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Nebojte se Ameriky
se jmenuje zajímavá kniha Martina Gilara, kterou vydalo nakladatelství Jalna.
Autor, absolvent analytické chemie na VŠCHT v Praze, jí dal pracovní název „Civilizační šok, aneb vyprávění pojaté jako příručka pro potenciální emigranty“ a vtipným způsobem popisuje své osobní i profesní zkušenosti. Opravdu stojí za přečtení i
zamyšlení a pro nás v Blatné je zajímavá ještě i tím, že manželka pana Gilara Renata pochází z Blatné.
Přinášíme rozhovor s autorem.
Nedávno vám vyšla kniha „Nebojte se Ameriky“. Jak dlouho už tam
bydlíte?
Odjeli jsme s Renatou do USA v roce 1996. Dostal jsem tam nabídku
práce v biotechnologické ﬁrmě. Léta jsem sbíral historky ze života o práci,
rozdílech životního stylu a českých přistěhovalcích, až to vyšlo na celou
knihu.
Vaše žena Renata (za svobodna Vohryzková) pochází z Blatné. Co vás do
Ameriky přivedlo?
Oba jsme měli vysokou školu a už za studií nás bavilo cestovat. Já jsem
v roce 1996 dokončil doktorát z chemie a tak jsme chtěli vycestovat někam
do Evropy na zkušenou. Jenže se ukázalo, že
získat práci v USA je jednodušší.
V kterém americkém státě jste se usadili?
Bydlíme v Massachusetts, nedaleko od Bostonu. K oceánu je to hodinka jízdy autem, do hor
asi dvě. Je to ideální, počasí podobné Čechám,
i když je tu mnohem víc slunečných dní a modrá
obloha. Nejhezčí je podzim, příjemný a poměrně
teplý až do konce října. Jen jaro nám chybí.
Během týdne až dvou se v dubnu zima překulí
do léta a začneme chodit v tričkách.
V jedné kapitole píšete o tom, jak jste se učili
angličtině. Bylo to těžké?
To je na delší povídání. V knize se snažím
rozptýlit mýty o tom, jak rychle se člověk naučí
novému jazyku, když ho musí denně používat.
Jde to sice rychle, ale ještě po roce jsem měl často
problémy se vyjádřit. Přízvuk nám zůstal dodnes,
i když ho slyší jen Američané. Píšu také o tom,
jak rychle naši kluci narození v Massachusetts
ztratili schopnost mluvit česky. Dokud byli doma
s maminkou, uměli perfektně. Dnes je jim šest
a devět let a v americké škole je češtinu neučí.
Sice docela rozumnějí, ale když jim nadávám
česky, odmlouvají v angličtině. My jsme česky
pochopitelně nezapomněli, to jen Renata si při první návštěvě utahovala
z bratranců a předstírala přízvuk Martiny Navrátilové. Docela valili oči, jak
jí ta čeština nejde přes jazyk.
O Americe se v Čechách vydávají hlavně turistické průvodce. Vy však píšete
o drobných příhodách všedního života. Proč právě o tom?
Myslím, že píšu o Americe pohledem zevnitř, tedy z pohledu, který zná
relativně málo Čechů. Je rozdíl v tom, jak prožívá pobyt v USA turista,
student na letní brigádě, ilegální pracovník, který využívá turistické vízum
nebo někdo, kdo se v nové zemi usadil. Něco z mentality Američanů pochopíte až po delší době, a něco třeba až po mnoha letech. Zdálo se mi, že
takových knih o Americe je málo. Poskládal jsem mozaiku svých příběhů
i těch od mnoha kamarádů a známých. V odlehčeném tónu popisuju, jak se
v USA hledá práce, porovnávám české a americké styly života, školství,
zdravotnictví, politiku i záludnosti záchodků, ve kterých stojí voda. Z reakcí
čtenářů to vypadá, že se docela baví.
Jezdíte na dovolenou do ČR nebo radši cestujete po USA?

Snažím se zajet do Čech alespoň jednou do roka, využívám k tomu i služební cesty do Evropy, kam mě ﬁrma posílá. Žena a děti tak často nejezdí,
pro celou rodinu je jednodušší a cenově schůdnější cestovat po USA. Kluci
si oblíbili zimní výlety na Floridu. V Massachusetts mrzne, ale na Floridě
jsou teploty od dvaceti do třiceti a od Miami na jih je teplý i oceán. Dokud
jsme byli bezdětní, projeli jsme západní parky USA, teď si dáváme pauzu
a čekáme, až děti povyrostou.
Po čem se vám v Americe stýská a co vám chybí?
Bude to znít legračně, ale takové prosté věci, jako procházky lesem, houbaření, cyklostezky, nebo vandry. Amerika je motorizovaná do té míry, že lidé
zapomněli chodit a často nejsou ani ve městech
chodníky. Jednou jsem byl na vědecké konferenci v Orlandu v luxusním hotelu obklopeném
golfovými hřišti a dalšími hotely, ale ty nebyly
propojené stezkami. Návštěvníci konference,
kteří bydleli v okolních (lacinějších) hotelech
museli jet půl míle taxíkem, hotelovým autobusem, nebo šlapat podél čtyřproudové dálnice.
Během týdne vyšlapali neukáznění vědci spontánně zkratky přes golfový trávník a živé ploty,
z čehož majitelé hřišť nebyli nadšení. Vědce
se snažila vytěsnit jak soukromá ochranka, tak
policie. Pořadatelé konference nepočítali s tím,
že cizinci raději místo přistavených autobusů
půjdou pěšky mezi palmami. To je varování
i pro české turisty. Pokud chcete na dovolenou
do Ameriky, musíte vlastnit řidičský průkaz
a být ochotní řídit mnoho hodin. To platí i při
prohlídkách národních parků. I v nich se jezdí
po širokých silnicích autem, s cyklisty a pěšáky
nepočítají. Parky mají občas rozlohu Středních
Čech a na pěší tůru musíte dojet po vlastní ose.
S hromadnou dopravou se za hranicemi velkých
měst nesetkáte a meziměstské autobusy Greyhound jsou pro turistiku nepoužitelné.
Když vás přijedou navštívit příbuzní, co jim v Massachusetts doporučíte
ke shlédnutí?
V porovnání s národními parky USA nemáme v Massachusetts divy
světa, ale doporučuji výlet na velryby. Z turistických lodí jsou kytovci vidět
pěkně zblízka, občas se přiblíží natolik, že se vám nevejdou do objektivu
foťáku. Koncem léta se voda v oceánu ohřeje a jižní pláže Cape Codu jsou
skvělé. Dobré výlety jsou v říjnu na „výlov“ brusinek. Sklízejí se tak, že se
pole zaplaví vodou a očesané brusinky plavou na hladině. Jezera mají rudou
hladinu bobulí, a pak se zatahuje jako na kapry. Vděčné jsou i výlety do lesů
v horách. Na rozdíl od Evropy se v Americe stromy zbarvují do červena,
barvy jsou pro focení jak dělané. Létají si to natáčet turisté až z Japonska.
Pro fanoušky historie druhé světové války je zajímavé muzeum bitevní lodi
Massachusetts ve Fall River, pustí vás i do podpalubí a strojoven. I Boston
stojí za procházku, mají tam pár koloniálních muzeí. Jestli máte odvahu,
doporučuji i restaurace s mořskými pokrmy. Škeblová polévka (clam chowder) stojí za zkoušku a humr nebo krevety s česnekovou omáčkou většinou
skousne i suchozemec.
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A KTUALITY
PODĚKOVÁNÍ
Firma Internet Konet nám
pomohla při realizaci projektu
Modernizace Kapříka. Chtěli
bychom jí tímto velmi poděkovat
za bezplatné připojení k internetu, které mohou nyní využívat všechny členky
mateřského centra.
Mateřské centrum Kapřík Blatná

PREVENCE
KRIMINALITY
V BLATNÉ 2010
V Blatné je prevence zajišťována více subjekty
(Policie ČR, Městská policie, Městský úřad,
školské organizace). Aby aktivity uvedených
složek pracovaly efektivně a jejich aktivity byly
zaměřeny na co nejširší populaci, byla zřízena Radou města Komise prevence kriminality. Snahou
tohoto poradního a iniciativního orgánu je pokusit
se stanovit priority a opatření v oblasti prevence
kriminality v Blatné.
Projekty v roce 2010 navázaly na rok předešlý.
Cílem bylo především zvýšení informovanosti
občanů o možnostech a způsobech ochrany před
trestnou činností, předání informací z oblasti
právního vědomí, posílení významu policie a vštěpování společenských norem u dětí předškolního
věku. Organizátorem a koordinátorem projektu
byl pracovník MěÚ a vlastními realizátory zástupce Městské policie a Policie ČR. Formou besed
bylo pracováno jednak s dětmi předškolního věku
navštěvujícími MŠ v Blatné (2 dopolední besedy
vždy s konkrétním pracovníkem v délce 1 hodiny)
a dále se seniory. Besedy se seniory proběhly
v listopadu dopoledne v Domě s pečovatelskou
službou v Blatné a týž den odpoledne v zasedací
místnosti MěÚ. Por. Jaromíra Nováková se zaměřila například na bezpečnost seniorů v dopravě,
povinnou výbavu cyklistů, změny v silničním
zákoně. Účastníci besed obdrželi letáky, brožury,
propagační reﬂexní materiály věnované Besipem.
Oba projekty je možno vyhodnotit jako přínosné,
v uvedených aktivitách bude Město Blatná pokračovat i v dalších letech.
Členové Komise prevence kriminality jsou si
vědomi, že jednou z nejvíce ohrožených skupin
sociálně patologickými jevy jsou především děti
a mládež ve věku 12-26 let. V roce 2010 byli
provozovatelé a majitelé obchodů a restaurací
v Blatné písemně upozorněni na povinnosti vyplývající ze zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Konkrétně se jedná o ustanovení § 6 zákona,
kterým se zakazuje prodej tabákových výrobků
osobám mladším 18 let a o ustanovení § 12 zákona, podle kterého se zakazuje prodávat nebo
podávat alkoholické nápoje osobám mladším
18 let. Zástupci Městské police Blatná a Policie
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ČR spolu s pracovníky sociálního odboru a kontrolního výboru prováděli namátkové kontroly
u provozovatelů v Blatné zaměřené právě na
podávání alkoholu osobám mladším 18. let. Zároveň v roce 2010 proběhla první jednání ve věci
zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
se zástupci o.s. Prevent Strakonice. Posláním
zařízení je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj
dospívajících a mladých lidí, kteří se ocitají nebo
mohou ocitnout v obtížných životních situacích,
nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy.
Zařízení svoji činnost zahájí během března t.r..
Propagace proběhne v nejbližších dnech v Blatenských listech.
Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.2.2011 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g
109,-/kg
File z tresky mražené 0,8kg
79,-/kg
Kapr bez kostí – jde to
195,-/kg
Kapr mražený půlený
119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g
15,-/ks
Mahi mahi ﬁlet mražený cca 1kg 135,-/kg
UZENÉ:
Marena uzená
Kapr uzený

19,00/10dkg
16,00/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
37,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
84,-/kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
55,50/kg
Vepřová krkovice cca 2kg
84,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
66,-/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 1kg
Baby karotka 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg

19,90/kg
30,90/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
30,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
Akce platná do konce února 2011 nebo do
vyprodání zásob.
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A UŽ TU MÁME ÚNOR!
Koncem ledna a počátkem února se zpravidla
dostavuje oteplení, které se nazývá „HROMNIČNÍ OTEPLENÍ“. Také lidová pranostika
o tom říká:
- HROMNICE (2.2.) – JARA SVÍCE!
- NA HROMNICE ZIMA S JAREM POTKAJÍ
SE
- NA SV. BLAŽEJE (3.2.), VODY PLNÉ
KOLEJE
- O SVATÉ VERONICE (4.2.) BÝVÁVÁ
ČVACHTANICE
Poté přichází „TUHÁ ÚNOROVÁ ZIMA“,
která se v polovině měsíce mnohdy mění v „JULIÁNSKÉ OTEPLENÍ“
- KDYŽ SE NA VALENTINA NAPIJE PTÁK
Z KOLEJE, TAK SE NA MATĚJE(24.2) Z NÍ
NAPIJE VŮL
- SVATÝ VALENTÝNEK – JARA TATÍNEK
Významným přelomem měsíce února je potom
SVATÝ MATĚJ (24.2.)
- NA SV MATĚJE POSTAČÍ JEN KOŠILE NA
TĚLE
- PO SV MATĚJI ZIMA HŘEJE
- SVATÝ MATĚJ NAPOSLEDY ODPLAVUJE
LETOS LEDY
Sedlská pranostika z roku 1676 praví:
„Z JARA SVATÝ MATĚJ MILÝ OTVÍRÁ
ZEMI A ZEMSKÉ ŽÍLY, A TEN SE ČAS
LOMÍ LED, TŘEŠTÍ JAKO MNOHÁ ZEĎ,
PLOUCH SE NÁM UKAZUJE A LÉTO
PŘIBLIŽUJE. PTACTVO SE OBVESELUJE
A VESELE PROZPĚVUJE.
Víte, jak naši předkové zjišťovali, jaké bude
JARO?
Na Sv. Matěje dávali na noc ven mokrý ručník. Pokud zmrznul jenom trochu, bude už jen
40 mrazíků, zmrznul-li na kost, jaro poté má být
chladné s četnými mrazy. Byla-li noc bez mrazu,
jaro bude teplé a příhodné.
NÁŠ TIP NA ÚNOR:
proutěné košíky a koráby
historické sklo z Bělčic
čistící konopný čaj a přírodní mýdla (produkty
Kozí farmy z Březí)
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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ručním úklidu. Celkové náklady vynaložené na
zimní údržbu činí k 31. lednu 2011 649 tis. Kč.
Zároveň bychom Vám chtěli poděkovat i za
Vaši spolupráci při zimní údržbě našeho města,
neboť tím v neposlední řadě šetříte i ﬁnanční
prostředky města vyčleněné na zimní údržbu,
a budeme rádi, budete-li s námi spolupracovat
i nadále.

Technické služby města Blatné s.r.o.
upozorňují
podniky, organizace a podnikatele:
Nové nálepky na svoz komunálního odpadu
je možné zakoupit v kanceláři TSM Blatná,s.r.o.,
T.G.Masaryka 322,
pondělí - pátek v době od 6:00 do 14:30 (ve
středu do 16:00).
Nálepky z roku 2010 na svoz komunální
odpadu platí do středy 26. ledna 2011.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby
označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý
týden!
Seznam zakoupených známek bude předán na
odbor životního prostředí.
U podniků,organizací a podnikatelů, kteří nebudou mít zakoupené známky, budou zaměstnanci
ŽP provádět kontroly nakládání s odpady.
Občané Blatné si nálepky nekupují, ale platí
stejně jako v loňském roce poplatek za likvidaci
komunálního odpadu na MěÚ Blatná!!!
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v závěru roku 2010 a na počátku roku
2011 výstavbu nového chodníku v ulici Riegrova,
Blatná. Tento chodník nově zpřístupňuje lokalitu
zástavby rodinných domů v lokalitě ulice Chlumská. V současné době byla výstavba chodníku
ukončena před vjezdem do areálu bývalého Svazarmu. Ve spolupráci s Městským úřadem Blatná,
odborem majetku investic a rozvoje, však dojde
s největší pravděpodobností k jeho úplnému dokončení ještě v letošním roce, tj. chodník bude
prodloužen až ke stávajícímu chodníku v ulici
Riegrova, který v současné době končí u autobusové zastávky v této ulici. Celkové investiční
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Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Příznivého počasí na začátku února jsme
využili k opravě výtluků v ulici Šilhova, zde se
jedná o využití specializované ﬁrmy a použití
recyklátu, opravy v dalších ulicích provedou
Technické služby samy, zde se použije studená
balená asfaltová směs.
náklady na zhotovení chodníku zatím činily
329 tis. Kč.
Věříme, že touto výstavbou bude zlepšena
přístupnost nejen nově budovaných rodinných
domů v této lokalitě.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

ZIMNÍ ÚDRŽBA – rok 2010/2011

Vážení občané,
rádi bychom Vám podali pár technických informací k zimní údržbě prováděné na konci roku
2010 a v roce 2011.
Zimní údržba probíhá od 1. prosince 2010 do,
prozatím, 31. ledna 2011. V rámci zimní údržby
byla nasazena tato technika: UNC 853 – 1x, traktor Zetor Z 7011 s radlicí – 1x, malotraktor John
Deere s radlicí – 1x, malotraktor VEGA s radlicí
– 1x, nákladní vůz Piaggio – 1x, traktor John
Deere s radlicí – 1x, Multicar M 26 – 1x, zametací
stroj Bucher – 1x, nákladní vůz MAN se sypačem
– 1x, montážní plošina Nissan 1x.
Celkem se zimní údržby zúčastnilo 22 pracovníků, a to buď v rámci obsluhy techniky či na

600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky
o obci. Jako v každé jiné vesnici, tak i ve Skaličanech měl dříve značnou

Fotograﬁe z fotbalového klání „O zlatou kosu“ (foto archiv rodiny Cheníčkových), 70. léta 20. stol.

Příznivé počasí jsme využili také ke stříhání
stromů v ulicích města.

oblibu sport. Kluci využívali každou volnou chvilku na čutání s oním
„kulatým nesmyslem“ a k této aktivitě sloužil lecjaký plácek. Později ve
vsi existovala dokonce dvě fotbalová hřiště. Jedno pod lesem Vyhlídkou,
v místě dnešní zahrádkářské kolonie a druhé na „drahách“ u lesa Myť. I toto
časem zaniklo a na jeho místě je dnes velké pole. Na tomto hřišti se konala
pravidelná fotbalová klání. Hrával se zde turnaj „O zlatou kosu“ a skaličanští
fotbalisté jezdili k zápasům i na venkovní hřiště např. do Březnice. Velkým
sportovním úspěchem a zviditelněním obce bylo vítězství fotbalového oddílu
sestaveného rodinou Vítovcových v jubilejním 15. ročníku turnaje v malé
kopané nazvaného Buzický bejk, který se konal v roce 2010. V začátcích
turnaje se tým Skaličan účastnil pouze nultého ročníku. Na rybníce Závist se
často konala hokejová utkání, v 80. letech většinou proti sousedním Buzicím.
Upravena byla vždy dvě hřiště, jedno pro mládež a jedno pro dospělé a byla
vybavena brankami vyrobenými šikovnýma rukama místních nadšenců. Do
dnešních dnů jsou bruslařské zimní radovánky oblíbenou aktivitou. U Mytě
bylo v 80. letech vybudováno hřiště pro nohejbal a volejbal, které bylo na
konci tisíciletí opraveno a nadále slouží svému účelu. Připomínka výročí
první písemné zmínky o obci se uskuteční o skaličanské pouti ve dnech 20.
až 22. května 2011. Program se připravuje a publikace věnovaná historii
a současnosti vesnice bude do tisku odevzdána pravděpodobně na konci
měsíce února.
Václav Cheníček
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Proč Sokol byl více jak jen
sportovní organizací?
Většina z nás viděla nádherný televizní seriál, natočený na motivy Jiráskova románu F. L. Věk. Děj se odehrával v dobách obrozování českého
jazyka a snah o vymanění z cizího područí…Přeneseme-li se o několik let,
blíže konci 19. století, zvyšovalo se národní uvědomění lidu v Praze i na
venkově, jež vyústilo například stavbou českého Národního divadla a v oblasti tělesné výchovy založením české tělocvičné obce Sokol, vyznávající jak
národní cítění, tak i potřebu osamostatnění.. Sokol byl založen v 80.letech
předminulého století M. Tyršem a J. Fügnerem. Jejich ideály povznesení
českého lidu prostřednictvím fyzické a morální zdatnosti, se rychle a lavinovitě šířily po celé naší zemi.
Prosazovalo se bratrství a vlastenectví, pomoc slabším, jednota a rovnost
všech občanů, což byly ideály,nabírající do řad Sokola české občany bez
rozdílu jejich sociálního postavení … U nás v Blatné, byl Sokol založen
již v roce1885.
Pro vyznávání rovnosti občanů, tedy i prosazování demokracie, byl Sokol
pronásledován a nenáviděn jak habsburským absolutismem, tak německým
nacismem a nakonec i mezinárodním komunismem. V Blatné ku příkladu
v začátcích německé okupace došlo okamžitě k internaci a odeslání do
koncentračního tábora starosty Sokola (br. Chlupsa – Mauthausen), pak
následovalo uvěznění sokolského náčelníka a jeho ubití v koncentračním
táboře (br. Jan Janovský, na jehož památku pořádáme každým rokem běh
zámeckým parkem). Svůj život v protiokupační činnosti za války položili
i další blatenští sokolové – bratři Karel Pelikán a Bohuslav Krska.
Za komunismu pak byl úděl Sokola poněkud odlišný… Sokol měl ještě
po válce více jak milion členů a byl vůdčí organizací nejen v tělovýchově
a sportu. Proto v zájmu jeho kýženého ovládnutí, se přihlásili do členství
v Sokole i vedoucí funkcionáři KSČ Gottwald a Zápotocký… V roce 1948
provedli komunisté „únorový puč“ za pomoci ozbrojených lidových milicí
a převzali veškerou moc v ČSR. Následovala abdikace presidenta Beneše
a ustavení Gottwalda presidentem… Začátkem července téhož roku byl
v Praze uskutečněn další z pravidelných sokolských sletů, za účasti několika
set tisíců členů Sokola (jen žen bylo 200 tisíc). A demokratičtí sokolové
projevili svůj názor na začínající komunistickou diktaturu při svém předsletovém průvodu Prahou…
Zúčastnil jsem se sletu jako cvičenec, takže mohu popsat tehdejší dojmy:
Statisíce sokolů v průvodu rozjásaly přihlížející Pražany, ale před tribunou na nábřeží Vltavy masy cvičenců ztichly a jako na povel se všichni
pochodující odvrátili čelem od tribuny, aby pak po tichém přechodu bylo
znovu slyšet hromové „Beneš! Beneš!“… Na tribuně totiž seděl novopečený
president Gottwald, bledý, skleslý a zkroušený, zatímco jeho manželka Marta
byla naopak červená ve tváři a načepýřená jako krocan…
Ihned po sletu vytvořili komunisté tzv. akční výbory, složené ze tří svých
příslušníků, které měly pravomoc provést cokoliv. Ti nás všechny vyslýchali,
zvolené funkcionáře vyhodili a nahradili v Sokole svými lidmi.. To byl po
německé okupaci druhý konec Sokola, trvající až do roku 1990…
Jaké služby pro demokracii, náš stát a lid, Sokol vlastně učinil? Náš první
president Osvoboditel T.G. Masaryk prohlásil, že „bez Sokola by nebylo
Československa“. Masarykovo působení v zahraničí za 1. světové války
a jeho snaze o osamostatnění českého a slovenského lidu velmi napomohly
úspěchy našich legií ve Francii, Itálii a zejména v Rusku, kdy anabáze čs.
legií a ovládnutí celé Bajkalsko-Amurské magistrály ohromilo celý svět
a dokázalo, že osamostatnění národa je touhou všeho lidu, jejíž důkazem
byly boje a úspěchy legií. Naše legie byly vytvářeny převážně z řad sokolstva a jejich morálka, schopnosti, disciplina a zdatnost, byly výsledkem
sokolské výchovy. Ihned po válce to byl zase Sokol, jako garant pořádku
v Čechách, který také zamezil možnému přičlenění Slovenska do područí
Maďarů (Maďarská republika rad), rychlým obsazením Bratislavy… Pomoc
Sokola republice i v dalších potřebných směrech pak spočívala ve vytváření
pomocných sokolských složek ve všech župách…I za druhé světové války,
po obsazení vlasti fašisty, vznikaly v zahraničí sokolské oddíly – na příklad
u našich letců v Anglii.
Také blatenský Sokol měl ve svých řadách vynikajícího člena – bratra
Antonína Kalinu. Ten působil v Blatné od roku 1894 jako okresní tajemník,
ihned pracoval v Sokole, byl jeho dlouholetým starostou a zakladatelem župy
Jeronýmovy atd. – viz dřívější článek v BL. V dobách 1. světové války úzce
spolupracoval v domácím odboji s T. G. Masarykem a po válce se stal 1.
velvyslancem ČSR v Bělehradě. Kalinovo jméno dosud nese náměstí před
blatenskou sokolovnou.
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Ni zisk – ni sláva, je jedno ze starých sokolských hesel. Cvičení a tělesný
pohyb pro fyzické a duševní zdraví, je stále základem činnosti Sokola….
V životě lidí se dnes mnoho změnilo a mladí mají své zájmy u televize a počítačů a tak jejich tělesná konstrukce a schopnosti spolu s morálkou, chátrají…
Je proto třeba nacházet pro tyto generace další zajímavé způsoby pohybu,
aby se znovu obrodilo Tyršovo „Ve zdravém těle je zdravý duch“. Obnovili
jsme běžecký memoriál Jana Janovského, podporujeme hry jako je ﬂorbal
nebo volejbal, provozujeme judo, karate a podobně a přitom nezapomínáme na základní tělovýchovu.. Chloubou jsou i dva velké oddíly mažoretek
s republikovými i evropskými úspěchy a nevyhýbáme se dalším inspiracím,
v poslání vytvářet tělesně i duševně zdravého občana našeho státu. Je to náš
skromný a dobrovolný příspěvek k vyšší úrovni občanů.
A nakonec: Naše společnost by se neměla zviklat náporem morálních nákaz z ﬁlmů, porna, veřejných krádeží a podobně, ale snažit se udržovat a ctít
pořádek a právo, upevňovat rodinné vztahy jako základ zdravého národa,
udržovat ideály bratrství, rovnosti, soudržnosti a demokracie, vyplývající
také ze zásad sokolství.
Žijeme ve spořádaném, klidném a hezkém městě, v nádherné české zemi,
uprostřed mírové Evropy… I to je pro nás závazkem, abychom svou činnosti
ve prospěch celku, přispívali k udržení našeho krásného města, jeho okolí
a celé vlasti! Nechť k tomu přispívá i náš sokolský pozdrav „Nazdar“!
F.K.
Sbor dobrovolných hasi Hajany
poádá

HUDBA: Skupina ANA BAND



BOHATÁ TOMBOLA
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Miroslav Plavec z Březnice je jedním z posledních
provozovatelů pojízdné prodejny v republice
„Tvrdý chleba, ale chci tuto živnost zachovat,“ říká.
Podle oﬁciálních statistik existuje v naší zemi
už jen pouhopouhých devět pojízdných prodejen.
Jednomu ze symbolů socialistické éry, který je
ovšem pro obyvatele malých obcí nesmírně důležitý i dnes, tak hrozí osud dinosaurů. Vyhynutí.
Ale ještě není všem dnům konec a loď se ještě
nepotápí.
Jedním z této kategorie živnostníků „na
čtyřech kolech“ je pan Miroslav Plavec /49 let/
z Březnice, který se svojí manželkou sobotu co sobotu zásobuje lokality Blatenska. Pravidelná trasa
stařičkého autobusu vede směrem na Kožlí, Výšice, Stražovice, Jarotice, Neradov, Míreč, Lacinou,
Skaličany, Buzice, Bezdědovice, Dobšice, Chobot, Černívsko, Hostišovice a zpět domů. „Ráno
vyjíždíme okolo šesté hodiny a vracíme se tak
cca v devatenáct hodin večer,“ doplňuje časový
rozvrh Miroslav Plavec, „Když se ale udělá náledí,
jako tomu bylo v uplynulých týdnech, dostali jsme
se domů také až před půlnocí,“ zdůrazňuje drobný
podnikatel. Jejich pojízdná prodejna zaváží kromě
Blatenska ještě další oblasti a na cestách je tak od
úterý do soboty. „Pondělky si necháváme jako tzv.
„dny lítací“, kdy se provádí údržba a nutné opravy
našeho dopravního prostředku, nákupy zboží ve
velkých centrech a vyřizují se všemožné potřebné
formality,“ uvádí Miroslav Plavec. Denní dávka
najetých kilometrů se pohybuje průměrně okolo
sta, někdy to je ale třeba i sto šedesát kilometrů.

Prodám byt 3+1 s lodžií,
73 m2, v osobním vlastnictví, 3. patro s výtahem,
Zahradnická ul. v Blatné.
Nebo vyměním za 2 garsonky v Blatné.
Tel. 607 702 082,
605 408 161.

Letos v září tomu bude rovných dvacet let, kdy
se Miroslav Plavec vrhl na tento druh živnosti.
A….. „Hodlám v této činnosti pokračovat i do
budoucnosti, protože především starší lidé na venkově tuto službu nutně potřebují a kromě toho mě
to i baví,“ sděluje řidič a prodavač v jedné osobě,
„Každému ale musí být jasné, že na zbohatnutí
to není a že se ve zlatě zrovna se ženou nekoupeme. Tahle profese s sebou nese enormně vysoké
náklady- elektřina, pohonné hmoty, náhradní díly
a v neposlední řadě i výplata pro naši spolupracovnici,“ vypočítává kočovný obchodník.
Aby to bylo možné utáhnout i za situace, kdy
se neustále zdražuje, požádal Miroslav Plavec o ﬁnanční pomoc příslušné Obecní úřady, pod jejichž
správu zásobované osady náleží. „ Z dvaadvaceti
oslovených starostů se jich jedenadvacet vyjádřilo
kladně. Pouze jeden výtečník mi odpověděl, že
se na lidi může vykašlat a prý co je mu po nich,“
kroutí hlavou podnikatel z Březnice.
Miroslav Plavec teď v Mladé Vožici u Tábora
zakoupil jiný zachovalý a také menší autobus.
„Prodával mi ho pán v důchodovém věku, který
s ním objížděl celý život vesnice tak jako já nyní.
Mladí jeho živnost převzít nechtěli, takže ho byl
nucen dát pryč. Při prodeji skoro plakal- není
divu, vždyť s ním spojil většinu svého života,“
vzpomíná Miroslav Plavec.
Na venkově je dnes nakupujících řídký počet:
„Dřív ke mně v každé vsi chodilo patnáct až dvacet lidí, dnes je to na některých místech třeba jen

Koupím garsonku
v osobním vlastnictví
v Blatné.
Tel. 607 702 082,
605 408 161.

Miroslav Plavec.

pět. Venkov se vylidňuje a vymírá a tenhle trend je
prostě neudržitelný,“ podotýká závěrem s lehkým
příměsem nostalgie v hlase jeden z posledních
českých představitelů pojízdného kupectví.
Provozovat pojízdnou prodejnu v současných
podmínkách je skutečně tvrdý chléb. Díkybohu
se však stále ještě nacházejí jedinci, kteří jsou pro
potřebu ostatních ochotni do něho kousnout.
Vladimír Šavrda
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PRONAJMU BYT 2+1
V BLATNÉ
TEL.: 775 028 365.

Nabízíme

větší množství dřevěných briket
z vlastní výroby.

RUF

Minimálně 60% tvrdé dřevo.

Cena 3,5 Kč/kg. tel. 606 754 703.

VÝTVARKA PRO DOSPĚLÉ
MALBA, KRESBA A KERAMIKA

KLÁRA JÁNSKÁ

v Blatné u pošty od 1. 2. 2011
každé úterý 17-19 hod
přihlášky: 732351850, cena 60,-Kč/hod
keramika@klarajanska.wz.cz
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ZPRÁVY Z REGIONU
Kaplička v Mačkově prošla
„omlazovací kůrou“
Mačkov - „Boží stánek“ z roku 1809, obehnaný dřevěným plotem, byl v Mačkově vystavěn
přímo uprostřed návsi. Jeho přirozený půvab byl
nyní zvýrazněn nedávným zkrášlením a opravou
vnějších ploch. „Využili jsme toho, že v naší
obci pracovala na rekonstrukci jednoho z domů
blatenská stavební ﬁrma,“ nechává se slyšet
starosta Josef Zach, „Oslovili jsme ji a ona se po
dokončení zakázky pustila hned do opravy fasády naší kaple. Už bylo vážně na čase- polovina
omítky už byla odfouklá. Následoval nátěr fasádní
barvou a nátěr plotu. Tahle akce byla vyčíslena
na 35 000 korun.“ Souběžně s rekonstrukcí kapličky proběhla i oprava fasády na zdejší hasičské
zbrojnici, zbudované v roce 1964. Tady dosáhly
náklady výše 10 000 korun.

Mačkovští jsou potěšeni
novou podobou
autobusové zastávky
Mačkov - Nálepku „De luxe“ by si teď plným
právem zasloužila autobusová čekárna v centru
Mačkova. „Nechali jsme ji celou obložit dřevem
a namontovali dovnitř dvě nové lavičky,“ informuje mačkovský starosta Josef Zach. „Naši volení
zástupci si za tenhle počinek vskutku zasluhují
pochvalu. Dřív zastávka nepůsobila zrovna příjemným dojmem,“ uvádí jeden z místních občanů,
který autobusovou dopravu často využívá.
Obecní úřad investoval do čekárny rovných
120 000 korun.

Noční můra v podobě
soukromé skládky je již
minulostí
Mačkov - Donedávna trápila představitele
Obecního úřadu v Mačkově nemilá záležitost
- jeden z občanů „vybudoval“ ve svém blízkém
okolí rozsáhlé, smradlavé smetiště ze všeho
možného i nemožného. Navíc si zabral pozemek
Zemědělského družstva. „Byla to hrozná ostuda,“
vzpomíná starosta Mačkova Josef Zach, „Tolik
svinstva na jednom místě - to se hned tak nevidí!
Na skládce se válely pneumatiky, dráty, plasty,
kanystry, dokonce i barvy! Na upomínky dotyčný
vůbec nereagoval.“
Teprve loni, když zmíněný občan zemřel,
mohl Obecní úřad konat. „Okamžitě jsme přivezli potřebnou techniku a veškerý odpad jsme
zlikvidovali. Uvolněné prostranství jsme porovnali a osázeli tůjemi. Zrovna loni jsme pořádali
velkou slavnostní akci - sraz rodáků a přátel
obce, na který přijely dvě stovky lidí. Kdyby
záležitost se skládkou zůstala při starém, jaká
by to, proboha, byla reprezentace?“, děsí se ještě
teď Josef Zach.
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Staré zastupitelstvo
Mačkova studii od VaK
schválilo, nové nad ní váhá

hřiště, které bylo v katastru obce vybudováno již
před řadou měsíců. „Také jsme zároveň provedli
oplocení dětského „království“ v hodnotě 145 326
korun,“ podotýká představitel obce Jiří Bláha.

Mačkov - Mačkovští mají dlouhodobé problémy s vodou. „Ne, že by jí snad bylo málo, ale
zdroj obsahuje takové látky, jako jsou mangan
a radon,“ říká starosta Josef Zach, „Existuje řešení
v podobě napojení vesnice na římovský přívod
z Blatné. Společnost VaK už nám zpracovala
studii. Pes je zakopaný v tom, že zatímco zastupitelstvo ve starém složení ji hladce schválilo,
to nové vzešlé z voleb 2010 nad ní váhá. Z toho
důvodu jsme svolali veřejnou schůzi, aby rozhodli
sami občané.“
Zatím se podařilo provést nutnou opravu požární nádrže, na kterou byla poskytnuta dotace ve
výši 300 000 korun.

Do výbavy chlumských
hasičů přibyla nová
elektrocentrála a motorová
pila

Dětské hřiště už v Mačkově
mají - teď plánují zázemí
pro sportovce
Mačkov - Drobotina v Mačkově si už dlouhou
dobu má kde hrát a dovádět. Vedení obce pro ně
nechalo vybudovat velmi hezké hřiště. Teď jsou
na řadě sportovci, kteří se mohou těšit na důstojné zázemí v podobě plácků na volejbal i jiné
sporty. „Plánujeme do tohoto projektu vložit až
700 000 korun,“ prohlašuje první muž obce Josef
Zach, „Trochu nás jen zaskočil požadavek na
vybudování umělého povrchu. To je dost drahá
„sranda“,“ dodává.

Na místě staré hasičárny
vyroste altán
Mačkov - Před třemi lety koupila obec Mačkov do svého vlastnictví pozemek s objektem
staré hasičské zbrojnice. Zdevastovaná stavba
byla následně podrobena demolici. „Na uvolněné místo jsme nechali položit cestu ze zámkové
dlažby a pozemek jsme nechali odvodnit. V blízké
budoucnosti by tam měl vyrůst altán,“ sdělil starosta Mačkova Josef Zach.

Obecní úřad v Chlumu
vykročil do nového roku
s novým vzhledem
Chlum - 429 797 korun- taková byla cena za
„plastiku“ na podobě místního objektu Obecního úřadu. V jejím rámci došlo k výměně oken,
vstupních dveří a dvou vrat, ovládaných dálkovým ovladačem. Mimoto byla položena nová
střešní krytina. „Z celkové částky nám 200 000
korun „odmázla“ poskytnutá dotace,“ říká zdejší
starosta Jiří Bláha.

Děti v Chlumu dostaly
dárek
Chlum - Dárek v podobě nového pískoviště se
zakrývací plachtou dostala chlumská drobotina od
zdejšího Obecního úřadu. Pískoviště je součástí

Chlum- Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Chlumu má pádný důvod k radosti.
Z prostředků Obecního úřadu a poskytnuté dotace
pro ni byla pořízena nová elektrocentrála o výkonu 7 kW. Mimoto do skladu „úderného jádra
SDH“ přibyla nová motorová pila.

Děti v Buzicích si hrají
nedaleko kapličky
Buzice - Na travnatém prostranství uprostřed
buzické návsi, obehnaném dřevěným plotem, vyrostlo velmi pěkné dětské „skotačiště“. Je složené
z houpaček, kolotoče, skluzavek a dalších prvků,
vybudovaných podle norem Evropské unie. „Převážnou část prací na dětském hřišti odvedli dobrovolníci z řad buzických občanů ve svém volném
čase,“ říká místní starosta Václav Maňhal, „Na
tuhle akci bylo vynaloženo cca 400 000 korun,
z čehož 160 000 korun tvořila dotace.“ Mimoto
byly ještě po celém obvodu vesnice zabudovány
do země lavičky.
Na druhém konci středové plochy obce od
dětského hřiště vévodí okolí nově opravená kaplička z roku 1810.
Vladimír Šavrda

Program na rok 2011:

11.2. Pan

Petr Stupka opět kouzlí
u nás v kuchyni.

Bude i ochutnávka a hudba.
Vstupné 100,- Kč.
------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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Informace z činnosti
Policie ČR, Obvodního
oddělení Blatná
Dokončení z min. čísla
Celkem 40 případů trestné činnosti se známým pachatelem policisté
obvodního oddělení projednali v roce 2010 formou zkráceného přípravného
řízení, kdy nejpozději do 14 dní od sdělení podezření konkrétnímu pachateli
předali spis státnímu zástupci s návrhem na potrestání (z tohoto počtu bylo
24 případů spácháno na území města Blatná). Lze sem zařadit případy řízení
vozidla pod vlivem alkoholu a maření výkonu úředního rozhodnutí, případy
ublížení na zdraví a výtržnictví, ale i případy majetkové trestné činnosti.
Na úseku protiprávních jednání přestupkového charakteru zejména
podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, bylo v roce 2010 evidováno
policisty oddělení celkem 489 přestupků. Z toho 194 přestupků bylo dle
ust. § 58 odst. 1 přestupkového zákona předáno k projednání ve správním
řízení, u 112 přestupků se převážně nepodařilo zjistit pachatele a proto byly
tyto odloženy dle ust. § 58 odst. 3 písm. b) přestupkového zákona. Některé
přestupky z loňského roku jsou zatím v šetření. Z celkového počtu všech
evidovaných přestupků jich bylo 156 vyřízeno v blokovém řízení. Ve 171
případech se jednalo o přestupky v dopravě dle ust. § 22 citovaného zákona
o přestupcích (115 jich bylo vyřízeno v blokovém řízení), ve 144 případech
šlo o přestupky proti majetku, ve 138 případech o přestupky proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití a v 11 případech o přestupky na úseku alkoholismu a jiných toxikomanií. Uvedeného celkového počtu všech evidovaných
přestupků se dopustilo 536 osob. Celkem 63 přestupků za celkovou částku
60.700,-Kč bylo předáno k vymáhání celnímu úřadu. Celková částka uložená za přestupky v blokovém řízení dosáhla částky 107.100,-Kč, z toho za
přestupky v dopravě byly uloženy pokuty v celkové částce 89.200,-Kč, za
přestupky proti majetku byly uloženy pokuty v celkové částce 15.200,-Kč.
Cizinci ze zemí EU se dopustili celkem 14 přestupků, cizinci mimo EU 3
přestupků. Ve 20 případech se jednalo o přestupky v dopravě, které byly
zaslány k zápisu do bodového hodnocení do evidenční karty řidiče.
Na území města Blatná bylo evidováno celkem 296 přestupků, z nichž jich
bylo 105 řešeno v blokovém řízení. Jednalo se převážně o přestupky spáchané
porušením pravidel silničního provozu dle ust. § 22 zákona o přestupcích.
Z ostatních přestupků jsou to blokově řešené přestupky proti majetku, kde
se jednalo o drobné krádeže v obchodních domech a prodejnách v Blatné
a ojediněle o přestupky proti občanskému soužití a o jeden blokově řešený
přestupek, kdy byl obsluhou restaurace podán alkohol osobě mladší 18 let.
Přestupků na úseku majetku bylo spácháno na území města Blatná v roce
2010 celkem 87, přestupků proti občanskému soužití bylo evidováno celkem
65. Zbytek tvoří přestupky na úseku BESIP dle zákona o přestupcích, které
nebyly řešeny v blokovém řízení a přestupky podle dalších ustanovení zákona
o přestupcích či podle jiných právních předpisů.
Od 23. října 2010 do současné doby snad i vzhledem k přijatým opatřením
ze strany Policie ČR již naštěstí nebyl zaznamenán žádný případ obtěžování či
fyzického napadení dívek či žen se zřejmým sexuálním podtextem, o kterém
byla podána práva v předchozím příspěvku z listopadu 2010.
V roce 2010 na úseku protiprávních jednání charakterizovaných jako
případy, kde jsou zjišťovány některé nebo všechny znaky tzv. „domácího
násilí“, policisté oddělení vyhotovili celkem 23 záznamů o incidentu se znaky
domácího násilí a z obydlí vykázali 7 osob (ve všech případech to byli muži).
Při těchto incidentech bylo ohroženo celkem 13 osob. V rodinách, kde došlo
k těmto násilným incidentům, žilo v době těchto útoků celkem 16 nezletilých
osob, z nichž 10 bylo přímo svědky incidentů se znaky tohoto domácího
násilí. V jednom případě bylo proti ohrožené osobě použito zbraně.
V průběhu roku 2010 pak bylo policisty evidováno dalších 1044 událostí nejrůznějšího charakteru, aniž by se jednalo o trestný čin či přestupek.
Značnou část tvoří výjezdy policistů na rozličná oznámení od občanů či
ﬁrem, žádosti o součinnost zasílaná od jiných útvarů Policie ČR, žádosti
o provedení šetření či doručení písemností od soudů, žádosti o provedení
šetření zasílaná jinými státními orgány a organizacemi apod.
Omezení osob na osobní svobodě podle zákona o Policii ČR či podle
jiných předpisů bylo použito celkem v 37 případech, u některých osob
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i opakovaně. Zatčeno či zadrženo podle trestního řádu bylo celkem 11 osob,
13 osob bylo umístěno v policejní cele zřízené u zdejší součásti Policie ČR.
Předvedeno nebo zajištěno podle příslušných ustanovení zákona o Policii ČR
bylo 26 osob. Eskortováno pro potřeby trestního řízení, pro potřeby jiných
státních orgánů či v souvislosti s přestupkovým řízením bylo celkem 27 osob,
2 osoby byly v průběhu roku 2010 dodány do výkonu trestu odnětí svobody
a několik osob bylo převezeno do protialkoholních záchytných stanic do Č.
Budějovic či do Příbrami. V 8 případech byly vypátrány osoby v celostátním
pátrání či evidované v schengenském pátracím informačním systému.
Za celý rok 2010 bylo evidováno na teritoriu zdejšího oddělení celkem 66
dopravních nehod, při kterých byly 3 osoby usmrceny, 6 osob utrpělo těžké
zranění a 37 osob lehké zranění. V obcích došlo k 28 dopravním nehodám
a mimo obec ke 38 dopravním nehodám. Na silnice I. třídy připadá 26
dopravních nehod, na silnice II. třídy 17 nehod a silnice III. třídy 15 nehod.
Celkově byly způsobeny škody ve výši 7.993.000,-Kč. Zaviněno řidičem
motorového vozidla bylo celkem 60 nehod, řidičem nemotorového vozidla
2 nehody, chodcem žádná nehoda. Na nesprávný způsob jízdy připadá 31
nehod, na nepřiměřenou rychlost 18 nehod, nedání přednosti 12 nehod,
nesprávné předjíždění 1 nehoda, ovlivnění alkoholem bylo zjištěno u 6
nehod. Všechny tyto nehody byly zpracovány službou dopravní policie při
PČR, Územním odboru Strakonice, neboť tyto spadaly do kompetence této
služby. Řada dopravních nehod pak byla řešena policisty zdejšího oddělení
v blokovém řízení jako přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu dle ust. § 22 zákona o přestupcích.
Činnost policistů zdejšího obvodního oddělení na úseku odhalování
nelegální výroby a obchodu včetně dalšího nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a distribuce či zneužívání těchto návykových
látek dealery nebo koncovými uživateli se realizovala pouze u ojedinělých
případů a to v souvislosti s řízením motorových vozidel v době, kdy byl jejich
řidič ovlivněn drogou, ať již šlo o trestný čin nebo přestupek. Na Blatensku
v roce 2010 nebyla službou kriminální policie a vyšetřování trestně stíhána
žádná osoba v souvislosti s výrobou či další distribucí návykových látek.
Jeden případ přechovávání sušené drtě konopí byl odložen pro nepříčetnost
pachatele. Jak již bylo uveřejněno v předchozí zprávě, drogová kriminalita je
vysoce latentní a proto se velmi těžko odhaluje. Osoby do této nekalé činnosti
zapojené si dávají velmi dobrý pozor na to, aby se nechaly „načapat“ při
výrobě nebo distribuci drog. Potrestání několika koncových uživatelů drog
pro přestupek nebo i pro trestný čin problém neřeší. Česká republika není
zrovna místem, kde by v této oblasti řádila spravedlnost a zodpovědnost zodpovědných byla trvale na pořadu dne. O resocializaci závislých osob se nám
může jenom zdát, až na výjimky, a nárůst závislých osob je nepopiratelný.
U drogové kriminality ani jedna ze stran obchodní transakce, t. j. výrobce
(dovozce) – dealer – uživatel, nemá zájem na objasnění skutkových okolností,
protože neexistuje zde konkrétní poškozený, kterým je zde veřejný zájem.
V těchto trestních věcech obvinění obvykle nevypovídají a pokud existují
nějací svědci, tito se rekrutují převážně z řad problémových uživatelů drog,
popř. policistů. Jsou to tudíž dvě skupiny svědků, jejichž objektivita bývá
před našimi soudy často zpochybňována. Na této kriminalitě se významně
v posledních letech podílí zločinecká uskupení s vietnamskou národní příslušností, která vynikají vysokou organizovaností a konspirativností. Tito
pachatelé pěstují ve velkém zejména nelegální drogu marihuanu a touto
zásobují všechny okolní státy. Policii se přitom podaří ročně odhalovat cca 70
až 80% velkokapacitních pěstíren, což svědčí o značné nabídce této drogy.
V závěru bych chtěl popřát všem občanům a čtenářům „Blatenských
listů“ v roce 2011 především pevné zdraví, a aby jejich majetek se nestal
předmětem zájmů osob, které si prostředky ke své obživě opatřují trestnou
činností. Rok 2011 je v podmínkách Policie ČR zejména na úrovni základních
organizačních článků, kam nepochybně patří i zdejší obvodní oddělení, rokem drastických úsporných opatření, která se bohužel promítají mimo jiných
oblastí i do množství pohonných hmot potřebných pro kvalitní výkon služby.
Trvale nedostatečný je i počet policistů pro přímý výkon služby, přičemž od
1. února 2011 bude na oddělení z těchto úsporných důvodů zrušeno i místo
administrativní pracovnice. Přitom po administrativní stránce je činnost
policie na této úrovni velmi náročná a rozsáhlá.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení
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Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Slalom mezi
výkaly
Tak se dá stručně popsat současná procházka po městských chodnících. Proč ale majitelé
neuklízejí po svých psech? Nemohou se ohnout
nebo nemají do čeho sbírat psí výkaly? Za vším
hledejte lenost.
Zima je mocná čarodějka a hlavně pak sníh.
Má tu moc, že dokáže bílou vrstvou skrýt nevzhlednou šeď i bláto prakticky v každém koutu
města. Jenže když se oteplí, jeho účinky zmizí
a pak je vidět i to, co bylo před našimi zraky
skryto. Tím tajemstvím jsou psí exkrementy. Jsou
všude, kam se podíváte. Pokud byste je chtěli
spočítat, raději to vzdejte. Letos strčily do kapsy
i pořekadlo o houbách, které rostou jak po dešti.
Je jich jako psů
Psů je v našem městě kolem 590, tedy těch
přihlášených. Počet evidovaných psů je navzdory
chmurným předpovědím již několik let stabilní.
Psů je tu prostě také jako psů. Osob přihlášených
k trvalému pobytu na území Blatné je v současnosti 6217. Podle statistiky tak jeden pes připadá
přibližně na 11 obyvatel našeho města. Je zde
celkem 12,5 hektarů zelených ploch, a proto se
tu psům tak líbí.
Za psa je odpovědný majitel
Občanský zákoník ukládá majiteli psa povinnost zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv. Majitel je povinen
počínat si při výkonu svých práv k psovi tak,
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku,
přírodě a životním prostředí. Při porušení těchto
skutečností nese majitel odpovědnost za vzniklou škodu – a nemusí to být třeba jen roztržené
kalhoty. Volně pobíhající pes může způsobit například dopravní nehodu, a tehdy může škoda jít
až do stovek tisíc, nehledě na možnost poškození
zdraví. Některé druhy pojištění domácnosti sice
zahrnují i odpovědnost za škody, které způsobí
váš pes na veřejném prostranství, ale i tady
platí, že je lepší, když k pojistné události vůbec
nedojde. V Blatné je volné pobíhání psů obecně
zakázáno – na veřejném prostranství musí být
pes VŽDY NA VODÍTKU. Všude platí, že pes
nesmí obtěžovat ani ohrožovat své okolí, a stejně
tak, že za způsobené škody odpovídá majitel psa.
Nad dodržováním pravidel pro volný pohyb psů
dohlíží strážníci městské policie, kteří mohou na
místě udělit blokovou pokutu až do výše 1000,Kč, v závažnějších případech pak dát podnět
k zahájení správního řízení. Tuto problematiku
upravuje obecně závazná vyhláška Města Blatná
č. 8/2005, o stanovení pravidel pohybu psů na
veřejném prostranství
Úklid po psech
Uklízet po sobě i po svých psech na ulici,
ale i v parku!, by měl mít každý zapsáno někde
v sobě. Pro ty, kteří to v sobě nemají zapsáno, je
to zapsáno v zákoně o přestupcích (č. 200/1990

Sb.), kde se říká, že kdo nedbá, tomu lze uložit na
místě blokovou pokutu do výše 1000,- Kč. V ČR
jsou lidé nepořádní. Odhazují odpadky, vajgly, psí
hovínka se taky ztratí. Je jim to jedno. Nevypadá
to u nás v ničem jako např. v Rakousku, Švédsku
atd., pokud jde o pořádek. Po překročení hranic
je znát, že jste se ocitli na Východě. Nechápou, že vám na výkalech něco vadí. Psí výkaly
na veřejných prostranstvích jsou něco hodně
nechutného. Každá travnatá plocha je pejskaři
zaměněna za psí wc. Pejskaři psí exkrementy
nesbírají z různých důvodů. Buď se sami štítí
hovínko sebrat, nebo jsou prostě líní. Tohle jsou
asi hlavní důvody. Pejskaři argumentují tím, že
platí (část z nich) místní poplatek ze psů. Tedy si
pořídili psa z tradice, nebo protože je roztomilý,
ale starost o něj nechají na někom jiném. Na
obci, na sousedech. Prostě na někom, kdo to po
jejich psech sebere. Sami si uklidí od hovínek
pouze svůj byt (když učí štěně na záchod) a svou
zahradu. Za plotem ať to po nich uklízejí ostatní.
Naservírované sáčky a koše na exkrementy ve
městě přehlížejí jak lán pole. Měli by si uvědomit,
že poplatek za odpadky se také neplatí z toho,
kolik vyprodukuji odpadu. Platí se za provoz
systému sběru, třídění..., odstraňování odpadu.
Tedy za čistotu na území obce. Přeci nevyhodím
odpadky na chodník a nebudu čekat, až to obec
uklidí, zamete, sebere. Pejskaři si myslí, že mají
psa pro zábavu, dají mu najíst, ale špinavou práci
nechají na druhých. Nechápou, že znečišťují
veřejná prostranství. Chování některých pejskařů
je vůči ostatním obyvatelům sobecké, argumenty
jsou alibistické, jsou to všechno jen výmluvy.
Dle české legislativy je povinností majitele psa po
něm uklízet a neznečišťovat veřejná prostranství!
Pejskaři nevidí nic špatného na hovínku, neb je
to prý hnojivo. Nechápou, že na kompostování
jsou vhodné výkaly od býložravců. Exkrementy
masožravců nejsou nic extra a navíc část z nich
obsahuje parazity. Psí výkaly jsou všude. Na
dětských hřištích, v parcích, na chodnících, lemují
chodníky, jsou kolem aut, před sousedovic vrátky,
jsou i na vesnicích, ač lidé tam mají zahrady.
Pohled na psí výkaly je nechutný. Proč mám být
pořád ve střehu a nemohu trávník přejít, ale musím ho přeskákat? Ve středověku také byly všude
výkaly a spolu s nimi i všemožné choroby. Pejskaři argumentují i tím, že všude je špína, tak co
- oni to prostě sbírat nebudou a tečka. Argumentují
velikostí psa, že velké hovínko protrhne sáček.
Větší sáček si nevezmou. Možná jim připadá
trapné sbírat hovínka před lidmi. Asi nevědí,
že všichni kolem skřípou zuby, když vidí další
neuklizený exkrement. Pokud pejskaři nezvládají
starost o psa, ať si pořídí kočku. Ta chodí na wc
sama od sebe, venku hovínko zahrabe a ještě se
pak celá důkladně umyje. Pes je na chov náročný,
to lidi tady u nás moc nechápou. Musí se venčit,
sousedy může dost obtěžovat štěkotem a musí se
po něm uklízet. On se o sebe sám nepostará a ani
po sobě neuklidí - je to ostuda jeho pána.
Pro neukázněné majitele, kteří se rádi ohánějí
v argumentaci Listinou základních práv a svobod,
platí čl. 11 odst. 3, který stanoví, že „vlastnictví
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zavazuje“. „Nesmí být zneužito na újmu práv
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecními zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat
lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru
stanovenou zákonem.“
VARUJÍCÍ ÚDAJE!!
Pozitivní nálezy hygienické služby při pravidelném vyšetřování dětských hřišť a pískovišť
na přítomnost vajíček škrkavek Toxocara canis
(pozitivita do 21 %) jsou varující. Při vyšetřování
obyvatelstva ELISA testem bylo na toxokarózu
pozitivních 20 %. Promoření škrkavkami řádu
Toxocara například v Praze dosahuje 8 % u psů
a 16 % u koček. Úroveň záchytů salmonel u psů
je v hlavním městě kolem 2 %, u koček pod 4 %.
V současné době se revidují názory na významnost výskytu rodu Campylobacter u domácích
masožravců. Ve světové literatuře se totiž konstatuje úroveň nosičství u dospělých psů kolem
50 % populace a podíl psa na infekci člověka
5 %. Z výše uvedených údajů (využito internetu)
vyplývá značné zdravotní a epizootologické riziko životního prostředí znečištěného psími výkaly.
Rovněž prach suchých výkalů vířený například
při sekání zelených ploch, znečištěné travnaté
plochy parků, vody a podobně mohou být rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy.
Zvláště když řada původců onemocnění člověka
nebo psů přežívá v těchto prostředích i několik
měsíců. Není divu, že se na Facebooku sdružují
odpůrci pejskařů a se špetkou recese, ale důrazně
hrozí, že psům vyhlásí válku. Jenže nezodpovědné
majitele psů nepřesvědčí ani Facebook, ani koše
se sáčky, ani reklamní kampaně (šokující klip
města Sokolov). Na co se vymlouváte vy?
- Průjem sbírat nebudu!
Není samozřejmě žádným požitkem sbírat
tekutou břečku, ale ještě nechutnější je do ní
šlápnout. Mimino ale také musíte přebalit, i když
má průjem. Jestliže vašeho pejska trápí řídká
stolice, noste s sebou trochu písku. Tím hustě
posypte hromádku, čímž ji zahustíte a bude se
vám lépe sbírat.
-Neohnu se k zemi!
Máte problémy se zády nebo klouby nebo jste
líní udělat dřep kvůli sběru výkalů? Pak si pořiďte
sběrač s rukojetí. Se šedesáticentimetrovou rukojetí se stačí jen mírně sehnout, páčkou otevřít
víko a lejno sebrat. Pak páčku povolíte a víko se
uzavře. Lepší podebrání zajišťuje ostrá hrana,
víko připevněné pružinkami posouvá hromádku
dovnitř nádoby. Obsah pak vysypete do sáčku
a vyhodíte.
- Co pak se špinavýma rukama?
Přibalte k venčení antibakteriální gel nebo
vlhčené ubrousky, vejdou se do kapsy. Případných nečistot se tak zbavíte lépe než klasickými
papírovými kapesníčky.
- U košů nejsou pytlíky a do ruky h***o
nevezmu!
Nevyhazujte mikrotenové sáčky od svačiny
nebo od pečiva, schovejte si je na venčení. Sáček
si navlékněte na ruku, exkrement přes něj chyťte,
sáček přetáhněte dolů a uzavřete. Zkontrolujte
ale předem, jestli v sáčku není díra, abyste se
nezašpinili. Pokud máte problém s tím, že takový
sáček se hned tak nerozloží, kupte si ekologicky
přijatelnější, tedy kompostovací z kukuřičného
škrobu.
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- Ať to uklidí město!
Když si váš pes uleví u vchodu do domu, těžko
ihned přiběhne brigádník z technických služeb
města. Mnoho velkých obcí sice vlastní a používá vysavače na nedopalky, výkaly a jiné drobné
nečistoty, ale uklidit po svém psovi zvládne
každý sám. Odstranění psího lejna zkrátka patří
k základní péči o něj, ale především ke slušnému
chování. Každý přece ví, jak je nepříjemné se na
chodníku vyhýbat psím hromádkám, nebo do
nich přímo šlápnout. Navíc si můžete na podrážce
přinést domů i škrkavky. Pokud ve vašem okolí
nejsou koše s papírovými sáčky, zajděte si pro
ně na městský úřad. Ani ty však mnohé pejskaře
neobměkčí a stále ignorují exkrementy svého psa.
Pak očekávejte každým dnem, že je někdo sebere
a hodí vám je před dveře. Necháte je zase ležet?
- Po malém psu nemá cenu uklízet...?
Nejen pro majitele velkých plemen by mělo
být samozřejmostí uklízet po svém pejskovi.
Velkému lejnu se chodci při troše štěstí vyhnou
včas, ale malých bobků (například od čivavy nebo
krysaříka) si nejspíš nevšimnou vůbec a šlápnou
do nich. Má smysl uklízet i po malých plemenech,
která také umějí nadělat pěknou paseku.
Pravidla a doporučení pro pejskaře
- Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat
ho ležet uprostřed chodníku i na trávníku v parku
či vedle dětského pískoviště.
- V ideálním případě vůbec nedovolte, aby
pes vykonal potřebu na chodníku. Není problém
naučit ho to hned ve štěněčím věku.
- Veďte k úklidu po psech i svoje ratolesti.
- Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích
můžete házet do jakéhokoliv koše
- Pokud dojdou v koši zásoby papírových
sáčků, informujte o tom technické služby města
anebo strážníky městské policie – zajistí jejich
doplnění.
Takže prosíme pejskaře, aby si konečně
po svých psech začali uklízet. Doma si taky
uklízejí, někdy až přehnaně. A my jim také
nechodíme vykonávat potřebu kolem aut, před
vchod, na chodník atd. Nejsme „dobytci“.
Nebuďte sobečtí a berte ohled na nás, naše děti
a také na sebe a své psy. Ti ty výkaly mají na
tlapách také.
Za Městskou policii Blatná uvádím, že
všichni strážníci se v následující době důsledně
zaměří na nepořádné pejskaře a využijí všech
prostředků a pravomocí k tomu, aby ten, kdo
neuklidí po svém pejskovi, byl za své jednání
náležitě ﬁnančně potrestán podle platného
zákona.
Celý minulý měsíc probíhala na internetových
stránkách Města Blatná anketa městské policie,
kde se obyvatelé města Blatná mohli vyjádřit k anketní otázce „jaké problémy vás ve městě nejvíce
zatěžují?“ Pejskaři našeho města – dopadli jste
úplně nejhůř a svým nezodpovědným chováním
jste v anketě obdrželi nejvíce kritiky – PROSÍME
– zamyslete se nad sebou.
Slušné polovině chovatelů psů děkujeme za
ohleduplnost a slušnost a doufám, že si z nich
vezmou ostatní příklad.
(zdroje internet a MÚ Blatná)
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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Hádal se ďábel s andělem..
V temných dálkách
ohořelých nedopalků,
mladých válkách,
tichých spánků
rvou,
ach rvou se ďábel
s andělem
a hádají se
kdo má pravdu.
Já hádám s úsměvem.
Anděl se šibalsky smál a
ďábel se modlil Otčenáš.
dodal:
Ach Pane, jenž jsi na nebesích.
Vem si v skrytu
náš hněv,
ať plameny shoří
v slově Tvém.
Svobodná mysl mezi řádky.
Tajemství skrytá.
,,Kštici neodhodím
dokud nebude řeka tonout a smutné písně psát.“
Říkal ďábel tak,
jak to má rád.
Karolína Fühbauerová




       




               
            
                 

            
             

















                


                    
              
                

              


      
           


Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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ZA NÁS BYLO VŠECHNO
JINAK

Program na únor 2011
Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky,
hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu

Někteří z nás si do nového roku 2011 dali různá předsevzetí. Tímto článkem, který byl původně určen jako pojednání
do školy na předmět Etika, bych vám ráda ukázala, jakým
směrem se vaše předsevzetí také mohou ubírat. A ani vás
to nebude stát moc sil v porovnání s tím, kolik radosti vám
přinese výsledek.
Posledních pár týdnů to bylo až k neuvěření, někdy ke zlosti, jindy až
k pláči, zřídka kdy ke spokojenosti. Hned první den, co mi byl zadán úkol
napsat pojednání na etické téma, jsem se rozhodla, čemu se budu věnovat:
běžnému životu a hlavně chování běžných občanů. Stačilo se prostě dívat
kolem sebe.
Poslouchat ve škole o morálce, ctnosti, mravnosti a podobných ušlechtilých vlastnostech mi přišlo jako z jiné planety, když jsem po skončení
hodiny vyšla do davu.
Společnost se mění, ale zatímco díky různým pokrokům ve vědě by se
dalo předpokládat, že nás pokroková změna svede k lepšímu způsobu života,
kdo by v toto doufal, byl by hluboce až propastně zklamán. Stoikové by si
toho možná nevšímali, protože jim jde jen o svůj vlastní klid a smířenost, ale
je to opravdu správné, starat se pouze sám o sebe, případně o své blízké?
A tak si křižuju Prahu v nepříliš moderních dopravních prostředcích
městské hromadné dopravy a nestačím se divit. Nelze být v klidu a brát
dnešní dobu s nadhledem.
Děti se necítí být dětmi, dospívající nesouhlasí se svým postavením
teenagerů či adolescentů, dospělí až příliš propagují svou (ne)vyspělost a
staří si buď na všechno stěžují, nebo naopak projevují znaky apatičnosti.
Přitom každý člověk si ve svém životě všemi těmito stádii projde, měl by
tedy projevovat určitou úctu k ostatním, ať už se mu zdají vzdáleně odlišní
nebo až nebezpečně blízcí.
„Všechno je to o výchově.“ Tak zní argument těch nespokojených, kteří
sami nikdy nikoho nevychovávali. „Výchova stejně nic nezmění.“ To je zase
zdůvodnění rodičů, kteří už pomalu ztrácejí síly bojovat proti neznámým
silám, které jejich potomky sužují tam venku. Pravda se samozřejmě skrývá
někde uprostřed. Jak už to tak bývá, není jednoduché ji najít, a i když se to
člověku povede, mnohdy to neznamená uspokojení či dokonce pomyslné
nalezení klidu. Čím víc informací jedinec má, tím hůř se mu po současném
světě chodí. Není se tedy čemu divit, že touhu po vzdělání nahradila touha
po titulech, respektive po ﬁnancích následně plynoucích do kapsy, která ve
vnímání nás lidských zdrojů zůstane stejně navždycky hluboká.
Avšak! I když se mi slzy derou do očí a pomalu ale jistě ztrácím každou
část naivity a naděje, kteréžto dvě přítelkyně mi vždycky bývaly oporou,
stále zůstávám věřící. Doufající v lepší svět, takový, kde děti nepřestanou
důvěřovat fantazii a staří budou shledáni důstojnými a hodnými našeho
obdivu a pomoci.
Zatím lze ale ve společnosti spatřovat a pociťovat především nedostatek úcty, skoro bych až řekla přehršel neúcty. A tak dál naši spoluobčané
čmárají všude kolem, škrábou nesmysly na okna autobusů a tramvají, ani
za nic nepustí staršího člověka sednout sami od sebe, nepomůžou mamince
s kočárkem na schodech, na přechodech pro chodce vbíhají rovnou pod
kola projíždějících aut, protože přece mají přednost, v obchodě nepozdraví,
odpadky hází na zem, i když stojí tři metry od koše, všemu se jen vysmívají,
mluví co nejhlasitěji a nejsprostěji a cítí se jako páni světa.
Víte co mě ale drží nad vodou? Že existují i výjimky a já jim v duchu
dodávám sílu do dalšího boje s necitlivostí většinové společnosti. Protože
souhlasit s výrokem stoika Epiktéta: „Nežádej, aby se věci děly, jak chceš,
ale chtěj, aby se věci děly tak, jak se dějí, a bude ti v životě dobře.“ prostě
ještě není v mých silách.
Na závěr trocha odlehčení v podobě vtipu: „Do přeplněného autobusu
nastoupí starší paní. Všichni pánové sedí, nikdo se ani nehne. Paní se vyčítavě
ptá: „To tu není ani jeden gentleman?“ „No, gentlemanů by bylo dost,“ říká
jeden „ale místo není.“

odpoledne:
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16.45 – 19.30 – Hubneme se STOBem (začínáme 28.1.2011)
Program na pondělky a středy
14.2. – Veselý stojánek
16.2. – Had leze z díry
21.2. – Obličeje
23.2. – Karneval
28.2. – Kolíčky pro zapomnětlivé hlavičky
Úterý 15. února – kurz líčení s Mary Kay - od 17.00 hod. v herně MC

Připravujeme na březen: Jarní burza dětského oblečení, hraček
a potřeb pro děti i nastávající maminky
- více na www.mckaprik.estranky.cz



Lucie Braunová
www.blatensko.com
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Legenda jménem
Pavel Bobek
Pamatuji Pavla Bobka z počátků rock´n´rollu a nezapomenu na kontrast
jeho civilního zjevu a pohybů – úsporného podupávání v rytmu při zpěvu
i těch nejdivočejších ﬂáků, při kterých se jeho souputníci, další prominenti
počátků českého rock´n´rollu, třeba Miky Volek, Viktor Sodoma nebo Pavel
Sedláček, divoce svíjeli. Pavel Bobek i dnes, po padesáti letech na pódiu,
stále čerpá z tradic rock´n´rollu a country. Svým speciﬁckým přednesem
si získal spoustu příznivců. To, že Město Blatná se ujalo organizace jeho
vystoupení 18.března v blatenské sokolovně, je skutečně skvělá příležitost,
kterou bychom si neměli nechat ujít. Blatenské vystoupení Pavla Bobka bude
„okořeněno“ křestem
nové desky „Víc nehledám“ a doplněno
vystoupením sympatické Elišky Ptáčkové
a Acoustic Soundu.
V Blatné jsme
Pavla Bobka viděli
už 29.května 1990,
kdy přijel jako člen
doprovodu prezidenta
Václava Havla a z improvizovaného pódia
u Labutě zazpíval píseň „Ach, synku, synku“- přidalo se tenkrát celé náměstí
i s Václavem Havlem. Kolik jsme za dvacet let od té doby zlámaných koleček už opravili nebo „nechali spravit“ – (jak typické) a jestlipak jsme se už
naučili hospodařit? Nemáte nějakou lehčí otázku?
Zdeněk Malina

Swing v Blatné
Také už Vás nebaví ta šedivá zima? Vánoční dárečky už ztrácejí pel a jaro na sebe nechá ještě dlouho čekat. Nevím, jak to
vidíte Vy, ale mé srdce si únor nezískal ani oslavami Dne vítězství
československého pracujícího lidu. Historii přepisovat neumím
a nechci. Přesto si myslím, že letos má konec února šanci zlepšit
si své renomé.
V pátek 25. února 2011 v 19:00 totiž ve freskovém sále blatenského zámku propukne již sedmý koncert českobudějovického
Swing Tria Avalon (Jakub Šafr - klavír, Martin Voříšek - klarinet,
Jan Kubeš - bicí). Jazzové písně 30. a 40. let minulého století
rozehřejí Vaši mysl a rozhýbou ztuhlé klouby. Zvláště milovníky
českého swingu jistě potěší host, houslista a zpěvák Zbyněk Malý,
který má v repertoáru nejednu píseň Jaroslava Ježka či Josefa Kainara. Ale nebojte se, nepřijdete ani o tradiční pekelné kousky od
Bennyho Goodmana, Duka Ellingtona, George Gershwina a dalších
hvězd americké swingové éry.
Vstupenku na koncert si můžete pořídit v předprodeji v Knihkupectví u Polánských, nebo na místě.
AV
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 15. února – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

DECHOVÉ TRIO DUBOIS

I. Venyš – klarinet
Martin Petrák – fagot
J. Thuri – hoboj
Ojedinělý ansámbl složený ze tří dřevěných
dechových nástrojů, vznikl spojením absolventů
katedry dechových nástrojů hudební fakulty
múzických umění v Praze. Na svých koncertech
poskytují ve svém oboru jedinečný hudební
zážitek.
Středa 23. února – sál ZUŠ 10,00 hod.

nečekaných situací a bravurně vypointovaných
gagů hrdinů této hry, kteří se v chaosu dobrovolně
i nedobrovolně přijatých falešných identit snaží
udržet nejen chladnou hlavu, ale hlavně kufřík
s penězi.
Hrají: V. Hybnerová, J. Polášek, R. Trsťan, N.
Boudová, P. Kikinčuk aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
veřejnost
Pátek 25. února – zámek Blatná 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON
Koncert

Pondělí 28. února – sokolovna 19,00 hod.

PRACHY!!!

Komedie Prachy!!! (Funny Money) anglického dramatika Raye Cooneyho měla premiéru
v roce 1994 v Churchill Theatre v londýnské
čtvrti Bromley, odkud se přestěhovala do West
Endu, kde se úspěšně hrála další dva roky. Autor
se ujal režie své hry a ztvárnil roli Henryho Perkinse. Roku 2006 se hra stala předlohou scénáře
pro stejnojmenný ﬁlm.

SOLASIDO – pěvecká soutěž ZŠ JAK
Koncert KPH – Duo Teres
Zábavný pořad Zdeňka IZERA a zpěvačky
Šárky VAŇKOVÉ „Ze dvou se to lépe táhne“
- předprodej vstupenek 23.2.2011 na odd.
kultury
ŠIBŘINKY – hraje Anča Band

BLATENSKÁ RYBA

K tanci a poslechu hraje Cross Strakonice

Program kina - únor 2011

Pátek 11.2. ve 20:00 hod.
Komedie USA 2010 v českém znění

Fotři jsou lotři

/Bontonﬁlm/
Třetí pokračování ﬁlmu Fotr je lotr.
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 16.2. v 19:00 hod.
Akční USA 2010, 105 minut, s titulky

pro MegaMinda smysl. Takže vytvoří nového
superhrdinu jménem Titan. Ten chce být bohužel
také superpadouchem...
Vstupné 65 Kč

/Bioscop/
Americký thriller o vrahovi Jackovi (George
Clooney), který se skrývá v Itálii před svou
poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah
s krásnou Clarou...
Vstupné 80 Kč

Mládeži do 18 let nevhodné

Pátek 18.2. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka USA 2010

Megamysl

Mládeži přístupno

Středa 23.2. v 19:00 hod.
Fantasy ﬁlm VB 2010, 0 minut, s titulky

LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA

Američan

/Bontonﬁlm/
Když superpadouch MegaMind porazí svého
úhlavního nepřítele, Metro Mana, místo toho,
aby si vychutnával své vítězství, upadne do
depresí. Ukáže se, že život bez protivníka nemá

Příběh této frašky, využívající klasickou
metodu nedorozumění a omylů, začíná prostě:
spořádaný úředník Henry Perkins jede domů
z práce, v myšlenkách u večeře, na kterou u příležitosti oslavy jeho narozenin pozvali s manželkou
Jean své staré přátele, Vica a Betty Johnsonovy.
V metru však omylem sebere cizí kufřík, v němž
poté, co si svůj omyl po vystoupení uvědomí,
najde 735 000 liber. Henry se dovtípí, že peníze
zřejmě pocházejí z trestné činnosti, a proto má
pocit, že nemusí mít špatné svědomí, když si je
nechá. Ze strachu před zločinci se však rozhodne
zmizet s manželkou do Barcelony. Přijdou však
hosté, zničehonic se v domě postupně objeví dva
policisté a situace se začne víc a víc komplikovat,
jak se postavy zaplétají do vlastních výmyslů, výmluv a raﬁnovaných lstí. Jako ve většině komedií
Raye Cooneyho je i zde divák vystaven smršti

Připravujeme na březen:

Plesy:
Sobota 26.února – sokolovna – 20,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
školy
Čtvrtek 24. února – sál ZUŠ 17,00 hod.
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/Bontonﬁlm/
Pokračování Letopisů Narnie
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 25.2. v 17:30 hod.
Animovaný USA 2010, 95 minut, v českém
znění

Já padouch
/Bontonﬁlm/
Udržet se na špici světového zločinu dá
pořádnou fušku. A protože si na post veřejného
nepřítele číslo jedna brousí zuby Gruův největší
oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch pro
dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten
co svítí na obloze…..
Vstupné 65 Kč

 


Mládeži přístupno
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S PORT
V buzické společenské místnosti
pršelo, i když střecha nebyla děravá
Buzice - V Buzicích se rozhodli zpestřit si nevlídné zimní dny a na
sobotu 22. ledna naplánovali turnaj v karetní hře „Prší“. Věk nerozhodoval
- zúčastnit se mohli děti i dospělí.
Účast nebyla při prvním ročníku nikterak oslňující - za hráčské stoly
usedlo jen dvanáct zájemců, ale to nebylo rozhodující. „Začátky bývají
většinou slabší, nicméně věřím, že se to časem poddá,“ nechal se slyšet
ředitel turnaje Petr Samec, který se do víru hry zapojil společně se svým
šestiletým synem Lukášem.
Turnaj přesto trval téměř tři hodiny a provázela ho velmi příjemná atmosféra s ingrediencí zábavy a trochou toho napětí. Do Buzic přijel i ostřílený
mariášník Václav Leština z Kadova, který chtěl protentokrát ozkoušet na
vlastní kůži lehčí kalibr. „Ono i prší se musí umět a je třeba při něm přemýšlet,“ uvedl zkušený karbaník z Kadova, „I když hlavní je samozřejmě
dobrá karta a štěstí. Já mám sice nejraději mariáš a bulku, ale nevyhýbám
se i jinám hrám. Naučil jsem se jich za život celkem deset.“ Tentokrát se mu
ovšem na paty nalepila smůla- skončil až na deváté pozici.
„Mladou krev“ zastupoval tentokrát mimo jiných i třináctiletý David
Tchorovský z Buzic: „Já karty moc často nehraju, ale čtyři hry jsem se naučil.
Moc se mi tady na turnaji líbilo, bylo to ohromně napínavé. V duchu jsem
věřil, že to dotáhnu na třetí místo, ale ani páté mě nikterak nemrzí,“ svěřil
se po turnaji David.
S prázdnou z turnaje neodešel nikdo, cen bylo dost a dost. Nechybělo
ani chutné občerstvení. Bronz tentokrát vybojoval sám ředitel turnaje Petr
Samec, stříbrná karta byla souzena Zuzaně Chlandové z Blatné, zlatý prášek
napadal na šestiletého Lukáše Samce. „Však jsem taky celý týden poctivě
trénoval s babičkou i taťkou,“ prohlásil s radostí hrdina turnaje.
„Na zimní období chystám ještě turnaj v „Člověče, nezlob se“,“ oznámil
před rozchodem přítomných Petr Samec.
Vladimír Šavrda

Valná hromada SCV Blatná
Valná hromada SCV Blatná rozhodla o rozšíření svého
programu činnosti na rok 2011 o tři významné akce, včetně
oslav 10. výročí založení klubu
Blatná - Oslavit důstojně 10. výročí založení sportovního klubu SCV
Blatná v květnu 2011- to byl jeden z hlavních bodů jednání valné hromady
této neziskové organizace, která se uskutečnila v pátek 21. ledna v prostorách
zasedacího sálu Městského úřadu v Blatné. Na polstrované židle usedlo
celkem dvaadvacet členů SCV Blatná, což představovalo převážnou většinu
závodníků klubu z oblastí triatlonu, extrémních sportů, horské i silniční cyklistiky. Jako čestní hosté valné hromady SCV Blatná byli přítomni starosta
města Mgr. Bohuslav Navrátil a jeho zástupce Pavel Ounický.
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Ti v samotném úvodu
ve svých projevech poděkovali příslušníkům klubu
za velmi pěkné výsledky,
dosažené v závodní sezóně
2010 a přislíbili jim do
budoucnosti další podporu
a pomoc. Vzápětí předali
dárkové tašky třem vybraným závodníkům- Lukáši
Smolovi z Písku, Václavu
Pivoňkovi z Českých Budějovic a Jaroslavu Pudilovi ze Strakonic, kteří
loni dosáhli mimořádných
sportovních úspěchů / titulů mistrů republiky v cyklistických disciplínách,
Jaroslav Pudil byl oceněn
za dlouhodobou vzornou
reprezentaci i jako věkově nejstarší zástupce
závodního týmu /. Poslední mistr republiky, a to Starosta města B. Navrátil a J. Pudil při předávání cen.
ve foucrossu, Jakub Říha
z Písku, bohužel nemohl
přijet - cenu převezme dodatečně.
Debata se následně stočila na téma „výbor SCV“, který je řídícím centrem
klubu a dosud měl tři představitele- předsedu Vladimíra Šavrdu, místopředsedu Radka Řebřinu a tajemníka Romana Foučka z Písku. Valná hromada
rozhodla, aby nadále výbor pracoval ve stejném složení. Jako čtvrtého člena
určil Ondřeje Šejvla ze Strakonic, který bude zastávat funkci správce webových stránek klubu s hlasovacím právem. Bylo rovněž rozhodnuto, že volby
výboru se budou konat už ne jednou za dva roky, ale za roky tři.
Nejdůležitější částí jednání bylo schvalování plánu činnosti SCV Blatná
na sezónu 2011. Valná hromada se usnesla po dlouhé diskusi obohatit jej o tři
nové akce- časovku silničních kol v obci Chlum, která bude zároveň pietním
„Memoriálem Luboše Hajny“. Luboš Hajna tragicky zahynul loni na podzim
při střetu s automobilem. Byl to vášnivý cyklista mimořádných kvalit, který
v minulosti aktivně závodil. Protože pracoval jako vedoucí správního odboru
na blatenské radnici, bude závod společným projektem SCV Blatná a města
Blatná. Na návrh závodníka Ondřeje Hulače z Buzic se letos uskuteční
přebor horských kol v okolí jeho mateřské obce, Ondřej převezme nad akcí
patronát coby ředitel. Nejvýznamnějším zviditelněním klubu SCV Blatná
budou oslavy 10. výročí jeho založení ve dnech 21.- 22. května. Valná hromada schválila jeho osnovu, která by měla sestávat z výstavy historických
kol a staré cyklistické výstroje v přízemí blatenské sokolovny, vystoupení
členů klubu velocipedistů z Písku, besedy s cyklistickými reprezentanty,
silničního kritéria „ Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty města“
pod záštitou europoslance Edvarda Kožušníka a několika kulturních prvků.
Zbytek zůstane až na jednu výjimku stejný jako loni- proběhne blatenský
triatlon, mečíchovský duatlon, ukončení cyklistické sezóny v Sedlici formou
vyjížďky na terénních kolech po památkách Blatenska. Onou jednou výjimkou bude „Zahájení cyklistické sezóny na Blatensku- Memoriál Ch. Battaglii,
M. Krejčího a S. Říhy“ také v Sedlici. „Nadace „Jihočeské cyklostezky“ chce
náš tradiční cyklistický úvodník povýšit z lokální akce na zahájení sezóny
pro celý Jihočeský kraj s tím, že poskytne ﬁnanční dotaci a zabezpečí svoz
cyklistů ze vzdálenějších oblastí autobusy,“ informoval valnou hromadu
předseda Vladimír Šavrda. Jednání s nadací „Jihočeské cyklostezky“ budou
ovšem ještě probíhat, ve hře je myšlenka, že tradiční silniční okruh o délce
23 kilometrů pojedou závodníci, pro cykloturisty bude připraven náhradní
terénní okruh, který je provede přírodou a pamětihodnostmi regionu.
K tématu „hospodaření klubu“ předseda SCV oznámil valné hromadě,
že příjmy z roku 2010 dosáhly výše 85 000 korun. Zůstatek v pokladně a na
bankovním účtu nyní činí 5 000 korun.
Schůze valné hromady SCV Blatná trvala přes dvě hodiny. Přesně
v půl osmé večer ji předseda Vladimír Šavrda ukončil a poděkoval všem
přítomným za účast.
Vladimír Šavrda

Číslo 2 / strana 14

Blatná 11. února 2011

Ročník 22 (32)

Dům dětí a mládeže Blatná pořádá pro členy keramických a výtvarných kroužků
a další zájemce – děti, rodiče

Výlet s exkurzí do Střední umělecko průmyslové školy
v Bechyni
středa 9. 3. 2011
Odjezd: 8.00 hod z parkoviště u DDM
Návrat: 16.00 hod
Cestou navštívíme turistické zajímavosti.
Poplatek 300 Kč a přihlášky
- v kanceláři DDM do 25.2.2011

Pracovně vytížený manželský pár hledá spolehlivou chůvu na hlídání
dvou dětí, která
má ráda děti!
Oblast: Kasejovicko, Blatensko
Mag.phil. Lenka Šampalíková lenka.
sampalikova@blatna.net
Mobil: 721933386

DANĚ A ÚČETNICTVÍ
nabízím
- Vedení účetnictví a daňové evidence pro živnostníky,malé a
střední ﬁrmy
- Zpracování všech typů daňových přiznání,
účetních závěrek
- Evidence DPH, souhrnná hlášení, intrastat
- Vedení mzdové a personální agendy
- Ekonomické a účetní poradenství,spolupráce s
daňovým poradcem
Jana Hroudová, tel.: 606 347 277,
e-mail: jahroud@centrum.cz
sjednané pojištění profesní odpovědnosti

GENERALI 





















T.G.Masaryka 276, Blatná
tel.: 383 422 668, 777 782 835
www.generaliblatna.cz

Vizážistické služby
Jana Vlková
 Denní líčení
 Večerní líčení
 Svatební líčení

Tel.:605 779 628

Pronájem prostor v centru Blatné

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v centru Blatné, náměstí Míru (nad pizzerií).
Prostory se nacházejí ve druhém patře, stávají se ze dvou částí, které mohou být spojeny
dohromady. Celková plocha 114 m2. První část cca 54,3 m2 + WC, druhý prostor cca 45 m2 +
WC, chodba. Samostatný vchod, vytápění elektrickými přímotopy, vlastní elektroměr, telefonní
přípojka. V jedné místnosti je krb. Prostory jsou ideální pro kanceláře, kosmetická a nehtová
studia, masáže, solária, ordinace, atd. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, email: info@zamek-blatna.cz
Nabízím k pronájmu nebytové prostory v Purkyňově ulici v Blatné (bývalá prodejna Elimat). Celková plocha 435m2. K hale přiléhá dvůr a garáž. Přípojka na plyn, úklidová komora,
šatna, spcha, WC. Výška 2 m 95. Prostor je vhodný pro klub, bar, bowling, zábavní centrum
nebo jako sklad s prodejnou. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, email: info@zamek-blatna.cz

Dražebník AGH Blatná s.r.o.

s povením insolvenního správce
nabízí ve veejné dobrovolné dražb

vlastnický podíl velikosti 1/2
na budov a pozemcích
Milice u ekanic .p. 26

zahájení dražby: 24. února 2011 v 11:30 hod
nejnižší podání:
540.000,- K
dražební jistota:
50.000,- K
minimální píhoz:
5.000,- K
tržní ocenní:
500.000,- K
Místo prbhu dražby:
Exekutorský úad Praha 6
na adrese Blohorská 270/17
160 12 Praha 6 - Bevnov
Informace vetn dražební vyhlášky na:
www. centralniadresa.cz
www.agh-reality.cz
kontakt tel: 724 077880, Ing. Milan Holub
e-mail: info@agh-reality.cz

PRONAJMU BYT 2+1 V BLATNÉ, nová okna,
po rekonstrukci byt. jádra, VOLNÝ, MOŽNOST OKAMŽITÉHO NASTĚHOVÁNÍ,
tel.: 728 765 549

Střední odborné učiliště, Blatná,
U Sladovny 671, 388 16 Blatná
přijme
od 1. 3. 2011 na plný úvazek

učitele odborného výcviku
vyučen automechanik nebo autoelektrikář
maturita
Informace: tel. 383 412 324, 20
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OZNÁMENÍ o změně sídla kanceláře
ČPP od 1. 2. 2011

Blatenská ryba spol. s r.o., Kachní farma ,Makovská,
388 01 Blatná

Prodej

vynesených chovných kachen na Kachní farm Blatná

ve dnech 28.2.a 1.3.2011
Cena: 40,- K/ks(váha cca 3,5-4 kg)

PRODEJNÍ DOBA: 9,00–10,30;11,00–13,00
(v pípad vtšího množství je možno domluvit individuální termín odbru)
Blatenská ryba spol. s r.o., Kachní farma ,Makovská, 388 01 Blatná
Tel. 383422948
Mobil 777632177, 777762166 p. Nusl, pí. Zrostlíková
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Nyní bude hlavička ČPP a pod:
kancelář na adrese: tř.T.G.Masaryka 274, Blatná
Provozní doba:
Pondělí 8.00 - 11.30 12.15 - 17
Úterý
zavřeno
Středa 8.00 - 11.30 12.15 - 17
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.15 - 16
Pátek
8.00 - 11.30 12.15 - 15
tel./fax 383 392 758 mobil 608 266 435
Mimo provozní dobu otevřeno po tel. dohodě.

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

19 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Novostavba RD – Sedlice, RD po rekons.Lnáře, Blatná, Bezdědovice, Bělčice, Újezd u Chanovic, domky
– Drah. Málkov, Kasejovice, chalupa po rek. - Závišín, chalupy
– Metly, Slivonice, Černívsko, byt 3+1 v OV – Vrbno, hostinec
– Tchořovice, pozemky na RD – Blatná, Mačkov, Bezdědovice,
výrobní areál Mirovice, dům s obchodem - Kasejovice. Penzion
– Kubova Huť. Pronájem neb. prostor v centru Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty,
pozemky, lesy ... Kdekoliv v JČ.
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!

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA
Blatná pracovníka na pozici:
•

Do you speak English? (leden-červen 2011)
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu,
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.

Začátek kurzů, přihlašování v týdnu od 3.1.2011.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná

tel.: 732 37 47 58, e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spolenosti, firemní
benefity a odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou
volat 383 455 516, životopis na Jana.Benesova@vishay.com.
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logistik, operátor pepravy
- hlavní pracovní pomr,
- komunikace se zahr. zákazníky,
- aktivn AJ a NJ,
- technické kreslení obal,
- min. SŠ technické vzdlání,
- praxe v logistice vítána.
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SHÁNÍM PRONÁJEM
BYTU V BLATNÉ

(dvoupokojového či třípokojového).
Za nabídky děkuji.
606 267 418, vﬁr@email.cz
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Vážení�obchodní�partne�i
zveme�Vás�do�sb�rny�
firmy�
EKOŠROT�spol.�s�r.o.

Výkup�železa�a�barevných�kov��
za nejvyšší ceny !!!
I�:�25221299��DI�:�CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova�ul.��"Usila"�ZZN
Tel.:�777�960�887,�777�645�134
PROVOZNÍ�DOBA
Po,St�14,30���17,30�hod.
So�9,00���13,00�hod.

Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407

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

Nabízím úklidy domácností v Blatné a Březnici, které zahrnuje běžné
domácí práce ( bez vaření ).
V případě zájmu mě kontaktujte.

prodejna v areálu sila Blatná

Tel.: 775 507 817

�383423982; 736767624
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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��

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
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

INTERNET





připojení k Internetu od 200Kč (s DPH)
servis a opravy počítačů
tvorba webových stránek – Webhosting
pevná Telefonní linka Voip

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM
u ubytovny Tesla Blatná

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel: 721 310 480

e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net
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PROVOZ NEPŘERUŠEN!!!

Dáváme na vědomí všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, že i přes
úmrtí podnikatele pana Karla Suchého, pokračuje tato ﬁrma ve stejném
rozsahu jako dosud. Věříme, že se i nadále budete na nás obracet.
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