivých kategorií (MČR a PČR) a mnoho
soutěží regionální úrovně. Držte nám palce, ať
se nám nadcházející část roku vydaří!
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek
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Malou kopanou v Drahenickém
Málkově .... (dokončení ze str. 13)
Spolu s ní měla být oceněna ještě jedna
zapojená fotbalistka z týmu „Černý květ“,
ovšem tahle celá sestava odjela pryč ještě před
konečným ceremoniálem. Snad to byla reakce
na fakt „vyhoření“.
Za králi turnaje AFK Rozmetač Blatná
se umístili kanonýři z Bezdědovic. Bronz
si odvážel domů tým „SK Slávia“, kde se
sešli fandové tohoto pražského klubu z okolí
Drahenického Málkova. Domácí museli
spolknout skutečnost, že se tentokrát ocitli
jen „těsně vedle“ bedny. Předposlední ﬂek
zůstal vyhrazen týmu „BBC“ - o původu jeho
hráčů není dodnes nic známo. „Šlo o mladé
kluky, kteří se doslechli o turnaji a v pátek
odpoledne se sem přijeli přihlásit pod touto
šifrou,“ krčí rameny Vlasta Lukeš. Stejně tak
zůstalo zahaleno pláštěm tajemství uskupení
„Černý květ“.
Jako nejlepší brankář se zapsal do tohoto
fotbalového příběhu Pavel Turek z Bezdědovic. Rovněž Bezdědovice nadělily turnaji
nejproduktivnějšího střelce, a to Petra Ďulíka
s deseti góly na kontě.
Celodenní fyzickou námahu na zelené trávě přikryla posléze taneční zábava pod širým
nebem. Většina sportovců se za odměnu posilňovala „zrzavou vodou“ a věnovala relaxu
a zábavě. Všem organizátorům i účastníkům
ještě veřejně poděkoval kapitán domácích
Vlasta Lukeš.
„Jednoho boha vyznávati budeš“ praví
desatero. V tomhle mají lidičky, co si v Drahenickém Málkově oblékli dresy a obuli
kopačky, také jasno. Jejich bůh má podobu
fotbalového míče.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Noc sokoloven
TJ Sokol Blatná zve všechny své
členy a příznivce na
Noc sokoloven dne 27. 9. 2019
od 17.00 hod. na hřiště.
Přijďte se pobavit a vyzkoušet
různé sporty.
V případě velmi špatného počasí
budeme v tělocvičně.
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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

A ZDENDY MARŠ
K
I
ÍK
UZ

VEČÍRKY
OSLAVY

SPOLEČENSKÉ AKCE
SVATBY

PODLAHY
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

ß
ELEKTROMONTÁZE

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

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

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?

TEL.: 736 767 622

KRAMEŠ &
MÜLLER

Blatná, spol. s r.o.

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

A

M

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

lektromontáže
E

Autoservis AMK Blatná

Nabízíme pozici STRÁŽNÉHO
na plný, příp. zkrácený úvazek
nebo na dohodu o provedení práce.

Riegrova 773 - 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634, 603 732 579
www.amkblatna.cz.

Podmínky: aktivní řidič sk. B,
bydliště Blatná a blízké okolí.
Více info: 602 438 389

Provádíme:
 Veškeré mechanické opravy
osobních a dodávkových vozidel.
 Roční servisní prohlídky vozidel.
 Výměna provozních kapalin.
 Veškeré práce pneuservisu.
 Prodej náhradních dílů.
 Příprava vozidel na STK a provedení STK.
 Prodej a montáž tažného zařízení Bosal, HOOK.
 Opravy elektronických systémů
vozidel.
Provozujeme odtahovou službu.

Prodám garáž v Blatné
na sídlišti v ulici U Čertova kamene.

Cena 250 000 Kč

Tel. 603 727 539
Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem v Blatné
v Nerudově ulici.
Nájem měsíčně 7.000 ,-Kč.
Zálohy na služby a energie 3.500 ,-Kč,
odběr elektrické energie přímo od
dodavatele. Kauce 20.000 ,-Kč.
Provize 7.000 ,- Kč. Volné od září 2019.

Tel. 775 166 740

Petr Hrubý
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.








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

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

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

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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Kompostárna Blatná - 77/2019
Technické služby města Blatné se společně se svým
vlastníkem městem Blatná rozhodly vybudovat novou
kompostárnu. Hlavním důvodem bylo velké množství
biologicky rozložitelného odpadu. Kapacita kompostárny
(300 t/rok), kterou TS již provozovaly poblíž skládky
Hněvkov, již nebyla dostačující. Provoz nové kompostárny
v Blatné na Strakonicku byl zahájen v květnu roku 2018.
Celkové náklady na stavbu činily 3 910 000 Kč.
Vlastníkem a provozovatelem vybudovaného zařízení jsou Technické služby města Blatné, s. r. o.
Celý areál kompostárny, tj. kompostovací plocha a manipulační
plocha vedle kompostárny, má rozlohu zhruba 4600 m2 a je oplocen
drátěným pletivem.

Systém rozvodu kapaliny pro regulaci vlhkosti kompostovaných surovin

Pro evidenci přijatých surovin a expedovaného kompostu je využívána mostová váha ve sběrném dvoře vzdáleném přibližně dva
kilometry.

Zpracovávané bioodpady
Technické služby města Blatné, s. r. o. sváží bioodpad z údržby veřejných ploch městské zeleně, BRKO sebrané od obyvatel do sběrných
kontejnerů po celém městě, travní hmotu z údržby koupaliště, fotbalového hřiště apod.

Hnízdo pro sběr odpadů

Pro svoz bioodpadů firma využívá kontejnery o objemu 10 m3, které
sváží pomocí nákladních automobilů DAF a MAN, dále ocelové kontejnery KU 2,6 o objemu 2,6 m3, které sváží nákladními automobily Piaggio PORTER S85.

Energetický prostředek - kolový traktor John Deere 6230 L (67 kW) s čelním
nakladačem JD 583

Kompostovací plocha
Celá plocha určená pro kompostování a pro manipulaci a uložení
surovin je vyspádovaná, má asfaltový povrch, je vodohospodářsky zabezpečená a má rozlohu 2484 m2.

Umístění zvonových kontejnerů do sběrného hnízda

Kompostovací plocha je vodohospodářsky zabezpečená s asfaltobetonovým
povrchem (celková výměra plochy 2 484 m2). Ve spodní části vyspádované plochy
je umístěna záchytná šachta, z které jsou vody z povrchu plochy svedeny
do záchytné jímky

Ve sběrných hnízdech vytvořených po celém městě využívá podnik tzv. zvonových kontejnerů o objemu 1,1 m³, které jsou sváženy
automobily DAF a MAN. Do kompostárny dováží bioodpady také okolní
obce.

Srážková voda společně s výluhy z kompostovaných surovin je
svedena z povrchu plochy pomocí záchytné šachty, která je umístěna
ve spodní části zabezpečené plochy, do záchytné jímky o celkovém
objemu 60 m3 umístěné vedle zabezpečené plochy.

Provzdušňování kompostu – tažený překopávač kompostu COMPOST System CMC – ST 250 s pracovním prostorem (š x v) 2,5 x 1,5 m; výkonnost 500 - 800 m3/h podle
fyzikálních vlastností zpracovávaných surovin

Kapalina zachycená v jímce je využívána pro regulaci vlhkosti kompostovaných surovin z důvodu optimalizace průběhu kompostovacího
procesu, nebo předávána na ČOV.
Pro zavlažování pásových hromad byl vybudován systém rozvodu
kapaliny kolem jedné strany kompostárny.

Technologie kompostování
Pro zpracovávání bioodpadů je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na vodohospodářsky zajištěné ploše. Jde
o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány postupně do jednotlivých pásových hromad podle ověřené
skladby zakládaných surovin.

mady jsou překopávány podle požadavků na zajištění optimálního průběhu kompostovacího procesu, zpravidla to bývá jednou za tři týdny
po dobu dvou měsíců.
Pro monitorování průběhu teplot kompostovacího procesu je využívána teplotní sonda AGRETO s vizuálním odpočtem a ručním zápisem. Naměřené hodnoty teplot slouží zejména pro optimalizaci řízení
kompostovacího procesu, popř. k archivaci průběhu kompostovacího
procesu.
Ve finální fázi zpracování je vyrobený kompost tříděn pomocí rotačního třídiče, nadsítná frakce z procesu třídění je vrácena do kompostovacího procesu.
Jemná dezintegrace dřevnatých surovin drticím vozem a prosévání
vyrobeného kompostu jsou zajišťovány formou služby.

Zpracovatelský cyklus probíhající u jednotlivých hromad je složen z následujících technologických operací:
- jemná dezintegrace dřevnatých surovin drticím vozem;
- založení zhomogenizovaných surovin do pásové hromady, popř.
hromad;
- monitorování a řízení průběhu kompostovacího procesu;
- na základě monitorování realizace nutné aerace s případným zavlažením;
- dozrávání kompostu;
- skladování vyrobeného kompostu (v případě již stabilizovaného
kompostu);
- třídění, resp. prosévání kompostu.

Monitorování kompostovacího procesu - digitální teploměr AGRETO s délkou tyčové sondy 1,5 m. Rozsah měření -50 až +110 0 C s přesností ± 1 0 C

Produkt kompostárny
Produktem kompostárny je kompost, který není registrovaný
a je využíván zejména pro potřeby Technických služeb města Blatné,
s. r. o., tj. pro údržbu veřejných ploch městské zeleně.
Železobetonová záchytná jímka se skladovací kapacitou 60 m3 je umístěna vedle
kompostovací plochy pod úrovní povrchu, kolem jímky je zábradlí, součástí jímky je
čerpadlo pro zavlažovací systém

Svoz surovin – užitkové vozidlo Piaggio PORTER S85 s výkonem dieselového motoru
48 kW a nosností 685 kg je vybaveno nástavbou pro svoz kontejnerů.
Ocelové kontejnery KOVEX KU 2,6 mají objem 2,6 m3

Pro veškerou manipulaci se zpracovávanými surovinami a kompostem je v kompostárně využíván traktor John Deere 6230 L s čelní
nakládací lopatou o objemu 0,7 m³.
První překopání (homogenizační) i ostatní překopávky jsou řešeny
taženým překopávačem kompostu CMC – ST 250 agregovaným s kolovým traktorem John Deere 6230 M1. Pásové hromady jsou široké 2,5 m
a vysoké asi 1,5 m (čím větší hromada, tím lepší podmínky pro dosažení
správné teploty a nižší náklady na zpracování 1m3 BRKO). Pásové hro-

Provoz kompostárny
Provoz kompostárny v Blatné zajišťuje jeden pracovník, který přijímá dovážené bioodpady, vede provozní evidenci, vykonává práce související s kompostováním (míchání, zakládání, provzdušňování, atd.)
a expeduje vyrobený kompost.

Některé informace, publikované v tomto článku, byly získány v rámci
řešení projektu NAZV QK1920177 “Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu“, který je finančně podporován MZe ČR.

Ve společnosti jejich výsostí. Rozkošnou cukrárnu v centru
Březnice chrání císařský majestát
Březnice - „Ze zdi na mně civí, císař jako živý.“ Tak tahle veršovánka sedí jako ulitá prostředí netradiční kavárničky, nalézající se
v centru města Březnice. Jde o opravdovou raritu, neboť je zařízena
ve stylu c.a k. rakousko- uherského mocnářství a celou, celičkou ji
zdobí rozličné suvenýry s portréty císaře Františka Josefa I. a jeho
sličné choti Sissi. Příznivci monarchie si tady skutečně přijdou na své.
A venkovní vývěska se jménem cukrárny „Zlatý časy“ i nezasvěcenému jedinci dává okamžitě na srozuměnou, že se před ním rozprostírá
svět nevídané krásy a fantazie.
Všechno to začalo vyklízením staré půdy před dvaceti lety. Tam
tehdy objevil současný majitel císařské požitkovny pan Jiří Krůta obrázek nejdéle vládnoucího monarchy v dějinách. „Chvíli jsem se na
něj zamyšleně díval a dával jsem si do souvislosti, o koho vlastně šlo.
V návaznosti jsem se začal o osobu Františka Josefa I. a celou historii mocnářství vážně zajímat. A ejhle!- koníček byl na světě!,“ říká
sympatický provozovatel podniku, který v naší republice nemá obdoby. Vzápětí po prvním nálezu císařské relikvie prý ve starožitnictví
v nedaleké Příbrami zakoupil druhý portrét jeho výsosti. A pak už to
podle jeho vyjádření „jelo“
jako namydlený blesk!
Dnes vlastní pan Jiří Krůta
sbírku předmětů „MADE
IN MONARCHIE“ o počtu
tisíců kusů- obrazy, sklenice, hrnky, pohlednice, nádobí….. „ Podoba císaře se
vyskytovala na předmětech
denní potřeby a lidé je tehdy měli prakticky neustále
na očích,“ uvádí pan Jiří
Krůta, „Nebo šlo o předměty tzv. „skleníkové“, které
si kupovali v obchodech či
na trhách prostě proto, aby
si je vystavili na ozdobu a
byla to i taková loialita k
panovníkovi. Když to přeneseme do současnosti- kolik lidí bude chtít mít doma věci s obličeji našich politiků ?,“ ptá se
s úsměvem vášnivý sběratel.
Pan Jiří Krůta se považuje za příznivce monarchie, nicméně netouží po jejím „zmrtvýchvstání“: „ Jsem sice členem „Koruny české“,
ale dobu c. a k. mocnářství považuji za překonané. Na druhé straně
musím uznat, že když se podíváme na nynější politickou scénu, tak
Rakousko- Uhersko mělo něco do sebe a osvícený monarcha by byl
určitě lepší než volený prezident. Věci měly svůj řád a všechno fungovalo, tak jak mělo. Stačilo stvrdit ústní dohodu podáním ruky a mělo
to větší váhu než sepisování smluv. Existovalo něco jako stavovská
čest a charakter,“ předkládá argumenty provozovatel kavárny s přízní
císařského majestátu.
„Je třeba také vzít v úvahu, co všechno se za císaře Františka Josefa I. vybudovalo. Ono se rádo opomíná, že byl nejštědřejším mecenášem Národního muzea a Národního divadla. Z toho pohledu je jedině
dobře, že se dnes do objektu Národního muzea vrací busty císařského
páru. A když se člověk objektivně podívá na naše stavby z éry secese- myslím, že nic lepšího jsme dosud jako národ nevytvořili,“ soudí
zasvěceně jeden ze strážců světlého odkazu císařského páru.
Sama nádherná březnická cukrárna „Zlatý časy“ v této podobě funguje sedm let. Jako „civilní“ provozovna však spatřila světlo
světa už před dvaadvaceti lety.V současné době ji provozuje se svoji
přítelkyní Ludmilou Hoškovou. Mezi nejvzácnější relikvie cukrárny
patří bezesporu piano, vyrobené ﬁrmou PETROF pro dvorní hotel
SACHER ve Vídni z roku 1916. „ Takže ho docela dobře mohla poslouchat jeho císařská výsost, když chodila na svůj oblíbený Sacher

do tohoto hotelu.“ Klavír neodpočívá ani dnes. „Čas od času tady pořádáme sešlosti milovníků hudby, kdy na tento památný nástroj hraje pan učitel z místní Základní umělecké školy valčíky, evergreeny
a jiné perly tohoto umění. Přitom se podávají rakouské speciality,“
prozrazuje majitel „Zlatých časů“. Zdůrazňuje ještě jednu podstatnou
okolnost: „ Na rozdíl od rádobypodobných podniků, které si hrají na
monarchistický styl, já tady mám všude samé originály. Kopie nemám
rád a neuznávám je,“ dělá výmluvné gesto.
Zajímavá je i prababička mezi kasami, která je běžně užívána k ﬁnančním úkonům. „ Ta ovšem není „echt“ rakouská, nýbrž nějaká
dvacátá či třicátá léta,“ hladí se zalíbením hřbet muzejního kusu pan
Jiří Krůta. Aby nechybělo trochu toho tajemna, tak v rohu kavárny
prý údajně znemožňuje u tamního stolku pronést sebemenší lež: „ Visí
tady totiž obraz „Stolní společnost- stůl pravdy“. A když pod ním někdo zalže, tak ten obrázek spadne. Proto sedíme tady,“ dává průchod
nespoutanému smíchu pan Jiří Krůta.
Před měsícem přibylo ještě jedno lákadlo- bruselský salónek: „ Je
vybaven dobovým nábytkem a plastikami ve stylu „ EXPO 58 Brusel“. Zákazníkovi tam uděláme i originál kávu „Brusel“ do originál hrnečku.
Salonek je ještě vyzdoben
černobílými
fotograﬁemi známé fotografky aktu
Kristýny Dražanové.
Jak má kavárna otevřeno? „Prakticky od nevidím do nevidím, sedm dní
v týdnu. Nikdy zákazníka
nevyhazujeme. Dokud si to
u nás vychutnává, jsme mu
neustále k dispozici,“ říká
smrtelně vážně její majitel,
který obohacuje provoz „
Zlatých časů“ i společenskými vystoupeními, jako
např. divadly, přednáškami,
koncerty….
Zejména v odpoledních hodinách je prý problém najít s lupou
v monarchistické kavárně volné místečko. Míří sem mnoho cizinců
i tuzemských turistů, podnik se logicky ocitl v hledáčku příslušníků
šlechtických rodů. Majitel je zvyklý odpovídat na řadu dotazů: „ Kupříkladu jednou si u nás udělal zastávku japonský zájezd. A jeden Japonec se mně ptal: „ Proč tady máte tolik cukráren ? To u nás v Zemi
vycházejícího slunce nic podobného nemáme!“ A mně nenapadlo nic
chytřejšího než mu odpovědět takto: „ Víte, my jsme tady měli takové
hrozné časy, že jsme si ten život museli nějak oslazovat aby to bylo
alespoň trochu snesitelné.
V posledních čtyřech letech si tady ve „ Zlatých časech“ dokonce vedou návštěvní knihu. Zapsala se tam řada zajímavých osobností
z kulturního a politického života, kteří se sem rádi vracejí. A tak až
budete mít cestu přes Březnici, neváhejte a přijďte se sem také zapsat! Určitě nebudete litovat! Doba císaře Františka Josefa I. má stále
neodolatelné kouzlo a jako národ mají Češi ve znalostech rakousko-uherského mocnářství ještě značné mezery. A v kombinaci s výbornou rakouskou kávou Meinl a širokým sortimentem zákusků se tady
spojí příjemné s užitečným a hlavně lákavým.A pokud by jste chtěli
vidět na čem všem se císařský majestát zobrazoval, tak můžete navštívit městské muzeum v Březnici, kde je výstava věnována Františku
Josefovi a jedná se o největší zpřístupněnou expozici v česku,
Takže račte dál! Audience u jejich císařských milostí může začít……
Vladimír Šavrda

Kroužky a kluby DDM Blatná
Palackého 652
www.ddmblatna.cz tel.:383422134
Rozvrh pro šk.rok 2019/2020
den

zájmový útvar

vedoucí

časový rozvrh

poznámka

místo 1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou
Paličkování
Florbal
JUDO
Fitness
Výtvarný ateliér
Merkur a jiné stavebnice
Umělecký truhlář

Šabatková Vlasta
Vrbová Emilie
Synek A., Srb Luboš
Kocourek L., Vacek Vl., Mls J.
Kratochvílová Milena
Růžičková Jana
Mašek Pavel
Beran Jiří

10.00-11.00
14.00-16.30
17.00-18.00
17.30-20.30
19.00-20.30
15.00-17.00
14.00-15.30
16.00-17.30

senioři
2.tř-dospělí
od 5.- 9 tř.
od 7 let
mládež, dospělí
děti,mládež,dospělí
děti od 1. tř.
od 4. třídy

DDM
DDM
Těl. SOŠ
Sokolovna
DDM
DDM
DDM
DDM

23.9.
23.9.
23.9.
16.9.
7.10.
23.9.
23.9.
23.9.

Úterý

Patchwork I.
Klub Obzor /hry,sport,táboření/
Beruška I.
Beruška II.
Atletika

Hůrková Ivana
Srb L., Růžičková J.
Zemanová Martina
Zemanová Martina
Mlsová J.,Loudová I.

16.00-18.00
15.30-16.30
16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.30

děti, dospělí
od 1.tř.
od 2 let
od 2 let
děti od 5-ti let- mládež

DDM
DDM
DDM
DDM
letní stad.

24.9.
24.9.
24.9.
24.9.
17.9.

Středa

Oční jóga
Rybářský
Kytara , Klávesy
Počítačové základy a hry
Letecký modelář
Keramický
Keramický
Hasičský
Florbal
Balanční cvičení
Softball
Dance aerobic
Dance aerobic
Rybářský Bělčice

Šabatková Vlasta
Šebková Marcela
Šebek Vladimír
Hlinka Karel
Loula Petr
Jánská Klára
Jánská Klára
Vaněk Vladimír
Srb Luboš
Kratochvílová Milena
Michalová M., Šafr M.
Hovorková Martina
Hovorková Martina
Mašek Pavel

10.00-11.00
13.30.-14.30
13.30-18.00 po skupinách
14.30-16.00
15.00-17.00
14.30-16.00
16.00-17.30
16.00-20.00
20.00-21.30
19.00-20.30
17.00-18.00
15.30-16.30
16.30-17.30
15.00-16.00

neomezeně věku
od 2. tř.
od 2. tř.
od 1. tř.
od 3.tř.
od 3.tř.
od 3.tř.
od 1.tř.
mládež
mládež, dospělí
od 7. tř
od 4.tř.
od 4. tř
od 3. tř.

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Has. zbroj.
Těl. SOŠ
DDM
Těl. SOŠ
DDM
DDM
ZŠ Bělčice

25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
9.10.
25.9.
25.9.
25.9.
18.9.

Čtvrtek Plavecká všestrannost
Pohybové hry I + II
Florbal
Florbal
Judo
Fotoklub a fotokroužek
Atletika
Patchwork pro holky
Patchwork pro holky
Turisticko-přírodovědný
Cvičení pro ženy 50+
Archa

Dvořák Michal
Zbíralová Šárka
Michalová M. ,Synek A.
Michalová M. ,Synek A.
Kocourek L., Vacek V., Mls J.
Šebková Marcela
Mlsová J., Loudová I.
Hůrková Ivana
Hůrková Ivana
Ředinová Martina
Pekárková Anna
Srb Luboš

6.30 - 7.30
14.00-16.00
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-20.30
15.15.-16.15-18.15
17.00-18.30
16.00-17.00
17.00-18.00
15.00-16.30
18.00-19.00
15.30-16.30

mládež, dospělí
od 1. tř.
1.-2. tř.
3.-4.tř.
od 7 let
děti, mládež, dospělí
st. Kat.
od 3. tř.
pokroč.
od 2. tř.
ženy nad 50
od 1. tř.

bazén od 6/2020
ZŠ Sedlice
26.9.
Těl. ZŠ JAK
26.9.
Těl. ZŠ JAK
26.9.
Sokolovna
19.9.
DDM
26.9.
Letní stad.
19.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
Fara
26.9.

Pátek

Mašek Pavel
Voborníková Pavla
Etlík Josef
Šebková Marcela
Šebková Marcela
Ounický Pavel, Rojík M.

13.30-14.30
14.30-16.00
15.00-17.30
13.30-14.30
14.30-15.30
17.30-19.30

od 3.tř.
1.-5.tř.
od 3.tř.
od 2.tř
od 3.tř.
od 3. tř.

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Těl. JAK

Šipky
Výtvarný 1.-5.tř.
Radiotechnický
Rybářský
Rybářský
Stolní tenis

Hodina a místo schůzky může být změněno.
Přihlášky k vyzvednutí v DDM - ke stažení: www.ddmblatna.cz

Aktualizace 11.9.2019

27.09.
27.9.
27.9.
27.9.
27.9.
27.9.

