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Cena 7,- Kč

Woman v Blatné
Ačkoli by anglické slovo v názvu již čtvrtého ročníku Blatenského
fotofestivalu, a tedy i v názvu tohoto článku mohlo navádět k myšlence, že
organizátoři podlehli obecné módě anglicismů v češtině, je všechno opět
poněkud jinak. Anglické woman na rozdíl od českého ekvivalentu žena má
v sobě obsažené i slovo man, tedy muž. Graﬁckým zvýrazněním žensky
červené slabiky wo a modré man tak vznikla slovní hříčka, od které už
nebylo daleko k obohacení loňského tématu, jímž byla žena, o nepostradatelného muže. Jak si kdo téma vyloží, nechali organizátoři na vystavujících.
Výsledek potvrdil, že to byla vskutku podnětná myšlenka. V Blatné se sešli
dokumentaristé, představitelé výtvarné fotograﬁe i konceptualisté, a stejně
přepestré, jako bylo zpracování tématu, se různily i použité technické postupy: od klasické, z ﬁlmového negativu zvětšené černobílé fotograﬁe přes
barevnou digitální fotograﬁi až po různé zásahy do negativů, jejich skenování
a počítačové zpracování včetně inverzních postupů a využití graﬁckých
technik. Přínosným posunem oproti předešlým ročníkům festivalu bylo
širší zastoupení výtvarné a konceptuální fotograﬁe a použití nejnovějších
technologií. Zřejmě nechtěným, ale pro současnost již typickým jevem bylo
také mezinárodní složení vystavujících a návštěvníků akce: kromě češtiny
s jihočeským, hanáckým, ostravským, brněnským, pražským a bůhvíjakým
jiným akcentem zněla Blatnou slovenština, polština, francouzština i španělština, které záhy přešly do všem srozumitelnější angličtiny.
Sobotní výstavní program byl postaven na třech fotografech, kteří si svou
tvorbou již dávno získali mezinárodní renomé: Miloslav Stibor, Vladimír
Židlický, Miro Švolík.
Milovníky klasiky jistě potěšil rozsáhlý soubor ženských aktů Miloslava
Stibora. I když zde nebyl vystaven proslulý cyklus pro Henryho Millera a ani
jiné fotograﬁe ze 60. a 70. let, tedy z autorova nejpodstatnějšího tvůrčího
období, i přítomná tvorba dokládá nejvyšší výtvarnou úroveň, suverénní
technické zpracování i fakt, že autor ani v pokročilém věku neustrnul. Kromě vystavených cyklů Pellítá (V kožešinu oděná), Lapidea (Zkamenělá),
Fryné, Véla, Nuda, Fronta a dalších to dokládá zejména cyklus Bicordia

(Dvě srdce), lyrické dvouakty ženy a muže, symbolizující touhu, vnitřní
souznění a vzájemnou oddanost.
Stejně tak vystavené (foto)graﬁcké listy Vladimíra Židlického mohly
být pro mnohé překvapením. Autor ke svým předchozím novátorským
postupům (kresba světlem, manuální zásahy do negativu) přidal barvu,
malířské postupy a využil i nové technologie, díky nimž výsledný, dokonale
řemeslně zvládnutý obraz mnohdy vyvolává v divákovi pochyby, zda se
dívá na fotograﬁi či na graﬁku. Vystavená kolekce tematicky snad nejlépe
naplnila zadání zobrazením roztodivných her nahých ženských a mužských
postav (Milá návštěva, Zvláštní setkání atd.), odkazujícím k vrcholným autorům a obdobím světového malířství (renesance, impresionismus, secese).
Myšlenka, že autor by vždy měl usilovat o vrcholnou tvorbu, srovnatelnou
s nejlepšími díly historických období, a pokračovat v hledání a vývoji, také
byla hlavním poselstvím Židlického podvečerní přednášky.
Zdánlivě naprosto odlišně pracuje Miro Švolík. Úvodní část výstavy
zahrnovala jeho starší černobílé fotograﬁe, typicky švolíkovsky vynalézavé,
hravé a humorné (Adršpašské skály, Cestou k mame aj.), dále experimentální
barevné Květiny slasti, vrcholící v současných půvabných cyklech s dobře
vysledovatelným ﬁlozoﬁckým přesahem (Od zrodu až do smrti, Mliečna
dráha); ty jsou již vytvořeny za pomoci digitální technologie. Velmi zábavné
a přitom obsahově hutné bylo i nedělní Švolíkovo setkání s účastníky festivalu, po jehož skončení se všichni spontánně „přelili“ z přítmí blatenského
kinosálu na osluněný chodník, aby zde společně vytvořili další ze série
„rozpustilých“ památečních hromadných fotograﬁí.
(pokr. na str. 3)
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A KTUALITY

vlašský, žitný, sušcový,nakyslý, mazancový,
ječný, preclíkový, prosný, jáhlový, pohankový,
z rejže, oplatkový, koláčový, perníkový a žaludný. Žaludový byl ceněn sedláky více než často
připravovaný chléb hrachový.
Ze žaludů se ještě v 19. století na venkově
připravoval pražením oblíbený KÁVOVÝ SUROGÁT.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským
úřadem Blatná
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

 Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše jen funkční
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 knihy
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční
dne: 22.10.2009 (čtvrtek)
čas: 08,00 -18,00 hodin
místo: areál bývalého STEKA, prostory bývalé prodejny (boční vchod
z ulice Na Tržišti)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům a dává práci
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Jak si správně připravit rybí pochoutky,
nám v pátek 9.10. 09 brilantně předvede
ﬁrma MAMI - pánové Mašek a Milota
z Blatné. Součástí besedy je i ochutnávka zhotovených pochutin. Začátek
opět v 19,00 hod. Vstupné je 100,- Kč.
- kapacita sálu je omezena, přednost mají telefonické objednávky
(724119332) -
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NASTÁVÁ PODZIM
Krajina se pomalu obléká do nádherného šatu
protkaného zlatavými vlákny, ranní i večerní opar
jí dodává tajemnosti, sluneční svit, který již nemá
té síly, pak upozorňuje, že klid, který z podzimní
přírody vyzařuje, je předzvěstí přicházejícího
zimního období. Změna času pak již jen dokoná neodvratnou skutečnost pro tuto část roku
- dlouhé zimní večery. Ty byly pro naše předky
neomezenou studnicí fantazie pro jejich činnost,
zvláště do období adventu a vánoc.
Přesto však ještě říjen nám může nabídnout
slunečné dny. Lidová meteorologie rozeznává
v desátém měsíci TEREZIÁNSKÉ LÉTO (SV.
TEREZIE) ve druhé a třetí dekádě a ŠIMONSKÁ
CHLADNA. Konec října může být v některých
letech ovlivněn LÉTEM VŠECH SVATÝCH
= MALÉ BABÍ LÉTO, nebo také jen MALÉ
LÉTO.
ŽALUDY A BUKVICE
Řada podzimních pranostik si všímá právě
úrody žaludů a bukvic (dříve se uvádělo dubového
ovoce a bukvic, staročesky „bukyně“). Žaludy a
bukvice měly v dávných dobách důležité krmivářské a potravinářské uplatnění. V 18. století v
době neúrody se používaly také k výrobě chleba.
Nejprve se sušily, pak pražily a vyluhovaly vápenou vodou, aby se zbavily hořkosti. Poté se opět
sušily a mlely na mouku.
Zikmund Winter např. uvádí, že za krále Jiřího
umívali u nás péci šestnáctero chlebů: žemlový,

Z PRANOSTIKY
- V roce, kdy dub hodně žaludů dává, bude
zima dlouhá a stálá.
- Mnoho dubového ovoce a bukvic oznamuje
zimy víc.
- Mnoho bukvic - mnoho vánic.
ZA DVEŘMI ČEKÁ POSVÍCENÍ
V době, kdy se úroda přestěhovala do stodol,
stohů, komor, sklepů a sýpek - v době hojnosti z
nashromážděných zásob - slavilo se POSVÍCENÍ
neboli HODY, na Slovácku KARMAŠ. Neřídila je
církev ani je neorganizovala vrchnost, přirozeně
vyplynulo z ročního cyklu zemědělských prací.
Slavila se skutečná radost ze života! Staročeské
posvícení trvalo plných 8 dní. Až v roce 1787
nařídil císař Josef II omezit trvání těchto zábav
pouze na neděli a pondělí v pevně stanoveném
datu = SVATOHAVELSKÉ neboli CÍSAŘSKÉ
POSVÍCENÍ. A. a V. Mrštíkové píší v knize Rok
na vsi:“Člověk, který se po celý rok nikdy řádně
nenajedl a žaludek šidil jen zemáky a kořalkou,
na HODY mu dopřeje co hrdlo ráčí..!“
DEFINITIVNÍ KONEC SEZÓNY
Koncem října se pro letošní rok uzavře brána
blatenského zámku pro veřejnost a s ní i prodejna
lidového řemesla na nádvoří spolu s půjčovnou
loděk.
K výběru originálních dárků vám poslouží
celoroční prodejna U SV. KATEŘINY na náměstí
Míru 209. Jak již jsme se zmínili v minulém čísle,
připravujeme zde STAROČESKÉ VÁNOCE
2009. Letos zahájíme pravděpodobně již 20. listopadu a navíc pro vás chystáme řadu překvapení,
ale o těch až někdy příště.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pohřební služba města Blatná a krematorium
Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace,
pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání
pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve
chvílích nejtěžších.
KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin
denně, včetně dní pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz
www: pohreb-mestoblatna.wz.cz
Provozní doba kanceláře:
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin
St duben až září 7,30 – 16,30 hodin, říjen až
březen od 7,30 – 16,00 hodin.
Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.
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Mezinárodní projekty
na SOŠ v Blatné
Na podzim roku 2008 se naše škola zaregistrovala
na evropském portálu www.etwinning.net a získala kontakty na řadu
evropských škol a učitelů. Po krátké přípravě jsme zaregistrovali dva
projekty spolupráce na dálku, a to:
• Learning From One Another (Učíme se od sebe navzájem)
• Together Against Teen Dating Violence (Společně proti násilí
mladých).
eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více
škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. eTwinning nemá
vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání
projektů. Nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu
www.etwinning.net , kde se školy mohou do aktivity eTwinning zapojit,
zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou
virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku.
Výše zmíněný loňský projekt „LEARNING FROM ONE ANOTHER“
byl v září 2009 oceněn národní cenou Quality Label, kterou uděluje
Národní podpůrné středisko aktivity eTwinning - Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy (Naep). Vzhledem k tomu, že stejnou cenu
získala i naše partnerská škola v Portugalsku, automaticky se stáváme
držitelem Evropské ceny Quality Label.
V září 2009 jsme zahájili nový mezinárodní projekt Comenius,
který navazuje na projekty loňské a je již podpořen grantem EU. Jde
o projekt dvouletý (2009 – 2011) a našimi partnerskými školami jsou
tyto střední školy:
Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátăo, Portugalsko
Gimnazjum im. Seweryna Pienieznego, Jeziorany, Polsko
Erbil Koru Lisesi, Selçuklu Konya, Turecko.
K projektu se připojila mimo grantovou podporu také italská škola
Isiss Boiano.
Hlavní téma projektu je „I.C.T. for Interculturality, Citizenship and
Teamwork“ a komunikačním jazykem je angličtina. Cílem naší spolupráce je vzájemné poznávání kultur, tradic a zvyků, porovnávání způsobu
života a školských systémů v jednotlivých zemích. Aktivity budou probíhat jak na jednotlivých školách, tak při vzájemných návštěvách a všechny
výsledky budeme sdílet na společném portálu eTwinning. První pracovní
schůzka se uskuteční koncem října 2009 v portugalském městě Sátão.
Zúčastní je jí pět studentů SOŠ a koordinátorka projektu.
Nadále pokračuje naše spolupráce se školou Banff&Buchan
College Fraserburgh ve Skotsku (www.banff-buchan.ac.uk). Tato
škola umožňuje našim absolventům 1 - 2 leté studium různých oborů
a získání kvaliﬁkačních certiﬁkátů HNC (Higher National Certiﬁcate)
a HND (Higher National Diploma). Někteří studenti po absolvování
Banff&Buchan College pokračují ve studiu na University of Aberdeen.
Mezi ty nejúspěšnější patří Roman Kutlák (absolvent SOŠ 2004), který
zde získal titul Bachelor of Science v oboru počítače, a také Roman Devera (absolvent SOŠ 2004), Master of Arts v oboru Mezinárodní vztahy
a politika. Oba promovali v červenci 2009 a nadále pokračují ve studiu
na University of Aberdeen.
Bližší informace o mezinárodní spolupráci SOŠ Blatná můžete najít
na webových stránkách školy www.blek.cz.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů SOŠ Blatná
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Kontrapunktem k těmto třem „klasikům“ byla konceptuální výstava
Miroslava Němečka nazvaná Modly, jejímž cílem nebylo předvést fotograﬁi
autorskou (autor pracoval s barevnými fotograﬁemi získanými z médií), ale
konfrontací momentek gest světoznámých fotbalistů s lascivně podbízivými fotograﬁemi anonymních žen přimět diváka k zamyšlení nad principy
a důsledky vztahů obou pohlaví v současné globalizované a konzumní
společnosti. Zde je třeba pochválit odvahu a výtečnou dramaturgii hlavních
organizátorů výstav Pavla Štěrby a Kamily Berndorffové.
Na výstavu pak volně navázala nedělní přednáška dosud ještě studující
Markéty Kubačákové, nazvaná Přesahy fotograﬁe, jejímž tématem bylo
seznámení s historií a současností fotograﬁcké tvorby na rozhraní s jinými kulturními obory, jejich vzájemné ovlivňování, prolínání a využívání
obdobných principů (konceptualismus, záměna objektu a subjektu, časové
posuvy, změny kontextu, manipulace se skutečností atd.) Obsahově náročná
přednáška byla důležitá pro pochopení dalšího vývoje fotograﬁe a nesporně
také dokládající, že zde roste nová výrazná osobnost v oblasti fotograﬁcké
historie a teorie.

Skvělou úroveň měla letos i Otevřená scéna, na níž své vidění současnosti
představili Markéta Hritzová, Kamila Berndorffová, Tomáš Klepal, Sylvie
Nikko Biernacka, Jonáš Richter, Eva Stanovská, Magda Veselá, Michal
Dvořák, Martina Ředinová a Jiří Franc. I zde se mohl divák setkat s nejrůznějšími fotograﬁckými postupy, s dokumentární i reklamní fotograﬁí,
konceptem i fotograﬁckým komiksem… Bohužel zde nemáme prostor pro
podrobnější rozbory, byť by si je vystavující nepochybně zasloužili. Zájemce
proto odkazuji na katalog festivalu a další sledování těchto nadějných i již
zavedených fotografů.
Ještě jednu osobnost letošního festivalu nelze opomenout, i když se
nejedná o fotografa. Folkový tvůrce, muzikant a zpěvák (také jogín) Pepa
Nos propojil svými písničkami jednotlivé vernisáže a přednášky s porozuměním, vcítěním a okouzlujícím osobním šarmem a přidal tak celé akci
všemi intenzivně prožívanou pospolitou atmosféru.
Letošní ročník Blatenského fotofestivalu se tedy rozhodně povedl. Díky
společné práci fotoklubu KAMFO Blatná, Městského muzea Blatná, Městského úřadu Blatná a za pomoci dalších partnerů a sponzorů (viz katalog
festivalu), kteří jsou a budou i pro jeho další pokračování rozhodující, se
podařilo z Blatné vytvořit domácky přívětivé místo pro setkávání lidí různých generací, původu i životního a uměleckého směřování, kde vznikají
nová přátelství, klíčí nápady a další motivace k tvorbě a zůstávají nezapomenutelné zážitky. To vše dokládá skutečnost, že do Blatné znovu přijíždějí
vystavující z předešlých ročníků i amatérští fotografové z nejrůznějších míst
republiky i nadšený výrok Mira Švolíka, že se mu sem moc nechtělo, ale
nakonec tu uskutečnil svou nejkrásnější výstavu!
Pro Blatenské listy Ivana Capoušková
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již v září. Představujeme si je tak, že Němci i turisté popíjejí pivo z tupláků,
roznášených dobře rostlými servírkami v bavorském kroji – dirndlu. K pivu
pojídají klobásy či pečená kolena, někdy si pro změnu dají i kapra. Oblíbené
úpravy kapra v Bavorsku bývají trochu jiné než u nás, jednou porcí je celá
polovina ryby, včetně hlavy a ploutví. Protože zpravidla kapra neškrábou,
požadují ryby s minimem šupin v ideální velikosti kolem 1,30 kg váhy
v živém. Porce má být pěkně veliká, nejlépe přes půl kila. Takto připravené
ryby obalí v mouce a osmaží je, což je podobné našemu kapru po mlynářsku. Rybu také obalují a smaží, podobně jako náš trojobal. Velmi oblíbený
je kapr na modro, u nás připravovaný málokdy. Tato úprava, při níž jemná
chuť kapra obzvláště vynikne, má nepřeberně variant díky použití různého
koření, o kterém dokáží Němci dlouze diskutovat.
Také v Čechách je stálá poptávka po rybách, i když naše kupní síla je
menší než německá.
Podzim je obdobím, kdy sladkovodní ryba na stůl patří a je dostatek
příležitostí si ji opatřit, často zvýhodněně. Na větších rybnících bude v prodeji živý kapr za 60 Kč/kg, v omezeném množství budou k dispozici i jiné
atraktivní druhy ryb.
Přímo v Blatné je první příležitostí pátek 9. října Zadní Topič. Po něm
následuje největší letos lovený rybník na Blatensku, a to 13. až 15.10.
Velkorojický (77 ha).
V sobotu 17. 10. bude velká sláva v Putimi na Podkostelním rybníce,
loveném pravidelně při místním posvícení. Očekává se jako obvykle velmi
vysoká návštěvnost.
V úterý 27.10. se začne lovit rybník Buzický (56 hektarů), druhý den na
státní svátek proběhne již tradiční akce pro veřejnost. Vyhrávat bude hudba,
připraveno bude občerstvení a soutěž pro děti i dospělé s pěknými cenami.
Počítáme i s přijetím zasloužilého blatenského občana do rybářského cechu.
Na konci lovu bude vyhlášen signál „Hoří!“
Ve středu 4. listopadu přijde na řadu rybník Dražský v Pacelicích, tentýž
den bude loven i známý Pančál v Radobytcích (34 ha). Posledním velkým
rybníkem na Blatensku bude Vilímec v Buzicích 10. listopadu.

Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, fax : 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Podzimní výlovy v roce 2009
Velký zájem veřejnosti o podzimní výlovy rybáře přivedl k tomu, že
programy výlovů neskrývají jako dříve, ale naopak je zveřejňují. Firma
Blatenská ryba má ke stažení kompletní plán na svých webových stránkách,
podobně se chovají i ostatní rybářské podniky. Dokonce se pořádají slavnostní výlovy pro veřejnost, které jsou někde tak oblíbené, že přichází desítky tisíc
návštěvníků. Je to asi tím, že dnes mnoho lidí pracuje pod střechou, v teplé
dílně či kanceláři, a práce rybářů se stává stále exotičtější. Ono je opravdu
na co se dívat, počínaje krásnou podzimní přírodou a nezvykle vyhlížejícím
vypuštěným rybníkem, jehož dno může všelicos skrývat. Velmi zajímavý je
i pohled na organizovanou práci rybářů, plahočících se za každého počasí
v bahně. Pokud výlov končí útokem čapíků na rybky zbylé v lovišti, bývá
i veselo. (Mnoho lidí dnes neví, kdo to čapíci jsou. Tedy – jsou to lidé,
kterým zůstal pradávný pud něco ulovit, v tomto případě rybu. Nehledí na
zimu, projetý benzin a špinavé šaty, a i když jsou často mistři kuchyňské
úpravy ryb, hlavní je vždy lovecká vášeň. Pokud jsou čapíci slušní, mají
pro ně rybáři pochopení).
Plány výlovů jsou sestavovány obvykle kolem 15.září, zodpovědně je
sestavit dříve není možné. Začíná se obvykle malými rybníky, položenými na
soustavě nejníže. Letos bylo již na samém počátku podzimu sloveno několik
rybníků s tržní rybou, a to u naší ﬁrmy i u kolegů. K takto brzkému lovení
nepřikračují rybáři rádi, protože je nutno lovit rychle, s více lidmi i vozidly,
čímž přibývají starosti a zvyšují se náklady. Jenže poptávka zákazníků vždy
na počátku podzimu stoupá. Část ryb putuje do Mnichova na světoznámý
Oktoberfest, což jsou tradiční pivní slavnosti, které navzdory názvu probíhají

Naši kolegové, rybáři ze Lnář budou lovit své velké rybníky v následujících termínech :
8.10.
Starý Tchořovice
13.10.
Veský Lnáře
Smyslov
15.10.
15.+ 16.10. Velký bělčický
22.+ 23.10. Metelský
29.+ 30.10. Radov
Pálenec velký
5. + 6.11.
Srdečně zveme na návštěvu !

MC Kap�ík zve všechny malé i velké na

sejdeme se v ned�li 11.�íjna u JATEK v Blatné v 15.00 hod
Poušt�ní drak�:
15.-15.30 hod
P�esun na hasi�árnu
�����
Opékání špeká�k�
16.-17.00 hod
(špeká�ky+chleba s sebou)
B�hem opékání prohlídka hasi�ského auta.

!!!Nezapome�te vzít draky a hlavn� dobrou náladu!!!
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Informace z činnosti Policie ČR,
Obvodního oddělení Blatná

Policisté zdejší součásti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná od počátku roku ke dni 30. září
2009 zatím evidují celkem 214 trestných činů, 335
přestupků a dalších 855 událostí různého charakteru. Ve srovnání se stejným obdobím loňského
roku je to u trestných činů pokles o 24 případů
a u přestupků pokles o 11 případů. Pozitivní je
zatím zejména pokles evidovaných trestných činů
ve srovnání s rokem předešlým, byť do konce
roku zbývá ještě dostatek času. Na území města
Blatné mimo osad náležejících územně pod město
Blatná bylo z uvedeného celkového počtu spácháno 101 trestných činů a 183 přestupků, t. j. na
území města Blatné bylo spácháno méně trestných
činů, avšak více přestupků oproti ostatním částem
služebního obvodu.
Podíváme-li se na počet oznámených a evidovaných trestných činů za jednotlivé měsíce roku
2009, tak nejplodnějším měsícem byl březen,
kdy byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestných činů v 31 případech. Následuje měsíc leden s 29 evidovanými
trestnými činy, shodně po 22 trestných činech bylo
evidováno v měsíci květnu a červnu, následuje
měsíc duben s 21 případy. V ostatních měsících
počet oznámených trestných činů nepřekročil
hranici 20 trestných činů. Nejméně trestných činů,
a to 13, bylo evidováno v měsíci září.
Jako obvykle nejvyšší podíl zatím z celkového
počtu trestných činů připadá na majetkovou trestnou činnost – dosud 127 případů, v 57 případech
se jedná o krádež vloupáním do různých objektů.
Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními
v okrese Strakonice policisté zdejší součásti zatím evidují třetí nejvyšší počet trestných činů po
Strakonicích a Vodňanech.
Formou zkráceného přípravného řízení, kdy ve
lhůtě 14 dní, resp. 24 dní v případě prodloužení
lhůty, je trestní spis pro podezření ze spáchání
určitého trestného činu předán státnímu zástupci
k vypracování návrhu na potrestání pachatele,
bylo projednáno policisty oddělení za ¾ roku
2009 celkem 26 trestních věcí. V 8 případech se
jednalo o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle ust. § 171 trestního zákona nejčastěji
v souvislosti s řízením motorového vozidla přes
vyslovený zákaz řízení všech druhů motorových
vozidel, ve 12 případech o trestný čin řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění
dle ust. § 180d) trestního zákona, v 8 případech
o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
dle ust. § 201 trestního zákona rovněž v souvislosti s řízením motorového vozidla pod vlivem
alkoholu nebo omamné a psychotropní látky,
v 1 případě o tr. čin výtržnictví dle ust. § 202
trestního zákona a ve 3 případech o trestný čin
krádeže dle ust. § 247 trestního zákona. Jestliže
jsme zde zmínili trestný čin řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění dle ust. § 180d;
trest. zákona, tento trestný čin s účinností nového
trestního zákoníku ke dni 1. ledna 2010 zaniká.
Opět bude zřejmě s největší pravděpodobností
toto jednání kvaliﬁkováno jako přestupek proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle
ust. § 22 zákona o přestupcích. Lze si jen přát,

aby bylo postihováno stejně přísně či přísněji jako
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
či jiné návykové látky.
K nejzávažnějším případům majetkové trestné
činnosti z pohledu způsobené škody patří odcizení osobního automobilu tov. Zn. Opel Vectra
v Blatné v ul. Na Bílé husi ze 7. ledna 2009 se
škodou 250.000,- Kč, vloupání do řadové garáže
v Blatné v ul. Čechova z 20. ledna 2009 se škodou
54.800,- Kč, kde byly odcizeny převážně hudební
nástroje a jejich příslušenství, ve dvou případech
vloupání do veterinárního střediska a navíc do
klempířské dílny ze 4. února 2009 v Blatné v ul.
Spálená se škodou 65.300,- Kč a z 9. března
2009 se škodou 141.525,- Kč, kdy tento druhý
případ se podařilo objasnit, dále vloupání do os.
automobilů v Blatné v ul. Böhmova rovněž ze
4. února 2009 se škodou 59.800,- Kč, ze kterých
byly odcizeny různé věci včetně dvou průmyslových vysavačů a autonavigace, vloupání do
nákl. automobilu Ford Tranzit v Blatné ve dvoře
za obchodním domem „Labuť“ z 18. února 2009
se škodou 54.130,- Kč, ze kterého byly odcizeny
převážně motorové pily, vloupání do kanceláře
autodílny v Blatné v ul. Písecká v Blatné z 26.
června 2009 se škodou 77.405,- Kč, ze které byla
odcizena elektronika a autodiagnostika a vloupání
do novinového stánku v Blatné mezi OD Lidl
a Penny market ze dne 4.srpna 2009 se škodou
245.358,- Kč, ze kterého byly odcizeny převážně
tabákové výrobky. Z uvedeného vyplývá, že případy majetkové trestné činnosti s nejvyšší škodou
byly spáchány na území města Blatná.
Ve 13 případech za sledované období byl u řidičů motorových vozidel zjištěn při řízení vozidla
alkohol, popř. se řidič odmítl podrobit orientační
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu
digitálním přístrojem Dräger. Z tohoto počtu
bylo v 7 případech požití alkoholu řidiči motorových vozidel kvaliﬁkováno jako přestupek proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích dle ust. § 22 zákona č. 200/90
Sb., o přestupcích a předáno k zahájení řízení
správnímu orgánu, t. j. odboru dopravy Městského úřadu Blatná. V několika případech bylo
u řidičů pomocí analyzéru Drugwipe zjištěno při
řízení motorového vozidla ovlivnění omamnými
a psychotropními látkami. Tyto případy jsou podle
okolností řešeny buď jak výše uvedené přestupky
dle ust. § 22 citovaného zákona o přestupcích či
kvaliﬁkovány podle okolností, zejména podle
druhu aplikované drogy jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 201
trestního zákona.
Celková objasněnost kriminality se prozatím
pohybuje lehce nad hranicí 40%, je tedy zřejmé
určité snížení objasněnosti trestné činnosti oproti
předchozím letům. Příčiny tohoto stavu lze samozřejmě mimo jiných dalších hledat zejména
ve značném úbytku délesloužících zkušených
policistů, na jejichž místa nastoupili noví mladí
policisté. Zkušenosti se však nedají nahradit ani
mládím či elánem.
Za Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
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Program na říjen 2009
Pravidelný program
PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 - 16:00 Kapříkova ﬂétnička
16:00 - 17:00 volná herna
17:30 - 18:30 Němčina pro opravdové
i falešné začátečníky
ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 – 12 měsíců cvičení
10:00 – 10:30
14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky
15:30 - 17:00 volná herna
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 - 17:00 volná herna
ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 - 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 - 17:30 Angličtina pro opravdové
i falešné začátečníky
Předběžný program na pondělí a středy
12.10. – Vyrábíme hnětynky
14.10. – Podzimní ovoce
19.10 – Helloween
21.10. – Zvířátka na dvorku
Mimořádné akce ( účast hlaste předem
v MC nebo na mailu: mckaprik@seznam.
cz )
13.10. Bazén Mačkov 17:30 – 18:30
(dosp. os. 70 Kč, dítě od 6ti let 30 Kč, do 6ti
let ZDARMA, doprava vlastní)
14.10. Solná jeskyně Písek, ul. Harantova
16:00 – 16:45
(dítě 25 Kč, doprovod ZDARMA, doprava
vlastní)
19.10. Bazén Mačkov 17:30 – 18:30
21.10. Předváděcí akce TUPPERWARE od
16.00 hodin
23.10. Solná jeskyně Písek, ul. Harantova
16:00 – 16:45
23.10. – 24.10. Burza oblečení v ZŠ J.A.K.,
více viz.leták nebo naše webové stránky
26.10. Bazén Mačkov 17:30 – 18:30
27.10. Znakování batolat 16:00 – 18:00

MIROSLAV TRÁVNÍČEK
SKLENÁŘSTVÍ
- Zasklívání lodžií a balkónů
- Rámování obrazů a zrcadel
- Výroba nábytkového skla
- Výroba vitrín a akvárií
- Izolační dvojskla
- Prodej polykarbonátů
Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství
objektu ﬁrmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.
Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439
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Slavné přivítání
PREZIOSA
Fantastická povídka
Poslední srpnový víkend se v polském Opole
konalo Mistrovství Evropy mažoretek, na kterém
PREZIOSO Blatná získalo jedenáct medailí, z toho téměř polovinu zlatých. Radost byla ohromná
a díky přítomnosti některých rodičů a trenérského
týmu ještě silnější. Děvčata se po náročném programu vrátila do Blatné až pozdě v noci.
Jaké však bylo jejich překvapení, když po
příjezdu na parkoviště vystoupil z přítmí pan
předseda městského úřadu, který požádal o ticho,
a polohlasem, aby nerušil noční klid, děvčatům
s dojetím poblahopřál a poděkoval za vzornou
reprezentaci města Blatné. Na závěr pozval všechny přítomné i vedoucí Sokola na slavnost, kterou
na počest nejúspěšnější výpravy na mistrovství
Evropy uspořádá ve velké zasedačce MÚ.
Jak řekl, tak učinil. Za dva týdny, po nutných
přípravách, se konalo oﬁciální přijetí vítězné
výpravy na MÚ, kde byly úspěšné účastnice ME
pohoštěny nízkokalorickým dortem a ovocnými
poháry se zmrzlinou, které společně věnovaly
blatenské cukrárny. V projevu k přítomným
pan předseda vyzdvihl obětavou práci trenérek
a celého realizačního týmu. Mimo jiné s dojetím
řekl, že blatenské mažoretky mají dlouhou tradici,
která teď sklízí zasloužené ovoce, a jménem MÚ
jim posílá na konto 50 000 korun jako příspěvek
na soutěžní úbory. Slíbil také, že napříště bude
město hradit PREZIOSU cesty autobusem na
všechny soutěže i startovné za každou soutěžící.
Pan předseda také ocenil společenský přínos
takovéto činnosti, protože, jak s humorem řekl,
„děvčata díky tomu aspoň nemají čas na skopičiny“. Oznámil, že volal to České televize, kde
smluvil natáčení dokumentu o PREZIOSU jako
úspěšném účastníku již druhého ME v mažoretkovém sportu.
Ale konec srandy a fantazírování! Pravda
z toho všeho je jen první odstavec.
Miroslav Klouda

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Jak jsme o nás dali v�d�t sv�tu
17. – 21. zá�í 2009 se uskute�nil pravidelný mezinárodní incomingový workshop agentury

Czech Tourism „Enjoy the Czech Republic 2009“, kterého se každoro�n�
zú�ast�ují zástupci médií a cestovních kancelá�í z �ech a ze zahrani�í.
Titulní název letošního setkání byl ješt� dopln�n: „Looking for charm and atmosphere?“
(„Hledáte kouzlo a atmosféru?“). Po �ad� p�edcházejících úsp�šných cest, zam��ených
na památky UNESCO, m�stskou, zážitkovou a aktivní dovolenou, se totiž organizáto�i rozhodli pro zm�nu.
Akce nesla podtitul „Zlaté �eské ru�i�ky“ a tématem všech regionálních cest byla proto krom�
tradi�ní turistické nabídky také zastavení na místech, vymykajících se každodennosti. Zám�rem bylo
upozornit na sou�asnou �emeslnou tvorbu, výrobu a produkci výrobk� charakterizujících �eskou
republiku. „Naším cílem je upozornit noviná�e a zástupce cestovních kancelá�í na historickou tradici
produkce �eských výrobk� a nabídnout host�m alternativní pohled na dnešní �eské sklá�ství,
automobilový pr�mysl, �eskou krajku, ru�ní papír, filmové kostýmy, produkci hra�ek, na sou�asný design
a nebo pohled na historii a sou�asnost �eské módy v dnešním globalizovaném sv�t�“, �ekl Pavel
Klicpera, vedoucí odd�lení marketingových projekt�, který od roku 2007 ur�uje tématický záb�r a
strategii propagace �eské republiky. Zahrani�ní ú�astníci m�li bohatý program, b�hem kterého se
podívali do n�kolika �eských region�. V Praze jejich cesta vedla jak za historií, tak i za zapomenutými
módními salóny m�sta, ale hlavn� za sou�asností �eské módy, kterou reprezentovala p�ední �eská
módní návrhá�ka Jana Berg, která je mimo jiné nejmenovanou mluv�í za záchranu tradi�ních �emesel a
ru�ní výroby na území �eské republiky. Módní p�ehlídka Jany Berg se stala vrcholem spole�enského
ve�era pro zahrani�ní ú�astníky akce.
Sou�ástí letošní Enjoy the Czech Republic 2009 byl také workshop pro domácí odbornou ve�ejnost,
kterého jsem se za Regionální turistické informa�ní centrum CK Ciao… zú�astnila a zastupovala tak
m�sto Blatná. Workshop se uskute�nil v pond�lí 22. zá�í v Praze v konferen�ních sálech hotelu
Mövenpick Hotel Prague. Workshopu se zú�astnilo 64!!! zahrani�ních touroperátor� a cca 40 noviná��.
Ú�ast byla tedy veliká a co se tý�e národností velmi rozmanitá.

Do �eské Republiky p�ijeli zástupci z N�mecka, Rakouska, Beneluxu, Francie, Velké Británie, Irska,
Špan�lska, Portugalska, Itálie, �ecka, Polska, Ma�arska, Uzbekistánu, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Švédska,
Finska, Dánska. Mimoevropské a zámo�ské státy zastoupila Kanada, USA, Korea, Mexiko, Chile, Kolumbie
a Argentina.
V 10 hodin prob�hlo oficiální zahájení workshopu za ú�asti p�edstavitel� Ministerstva pro místní rozvoj a
agentury CzechTourism. Poté jsme dostali možnost p�ímých rozhovor� s ostatními touroperátory.
Jednacím jazykem b�hem celého workshopu byla angli�tina. Zahrani�ním ú�astník�m jsem p�edstavila
celý náš region a detailn�ji m�sto Blatná. Snažila jsem se je upoutat a nalákat k návšt�v� našeho kraje.
Seznámila jsem je s nejv�tšími turistickými perlami a s p�írodními i architektonickými zajímavostmi a
p�edala jsem jim informa�ní a propaga�ní materiály. Pohovo�ila jsem také o tradicích, které v našem
regionu p�etrvávají a proslavují jej (nap�. chov ryb, t�žba kamene) a o neoby�ejnostech, které si v�tší
zve�ejn�ní zaslouží (nap�. sedlická krajka, strakoni�tí dudáci apod.). Mnoho z ú�astník� absolvovalo na
workshop skute�n� dlouhou cestu ze svých zemí a naší ú�astí jsme tak o sob� dali v�d�t mnohem dál,
než jen za hranice našeho regionu.
Vendula Hanzlíková
Ciao…, cestovní kancelá� a regionální turistické infocentrum Blatná

Ročník 20 (30)

Blatná 9. října 2009

Pokračujeme ve vyprávění paní Mili Svobodové, které Blatná a její okolí učarovaly
natolik, že se rozhodla zvěčnit své vzpomínky z mládí…

Naši chlapci
rybolovci ryby lovili
(Pokračování z minulého čísla)
Na Horní Lapač se jezdí i dnes. Nechť mi
znalci prominou, nikdy nevím, kde je Horní Lapač
a kde je V lukách. Domnívám se, že se tyto pojmy
kryjí, ale to se domnívám asi špatně.
K rybářskému posedu v lukách se váže následující příhoda. Když kapr bere, obyčejně se stane
něco, co dodává rybolovu patřičné napětí. Bud´
se přetrhne zpuchřelý vlasec nebo se neotevře
podběrák nebo si rybář právě zapaluje cigaretu
a promešká rozhodující okamžik nebo… Jirka ani
nepromeškal zaseknutí, ani se mu udice nepřetrhla.Ale když vytahoval kapra z vody zasekl se mu
naviják neboli rolák. No co mohl dělat, s vysoko
zdviženým prutem upaloval od břehu až do půli
louky, aby lopaťáka z vody dostal. Nepronesl
při tom ani slova. Ze sousedního posedu udiveně
sledoval ,jeho počínání tatínek a domníval se, že
se za nebohým rybářem žene celý roj včel. Ale
kapr byl a pořádný.
Na Horním Lapači měla špatnou zkušenost
s kravami na louce i Voráčkovic Dášenka. Foxice
nebojsa laškovala v trávě s myškami a krtky, když
se stádo z Lapače vracelo z pastvy domů . Krávy
jsou od přírody stvoření klidná a nevzrušivá. Bylo
jim zřejmě divné, že to malé poskakující bílé klubíčko je taky pes. Váhavě se zastavily, seřadily se
do půlkruhu, rohy otočené při zemi proti Dášeně,
ztrnule poulily velké hnědé oči na malou foxici.
Dášenka byla sice v bojovém postoji, ale přece
jen se s nervózním poštěkáváním stahovala k paničce. Jistota je jistota. Za chvíli kravky vyklidily
kolbiště a šly se napít do potoka.
Na Lapač jezdíme navečer. Dopravní prostředky necháváme stát za statkem u kompostu,
přelezeme kolovou ohradu nad pastvinou a po
vratkém můstku přicházíme k několika rybářským
posedům pod olšemi.Po západu slunce se obvykle
vítr utiší, voda se zklidní. Jen málo jí přebíhají
čeřinky, táta říká, že se voda mrňoulí. Rákosí na
protějším břehu kreslí na vodní hladině křehké
stínové kresby. Olše potemněly, obloha se zrcadlí
na vodní hladině od oranžových barev červánků,červených a tmavoﬁalových barev zapadajícího slunce až po zelenomodré barvy vysokého
nebe nad námi. Mraky dostávají bizarní tvary,
jsou temné, modré a černé. Občas je prošlehne
blýskavice. Je posvátné ticho u řeky, jen kdyby
tolik neštípali komáři. A my jsme zase nechali
repelent doma. Potichu proplouvá při protějším
břehu divoká kachna. Pozorně se rozhlíží, kývá
legračně hlavičkou dopředu, dozadu a veze za
sebou šňůrku káčat. Kolébají se za ní jako malé
nadýchané buchtičky. Nízko nad olšemi se neslyšně přehoupla sova. Co ty tady hledáš, strašidýlko.
Když začnou o špičky prutů brnkat netopýři, je
už skutečně tma a je třeba jet domů. Zase jeden
krásný večer přibyl ke korálkům vzpomínek, které
si navlékám pro všední dny.
2. ZÁMECKÝ RYBNÍK
Když se našim rybářům nechtělo do vzdálenějších lovišt´ a přece jen neodolali volání

vody, vyšli si, jen tak na hodinku na dvě před
večerem na ryby do zámeckého parku. Však to
není daleko, stačí jen přejít ulici, prosmyknout
se mezi zahradami a už se může nahodit udice
do některých hlubokých tůní zámeckého rybníka
pod letité duby a olše
Řeka se v zámeckém parku rozlévá do bažinatých mokřin, sycená je jednak Lomnicí, ale
také potoky a strouhami od vzdálenějších lesů
a luk. Vytváří slepá ramena zarostlá divokým
rákosím.Voda je téměř nehybná, dno bahnité,
břehy místy podmáčené. Široké lupení stulíků
a leknínů vytvářejí stinný ráj pro komáří larvy,
vodoměrky a jiný vodní hmyz. Ve vysokých
vírech se točí komáří cháska a otravuje rybářům
poklidné chvíle nad pruty. Když už to s komáry
vůbec není k vydržení, sahá rybář po cigaretě,
aby dotěrnou havěť zaplašil. Ale zapalovač v tu
chvíli právě držela v ruce naše babi, která se pár
metrů od břehu pohodlně opírala o prastarý dub.
Na požádání hodila takovým mírným padáčkem
dědovi zapalovač, špatně asi odhadla vzdálenost,
milý zapalovač vklouzl do tůně pod dubem,jen
se nad ním voda zavřela. „No vidíš, co děláš“.
Jenže to neznáte našeho tatínka. Druhý den se
šlo do parku znova a vedle podběráku a jiného
cajku, se nesl s sebou motouz a magnet. Tak
dlouho štrachali magnetem pod vodou v tůni, až
zapalovač s velkou slávou vytáhli. To byl úspěch
málem větší, než kdyby vyndali z temné vody
zámeckého rybníka dvoukilového kapra, kdyby
tam vůbec nějaký byl.
Druhým rybářským posedem u zámeckého
rybníka bylo místo pod zámkem, proti renezančnímu paláci za mostkem, kudy se vchází
do lučiny u zámecké obory. Kolikrát jsem tady
pozorovala daňčí stádo, které si vyšlo na louku
na pastvu. Dospělí daňci měli mohutné paroží
doširoka rozložené, danělky na štíhlých nožkách
nejistě postávaly připraveny co chvíli rychle utéci.
S nimi stádečko malých daňčat, které se ostražitě
drželo v povzdálí. Za námi voněla šípková růže,
stulíky na vodě zvedaly žlutě paličky vzhůru ke
slunci a temné listy leknínů nesly uprostřed růžice
listoví ještě zavinuté poupě. Nad námi se klonil
k zemi starý brslen, jehož kvadrátky byly ještě
zelené. Vůbec se nedivím, že kouzelná atmosféra
blatenského zámku přivedla do těchto míst ﬁlmaře. Vždyť pan režisér Podskalský byl vlastně
jedním z našich jihočeských rodáků stejně, jako
pan režisér Troška.
Břehy řeky pod zámkem lemovaly staleté
duby, všechny byly chráněny státem. Bohužel
nebyly však chráněny proti vichřicím a bleskům
a tak dnes jejich řada značně prořídla.
Kolik je v zámeckém rybníce kaprů, to tedy
nevím, ale málokdy se na udici nějaký zatřepe.
Buď jsou příliš přežraní, pohodlní a vůbec jim
nestojí za pozornost nějaká ta žížalka, natož
potom brambůrek nebo šuska i když ji Zbyněk
obarvil kanárkovou žlutí. Kaprům je to jedno
protože jsou barvoslepí. Nebo jsou příliš mazaní,
mají své zkušenosti s rybáři, nejeden byl už od
nich „ okován“ a tak si dávají pozor. Splete-li se
některý, pak je to ubohý pionýrek, který nemá
ani pořádnou míru a musí stejně zpátky do vody.
Starý mazák, ten si ví rady i když už mu teče do
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bot, vlastně i když mu už málem uschly ploutve.
Zajede s vlascem pod břeh do spleti kořenů nebo
do stulíkové džungle, omotá se dvakrát kolem
pahýlu v tůni pod dubem a „sbohem armádo“.
Kolikrát přišel Zbyněk z parku málem s pláčem na
krajíčku, že už mu zase jeden utekl z udice.
Rybářská sezóna začíná po době hájení v polovině jara právě tady v zámeckém parku. Zahájení
bývá slavnostní, jak se na Petrův cech sluší a patří. Sportovní rybáři se vypraví na závody brzy
ráno, aby zaujali ten nejlepší posed. Mají zbrusu
nový vercajk, jeden druhému prohlíží a obdivuje
s jakou nádhernou výbavou se vytasil. Závod
se zahajuje výstřelem a už to jede, už to začalo.
Udice a vlasce sviští vzduchem, některé uvíznou
ve větvích, některé přeletí až na protější břeh, ale
blatenští rybáři mají dost zkušenosti a fortele,
vyznají se. A tak se vezírky plní ulovenou rybou,
komisaři měří úlovek a počítají váhu. Po vyhlášení nejúspěšnějších rybářů se jde celá ta sláva
zapít do Sokolovny.
3. U SÍTĚ
Poněkud jiné pochytání bylo u sítě. Můj velký
Zdeněk nikdy rybolovu příliš nedal. Neodpovídal
tento způsob zábavy jeho neklidné, konstruktivní
a tvůrčí povaze. Říkával, že by se tam u vody
musel ukousat nudou, prostě nemá rybařinu
v krvi. Ale k síti, tam si zachytat šel rád a vždycky
z toho byla nějaká mela. Brával mě tam s sebou
a dodnes nevím, jestli jsem tam měla tu přiskočit, podat nebo přidržet, případně něco na háček
navlíknout a nebo jsem měla funkci hromosvodu
pro případné rybářské neúspěchy.
K posedu u sítě bylo vůbec obtížné se jenom
dostat. Musela se přebrodit mokřina pod nohavickým mostem zarostlá rákosím a kopřivami, po
vratkých slizkých kamenech přeskákat močál, dát
pozor, aby sis nenabral do bot bahno i ledacos jiného. No přístupová cesta se samými překážkami.
Úzký proužek podemletého břehu pod několika
olšemi nad rozlitinou byl oddělen od zámeckého
parku drátěným plotem a síť u plotu byla volně
natažena nad celým řečištěm až k druhému břehu. Proto tedy obecně platný název „u sítě“. Pár
zčernalých olšových pařezů sloužilo jako sedátka
pro rybáře, podběrák a ostatní cajk byly opřeny
o drátěný plot, tornička s návnadou zavěšena na
olšovém pahýlku, bylo všechno při ruce, ale když
jsme se tam motali tři a Zbyněk k tomu, bylo to
takřka neúnosné. Nahodit se pořádně nedalo.
Muselo se spodním obloukem nahazovat až do
půli řeky,kde je strouha nejhlubší a co nejblíže
k síti. Tam totiž v podvečer vyjíždějí kapři proti
proudu na mělké rozlitiny, podplouvají sít´ a tam
tedy byla největší naděje, že si návnady všimnou.
Brali zde často a téměř každý večer jsme jich pár
vytáhli. Nejobtížnější problém však byl právě to
nahození co nejblíže k síti. Nechte si vyprávět,
kolik splávků tam uvízlo v okách pletiva. Visí
tam dodnes větší i menší, brčka i policajti, dokonce i svítící splávky naše, pana Hájka, Kyliána
i Hudečka. Zbyněk, jako správný rybářský kluk
a jediný dědic tohoto blatenského odkazu, nemohl
přenést přes své vodnické srdce ztrátu svítícího
splávku, který zavěsil v jednom večeru na sít´.
Vydal se tam druhý den sám, přeručkoval a přelezl
drátěný plot až do půl řeky, splávek vyprostil a jako cennou trofej si ho vítězně nesl domů. Jak to
dokázal, že se při tom nevymáchal, to nevím.
(Pokrač. v příštím čísle)
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Pouť do Staré Boleslavi

28. září byl vikariátem Strakonice pořádán
autobusový zájezd na Národní svatováclavskou
pouť do Staré Boleslavi a na setkání se Svatým
otcem Benedikterm XVI. , v den svátku patrona
české země sv. Václava.
Přítomni byli prezident Václav Klaus, ústavní
činitelé, čeští a moravští biskupové, členové
vlády, představitelé státu Vatikán, návštěvníci
ze zahraničí, poutníci z Čech a Moravy, hojná
byla i účast mladých lidí a nechyběly ani rodiny
s dětmi. Na 10. hodinu přijel z baziliky sv. Václava v papamobilu na Proboštskou louku papež
a žehnal lidem. Byl pozdravován voláním: „Ať
žije Kristus Král.“ a množstvím rukou s vatikánskými vlaječkami.
Na podiu ho uvítal kardinál Miloslav Vlk a pak
Svatý otec spolu s koncelebranty přistoupil k oltáři a začal sloužit slavnostní mši svatou, kterou
s dobrým ozvučením na postranních konstrukcích
přenášely čtyři velkoplošné obrazovky.

Úvodní obřad zahájil pěvecký sbor písní
„Uzdrav svou zem“:
(Hudba: Tom Brooks, Text (upravený): Petr
Janda):
Jestli můj lid chce pokorným být a v modlitbě
bude stát,
jestli můj lid chce hledat mou tvář, zlých skutků
se varovat,
tehdy je uslyším, viny odpustím,
tehdy je uslyším, jejich zem uzdravím.
Pane, uzdrav svou zem, Otče, uzdrav svou zem,
slyš nářek náš a obrať k sobě národ náš.
Pane, uzdrav svou zem, vyslyš nás,
odpusť náš hřích a uzdrav zraněnou zem.
Před a po mši svaté mladí věřící často skandovali: „Benedetto, Benedetto.“ Ve své promluvě
jim papež v češtině řekl: „Ve vašem věku se totiž
činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat

Další zajímavé
informace o třídění
v Blatné
V minulém čísle Blatenských listů jsem se zmiňovala o třídění recyklovatelných materiálů na Blatensku. Nyní s tímto
tématem pokračuji, ovšem tentokrát mám k ruce zajímavé
informace, které mi prostřednictvím paní tajemnice Jany
Kroupové poskytla paní Jana Šustrová z Odboru životního
prostředí MěÚ Blatná a pan Pavel Srb z TSM Blatná s.r.o.
Tímto bych jim všem chtěla moc poděkovat za ochotu a čas,
který tomu věnovali.
První záležitost, která mě zajímala, bylo, jak se vyvíjí sběr
nápojových kartonů, jenž byl zaveden teprve v létě 2008. Tyto
kartony se mohou ukládat do kontejnerů na plasty. Minulý rok jsem
si v Blatenských listech přečetla, že pokud se sběr osvědčí, zavedou se v Blatné speciální kontejnery pouze na nápojové kartony.
Jak mi ale paní Šustrová řekla, zatím je lidé netřídí natolik, aby
byla způsobena přeplněnost žlutých kontejnerů, a tak město nové
oranžové nádoby pořizovat neplánuje. Pan Srb dokonce upřesnil,
že za měsíc se těchto nápojových kartonů vytřídí jen kolem patnácti kilogramů, a tak by bylo opravdu zbytečné pořizovat další
kontejnery a rozšiřovat stávající sběrná místa, což by si vyžádalo
také stavební úpravy.
Další věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, vyplývá z praxe
třídění – nikdy nevím, kam mám dát např. víčka od jogurtů, pokud
jsou z hliníku. I s tímto mi bylo pomoženo, hliník se dá odevzdávat
do sběrných surovin.
Velmi důležité místo je samozřejmě sběrný dvůr, kam můžete
odevzdávat takřka všechno, nově dokonce i biologicky rozložitelné odpady (např. ze zahrádek), které jsou následně odváženy na
kompostárnu provozovanou Technickými službami města Blatná.
Tamtéž se ukládá i odpad z městské zeleně.
Pro dnešek poslední důležitá informace se týká sběru spotřebitelských baterií. Blatná ho realizuje ve spolupráci se společností
ECOBAT a nádoby na ně jsou červené (např. u radnice).
Doufám, že stejně jako já jste se dozvěděli pár nových a hlavně
užitečných informací, které vám třeba pomohou lépe třídit a napomáhat tím ke snesitelnějšímu prostředí.
Lucie Braunová
www.blatensko.com

Ročník 20 (30)
život k dobru, nebo ke zlu. Bohužel je nemálo
vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli
ve smutné osamělosti.“ Během svých promluv
k věřícím upozornil na „nové formy pokusu
omezit vliv křesťanství na veřejný život, občas
pod záminkou, že křesťanské učení je škodlivé
pro blahobyt společnosti. Křesťané by se neměli
krčit se strachem před světem, ale spíše se odvážně podělit o poklady pravdy, které jim byly
svěřeny.“
Setkání se Svatým otcem byl opravdu silný
zážitek. Návštěvníci se na pouť těšili a podle toho
se i chovali. Dodržovali pokyny pořadatelů, byli
ukáznění, trpěliví a nevytvářeli konﬂiktní situace.
Benedikt XVI. ukončil mši sv. papežským požehnáním a slavnost byla zakončena chorálem“Svatý
Václave.“
Použitá literatura:
broužura Národní svatováclavská pouť,
Katolický týdeník
Marie Kýčková
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Opět začínají
jazykové kurzy v ZŠ TGM
Anglitina
Mgr. Michaela Kozlovská
Helena Lomas
NOVINKA
Francouzština a ruština
Alena Marhavá
Informace večer na tel. číslech
605 527 024 a 380 423 499
email: kozlovska@sopka.eu
Sháním staré etikety pivovaru Lnáře.
Cenu respektuji. Tel.: 604460960.
Pronajmu byt 2+1 (zděný) s balkonem v Blatné, částečně zařízený.
Volný od 1.listopadu 2009.
Tel.: 602409725
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Gynekologická ambulance
+ dětská gynekologie

MUDr. Helena Kozlíková
ordinace - středa- 9.00-14.30
adresa: Tyršova 437, Blatná

salon Martina
J.P.KOUBKA 81,38801 Blatná

Martina Červená

každé úterý
8.00-15.00
od 14.7.2009 objednávky možné
i po pracovní době
na tel:604/804635
728/507617
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Itálie, Švýcarsko
a knížectví Lichtenštejnské

italské regiony: Alto Adige - Veneto – Lombardia – Piemonte
švýcarské kantony: Ticino – Graubünden – Sankt Gallen
rakouská spolková zem�: Vorarlberg (Bregenz na Bodamském jeze�e)

Termín: úterý 27. �íjna - sobota 31. �íjna

… o podzimních prázdninách

1. den ve�erní odjezd 23:00 Strakonice – LIDL, �kyn�, Vacov
2. den Bressanone (krátká ranní zastávka u vily K.H.Borovského), dále k horskému
a zárove� „st�edomo�skému“ jezeru Lago di Garda pod italskými Alpami a poho�ím
Monte Baldo: Varone sout�ska s vodopádem (vstupné), pob�ežní m�sto
hudebních festival� Riva del Garda – individuální procházka u nádherného
jezera, podél pob�eží zajedeme na poloostrov Sirmione – (st�edomo�ská
vegetace jižního výb�žku jezera Lago di Garda), pokra�ovat budeme do
romantického Juliina m�sta Verona (prohlídka m�sta, aréna di Verona, San
Zeno), individuální ve�erní program, ve�e�e, nocleh Verona
3. den snídan�, ranní návšt�va závodního okruhu formule 1 v Monze
(vstupné), pokra�ování cesty do Milána, kde navštívíme centrum m�sta: gotický
dóm, nádherná stavba Galleria Vittorio Emanuelle II., individuáln� dle zájmu
Pinacoteca di Brera (Palazzo di Brera) - významná sbírka italského renesan�ního a
barokního um�ní (Mantegna, Bellini, Raffael, Tintoretto, Veronese, Caravaggio),
sv�toznámá opera Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie (Leonardo da
Vinci: Poslední ve�e�e Pán�, 1495-1498, nutno rezervovat p�edem, zájemci, dejte
prosím obratem v�d�t, velmi obsazeno), autobusový p�ejezd, ve�e�e, nocleh
4. den po snídani severoitalská oblast jezer: okolí jezera Lago di Maggiore, Lago di
Como, ve�e�e, nocleh stejn� jako 3. den
5. den po snídani pojedeme krásnými horami p�es švýcarské Lugano a Belinzonu,
pr�smykem (dle podmínek tunelem) San Bernardino do lichtenštejnského
Vazdúzu (zastávka ve m�st�, výstup ke knížecímu zámku, lichtenštejnské suvenýry
a poštovní známky �), zastávka v hlavním m�st� rakouské spolkové zem�
Vorarlbergsko - Bregenz na Bodamském jeze�e (sv�tová rarita: plovoucí pódium
divadelních a hudebních festival�), p�es Mnichov dom�
�� p�íjezd velmi pozd� ve�er 5. den �i velmi �asn� ráno 6. den, ned�lní relaxace �
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R E A L I T Y B L AT N Á - D r. K E R N D L ,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
17 let praxe na realitním trhu!

- Vy b r á n o z n a b í d k y : Z d ě n ý b y t 3 + 1 B l a t n á - 1 . 1 5 5 . 0 0 0 , Kč, RD s 3 byty Blatná - 3.100.000.-Kč, RD Blatná - 1.800.000.-Kč,
RD Bělčice - 660.000.-Kč, RD s bazénem Lnáře - 3.500.000.-Kč.
Býv. hájovna u Blatné, RD Metly, byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou,
Radomyšl 2+1 (ceny dohodou). Komerční a rekreační pozemky v Blatné, pozemky
ke stavbě RD v Blatné a Mečichově. Pronájem - kanceláře a komerční prostory
v centru Blatné.
Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
- HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty v
Blatné i kdekoliv v JČ.
N a b í d n ě t e , R E S P E K T U J E M E VA Š I C E N U ! Z a j i s t í me Vám bezstarostný prodej. Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis zdarma! Zavolejte k bezplatné konzultaci!
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Cena 6.660,- K� zahrnuje dopravu autokarem, 3x jednoduché ubytování ve
dvoul�žkových pokojích, 3x snídani, 3x ve�e�i, pr�vodce b�hem cesty, zákonné
pojišt�ní po�adatele, platba obratové dan� SRN a Rakousko.
Neobsaženo: pojišt�ní lé�. výloh (zajistíme za cenu 180,- K�/os. v�etn� pojišt�ní
zrušení Vaší ú�asti – tzv. storno), vstupné. Zm�na vyhrazena.
Ciao... cestovní kancelá�, s.r.o., J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
Tel.: 383 323 100, Fax: 383 323 005, Mobil: 737 285 550
e-mail: blatna@ciao.cz

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00

asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

Sádrokarton
Izolace

14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další:
LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

Ceny:

Sádrokarton GKB12,5mm 38,80 K�/m2
Izolace od 24,90 K�/m2
Doprava v míst� zdarma

Otevírací doba: Po-Pá 7 - 16, So 8 - 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264; fax 38 98 28 732; takogips@seznam.cz
Petr Kožla, Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná

_____________________________________________________________________________________________________
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace na adresu Bohmova 451,
388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro
malá zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská
poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Číslo 17 / strana 11

České Zlatnictví
přijme

prodavačky

pro nově otevřenou prodejnu v
Blatné. Životopisy zasílejte na
adresu: Zlatnictví, Velké náměstí 26,
397 01 Písek.

Ú�ETNICTVÍ – DAN�
Ing. Ji�í Lešek

vedení ú�etnictví SVBJ
vedení administrativní správy domu
poradenské služby
tel. 382 228 736, mob. 776 551 080
e-mail jiles@seznam.cz
pobo�ka Blatná

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz
NABÍZÍM LEVNĚJŠÍ ENERGIE (ELEKTŘINU A PLYN).
VÍCE NA WWW.BOHEMIAENERGY.CZ
NEBO NA TEL. ČÍSLE
606349832

Nabízím prostory k pronájmu
v podkroví domu v ul. Zahradnická 38 vhodné pro komerční
účely (kancelář, služby).
tel. 602 447 803

  
Nabízí ošetření nejmodernějšími
medicínsko estetickými přístroji

Fotodepilace – trvalé odstranění ochlupení

Fotomlazení – obnova kolagenu
Kavitace – alternativa liposukce–zničení
tukových buněk ultrazvukovými vlnami
Radiofrekvence – okamžitý liftingový
efekt, dlouhodobý, obličej i tělo

Bližší informace na tel. 602

165 413
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
��stravovací služby

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
…kvalita�ze

● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez
použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť
a líčení

tel.�605�247536

Tel: 605 101 667

otev�eno : pond�lí ,st�eda,pátek
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00 hod.
povle�ení standard

������489,00�K�

povle�ení d�tské

������359,00�K�

tri�ka od

��������59,00�K�

polokošile od

��������99,00�K�

tepláky dámské

��������99,00�K�

župany S - XXL

������649,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������60,00�K�

osuška 70x140 cm

������120,00�K�

osuška 100x180 cm

������240,00�K�

najdete�nás�:
�echova�ul.�1299,38801�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any,Mirovice,Praha

Otevřeno:

nov�!
nov�!

Rodinná prádelna nabízí

praní, žehlení, mandlování
veškerého osobního i ﬁremního prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka.
www.pradelna-haasova.cz
tel:732 759 084

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214

�

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v
Blatné v blízkosti
centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned.
tel.725196394

zem��bavlny�…

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

�
�
�
�
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 13. října – sokolovna 19,30 hod.
Divadlo Metro

SUGAR aneb NĚKDO TO RÁD
HORKÉ

Sugar aneb Někdo to rád horké je pro diváky, kteří se rádi smějí, titul „sázka na jistotu“.
Spousta vtipných situací je zároveň vděčný námět
k hereckému koncertu všech zúčastněných. Na
jevišti je uváděn za živého klavírního doprovodu
s výběrem dobových hitů.
Hrají: P. Brychta, V. Buriánek, K. Urbanová,
V. Zawadská, J. Čapka a další…
Předprodej vstupenek a odd. kultury
Středa 14. října – sál ZUŠ 10,00 hod. /pro
žáky ZŠ/
Čtvrtek 15. října – sál ZUŠ 17,00 hod. /pro
veřejnost/

Středa 21. října – zámek 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH

JAN SMIGMATOR + MAGICJAZZ
TRIO

Jan Smigmator – jazzový a swingový zpěvák
Luděk Havel – piano
Dan Kozel – kontrabas
Martin Linhart – bicí nástroje
Na repertoáru jsou nejslavnější jazzové a
swingové evergreeny, největší hity Franka Sinatry,
populární melodie, blues a další
Sobota 24. října – sokolovna

PODZIMNÍ SETKÁNÍ - partnerské město
Važec

Kinosál - zahájení 16,00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Tělocvičný sál - 19,00 hod.
Vystoupení mažoretek, kapely H-Band a Dua
Proﬁl
Úterý 27. října 14,00 hod.

VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN

Slavnostní položení věnců u sochy Svobody
Sobota 31. října – zámek 19,00 hod.

OSLAVA SVÁTKU SAMHAIN

Účinkují kapely Samhain, Asonance revival,….
Výstavy:
Městské muzeum Blatná I. patro

PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ
V JIŽNÍCH ČECHÁCH NA STARÝCH
FOTOGRAFIÍCH

Miloslav STIBOR – FOTOGRAFIE

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
– 16 hod.
Výstava potrvá do 18. října 2009

Sobota 31. října – zimní stadion

DĚTSKÝ DEN NA KOLECH aneb
CYKLISTICKÝ DISNEYLAND

Prezentace: 8,45 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
Dopoledne: jízda zručnosti
Odpoledne: závody horských kol na Topiči
Prezentace: 13,45 – 14,15 hod.
Start: 14,30 hod.
Kategorie: C (6 – 8 let), B (9 – 11 let), A (12
– 14 let)
Oddělení kultury připravuje na 24. 2. 2010
dopolední zájezdové představení do divadla
Hybernia na předpremiéru muzikálu Baron
Prášil. Zájemci se mohou přihlašovat na tel..
383 422 849.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
– 16 hod.
Výstava potrvá do 18. října 2009
Městské muzeum Blatná II. patro

Zájezdové představení do Státní opery
v Praze na muzikál KUDYKAM
úterý 20. a čtvrtek 22. října – odjezd od
ubytovny Tesly v 7,30 hod.
OBSAZENO
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Zahajovací
koncert KPH
Oddělení kultury zahajuje koncertní sezonu KPH vystoupením mladého jazzového
a swingového zpěváka Jana Smigmatora
a Magicjazz Tria.
V jeho repertoáru jsou nejslavnější jazzové
a swingové evergreeny, největší hity Franka
Sinatry, populární melodie, blues, rock’n’roll
a další!!!
Jan Smigmator se svým doprovodným
bandem vystupuje na domácích i zahraničních
pódiích (jazzové festivaly, kluby…).
Nyní máte příležitost si jej vyslechnout i na
blatenském zámku ve středu 21. října 2009
od 19, 00 hod.

Připravujeme na listopad:
Hra kouzel a magie – pro MŠ a ZŠ
Kožíšek je jako hrom! – předprodej vstupenek
19.10. od 7,30 hod.
KPH – Z. Gajič – kytara, P. Bielík – klavír

Program kina říjen 2009
Pátek 9. 10. ve 20:00 hod.
Akční, historický, válečný Čína, 2009, 147
minut, s titulky

KRVAVÉ POBŘEŽÍ

/Bontonﬁlm/
dvojprogram
Bitva armád o nadvládu nad říší.
John Woo natočil největší ze svých ﬁlmů, historický epos, jehož realizaci přiipravoval dvacet
let. Děj se odehrává ve 3. století, kdy po mnoha
bitvách dochází ke sjednocení čínské říše.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 14. 10. v 19:00 hod.
Tragikomedie ČR, Polsko, 2009, 104 minut,
v českém znění

OPERACE DUNAJ
/Bontonﬁlm/
Polští tankisté dojedou zajisté...
Vesele o vážných věcech: okupační polský
tank vjede v srpnu 1968 omylem do hospodského
sálu. Polsko-český ﬁlm s Duškem, Holubovou,
Polívkou a dalšími českými a poslkými známými
herci.
Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej
Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Marta
Issová, Jan Budař, Zbigniew Zamachowski
Vstupné 70,- Kč
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Mládeži přístupno

Pátek 16. 10. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2009, 81 minut, s titulky

BRUNO

/Bontonﬁlm/
premiéra
Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 21. 10. v 19:00 hod.
Hudební, komedie Německo, Velká Británie,
2009, 129 minut, s titulky

PIRÁTI NA VLNÁCH
/Bontonﬁlm/
dvojprogram
Film se skvělým obsazením a písněmi z šedesátých let. Rock’n’rollová britská komedie
o lidech na lodi v Severním moři, odkud se do
éteru linulo pirátské rozhlasové vysílání, dychtivě
poslouchané mládeží nejen v Británii.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 30. 10. ve 20:00 hod.
Sci-ﬁ USA, 2009, 104 minut, s titulky

NÁHRADNÍCI
/Falcon/
Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí svých
vlastních domovů přes robotické náhradníky
– sexy, fyzicky perfektní mechanické zástupce
sebe sama. Je to ideální svět, kde neexistuje
zločin, bolest, strach a následky. Když tuto utopii
po letech přeruší první vražda, agent FBI Greer
(BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé spiknutí za
fenoménem náhradníků a musí zrušit svého
vlastního náhradníka a tím riskuje svůj život, aby
odhalil záhadu.
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Rozsáhlá sbírka trofejí elitního
fordkrosaře Jakuba Říhy z SCV Blatná se
rozrostla o světový bronz od protinožců
(dokončení z minulého čísla)
„Jak dlouho trvala cesta do Austrálie?“
„Dvouhodinový let do Londýna, tuším jedenáct hodin do Bangkoku, pak
osm hodin do Sydney a ještě autem tři
hodiny do Canberry.“
„Váš pobyt v Austrálii byl kompletně
hrazen?“
„Ano, kompletně. Od dopravy po
hotel, stravu, registraci, pouze osobní
drobné nákupy jsme si platili sami.“
„Jaký jste měli v Austrálii program?“
„Než nám byla na místo dopravena
Foto Rob Trnka.
kola, prohlédli jsme si důkladně celou
závodní trať a seznámili se se všemi detaily. Sledovali jsme tréninky sjezdových závodníků a taky jsme pochopitelně prošli město. Když nám přišla
kola, tak jsme potom už trávili de facto veškerý čas na závodišti. Všechno
se to potom točilo v koloběhu trénink- jídlo- postel.“
„Měli jste možnost vycestovat v průběhu těch deseti dnů někam mimo
Canberru?“
„Tak ono samo závodiště leželo dost stranou od Canberry, takže jsme si
mohli australskou přírodu pohodlně prohlížet cestou z hotelu autem. Nad
závodištěm se nacházelo několik desítek hvězdáren, které nás velice zaujaly
a tak jsme trávili hodně volného času tam. Dostat se úplně někam pryč se
nám za dobu našeho pobytu bohužel nepodařilo.“
„Podařilo se ti aspoň zahlédnout živého klokana nebo koalu?“
„To se podařilo. Ono vlastně celé okolí závodiště bylo tvořeno buší a tak
tam byli k vidění rozliční zástupci australské fauny- klokani, hadi, ježury,
papoušci a podobně. Stalo se nám nejednou, že když jsme se vraceli z večeře,
připletla se nám do cesty třeba nějaká ta vačice. Na zoologické poznávání
to tam bylo opravdu zajímavé.“
„Jak u tebe probíhal velký den D, kdy jsi vybojoval světový bronz?“
„Kvaliﬁkace se příliš nezdařila. Jednak jsem startoval poslední a během
čekání mi ztuhly svaly, jednak jsem byl dost nervózní. Větší část nervozity
ze mně díkybohu spadla, když jsem se dozvěděl, že postupují všichni. Na
závodě samém jsem se snažil vůbec se nestresovat, brát to jako zábavu, a to
se mi vyplatilo. Po první úspěšné jízdě už to až do ﬁnále byl jeden velký
příjemný bonus.“
„Před odletem ses nechal slyšet, že do Austrálie cestuješ spíš jako turista
než jako závodník. Ale z toho, co říkáš, mi přijde, že to tak úplně nebylo!“
„Tak díky přítomnosti takových českých fordkrosových superhvězd
typu Michala Prokopa se očekávalo, že to jsou oni, kdo mají dělat výsledky.
Proto jsem necítil žádný tlak, který by mě nutil: „Musíš vyhrát! Musíš udělat
výsledek!“ a to mi dopomohlo k dobrému výsledku.“
„Jaká na Mistrovství světa vládla atmosféra?“
„Úplně perfektní, senzační! Už při kvaliﬁkaci byl svah plný k prasknutí,
lidé skandovali, tleskali, bouřili- prostě nádhera. Ještě nikdy jsem na žádném
závodě podobnou atmosféru nezažil!“
„Kolik jsi měl soupeřů?“
„Do závodů z kvaliﬁkace postupovalo třicet dva vybraných, nejlepších
reprezentantů z celého světa.“
„Kteří dva jedinci s tebou stáli na stupních vítězů?“
„Absolutním vítězem mistrovství se stal Australan Jarret Grayfs, který už
předtím vyhrál Světový pohár a je teď v této sportovní disciplíně opravdu
největší Star. Stříbrnou medaili získal Francouz Roberto Selladinni, který
dosáhl stejného úspěchu i ve Světovém poháru.“
„Jak jsi byl za svůj výkon odměněn?“
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„Kromě bronzové medaile jsem dostal ﬁnanční odměnu a talisman v podobě australského pštrosa.“
„Předpokládám, že hned po dojetí byla naplánována tisková konference….“
„Tisková konference proběhla bezprostředně po vyhlášení výsledků. Hned
jak jsem projel cílem, odvedli mě do stanu, kde jsem se vydýchal a občerstvil.
Následoval nástup na stupně vítězů, kde jsem nesměl mít žádné reklamní
předměty, aby se nejednalo o neplacenou propagaci sponzorů. Odtud jsme
rovnou zamířili do velkého stanu, kde se za přítomnosti novinářů celého
světa uskutečnila tisková konference s držiteli medailí.“
„Po příletu do Prahy se určitě celý mediální kolotoč opakoval….“
„V pražském hotelu se uskutečnila další tisková konference a potom už
mě postupně oslovovaly různé redakce a studia.“
„Cos udělal jako první věc, když jsi vystoupil na pražském letišti?“
„Sbalil jsem si svoje věci a uháněl za tátou. Druhá věc po návratu domů
byl okamžitý a dlouhý spánek.“
„Říkal jsi mi, že po návratu z Austrálie se necítíš zdravotně dobře.“
„Zavinil to nepochybně přechod ze zimy do tepla. Zatímco v Austrálii
bylo přes den jen tak kolem čtrnácti stupňů a větrno a večer mezi pěti a deseti
stupni, v Čechách hřálo slunce. Spolu s tím časovým posunem mě to hodně
unavilo a objevila se i rýma a kašel.“
„Co tě teď čeká dál ?“
„Všichni říkají, že nejtěžší bude obhajoba medaile, což je bez debaty.
Jinak teď jsou přede mnou ještě čtyři závody a pak nastane zimní příprava
na sezónu 2010, která potrvá od podzimu do jara.“
„Dokážeš si představit, že bys příští rok na Mistrovství světa svou sérii
spanilých jízd zopakoval, případně třeba i postoupil o stupeň výš?“
„Tohleto je hrozně o náhodě a hraje při tom roli řada faktorů. Takže se
necháme překvapit.“
„Děkuju za zajímavý rozhovor.“
Jakub Říha se ještě svěřil s tím, že mu rodiče po návratu uspořádali malou
domácí oslavu a že mu ještě za pobytu v Austrálii telefonovala ředitelka
školy, kterou navštěvuje, aby mu gratulovala.
Za devět let bikrosové a čtyři roky fordkrosové úspěšné kariéry mladý
borec nashromáždil více než dvě stě trofejí. Světová bronzová medaile bude
jako královna celé sbírky uložena na čestné místo.
Vladimír Šavrda

Cyklisté se v Sedlici rozloučili s létem
Sedlice - Stejně jako s příchodem letního času zahajují cyklisté v Sedlici
oﬁciálně novou sezónu, teď na podzim se zase shromažďují, aby ji tamtéž
dali sbohem. Akci nazvali pořadatelé přiléhavě „Cyklistické loučení s létem“.
Při této příležitosti si mezi sebou ekologičtí jezdci vyměňují zkušenosti z minulých měsíců, sdělují si vzájemně dojmy a zážitky, někteří už se značným
časovým předstihem spřádají plány na další rok. V prvé řadě jsou ale obě
akce / jak jinak / o společném výjezdu v sedlech kol s nohami na pedálech
po symbolických trasách. Zahájení a Ukončení sezóny jsou si v mnoha
směrech podobné. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že na jaře se jezdí silniční
okruh, zatímco na podzim pro změnu v přírodě na terénních bicyklech. Oba
okruhy měří zhruba dvacet kilometrů, takže jsou vhodné pro zástupce všech
generací a výkonnostních stupňů.
Na letošní „Cyklistické loučení s létem“ se dostavilo třicet nadšencůo deset víc než loni. „Není to mnoho, očekávali jsme větší účast, zvlášť
když je takový krásný slunečný den, ale pevně věřím, že se ten počet bude
postupně zvyšovat“, pronesl na startu sedlický starosta František Kopáček,
který sám má ke zmíněné aktivitě velmi blízko.
Úlohu předjezdce vzal dobrovolně na svá bedra sedlický občan Miroslav
Škarvada. Chtěl totiž ještě stihnout domácí fotbalové utkání a tak do terénu
zamířil zhruba o hodinu dřív než bylo odstartováno. Trať zvládl ve velice
slušném čase jedna hodina a deset vteřin. „No, sedmdesátka na krku, co
může člověk chtít víc?“, položil si otázku veterán, otíraje si přitom hřbetem
ruky bohatě se řinoucí pot z čela. Nejvíc ho prý potrápil úsek v okolí Lažan,
vedoucí k hájovně: „Je to tam samý kámen, jinak to ale ušlo.“
Úderem čtrnácté hodiny vyrazil po stopách jeho plášťů celý třicetičlenný
balík v barevných dresech. I když byla celá akce koncipována jako projížďka, jedincům se závodní krví v žilách to nedalo, aby si to nerozdali naostro.
Takhle to v minulosti ostatně chodilo vždycky a chodit to tak bude nepo-

Ročník 20 (30)

Blatná 9. října 2009

chybně i dál. Proto měli
organizátoři pro první tři
jezdce připraveny pohárky
na mramorových podstavcích. Vítězem se nakonec
stal Ondřej Hulač z Buzic,
opravdu v těsném závěsu ho
následoval Ondřej Šejvl ze
Strakonic a snaživou trojku
uzavřel Petr Chvátal z Blatné. Zástupce sportovního
klubu SCV Blatná, který
připravil akci společně s Městským úřadem Sedlice, potěšilo, že druhé a třetí
místo obsadili jeho „koně“. Nadto i vítěz bude co nevidět příslušníkem SCV,
takže- co je doma, to se počítá, pánové!
Ondřej Hulač / 29 / z Buzic je velice zkušeným a úspěšným bikerem, který
vyhledává hlavně půlmaratóny a maratóny, prostě co největší „rasoviny“:
„Střihl jsem si letos Sudety, které patří k nejnáročnějším maratónům u nás.
Zdravotní problémy to ale všechno zkazily- od padesátého kilometru jsem
začal zvracet, chytl jsem nějakou střevní chřipku. Zato bikový maratón „Král
Šumavy“ mi pěkně sedl- podařilo se mi obsadit 123. příčku v konkurenci
zhruba dvou tisíc závodníků“, prozrazuje ještě uřícený Ondřej. Sedlická trasa
se mu prý ohromně líbila: „Na můj vkus tam bylo málo terénu, ale bohatě
mi to vynahradila okolní krajina. Já nejradši drandím po lese a nějakých
pěšinkách. Teď jsem si pořídil silničku, takže doufám, že příští rok najedu
víc než těch letošních 7000 kilometrů.“
Okruh si náramně pochvaloval zástupce českobudějovické nadace „Jihočeské cyklostezky“, která cykloturistiku v celém kraji dotuje- pan Vít
Velíšek / 65 /: „Je to nádherná a krajinově pestrá oblast s dobře viditelným
povrchem a šetrná vůči dopravě.“ Vít Velíšek je členem pracovní skupiny
nadace a stejně jako ostatní zástupci jednotlivé cykloturistické akce objíždí.
Na svůj věk během roku 2009 „našlapal“ úctyhodných 4300 kilometrů. „Víc,
než jsem najel autem- tam to dělalo jen pětistovku“, směje se sympatický
veterán. Kromě Sedlice byl přítomen na podobných akcích v Čížové, Písku,
na Zvíkově a v Chelčicích: „Tam všude jsme měli patronát“, dodává.
Každý účastník „Cyklistického loučení s létem“ v Sedlici obdržel jako
odměnu pamětní plaketu se stuhou. Připraveno bylo i občerstvení a protože
shodou okolností o víkendu držela Sedlice posvícení, nechyběly na stolech
ani koláče.
Všichni přítomní cyklisté odjížděli domů spokojeni, ale zdaleka ne všichni
rozhodnuti pověsit přes zimu kolo na hřebík. Pro skalní jedince totiž nekončí
sezóna nikdy.
Vladimír Šavrda

Na viklanský pouťový turnaj v malé
kopané do Kadova nedorazilo šest
z deseti přihlášených týmů
Kadov - V Kadově se tradičně v květnu zahajuje prvním zápasem sezóna venkovských fotbalových turnajů na blatensku, v říjnu se tam sezóna
taky ukončuje. Letošní závěrečný mač provázely určité rozpaky- z deseti
přihlášených sestav nakonec dorazily na hřiště za kostelem pouhé čtyři!
Důvod? Rozhodně to nebylo počasím. Letošnímu podzimnímu turnaji
sluníčko mimořádně přálo. A tak po hodině marného čekání došlo na první
výkop a začalo se hrát.
Protože byla účast tak slabá, prodloužil se hrací čas. „Na tohle nejsme
zvyklí, dalo nám to co proto“, usmíval se zástupce týmu Hospůdka „Na
Růžku“ z Blatné Miloš Hrdina, který se tuto sobotu stal hrdinou nejen podle
svého jména, „Ke konci už jsme měli jazyky na vestě. Ale vedlo se nám
výjimečně skvěle, protože jsme měli tentokrát dobře poskládanou sestavu
bez nefotbalistů a dávali jsme góly. Předtím tomu obyčejně bývalo jinak.“
Právě Miloš Hrdina se stal nejváženější sportovní osobností dne, protože „ulovil“ titul nejlepšího střelce . Do konkurenčních branek nasázel pět
„kousků“.
Vítězem turnaje byli nakonec vyhlášeni domácí „Kadovští Vorlové“,
v patách jim zůstali kluci z Hospůdky „Na Růžku“, předposlední pozice
byla souzena fotbalistům z Běšin, černého Petra si tentokrát odvezl tým
Kvelb Pole.
Sestavy obdržely za své výkony poháry, medaile a věcné ceny. Nejlepší
střelec byl oceněn diplomem a pozlacenou soškou fotbalového střelce.
Vladimír Šavrda
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Fotbalové výsledky
26.9. – 28.9.
přípravka ml. „A“
přípravka ml. „B“
přípravka st.
žáci mladší
žáci starší
dorost
muži „A“
muži „B“
muži 35+
ženy

Blatná : Sedlice
Blatná : Strakonice „B“
Blatná : Sedlice
Blatná : J.Hradec
Roudné : Blatná
Blatná : J.Hradec
Roudné : Blatná
Mirovice : Blatná
Blatná : Volary
Strakonice „B“ : Blatná
Blatná : Lom
Dražejov : Blatná
Nusle Praha : Blatná

12:1(5:0)
3:1(1:1)
3:0(2:0)
4:0(2:0)
1:9(1:3)
0:1(0:1)
1:5(1:3)
1:2
4:2(1:1)
0:0
0:1(0:1)
3:2
1:2(0:1)

Bletná „A“ : Blatná „B“
Bletná „A“ : Blatná „B“
Blatná : Strakonice „A“
Hradiště : Blatná
Hradiště : Blatná
Blatná : Vimperk
Blatná : Sedlice
Cehnice : Blatná
Blatná : Libušín

7:2(4:1)
7:2(4:1)
2:4(1:1)
1:9(0:4)
0:4(0:2)
5:5(3:3)
2:0(1:0)
1:2(0:1)
9:0

3.10. – 4.10.
přípravka ml. „A“
přípravka ml. „B“
přípravka st.
žáci mladší
žáci starší
dorost
muži „A“
muži „B“
ženy

Ve dnech 10.10. – 11.10. se hraje:
přípravka ml. „B“
Blatná : Sedlice
ženy
Blatná : Kačice
žáci starší
Blatná : SKP Č.B.
žáci mladší
Blatná : SKP Č.B.
muži „B“
Blatná : Pracejovice

so
so
ne
ne
ne

12.00hod.
13.00hod.
10.00hod.
11.30hod.
16.00hod.

Motokrosový speciál
Albína Veselého z Blatné získal
první cenu na strakonické výstavě
k 90. výročí značky ČZ
Blatná - Na nádvoří strakonického hradu se přednedávnem konala výstava dvě stě šedesáti motocyklů, skútrú a jízdních kol. Měly jeden společný rysvšechny pocházely z produkce ČZ. Tímto způsobem bylo důstojně oslaveno
jedno hezky kulaté jubileum- 90. výročí zrodu výše uvedené značky.
Podnik ČZ nevyráběl jen ve Strakonicích samých. Měl své středisko i ve
městě Blatná. A právě jeden z exponátů, jehož vlastník je rodilý Blateňák,
na této výstavě vyhrál první cenu v kategorii motokros. Majitel – blatenský
podnikatel Albín Veselý- na stroji vyrobeném v roce 1968 pracoval tvrdě
více než tři roky, aby ho důkladně zrenovoval a uvedl do původního stavu.
Výsledky jeho snahy a píle přinesly letos sladké plody právě v podobě
vyznamenání na výstavě ČZ. Hodnotilo se celkem osm kategorií a v té motokrosové neměl prostě „miláček“ Albína Veselého konkurenci. Za zmínku
jistě stojí, že tento typ byl vystaven i na celosvětové výstavě v kanadském
Montrealu.
Podnikatel Albín Veselý je v oblasti technických sportů po většinu svého
života v dobrém slova smyslu „hlučným bláznem“. Na rozdíl od těch tichých,
kteří sedí s prutem u vody a relaxují, totiž zbožňuje všechno, co má motor
a méně či více řve. Aktivně závodí od svých dvaceti let. Začalo to rallye
soutěžemi, následovalo devět let autokrosu. Dnes ve svých dvaapadesáti
letech má za sebou čtyři motokrosové sezóny a nehodlá se své záliby vzdát
ani do budoucnosti.
Výroba ČZ Blatná už pěkných pár let neběží. Ale jak vidno na tomto
příkladu, stroje z její produkce budou dělat radost i příštím generacím.
Vladimír Šavrda
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