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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Prožil jsem část života ještě za první republiky 
a mé mládí bylo  ovlivněno  tehdejšími ideály 
Masarykovské demokracie – dobou značně se 
lišící od dnešních poměrů, zvláště pokud se týká 
slušnosti a chování lidí, osobní cti, mravnosti, 

svědomitosti, kázně a skromnosti, rodinné vý-
chovy a podobně…

Roztahovačná  politika  Hitlerova  německého 
nacionálního socialismu (nacismu) ale pozname-
nala před tušenou válkou až dosud pokojný život 
v samotné Blatné, která byla ušetřena nepokojů 
v pohraničí. Lidé už pociťovali smrtelné nebez-
pečí, číhající z německé „Říše“  kolem Čech. 
V pohraničních oblastech ( 3 miliony Němců – 
Sudeťáků) byl rozpoutáván neklid a nepřátelství, 
k tomu Poláci požadovali kus Těšínska a Slováci 
samostatnost…. Strach z války a jejích důsledků 

Přemítání o 28. září a 28. říjnu
Letos slavíme 28. září (svátek Václava) jako  Den české státnosti a 28. října jako Výročí vzniku samostatného Československa. Jsou to opět dvě  

„osudové osmičky“ v dějinách našeho národa.

byl všeobecný. Do Blatné začaly přibývat rodiny 
vyhnané ze Sudet nebo ze Slovenska a v domech, 
kde nyní žije jedna rodina, byly napěchovány ro-
diny tři nebo čtyři.. Do školy nám přibylo mnoho 
spolužáků – vyhnanců, z nichž si nejvíc připomí-

nám Jirku Kotýnka, který byl 
z Teplic a po prožitých útrapách 
se vyznačoval nadmírou nad-
šeného národovectví, které by 
normálně  mladému školákovi 
bylo jinak cizí…

Ten obecný strach z budouc-
nosti se projevoval na shromáž-
dění v nabitém kostele pravi-
delně ku konci mše zpěvem 
Svatováclavského chorálu… 
Prosba „Svatý Václave – nedej 
zahynouti nám ni budoucím“ 
byla zpívána vroucně všemi. 
v dobách před i po okupaci naší 

země. Lidé mladí i staří, tvrdou prací ošlehaní 
chlapi. zpívali zaníceně tuto prosbu a mnohé oko 
tehdy bývalo zalito slzami… Byl jsem vždy tou 
atmosférou fascinován!

Tolik vzpomínky v svatému Václavu.

Pokud se týká 28. října, chtěl bych – jako člen 
Sokola – připomenout nemalou zásluhu Sokola 
na vzniku naší republiky. Sokolská organizace 
vznikala v době vrcholícího kvasu národního 
uvědomění a snah o postavení se proti německé 
a rakouské germanizaci Čech.. Známé byly ve-

řejně vyhlášené záměry v roce 
1897 „Postupná germanizace 
území, kde žijí Češi a konečné 
a úplné jejich vysídlení“… So-
kol své členy vychovával nejen 
k tělesné a duševní zdatnosti 
a kázni, ale také k národnímu 
uvědomění. A byli to právě 
sokolové v 1. (ale i 2.) světové 
válce kteří tvořili základ našich 
vojenských jednotek ve světě, 
známých jako legionáři. Je-
jich bojové úspěchy ve Francii 
(Arras aj.), Itálii nebo v Rusku 
(Zborov, Sibiřská anabáze) udi-
vily celý svět a úspěchy legií, 
vedených v sokolském duchu, 
nadšení a dobrovolné kázni, 
se staly významnou vahou při 

konečném mezinárodním uznání naší republiky 
– po 300 letech podrobení Čech Vídní (a Sloven-
ska Budapeští).

Náš první president T. G. Masaryk mnoho-
krát zdůraznil zásadní podíl sokolů na vzniku 
republiky: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií 
by nebylo Československa“ Teprve vojenské 
úspěchy legií dodaly přesvědčivou sílu pro uznání 
požadavků zahraničních zástupců (Masaryk, Be-
neš, Štefánik), aby vítězné mocnosti vedené USA 
(Wilson) souhlasily s vytvořením ČSR….

28. říjen byl škrtem snahám Německa a Ra-
kouska-Uherska o poněmčení nebo vytlačení 
Čechů z oblasti jejich osídlení. Vždyť naše vlast 
je  polohově jakoby kopím zabodnutým v srdci 
Německa, což bylo zřetelnější ještě před 2. svě-
tovou válkou po připojení Rakouska k Německu 
a na severu územím obsazeným dnes Polskem… 
V plánech Hitlera jsme měli být zničeni a vysíd-
leni… To všechno jsme v napjatých a krutých 
časech před a během války tušili a  Svatováclav-
ský chorál s prosbou „nedej zahynouti nám ni 
budoucím“ byl výtryskem všech obav z nejisté 
budoucnosti…                    

F. K.

V Blatné byla odhalena 
pamětní deska 

k 90. výročí vzniku 
republiky už v září

Při příležitosti 90. výročí vzniku 
ČSR vydalo Město Blatná publikaci 
s názvem „1. světová válka a vy-
hlášení samostatnosti v Blatné r. 
1918“, jejímž autorem je Jan Olejník. 
Popisuje nejen události 28. října, ale 
také obsahuje přehled všech pomníků 
a padlých vojínů z obcí Blatenska. 
Součástí publikace je i bohatý foto-
dokumentační materiál.

Publikaci lze zakoupit v knihku-
pectví u Polánských.

B. M.
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 KTUALITYA

V tomto sloupku bychom rádi odpovídali  
čtenářům BL na nejčastější dotazy, týkající se 
chovu zvířat.
Kdy je nejvhodnější vakcinovat štěňata a ko-
ťata?

S vakcinací, nejlépe krátce před ní, by mělo 
souviset antiparazitární ošetření mláděte. První 
vakcinace by měla být zhruba ve věku 6-8 týdnů, 
ne dříve, neboť do této doby zhruba přetrvávají 
u mláďat v krvi protilátky z mateřského mléka 
matky. Je ideální přibližně  3 týdny po první  
vakcinaci provést aplikaci druhé dávky vakcíny, 
neboť se tím  podstatně zvýší hladina protilátek 
v krvi. Zhruba od  třetího  měsíce  věku mláděte  se 
podává vakcína proti vzteklině. V dospělém věku 
je nutné aplikovat vakcínu jednou ročně, aby se 
udržela bezpečná hladina protilátek v krvi. V této 
souvislosti bych chtěl podotknout, že vakcinace 
zvířete  proti vzteklině je povinnost majitele, 
stanovená zákonem.
Je povinná registrace psa nebo kočky u veteri-
nárního lékaře?

Registrace zvířete je zcela dobrovolná, 
k ošetření zvířete není nutná..Přináší však určité 
výhody, neboť veterinární lékař má k dispozici 
údaje o pacientovi. Pokud však majitel zvířete 
není spokojen např. s kvalitou léčebné péče, 
cenou léčby a podobně, může změnit ošetřují-
cího lékaře bez jakýchkoliv administrativních 
úkonů či závazků. Vztah vet. lékař-chovatel je 
založený  zcela  na svobodné vůli, dobrovolnosti 
a vzájemné důvěře.

N a  V a š e  d o t a z y  o d p o v í d a l   
MVDr. Jiří Šole.

Zvířata - co Vás zajímá

Jak jsme se měli 
v mateřské škole 
od září do října
Mateřská škola Blatná, Vrchlického a od-

loučené pracoviště Husovy sady pracuje podle 
školního vzdělávacího programu s názvem „Je 
nám dobře na světě“. 

Program je rozdělen podle ročních období. 
Právě teď vítáme podzim.
Vyrábíme podzimáčky z brambor, nalepujeme 

ovoce, malujeme, učíme se podzimní básničky 
a také jsme opékali buřty, pekli posvícenské 
hnetynky. 

Viděli jsme divadelní představení „O červené 
Karkulce“, výstavu „Příroda Blatenska“. 

Ještě nás čeká pouštění draka. 
Učíme se anglicky. 
Zúčastnili jsme se také veliké události v ZŠ 

T.G. M. - „Pasování na prvňáčky“. 
Pro děti připravujeme mnoho dalších akcí a tě-

šíme se na spolupráci se ZŠ T. G. M. Blatná. 
Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického

Občanské sdružení Diakonie  
Broumov nebude již v tomto roce 

z provozních a kapacitních důvodů 
pořádat humanitární sbírku. Před-
běžně je jednáno o termínu jaro 

2009.

Letošní svátky Všech svatých a Dušiček, 
památka našich blízkých zemřelých připadá na 
sobotu a neděli 1. a 2. listopadu. Jejich hroby 
zdobíme květinami, rozsvěcujeme svíčky  a vzpo-
mínáme, co dobrého pro nás vykonali. Tyto dny 
vybočují z rámce běžných oslav. Obejdou se bez 
vystřelování rachejtlí, bouchání petard, jakéhokoli 
hlaholfestu i nemírného jídla a pití. Na hřbitovech 
je vše tiché a uklidňující.

3. listopad nám připomene nešťastnou událost 
z dějin našeho národa. Devadesátileté výročí 
stržení Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze r.1918.

Historie sloupu
Před koncem třicetileté války, na podzim roku 

1648, kdy švédská vojska obsadila Malou Stranu 
a vydrancovala Pražský hrad, se pokusila dobýt 
Staré a Nové město pražské. Město chránily 
hradby a nejsnadnější cestou k cíli byl Karlův 
most. Tehdy se zorganizovala skupina obránců, 
složená z nevycvičených měšťanů, řemeslníků 
a studentů Univerzity Karlovy, kteří vytvořili 
mariánskou legii. Postavili se odhodlaně dobře 
vycvičené a vyzbrojené armádě Švédů. Obránce 
vedl jezuita P. Jiří Plachý,jehož dvoumetrová po-
stava vyčnívala nad hlavami bojovníků. Obránci 
hájili vstup do města přes Karlův most. Když jim 
docházely síly, prosili o pomoc Boží a přímluvu 
Panny Marie. Byl vysloven slib, že odvrátí-li  s její 
pomocí nepřátelská vojska a zachrání Prahu před 
zničením, postaví Bohorodičce jako výraz díků 
za ubránění města sloup s její sochou v centru na 
Staroměstském rynku. Doufali v zázrak a skuteč-
ně se tenkrát v Praze zázrak stal. Před mnohem 
silnějším nepřítelem Pražané své město uhájili.

Základní kámen byl položen dne 26. dubna 
1650 nejvyšším hofmistrem království české-
ho Bernardem Ignácem z Martinic za účasti 
a spolupráce Staroměstské radnice. Práce byly 
zahájeny 

23. května výkopem základu uprostřed rynku. 
V srpnu byly dovezeny na náměstí bloky pískovce 
z lomů u Žehrovic. 20. září 1650 začali kameníci 
s opracováním bloků.  Jméno architekta není zná-
mo. Předpokládá se, že to byl někdo z dvorních 
architektů císaře. Sochař Jan Jiří Bendl ( +1680) 
se svými třemi pomocníky zhotovovali výzdobu 
sloupu. 26. září byl vztyčen největší díl sloupu 
- šestimetrový dřík. Byl zakotven na připravený 
podstavec, stojící na schodišti a tvořený pěti mo-
hutnými bloky pískovce. 30. září byla na vrchol 
sloupu vyzdvižena socha Panny Marie v nadži-
votní velikosti, se sepjatýma rukama, vzhlížející 
k nebi a s bohatými, rozpuštěnými vlasy. Pravá 
noha spočívala na hlavě ďábla v podobě draka 
s křídly. Kolem hlavy měla gloriolu z dvanácti  
hvězd. Výška sloupu byla 15.83 m. Během pěti 
měsíců bylo celé dílo dokončeno.

Na posvěcení sloupu čekali Pražané ještě dva 
roky. V roce 1652 přijel do Prahy císař Ferdinand 

III. a zúčastnil se dne 13. července, v přítomnosti 
svého syna Ferdinanda IV., tohoto slavnostního 
aktu - posvěcení sloupu. Světitelem byl tehdejší 
pražský arcibiskup, kardinál Arnošt hrabě Harrach 
(+1667).

Poblíž místa, kde byl sloup postaven, stávala 
šibenice, která byla po postavení sloupu přemís-
těna za město. Postavením sloupu se pražské 
popraviště proměnilo v místo kultu, úcty a mod-
litby. Sloup tvořil dominantu celého náměstí. Byl 
považován za duchovní střed celé válkou zničené 
Evropy a vyjadřoval naději do budoucnosti. Str-
žen byl 3. listopadu 1918 rozvášněným davem 
obyvatel Žižkova, který tehdy nebyl součástí 
Prahy, ale samostatným městem. Jedni tahali za 
lano, druzí s holemi v rukou stáli proti místním 
obyvatelům, kteří šli sloup bránit. Hrabě Václav 
Kounic byl ztlučen. Tím skončila přítomnost 
duchovního a uměleckého díla, označovaného 
jako střed Evropy.

Už za první republiky byly snahy Mar. sloup 
obnovit. Zásluhou Čechů v emigraci byla r. 1953  
vytvořena nová socha z carrarského mramoru 
papežským sochařem prof. Monteleone. Po 
požehnání v Římě byla  vztyčena na zahradě 
benediktinského opatství v Lisle,USA. 

3. dubna 1990 byla založena Společnost na 
obnovu Mar. sloupu. Její zásluhou je nyní socha 
Panny Marie v exilu z Lisle umístěna v zahradě 
Strahovského kláštera. 30. října 2003 byla do-
časně vztyčena nová socha Panny Marie od ak. 
sochaře Petra Váni z pískovce z Teplic u Náchoda 
na kovový sloup před Týnským chrámem. Cílem 
Společnosti je umístit sloup se všemi jeho částmi 
na původní místo na Staroměstské náměstí podle 
slov kard. Tomáška : 

„Dokud nebude sloup na svém místě, dokud 
lidé neuznají, že tenkrát udělali chybu a nebudou 
toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši 
nedávnou minulost a že nás tento starý hřích 
nestáhne opět dolů. Sloup je nejen symbolem na-
šeho návratu ke slušnosti a k tradicím křesťanské 
Evropy, ale vyrovnání tohoto dluhu, může naší 
zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do 
područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo 
konzumního ateismu ze západu.“

Na tři žádosti o postavení sloupu na Staro-
městské náměstí odpověděl Magistrát města 
Prahy zamítavě.

Čerpáno z brožury PRAHA - Mariánský sloup 
na Staroměstském náměstí. Vydala Historická 
společnost Starý Velehrad.

Marie Kýčková

Vzpomínka na zemřelé a Mariánský sloup
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Volby do zastupitelstev krajů 
konané dne 17. - 18.10.2008 

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Strakonice
Obec: Blatná

Volby do zastupitelstev kraj� konané 
dne 17. - 18.10.2008
Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Jiho�eský kraj 

Okres: Strakonice 

Obec: Blatná 

Okrsky

celkem zpr. v % 

Voli�i
v

seznamu 

Vydané
obálky

Volební
ú�ast
v % 

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných

hlas�
11 11 100.00 5 400 2 038 37.74 2 032 1 919 94.44

Strana Platné
hlasy

�íslo název celkem v %
1 Komunistická str.�ech a Moravy 292 15.21
3 SNK Evropští demokraté  196 10.21
12 K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 113 5.88
18 Strana zelených 53 2.76
19 Moravané 1 0.05
21 Dohoda pro zm�nu 9 0.46
25 Dokto�i (za uzdravení spole�.) 24 1.25
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.�sl. 5 0.26
37 SDŽ-Strana d�stojného života 10 0.52
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 18 0.93
47 Ob�anská demokratická strana  489 25.48
48 �eská str.sociáln� demokrat.  699 36.42
53 D�ln.str.-zrušení popl.ve zdr. 10 0.52

Volby do Senátu Parlamentu �R konané 
dne  17.10. - 18.10.2008
Výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev kraj� konané 
dne 17. - 18.10.2008
Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Jiho�eský kraj 

Okres: Strakonice 

Obec: Blatná 

Okrsky

celkem zpr. v % 

Voli�i
v

seznamu 

Vydané
obálky

Volební
ú�ast
v % 

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných

hlas�
11 11 100.00 5 400 2 038 37.74 2 032 1 919 94.44

Strana Platné
hlasy

�íslo název celkem v %
1 Komunistická str.�ech a Moravy 292 15.21
3 SNK Evropští demokraté  196 10.21
12 K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 113 5.88
18 Strana zelených 53 2.76
19 Moravané 1 0.05
21 Dohoda pro zm�nu 9 0.46
25 Dokto�i (za uzdravení spole�.) 24 1.25
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.�sl. 5 0.26
37 SDŽ-Strana d�stojného života 10 0.52
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 18 0.93
47 Ob�anská demokratická strana  489 25.48
48 �eská str.sociáln� demokrat.  699 36.42
53 D�ln.str.-zrušení popl.ve zdr. 10 0.52

Volby do Senátu Parlamentu �R konané 
dne  17.10. - 18.10.2008
Výsledky hlasování

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
konané dne  17.10. - 18.10.2008 
Výsledky hlasování        Obvod: 12 - Strakonice       Obec: Blatná

Obvod: 12 - Strakonice  

Obec: Blatná

Okrsky
po�et zprac. v % 

Voli�i
v seznamu 

Vydané
obálky

Volební
ú�ast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlas�

11 11 100.00 5 401 2 033 37.64 2 024 1 896 93.68

Výsledky hlasování 
Kandidát Po�ty hlas� % hlas�

�íslo p�íjmení, jméno, tituly 
Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
p�íslušnost 1.

kolo
2.

kolo
1.

kolo
2.

kolo

1 Jirousová Ta�ána
MUDr. KS�M KS�M KS�M 300 X 15.82 X

2 Mikula Vilém Mgr. NS+SZR �SNS2005 BEZPP 57 X 3.00 X
3 Beneš Miroslav Ing. ODS ODS ODS 387 X 20.41 X
4 Bu�ek Pavel MUDr. SZ SZ BEZPP 95 X 5.01 X

+5 Kalbá� Josef Ing. KDU-
�SL KDU-�SL KDU-�SL 385 0 20.30 0.00

6 Vilímková Iveta Ing. SDŽ SDŽ SDŽ 34 X 1.79 X

+7 Krej�a Miroslav Ing. 
Bc. CSc. �SSD �SSD �SSD 638 0 33.64 0.00

PODZIMNÍ 
VÝLOVY

V prosluněných zářijových dnech, kdy vyjas-
něné obzory jsou poznamenány neklidem ptačího 
odlétání a poslední pozdravy slunce povlávají 
nad lukami v lehýnkých vláknech babího léta, 
chystá se událost nad jiné významná. Tečou 
rybníky. Nejprve se rozlévají doširoka strouhy 
v lukách u hajnice. Mokvavá tráva se napájí po 
suchém letě svěží zelení. Proudy vod odtékají ze 
spodních rybníků thorovického povodí; z Radova, 
Vitanova, Hadího a Pálence. Bude trvat dva až tři 
týdny, než rybníkáři stáhnou vodu a připraví vý-
lovy. Každý týden sledujeme o kolik ubyla voda 
v Labuti, odhadujeme prázdný břeh z myštické 
hráze a díváme se do dálky k Chobotu a Černív-
sku, kolik  vody ještě zbývá. Labutˇ teče tři i čtyři 
týdny, široký proud zaplní zcela poloprázdné 
řečiště Kostřaty, pění se pod  stavidly a valí se 
k Miroticům. 

Jeřabiny, červené korálky v malkovské aleji už 
dozrávají, zrudly šípky na mezích. Buky a lípy co 
nevidět shodí zlatavou spoustu ke kořenům, babí 
léto se loučí.Prška podzimního deště již několikrát 
zalila hnědé oranice a vítr vyfoukal strniště. Na-
hořklá vůně tlejícího listí se mísí s povlávajícím 
dýmem ohníčků z brambořišť. Raní mlhy se válí 
v mělké rybničné kotlině. Poloprázdné rybníky 
jsou zahaleny do hustých bělavých par. Mlha 
často leží nad krajem celý den, ani v poledne se 
nepodaří slábnoucímu slunci prorazit chuchvalce 
par. A tehdy začínají rybáři své dílo. Začínají 
rybářské žně, začínají výlovy.

Je něco prastarého  biblického na těžké  mokré 
práci rybářů. Jako by ustrnula staletí v blyštivém 
třepotání rybích šupin. Jako by se nad vodou 
probouzely pradávné děje. Ostře řezaná tvář, 
kamenná a tvrdá, snad přehlíží staletími dávno 
vykonané  dílo na rožmberském panství i na Bla-
tensku. Divoký regent, pan Jakub Krčín, neznal 
slitování. Dřel kůži za sebe i z poddaných sedlá-
ků, ale vybudoval dílo na svou dobu jedinečné 
a nevídané. O jeho krutosti a nemilosrdnosti pře-
žívají pověsti v Jižních Čechách dodnes. V potu 
nelidské dřiny se rodilo dílo, které nemá ve světě 
obdoby.  Provázely je vzpoury, vzdor a hněv, jak 
je zaznamenali kronikáři, ale rybničné dílo bylo 
dokonáno a celý kraj na Třeboňsku i Blatensku 
byl spoután důmyslným  vodním systémem, 
kterého využívají rybáři dodnes.

Starodávný obraz středověkých výlovů se 
opakuje rok co rok. A je důstojným  zakončením 
ustáleného celoročního chodu života v našem 
kraji. Výlovy začínají koncem září, nejpozději 
začátkem října a končí skoro před Vánocemi. 
Rybářské party se stěhují od horních rybníků ke 
spodním. Chceš- li vidět zahájení rybolovu, musíš 
si přivstat. Rybáři začínají velmi brzy. První zátah 
se připravuje hned na úsvitu dne. Pěšáci uchopí 
nevod a zatahují do sítí zbylou vodu v nevelkém 
rybníčku, který zbyl pod hrází. Nevod je veden 
na prámcích a lodicích , z hlubších tůní vyhánějí 
rybáři  ryby, pomáhají si bidly a tyčemi. Z raní 
mlhy se ozývají zpěvavé pokřiky a povely. Nad 
rybníkem poletují hejna křiklavých racků, bahňá-
ků , kulíků, dychtících po kořisti. Vzácně se objeví 

(pokrač. na str. 5)
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Prodám trabant COMBI pojízdný na náhradní díly i s doklady. Kvalitní motor, 
zapalování, pneu.

Cena: 1000 Kč.  
Mobil: 722 / 816 466.

335 44 Kasejovice 70
e-mail: bevar@email.cz
tel.: 371 595 015

ekologická likvidace autovrakvšech typů ů
výkup a zpracování kovového odpadu

prodej štípaného topného dřeva
autoservis pneuservis

bevar

mob.: 774 022 775
mob.: 773 653 717

mob.: 608 537 175

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 ESTA Blatná, 
p�ijme pracovníky na pozice 

�� referent expedice
 - SŠ, aktivní znalost NJ, praxe a AJ výhodou 

�� výrobní technolog
 - VŠ techicko-elektr. zam., aktivn� NJ nebo AJ 

�� výrobní plánova�
- VŠ technicko-ekon. zam., aktivn� NJ 
- znalost SAP výhodou. 

Kontakt: tel.  383 455 511. 
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná 

Pojiš�ovací kancelá�
P Hrdina 

J.P.Koubka 81 ,  Blatná   

Poradenská �innost a servis v oblasti 
� pojiš�ovnictví
� penzijního p�ipojišt�ní
� stavebního spo�ení
� hypote�ních úv�r�

Zastoupení
�  Generali pojiš�ovna a.s. 
�  Pojiš�ovna �eské spo�itelny a.s. 
� �eská pojiš�ovna a.s. 
�  Kooperativa, pojiš�ovna a.s. 
� �SOB Pojiš�ovna a.s. 
�  UNIQA pojiš�ovna a.s. 
�  AXA

NOV� OTEV�ENO OD 20.10.2008 
Pracovní doba:Po, St, �t  9 - 12 , 13 - 16 hod.

Mimo pracovní dobu dle dohody 
TEL:  603 819 505 ,  603 893 990

     REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
     B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

16 let praxe na realitním trhu!

Vybráno z nabídky:  Blatná dům s prodejnou a třemi byty  - 4.500.000.-Kč, Blatná prvorep. vila s 
velkou zahradou - 3.300.000.-Kč, Řečice u Bl. chalupa u rybníka - 1.475.000.-Kč, Mečichov chalu-
pa - 1.705.000.-Kč, Lnáře stavení - 599.000.-Kč, býv. hájovna u Blatné - cena dohodou,  chalupa 

Metly - 455.000.-Kč, Kasejovice RD s prodejnou - 1.205.000.-Kč, Tchořovice hostinec se 
sálem - 905.000.-Kč, Vrbno u Bl. byt 3+1 se zahrádkou, Chanovice byt 1+1,

Radomyšl byt 2+1 (ceny dohodou). Komerční pozemek v Blatné, pozemky ke stavbě RD v Drahe-
nickém Málkově a Mečichově. 

Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400 
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz

- HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy, chaty, byty ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej včetně právního servisu (smlouvy kupní, darovací, zajištění 

hypotečních úvěrů, ...)

Česká pojišťovna, a.s
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Správce obce Blatná a okolí

- poradenství v oblasti zajištění majetku, zdraví,
  života, úrazu občanů, poj.motorových vozidel,
  odpovědnostní zajištění, podílové fondy, penzijní
  připojištění se státním příspěvkem, po zaškolení 
  možnost poradenství v oblasti prodeje hypoték 
  a dalších finančních produktů.
- příspěvek ČP,a.s. 50 000,-Kč jako podpora v začátku
- min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou nebo výučním  
  listem
- věk nerozhoduje

Kontakt na tel: 774 555 1999 nebo 
e-mail: evtomsovicova@cpoj.cz
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i kolihy, sluky a volavky. Dlouhými zobáky vybí-
rají z bahna drobné plže, červíky a larvy. Bělavé 
cáry mlhy přiléhají k vypuštěnému dnu, místy je 
prořezávají přídě lodic. Závan větru odvál mokré 
závoje a výlov se objevil v celé své dramatické 
scéně. Rybáři jsou vybaveni proti mokrému živlu 
gumovými obleky, vysokými holínkami až po 
pás a širokými fišáckými klobouky s klopenými 
okraji. Nadhánějí ryby blíž k hrázi, k  betonovému 
žulovému tarasu. Ryb je mnoho centů. Kaluž pod 
tarasem  se vaří a stříká, hladká těla kaprů prose-
kávají mocnými švihy ocasních ploutví bahnitou, 
špinavou vodu, která zbyla po někdejším mnoha-
hektarovém rybníce. Lodice co chvíli přivážejí 
ryby z nejhlubší strouhy. Na tarasu vybraná četa 
rybářů obrovskými podběráky vybírá ryby přímo 
z vody a švihem překlápí sítě podběráků do při-
pravených nosítek na váhu. Z doslechu, jak mi 
naši vyprávěli, dříve vážili rybáři vylovené ryby 
a vážný zpěvavým hlasem vyvolával: ,,Vrubte 
centnýř… první centnýř, druhý centnýř..,,a vyryl 
vrub na tyč nad váhou. 

Porybní, hajní, baštýři a celá rybářská  čeledˇ 
sleduje soustředěně pokračující dílo. Na tarasu 
se provádí třídění ryb, oddělují se matečné ryby 
od K I, KII,. Vybírají se i jiné druhy ryb. Krasa-
vice mareny se chovají v našich rybnících teprve 
nedávno. Stříbrné štíhlé ryby dorůstají délky až 
metru a jsou úplně jiné než zavalití kapři. Tu a tam 
se objeví v kádi protáhlé žíhané tělo s dravčí hla-
vou a žlutýma očima - štika.Dokáží tyto divošky 
pořádně narůst v poklidné vodě rybníků kde 
prohánějí líné kapry i drobné plevelné ryby. 

Při výpusti pod hrází je rušno. Tam rybářský 
potěr ,chlapci i děvčata, vyzbrojeni malými pod-
běráky paběrkují, co se pod čapem do strouhy 
dostalo. Rybáři jim tam občas něco přihodí a to 
je potom radosti. Nemohu nevzpomenout na naši 
Terezku, která podědila po tátovi Zbyňkovi rybář-
skou krev, a k údivu blatenských dětí se oháněla 
podběrákem ,až jí uplaval po vodě. Nevím, který 
kluk jí ho galantně přinesl. To bylo při výlovu 
Hajaňáku .Terezka miluje výlovy a kdyby mohla, 
určitě by  si nenechala tu podívanou ujít. 

Dnes jsou výlovy zcela jiné, než bývaly za 
časů mého dětství a mládí. Mechanizace pokročila 
i v tak starobylém řemesle jako je rybníkářství. 
Transportery posouvají slovené ryby do velkých 
sádkových  kontejnerů na nákladní auta. Jedno za 
druhým se otáčí na tarasu, odjíždějí z hráze a mizí 
v kopci u Vahlovic. To se loví Labut´.  Slovené 
ryby se překládají  do blatenských sádek, ale jen 
načas. Brzy poputují dál do Budějovic, do Plzně, 

do Prahy i dále, tržní ryby na trh, matečné ryby do 
vytíracích rybníčků, mladí kapříci do výtažných 
a komorových rybníků, kde mají dorůst do tržní 
váhy a sem tam taky něco do sportovních vod, 
aby i naši chlapci rybolovci měli občas nějakého 
míráka na udici. Velice jsme se podivili, přihlí-
žejíce výlovu na Topiči, když u rybníka zasta-
vilo přepychové nákladní auto, pořádně veliké, 
s plným vybavením a vzadu  byly připevněné 
kyslíkové bomby.Safra,to už se Blateňáci nějak 
zmohli na takový komfort pro kapříky.  Ale hajný 
mě brzy vyvedl z omylu . ,,Jo, milá paní, to jsou 
Bavoři z Mnichova. Přijeli si pro ryby “. No co,  
otvíráme se Evropě.

Slavné, přeslavné bývají výlovy. Na hrázi 
velkých rybníků vyhrává muzika pana Mrázka 
z Buzic. Jen kdyby nebyl tak studený vítr a ne-
zábly nás tolik ruce vražené do kapes zimníků. 
S obdivem shlížíme na rybáře, kteří přehazují 
metráky ryb jen tak, bez rukavic. Ruce červené 
chladem, v tváři výraz soustředění  na práci a zi-
ma  jim snad ani není. Pod hrází na druhé straně 
nad Kostřatou je vystavěn prostorný stan, kde 
se podávají rybí pochoutky a speciality. Zde je 

možno ochutnat kapra po blatensku 
s červenou paprikovou omáčkou, 
rybí polévku, smaženého kapra 
s křenem a popít silný grog, který 
nechybí při žádném výlovu a je vý-
borný pro zahřátí. Práce pokračuje 
dlouhé hodiny. Po prvním zátahu, 
kdy se rybáři posilní  a ochrání 
proti zimě, přijde druhý a třetí zá-
tah. Na závěr výlovu je uspořádán 
obřad přijímání nováčků do cechu 
sv. Petra.

Kožená zástěra na tarasu je již 
rozprostřena, rybářské právo je 
již také připraveno, mladý adept 

pokleká na zástěru, předklání se, kolega na něj 
vychrstne putýnku vody a ten nejvyšší z rybář-

ského společenství  přetáhne nováčka rybářským 
právem po zadku. Všichni ctíme vážnost této 
chvíle.

Ano, je něco pradávného prastarého na díle ry-
bářů při výlovech. S večerem, kdy milosrdná mlha 
přikryje vypuštěné dno rybníka, kdy už odešli i ti 
poslední čapíci, kteří po zvolání vedoucího výlovu 
,,hoří“ proběhli bahnité tůňky a vybrali uvízlé 
ryby , všechno končí. Dívám se do večerní oblohy 
nad Kubátovou horou  a vyhlížím tu velikou první 
hvězdu, která přinese mír a klid lidem dobré vůle. 
Blatenští rybáři  dál rok co rok půjdou v jitřních 
mlhách  za svým mokrým dílem. Jejich řemeslo 
vtisklo  svoji  pečeť  našemu  kraji.   A tak tedy 
,,Petrův zdar “ !                                          M. S.

Podzimní výlovy (pokr. ze str. 3)

Drobné památky 
Blatenska

U obce Řečice směrem na Blatnou stojí na 
jednoduchém kamenném soklu s datováním 
1923 menší kříž se zaoblenými konci ramen. 
Chybí korpus Krista, pata kříže je mírně 
rozšířena, s reliéfním rámem, zakončeným 
drobným křížkem.

Pet
Foto Václav Cheníček, 2008
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Občané už nemusí jezdit pro léky do Blatné 
a moc si to pochvalují

Sedlice - Nedílnou součástí nového zdravot-
ního střediska, které začalo fungovat od léta, je 
i lékárna. Pacienti už tak nejsou nuceni cestovat 
pro léky až do osm kilometrů vzdálené Blatné. 
„Chtěli jsme lidem pomoci. Když mohou mít 
lékárnu v takových Čimelicích, proč by neměla 
být i u nás?“, říká sedlický starosta František 
Kopáček.

Co se týče objektu moderního zdravotního 
střediska, na veřejnosti se objevují kladné, ale 
v menší míře i záporné ohlasy. „Občané poukazují 
na to, že v nové budově je menší čekárna než 
ve starém středisku. S tím jsme ale bohužel při 
generální rekonstrukci stavby nemohli nic dělat“, 
krčí rameny sedlický starosta, „Je také nutno si 
uvědomit, jak drahé přestěhování střediska bylo. 
Odkoupení objektu do našeho vlastnictví přišlo 
na 2 000 000 korun, samotné zařízení a oprava 
stálo dalších 9 500 000 korun. Kdyby se mělo 
rekonstruovat staré zdravotní středisko, tak by 
podle vyjádření stavebních odborníků muselo 
být na uvedení do ucházejícího stavu vynaloženo 
60 000 000 až 70 000 000 korun. To je podstatný 
rozdíl“, dodává František Kopáček.

Kolaudace nového zdravotního střediska 
proběhla bez jakékoliv závady po stavební i hy-
gienické stránce.

Levné stavební parcely mají oslovit 
především mladé lidi

Sedlice - Nová stavební zóna v lokalitě 
„Vráž“, která leží za místním fotbalovým hřištěm, 
se utěšeně rozrůstá. Už v listopadu bude na prodej 
dalších šest stavebních parcel o výměře devět 
až jedenáct arů v cenové nabídce 300 korun za 
metr čtvereční. „Snažíme se k nám přilákat mla-
dé rodiny“, komentuje tuto skutečnost starosta 
František Kopáček.

Loni se Městskému úřadu podařilo prodat 
dohromady devatenáct pozemků pro výstavbu.

Sportovní areál by měl mít do budoucnosti 
svého správce

Sedlice - Město se může pochlubit nádherným 
sportovním areálem s tartanovým povrchem, 
který byl vybudován v sousedství Základní školy 
nákladem 9 200 000 korun. Slavnostního otevření 
se dočkal v červenci. „Zatím si tam chodí hrát 
a sportovat děti ze školy. Chceme ho ale také 
pronajímat jiným zájemcům, ať už zdejším nebo 
přespolním za určitý poplatek“, uvádí sedlický 
starosta František Kopáček. Za tímto účelem by 
měl na odpolední vyžití areálu dohlížet správce. 
„Jak jsem se dozvěděl, v Prachaticích to mají zaří-
zeno právě takhle. Chceme to okopírovat od nich 
a jedince, který by se této funkce zhostil, řádně 
odměníme“, vyjádřil se představitel města.

Odpočinku a relaxaci bude vyhrazena zóna 
těsně za městem

Sedlice - V rozkošném prostředí u výstav-
bové části katastru města plánují sedličtí zřídit 
zónu, která by byla určena převážně mládeži 
a maminkám s malými dětmi. „Chceme, aby měli 
svůj prostor, kde mohou relaxovat a odpočívat. 
Budou tam lavičky, dětský koutek, vysázená zeleň 
i menší koupaliště“, představuje projekt starosta 
František Kopáček. K jeho realizaci dojde během 
dvou- tří let. Město se bude snažit využit všech 
forem dotací.

Obecní silnice byly zbaveny děr a propadlišť
Březí - Členům zdejší samosprávy přidělaly 

vrásky na čele komunikace, kde se propadal 
povrch a kde po opravách kanalizace zůstaly 
památky v podobě děr a nerovností. Nyní už je 
všechno v pořádku - vozovky v délce zhruba 700 
metrů mají ukázkově srovnaný povrch. „Obecní-
mu rozpočtu odčerpala tato akce 100 000 korun“, 
uvádí starosta Jaroslav Fous, „Dalších 100 000 
korun jsme získali formou dotace z Programu 
obnovy venkova.

Láska mezi manželi Glasovými se stala 
železnou

Uzeničky - Plných 65 let trvá posvátný sva-
zek manželů Jindřicha / 92 let / a Zdeňky / 83 
let / Glasových z Uzeniček. Železnou nebo také 
kamennou svatbu oslavil tento obdivuhodný pár 
dvakrát- na Obecním úřadě v Bělčicích a doma, 
obklopen rodinou.

Podle pelhřimovské agentury Dobrý den patří 
v České knize rekordů tento svazek mezi extrém-

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
ně dlouhé. „Rekord to ovšem není“, upozorňuje 
ředitel agentury Miroslav Marek, „Nejdelší zaevi-
dované manželství je z roku 2004. Tam společně 
žil spolu neuvěřitelných 75 let manželský pár 
z Kladna. Taková svatba se nazývá korunovač-
ních klenotů.“

Jindřich a Zdeňka se seznámili v roce 1942. 
Po roce - 17. října 1943- si před tváří kněze řekli 
sladké „ano“. Společně vychovali syna a dvě 
dcery. Dnes mají kromě nich šest vnoučat a osm 
pravnoučat.

Jejich manželství samozřejmě někdy zastínil 
nějaký ten mráček, ale nikdy to nebylo nic váž-
ného. „Prožili jsme ledacos, ale všechno jsme 
vydrželi. Prostě jsme chtěli“, hovoří Zdeňka 
Glasová. Receptem na šťastné manželství je podle 
ní láska, úcta a vzájemná tolerance.

Jindřich Glas je i přes svůj pokročilý věk ve 
znamenité formě a devět křížků by mu málokdo 
hádal: „Jednou nebo dvakrát týdně jezdím do 
Blatné a tam u piva s kamarády přetřásáme poli-
tiku.“      Vladimír Šavrda

Povinné ru�ení
Vybereme pro Vás nejlepší nabídku

za nejnížší cenu

Spolupracujeme s p�ti pojiš�ovnami

AXA  -  Pojišt�ní AXA auto  -  novinka na trhu

UNIQA pojiš�ovna,a.s.  -  T�i dáre�ky pro Vaši klidnou jízdu

Generali pojiš�ovna a.s. -  Výhodný tarif "Venkov"

Kooperativa, pojiš�ovna,a.s.  -  Ak�ní slevy podzim 2008

�SOB Pojiš�ovna,a.s.  -  Sleva dobrého �idi�e

Pojiš�ovací kancelá�, Petr Hrdina, J.P.Koubka 81, Blatná , Tel.: 603 819 505 , 603 
893 990           Otev�eno: Po, St, Pá      9:00 - 12:00    13:00  -  16.00



Ročník 19 (29) Blatná 24. října 2008 Číslo 18 / strana 7

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Příběh hajanského hospodáře Josefa Ubla 
- vyhnance s cejchem kulaka

Deportace a šikanování selských rodin, kon-
fiskace jejich movitého i nemovitého majetku- to
byly zločinné prostředky, které v 50. letech 20. 
století používali komunističtí funkcionáři, aby si 
krví a bičem podrobili venkov a rozbili staletími 
upevněné vazby mezi jednotlivými rody. Použití 
těchto praktik na blatensku postihlo zejména obec 
Hajany, odkud bylo v rámci socializace vesnice 
násilně vystěhováno hned pět zemědělských ro-
din najednou. Žebráky a vyhnanci se stali i Josef 
Ubl a jeho nejbližší, které komunisti vykázali do 
Zadního Poříčí. Tato rodina se po letech do rod-
ných Hajan vrátila, ale utrpení a bezpráví, které 
jim zničilo velký kus života, se z jejich paměti už 
nikdy vymazat nepodařilo.

Na statku v Hajanech tráví podzim života syn 
deportovaného rolníka Josef Ubl, který v plné 
psychické a fyzické svěžesti oslavil své 75. na-
rozeniny. Na okamžiky, kdy byla jejich rodina 
vyháněna z domova, vzpomíná jako by to bylo 
včera: „Tehdy mi bylo dvacet pět let. Jednoho 
dne před náš statek předjela auta, do nich jsme 
museli i s osobními věcmi nasednout a odváželi 
nás do Poříčí. Dovolili nám pouze vzít si sebou 
koně a tak mohl otec nastoupit v našem vyhnan-
ství místo kočího. Smutné bylo, že se s námi 
ve vsi nikdo, ani sousedé, nepřišel rozloučit.“ 
Rodina žila v Zadním Poříčí plných devět let. 
„A to v naprosto nevyhovujících podmínkách“, 
zdůrazňuje Josef Ubl, „Pět let jsme strávili v pří-
zemí starého mlýna, další čtyři roky v nezařízené 
chalupě u jistého pana Stehlíka.“ Ublovi se mohli 
do Hajan vrátit teprve v roce 1967, když v tehdej-
ším Československu začaly tát „politické ledy“. 
Jeho maminka si bohužel příjezdu domů dlouho 
neužila - zemřela už v roce 1972. Otec se dočkal 
pádu komunistického režimu a s pocitem jistého 
zadostiučinění opustil tento svět v požehnaném 
věku 84 let roku 1991.

Soukromý zemědělec Josef Ubl neměl komu-
nisty rád. Nebyl jen člověkem s vřelým vztahem 
k půdě, kterou oni plundrovali a kterou si vel-
kopansky podmaňovali , ale také dobrovolným 
hasičem a přesvědčeným členem Lidové strany, 
tedy jejich protipólem a protipólem jejich dema-
gogické politiky. Perzekuce na sebe nenechaly po 
únoru 1948 dlouho čekat. Přišla éra neúnosných 
hospodářských dodávek, které, stejně jako většina 
ostatních hospodářů, nebyl schopen plnit. Popr-
vé byl odsouzen za neplnění dodávek k pokutě 
20 000 korun a třem měsícům odnětí svobody. 
K tomu došlo v roce 1952. Podruhé byl za totéž 
poslán do žaláře v roce 1956. Rozsudek zněl na 
jeden rok vězení a pokutu 6000 korun. Vězení ho 
zdravotně natrvalo poškodilo- mohl vykonávat 
pouze lehké práce.

Josef Ubl byl také po únoru 1948 naprosto 
nesprávně „ocejchován“ jako kulak, ačkoliv se 
jednalo jen o středního rolníka. To mu v běžném 
životě velice ublížilo a přitížilo, protože velké 

sedláky považovali komunisté a Státní bezpečnost 
za zvlášť nebezpečné nepřátele lidu.

Josef Ubl obhospodařoval pouhých šestnáct 
hektarů, ale protože mu na statku vypomáhali 
dva lidé, naprosto to stačilo k tomu, aby byl 
označen za vykořisťovatele a oni dva jedinci za 
námezdní sílu.

Roku 1956 v Hajanech přituhlo. Josef Ubl, 
Ladislav Ubl, František Klosar, Bohumil Bouda 
a Josef Koman přišli o veškerý majetek a ze dne 

na den se stali cizinci ve vlastních domovech. 
Když při následujících volbách demonstrativně 
přeškrtali jména komunistických kandidátů, 
soudruzi se tuze rozhněvali a nařídili je odklidit 
všechny pryč. K tomu došlo hned vzápětí. Josef 
Ubl s rodinou opustil Hajany proti své vůli v ro-
ce 1958. Na obhajobu tehdejšího MNV Hajany 
musí být zdůrazněno, že jeho činitelé nesouhlasili 
s rozhodnutím zemědělského odboru rady ONV 
Blatná převést hospodářství Josefa Ubla pod 
správu Československého státního statku ve 
Lnářích a odmítli vydávat jakékoliv přikazovací 
výměry v tomto směru. Další vývoj událostí však 

nemohli výrazněji ovlivnit. Usedlost Josefa Ubla 
byla zkonfiskována a vedení Státního statku Lnáře
přikázalo rodině připravit se na vystěhování do 
Zadního Poříčí. „Stěhování bude uskutečněno 
10. dubna 1958. Auto na stěhování bude u vás 
připraveno v 7. 30 hodin. Své osobní věci si včas 
připravte tak, aby stěhování bylo plynulé!“, tímto 
arogantním tónem vyřkli lnářští soudruzi stroze 
znějícím dopisem konečný ortel nad ožebračenou 
rodinou. A tak se také stalo.

Josef Ubl a jeho nejbližší přišli rázem o vše. 
Komunisté je připravili o hospodářské zvířectvo 
/pět krav, jednu prasnici, dvě ovce, čtyři telata, 
tři jalovice, pět selat, dvě jehňata, dva skopce, 
jedno hříbě/, zásoby krmiv a obilnin, hospodářské 
náčiní /podávky, vidle, hrábě, lopaty, váhu aj./, 
zemědělské stroje /vůz, secí stroj, pohrabovač, 
čerpadlo na vodu aj./, veškeré objekty statku 
/obytná budova, kolna, stodola, chlév, vepřinec, 
studna, vodovod/ i veškeré pozemky /orná půda, 
louky, zahrady, les, zastavěná plocha/. Jednalo se 
o majetek v hodnotě 193 073 korun.

Když se rodina Josefa Ubla v roce 1967 vrá-
tila zpátky domů, věřila, že nastanou lepší časy. 
O rok později, když počaly soudy rehabilitovat 
lidi vězněné komunistickým režimem, podal 
si také Josef Ubl žádost o rehabilitační řízení. 
Kromě pobytu v žaláři a nezákonného vysídlení 
poukazoval rovněž na šikanování a surovou do-
movní prohlídku ze strany Stb, které mimo jiné 
způsobily těžkou zdravotní újmu u jeho manželky 
Marie- z neustálého strachu a stresu dostala silnou 
cukrovku a trpěla psychickými problémy, na 
neoprávněné zařazení do seznamu kulaků. Tehdy 
Josef Ubl doufal ve spravedlnost, ale opět marně. 
V důsledku zadušení demokratizačního procesu 
vojsky Varšavské smlouvy se jeho případ vůbec 
před rehabilitační soud nedostal, krátký závan 
svobody skončil dříve než vlastně pořádně začal. 
Rehabilitace se Josef Ubl dočkal až rok před svou 
smrtí roku 1990. Tehdy ho s konečnou platností 
očistil Okresní soud ve Strakonicích.

Vladimír Šavrda

Rodina Josefa Ubla z Hajan.
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den kroužek vedoucí �as poznámka místo

Pond�lí Pískání pro zdraví Šestáková Marie 13.00 od 5-ti let DDM 
Pali�kování Vrbová Emilie 15.00 2.t�-dosp�lí DDM 
Discotance Tvrdá Pavla 16.00 od 3. t�. DDM
Fitnes cvi�ení Kratochvílová Milena 19.00 ml. a dosp. DDM
Patchwork H�rková Ivana 14.30 d�ti, dosp�lí DDM
JUDO Mls Pavel,Mls Ji�í 16.30,18.00 2.t�. až dorost Sokolovna 
Zdrav.cvi�ení-muži-páte�,klouby Šabatková Vlasta 18.00 muži DDM

Úterý Pískání pro zdraví Šestáková Marie 13.30 od 1. T�. DDM
Keramický Šebková Marcela 14.30,15.30 od 3. t�. DDM
Sportovky pro kluky a holky K�e�ková Martina 15.15 od 1. T�. DDM
PILATES /cvi�ení pro ženy/ P�ibová Eva 19.00 mládež,dosp�lí DDM

St�eda
Rybá�ský Šebková Marcela 13.30 od 3. T�. DDM
Kytara Šebek Vladimír 14.30 od 3. T�. DDM
Klávesy Šebek Vladimír 16.30 od 3. T�. DDM
Po�íta�e Hlinka Karel 14.15 od 3. T�. DDM
Po�íta�e Hlinka Karel 16.00 od 3. T�. DDM
Astronomický Hlinka Karel 18.00 od 3. T�. DDM
Modelá�ský Loula Petr, Flandera T. 15.00 od 3. T�. DDM
Keramický Jánská Klára 14.45, 16.00 od 3. t�. DDM
Rybá�ský Šebek Miloslav 16.30 od 3. T�. DDM
Hasi�ský Van�k Vladimír 17.00 od 1. t�ídy Has.zbroj.
Balan�ní cvi�. s overballem Kratochvílová Milena 19.00 dosp. DDM
Turisticko-p�írodov�dný �edinová M.Žá�ek I. 16.00 hoši,dívkyod1.t� DDM
Výtvarný Voborníková Pavla 14.30 od 1. t�. DDM

�tvrtek Rybá�ský Kle�ka Stanislav 13.30 od 3. T�. DDM
Angli�tina s Pingu Pokorny Tereza 14.00 od 1. t�. DDM  
Klubí�ko -d�ti+ rodi�e Turková Renata 16.00 od 3. Let DDM
Výtvarný Bo�ková Veronika 14.30 1.-3. t�. DDM
Jóga-dosp�lí - za�áte�níci Šabatková Vlasta 18.00 všeho v�ku DDM
MTV - dance /hip hop/ Spálenská Eva 15.00 od 4. t�. DDM
JUDO Mls Pavel, Mls Ji�í 16.30,18.00 2.t�. až dorost Sokolovna 
Turisticko-p�írodov�dný Jánská Klára 16.00 od 4. t�. DDM
Tv�r�í fotografie Mina�ík Ji�í 15.30 od 4. t�. DDM
Fotoklub BLAFO Mina�ík Ji�í 16.30 mládež,dosp�lí DDM
Angli�tina pro dosp�lé Pokorny  Tereza 15.30 dosp�lí DDM

Pátek Radiotechnický Etlík Josef 14.30 od 3. T�. DDM
Stolní tenis Ounický Pavel 17.30 od 3. T�. T�l.JAK
Orientální tance  hledáme vedoucí

Sobota Turistický a cyklistický klub Loula Petr dle dohody dle zájmu DDM

P�ihlášky obdržíte na prvních sch�zkách v týdnu 22. - 26. 9. 2008

�innost kroužk� se �ídí Vnit�ním a Organiza�ním �ádem DDM Blatná a Sm�rnicí o stanovení úplaty za �innost v kroužcích DDM 

www.sweb.cz/ddm.blatna

e-mail:  ddmblatna@ iol.cz tel. 383 422 134

           Seznam kroužk� DDM Blatná

telefon: 383 422134

Hodina sch�zek n�kterých kroužk� m�že být upravena dle zájmu v�tšiny zájemc� a rozvrhu hodin ve školách.

školní rok 2008 / 2009
Palackého 652
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
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
   mob. 604 566 214

     Střední odborné učiliště 
             BLATNÁ 

                U Sladovny 671, 388 16

  Nabízíme provedení těchto prací:

● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně  
  elektroinstalace a karoserií

● seřízení podvozku a brzd na počítačo-     
  vém zařízení

● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových  
  motorů

● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a  
  přezkušování svářečů

● ubytovací a stravovací služby

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. - 
p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335, 

383 412 333

D a l š í  i n f o r m a c e :
tel.: 383 412 320

info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

�
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CENTRUM KOMPLEXNÍ 
PÉČE

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

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

Sádrokarton - Izolace 
Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro 
stavební firmy a montážníky; 
nejširší nabídka p�íslušenství;

doprava v míst� zdarma. 
Otevírací doba: 

Po-Pá 7 – 16  (10-13 rozvoz) 
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264, fax 383 421 078 

takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 
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KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

…kvalita ze
zem� bavlny …

tel. 605 247536
NOV� OTEV�ENO OD 15.9.2008
ZAVÁD�CÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT!!
- velkoobchod  a maloobchod s textilem
- podniková prodejna
- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-mikiny,ru�níky,osušky,župany
-úpravy textilu pro firmy a hotely
-sítotisk,zažehlování,vyšívání
-výborná kvalita,rozumné ceny
- Navštivte nás !

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

Provádím opravy oděvů, úpravu 
délky, výměny zipu u všech druhů 

oděvů, atd. 
Kontakt

608 157730 nebo 724 590989

Operátor /-ka  ve výrobě 
– příspěvek na dopravu, svozové autobusy, 

příspěvek na stravování a další bonusy.
Fyzicky nenáročnou práci v čistém, bezrizi-

kovém, málo hlučném a moderním prostředí. 
Dvousměnný provoz, pracoviště Písek.

Pro bližší informace volejte na tel.: 
731 629 821.

Sekáč a bazar 
„Ve vodárně“

v bývalé mlékárně na Písecké ulici v Blatné,
otevřeno pondělí až sobota

od 10 hod. do 18 hod.
Cena textilu 60 Kč za kilogram.

Půjčujeme také tmavé kabáty různých 
velikostí a modelů /na pohřby/.

Velký výběr velikostí XXL, zimních 
bund, hraček a kabelek.

Informace na tel. čísle: 721 911 320.

Kosmetika „VERONIKA“
Přemístěna

Nad Lomnicí 1110, Blatná
Pracovní doba: Dle objednávek

Tel.: 775 990 350
Kompletní ošetření pleti

Dárkové poukazy

Kadeřnictví „IVETA“
Nově otevřeno

Nad Lomnicí 1109, Blatná
Pracovní doba: Po, út, čt, pá 8-17, st 8-13 h.

Tel.: 602 763 419
Střihy (dámské, pánské, dětské)

Dárkové poukazy
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Program kina říjen-listopad 2008

Pátek 31. října – sraz u ZŠ JAK – 17,00 hod.
SAMHAIN 
- konec léta vyprovodíme lampiónovým 

průvodem do zámeckého parku
Lampióny s sebou!
Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky 

Pátek 31. října – zámek Blatná – 19,00 hod.
KELTSKÝ VEČER
SAMHAIN oslavuje své 5. výročí založení 

spolu s hostem, známou pražskou kapelou  
IRISH DEW

Pondělí 27. října – 15,00 hod.
VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN
- slavnostní položení věnců u sochy Svo-

body
  

Pondělí 27. října – 16,00 hod.- Skaličany 
SLAVNOSTNÍ  ODHALENÍ pamětní desky 
padlým vojínům obce Skaličany  
v 1. světové válce /u kapličky/

LISTOPAD

Čtvrtek 6. listopadu – zámek – 19,00 hod.
Přednáška 
METODA MUDr. JONÁŠE
- význam skrytých infekčních ložisek v těle, 

možnosti jejich odstranění. Testování různých 
zátěží a detoxikace těla cestou informační me-
dicíny.

Ukázka vyměření jednotlivých škodlivin a na-
lezení ložisek přístrojem EAV spojeným s nejmo-
dernějším počítačovým detekčním systémem.

Jak zjistíme, aby se naše tělo škodlivin ze 
životního prostředí zbavovalo? Co dokáží ložiska 
udělat s naší psychikou? Vrací se Vám zdravotní 
problém nebo se stal chronickým? Pak zveme 
právě Vás!

Možnost osobní konzultace!
Přednáší: Jan Mašek
Vstupné dobrovolné

Pondělí 10. listopadu – sokolovna – 19,00 
hod.

NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Česká lidová opereta Járy Beneše je po-

važována za nejúspěšnější dílo v tomto oboru 
u nás. V předválečném Československu dosáhla 
2718 repríz. Obstála i v cizině, hrála se po celé 
Evropě.

Melodie z této operety: Já bych chtěl mít 
Tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, Už se 
podzim blíží, Když hvězdy svítí, se staly hity, 
které zná už třetí generace. Tato známá opereta 
navazuje na úspěšné představení Podskaláka, 
které už má za sebou 260 repríz.

Opět uvidíte v hlavních rolích Josefa Zímu 
a také dlouholeté členy Hudebního divadla  Kar-
lín: V. Kalivodovou, L. Novákovou, O. Krále, K. 
Hábla, M. Grisu, J. Zimmla a jiné.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Úterý 11. listopadu – zámek – 19,00 hod.
Koncert KPH
ONDŘEJ HUBÁČEK  - klavír
Absolvent Janáčkovy akademie múzických 

umění v Brně, laureát mnoha mezinárodních 
klavírních soutěží, pedagog klavírní hry na Kon-
zervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Vystupuje na českých i zahraničních pódiích, 
spolupracuje s komorními tělesy a orchestry.

Sál ZUŠ – středa 12. listopadu – 10,00 hod. 
pro školy a
čtvrtek 13. listopadu – 17,00 hod. pro 
veřejnost

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

Pátek 21. listopadu – sokolovna –  8,30 
a 10,00 hod.

Představení pro MŠ a I.st. ZŠ
Divadelní společnost Julie Jurištové

Pátek 24. 10. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2008, 113 minut, s titulky
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
/Falcon/ 
Není kadeřník jako Kadeřník. 
Agentem, kadeřníkem, ochráncem utlačo-

vaných a smiřitelem Palestinců a Židů je adam 
Sandler ve své nové komedii. 
Vstupné 70,- Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 26. 10. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2008, 90 minut, s titulky
SEZNAMTE SE S DAVEM
/Bontonfilm/
Seznamte se s Davem (Meet Dave) 
Americká ztřeštěná komedie, ve které má 

hlavní roli Eddie Murphy. 
Vstupné 60,- Kč           Mládeži přístupno

Pátek 31. 10. v 17:30 hod.
Animovaný USA, 2008, 91 minut, v českém 

znění
KUNG FU PANDA
/Bontonfilm/     
Kung fu panda (Kung Fu Panda) 
Panda Po je nejlínějším tvorem v Údolí míru... 

Brzy ale bude zapotřebí, aby se stal Dračím bojov-
níkem. Animovaný film pro celou rodinu.
Vstupné 65,- Kč           Mládeži přístupno

LISTOPAD

Středa 5. 11. v 19:00 hod.
Dokument, hudební USA, Velká Británie, 

2008, 108 minut, s titulky
ROLLING STONES
/Bios/
Hráli pro Billa Clintona. 
Sex, drogy a rock´n´roll
Hudební dokument Martina Scorseseho z kon-

certu legendární kapely Rolling Stones 
Vstupné 70,- Kč            Mládeži přístupno

Pátek 7. 11. ve 20:00 hod.
Dobrodružný, drama, historický, válečný ČR, 

SR, 2008, 102 minut, v českém znění
TOBRUK
/Bios/
Válečné drama na český způsob. 

Vstupné 70,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 14. 11. ve 20:00 hod.
Melodrama, muzikál USA, 2008, 108 minut, 

s titulky
MAMMA MIA!
/Bontonfilm/
Muzikál ve velkém stylu s Meryl Streepovou. 

Dceruška chce poznat, který ze tří maminčiných 
milenců je jejím otcem. 
Vstupné 70,- Kč      Mládeži přístupno

Středa 19. 11. v 19:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 90 minut, 
BOBULE
/Bios/
Kryštof Hádek v nové české komedii o tom, 

jak se policií hledaný podvodník ukryl na vesnici 
a našel zde lásku ke krásnému děvčeti.
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

Pátek 21. 11. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 100 minut, 
NESTYDA
/Falcon/              premiéra
Česká premiéra: 9. 10. 2008
Hlavním hrdinou Nestydy je bývalý učitel 

a nyní moderátor televizní relace o počasí Oskar. 
Jako řada čtyřicátníků se pokouší zálety zahnat 
hlásící se krizi středního věku i narůstající 
manželskou nespokojenost. Když ale kvůli flirtu
zfalšuje předpověď počasí, ocitá se bez práce i bez 
manželky. Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška, Emília Vá-
šáryová, Nina Divíšková, Pavel Landovský, Vla-
do Hajdu, Roman Luknár, Simona Babčáková 
Vstupné 75,- Kč              Mládeži přístupno

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ „O DOBRU A ZLU“
Dobro a Zlo spolu uzavřou sázku, kdo má nad 

lidmi větší moc. Jak to dopadne?

Zájezdová představení na muzikál CARMEN 
do Hudebního divadla Karlín:

sobota 15. a sobota 22. listopadu odjezd od 
ubytovny Tesly v 7,30  hod.

Sobota 29. listopadu – ČSCH Blatná I -  
8 – 17,00 hod.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CHOVATELŮ  
HOLANDSKÉHO KRÁLÍKA
spojené s trhem „peří“

Jazykové kurzy AJ probíhají v ZŠ TGM 
Blatná takto:
Pondělí  18,00 hod. – pokročilí  II
Úterý   16,15 hod. – začátečníci + mírně 

pokročilí I
Úterý     18,00 hod. – mírně pokročilí II
Středa    17.30 hod. – pokročilí I
Čtvrtek  17,30 hod. – středně pokročilí 
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 PORTS
Šachový turnaj 

v Blatné
Šachy se vrací zpět do Blatné. Mohli jsme se 

o tom přesvědčit v sobotu 11. 10 .2008, kdy se 
konal v ZŠ TGM Blatná Krajský přebor mláde-
že jednotlivců v šachu. Zúčastnilo se ho 64 dětí 
z celého Jihočeského kraje a naši školu reprezen-
tovalo 10 hráčů: Tereza Michálková, Kristýna 
Michálková, Lenka Šimečková, Adrian Veselý, 
Ladislav Matějka, Ondřej Mikeš, Dan Necuda, 
Roman Šíp, David Houzar a Filip Říský.

Obstát v silné konkurenci šachistů z Tábora 
a Českých Budějovic nebylo vůbec jednoduché.
Občas ukápla po prohraném zápase i nějaká 
slzička, ale to brzo přebolelo, protože bylo třeba 
bojovat dál.Celý turnaj trval šest hodin, byl tedy 
i náročný, ale mladí šachisté vše zvládli skvěle 
a stejně skvěle si vedli i pořadatelé, protože udržet 

takové množství dětí v klidu nebylo vůbec jedno-
duché. Přesto se celý turnaj nesl v duchu nadšení 
a zdravého soutěžení.

Trofeje (až na jednu) si odvezli šachisté 
z Českých Budějovic  a Tábora. Tu, která zůstala 
v Blatné, vyhrála Tereza Michálková v kategorii 
dívek, její sestra Kristýna byla v další kategorii 
třetí. Ostatní sice neobsadili přední místa, přesto 
si zaslouží za své výkony pochvalu. Výsledko-
vou listinu najdete na internetových stránkách: 
www. jcsach.cz . 

Zároveň děkujeme všem pořadatelům, vedení 
školy za podporu při přípravě turnaje, paní kuchař-
kám za připravené pohoštění a zvláště SRPDŠ, 
pod jejichž záštitou se turnaj uskutečnil.

Poděkovat bychom chtěli i našim sponzorům 
za finanční a věcné dary: firmám Vishay, Tesla
a.s., Emco, Sunhill, Vítěz – poháry, Zofi-Am 
s.r.o., p. Adrlíkové, p. Čelkové, p. Spurné, panu 
R.Veselému , vedoucímu šachového kroužku na 
naší škole, za zdárný průběh celého turnaje.

Jsme rádi, že o šachový kroužek je takový 
zájem. Jeden turnaj skončil, ale už začátkem 
listopadu nás čeká další ve Strakonicích. Členové 
šachového kroužku v něm nastoupí v tričkách 

Buzice- Organizované mariášové turnaje 
v posledních letech mizí z končin blatenska jako 
jarní sníh. Jednou z čestných výjimek zůstává 
obec Buzice. Právě tam  v sobotu 11. října mezi 
zdmi společenské místnosti u příležitosti místního 
posvícení této lidové karetní hře patřilo celé odpo-
ledne. Všude, kam oko dohlédlo, se rozprostírala 
kulisa typická pro venkovský „karban“- plné 
popelníky, půllitry s pivem, cigaretový dým 
a hromádky dvacetníků na deskách stolů. Buzický 
turnaj přilákal 
ce lkem  34 
hráčů z Blat-
né, Nepomu-
ka, Kadova, 
P a r a č o v a , 
S t r a k o n i c , 
Plzně, Týna 
nad Vltavou 
i dalších míst. 
Pochopi te l-
ně nechyběli 
zástupci po-
řádající obce 
v počtu čtyř 
vyznavačů této formy „lehkého hazardu“.

Buzičtí nejenže chtějí tuto tradici za každou 
cenu udržet i do budoucnosti, ale nadto se chystají 
uspořádat už příští rok i velikonoční turnaj. „Bude 
to memoriál mého otce, který zemřel právě o ve-
likonocích“, vysvětluje ředitel akce a hybná páka 
společenského dění v Buzicích  Petr Samec.

U jednoho ze stolů zdatně „mastil“ karty také 
Jiří Lis z Blatné, který tady byl nejen jako soutě-
žící, ale zároveň i jako rozhodčí. „Závodně hraju 
mariáš už osm let“, svěřuje se Jiří Lis o krátké 
pauze, během které mariášníci srkají horkou 

polévku, „V sezóně vystřídám tak zhruba třicet 
turnajů. Tady v Buzicích jsem potřetí- předtím se 
mi podařilo jednou vyhrát a jednou být druhý.“ 
Při otázce, jestli nestrádá nedostatkem dvaceti-
halířových mincí, když byly staženy z oběhu, se 
usmívá: „Já mám dostatečnou zásobu. A všichni 
kolegové taky.“

Každý, kdo se zúčastnil, si z buzického mariá-
še odnesl nějakou cenu. Vítěz Václav Hobl z Vlčic 
u Blovic zdvořile odmítl hlavní cenu- deseti-

litrový soudek 
piva- a vybral 
si místo něho 
pytel brambor. 
Ze svého vítěz-
ství se patřičně 
radoval: „Vy-
hrál jsem také 
loni a to jsem si 
odsud  odvážel 
živého sumce.“ 
Hned za ním se 
umístil Jaroslav 
Řehoř ze Sedli-
ce, třetí pozice 

zůstala vyhrazena Josefu Vachuškovi z Čejetic. 
Jako cenu útěchy věnovali pořadatelé žok plný 
šišek.

Sobotní odpoledne se náramně vydařilo. Jeden 
z místních občanů, který přišel jen tak posedět, 
dokonce prohlásil: „Náš posvícenský mariáš je 
daleko lepší než posvícenská husa na pekáči.“

Všeobecná spokojenost je velkým povzbuze-
ním pro místní aktivisty, aby ve své dobrovolné 
činnosti pokračovali.

Vladimír Šavrda 

Z posvícenského mariáše 
neodešel nikdo s prázdnou

od firmy ZOFI - am s.r.o. a snad jim přinesou
i hodně štěstí.

Za ZŠ TGM Blatná  
Dana Pilná
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Podzimní atletika na ZŠ TGM 
Blatná

8. 10. 2008 se uskutečnily na stadionu v Blatné atletické závody. Byl to už druhý ročník „podzimní 
atletiky“ v Blatné. Sportovního klání se zúčastnily okolní základní školy – v roli pořadatele ZŠ T. G. 
Masaryka, J. A. Komenského, Sedlice, Bělčice, Záboří a letos navíc závodníci ze ZŠ Hvožďany.

Na rozdíl od minulého roku, kdy jsme všichni promokli, hlásila meteorologická stanice Koce-
lovice poslední záchvěvy babího léta. V předpovědi se nespletla, takže jsme se klidně mohli pustit 
do sportovního zápolení. 

Dálka, výška, šedesátka, vrh koulí, štafety a vytrvalostní běhy – to byly disciplíny, ve kterých se 
borci snažili zviditelnit svoji školu. Navíc byli z tribuny podporováni hlasivkami svých spolužáků. 
Na stadionu byla vynikající atmosféra.

Vše fungovalo „jako na drátku“, závodníci bojovali v duchu fair play, kolegové učitelé stopo-
vali, měřili a zapisovali. K ruce jim byli žáci z 8. B ZŠ TGM v roli asistentů na stanovištích. Na 
konci řetězce byl p. učitel Gutwirth, který všechny výkony „hrnul do počítače“. Díky němu byly 
ihned zpracovány výsledky, přiděleny body podle tabulek atletické soutěže Poháru rozhlasu a ur-
čeni vítězové jednotlivých kategorií. Nakonec došlo i na slavnostní zakončení - rozdání diplomů, 
nezbytných sladkůstek, o které se postarala p. Kortusová. 

Chtěl bych poděkovat všem učitelům, kteří působili v roli rozhodčích, našemu SRPDŠ a firmě 
Mako za příspěvek na „čokoládky“ a nakonec pochválit všechny atlety 6. – 9. tříd, kteří dělali vše 
pro to, aby právě jejich škola byla ta nejlepší.

Mgr. Jaroslav Voříšek ZŠ TGM Blatná

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
P O Ř Á D Á

PODZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH 
HRÁČŮ V KUŽELKÁCH

Termín konání:            24. listopadu - 27. listopadu 2008
   1. prosince - 5. prosince 2008 

   Vždy od 15. 00 hodin do 21.00 hodin

Místo konání:  Kuželna TJ Blatná

Způsob hry:  startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených

Startovné:  startovné činí Kč 240,- za družstvo. 

Přihášky:    na telefonu 606 350 369 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40, Blatná

Podmínka:  VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU
   PODRÁŽKOU !!!

Ředitel turnaje:  Svačina Zdeněk

Občerstvení:  zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

Poznámka:  každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou  
   sestavu družstva

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA PODZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

A TĚŠÍ SE NA VAŠI ÚČAST !!!

Termín konání:            24. listopadu - 27. listopadu 2008
   1. prosince - 5. prosince 2008 

   Vždy od 15. 00 hodin do 21.00 hodin

  Kuželna TJ Blatná

  startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených

  startovné činí Kč 240,- za družstvo. 

    na telefonu 606 350 369 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40, Blatná

  VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU
   PODRÁŽKOU !!!

  Svačina Zdeněk

  zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

  každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou  
   sestavu družstva

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE

HOKEJBAL
Výsledkový servis:

2.NHbL – 6. kolo
Prachatice-TJ Blatná Datels 3:9 (2:1,1:4,0:4) 

Vaníček 3, Vlček 2, Rádr 2, Samec, Sedláček

2.NHbL – 7. kolo
TJ Blatná Datels-Holubov 3:4 (2:2,1:2,0:0) 

Pangrác M. 2, Blecha

RHbL – 4. kolo
TJ Blatná Datels B-Zliv B 5:6 ss (0:2,4:3,1:0) 

Bolina 4, Říha

NHbL st. dorost – 6. kolo
TJ Blatná Datels-Písek  2:3 (1:1,0:1,1:1) 

Paukner, Říha

NHbL ml. dorost – 6. kolo
Prachatice-TJ Blatná Datels 7:1 (1:0,3:0,3:1) 

Zelenka

Výsledkový servis:
2.NHbL – 8. kolo
Nová Včelnice-TJ Blatná Datels 10:1 

(3:1,3:0,4:0) Samec V.

RHbL – 5. kolo
Český Krumlov-TJ Blatná Datels B 5:0 

(3:0,1:0,1:0) 

NHbL st. dorost – 7. kolo
TJ Blatná Datels-Tábor 4:14 (1:7,0:2,3:5) 

Matějka 2, Tyrpekl, Šular

NHbL ml. dorost – 7. kolo
TJ Blatná Datels-Tábor 5:3 (0:0,3:0,2:3) 

Peleška 2,Zelenka, Zeman, Kalmunzer

Příští domácí utkání:
Sobota  25.10.2008:
NHbL MD  10:00
TJ Blatná Datels-Jindřichův Hradec

RHbL   12:00
TJ Blatná Datels B-Suché Vrbné B

Neděle 26.10.2008
2. NHbL   14:00 
TJ Blatná Datels-Zliv
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Revize,montáže a opravy el.za�ízení a hromosvod�
Prodej elektromotor� a elektromateriálu 
V Podzám�í 173, Blatná 
tel.: 383423595, mob.: 602447796
www.elektromontaze.cz, suchy@elektromontaze.cz 

             Jana – mobil: 728317764
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