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Horké a suché léto 2015 aneb přepište rekordy
Průběh počasí se během letošního léta,
zejména o prázdninách, natolik vymykal
zvyklostem, že si přímo říká o porovnání
s jinými léty očima klimatologických statistik
a charakteristik.
Klimatologická stanice v Blatné měří od 1.
ledna 1990, leží v severozápadní části města
v nadmořské výšce 444 m a během letošního
léta zaznamenala řadu anomálií.
Nástup horkých prázdnin předznamenal
teplotně v průměru zcela normální květen
i červen, během kterého se však už začínala
projevovat rozkolísanost od prvních tropických dní (den s maximem teploty od 30,0 °C)
až po chladné dny, zejména kolem slunovratu, kdy nezřídka maxima nedosahovala ani
16 °C a teplotní minimum třeba dne 25. bylo
jen 4,7 °C.
Nástup tepla začal přesně se začátkem
prázdnin dne 29.6., od tohoto dne až do 8.7.
byl každý den minimálně letní (den s maximem teploty od 25,0 °C). Po několikadenní
chladnější pauze se však horko rychle vrátilo
a trvalo až do 25.7. Konec července přinesl
opět malou úlevu a hned následovala další
vlna veder, ta nejhorší, která trvala od začátku srpna až do neděle 16.8.
Zde se již zdálo, že je utrpení konec, což
ale nebyla pravda, neboť ještě přišlo finále
(bez potlesku) od 26.8. do 1.9.
Od počátku měření se nestalo, aby
ve dvou po sobě jdoucích měsících byla průměrná měsíční teplota nad 20 °C, letos tomu
tak v červenci a srpnu bylo, což nás, aspoň
tedy klimatologicky, posunulo o hezkých pár
stovek kilometrů na jih.
Mediálně vděčné je zaznamenávání teplotních rekordů k jednotlivým dnům, což však
vzhledem k relativně krátké době měření
v Blatné nemá smysl, protože ty letos padaly
jak na běžícím pásu. Pozornost si však zasluhuje několikanásobné posunutí blatenského

absolutního teplotního rekordu. Dosavadní
měl hodnotu 36,8 °C ze dne 13.8.2003
a během letošního léta se posouval celkem
třikrát! Poprvé na hodnotu 37,1 °C dne 22.7.,
podruhé na 37,2 °C dne 8.8. a potřetí na novou hodnotu 37,3 °C dne 12.8. Zde bych rád
zmínil naprosto výjimečný počet dní s maximem od 35,0 °C (někdy označován jako den
supertropický), který byl během letošních
prázdnin zaznamenán a dosáhl celkového počtu 12 dní! Toto byl hlavní teplotní fenomén
letošního léta. V jiných horkých létech (např.
1994, 2003) se vždy jednalo jen o den, dva,
tři s takto vysokou teplotou, takže nás letos
sužovala kromě délky horkých vln i jejich
naprosto neobvyklá výška, což mj. souvisí
i s velkým suchem, kdy příroda ztratila i tu
aspoň nějakou schopnost teplotní samoregulace odpařováním vody z půdy a z vegetace,
což vede ke spotřebě tepla. Celkový počet
dnů tropických dosáhl v součtu 33 a zařadil
letošní rok na špici za rokem 2003, kdy bylo
takových dnů 28. Naproti tomu se třeba
v průběhu pěti let od roku 1977 do roku 1981
(podle údajů meteostanice v Kocelovicích)
vyskytly takové dny jen dva.
Poslední tropický den letošního léta byl
zaznamenán hodně pozdě, 17. září s denním
maximem teploty 32,6 °C. V září se již tropické dny vyskytují jen zcela sporadicky, ale
letos byl hned 1. září naměřen i nový rekord
pro tento měsíc s hodnotou 33,5 °C, čímž
překonal původní rekord 31,1 °C z 20.9.2003
tedy hned o více než dva stupně.
Další kuriozitou letošního léta byl poprvé
v historii měření zaznamenaný výskyt tropické noci (teplotní minimum od 21 do 07 hodin
SEČ nesmí klesnout pod 20,0 °C). Stalo se
tak v noci z 8. na 9. srpna s minimem teploty 20,4 °C. Že se jedná o opravdu velkou
kuriozitu, dokresluje fakt, že výskyt takto
teplé noci prakticky vylučuji i z dob svého

amatérského měření od 15.10.1977 a vážně
pochybuji, že se vůbec ve druhé polovině
20. století podmínky k výskytu tropické noci
v Blatné objevily. Je sice pravdou, že ke hranici tropické noci několikrát daleko nebylo,
ale doposud odolávala.
Kromě velmi vysokých teplot dávalo lidem
i přírodě zabrat také velké sucho. To letošní
je často porovnáváno s podobným rokem
2003. Podle normálu by mělo v období od 1.1.
do 31.8. napršet v Blatné 442 mm. V roce
2003 bylo v uvedeném období 294 mm srážek, letos 284 mm, tedy o 10 mm méně. Zde
by se tedy ještě s přimhouřením oka dalo říct,
že se jedná o plichtu. Pokud však uvážíme, že
sucho v roce 2003 bylo hned po povodňovém
roce 2002, kdy byl velmi deštivý i podzim
a zásoby vody v půdě tím tedy byly vysoké
a že letošní rok je vlastně už chronicky žíznivý od listopadu minulého roku, navíc po dvou
teplých a suchých zimách, vychází nám
jednoznačně horší sucho to letošní. Však je
také znát nejenom na vegetaci, ve studnách,
v rybnících, ale i na Lomnici, kde trvá stav
hydrologického sucha prakticky nepřetržitě
už od začátku července. Přímý deficit srážek
byl ke konci srpna zhruba 160 mm, pokud ale
připočteme výrazně nadprůměrný výpar vody
z volné vodní hladiny, jenž byl vyšší jen během prázdnin o cca 80 mm vodního sloupce,
tak se už skoro nacházíme na kritické hranici
deficitu srážek 250 mm. Nezbývá, než si přát
hodně vlhký podzim i zimu, protože jinak by
toto mohlo mít pro naši krajinu nedozírné
následky.
Měsíc září začal, aspoň tedy co se srážek
týče, trochu napravovat fatální chyby svých
předchůdců, když do své poloviny stačil napršet 35 mm srážek, což činí 85 % svého měsíčního normálu. Tak jen houšť a větší kapky.
Zdeněk Vondra
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UU A k t u a l i t y
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 9. 2015
PROGRAM
Průvod a selská jízda

13.30

Zahájení – zámek

14.00

ZUŠ Blatná

14.15

Mažoretky PREZIOSO
TJ Sokol Blatná
14.30
Písečánek

14.40

Divadlo Vodník

15.00

Radůza

17.00

PŘED SVATÝM VÁCLAVEM ČASU DOST
- PO SVATÉM VÁCLAVU POZDĚ

Rozsáhlost muzea - Dřevěné městečko,
Mlýnská dolina i Valašská dědina nás opět
úplně očarovala. Pokud jste tento skanzen
ještě nenavštívili, můžeme vám jen vřele

Pro letošní rok jsme se definitivně rozloučili s létem, školní rok se již dostal do pravidelného rytmu, nastává léto babí a do našich
dní se pomalu vkrádá podzim.
SVATÉMU PROROKU VĚŘTE MICHALOVI
(29.9.), TEN VÁM O BUDOUCÍ ZIMĚ POVÍ:
KDYŽ JE NOC JASNÁ NA MICHALA, TO
ZIMA PŘIJDE VYTRVALÁ. PRŠÍ-LI V NOCI
PŘED MICHALEM, MNOHO MRAZŮ V ZIMĚ
NEZAŽIJEM.
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA A PŮJČOVNA LODĚK V ŘÍJNU.
S koncem září pravděpodobně pomalu
ukončíme letošní sezónu PŮJČOVNY LODĚK.
Pokud se babí léto vydaří, můžete ji s námi
ukončit ještě první, případně druhý víkend
v říjnu.

doporučit. Valaško na podzim je snad nejkrásnější. A Muzeum v přírodě? Je nádherné,
zvláště když ožije tradičními vánočními,
velikonočními i dalšími akcemi, které se tu
pořádají pravidelně po celý rok.

PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA NA TŘ.
J. P. KOUBKA V ŘÍJNU SE USKUTEČNÍ
POUZE O SOBOTÁCH OD 9.00 - 13.00
HODIN.
Náš tip na říjen: březová košťata
drobná keramika z Valašska
NÁVŠTĚVA VALAŠSKÉHO MUZEA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM.
Po delší době jsme opět zavítali do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je naším největším skanzenem,
abychom nasáli krásu zdejší přírody, půvab
dřevostaveb a kouzlo starých časů.

ČÍM DŘÍVE LISTÍ ZE STROMŮ OPADÁ, TÍM
ÚRODNĚJŠÍ ROK NASTANE.
KDO NA PODZIM ŠETŘÍ, TOHO ZIMA NEVYHLADOVÍ.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

V rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlásilo Ministerstvo práce a
sociálních vČcí ýR spoleþnČ s Asociací poskytovatelĤ sociálních služeb
ýR, Vás
Domov PETRA Maþkov
zve na
DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ,

u příležitosti posvícení v obci.

který se bude konat

: Kaplička v Drahenickém Málkově

ve stĜedu 7.10.2015 od 9:00 hod do 15:00 hod.

: 10. 10. 2015 od 15 hodin
Bohoslužbu povede R. D. ThLic. Marcin Piasecki
blatenská farnost.
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Z právy

z radnice
Vážení čtenáři,
v jednom čísle Blatenských listů jsem si posteskla, že se věci nedaří, tak jak bych si přála. Zmiňovala jsem vybudování workoutového
hřiště u letního stadionu. A dnes Vám mohu konečně sdělit, že akce
je dokončena.
Workoutová hřiště =venkovní posilovna je určena pro aktivní
odpočinek v doprovodu různých cviků. Jedná se o vícegenerační
„posilovnu“ pod širým nebem. Na cvičebních strojích je možné si
protáhnout záda, paže nebo nohy. Hřiště, které je přístupné komukoliv
zcela zdarma, najdete za fotbalovým hřištěm s umělým povrchem.
Dostanete se k němu buď od kostela přes povodňový val, nebo podél
uvedeného fotbalového hřiště.
Nové hřiště podporující cvičení s váhou vlastního těla bylo vybudováno za částku 546 996,- Kč (272 498,- Kč – dotace z Ministerstva
vnitra a 274 498,- Kč – finanční prostředky města Blatná).
Slavnostní otevření s ukázkami cvičení, exhibicí a soutěží
je pro Vás všechny připraveno na 1. října 2015 ve 14.00 hodin.

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ

Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
V poslední době se stále více setkáváme s dotazy od občanů, jak
vlastně strážníci Městské policie Blatná slouží a jak se jim dovolat
v případě jakéhokoliv oznámení nebo žádosti. Pokusím se na tyto
otázky tedy stručně odpovědět.
Městská policie Blatná má v současné době pět strážníků a to
včetně velitele a jeho zástupce. Vzhledem k tomuto počtu a omezením
vyplývajících ze zákoníku práce není možné, aby strážníci pokryli
službou celých 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a proto slouží každý
den směnu denní a nepravidelně směnu noční. O víkendu pak mají
strážníci pravidelnou noční směnu.
Strážníky Městské policie Blatná je možné kontaktovat na pevné
lince 383 423 467 nebo na mobilním telefonu č. 720 513 321. V době,
kdy jsou strážníci ve službě, ale nejsou přítomni na služebně, je pevná
linka automaticky přesměrována na uvedený mobilní telefon, který
mají strážníci ve službě u sebe.
V případě, že se na Městskou policii Blatná nedovoláte a Vaše
oznámení je neodkladné, volejte Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná
(telefon č. 383 422 005, 974 237 710 či linku 158).
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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Informace odboru správního
a živnostenského úřadu
Upozornění pro podnikatele
Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb.,
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon upravuje
nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné
mění i živnostenský zákon.
Jedná se zejména o tyto změny:
– Koncesovaná živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ se ke dni účinnosti zákona o pyrotechnice zrušuje;
– „Provádění trhacích prací“ se doplňuje jako další činnost do předmětu podnikání koncesované živnosti „Výzkum,
vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup
a prodej výbušnin“, který od účinnosti nové právní úpravy zní:
„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích
prací“;
– „Provádění ohňostrojných prací“ se zahrnuje do nově
zavedené vázané živnosti „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2,
T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.
Nově se reguluje požadavkem na odbornou způsobilost nákup,
prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie
P2, T2 a F4, který dosud spadal do režimu živnosti volné „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Odborná způsobilost se stanoví v návaznosti na kategorie pyrotechnických výrobků, s nimiž je při provozování živnosti nakládáno.
Podnikatelům, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona o pyrotechnice trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění
trhacích a ohňostrojných prací“ v úplném znění předmětu podnikání nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání, živnostenský
úřad provedl do 5 dnů od účinnosti zákona o pyrotechnice v živnostenském rejstříku změny předmětů podnikání dle nové právní úpravy.
Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona o pyrotechnice
trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající
v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, T2, F4 po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
zákona o pyrotechnice.
Pokud hodláte tuto činnost dále provozovat i po uplynutí uvedené
doby, jste povinni ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie
P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ nejpozději
v poslední den uvedené lhůty, tj. nejpozději dne 4. září 2016.
Živnost můžete ohlásit v úplném znění předmětu podnikání, nebo
v částečném rozsahu předmětu podnikání. Zároveň jste povinni
doložit požadovanou odbornou způsobilost pro provozování živnosti.
Pro uvedenou vázanou živnost se stanoví odborná způsobilost
a to následovně:
– „pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2“ osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona
o pyrotechnice;
– „pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění
ohňostrojných prací“ osvědčení o odborné způsobilosti podle
§ 36 odst. 1 písm. b) zákona o pyrotechnice nebo doklad podle
§ 66 odst. 8 zákona o pyrotechnice (oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů).
Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo
b) zákona o pyrotechnice vydává Český báňský úřad. Ohlášení živnosti
je osvobozeno od správního poplatku.
(pokr. na str. 4).
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Informace odboru správního
a živnostenského úřadu
(pokr. ze str. 3)
Více informaci získáte na odboru správním a živnostenském úřadu
MěÚ Blatná (J. Čadková, V. Hudečková, tel. 383 416 241 – 2)
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Zprávy
TS Blatná

Zemřelí – srpen
Pojer Jiří, Blatná, nar. 1944, úmrtí 2. 8. 2015

Dále upozorňujeme především podnikatele, kteří jsou nově
zapsáni do živnostenského rejstříku a byl jim vydán Výpis z živnostenského rejstříku, že mohou být následně osloveni různými
firmami s nabídkou zápisu do dalšího rejstříku, nazvaného
např. „Rejstřík obchodu a živností“. Podnikatelům nevzniká
žádná povinnost zápisu do tohoto nebo dalšího obdobného
rejstříku a nemusí hradit žádné poplatky.
Ing. Hana Valachová,
odbor správní a živnostenský úřad
Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené
děti, mládež a dospělé
Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu –
areál bývalé MŠ /
Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod
– v pracovních dnech.
Denní stacionář nabízí tyto služby:
aktivizační činnosti - celoživotní vzdělávání, práce s PC, práci
v keramické a dřevařské dílně, práci ve výtvarném ateliéru, přípravu
pokrmů, pracovní rehabilitaci, zdravotně tělesnou výchovu, bazální
stimulaci, dramatickou výchovu, zpěv s kytarou a muzikofiletiku,
pracovní výchovu – činnosti spojené s chodem domácnosti,
sportovní aktivity – běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, florbal,
kuželky, kondiční a relaxační plavání, stolní tenis, turistiku, kondiční
cvičení a posilování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy
kina, návštěvy městské knihovny, rekreační, kulturní a sportovní akce
a pobyty mimo zařízení, výlety za poznáním,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
●

Cílová skupina osob
Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku.
Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb.
Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní
vozíků.
Osoby s přidruženou smyslovou vadou.
Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby.

●

● Úhrada pobytu v DST - dle stanoveného stupně příspěvku
na péči

Pracovní tým
Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky, instruktor sociální péče.

●

Kontakty:
emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel:
733 503 084.
Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540
www.muss.strakonice.eu

Sokol Miloš, Bratronice, nar. 1933, úmrtí 12. 8. 2015
Kondelík Lubomír, Metly, nar. 1959, úmrtí 20. 8. 2015
Hájková Věra, Blatná, nar. 1930, úmrtí 23. 8. 2015

Festival ptactva 2015
Tchořovice u Blatné
Vycházka s pozorováním ptáků „Festival ptactva 2015“ bude
tradičně také na Blatensku, a to v NEDĚLI 4.10.2015 u Tchořovic.
Sraz bude v neděli 4. 10. 2015 v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné (49°26.31865‘N, 13°48.59068‘E). Z Blatné je možné
přijet na kole, autem či přijít pěšky (pěkná trasa vede přes Řečici
kolem Hajanského rybníka). Kdo se mailem předem nahlásí a přijede do Tchořovic do 7:00 může se zúčastnit už začátku doprovodné
kroužkovací akce, zhlédnout ukázku kroužkování ale budou moci
všichni účastníci. Vycházka povede k rybníkům v okolí Tchořovic
(upřesněno bude dle momentálního výskytu ptáků) Starý a Radov,
tůně pod letištěm nebo Dolejší či Hořejší a zpět do Tchořovic. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku jsou doporučeny, k dispozici
budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů
o ptácích a jejich ochraně.
Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi (součástí vycházky budou
soutěže pro děti). Pořádají členové ČSO (Jihočeského ornitologického
klubu České společnosti ornitologické) ve spolupráci s ZO ČSOP
Blatná. Vedou Petr Pavlík, Jan Černý a Zdeněk Voborník, ukázky
kroužkování Petr Louda a Jaroslav Fořt, kontakt: csopblatna@seznam.
cz a podrobnosti i z minulých akcí na webu www.csop.cz/blatna
a www.blatna-ornitologie.cz
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Historie skoro detektivní. „Hazard v okrese Blatenském.“

(Věnováno vzpomínce na Jana Olejníka)
Při prohledávání presidiálních spisů v archivu se nám podařilo narazit na množství
pramenů zachycujících každodennost okresu
blatenského v období první republiky. Mezi jinými se zde nacházela i četnická hlášení o hazardních hrách, které byly a jsou problémem
společnosti již od středověku. Zakazovala je
jak církev, tak i světská moc, jelikož v nich
viděly škodlivou zábavu, která ochuzovala
rolníky a řemeslníky. Pohled na hazardní
hry se nezměnil ani na počátku 20. stol.,
kdy se znovu objevila omezení ministerstva
financí. Hazardní hry o peníze měly být
potírány a podniky provozující tuto činnost
zavírány. Byl to boj s větrnými mlýny, avšak
ani jedna strana se nevzdávala a vymýšlela
nové strategie.
Typickým příkladem je případ z Bezdědovic: „Při služební obchůzce dne 12. 7.
1926 kolem 3. hodiny přišel str. Rozsypal
k hostinci Marie Pěčové v Bezdědovicích
čp. 27 a slyšel z osvětlené šenkovny karetní výrazy ze zakázané hry barvičky
jako: 15 víze, pasu, 15 hraju, ber atd.,
z čehož bylo zřejmo, že se v nálevní
místnosti hraje zakázaná hra barvička.
Str. Rozsypal chtěl jíti dovnitř, avšak
dveře do hostince byly uzamčeny, tak
že musel tlouci na okno a po chvíli,
když hostinská Pěčová dveře otevřela,
nacházelo se v šenkovně až 8 hostů,
kteří rychle z hostince zmizeli.“ Později
zmíněná šenkýřka udala všechny hráče, kteří
v jejím podniku hráli ferbla neboli zmíněnou
barvičku, avšak na svou obranu uvedla: „…
že tyto hráče několikráte napomenula,
by této hazardní hry nechali a šli domů,

ale tito prý ji neposlechli.“ Je zřejmé, že se
snažila vyhnout nejtvrdšímu trestu uzavření
podniku, čímž by přišla o živobytí. Podobnou
strategii zachycujeme i u případů z prosince
1924 z Písku u hostinského Holaje z hostince
„Na Ohradě“ a podsudní Čermákové z hospody na „Zelené“. Ti totiž úplně popírali
přítomnost hráčů ve svém podniku.
Ve většině případů se objevuje ještě jedno
obvinění provozovatele hostince, a to z porušení „policejní hodiny“, což byla nařízená
zavírací doba všech pohostinských podniků.
Takový případ zachycujeme v Rožmitále pod
Třemšínem dne 4. 1. 1925, kde byli chyceni
hráči v hostinci „Na Růžku“ a v nádražním
bufetu. Oba provozovatelé byli následně
stíháni z porušení „policejní hodiny“, čemuž
se nijak nebránili. Ze zápisů je patrné, že pro
četníky nebylo těžké odhalit tyto podniky,
neboť stačilo projít okresem kolem půlnoci
a hledat rozsvícená okna.
Hráči však také nebyli úplně bezbranní
vůči ruce zákona. Např. v uvedeném případě
z Bezdědovic všichni utekli z hospody. Ne
vždy měli takové štěstí. Ve zmíněném případě z Rožmitálu stihli hráči schovat peníze
na stole a příchozímu strážníkovi tvrdili, že
hráli „Kaufcvik“ (capáry). Obdobnou obranu zkoušeli i uprchlí hráči z Bezdědovic:
„Tomášek a Koman se vymlouvali, že
hráli maryáš…. Biskup se vymlouval,
že barvičku nehrál, nýbrž že hrál dardu
(tartl), ačkoliv jest to též zakázaná hra…
Kacetl se vymlouval, že pouze ku hraní
přihlížel (kibicoval)…“ Většinou jim to však
nepomohlo a všichni aktéři dostali pokutu.
Navíc dozajista nebyli pochváleni ani doma,
že takto nakládají s penězi domácnosti.

Setkání
Začátkem září došlo v blatenské Podatelně k setkání dvou absolventů Route 66 na kolech.
Pan FRANTIŠEK ŠESTÁK a RUDY BECKER (manžel blaten.
rodačky D. Knížové) si vyměňovali zážitky z náročné cesty napříč

V jednom případě hazardní hry se jednalo
dokonce o zpronevěru, když Matěj Petráň
prohrál v Písku 3000 korun. Tyto peníze byly
určeny na nákup sladkovodních ryb, takže
nepatřily přímo jemu. Jednalo se pravděpodobně o chorobného hráče, protože během
prosince byl chycen dokonce třikrát při této
nekalé činnosti.
Svátky a tržní dny, kdy se sjíždělo větší
množství lidí, byly nejvhodnějším obdobím
pro rozkvět této zábavy: „…Božena Křížková, hostinská z Blatné čp. 23, v jejímž
hostinci byli výše uvedení při hře četnickou hlídkou zdejší stanice o výročním
trhu dne 15. 6. 1926 přistiženi.“ Proto
právě v období radovánek měli četníci nejvíce
razií a prohlídek veřejných podniků.
Náš drobný příspěvek ukazuje zažité
strategie hráčů, provozovatelů pohostinských zařízení a v opozici onu ruku zákona,
která v této době bojuje v okrese blatenském
s neorganizovaným hazardem. Díky tomuto
aspektu se nám odkrývá společnost jako
taková, kdy v hospodě většinou nalézáme
muže - hráče a ženu - provozovatelku pohostinství. Dle datací jednotlivých případů
lze snadno odhadnout, že četníci šli mnohdy
na jistotu a netrestali vždy nejtvrdšími sankcemi. Zmíněné podniky i pro ně sloužily totiž
jako důležitá sběrna informací o místním
obyvatelstvu. Jediný závažný přestupek je
zde zpronevěra, která byla spíše výjimkou.
Za zmínku snad ještě stojí, že z hazardních
her byla nejoblíbenější karetní hra ferbl,
kterou si osobně pamatuji z dětství jako
společenskou a nikoliv jako hazardní hru.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

USA. Rudy se inspiroval knihou F. Šestáka, kterou mu poslala jeho
blatenská tchýnička (dle Rudyho).
Rudyho podpořili fanoušci, kteří - na jeho pokyn - posílali za každý
km 1 dolar na pomoc Nepálu. Již dnes tam stojí 2 školy pro děti...
Oba pánové by rádi podnikli společnou výpravu, tak snad příští
rok, držme palce...
Knizova D.st.
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Počítačový kroužek pro žáky ZŠ
Střední odborná škola Blatná již tradičně od října otevírá počítačový kroužek pro žáky základních škol. Kroužek probíhá každý pátek
od 14.00 do 15.30 hod. Letos začínáme 2. října 2015. Kroužek je zdarma
a je zaměřen na aktivní práci s počítačem.
Jako novinku vyzkoušíme programování
tu, vyzkoušíme 2D grafiku, 2D animace,
aplikací pro mobilní telefony a tablety, což
úpravu fotografií, případně programování
bylo zařazeno i do výuky na SOŠ Blatná (viz
v jazyce C#, 3D grafiku či jednoduché zprafoto). Nebo podle zájmu navážeme na minulý
cování videa. Začíná se od úplných základů,
předchozí znalosti nejsou nutné.
V minulých letech žáci na kroužku aktivně
pracovali na počítači, vyzkoušeli si základy
nejnovějších softwarových technologií i počítačové grafiky, které se vyučují na SOŠ Blatná
v oborech Informatika v ekonomice, Elektronické počítače, v omezené míře i na oboru
Obchodní akademie.
Kroužek je v moderní počítačové učebně
SOŠ Blatná s datovou projekcí. Každý mladý člověk má svůj počítač a přidělený účet.
školní rok a pokročíme ve tvorbě webových
Výuka probíhá na nejnovějších počítačích
stránek v HTML 5, na webových stránkách
a programovém vybavení, které se používá
vytvoříme jednoduché programy v javascripi v profesionálních firmách.

Poděkování městu Blatná
a organizátorům Jihočeských
klavírních kurzů
Klavírní kurzy, založené paní Zdenou Janžurovou - výjimečnou
pedagožkou a autorkou čtyřdílné klavírní školy, jsem poprvé navštívila
v létě 2008 se svojí tehdy sedmiletou žačkou. Konaly se v Písku na začátku prázdnin a díky skvělé partě lidí, kterou jsme zde poznaly a také
okouzlující atmosféře města, jsme se staly pravidelnými účastnicemi.
Když jsme se v roce 2013 z důvodu stěhování ZUŠ loučily s klavírními kurzy v tomto malebném městě, bylo nám smutno. Původní
prostory ZUŠ, která nám poskytla zázemí, byly v krásných historických prostorách s výhledem na zbylé městské hradby a řeku Otavu.
Město Blatná jsme my klavíristé letos navštívili již druhým rokem. Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké uznání a poděkování
lektorce kurzů paní MgA. Janě Korbelové, že pro nás vybrala nové
skvělé prostory a navíc vše obdivuhodně zorganizovala včetně např.
zajištění koncertního nástroje. Navíc se jí podařilo získat pro kurzy
dvě nové úžasné patronky – herečku paní Ivu Janžurovou, švagrovou
výše zmíněné Zdeny Janžurové, a dále paní baronku Janu Hildprandt
Germenis, která podpořila konání klavírní výuky a koncertů v prostorách zámku. Obě dámy se rovněž mezi nás osobně dostavily, což byl
pro všechny účastníky kurzu další vyjímečný zážitek.
Velmi pozitivně musím také hodnotit nejen vedení ZUŠ Blatná, ale
i vedení města. Milé bylo přijetí ve škole panem ředitelem Martinem
Škantou, stejně tak srdečná a lidská byla slova paní starostky Kateřiny
Malečkové, která byla přítomna na většině koncertů v rámci našeho
kurzu. Rovněž musím ocenit úžasnou aktivitu a perfektní organizaci
zastupující ředitelky Centra kultury a vzdělávání paní Bereniky
Políčkové, jejího týmu a sester Anny a Dany Zrostlíkových.
Klavírní kurzy pro mne, mé kolegy, naše žáky a studenty znamenají nesmírné obohacení jak po profesionální, tak lidské stránce.
Jedinečná výuka a semináře MgA. Martina Ballýho a MgA. Jany
Korbelové jsou „živnou půdou“ dalšího uměleckého vzdělávání. Navíc
na koncertech jsme měli vzácnou možnost naslouchat hře špičkových
hudebníků světového formátu. Klavírní výuka, semináře, koncerty,
magické prostředí města a překrásného zámku tvoří vyjímečnou
událost pro všechny zúčastněné. Ne náhodou tedy i návštěva z Ministerstva kultury ocenila vše kladně.
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Minulý rok byl žákům vysvětlen princip
3D tiskárny a ukázán 3D tisk. Letos můžeme
předvést práci na CNC frézce a její programování, které se učí žáci oboru Elektronické
počítače.
Na kroužek chodí motivovaní žáci od
4. do 9. třídy ZŠ. Jejich počítačová gramotnost je většinou na velmi dobré úrovni. Jde
o to žákům ukázat, že informatika je též aktivní tvořivá práce, ve které lze nalézt realizaci
i uplatnění v budoucí profesi.
Pavel Kozlovský, Aleš Drobník

Prázdniny utekly, zůstává však krásná vzpomínka nejen na naši
klavírní partu nadšenců, ale navíc i na kulturu podporující a podobně nadšené obyvatele města Blatná. Díky za vše, budeme se k Vám
do Blatné moc rádi vracet!
Iva Angelková, zást. řed. ZUŠ Litvínov
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Dobrovolní hasiči z Mečichova udělali sto dvacátý pátý zářez
na společné proudnici čtyř generací
Co vrub, to rok pestrého života
patronů obce a nositelů osvěty.
Mečichov - Nejdřív práce, potom zábava. To platí, co svět světem stojí. A tak
nějak podobně to měli letos nastaveno okolo
11. července občané Mečíchova - členové místního Sboru dobrovolných hasičů především. Až
na to, že té práce a toho shánění bylo poněkud
víc než zábavy. Zdejší hasičský sbor totiž slavil
kulaté narozeniny- 125. výročí svého založení.
Bylo ve všeobecném zájmu, aby celá vesnice
přivítala pozvané sbory z ostatních obcí „vyšperkovaná“ a jako ze škatulky. Aby všechno
klapalo a průběh oslav byl důstojný a spořádaný.
To všechno se 11. července zásluhou obětavosti
a zápalu mnoha dobrovolníků i zásluhou představitelů zdejší samosprávy podařilo ne na sto,
ale na sto padesát procent.
Hasičská slavnost v Mečichově byla zahájena
uvítáním sborů na návsi a procítěnými proslovy.
Jako čestní hosté se společenské akce zúčastnili emeritní senátor a velký přítel hasičstva
ing. Josef Kalbáč z Třebohostic a pan Václav
Prušák - člen okresní asociace hasičských sborů.
Po úvodní části programu následoval průvod
obcí, v jehož rámci domácí hasiči položili věnec
u zdejšího památníku obětem 1. světové války
a za zvuků státní hymny u něho drželi čestnou
stráž. Poté už se všichni přítomní přesunuli
na travnaté cvičiště za Mečichovem, kde bylo
všechno nachystáno pro konání soutěže v požárním útoku.
Předvést co možná nejkvalitnější výkon si
předsevzalo osm mužských družstev, čtyři ženské sestavy a blýsknout se v co možná nejlepším
světle chtěl i hasičský „potěr“ z šesti týmů.
Snad toho dne svatý Florián, patron hasičstva, vstal z nebeské postele levou nohou
a dával to za vinu mečíchovským, kde měl
zrovna „službu“ a zachtělo se mu být trochu
/dost/ zlomyslný. Buď jak buď, domácím se
útok nezdařil a jejich rozklížený pokus byl
rozhodčími ohodnocen jako neplatný. Starosta
SDH Mečíchov František Klečka zůstal však
i za této situace ateistou: „No, neměli jsme kompletní družstvo. A náhradníkovi se nepodařilo
spojit rozdělovač. To se ale stává i v „lepších
rodinách“. Navíc se nám při balení hadic před
startem do arzenálu zamotala i jedna stará
a děravá. My jsme ovšem nepočítali s nějakým
lepším umístěním. Tentokrát bylo mnohem
podstatnější, abychom připravili dobře celou
naši akci a to se, myslím, podařilo,“ uzavírá
krátký monolog František Klečka. Sebevědomí
domácích stejně zanedlouho zdvihly místní
hasičky, které opanovaly výsluní své kategorie.
Mezi muži nenašli přemožitele „chráněnci
svatého Floriána“ ze Záboří /27, 83/. Stříbrnou
příčku obsadili hoši ze Zadních Zborovic /31,
28/. Na stupně vítězů se ještě vešli dobrovolní
hasiči z Třebohostic /33, 44/. Nepopulární
„bramborovou“ medaili si domů odvezla
Doubravice /35, 05/. S pátou pozicí se museli

spokojit hosté z Čečelovic /38, 77/, šestá čekala
na partu z Lažánek /45, 46/. Bratroničtí nadšenci se mohli utěšovat jen tím, že se jim na rozdíl
od domácích nic nerozpojilo /49, 08/.
Hrdinkami dne se staly po právu mečichovské hasičky, které s velkým náskokem porazily
své konkurentky /29, 79/. Stříbrná Doubravice
měla podstatně horší čas/45, 80/, bronzové
Čečelovice se jen taktak zastavily před padesátkovou hranicí /48, 86/. Záboří bylo možná
horkým favoritem, ale prudce ochladlo při
totožné situaci, jakým prošli mečichovští muži.
Útok se změnil v chaos a byl z toho neplatný
pokus číslo dvě.
Zajímavé bylo sledovat při práci s hasičskou výstrojí dětské naděje. Mnoho zkušených
a ostřílených hasičských činovníků pocítilo

Mečichovské hasičky si běží pro vítězství.
v těch chvílích hrdost a dojetí nad tím, že
na jejich celoživotní dílo navazuje nová generace. Famózního vítězství zde dosáhlo školní
těleso ze Záboří /26, 40/ /Záboří mělo vskutku
šťastný den/, následované vrstevníky z Třebohostic A /26, 50/a Zadních Zborovic A /28,
00/. Medailovou hranici těsně minulo družstvo
Zadní Zborovice B /29, 00/. Mládež z Bělčic se
umístila na pátém stupni výsledkového žebříčku
/43, 50/. Černou známku tentokrát oblízli děti
z týmu Třebohostice B /61, 00/.
Po celý slavnostní den byla k vidění ruční
stříkačka tažená koňmi, pořízená předky
dnešních členů mečíchovského sboru v roce
1908. „Jsme na ni jaksepatří hrdí,“ říká starosta SDH Mečichov František Klečka a zálibně
přejíždí rukou jasně červený plech karosérie,
„Stříkačka je plně funkční a ve velmi pěkném
stavu. Občas s ní zajíždíme i na hasičské akce
mimo naši obec. Máme k tomu i odpovídající
historické oblečení - repliky starých bílých
hasičských uniforem. A pozor! Také kovové
přilby a ty jsou původní,“ upozorňuje zapálený
ochránce starých ideálů. Ve vlastnictví sboru se
také nachází i další „skvost“. „Jde o dvoukolovou motorovou mašinu, která byla zakoupena
roku 1935 i s odstředivým čerpadlem od firmy
Bohumil Mára. V roce 1941 k ní mečíchovský
sbor dokoupil i předvozek z důvodu snazšího
transportu k požárům. V současné době není
tahle kráska provozuschopná, ale připravujeme
její celkovou renovaci,“ poznamenává František
Klečka.

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Mečichově roku 1890 bylo jistě chvályhodným
počinem. Bohužel se dost nedbalo na zaznamenávání důležitých údajů a jejich uchovávání pro
budoucí pokolení. Až do roku 1898 se nevedly
žádné zápisy. Od roku 1898 bylo toto napravováno zápisy do „Pamětní knihy hasičské“,
ovšem kniha se do dnešní doby nedochovala.
Roku 1912 byly pořízeny dvě knihy - jedna
pro zápisy ze schůzí, druhá pro evidenci dění
ve spolku. Knihy se vedly do roku 1931. Pak už
se zaznamenávaly údaje pouze do jedné a ta
končí posledním zápisem z 8. ledna 1954.
V prvních letech existence sbor vlastnil
pouze starou kůlnu, kde uchovával veškeré
hasičské potřeby. Teprve roku 1924 se podařilo získat obecní chlívek, jenž byl přistavený
k hasičskému skladišti a začalo se s mohutnou
přestavbou. Podle dobového zápisu se sboru
podařilo „na darech sehnat šest kusů dřeva,
a za vydatné pomoci všech členů se podařilo
postavit nový hasičský sklad.“ I tak stála tehdy
přestavba 4048 korun.
O více než půl století později - 26. června
1975 - byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice za velké účasti okolních sborů.
20. května 1979 došlo ještě za touto budovou
k přistavění konstrukce na sušení hadic.
Obzvlášť potěšující bylo, že se v Mečichově
podařilo založit hned dvě družstva mladých
požárníků. Stalo se tak roku 1976 a funkce
vedoucího se ujal Jan Tománek. Děti reprezentovaly obec několik let na soutěžích v blízkém
i vzdálenějším okolí. Družstvo dívek bylo složeno z Jitky Balkové, Evy Matouškové, Aleny
Roubalové, Ladislavy Bendové, Marty Bendové
a Ladislavy Kučerové. Chlapecký oddíl sestával
z Jana, Zdeňka a Ladislava Tománkových, Jana
a Jiřího Pekárkových, Petra Hrby, Vojtěcha
Malého, Pavla a Milana Knězových, Ladislava
Bendy a Miloslava Slavíka.
Roku 2008 vzniklo v Mečichově ženské
družstvo a hned se prezentovalo na několika
hasičských cvičeních. Složení bylo následující:
Barbora Sýkorová, Kateřina Klečková, Petra
Balková, Veronika Hrbová, Jana Klečková, Iveta
Sýkorová, Pavlína Vydrová, Veronika Petráňová. Družstvo trénují Pavel Klečka a Jaroslav
Plechatý.
Jako ostatně i všude jinde také v Mečichově
vyvíjejí dobrovolní hasiči odnepaměti bohatou
činnost i v jiných oblastech. Zejména v kultuře
i sportu, organizují stavění máje, dětské dny,
masopust aj. Neustále se zdokonalují v hlavním
poslání sboru a nechybí na hasičských soutěžích, cvičeních a oslavách všeho druhu.
Nejstarším žijícím příslušníkem SDH Mečichov je Václav Král /72 let/. Nejdéle působí
u mečichovského sboru Vojtěch Boháček - plných 56 let! Nynějším starostou SDH Mečichov
je František Klečka, funkci velitelky vykonává
Pavlína Plechatá. K dnešnímu datu tvoří sbor
74 členů.
Vladimír Šavrda
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"Jubilejní desátý Fotofestival je za námi a už teď se těšíme na další ročník
Děkujeme všem zúčastněným a příznivcům za skvělou a pohodovou atmosféru.
V příštím čísle Blatenských listů se můžete těšit na obsáhlejší report z celé akce."

MateĜské centrum KapĜík poĜádá
v budovČ DDM Blatná

BURZU KOJENECKÉHO, DĎTSKÉHO
A TĎHOTENSKÉHO
OBLEÿENÍ,
SPORTOVNÍCH
POTġEB, KOÿÁRKĩ
A HRAÿEK
PĜíjem zboží: þtvrtek 15.10. - 17.30–19.00 hod.
Prodej zboží:

pátek 16.10. – 14.00–17.00 hod.
sobota 17.10. – 9. 00–11.00 hod.

Výdej neprodaného zboží: sobota 17.10. – 15.00–15.15 hod.
PĜijímány budou pouze potĜeby a obleþení vhodné na podzim a zimu!!
DČtské obleþení pĜijímáme do velikosti vČku cca 15 let dítČte. Obleþení musí být þisté,
oznaþené rozumnou cenou. Pokud chcete prodat soupravy, jednotlivé díly musí být spojené
a oznaþené.
Všechny vČci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v DDM (nebo na
www.mckaprik.estranky.cz).
Poþet kusĤ k prodeji je omezen na 40 (2 seznamy po 20 kusech)!!
Koþárky, postýlky, hrazdiþky a ostatní potĜeby vČtších rozmČrĤ lze také vyfotografovat,
s pĜiloženým inzerátem bude fotografie vystavena.
Z každého kusu si MC pĜi pĜíjmu zaúþtuje poplatek
1,- Kþ a z prodaných vČcí 10 %.
VČci, které nebudou vyzvednuty do pondČlí
19.10.2015, budou vČnovány na charitu.
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Jak se žije drobným živnostníkům na Blatensku
Malíř a natěrač „Pepé“ Rosík také v roli
herce a cestovatele
Blatenský malíř a natěrač „Pepé“ Rosík
nejenže má svou práci rád. Jeho profese ho
přivádí také do různých zajímavých situací.
Například při bílení vnitřních prostorů blatenského zámku zažil svou čtvrthodinku slávy
před televizní kamerou coby příležitostný
herec. O téhle nevšední minikapitole jeho
života, dobrodružné povaze a samozřejmě
životě drobného českého živnostníka jsme si
spolu na sklonku jednoho letního podvečera
nenuceně a neškrobeně popovídali.
V. Š: „Tak, Pepé - prý ses na místním zámku tak trochu sklouzl na dráze pro televizní
hvězdy. Dokonce se s tebou chtěly údajně
fotografovat děti v zámeckém parku. Jak
malý český malíř k takové cti přišel? Užíval
sis to dostatečně?“
J. R.: „O tom žádná. Je pravda, že díky své
profesi jsem se na blatenském zámku dostal
před televizní kamery a byla to ohromná
věc. Pracoval jsem v interiéru šlechtického
sídla a zrovna tam přijel štáb České televize, aby na místě natočil hraný dokument
o rodu Jagellonců. Já na chodbě doslova vlítl
do náruče paní produkční. Ta mě oslovila,
zda bych neměl zájem zahrát si v tomto dokumentu písaře. Prý ji vypadl jeden člověk.
To mě doslova nadchlo a s nadšením jsem
nabídku přijal. Oblékli mě do dobového kostýmu, na hlavu mi nasadili dlouhou paruku.
A v zelené kapli ve věži, kde se děj odehrával,
jsem pilně zapisoval husím brkem do tlusté
knihy naoko všechno, co přítomný panovník
pronesl. A k tvé druhé otázce- na zámeckém
nádvoří se to v těch chvílích skutečně hemžilo
dětmi z letního tábora a ty moc stály o to se
se mnou nechat vyfotografovat. Tak tohle je
moje šlépěj do historie České televize!“
V. Š: „Co vím, koluje ti v žilách cestovatelská krev a miluješ dobrodružství. Kam ses naposledy vypravil dál než na české hranice?“
J. R: „Tak naposled to bylo hodně exotické- naše čtyřčlenná skupina blateňáků
ve složení moje maličkost, Inka Hanzlíková,
Hana Šilhánová a Jiří Braun vyrazila na měsíc
do Peru. Na to nikdy nezapomenu. Fascinující zážitky na jezeře Titicaca při plavbě
uprostřed rákosových ostrůvků, jedinečný
týden s průvodcem v džungli. Dobrodružství
tady samozřejmě číhalo na každém kroku na břehu nás sledoval krokodýl, malý výlet
na loďce, co do ní teklo….. To by bylo na dlouhé povídání.“
V. Š: „Tak v téhle rovině šlo o dojmy návštěvníka z evropské země. A co takhle dojmy
profesní- myslíš, že by ses tam uživil coby
malíř a natěrač? Těžko, viď? „Zlatá Blatná“.
To sis určitě řekl.“
J. R: „Tak to máš stoprocentní pravdu.
V Peru bych si ani neškrtl. Tam se mnoho lidí
vůbec nenamáhá dostavět dům. Rozestavěná
rádobyobydlí tam pokrývají celou plochu,

ale takhle tam oni prostě žijou. Rozhodně
malířům tam pšenka kvést nemůže. Vzpomněl jsem si v džungli i na stavebniny Albína
Veselého, jaký by tam asi udělal kšeft /smích/.
Veškerý stavební materiál tamních obyvatel
obnáší rákosové desky a bambus.
Hodně silným zážitkem v Peru, abych
nezapomněl to nejdůležitější, byla návštěva
španělskými dobyvateli netknutého horského
sídla starých Inků Machcu Picchu. Při této
příležitosti jsme neváhali si pořádně přivstat,
abychom pořídili foto ještě bez turistů a taky
nám nebylo líto drápat se nahoru po starobylé incké stezce. Denně tohle kouzelné místo
navštíví na 5000 lidí.“
V. Š: „Svou profesi máš rád, ale stane se
ti taky, že bys při nějaké zakázce vyloženě
trpěl?“
J. R: „Nejvíc trpím, když dostanu šlupku
elektrickým proudem. A to už se mi stalo
minimálně dvakrát. Jedna zákaznice chtěla
v koupelně ustřihnout starý drát a místo zasádrovat. Jenže tam kolovala „šťáva“ a když

jsem jí chtěl vyhovět, fláklo mně to, až jsem
spadl do vany, kde naštěstí nebyla voda. Jiný
zákazník zase odšrouboval vypínače a ujišťoval mě, že se nemůže nic stát. Nemám se prý
bát. A samozřejmě zase pecka, až jsem svítil
jako pouliční kandelábr.“
V. Š: „Pamatuješ si , jaká byla tvoje nejhorší zakázka?“
J. R: „Jednou si mě objednala jedna silně
intenzivní kuřačka. Hotový porod. Chtěla
místnost na bílo, ale po každém nátěru stěny
znovu zežloutly. A strop nad houpacím křeslem, kde si milá paní vychutnávala cigára
nejvíc, byl úplně hnědožlutý. Čtyřikrát jsem
musel místnost vymalovat, než jsem mohl
být spokojený.“
V. Š: „Tak jsme se pomalu přesunuli
k tomu, jak se žije drobným českým živnostníkům na Blatensku. Jaký byl tvůj profesionální
rozjezd?“
J. R: „Štětkou a válečkem jsem se začal
živit před cca dvaceti lety. Nejdřív jako zaměstnanec, potom jsem se osamostatnil. Šlo
to pěkně od píky - nejdřív malinké pokojíčky,
ordinace a čekárny, mateřské a základní
školy, sem tam natřít nějaké dveře. I po tak
dlouhé době pro mě znamená moje práce ne
povinnost, ale je to hobby. Těší mě pohybovat
se po různých místech a setkávat se s různými lidmi. Občas se objeví i nějaká oprav-
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dová výzva - například loni jsem možná trhl
národní rekord při kompletním vymalování
blatenské sokolovny.“
V. Š: „A co konkurence? Nepřekážíte si?“
J. R: „Určitě ne, práce v tomhle oboru
je na Blatensku dost. Malířů je sice víc, ale
každý si najde svůj prostor. Konkurence je
určitě zdravá, nutí člověka se zdokonalovat
a nepolevit. Proto taky navštěvuju co možná
nejvíc školení, pořádaných výrobci barev.
Nechci usnout na vavřínech, zajímám se
o nové produkty, technologie atd. Dokonce
jsem zakoupil i výkonný stříkací stroj, s nímž
za krátkou dobu vymalujeme ohromné plochy o několika tisících metrech v továrních
halách. Nerad bych, aby mě zákazník překvapil odbornou otázkou, na kterou nebudu
schopen odpovědět. Zákazník je dnes taky
o poznání náročnější. Setkávám se často
s tím, že mi předá klíče od bytu či stavení
a vyžaduje kompletní služby, včetně sestěhování a úklidu. Do módy se také například
dostala kombinace barvy a tapety v interiérech bytů a domů.“
V. Š: „Asi nejzajímavější stránkou tvé profese je renovace starých věcí a památek. Prý
teď zejména obnova dveří, oken a nábytku
děsně „frčí“…..
J. R: „To je pravda a baví mě to úplně nejvíc. Není nad to, když člověku pod rukama
získává oprýskaný a ošklivý mobiliář ztracenou krásu a lesk. Když zdánlivě bezcenný
majetek ožívá. V poslední době se bohužel
setkávám s tím, že lidé do starých stavení
osazují plastová okna. Jednak je to nevhodné,
jednak tohle je živná půda pro vznik plísní.
Když byla řeč o památkách, na Blatensku
jsem kupříkladu renovoval kompletně kapli
ve Tchořovicích. Na blatenském zámku zase
původní dřevěné schody a vitráže.“
V. Š: „Prý se taky zabýváš písmomalířstvím…..“
J. R: „I to jsem zahrnul do nabídky služeb
zákazníkům. Dělal jsem například nápis nad
blatenským penziónem „Slunce“ nebo nad
hasičskou zbrojnicí ve Skaličanech.“
V. Š: „Takže souhrnem - jak se žije malíři
a natěrači „Pepé“ Rosíkovi na Blatensku?“
J. R: „Myslím, že se mi daří. Jak už jsem
předeslal, práce mě těší a zákazníci se vracejí, což je základ úspěšného podnikání.
Jako člověk taky nejsem náročný. I když
miluju vzdálené země a exotiku, ke štěstí mi
stačí plácnout sebou k rybníku nebo posedět
na zahradě, kterou si teď buduju, včetně
okrasných dřevin, u svého domu. A byl
jsem moc rád, že jsem měl v létě příležitost
převzít úlohu jednoho z vedoucích dětského
tábora na Pálenci, jehož ústředním tématem
byly filmové postavy Asterix a Obelix. Pobyt
v přírodě a mezi dětmi představoval hotový
balzám na mou duši. A táboráky? Hotová
poezie!“
„Pepé“ Rosík je tedy vlastně dokonale
spokojený člověk. A to v dnešní smutné době
vůbec není málo.
Vladimír Šavrda
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

25. 9. - 25. 10.
VIAGGIO
Výstava fotograﬁí Pavla Drdela
Kaplanka Na Příkopech 213

28. 9. PONDĚLÍ | 13:30 |
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Nádvoří zámku Blatná
Již tradiční Svatováclavské slavnosti
se i letos odehrají na nádvoří zámku
Blatná. Těšte se na pestrý kulturní
program:
13.30 | Průvod od kostela k zámku
13.45 | Selská jízda před zámkem
14.00 | Zahájení v zámku
14.05 | ZUŠ Blatná
14.25 | Mažoretky TJ Sokol Blatná
14.35 | Písečánek – děti zatančí pásmo „Sej, sedláčku, sej“
15.00 | Divadlo Vodník - Dětský divadelní spolek v Měčíně v hudebním
doprovodu Dity Hořínkové a Pavla Voráčka
17.00 | Radůza

28. 9. PONDĚLÍ | 17:00 |
KONCERT: RADŮZA
(v rámci Svatováclavských slavností)
Nádvoří zámku Blatná
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a
autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Od
té doby je jednou z nejvýznamnějších
českých zpěvaček v žánru folk&country u nás.
Předprodej lístků: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 290/220 Kč

3. 10. SOBOTA | 21:00 |
ELEQTRONIQ NIGHT | DRUM
AND BASS MUSIC „DJ´S ALL
NIGHT LONG“
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

4. 10. NEDĚLE | 9:00 |
VYCHÁZKA - FESTIVAL
PTACTVA 2015
ZO ČSOP Blatná
Sraz v 9:00 na vlakové zastávce Tchořovice

7. 10. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

7. + 8. 10. |ST+ČT
| 15:00 – 18:00 |
MILENIUM KNIHY: ZAŽIJTE
MUZEJNÍ KNIHOVNU JINAK
Muzejní knihovna, II. patro Městského
muzea Blatná
7. 10. | PÍSMO A KNIŽNÍ KULTURA
8. 10. | KNIHA JAKO MASMÉDIUM
PROPAGANDY
Druhé milénium by se mělo nazývat
tisíciletím knihy, neboť právě písmo
tištěné i psané se v tomto období stalo důležitým a trvalým komunikačním
prostředkem. Přijďte i vy do muzejní
knihovny odhalit tajemství psaného a
tištěného textu z 15. – 20. stol.
Akce proběhne v rámci Týdne knihoven 2015.

12. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)
ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

Kino

30. 9. STŘEDA | 19:00 |
EVEREST 3D
Dobrodružný/Drama/Thriller v původním znění s titulky| USA 2015 | 121 min
| Nevhodný mládeži do 12 let | 140 Kč

2. 10. PÁTEK | 20:00 |
AMY
Dokumentární / Životopisný / Hudební v původním znění s titulky | Velká
Británie 2015 | 128 min | Nevhodný
mládeži do 12 let | 80 Kč

7. 10. STŘEDA | 19:00 |
MARŤAN 3D
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný | USA
2015 | 134 min | Nevhodný mládeži do
12 let | 140 Kč

9. 10. PÁTEK | 20:00 |
LOKALFILMIS
Animovaný / Komedie v původním
znění | Slovensko 2015 | 78 min | Nevhodný mládeži do 15 let | 90 Kč
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11. 10. NĚDĚLE | 15:00 |
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Rodinný v českém znění
| Francie 2014 | 90 min | Mládeži přístupný | 90 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná

5. – 9. 10. | PO – PÁ |
CELOSTÁTNÍ TÝDEN KNIHOVEN
Registrace nových čtenářů na rok
zdarma, amnestie upomínek pro zapomnětlivé nebo přijďte strávit příjemnou chvilku v knihovně nad šálkem čaje.

6. 10. ÚTERÝ | 07:00 – 19:00 |
ZÁJEZD: JINDŘICHŮV HRADEC
Odjezd v 7.00 hodin od ubytovny Tesly.
Cena zájezdu 200,- na osobu. Přihlášky a bližší info najdete v knihovně.
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

9. 10. PÁTEK | 13:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI
Přijďte si dráčka vyrobit a veršíkem
ho dozdobit aneb VERŠE PSANÉ NA
DRÁČKY.

Komunitní centrum

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

1. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ

3. 10. SOBOTA | 18:00 |
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Zábavný klubový pořad s hudebním
doprovodem Pepy Štrosse
Kavárna, KCAŽ
Ivo Šmoldas je uznávaný ﬁlozof, ale do
širšího podvědomí diváků se dostal spíše jako vyhledávaný a obsazovaný moderátor a glosátor. Vstupné: 100/50Kč
(po předložení průkazu ZTP).
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6. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: KDYŽ KÁMEN
PROMLUVÍ
Kavárna, KCAŽ
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti – jde
spíše o zachycení jeho vnitřního života,
jeho názorů a postojů k věcem, které
se dotýkají každé bytosti. Film se natáčel více než jeden rok a uvidíme v
něm nejen ukázky z divadelních her,
ale i setkání s mentálně postiženými, s
delfíny, komunikaci s kameny, stavbu
ekologického hliněného domu, chození po žhavých uhlících a mnohé další.
Jaroslav Dušek zde velmi sugestivně a
přesvědčivě vypráví o základních momentech života jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž životním postojem
je radost.(oﬁciální text distributora)

8. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ

11. 10. NEDĚLE | 15:00 |
PŘEDNÁŠKA MUDR. TOMÁŠE
LEBENHARTA
Velký sál, KCAŽ
O smyslu nemocí, praktické rady, jak
se léčit pomocí informační medicíny,
jak pracovat s myslí a egem. Přijďte se
něco dozvědět o homeopatii, ayurvédě, autopatii a přírodní léčbě. Vstup:
100/50Kč (po předložení průkazu ZTP,
děti)

13. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:30 |
BURZA ŠKOL
KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných
učilišť jihočeského kraje, která je určena především žákům 7. - 9. tříd základních škol a jejich rodičům. Vstup volný.

7. 9. – 31. 10. | „OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA OBRAZŮ MOTOREK MILOSLAVA
„KOLJI“ SILOVSKÉHO
KCAŽ
Výstava je otevřena pouze v době konání akcí v Komunitním centru.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek
18:00
Pátek
– OD 2. 10.

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:30 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Velká klubovna, KCAŽ
Funguje pod vedením DDM, kde naleznete také přihlášky.

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 5. 10.
| 18:00 – 20:00 |
INTENZIVNÍ KURZ JÓGY PRO
ŽENY MOHENDŽODÁRO,
1. STUPEŇ
Velká klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte: terapieslunecnice@seznam.cz nebo na tel:
774 440 062

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI:
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 |
STŘEDY | 08:00-12:00 |
SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA
PREVENT
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725
373 863.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 – 11:00 |
ÚŘAD PRÁCE: PORADNA PRO
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Malá klubovna, KCAŽ

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 - 17:00 |

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

15. 9. – 25. 10. | ÚT – NE |
| 10:00 – 17:00 |
KAMILA BERNDORFFOVÁ,
JARMILA ŠTUKOVÁ, MICHAL
NOVOTNÝ, FILIP SINGER
Městské muzeum Blatná

26. + 27. 9. | 3. + 4. 10. SO + NE
| 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 |
MILOŇ NOVOTNÝ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Výstava dokumentárních fotograﬁí z
cest od významného reportážního fotografa, včetně legendárního souboru
Londýn 60-tých let.

Něco o(d) nás
Listopadová KÁVA S CKV, která se uskuteční ve středu 4. listopadu od 17:00, bude
přesunuta výjimečně do KAVÁRNY KOMUNITNÍHO CENTRA, kde zároveň proběhne diskuze na téma veřejného prostoru v Blatné.

Těšte se

15. 10. ČTVRTEK | 19:00 |
TOMÁŠ HÁLA A ZUZANA KOPŘIVOVÁ: CEMBALLO A HLAS
ITALSKÉHO STŘEDOVĚKU
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Světské kompozice největších skladatelů 15. století (J.Ciconia, A.Casert, G.
Dufay, J.Desprez aj.)

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT: LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
TPředprodej lístků: infocentrum, recepce
Městského muzea, www.ckvb.cz
Cena: 150 – 300Kč

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – VÁNOČNÍ
KONCERT
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
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UU s p o r t
Sedmiměsíční absence
Martina Fiňka
v motokrosovém světě
Nadějný blatenský jezdec se po komplikovaném zranění vrací na scénu.
Sedm měsíců naděje
blatenského motokrosu
Martin Finěk léčil komplikovanou zlomeninu
stehenní kosti. „Z toho
jsem čtyři měsíce „pajdal“ o berlích ,“ poznamenává kysele mladík
s adrenalinovým nábojem, pro kterého toto
období představovalo věčnost. Kvůli zranění,
ke kterému přišel loni v prosinci na tréninku,
byl nucen vynechat téměř celou sezónu 2015.
Ale teď přichází velký comeback. „Na podzim hupnu na mašinu a stihnu ještě několik
motokrosových závodů. Včetně „Sedlického
poháru“, který pořádá táta 10. října,“ informuje Martin Finěk. Ztracených 90% sezóny
ho pochopitelně mrzí: „Zvlášť, když jsem to
měl od loňska tak pěkně rozjeté /páté místo
v Mistrovství ČR v třídě MX 2- od bronzové
příčky ho dělilo pouhopouhých pět bodů/,“
lituje Martin.
Teď už bude startovat na silnější kubatuře- MX 1. „V zimě musím hodně trénovat,
ale jinak jsem přípravu už zahájil. Noha
je v pohodě, žádné problémy nepociťuji,“
poznamenává houževnatý bojovník s nástrahami všeho druhu. Velkou výzvou je pro něho
sezóna 2016, kterou snad už žádná podobná
nesnáz nepřeruší.
Vladimír Šavrda

Účast na „Poháru města Sedlice“
přislíbily motokrosové legendy
Falta, Baborovský a Churavý
Pole mezi Sedlicí a osadou Němčice
ovládnou 10. října po roce opět motorky.
9. ročníku motokrosových závodů pod názvem „Pohár města Sedlice“ se zúčastní
přední jezdci z Mistrovství ČR. Startovat se
bude v těchto kategoriích: 50, 65 a 85 ccm,
třídy HOBBY MX 1 a HOBBY MX 2, Veterán,
Enduro, specializovaná kategorie „Táta“,
ČZ, ČZ KLASIK a OPEN. Registrace bude
probíhat v pátek 9. října od 18. 00- 21. 00
a v sobotu 10. října od 7.00. Zahájení tréninkových jízd v sobotu od 8. 30, hlavní závod
odstartuje přesně ve 12. 00.
Účast i tentokrát přislíbily motokrosové
legendy zvučných jmen- Jaroslav Falta, Antonín Baborovský a Jiří Churavý.
Občerstvení zajištěno- záruka kvalitní
a zajímavé podívané!
Vladimír Šavrda

Výsledky našich týmů za uplynulé 2 týdny
Muži „A“

Protivín – Blatná

2:0 (1:0)

Muži „B“

Blatná – Katovice B

4:3 (2:2)

Míka 2x, Bulka M. 2x

Ženy

Mokré – Blatná

1:1 (0:1)

Šebková

Dorost

Blatná – Zdíkov/
Stachy

5:2 (3:0)

Šilhavý 2x, Sedláček 2x,
Hrádek F.

Žáci st.

Protivín – Blatná

0:2 (0:0)

Maleček, Tvrdý

Žáci ml.

Protivín – Blatná

0:3 (0:0)

Říha V. 2x, Outlý F.

Přípravka
Katovice – Blatná
st. „A“

0:6 (0:3)

Bláha A. 3x, Fetjtl Michal 2x,
Prokopius

Přípravka
Bělčice – Blatná
st. „B“

2:12 (1:5)

Outlý J. 4x, Hůrka 3x, Kostohryzová 2x, Novotný 2x, Hovorka

Přípravka
Chelčice – Blatná
ml. „A“

1:22 (0:11)

Sýbková 7x, Vaněček 4x, Říha T.
3x, Čížek 3x, Šimeček, Brynda,
Fejtl Matěj, Šimůnek, Hamplová

Přípravka
Blatná – Dražejov
ml. „B“

5:13 (1:3)

Choura 2x, Kubát 2x, Vacek

Minulé kolo
Muži „A“

Blatná – Mirovice

0:1 (0:0)

Muži „B“

Bavorov – Blatná

5:2 (2:0)

Martínek, Písařík

Ženy

Blatná – Sez.Ústí

3:2 (1:1)

Cigelbauerová 2x, Nagyová

Dorost

Volyně – Blatná

0:8 (0:3)

Formánek 3x, Sedláček 2x, Peroutka(p), Šilhavý, Chlanda

Žáci st.

Vl.Březí – Blatná

2:1 (0:1)

Fořt Tomáš

Žáci ml.

Vl.Březí – Blatná

0:12 (0:7)

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

Přípravka
Blatná – Bělčice
st. „A“

14:1 (9:1)

Bláha 3x, Obleser 3x, Fejtl Michal 3x, Prokopius 2x, Bulka V.
2x, Barabáš

Přípravka Blatná – Sedlice/
st. „B“
Doubravice

12:5 (6:4)

Outlý 5x, Krátký 3x, vlastní 2x,
Hůrka, Vaněček

Přípravka
Blatná – Blatná B
ml. „A“

10:3 (5:1)

Sýbková 4x, Říha T. 2x, Fejtl Matěj, Šimůnek, Hamplová, Brynda

Přípravka
Blatná A – Blatná
ml. „B“

10:3 (5:1)

Matějka, Červenka, Choura

V sobotu 26. 9. 2015 hostí A tým od 16.30 hodin SK Vacov

Blatenským modelářům olomoucké povětří evidentně
svědčilo. Na Mistrovství světa se z nich stala „Zlatá letka“
Tři týmy leteckých modelářů z Blatné se
vypravily na Mistrovství světa v této vzdušné
disciplíně do Olomouce. Skladba byla následující: tým č. 1- pilot Tomáš Andrlík + mechanik Jan Semotán, tým č. 2- pilot Jan Sedláček
+ mechanik Tomáš Andrlík a konečně tým
č. 3- pilot Jiří Novotný + František Hovorka. Na nejprestižnějším přeboru leteckých
modelů, kde předvedlo své technické umění
44 dvojic z 19 států, česká reprezentace
nenašla přemožitele a dobyla nejvyšší metu.
„Takhle národní sestava naposledy zazářila
na Mistrovství světa roku 1997. Tehdy

ovládli bednu bratři Zdeněk a Miloš Malinovi,
a to i v jednotlivcích,“ sdělil rozradostněně
po téhle „velké ráně“ blatenských modelářů
člen vítězné party Tomáš Andrlík /42 let/.
Intenzivní příprava členů blatenského
modelářského klubu na mezinárodní podnik
v Olomouci prý začala už loni. „Vygradovala
těsně před odjezdem na světovou show.
Kompletní reprezentační družstvo se sešlo
na tchořovickém letišti, aby zde doladilo
formu. Generální zkouškou bylo Mistrovství
republiky na stejném místě o čtrnáct dní
dříve,“ nechává se slyšet Tomáš Andrlík.

Blatná 25. září 2015

mé modelářské kariéry. Nic lepšího mě dosud nepotkalo a zřejmě už
taky nepotká,“ ohodnotil svůj skvělý výkon Tomáš.
Blatenští modeláři bezpochyby „udělali díru do světa“. Soupeři
z nich napříště budou mít jistě pořádný vítr a respekt, který si tvrdým
tréninkem a odříkáním vybudovali, už nikdo nesmaže.
Vladimír Šavrda

Uprostřed repre družstva pilot RedBull AirRace Martin Šonka.

SCV Blatná, obec Buzice a hostinec U Èiláka poøádají

v nedìli 4. øíjna
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S LÉTEM
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Nezapomenutelný zážitek pro blatenskou „Zlatou letku“ představovalo setkání s Martinem Šonkou z Moravské Třebové, který závodí
pod praporem týmu „Red- Bull Air- Race“. Pod jeho taktovkou uvádí
v úžas širokou veřejnost velkolepými exhibicemi s prvky akrobacie.
Pravidelně také při prestižních přeborech proniká do finále stejně
hladce jako projíždí nůž máslem. „Přes svou slávu je to skromný a fajn
kluk. Normálně s námi v Olomouci poseděl a popovídal si. Prostě
žádný frajer,“ probírá se hrstí vzpomínek Tomáš Andrlík.
Manažer blatenské „Zlaté letky“ Jiří Novotný se k obrovskému
úspěchu své druhé rodiny vyjádřil následovně: „Štěstí se přiklonilo
na naši stranu. My jsme ovšem od samého počátku věřili v silný tým
a dobrou techniku.“ Zmínil také rok 2007, kdy české barvy na půdě
USA dobyly na tehdejším Mistrovství světa bronz a rok 2003, kdy
naposledy proběhl světový šampionát leteckých modelů v českém
prostředí.
Role mechanika se ujal v Olomouci i Roman Pojer. A to po boku
Čechorakušana Františka Koukola. „Ten sice reprezentoval Rakousko, ale kořeny má v České půdě. Spolupracujeme s ním při výrobě
modelů, přípravě motorů i trénincích,“ říká Roman Pojer.
Mezi jednotlivci řádně zviditelnil Blatnou Tomáš Andrlík, když si
sáhl na fantastickou třetí příčku mezi světovou špičkou. „Jde o vrchol
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START ve 13:30 na dvoøe hostince U Èiláka v Buzicích.
AKCE je urèená široké veøejnosti a všem vìkovým kategoriím.
Pro úèastníky je pøipraveno bezplatné pohoštìní a vìcné odmìny.
Souèástí akce je doprovodný program: Vystoupení taneèního klubu z Èížové,
spanilá jízda historických bicyklù a velocipedù, sólo pro flašinetáøe
Partneøi akce:
Auto Moto Jiøí Bláha, prodejna zdravé výživy Blatná, Jiøí Vetešník, Cyklosport - Miroslav Holub, Buzice,
Petr Soukup - Cyklosport Blatná, Jindøich Pavel - cykloservis Blatná, Cyklosport Blovský Písek, Cyklosport +
velkoobchod Karel Švec, Písek, obec Buzice, Hostinec u Èiláka Buzice, Jan Janota øeznictví, LPR Blatná,
Ladislav Kratochvíl EKO Blatná, AGH Blatná sro., Elektromontáže Blatná, Drogerie Blovský, Jaroslav Štìdronský vodoinstalace, Jiøí Drnek - drogerie, Klenoty M&M, truhláøství B&S, autoservis Mikyška, Komerèní banka,
expozitura Plzeò, Jiøí Vetešník, M2 SPORT Strakonice - Miloš Beèváø, Potraviny PLUS - Stanislav Tvrdý,
GOOD LACK Tomáš Andrlík

STK Blatná
Výroba sportovních pohárù a reklamních pøedmìtù
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
Prodám stavební pozemek 5789m2
v Mirovicích, možno i polovinu.
Zajímavé bonusy v ceně.
SMS na 606-812-051

Chystáte se prodat, koupit či
pronajmout svoji nemovitost?
Reality Respekt Blatná hledá

domy, byty a pozemky
k prodeji a k pronájmu.

NABÍZÍM PRONÁJEM BYDLENÍ V PRAZE
5 - ZLIČÍN (1 - 2 STUDENTI)
TEL: 603 545 000

Kontakt: Mgr. Vilma Šornová,
Čechova 111, 388 01 Blatná

tel. 733 654 595

Koupím

MOTO ČZ 180
s kotoučovou
brzdou.
Jen v dobrém
stavu.
Tel.:

724 296 633
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Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci
v příbuzných oborech
 montážníci na montování interiérů nábytku
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní
ohodnocení)
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
interiery@interiery-schodiste.cz
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
Vína z ČR i ze světa

NABÍZÍ:

olivový olej, franc. paštiky, káva
olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochutiny

Od 1. září BURČÁK
18 druhů stáčených vín
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30



So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

Otevřeno:
čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Hajany 15
Tel.: 383 420 053,

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
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Cukrárna Kavárna Segafredo
V Blatné – firma Anna Fišerová

PěIJME

PRODAVAýKY
MČsíþní pĜíjem od 14 000 ÷ 16 000,- Kþ
x Nevyuþené v oboru zauþíme.
x Možnost ubytování na dvoulĤžkovém pokoji. Po delší vzájemné
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0.
x PĜi špatné dostupnosti do zamČstnání, možnost svozu.
x PĜijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE.
x Možnost pĜivýdČlku na vedlejší pracovní pomČr.

Kontakt: Anna Fišerová osobnČ, nebo na tel.: 602 659 545

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

GARANCE PÍSEK, SPOL. S R.O.
Sedláčkova 426/7, 397 01 Písek
 ochrana majetku a osob
 provoz pultu centralizované ochrany (PCO)
 s vlastním zásahovým vozidlem ve Vašem městě
 montáž elektronického zabezpečovacího systému (EZS)

www.garance-pisek.cz
tel.: 724 212 533
email: garance@wo.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NOVÁ
PREZENTAČNÍ VÝSTAVKA
firmy





Beton Brož



betonové prvky v provedení
dřevo, kámen, pískovec





zahradní stoly, lavice,
dlažba, plotové prvky,
zídky

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

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

$/1$8<Ì1/

ĵrǻħɳʰƻĵħǻɳʰƻǊŷǢƻrħǻɳʰTǢŷƻÝǢɳʰ
ħŗÝËɳʰǢƻÝǢŷəv^rǢħɳǼ_ʳ

ŗ_ə_ŸɚsUĨsŎˠˠˡˢ
ˢ˧˧˟ˠDĶǼŘ
ǻsĶʳʲˢ˧ˢˣˡˡ˟ˣˣ
r˚ŎÞĶʲÞŘ¯Ÿ˔EĶǼsŘǣĨǼÞǣĨǋŘʳOʊ
ɠɠɠʳEĶǼsŘǣĨǼÞǣĨǋŘʳOʊ

1"Ì1/
ƻǊŷ^ȕħTŗáǢǻǊŷğħŷŗÝNōÝŗŷĵǻ
DÞʊÌȖEƻǊŷNˤˤ˟ˠ_Ÿ¯ŸǋŎ ǼȖˢˡ˟ɮˣˤ˟ŎŎ
ōĵŷŗħĵ^ŷəɷǻÝǢħħĵrŗ^ǎȵʰ
®ŷǻŷħŗÝËʰŗəǪǻáərŗrħʰƻŷʉəŗrħǼ_ʳ

ƻǏâĠsŎʊĨ ʊsĨʲƼŸŘ_{Ķâ˚Ƽ ǼsĨŸ_˥ʳ˟˟˚ˠˣʳ˟˟ÌŸ_ʳ

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 6. 1. 1999 pod č. j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

