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Vydejte se na zámek Blatná po stopách 
českého Leonarda da Vinci

Rozsah svých talentů měl podobný jako proslulá italská renesanční osobnost a kdybyste 
žili ve druhé polovině 19. století, určitě byste ho znali – Jan Evangelista Purkyně. Jeho věhlas 
byl ve své době tak velký, že stačilo na obálku napsat „Purkyně“ a dopis mu byl bez problému 
doručen i bez adresy. Jak ale jeho jméno souvisí s Blatnou? 

Přijďte se přesvědčit sami. V září jsme pro vás přichystali speciální prohlídku s názvem 
Purkyňova životní cesta skrze Blatnou. Vyberte některé z dat a časů: 17., 18., 24. a 25. 9. 
od 11.00, 12.30, 14.00 nebo 15.45, a zámkem vás provede student medicíny Matěj Thorovský. 
Jeho výklad je nabitý fakty a zajímavostmi.

Kým Purkyně byl
Lékař, který nikdy neléčil, protože zcela propadl vědě. Obrozenec, kterému byla pro jeho 

české postoje dlouho odpírána profesura a který i v dobách tuhého Bachova absolutismu před-
nášel česky. Nositel tolika různých objevů, že by na jejich výčet rozsah tohoto článku nestačil. 
Znalec deseti jazyků, který se zvládl poslední z nich – maďarštinu – naučit po osmdesátce. 
Sportovec a velký fanda Sokola, poslanec Českého zemského sněmu. Tím vším a mnohým 
dalším Purkyně byl.

Čím mu byla Blatná
Na blatenském zámku působil v letech 

1810-13 jako mladíček a vychovatel ma-
lého syna barona Františka Hildprandta. 
S tím ho pak pojilo celoživotní přátelství 
a slabost pro Blatnou. I po svém vychova-
telském angažmá trávil Purkyně nejedny 
prázdniny právě na zámku v Blatné. Tady 
spolu s baronem plánovali třeba založení 
speciálního výchovného ústavu švýcarské-
ho typu, což se bohužel nikdy nepodařilo 
uskutečnit. 

V Blatné Purkyně poznal kromě rodiny 
Hildprandtů také řadu dalších přátel. Mezi 
jinými i hraběnku Adélu Desfoursovou, se 
kterou si celý její život dopisoval a která 
bohužel zahynula, když na sebe při pe-
četění jednoho z dopisů převrhla svícen 
a ve svých šatech uhořela. 

To a spoustu dalších faktů a pikantních 
historek se dozvíte, pokud letos v září za-
vítáte na blatenský zámek. Nedatovaná rytina signovaná xylografem Františkem 

Stolařem (1850–1882) a iniciálami KM, otištěná 
jako příloha IX. ročníku časopisu Vesmír IX (1880) 
u příležitosti Sjezdu českých lékařův a přírodozpytcův 
v Praze. Zdravotnické muzeum NLK.

-
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Oslava narozenin
Dne 4. srpna tohoto roku oslavil padesáté 
narozeniny pan Vladimír Šavrda z Pa-
celic, pravidelný dopisovatel Blatenských 
listů, podporovatel a iniciátor mnoha 
(nejen) sportovních akcí. Z jeho iniciativy 
byl postaven pomník baronu Christiánu 
Battagliovi v Bratronicích a před 7 lety 
stál i u zrodu prvního ročníku memoriálu 
Tour De Battaglia, který se těší každoročně 
velké oblibě a na nějž se sjíždějí nadšenci 
místní i zdaleka. Bohužel již loňský roč-
ník byl poznamenán neshodami kolem 
organizace. Pan Šavrda se však rozhodl 
bránit svůj projekt a v letošním roce byly 
výsledkem memoriály dva, nutno dodat, 
oba hojně navštívené, neboť dobrých akcí 
není nikdy dost (dle jeho slov). Stává se, 
že zúčastněné osoby nejsou schopné najít 
společnou řeč, ale zcela odsouzeníhodná 
je dehonestace pana Šavrdy, který musel 
ze strany svých odpůrců čelit hrubým 
urážkám na veřejnosti.  

Chtěla bych tímto za sebe, svoji rodi-
nu i přátele panu Šavrdovi vyjádřit díky 
i vděčnost za jeho neúnavnou práci pro 
veřejnost a popřát mu mnoho zdraví, síly 
a elánu do dalších projektů s vědomím, že 
má kolem sebe dostatek přátel a příznivců, 
kteří při něm stojí a jsou připraveni mu 
pomoci.

M.  Šilhanová

Připojujeme se s přáním všeho nejlep-
šího a hlavně hodně zdraví ke kulatému 
výročí Vláďovi Šavrdovi. Jeho články 
v Blatenských listech najdete prakticky 
v každém čísle už od „devadesátek“, čle-
nem redakční rady je od září 1993! Pozoru-
hodné jsou i jeho další aktivity, mezi jiným 
organizace cyklistických soutěží. Vřele 
souhlasím, že dobrých akcí není nikdy dost 
a věřím, že se obě cyklistické akce k uctění 
památky Christiana Battaglii budou i nadá-
le těšit velkému zájmu sportovců.

Diskuze ke sporu o autorství projek-
tu Tour de Battaglia tímto na stránkách 
Blatenských listů končí, proti urážkám 
na veřejnosti je třeba pomoci napadenému 
příště přímo na místě.

Zdeněk Malina

OD PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ, 
TEPLOTA RYCHLEJI POKLESNE (15. 9.)

Ať chceme nebo ne, rok běží dál svým 
rychlým tempem. Podzim se opravdu přiblížil, 
dny se krátí, rána jsou mlhavá a velmi chlad-
ná, někdy až pochmurná, sluníčka ubývá… 
Příroda se pomalu začíná vybarvovat, nastává 
čas zrání… Kéž bychom toto mohli prohlásit 
také o naší společnosti. Doba je velmi nelehká, 
složitá. Snad ji dokážeme přijmout s hrdostí 
vyspělého člověka. Budeme muset být trochu 
skromnější, ohleduplnější, rozumnější a pře-
devším trpěliví. Nesmíme se nechat nalákat 
na jednoduchá řešení. Znovu se musíme 
naučit si pomáhat, musí nám záležet jednomu 
na druhém. Určitě to dokážeme! Ještě nás 
čekají slunné dny!

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

Otevřeno bude i nadále v sobotu od 9.00 
– 16.|00 hodin a v neděli od 11.00 – 16.00 
hodin. Půjčovna loděk je také i nadále v pro-
vozu, i když musíme konstatovat, že letošní 
léto nám není úplně nakloněno. Již několikátý 
týden se vždy na sobotu počasí pokazí a je 
hlášen déšť. Stejně tomu tak je i na tento 

víkend. Můžeme si jen přát, aby to nevyšlo, 
vždyť podzimní projížďky jsou ty nejkrásnější 
a nejromantičtější.

Náš tip na příští dny: šalvějové věnce plné 
bylinné vůně

PODZIMNÍ POSLEDNÍ SBĚRY LÉČI-
VÝCH BYLIN

Jak již jsme psali v minulém čísle, stále 
je ještě čas na sběr některých léčivých bylin 
a také bylinných kořenů. V této době se síla 
rostlin ukládá právě do kořenů. Mějme na pa-
měti, že virová onemocnění opět sílí, tak se 
snažme posílit naši imunitu právě pomocí darů 
přírody, které jsou pro nás nejbližší a také 
nejlevnější.

Stejně jako v minulých letech pro vás 
máme dárky z přebytků naší sklizně. Pokud 
máte zájem, přijďte si pro malé množství 
bylinek na podzimní čaje nebo ochucení jídel. 
Můžeme vám nabídnout: meduňku, mátu, 
oregano neboli dobromysl, tymián, rozmarýn, 
šalvěj, třezalku, řebříček, mateřídoušku, květ 
černého bezu, lipový květ, jitrocel a mnohé 
další…
POHODA O SVATÉM MATOUŠI ČTYŘI 
TÝDNY SE NERUŠÍ (21. 9.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo 
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Zprávy
z radnice
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M ě s t s k ý   ú ř a d   B l a t n á     
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

V Blatné dne 18.08.2022 
Sp. zn. MUBL 7267/2022/OSŽU/14
Čj. MUBL 14004/2022

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blatná podle 
§ 29 zák.  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1. Volby do Zastupitelstva města Blatná se uskuteční:

- v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Pří-
kopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, 
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, 
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, Blatná 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Komunitní centrum aktivního života, Nádražní 
čp. 661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy 
sady, Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, 
nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, 
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, 
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, 
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického, Za Tratí
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, 
Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, 
náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, 
Topičská, U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, 
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, 
Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod 
Vinicí, Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 20  pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská část:

Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Čekanice 
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská 
část: Milčice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky 
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České repub-
liky, jde-li o cizince průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo 
osvědčením/potvrzením o přechodném pobytu). Neprokáže-li svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

  Bc. Kateřina Malečková v. r.  - starostka města Blatná

Předvolební diskuse v Komunitním centru. Foto: A. Kalousová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí srpen 2022:
Jíchová Marie - nar. 19.3.1938, bydliště Blatná, úmrtí 29.7.2022
Kubeš Pavel - nar. 22.8.1969, bydliště Doubravice, úmrtí 
31.7.2022
Gutwirthová Zdena - nar. 8.3.1937, bydliště Blatná, úmrtí 
1.8.2022
Jandová Marie - nar. 12.8.1934, bydliště Blatná, úmrtí 3.8.2022
Mora Josef - nar. 13.12.1945, bydliště Blatná, úmrtí 4.8.2022
Ředina Bohuslav - nar. 9.10.1937, bydliště Bezdědovice, úmrtí 
16.8.2022
Švecová Edeltraud - nar. 16.10.1940, bydliště Blatná, úmrtí 
26.8.2022
Požárková Marie - nar. 26.6.1933, bydliště Čestice, úmrtí 
27.8.2022
Kahovcová Růžena - nar. 26.9.1943, bydliště Rohozná, úmrtí 
28.8.2022

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci 

s fi rmou Profi -Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde 
o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 4. 10. a 5. 10. 2022.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 

fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@
profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.
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Koncert hudebních 
těles
(zazní dudy, flétny, klavír a mnohé další  nástroje 
vedené rukama kantorů i žáků)

Základní umělecké školy 
Blatná
Koncert se uskuteční v sále Základní umělecké 
školy (J. P. Koubka 4, Blatná)

DOMA.
Je bezpečí.

DOMA.
Je rodina.

DOMA.
Je láska.

DOMA.
Až do konce!

DOMA.
Jsou papuče!

6. 10. 2022 
17 hodin
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Chvála 
blatenskému 

kraji
Letošní léto je velmi horné a suché, 

netrpělivě čekáme na pár kapek deště. 
Stromy usychají a tráva žloutne. 

I když nás tyto útrapy denně trápí, 
jsme rádi, že můžeme pobývat na chalupě 
v Drahenickém Málkově.  Je to taková oáza 
klidu a pohody. 

Naše rodina se sem dostala úplnou 
náhodou, nemáme zde ani příbuzné ani 
známě.  Pomalu jsme si zvykli na sousedy 
a oni snad i na nás.

A teď k tomu podstatnému. Náš soused 
nám v červenci přinesl jedno číslo „Bla-
tensko sobě“.  Z časopisu se dozvídáme 
mnohé historické skutečnosti, ale jsou tam 
popsány i aktivity lidí v obcích kolem Blat-
né. Byli jsme překvapeni, kolik činností 
v jednotlivých vsích provozují. Srovnám 
to s programem v Praze, tam je téměř vše 
předem učesané a vyšperkované, ale sami 
obyvatelé do toho prakticky nezasahují. 
Zde jsem pochopila, že aktivita lidí je sou-
částí jejich života. Všechno mají rozmyšle-
né, děti mají různé hry, slavnosti a kroužky, 
jejich výchova je spojena s přírodou a do-
movem. Dospělí neustále připravují různé 
akce a z toho čiší krásný vztah ke svým 
obcím a hlavně přátelský poměr ke všem 
sousedům.  Každým rokem společné slaví 
Den dětí, Vánoce, Velikonoce a navštěvují 
pobožnosti v místní kapličce. Jsem ráda, 
že taková dobrá společenství stále existu-
jí. Za zmínku stojí i vítání dětí do školy, 
rozloučení s žáky devátých ročníků, tělo-
výchovné soutěže a také ukázka hasičské 
dovednosti. Nezapomínají ani na seniory 
a v den jejich výročí jim prostřednictvím 
těchto novin poblahopřejí. Velmi zdařilou 
slavností byl „ Sraz rodáků a přátel“, kde 
zazněla i „Česká beseda.“

Celá činnost v tomto kraji je po-
zoruhodná, protože tento kraj není jen 
uzavřenou enklávou, ale zájem směřuje 
i do jiných měst jako je Praha, Písek, 
Strakonice a další. 

Lidem ve velkých městech chybí pocit 
sounáležitosti a potřeba podílet se na práci, 
která prospívá obci a dělá radost všem. Je 
potěšující, že venkov si tuto tradici udržuje.

Blanka Hájková,
Drahenický Málkov

Srpen 2022

Meteorit v Blatné?
Dne 4. září 2022, přibližně v 14: 15 hodin na naší zahradu dopadlo těleso (meteorit). 

V tu chvíli jsem byl vzdálen asi 3-4 metry.
V tu chvíli jsem zaznamenal zvuk a ránu o zem. Těžko popsat ten rychlý okamžik. 

Těleso bylo v půlce hlíně.
Popis tělesa: zbarvení hnědé, tmavé černé ohořelé, nataveniny. Váží 58 g. Magnetizuje. 

Začal jsem na internetu zjišťovat více informací. Jak vypadají, charakteristika atd. Začali 
mě oslovovat odborníci a také sbětatelé kteří začínají projevovat zájem. Pravděpodobně 
se jedná o Siderit (meteorické železo). Těleso se musí více prozkoumat. Aby se zapsalo 
do dalších nalezených meteoritů v ČR. Kontakt lukas-chvatal@email.cz
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

mířím na Sibiř a moje cesta 
vede přes Chynín, malou vísku 

v Brdech, kde se kamarádka Marta příkladně 
stará o kulturu, provozuje Kočkino a pojízd-
nou půjčovnu knih, a vůbec tam na kopci 
se svým manželem Václavem vytváří malý 
ostrůvek pozitivní deviace.

Rád se u nich zastavuji, rozmlouváme 
o životě a o knihách, a při jedné z návštěv mi 
Marta zapůjčila knihu Šamanův plášť. Na-
psala ji zhruba před 20 lety britská etnografka 
Anna Reid a její podtitul zní „Dějiny domo-
rodých národů Sibiře“. Nejedná se o žádnou 
ucelenou historickou práci, ale každopádně je 
to hodně zajímavé čtení, tak trochu cestopis 
a trochu mozaika příběhů, pozorování, roz-
hovorů a historických výkladů. Společným 
jmenovatelem pak je pátrání po původních 
národech v nesmírných prostorách na východ 
od Uralu, na území, které je už po několik 
století součástí Ruska. A hlavně po jejich 
způsobu života, rituálech a šamanech.

Za počátek Ruské snahy o ovládnutí Si-
biře je považován rok 1580, kdy legendární 
kozák Jermak se svojí družinou překročil Ural 
a zaútočil na zdejší tatarský chanát. Koloniální 
choutky tedy Rusko pocítilo zhruba o 100 let 
později, než Portugalci a Španělé, a naopak 
o něco předběhlo Angličany a Francouze. 
Hlavním ruským zájmem byly kožešiny, 
zejména sobolí; příjem z nich představoval 
v 17. století až třetinu příjmů carské pokladny. 
Ruská expanze na východ postupovala rychle 
a již roku 1639 se Rusové objevili u Tichého 
oceánu. Ale zdaleka neměli „vyhráno“ – do-
morodci většinou kladli tuhý odpor.

Kolonizace Sibiře hodně připomíná to, co 
se paralelně odehrávalo v severní Americe: 

střety osadníků a vojáků s domorodci, jejich 
podmanění, vykořisťování a vytlačování 
z tradičních lovišť. Také zde se bojovalo 
puškami proti lukům a k vojenské převaze 
kolonizátorů se přidaly nemoci, které domo-

rodce decimovaly stejně, jako je otupovala 
„ohnivá voda“ (v tomto případě vodka). Také 
na Sibiř se valili různí dobrodruzi, „zlatoko-
pové“ a psanci. Rozdíl byl v tom, že v severní 
Americe převládali svobodní osadníci, přilá-
kaní možností získat půdu, zatímco na Sibiři 
– v tomto „souostroví Gulag“ – již od car-
ských dob dominovali vyhnanci a za Stalina 
tam byly deportovány miliony osob i celé 
národy. Občasná snaha bolševiků původní 
obyvatele „civilizačně pozdvihnout“ pak byla 
vázána na opuštění tradičního způsobu života 
a přitakání bolševismu, což dobře vystihuje 
například dobově poplatná Abeceda národů 
od Josefa Wolfa z roku 1984; sibiřské národy 
jsou tam popsány jako „etnické skupiny, které 
přešly po roce 1917 přímo a organicky z prvo-

bytně pospolné společnosti do socialistického 
státního zřízení“.

Když Anna Reid putovala Sibiří na pře-
lomu tohoto tisíciletí, narazila v povodí Obu 
na několik posledních příslušníků kmene 
Chantů, setkala se s početnějšími Burjaty 
v oblasti Bajkalu, Sachy (Jakuty) a  Tuvinci 
na horním toku Jeniseje, a ještě dál na východ 
s příslušníky několika dalších mizejících 
národů - Ainuů, Evenků, Něnců (Samojedů), 
Nanajců, Nivchů, Udegejců, či Čukčů. Cel-
kový dojem je, že z původního obyvatelstva 
Sibiře a jeho kultury po staletích brutálních 
nájezdů i civilizačních experimentů mnoho 

Takto zachytil sibiřské domorodce Marco Polo

Evenkský šaman na vyobrazení ze 17. století

Čukčové, kteří Rusům uštědřili několik krutých 
porážek

Sibiřský šaman míří do Moskvy, aby vyhnal ďábla 
z Putina

nezbylo, i když pár šamanů autorka nakonec 
přeci jen potkala.

Při čtení této poněkud smutné knihy jsem 
si také uvědomil, jak málo toho o Sibiři vím 
a jak je vlastně zvláštní, že nám byl – i v době, 
kdy jsme měli s obdivem hledět k východu - 
jaksi mnohem bližší „Divoký západ“. Proč 
komunistická propaganda nevyzdvihovala 
Sibiř a naopak tolerovala všechny možné 
„kovbojky“, „westerny“, hry na Indiány? 
Vždyť již názvy výše zmíněných sibiřských 
kmenů mohou naším uším znít stejně exotic-
ky a romanticky, jako Irokézové, Mohykáni, 
Apačové, Siouxové atd., a o heroické příběhy 
určitě nebyla na východě nouze. 

Ovšem zatímco popularizační mašina „Di-
vokého Západu“ běžela po desetiletí naplno 
a zapojila se do ní celá plejáda spisovatelů, 
fi lmových studií, Buff alo Bill, a v neposlední 
řadě Karl May s Vinnetouem a Old Shatter-
handem, „Divokém Východu“ se taková 
pozornost až na pár výjimek (skvělý „Stopař 
Děrsu Uzala“ od V.Arseňjeva) v podstatě 
vyhýbala. Zdá se, že jeho romantický obraz 
byl zakryt ještě dříve, než mohl vzniknout; byl 
zakryt temným obrazem „země smrti a řetězů“ 
(Dostojevskij) a zajímat se o Sibiř bylo hodně 
podezřelé. Jako bychom o Sibiři měli vědět co 
nejméně. Možná, že kdyby Karl May umístil 
své hrdiny na Sibiř, mohlo být vše jinak. 

Jan Kára
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Rozhovor Kamily Berndorff ové s kandidátem 
na starostu Ing. Robertem Flanderou
Máme krásné město v nádherném kraji a dobře se tu žije. To ovšem neznamená, 
že není co zlepšit a taky co pokazit.

V minulém čísle jsem si povídala se starost-
kou Kateřinou Malečkovou. Vysvětlila jasně, 
proč již nehodlá kandidovat. Kdo ale v téhle vel-
mi těžké době převezme zodpovědnost a vezme 
si „na triko“ prosperitu Blatné? Bude to jistě chtít 
notnou dávku odvahy a zkušeností. Samozřejmě 
na to nebude sám, volíme zastupitele a ti si volí 
radu, ale potřebujeme někoho, kdo si troufne být 
hlavou a na koho pak na Facebooku svedeme, 
co se nepovede. 

Zatím je mi známo, že o post starosty bude 
usilovat Ing. Robert Flandera. Souhlasil s roz-
hovorem. /A protože se známe a tykáme si, budu 
pokračovat v neformálním oslovení./
Roberte, šetřit Tě nebudu, a tak se Tě hned 
na úvod musím zeptat, proč si vlastně myslíš, 
že bys byl dobrým starostou? 

Tohle pro mě opravdu není lehká otázka. 
Já sám mám raději, když za člověka mluví činy 
a nikoliv slova, ale chápu, že v této souvislosti 
je tato otázka pochopitelná. Do zastupitelstva 
města Blatné jsem byl zvolen prvně v roce 2006. 
Zároveň jsem byl zvolen i členem rady města. 
Jako člen rady pracuji již 16 let a spolupracoval 
jsem se třemi starosty. Myslím si, že za tu dobu 
jsem získal potřebný přehled o fungování jak 
Městského úřadu, tak především samosprávy 
města Blatné. Umím si dobře představit, co 
práce na pozici starosty města obnáší, a nejdu 
proto do neznáma. Zároveň mám zkušenosti 
s vedením lidí a nebojím se nést odpovědnost 
za svá rozhodnutí, která musí starosta z pozi-
ce své funkce často dělat. Myslím si, že mou 
výhodou je i komunikativnost a empatie při 
jednání s lidmi. 
Máš tedy zkušenosti a na většině rozhodnutí 
radnice ses podílel. Je ale něco, co se nepovedlo 
a co budeš prosazovat, pokud budeš zvolen?

Neřekl bych, co se nepovedlo, ale spíš co se 
nepovedlo dokončit. A tím jsou velké investiční 
akce. Jedná se zejména o stavbu nové čistírny 
odpadních vod a stavbu nového autobusového 
terminálu s parkovištěm v ulici B. Němcové 
a Palackého. Obě akce jsou již připraveny, je 
na ně vydáno i pravomocné stavební povolení, 
ale v současnosti jsou pozdrženy veškeré dotační 
programy, ze kterých by město Blatná chtělo 
čerpat alespoň část investičních prostředků. 
Využití dotace je proto nutná podmínka pro 
uskutečnění těchto akcí vzhledem ke vzrůstají-
cím cenám stavebních prací. Mrzí mě, že se vše 
nepovedlo rychleji a akce nebyly zahájeny již 
v tomto volebním období. 
A čím si myslíš, že je naopak dobré se pochlubit? 
Na co jste se stávajícím zastupitelstvem pyšní?

To, co se povedlo, bych chtěl raději slyšet 
od občanů Blatné, ale přesto si myslím, že je 
řada věcí, které se nám podařilo uskutečnit 
i přes opravdu složité volební období. Tou slo-

žitostí myslím situaci okolo pandemie covidu 
a v současnosti i následky války na Ukrajině 
a ekonomické situace v Evropě. I přes tyto 
problémy je Blatná bezpečným městem, kde 
se obyvatelům dobře žije. Povedlo se přestavět 
bývalou ubytovnu Tesly na 30 bytů, které jsou 
v majetku města a slouží jako nájemní byty. To 
byla největší investice a jsem rád, že 30 rodin 
našlo v Blatné ekonomicky zvládnutelné byd-
lení.  Povedlo se také zajistit investice do všech 
škol a školek, jejich opravy, rozšíření a mo-
dernizace, ve kterých je nutné dál pokračovat, 
neboť investice do vzdělání by měly být vždy 
prioritou. Dále jsem velice rád, že se provedla 
revitalizace Husových sadů, kde je v současnosti 
velmi pěkné prostředí pro odpočinek a relaxaci 
blízko centra města. V neposlední řadě jsem 
velmi pyšný na to, jak i za fi nančního přispění 
města, ale hlavně díky práci jeho zaměstnanců, 
funguje Domov pro seniory a jím zřízená pečo-
vatelská služba. Všem, kteří svou prací přispívají 
k perfektnímu fungování služeb pro seniory, 
bych chtěl touto cestou moc poděkovat a říci, 
že si jejich práce nesmírně vážím, a to zejména 
i po své osobní zkušenosti. Dále mám radost, 
že se daří postupně opravovat komunikace, 
chodníky, sází se nová zeleň a realizuje se velká 
spousta „malých“ investic, které život v Blatné 
zpříjemňují. 
V příštích měsících nás čeká těžké období. 
Obáváme se ztráty jistého komfortu a nuceného 
utahování opasků. Pokud vím, tak hejtman 
Kuba (ODS) slíbil Jihočechům s nižšími příjmy, 
rodinám s dětmi a důchodcům cílenou fi nanční 
pomoc. Záleží ovšem na obci, jestli se bude 
určitou částí na příspěvku podílet.  Podpoříš 
tento návrh?

Jsem velmi rád, že Jihočeský kraj pod ve-
dením hejtmana Martina Kuby tento program 
vyhlásil. Líbí se mi, že pomoc je cílená na sku-
piny lidí s nejnižšími příjmy. Díky navyšování 
cen má stát vyšší příjmy do státního rozpočtu, 
a i příspěvek pro obce a kraje je tedy vyšší. 
Považuji proto za správné část těchto peněz 
použít na pomoc potřebným. Větší část nákladů 
na pomoc ponese kraj, ale část zaplatí i města 
a obce. Myslím si, že to nebude nijak závratná 
částka, dle odhadu podle počtu obyvatel do 1 
mil. Kč, a to si může město Blatná ze svého 
rozpočtu dovolit. Jedná se o tři základní oblasti 
pomoci, a to pro rodiny s dětmi do 3 let, rodiny 
s dětmi od 3 let do ukončení střední školy a lidi 
pobírající starobní nebo invalidní důchod. Pro 
města to představuje vyšší administrativní zátěž, 
ale věřím, že to půjde zvládnout bez větších 
problémů.  

A mám dobrou zprávu pro všechny, kterých 
se tento program týká. Ve středu 7. 9. 2022 bylo 
jeho přijetí na pořadu jednání zastupitelstva 
města Blatné a zastupitelstvo se k programu při-
pojilo. Samozřejmě jsem hlasoval pro zapojení 

města do této pomoci našim občanům a těší mě, 
že jsme toto rozhodnutí stihli udělat na posled-
ním zastupitelstvu a nemusíme čekat, až se sejde 
nové zastupitelstvo, a zejména nemusí čekat ti, 
kterých se pomoc týká.
Zajímá mě ekologie a snažím se třídit odpad. 
Má ale toto snažení v oblasti plastů v naší obci 
nějaký skutečný význam? A co bioodpad?

Odpady je jedno velké téma. Město Blatná 
investovalo nemalé prostředky do rozšíření 
skládky, do výstavby nového sběrného dvora 
a do dalšího zpracování odpadů. Třídění odpa-
dů má samozřejmě smysl a šetří nejen životní 
prostředí, ale i peníze na likvidaci odpadů pro 
město. Technické služby města Blatné zřídily 
za pomoci města třídící linku na plastový odpad. 
Zde se plasty třídí na mnoho kategorií, a daří 
se některé i prodat, a tím dotovat provoz linky. 
Takové řeči, že stejně vše skončí na skládce, 
nejsou pravdivé. Samozřejmě malé procento 
plastů, znečištěné a dále nerecyklovatelné, 
na skládce skončí. Pro bioodpad byla postavena 
nová kompostárna, kde se bioodpad využívá 
jako základ pro kompostování. Takže i tento 
odpad je smysluplně využit. Je jen škoda, že se 
nedaří tohoto druhu odpadu vytřídit více. Tuto 
problematiku bude nutné ještě dále řešit. 

Závěrem bych chtěl k odpadům ještě zmínit, 
že město Blatná se zapojuje do projektů pro spa-
lování komunálního odpadu, neboť do budoucna 
bude skládkování zcela ukončeno a musíme mít 
vize, jak odpady řešit v budoucnosti a nejlépe 
za rozumné peníze. 
Vím, že některé věci zastupitelé mohou jen 
těžko ovlivnit a vyřešit, ale přesto si řada nás, 
občanů, myslí, že vedení města má snad neo-
mezenou moc. Tak třeba, fakt by nešlo zařídit 
přímé autobusové spojení do Prahy?! Autobusy 
jezdily řadu let a byly docela plné. K doktorům, 
za dětmi, za nákupy, na výstavu, na výlet... bez 
zoufalého hledání drahého parkování pro auto. 

Vím, o čem mluvíš. Ani mně se nelíbilo zru-
šení přímé linky do Prahy. I já s manželkou jsme 
tímto spojem jezdili do školy.  Ovšem veškeré 
snahy o znovuzavedení linky se minuly účin-
kem. A zdůvodnění je jednoduché. U dálkové 
linky, procházející přes více krajů, nepřispívá 
nikdo na provoz. Musí si na svůj provoz vydělat. 
A tato linka byla ztrátová již několik let. Není 
to jako u lokálních spojů pro dojíždění do škol 
a zaměstnání. Zde jsou dotace na provoz samo-
zřejmé. Pokud by tedy Blatná chtěla linku zřídit, 
musela by ji celou dotovat ze svého rozpočtu, 
což není možné. Určitým řešením by bylo zří-
dit linku z Blatné do Čimelic, kde jezdí spojů 
na Prahu celá řada. Chtěl bych o této možnosti 
jednat s dopravci a samozřejmě rovněž o tom, 
jak by toto řešení zatížilo rozpočet města. 
Chceš ještě něco dalšího sdělit voličům?

Snad jenom poděkovat všem, co se zúčast-
nili předvolebního shromáždění v Komunitním 
centru, a pozvat občany Blatné k volbám. Přijďte 
ukázat, že vám není další směřování Blatné 
lhostejné.                         Kamila Berndorff ová 
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Myslíte si, že znáte Blatnou a místa a jména s ní spjatá? 
Ověřte si své vědomosti malým kvízem. Dnes to bude zámek, 
v dalších číslech na Vás čekají další témata.
Správné odpovědi na dnešní kvíz najdete v tomto čísle 
Blatenských listů na webu Blatenských listů http://blat.listy.

ch.sweb.cz/ nebo https://www.plantaz-blatna.cz/blatenske-listy/

1. Co není pravdivé tvrzení?
a) Podle legendy byl zámek založen templář-
ským řádem.
b) V 1815, období napoleonských válek, dal 
baron Hildprandt práci lidem tím, že nechal 
kopat umělou jeskyni.
c) Zámek zcela shořel a byl postaven nový.

2. Které pohádky se v Blatné nenatáčely?
a) Pyšná princezna
b) Křišťálek meč
c) Šíleně smutná princezna
3. V jakém slohu je zámek stavěn?
a) Barokním
b) Gotickém
c) Renezančním

4. Manželé Hildprandtovi žili 16 let po zkon-
fi skování majetku v
a) Etiopii
b) Zambezi
c) Zimbabwe

5. Nejstarší část zámku je
a) Hranolová věž
b) Kaple
c) Rejtův palác

6. K zámku se váže několik pověstí, která 
z následujících není pravdivá?
a) Když stavěli jednu zeď, tak třikrát spadla, 
pak se začali radit s bylinkářkou, která vařila 
v kuchyni. Ta říkala, že to chce krev nevinné 
dívky. Za čas se ztratila její pomocnice, bylo 

jí 17, byla hluchoněmá, úplný sirotek. Potom 
věž dostavěli, to bylo 14. století. Z kroniky 
víme, že v roce 1850, už tady byl rod Hild-
prandtů, dělali opravy. Zedníci klepali na zeď 
a ta byla dutá. Šli pro barona, že našli poklad. 
Baron nechal zeď otevřít a tam byla kostra 
mladé dívky.
b) Vypráví se, že v zámku byla schována zlatá 
kvočna s dvanácti zlatými kuřaty, které hlídá 
černý mouřenín. Jeden písař tak dlouho pátral 
po pokladu, až v hodovní síni nepoužívaného 
starého paláce objevil nástěnnou malbu zob-
razující průvod templářů s mouřenínem, který 
jim svítil lucernou. Jak už to tak bývá, písař 
poklad odnesl a v Blatné se víc neukázal.
c) Ve sklepích bylo zahrabáváno a skladová-
no prastaré víno. Vypravuje se o blatenském 
sklepníkovi, který byl tak pilný, že víno 
ošetřoval i po své smrti. Svým nástupcům 
vždy dobře poradil a pomohl vyhledat víno 
lahodné chuti a vůně. Tento sklepník však 
nebyl pouze dobrák, ale dopustil se i řady 
škodolibých kousků.
Výsledky: 1c (kaple je původní), 2a, 3b, 4a, 
5b, 6c

Kvíz
Inky Čadkové

Jak důstojně a přitom ve velkém stylu oslavit devadesátiny. 
Na to mají zaručený recept hasiči ze Závišína

Závišín: Devadesát let představuje úcty-
hodný kus života. Pokud jej projde bez újmy 
jednotlivec, rovná se to malému zázraku. 
Když takové jubileum ověnčí nějakou orga-
nizaci či spolek, jedná se o několik relativně 
kratších generačních etap. Buď, jak buď, 
v obou případech si zaslouží takové výročí 
řádné zviditelnění. A bez povšimnutí nenecha-
li tu „svou“ devadesátku ani dobrovolní hasiči 
ze Závišína u Bělčic. Právě naopak. Na jejich 
přírodním cvičišti to v určený letní den doslo-
va vřelo. Nebyla nouze o dobrou zábavu ani 
o ukázky kvalitního hasičského sportu.

Při tak významné příležitosti bývá dobrým 
zvykem udělit čestná vyznamenání zaslouži-
lým členům sboru. Stejně tak to proběhlo i zde 
v Závišíně. Za mnohaletou oddanou práci pro 
spolek i veřejnost se dostalo přednostně předá-
ní hmotného projevu úcty někdejšímu veliteli 
SDH Závišín panu Václavu Machovi nej-
staršímu a bývalému starostovi spolku panu 
Petru Bursovi. Nezůstalo ovšem jen u nich, 
oceněni byli i další příslušníci SDH Závišín. 

Slavnostnímu 
aktu předchá-
zely proslovy 
s o u č a s n é h o 
starosty sboru 
pana Martina 
N o v o t n é h o , 
b ě l č i c k é h o 
starosty Pav-
la Vejšického 
a jako poslední 
se ujal slova 
stávající velitel 

SDH Závišín pan Václav Šátava.
Před samotnou soutěží v požárním úto-

ku, ke které se připravilo dvanáct mužských 
manšaftů a jeden ženský, mohlo obecenstvo 
ještě shlédnout týmovou spolupráci při hašení 
zapálených papírových kulis historickou stří-
kačkou- tzv. „koňkou“. Všichni se tak přenesli 
v čase do období, kdy vyspělá technika byla 
ještě iluzí. Představení se vydařilo báječně, 
nic kromě zmíněných kulis neshořelo a parta 
obsluhující koňku propotila při pumpování 
pracovní oděvy do poslední nitky. Na svůj 
historický exemplář jsou závišínští plným 
právem pyšní. Byl zakoupen obcí Závišín roku 
1932 od fi rmy Smékal ve Slatiňanech. Datum 
jeho výroby spadá do roku 1911. Slavnostního 
vysvěcení se dočkala stříkačka o rok později 
při příležitosti prvního veřejného cvičení 
za účasti šestnácti sborů. Požehnal ji farář 
Antonín Jarolímek, role kmotry se ujala paní 
Barbora Pešková z čp. 26. Ta na zakoupení 

stříkačky přispěla fi nančním darem ve výši 
1000 korun. Dnes plní koňka už čistě jen 
folklórní úlohu při slavnostech v obci.

Kromě ní se nachází ve vlastnictví sboru 
další dvě stříkačky - přenosná motorová 
stříkačka typu PS-8 a přenosná motorová 
stříkačka typu PS-12. Dobové materiály vy-
povídají o tom, že moderní stříkačku získal 
SDH Závišín v roce 1957. Následující rok 
ale neprošla kontrolou, a tak 25. února 1960 
obdržel sbor stříkačku novou. Roku 2001 
přibyla do výbavy SDH Závišín třetí stříkač-
ka. Zasloužil se o to bývalý starosta spolku 
Petr Bursa.

V současnosti tvoří závišínský hasičský 
sbor 37 členů- 23 mužů, 10 žen a 4 děti. Ne-
storem a živou legendou sboru je pan Václav 
Mach nejstarší (velitel sboru v mezidobí 1972 
až 2001). 

K založení SDH Závišín došlo 24. čer-
vence roku 1932. K zásadnímu kroku podnítil 
obyvatele Závišína požár zdejšího stavení 
„U Turníků“. To vyhořelo do základů, navíc 
došlo k popálení jeho majitelky. V prvopočát-
cích se hlásilo k hasičským myšlenkám deset 
zakládajících členů a sedm přispívajících. 
Stejně jako tomu bylo u ostatních hasičských 
organizací i závišínský sbor hrával divadelní 
představení, pořádal taneční zábavy a plesy, 
organizoval četné zájezdy. Plnil tak vedle 
své hlavní funkce i funkci osvětového pilíře 
na půdě rodné obce. 

Želbohu závišínský sbor neprožíval jen 
šťastné a spokojené okamžiky. Červený ko-
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hout jej vyzval na souboj na život a na smrt 
jen na domácím území celkem třikrát. Oheň 
udeřil v novodobé historii roku 1986 na trati 
za Klusákem, o pět let dříve hořel sklad sena 
JZD u kravína. Skutečně tragické následky 
měl požár stodoly „ U Dražanů“ 22. července 
1967. Tam zemřel dvanáctiletý vnuk maji-
telky.

Na závišinské oslavě, měl výsadu uha-
sit hořící papírový domeček člen posádky 
obsluhující historickou koňku pan Jaroslav 
Wohlschläger. To také bravurně učinil. Jen vý-
jimečně, při této slavnosti mohl mít na hlavě 
jediný dochovaný exemplář vzácné hasičské 
přilby z první republiky.

Po sólovýstupu historické koňky už se 
všechno a všichni soustředili na „zlatý hřeb“ 
svátečního odpoledne v Závišíně -  soutěž 
v požárním útoku. Sami závišínští hasiči vy-
slali na bitevní pole hned dva celky: Závišín 
Sever a Závišín Jih. Čili z toho byla taková 
malá soukromá válka Severu proti Jihu jako 
převzatá z čítanek. „Konkurence byla těžká“, 
konstatoval po průběhu hasičského klání 
starosta domácího sboru Martin Novotný, 
„Naši dělali, co mohli, ale pro Závišín Sever to 
všechno nakonec znamenalo 8. pořadí s časem 
29,8 sekundy a Závišín Jih 11. místo s časem 
36,10 sekundy. Přebor suverénně ovládli kluci 
z Bezdědovic časem 16, 20 sekundy.“

Pro zpestření programu ohlásili organizá-
toři následně soutěž v pivním trojboji. „Ta se 
skládala z hodu prázdným sudem na měřenou 
vzdálenost, vypití půllitru piva na ex a držení 
prázdného sudu s nataženýma rukama před se-
bou,“ uvádí s úsměvem Martin Novotný. Mě-
ření sil v těchto disciplínách vyvolalo bouřlivé 

nadšení, zkrátka přišli jen šoféři motorových 
vozidel. Chasníci se činili, co mohli - leckdy 
i co nemohli, jen aby byli –in. „Bohužel ani 
tady si domácí reputaci nenapravili,“ žertuje 
Martin Novotný, „Museli se spokojit se sed-
mou a devátou pozicí. Zato bezdědovické 
„úderné jádro“ mělo svůj den i na pivní půdě 
a podruhé slavilo absolutní triumf.“

Událost v Závišíně si nenechal ujít ani 
SDH Předmíř a vložil do soutěží všechen 
svůj potenciál. O spokojenosti s podanými 
výkony však podle mluvčího Karla Solara 
nemohlo být ani řeči: „Požární útok jsme 
v Závišíně po dvou chybách nakonec dokon-

čili s časem 29,1 sekundy. To nás deklasovalo 
na sedmou pozici z dvanácti. Pivní trojboj už 
jsme považovali spíš za srandu. I když tady 
už to bylo lepší, koupali jsme se v bronzu,“ 
přelaďuje na veselejší notu. Pro letošní rok 
si hoši z Předmíře naplánovali účast na tuctu 
soutěží v požárním útoku: „Jezdíme jak tady 
po okolních vesnicích, tak například i do Hor-
šovského Týna,“ vysvětluje Karel Solar. 
Dobrovolní hasiči z Předmíře nenechávají 
nic náhodě a prý trénují doma minimálně 
jednou týdně: „Ale výjimkou ani není, že se 

sejdeme i třikrát,“ zdůrazňuje Karel Solar. 
Hlavní činností jejich spolku je podle něho 
dorazit na každou soutěž a „vypít co nejvíc 
piva“: „Samozřejmě se ale účastníme růz-
ných brigád. Ať už našich vlastních nebo pro 
potřeby obce Předmíř.“ Právě obec Předmíř 
jim letos jako poděkování za odvedenou práci 
ve všech směrech zakoupila kompletně nové 
vybavení: „Tady je na místě moc poděkovat 
našemu starostovi Pavlu Karlíkovi.“ Podle 
jeho názoru ne vždycky jde jen o tu výhru 
v soutěži: „Důležité je nasazení a podpora 
hasičských sborů navzájem. Pro nás byl počá-
tek sezóny 2022 velice povzbuzující, protože 
se nám podařilo ve třech soutěžích dvakrát 
zvítězit.“ Závěrem ještě dodal Karel Solar, že 
v současnosti jezdí jejich celek po soutěžích 
ve stálé skladbě sedmi lidí.

Starosta SDH Závišín Martin Novotný byl 
s průběhem celého slavnostního dne nadmíru 
spokojen: „Hlavně nám přálo počasí, což se 
docela určitě projevilo na dobré náladě i vy-
soké návštěvnosti. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem zúčastněným družstvům, 
sponzorům za poskytnuté ceny, městu Bělčice 
v čele se starostou Pavlem Vejšickým a hlavně 
členům SDH za zajištění všech organizačních 
záležitostí.“

Obec Závišín je obcí vpravdě pohádko-
vou, žijí zde v naprosté svornosti dobří lidé, 
kteří vždy a za všech okolností rádi přiloží 
ruku k dílu a společně opečovávají malebný 
vzhled své domoviny. Takové vsi a takovým 
obyvatelům nejenže každá slavnost „sluší“. 
Oni si ji plným právem zasluhují. A přináší 
jim radost, a ještě více dobrých pocitů.

Vladimír Šavrda
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Akce
17. – 18. 9.
Blatenský fotofestival

17. 9. 17.45 h

18. 9. 19 h 
Vladimír Merta – koncert

20. 9. 19 h
Smím prosit, Dodo?

25. 9. 17 h

28. 9. 13–16 h

Stezka „Po stopách svatého Václava“

16 h

28. 9. 18 h

7. 10. 19 h

8. 10. 14 h 

12. 10. 18 h

16. 9. 20 h
Nene

21. 9. 19 h
Good Old Czechs

23. 9. 20 h

28. 9. 19 h

30. 9. 19 h

5. 10. 19 h
Spolu

23. 9. 15 h

3. 10. – 9. 10.
Týden knihoven

4. 10.

Kulturní
kalendář
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5. 10. 18 h

7. 10. 9.30 h

7. 10. – 8. 10.

centrum
20. 9. 17 h

29. 9. 16 h

29. 9. 16 h

1. 10. 10–17 h
 

3. 10. 18 h

6. 10. 17 h

8. 10. 10.45 h

10. 10. 16.30 h

 
i starší

Homolovou
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út–ne 10–17 h

22. 8. – 31. 9.

30. 8. – 30. 10.

6. 9. – 30. 10.

6. 9. – 30. 10.

10. 9. – 6. 11. út–ne 10–17 h

1. 10. – 30. 12. 9–17 h

4. 10. – 30. 11.
 

Informace  
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port
Kuželkářské 
zpravodajství

O víkendu startuje prvními mistrovskými 
zápasy nová kuželkářská sezóna, do níž vstu-
puje blatenský oddíl s několika novinkami. 
Kromě toho přinášíme i výsledky nedávno 
skončených turnajů.

Áčko
Elitní blatenský tým skončil v loňské 

sezóně Divize jih na 4. místě. V létě došlo 
k citelným ztrátám v kádru. Výzvu vyzkoušet 
si vyšší soutěž přijali dlouhodobě nejsilnější 
hráči – Jiří Vokurka, který míří do 3. ligy 
v Příbrami a Jiří Vaňata, jenž bude hrát 2. ligu 
za Tábor. Tým tak bylo nutno doplnit. Proto 
přicházejí z Béčka Filip Cheníček a Jiří Mi-
nařík. Jejich volbu podpořilo umístění Jiřího 
Minaříka mezi jednotlivci na 10. místě v loň-
ské sezóně krajského přeboru a u Filipa Che-
níčka to byl zisk juniorského krajského titulu. 
Zbytek týmu zůstává beze změny ve složení 
Stanislav Kníže, nový kapitán Vít Kobliha, 
Karel Koubek ml., Daniel Lexa, Josef Mikeš 
a Lukáš Pavel. Cílem pro novou sezónu je 
umístit se v popředí tabulky a v optimálním 
případě zabojovat o návrat do 3. ligy.

První zápas čeká Áčko už v sobotu 17. 
září, kdy od 10:00 přivítá doma Pelhřimov. 
Fanoušci jsou samozřejmě vítáni.

Béčko
B tým obsadil loni v Krajském přeboru 

2 nelichotivou poslední příčku a jen nízký 
počet účastníků zabránil sestupu. Je jasné, že 
bude potřeba toto umístění vylepšit. Ale jak 
již bylo zmíněno, tým opustili Filip Cheníček 
a Jiří Minařík. Jádro týmu ve složení Lukáš 
Drnek, kapitán Ondřej Fejtl, Robert Flandera 
a Libor Slezák doplnila na jaře Monika Ka-
lousová. Od nové sezóny se do kádru naplno 
vrací Miloš Rozhoň a do týmu se také zapojí 
nadějný dorostenec Matěj Pekárek. Cílem 
do nové sezóny je vylepšit výkony a hrát 
klidný střed tabulky.

Mistrovskou sezónu v rámci celého od-
dílu otevře právě Béčko, a to v pátek 16. září 
od 17:30 proti možná největším favoritům 
soutěže z Českých Velenic. Srdečně zveme 
všechny fanoušky, očekávají se výborné vý-
kony z obou stran.

Déčko
Déčko vstupuje do nové sezóny OP 

Strakonice + Písek jako obhájce stříbrné 
pozice. Loňský vítěz, Strakonice, postoupil 
do KP2. Okresní tým je i letos pod vedením 
Karla Koubka tvořen z velké části hráči z Ligy 

neregistrovaných. I zde došlo k drobným 
změnám v kádru. Cílem v nové sezóně je zisk 
okresního titulu.

Déčko vstupuje do sezóny později, a to 
6. října v Písku.

Žáci a dorost
Výrazná změna čeká na blatenské naděje. 

Ti budou letos poprvé hrát 1. ligu dorostu 
a také Krajský přebor dorostu. První zápasy 
obou soutěží jsou na programu v neděli 2. 
října.

Letní turnaje
Od 23. srpna do 2. září probíhal tradiční 

Letní turnaj neregistrovaných. Tentokrát se 
přihlásilo 25 týmů, hráčů byla tedy rovná 
stovka. Opět se hrálo ve dvou kategoriích. 

V kategorii profi  se představilo 9 čtveřic 
týmů tvořených z hráčů Ligy neregistrova-
ných. Vítězství si připsalo družstvo Scotland 
Yard (969 kuželek) před Baldy (957 kuželek) 
a Městem II. (887 kuželek). Mezi jednotlivci 
to už vypadalo na triumf Jaroslava Voříška 
(276 kuželek, DaJaNaPe), ale v úplně po-
slední hře turnaje všechny přeházela Dana 
Soukupová (285 kuželek, Zvlášní škola B). 
Bronz získal Luboš Skuhravý (269 kuželek, 
Baldové).

Mezi amatéry se z 23 týmů nejvíce dařilo 
družstvu Leskovice muži (857 kuželek). Druzí 
skončili Žabáci (840 kuželek) a třetí DrnFejt 

(816 kuželek). V jednotlivcích zvítězil Daniel 
Žíla (274 kuželek, Leskovice muži). Stříbro 
bere jarní vítěz Zdeněk Němejc (255 kuže-
lek, Žabáci) a i mezi amatéry se na pódium 
dostala žena, třetí místo totiž získala Martina 
Šmudlová (228 kuželek, Žabičky).

Novinkou letošního léta byla Blatenská 
120, turnaj dvojic na 120 hodů. Celkem se 
přihlásilo 30 dvojic hráčů z Blatné, Strakonic, 
Písku, Borovan, Příbrami a Prahy. Nejlépe 
se vedlo dvojici Martin Čistý (542 kuželek) 
a David Hošek (598) z Příbrami, kteří celkem 
shodili 1140 kuželek. Na druhém místě byli 
domácí Jiří Vaňata (537) a Karel Koubek ml. 
(590) s 1127 sraženými kuželkami. Na třetí 
příčku se vytáhli Petr Dlabač (590) a Josef 
Mikeš (517), kteří měli dohromady 1107 
kuželek. Mezi jednotlivci muži zvítězil David 
Hošek (598 kuželek, Příbram), druhý skončil 
díky lepší dorážce Petr Dlabač, bronz získal 
Karel Koubek (oba 590). Kategorii žen ovlád-
la dominantním výkonem Monika Kalousová 
(561), druhá skončila Beáta Svačinová (493) 
a třetí Jitka Šimková z Borovan (484 kuželek). 

Kompletní výsledky jsou k dispozici 
na webových stránkách oddílu nebo na ná-
stěnce u Domova seniorů. Všem zúčastněným 
děkujeme za účast a těšíme se na shledanou 
na dalším turnaji, který je plánován na jaro 
příštího roku. 

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Přátelé „bílého sportu“ z Blatné jsou lidmi na svém místě
Hrají superkvalitní tenis a neustále zvele-
bují své sportovní zázemí.

Blatenský tenis vždycky provázela velmi 
dobrá pověst. A provází ho i v současnosti. 
Nejde jen o samu sportovní stránku. Blatenští 
„borci z kurtů“ nikdy neváhají pro užitek ma-
teřského oddílu, zastřešený TJ Blatná, přiložit 
ruku k dílu při různých brigádách. A na jejich 
působišti se toho děje skutečně mnoho.

Významným předělem v novodobé histo-
rii tenisového oddílu z Blatné bezesporu byl 

rok 2017. Tehdy se dokončila stavba sociál-
ního zařízení a klubovny. Realizace projektu 
probíhala v mezidobí listopadu 2016 až červ-
nu 2017. „Město Blatná nám poskytlo fi nanční 
příspěvek ve výši 300 000 korun,“ informuje 
prezident tenisového oddílu Luboš Pýcha, 
„Většina prací byla udělána svépomocí, jen 
pokládku střechy jsme zadali odborné fi rmě.“

Rok 2018 se nesl ve znamení výměny 
oplocení  na tenisových kurtech.

(pokrač. na str. 14)
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Popadni HOKEJKU a hraj 
HOKEJBAL!

Hokejbalový klub TJ Blatná Datels hledá do svých řad nové hráče 
a hráčky. Za celý klub bychom vás chtěli pozvat na náborové tréninky, 
které se budou konat po celé září v úterý a ve čtvrtek od 16:30. Pro 
zájemce zde bude připraveno veškeré potřebné vybavení a děti si zde 
budou moci vyzkoušet jednoduchá cvičení s hokejkou a podívat se 
na své vrstevníky, kteří se hokejbalu již věnují. Na místě bude i infor-
mační stánek, kde se dozvíte od našich trenérů veškeré podrobnosti. 

Přátelé „bílého sportu“ z Blatné jsou lidmi 
na svém místě
(pokrač. ze str. 13)

Také byly pořízeny nové rozvody na skrápění hracích ploch. Rok 
nato došlo k zabezpečení  vstupu na tenisové kurty novým plotem, 
vraty a vrátky. V průběhu roku 2020 se rozrostlo hmotné vybavení 
blatenských tenistů o sklad na nářadí. Roku 2021 došlo k opravě zdí 
u kurtu číslo jedna. Letos se podařilo úspěšně završit budování chod-
níku o výměře sedmdesát metrů. „Snažíme se udržovat naše kurty v co 
možná nejlepším stavu a neustále tamní prostředí zatraktivňovat,“ 
uvádí Luboš Pýcha. A daří se jim to- přespolní tenisté jsou hezkým 
areálem i přilehlým okolím vždy znovu a znovu očarováni!

Mimořádnou pozornost věnuje blatenský tenisový oddíl výchově 
dětských nadějí. Právem v nich spatřuje pokračovatele a důstojné ši-
řitele tradice „bílého sportu“ na blatenské půdě. „V současnosti patří 
do našeho oddílu 45 dětí. Na kurtech trénují pravidelně a určitě jim 
to jde,“ slibuje si od mladé krve další zviditelnění blatenského tenisu 
Luboš Pýcha. Kompletní tenisový oddíl při TJ Blatná čítá momentálně 
120 členů. Letos v létě oddíl zorganizoval pro tenisové „benjamínky“  
dva tenisové kempy- prvních čtrnáct dní v červenci a prvních čtrnáct 
dní v srpnu. Akce se setkaly s mimořádným zájmem.

Ani v pořádání turnajů blatenští tenisté nezaostávají. Právě naopak. 
„Letos jsme jich uspořádali sedm. Nejprestižnější byli tradičně turnaj 
veteránů a „Manažer Cup“ ve čtyřhrách. Jinak se nyní dohrává celose-
zónní  přebor „Ejtýpý“ členů našeho oddílu. Vyhlášení výsledků spolu 
s losovaným turnajem  našich hráčů proběhne v říjnu- půjde zároveň 
o ofi ciální ukončení tenisové sezóny s pravidelným opékáním selete,“ 
předesílá prezident blatenského tenisového oddílu.

Tenisová reprezentace města Blatnéi letos zaznamenala úžasné 
výsledky. Složka dospělých v soutěži smíšených družstev stanula 
na zlatém „Olympu“. „Znamená to postup do Krajského poháru IV.“, 
libuje si Luboš Pýcha. Hrdý je právem i na blatenské starší žactvo, 
které si v krajském přeboru „vysmečovalo“ cenný bronz.

Chybí vlastně blatenskému tenisu něco. „Ano, tenisová hala pro 
zimní tréninky,“ svěřuje se Luboš Pýcha, „My zatím musíme jezdit 
do okolních měst  a tam existuje velká obsazenost místních hal. Nelze 
trénovat, jak bychom potřebovali. Zlomek jediného dne v týdnu v bla-
tenské Ekonomické škole je zcela nedostačující,“ podotýká závěrem 
s tím, že se tak 45 žáků absolutně nemůže vystřídat.

Blatenský tenis zcela jistě ještě neřekl své poslední slovo. A za per-
fektní úroveň i pracovní obětavost členů se jistě jednou dočká i té 
vysněné tenisové haly. Určitě si zaslouží i víc!

V. Šavrda

Hřiště v Řečici sténalo pod náporem 
mladých cyklistů. „Řečická šlapka“ 
jasně bodovala.

Řečice u Blatné: Již čtvrtý ročník veselého cyklodovádění „O ře-
čickou šlapku“ pro děti a mládež do patnácti let rozjásal a energií 
protkal okolí malebné vesničky cca kilometr za Blatnou. Při podobných 
akcích bývá alfou a omegou počasí. To letos vyšlo na jedničku s hvěz-
dičkou stejně jako loni. A kupodivu i počet cyklistů školou či školkou 
povinných se ustálil na stejném počtu co před rokem. Ano, také letos 
zatravněné hřiště zaplnilo rovných 52 šikulů na bicyklech a odrážed-
lech. Spojovala je všechny zdravá soutěživost, houževnatost a nadšení. 
V tom je přišli podpořit a zafandit jim rodiče. Protože si nevšední 
podívanou nenechali ujít ani domácí „necyklisté“, počet přítomných 
na řečickém hřišti se vyšplhal na fantastických cca 120 - 140 osob.

Jako v předchozích ročnících mělo cyklistické odpoledne v Řečici 
dvě části: jízdu zručnosti a závody v přírodě okolo vesnice. Program 
úvodní šňůry dovednosti a obratnosti byl následující - velký a malý sla-
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lom mezi kužely, přenášení kelímku s vodou 
z jednoho konce stolu na druhý, hod tenisá-
kem do kbelíku. Želbohu tentokrát dráha po-
strádala tradiční houpačku (fošna na kulatině), 
která patřila mezi nejatraktivnější prvky. Ten 
letošní „model“ se podařilo rozdováděným 
cyklistům „zneškodnit“ již při zkušebních 
jízdách, takže byl ze soutěže vyřazen. I tak si 
to ale kluci a děvčata parádně užívali.

Opět se udílely trestné vteřiny za chyby 
při jízdě zručnosti. Aby se to lépe počítalo 
a pamatovalo, shodně se k výslednému času 
připočítávala „desítka“. Za šlápnutí na zem, 
náraz do kužele, zvrhnutí kelímku s vodou. 

Naopak při vhození tenisáku do kbelíku 
přišel ke slovu bonus- deset vteřin k dobru. 
Závodnictvo bylo rozděleno do pěti věkových 
kategorií. Děti do čtyř let a ve věku mezi 

pěti a šesti lety jely pouze na čas a od plnění 
úkolů byly osvobozeny. Mohly také počítat 
s určitou shovívavostí traťových komisařů. 
Samozřejmě takovou, jaká by neznevýhodnila 
soupeře. Tradiční „kámen úrazu“ představoval 

přenos plného kelímku. Ten bez újmy dopravil 
na místo určení málokdo. Úsměv na tváři 
diváků vyvolaly sóloakce několika zástupců 
cyklistického „potěru“, kteří dali vale ofi ciální 

verzi trasy a pelášili si to podle své fantazie, 
v čem jim ani vedle běžící rodiče nedokázali 
zabránit. Aby každý dostal i druhou šanci, 
mohli mladí cyklisté absolvovat opravný 
pokus. Vždy se jim počítal lepší z obou časů.

Po dostatečném odpočinku si to pak děti 
rozdaly na závodním okruhu. Zase pouze kate-
gorie od sedmi let výše. Trasa nebyla nikterak 
dlouhá ani náročná- odpovídala možnostem 
a fyzické způsobilosti běžného mladého jezd-
ce bez speciální průpravy. Nejmladší děti si 
to užily na symbolické délce hřiště. Adrenalin 
každopádně vystřeloval jako při „TOUR DE 
FRANCE“ a krev se v žilách jen bouřila. 
Vytvořila se tu pravá závodní atmosféra, které 
nemohl nepodlehnout nikdo z přítomných.

Vpodvečer se pak účtovalo na stupních 
vítězů. Zasloužené odměny se dostalo těmto 
jedincům:

Jízda zručnosti - Kategorie do 4 let: 1. 
Štěpán Burian z Blatné, 2. Václav Černý 
z Blatné,3. Štěpán Hajdušek z Blatné. Ka-
tegorie 5 až 6 let: 1. Jan Chlanda z Dobšic, 
2. Adéla Blovská z Písku, 3. Dominik Bulka 
z Bělčic. Kategorie 7 až 9 let: 1. Daniel 
Braum z Řečice, 2. Vojtěch Tvrdý z Řečice, 
3. Kristýna Vaňačová z Blatné. Kategorie 10 
až 12 let: 1. Mikuláš Jícha z Bezdědovic, 2. 
Jakub Gregor z Hajan, 3. Kateřina Jeníčková 
z Chlumu.  Kategorie 13 až 15 let: 1. Michal 
Tvrdý z Řečice, 2. Michal Kříž z Mačkova, 
3. Marek Sitter z Blatné.

Závody v terénu - Kategorie do 4 let: 1. 
Filip Vohryzka z Hajan, 2. Ema Vohryzková 
z Hajan, 3. Kryšpín Květoň z Blatné. Ka-
tegorie 5 až 6 let: 1. Jan Chlanda z Dobšic, 
2. Adéla Blovská z Písku, 3. Matyáš Jícha 
z Bezdědovic. Kategorie 7 až 9 let: 1. Vojtěch 
Tvrdý z Řečice, 2. Daniel Braum z Řečice, 
3. Vítek Kupar z Řečice. Kategorie 10 až 12 
let: 1. a 2.místo Mikuláš Jícha z Bezdědovic 

a Adam Voříšek z Blatné, 3. místo: Kateřina 
Jeníčková z Chlumu. Kategorie 13 až 15 let: 
1. Marek Sitter z Blatné, 2. Michal Tvrdý 
z Řečice, 3.Michal Kříž z Mačkova.

Tradičně obdrželi zvláštní cenu pořadatelů 
dva nejmladší účastníci - Rozálie Braunová 
z Blatné (1,5 roku) a Josef Chlanda z Dobšic 
(2 roky). Další speciální ocenění směřovalo 
k domácí Lucii Sedláčkové za mimořádné 
nasazení a projevenou osobní statečnost.

Bonusem pro vítěze mladších kategorií 
se staly žluté trikoty s podobiznou barona 
Christiana Battaglii - fenomenálního cyklis-

ty z Bratronic, který byl už za svého života 
legendou. „Jako anděl strážný vás bude teď 
při vašich jízdách provázet a ochraňovat. On 
je totiž patronem cyklistů - jinak to ani být 
nemůže,“ oslovil šťastné borce při závěrečné 
řeči hlavní organizátor. Mimoto sama žlutá 
barva je odznakem toho nejlepšího!

Poděkování za skvěle odvedenou práci 
při této akci patří členům osadního výboru 
Řečice a dalším místním občanům za nezišt-
nou pomoc. Na organizaci se podílel dále 
PROSPORT Blatná a Jednota Orel Strakoni-
ce. Ozvučení soutěže obětavě zajistil DJ Jiří 
Hrabě za symbolickou odměnu.

Poznámka: Mladí cyklisté měli na 4. Ročníku 
„Řečické šlapky“ vítanou atrakci v podobě 
poníka buzického chovatele Martina Jiskry. 
Při čekání na své cyklosólo se tak rozhodně 
nenudili. Pan Martin Jiskra je vozil zdarma 
po převážnou část odpoledne. I on si zaslouží 
uznání a díky.

Vladimír Šavrda
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Řidič nákladního auta 12t, po-pá, denně doma, 
35-37.000 Kč - TOMEGAS s.r.o.

TOMEGAS s.r.o. hledá řidiče nákladního vozidla - 12t pro denní rozvozy 
propan-butanových lahví
Denní rozvozy (pondělí - pátek) nakládka plnírna PB lahví Lnáře.
Oblast denních rozvozů: závozy v Západních Čechách
Parkování auta přímo na plnírně
Požadujeme: řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, praxi s řízením 
nákladního vozidla, ADR výhodou - školení zajistíme, čistý trestný rejstřík, 
spolehlivost, fyzickou zdatnost
Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení (35.000-37.000 Kč) + prémie, 
zaškolení a získání osvědčení ADR.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu vložte Váš životopis.

Informace na tel.: 725 057 288

SPONZO I: Obec Škvo etice, Sv t d tí a sportu - Blatná, Josef edina - Škvo etice, Ji í Vetešník - Blatná, Ing. 
Robert Flandera - Blatná, ELEKTRO N mcová - Blatná , Drogerie Blovský - Blatná, Drogerie Drnková - Blatná, 
Kv tiny Šourková - Blatná, lékárna Arnika - Blatná, Daniela, šití - Blatná, Švadlenka - Blatná.

OObeecccc ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠkkkkkkkkkkkkkkkvvvvooooo etice Sv t d tí a sportu BBlatnná Josef edddddiiiinnaaa ŠŠŠŠkkvo etice JJJii í Vetešník BBlattn

PROSPORT Blatná, Obec Škvo etice a Jednota Orel Strakonice

Vás srde n  zvou na

11. ro ník

PACELICKÉ 
TRETRY

B H PRO JANU, PAVLA I PETRA
Poj te si ho také vyzkoušet!

D ti a mládež do 15 let mohou popustit uzdu své sportovní sout živosti 

Závody v b hu p írodou se konají

v ned li 18. zá í 2022
Start první kategorie ve 13.00 hodin p ed obecním domem 

v Pacelicích.
Prezentace od 12.00 do 13.00 hodin v obecním dom .

Sout žní kategorie: „mlá ata“ A (do 4 let), „mlá ata“ B (5 až 6 let),
C (7 až 9 let), B (10 až 12 let), A (13 až 15 let).

P ipraveny jsou hodnotné ceny, v etn  pohár , medailí a diplom . 
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Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,
popř. zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

STABILNÍ RODINNÁ FIRMA S BUDOUCNOSTÍ

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice:

PŘIDE JTE  SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČ ÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

Nabízíme:

Atraktivní systém odměňo

Transparentní prémiový sy

13. plat, stravenky

Náborový příspěvek 12.000

25 dní dovolené

Příspěvek na penzijní připo

ve výši 3% hrubé mzdy 

Svozy do zaměstnání / přís

na dopravu

CNOSTÍ

ování 

ystém

0,- Kč

ojištění   

spěvěk 

PASSION FOR TIMBER

paní Ivana Šimonová
tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.com
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práceNové kurzy francouzštiny a češtiny 
pro cizince.

Od 27. září otevíráme v Naší čajovně kurz 
francouzštiny pro začátečníky.

Zimní semestr začíná 27. září 2022 a končí 
31. ledna 2023.

Jedná se o 17 lekcí, každá lekce trvá 90 minut. 
Kurz bude v úterý od 18 do19,30 hod.

V případě zájmu lze otevřít kurz češtiny pro 
cizince.

Více info: jana.vavrincova@seznam.cz nebo 
v Naší čajovně  .
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

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 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
přijme od 1. 12. 2022

kuchaře - kuchařku do školní kuchyně.
Požadujeme: vyučení v oboru. 
Pracovní doba 40 hodin týdně, střídavě ranní a odpolední pro-
voz.
Zaměstnanecké výhody – 5 týdnů dovolené, příspěvky z FKSP 
na dovolenou, penzijní pojištění a d alší.
Informace podá p. Havelková, havelkova@soublatna.cz,
tel. 383412321

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefonické dohodě

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

► ►BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200
PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h. 

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


