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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

BESEDU S OBČANY 

Datum: 19. 11. 2008 
    Čas: 16:00 hodin 

Místo konání: sál restaurace U lva 

Vážení zastupitelé, respondenti, podnikatelé,  

občané, dovolte, abych Vás pozval na 

Program: 
 

1)       Prezentace výsledků průzkumu 
s promítáním provedeného pracovní-

ky FF UK ve dnech 12. – 16. 5. 2008  
 
2)       Beseda k výsledkům a seznámení se 

stavem žádostí o finanční podporu 
 
3)      Strategický plán rozvoje a návrh roz-

počtu pro rok 2009  
 
4)       Diskuse (malé občerstvení) 

Všechny Vás srdečně zve 

            Josef Hospergr 

            starosta města 

Pár slov 
o stromech

Co všechno nám dřeviny (tedy stromy a keře) 
přinášejí? Někomu připadá, že jen samé problé-
my. Na jaře prý obtěžují zpěvem ptáci, kdyby 
tam nebo onde nebyl strom nebo keř, nebyli 
tam nebo onde ani ptáci, kteří na jaře hledají své 
protějšky pro založení rodiny a ještě si k tomu 
prozpěvují v hříšně časnou hodinu. V létě, když 
se dřeviny olistí, stíní a brání sluníčku, aby svítilo 
právě tam a tam. Na podzim ze stromů padá listí. 
Další problém. Některým nešťastníkům, kteří trpí 
pylovými alergiemi, mohou kvetoucí dřeviny 
způsobit zdravotní komplikace. A celý rok kolem 
dřevin krouží létající hmyz. Už jen to pomyšlení, 
že něco tak nevábného mi létá kolem hlavy. Ano, 
setkání se sršněm je pro člověka, natož pro malého 
človíčka velmi nebezpečné. 

Na druhou stranu zelená uklidňuje, přináší 
klid našim očím. Na jaře se příroda probouzí 
a můžeme pozorovat začátky něčeho nového. 
Nepravidelné křivky oživí strohé přímky našich 
sídlišť, různé odstíny zelené člení monotónní šeď 
některých domů. I když dnes začínají i panelové 
domy oblékat barevný kabát. Ucelené porosty 
i jednotlivé dřeviny přispívají k pohlcování 
prachu a hluku, pomáhají snižovat znečištění 
ovzduší zejména spotřebou CO2 a hlavně nám 
pomáhají dýchat svou produkcí kyslíku. Prostředí 
ve městě zpříjemní i tím, že odpařováním vody 
z listů vzduch zvlhčují. V parných letních dnech 
nám poskytnou stín k odpočinku a uchrání nás 
před ostrými slunečnímu paprsky. Zpěv ptáků nás 
sice časně ráno probudí, ale současně nám říká, že 
jakmile založí ptačí rodinku, nedají si sice sršně 
k obědu ani k večeři, ale budou nám pomáhat 
od mnohého obtěžujícího hmyzu. Padající listí 
musíme uklidit, ale můžeme ho použít, abychom 
vrátili živiny do půdy. Využijeme ho ke komposto-
vání, kompost dáme nejen k zelenině, květinám, 
ale i ke stromům a keřům jako výživu. Dřeviny 
jsou pak zdravější, snáze překonají nepříznivé 
vlivy, kterými jsou exhalace, škůdci a v některých 
případech i my lidé. 

Stromy jsou živé organismy a jako takové 
reagují na podmínky stanoviště. Nemohou odejít 
tam, kde je lepší půda, více vody a prostor pro 
růst jejich korun a kořenů. My lidé si je snažíme 

(pokrač. na str. 6)
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 KTUALITYA
Zvířata - co Vás zajímá

Dny se krátí a noci přibývají, advent se 
nezadržitelně blíží.

ČESKÉ VÁNOCE TENTOKRÁT „U 
SVATÉ KATEŘINY“

V letošním roce pro vás ČESKÉ VÁNOCE 
připravujeme v prostorách našeho obchodu na 
náměstí Míru „U SVATÉ KATEŘINY“.

Stejně jako v uplynulých letech, tak i v tom 
letošním u nás najdete tradiční ozdoby a téměř 
vše, co se týká českých vánočních svátků. Spolu 
s tradicemi také velký výběr zajímavých dárků 
pro vaše blízké. Vánoční prodej bude zahájen v 
pondělí 1. prosince a potrvá až do Štědrého dne. 
Překvapení a malé pohoštění bude součástí.

V měsíci listopadu pak kromě běžného prodeje 
proběhne prodej VYBRANÉHO ZBOŽÍ ZA 
SNÍŽENÉ CENY AŽ 50%.

Nezapomeňte na historické sklo z Bělčic, které 
prodáváme za ceny od výrobce.

Srdečně vás zveme do naší prodejny.
Eva Fučíková

lidové řemeslo

Pozvánka do 
Škvořetic

Divadlo z Volyně - hra  
„Podivuhodná dobrodružství 

dr. Zvonka Burkeho“
v kulturním domě ve Škvořeticích 14.11.08 

od 20.00 hod. Pořádá OU Škvořetice.

Závody psích spřežení ve Škvořeticích
6. a 7.12.2008 - 20. ročník, v sobotu od 

13.00 hod., v neděli od 9.00 hod. 

P O Z V Á N K A
na

Srdečně zveme na prodejní vánoční výsta-
vu prací žáků

ZŠ TGM Blatná, která se uskuteční ve 
dnech

27.11.  a  28.11. 2008
od 9,00 hod. do 16,00 hod.

v hale školy

Výstavu zahájíme vystoupením dětí ze 
školní družiny a  kytarového kroužku 

ve čtvrtek 27. 11. v  9 hodin 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

TJ SOKOL BLATNÁ
pořádá 

u příležitosti 75. výročí 
první písemné zprávy o organizovaném hokeji v Blatné 

VÝSTAVU FOTODOKUMENTŮ

pod názvem

Z MINULOSTI
BLATENSKÉHO HOKEJE

Sokolovna – balkon nad tělocvičným sálem -  2. patro

Sobota 8. 11.od 10.00 hod. – do 16.00 hod.

Neděle 9. 11.od 10.00 hod. – do 16.00 hod.

Zveme všechny bývalé hráče a příznivce tohoto sportu.
Uvítáme jakékoliv materiály, fotografie, hokejové dresy, vzpomínky pamětníků, novinové 

výstřižky aj., které budou s laskavým souhlasem darujících použity na další výstavy respektive 
za účelem vydání publikace o blatenském fotbale a hokeji.  

Vstup dobrovolný

Oznámení o prodeji 
stavebních pozemků 

v Blatné
Město Blatná zahajuje na základě usnesení 

zastupitelstva města č. 70/08 ze dne 3. 11. 2008 
prodej pozemků určených k výstavbě rodinných 
domů v lokalitě Blýskavky v Blatné. Prodej bude 
realizován formou výběrového řízení, jehož pod-
mínky jsou stanoveny ve schválených zásadách 
prodeje, které je možno získat (včetně přihlášky) 
na internetových stránkách Města Blatná www.
mesto-blatna.cz , případně osobně vyzvednout 
na MěÚ Blatná – odboru majetku, investic a roz-
voje (Ing. Václav Cheníček, vedoucí oddělení 
majetku).  

DOMÁCÍ VEPŘOVÉ HODY
(ovar, polévka, jitrnice, tlačenka)

v Hajanské hospodě

sobota 22. 11. 2008 od 16,00 hodin
Od 19,00 hodin hudba zajištěna. 

DOMÁCÍ VEPŘOVÉ HODY
(ovar, polévka, jitrnice, tlačenka)

v Hajanské hospodě

sobota 22. 11. 2008 od 16,00 hodin
Od 19,00 hodin hudba zajištěna. 

Lze spolehlivě zabránit nežádoucí graviditě 
koček nebo fen?

K zabránění nežádoucí gravidity se používá 
řada metod, nejčastější je  chirurgická sterilizace, 
spočívající v přerušení vejcovodů, nebo kastrace, 
spočívající ve vyjmutí vaječníků. V poslední 
době se stále více začíná uplatňovat i hormonální 
antikoncepce, jednak pro snadnou aplikaci-jedna 
injekce za 6 měsíců a také v neposlední řadě pro 
nižší cenu.

Může se přenést svrab z domácích zvířat na 
člověka? 

Zákožky, původci svrabu u zvířat,jsou poměr-
ně dosti rozšířené ve zvířecí populaci. Přenášejí se 
velmi snadno, kontaktem mezi zvířaty, předměty, 
oděvem apod. Udává se, že zhruba 5% psů a 15% 
koček trpí svrabem různého stupně postižení.
Jedná se však o druhově velmi specifické parazity, 
které nejsou přenosné ze zvířat na člověka. Léčba 
je poměrně jednoduchá, aplikací antiparazitik 
ve formě koupelí, spot-on roztoků na kůži nebo 
injekčním podáním.

Na vaše dotazy odpovídal MVDr. Jiří Šole..

Upozornění občanům !!!

Technické služby města Blatné s.r.o. 
žádají občany o spolupráci při monitorování 
zvýšeného stavu potkanů na území města.

Lokality se zvýšeným výskytem potkanů 
hlaste 

- osobně v kanceláři TSM Blatná s.r.o.,
T.G. Masaryka 322

- telefonicky  tel: 383 42 25 41
- mailem  ts.blatna@tiscali.cz
uvádějte datum a místo výskytu.
Informace budou sloužit pro účinnou 

deratizaci.
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Vzhledem ke stávajícímu stavu nástupišť, 
označníků a čekáren autobusové stanice Blatná, se 
Město Blatná rozhodlo v loňském roce zpracovat 
projekt „Autobusové zálivy u silnice č. III/1739 
v Nádražní ulici v Blatné“, jehož realizace byla 
v uplynulých týdnech zahájena. Tato akce je 
spolufinancovaná Státním fondem dopravní
infrastruktury. Celkové uznatelné náklady na 
realizaci akce činí 664 095 Kč, z toho příspěvek 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 
491 000 Kč (cca 74 %) a příspěvek města Blatná 
173 095 Kč (cca 26 %).

Projekt počítá s odstraněním zařízení stávající 
předimenzované a vandalismem značně poškoze-
né autobusové stanice a s vytvořením tří nových 
nástupních a dvou výstupních stanovišť. Nástupní 
stanoviště č. 1 a 2 se zřizují v novém zálivu před 
parčíkem, stanoviště č. 3 bude umístěno před 
budovu restaurace (proti nádražní budově ČD). 
Obě výstupní stanoviště jsou plánována před 
nádražní budovou ČD. Pro autobusy, které mají 
v autobusové stanici přestávku mezi spoji, budou 
vyznačena čtyři odstavná stání podél stávající 
autobusové stanice. 

V rámci akce probíhá též rekonstrukce 
chodníků před nádražím ČD a restaurací, včetně 
stávajícího přechodu pro chodce. U nástupišť č. 1 
a 2 (podél parčíku) se místo původního chodníku, 
v jehož prostoru se zřizují autobusové zálivy, 
buduje chodník nový. U nástupišť č. 1 a 2 bude 
umístěna čekárna.

Nová stanoviště začnou sloužit cestujícím 
od pravidelné změny jízdních řádů, která letos 
připadá na neděli 14.12.2008; do té doby bude 
využívána stávající autobusová stanice. Rozdělení 
jednotlivých spojů na nová nástupní stanoviště 
bude následující:

NÁSTUPIŠTĚ č. 1
Směr Sedlice přes Hněvkov, Radomyšl, 

Doubravice, Bratronice, Strakonice, České Bu-
dějovice, Písek.

NÁSTUPIŠTĚ č. 2
Směr Skaličany, Myštice, Uzeničky, Březnice 

přes Drahenice, Příbram, Horažďovice (nedělní 
spoj), Mladý Smolivec, Radošice, Sedlice přes 
Škvořetice, Buzice, Blatná-Vrbenská.

NÁSTUPIŠTĚ č. 3
Směr Drahenický Málkov, Bělčice, Březí, 

Březnice přes Bělčice, Předmíř, Kadov, Svéradice, 
Čečelovice, Komušín. 

Věříme, že vybudování nových a odstranění 
původních autobusových stání, přispěje ke zlep-
šení kvality veřejné dopravy i celkovému vzhledu 
Nádražní ulice. 

Za Městský úřad Blatná
Ing. Martina Šípová, odbor majetku,  

investic a rozvoje
Ing. Jan Valášek, odbor dopravy

Informace o rekonstrukci autobusové 
stanice Blatná (u nádraží ČD)

Pokračování další epizodou paměti paní 
Mili Svobodové

Vyprávění o babičce 
Lojzičce

Vzácně bývala u nás v Blatné na návštěvě 
moje jediná babička, kterou jsem znala. Myslím, 
že vzpomínka na ni patří také do tohoto vyprávění. 

Můj tatínek má ve své sbírce vybledlých obrázků 
uměleckého sedlčanského fotografa ze začátku 
minulého století  také vzácné amatérské foto-
grafie, které pořizoval můj dědeček Císař vlastní
rukou. Ze všech, které tam jsou, mě zaujaly dvě. 
Jedna amatérská, ukazuje měšťanskou společnost 
na nedělní vycházce začátkem jara, kdy se rodiny 
pana lékárníka a pana ředitele měšťanské školy 
vypravily na procházku kolem sedlčanského 
potoka Mastníku. Páni v buřinkách, upnutých 

kabátech dlouhého střihu, každý hůlku špacírku 
v ruce. Ten přísný s cvikrem na nose, to je můj 
dědeček Císař. V popředí dva nedorostlí klucí 
v kozáckých papachách, Bohoušek a Miloušek, 
drží za obojek bílého chundelatého psa Vlčka. 
Ozdobou celé společnosti jsou ovšem dámy. 
Dlouhé secesní pláště, kožešinky a štuclíky teple 
zahřívají v předjarním chladu. Na nožkách mají 
šněrovací botky na podpatku a to, co mají na hla-
vě, se snad ani popsat nedá. Obrovské klobouky 
jako skládané dorty. Paní lékárníková má klobouk 
přizdobený hrstí třešní a jiného ovoce. A ta štíhlá 
dáma s kloboukem lemovaným skládanou stuhou 
a mašlí, to je moje babička Lojzička. Druhá foto-
grafie je jímavý obrázek z ateliéru již zmíněného
fotografa. Na zažloutlém snímku je „svatá rodin-
ka“. Ještě mladá maminka se jemně, decentně 
usmívá. Blůzku módního střihu má vysoko ke 
krku upnutou, bohatství krásných vlasů vyčesáno 
do velkého secesního uzlu. K této mamince jsou 
z obou stran přitisknuty hlavičky dvou chlapců. 
Ta vlevo je Bohumil a ta vpravo je Vlastimil. 
Klucí se svatě usmívají, maminka se svatě usmívá  
a zdá se mi, že nad její hlavou se vznáší obláček 
svatozáře. To proto, že z jiskřících očí kluků jasně 
vyzařuje, co jsou zač a že to tedy s nimi jejich 
máti rozhodně nemá lehké. No vidíš, babi, o půl 
století později jsem i já povila svého prvního syna 
Zdeňka a zanedlouho i druhého Zbyňka, jak se 
ta historie opakuje. Jenže to nejsou Císařové, ale 
Svobodové, v tom je asi ten pokrok.  

Bydleli jsme v mém ranném dětství v Nera-
tovicích ve vilce u Lidických blízko trati, kudy 
jezdila lokálka do Lobkovic. Babička Lojzička 
k nám jezdívala na návštěvu, jak často – nevím, 
jak dlouho se zdržela - nevím, ale co vím určitě 
a na co se dobře pamatuji je to, že mi vozívala 
vždycky ovocné karamely značky Si-si, které jsem 
mívala tak ráda, že jsem si po nich vysloužila pře-
zdívku „Siska“. Nejstarší vzpomínka na babičku 
Lojzičku se váže k řídkému borovému lesíku a je-
ho pískovým cestičkám. Tam jsem já, ještě úplný 
ani ne čtyřletý mrňous kreslila do písku klacíkem 
houbičky, jednu vedle druhé, pořád a pořád. Čárka 
a špičatý klobouček, čárka a kulatý klobouček 
– tam někde to s těmi houbami všechno začalo. 
A babička mi do omrzení podávala klacíky, když 
se mi některý zlomil.

Táta, vedle toho, že byl učitelem, byl také 
záložním důstojníkem Československé armády.
Přidělen byl k pěšímu pluku na Východní Slo-
vensko do Prešova. Pamatuju se, že tam probíhaly 
manévry a my se vydaly za tatínkem na Slovensko 
– maminka, babička a já pětiletá. Babička všude 
s námi. V Dobšinské ledové jeskyni, v Herlanech 
u gejzíru, jezdila s námi po prašných cestách 
necivilizovaných cikánských vesnic u Bardějova, 
trhala s námi moruše a pila kvašnou vodu v Soli-
varu. Ve Vysokých Tatrách jsme obešli Popradské 
pleso za malou chvíli. Byla to krásná dovolená, 
pamatuji si z ní jen útržky, jako z přetrhaného fil-
mu. Babička s námi prožívala i kritické dny plné 
napětí. Byla u nás v Lobkovicích v době mobili-
zace v září 1938, kdy tatínek rukoval na Východní 
Slovensko a já se mohla celou noc uřvat, že mi ho 
v té vojně zabijí.  A byla u nás i v listopadu, kdy se 
naši vojáci po Mnichově vraceli domů. Má radost 
nebrala konce, když se mi tatínek vrátil.Všichni 

(pokrač. na str. 6)
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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

MVDr.Jiří Šole
Ordinace:   Böhmova 451, 388 01 Blatná , tel. 725 782 788

Na Tržišti 727, 388 01 Blatná , tel. 603 541 555 , 383 42 23 89

Oznamuje rozšíření ordinačních hodin pro malá zvířata:
Pondělí - pátek :  7-8 , 14-16 , 18-20 hodin
Sobota a neděle , svátky : 8-9 ,  12-14 hodin
Akutní a naléhavé případy, úrazy apod. 24 hodin denně, tel .603 541 555
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací a čipování/ bude poskytnuta

20% sleva.
Prodej veškerého sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá zvířata za velkoobchodní 

ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.Bezplatná chovatelská poradna .

Akutní a naléhavé případy, úrazy apod. 24 hodin denně, tel .603 541 555
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací a čipování/ bude poskytnuta

Prodej veškerého sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá zvířata za velkoobchodní 
ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.Bezplatná chovatelská poradna .

OCEŇUJEME VÝHERCE SOUTĚŽÍ
V rámci akce „Den otevřených dveří“, kterou pořádala blatenská výrobní společnost LEIFHEIT 

s.r.o. dne 6.9.2008, byly vyhlášeny dvě soutěže pro veřejnost.
V dětské soutěži „Balónek, který doletěl nejdále“ gratulujeme následujícím výhercům, které 

jsme ocenili věcnými dary: 1. cena – Adélka Kučerová (Blatná); 2. cena – Terezka Lehečková 
(Blatná); 3. cena – Petra Vejvodová (Březnice); 4. cena – Deniska Matoušková (Lažánky); 5. cena 
– L. Siblíková (Škvořetice).

V soutěži pro dospělé, kde soutěžní zadání znělo: „Slogan, který nejlépe vystihuje společnost 
LEIFHEIT s.r.o. Blatná“, gratulujeme paní Ludmile Žihlové, která se může za návrh svého 
sloganu „LEIFHEIT VÝROBKY JSOU NEJ! VYBER SI NÁS, NEVÁHEJ, VYRÁBĚT JE 
POMÁHEJ“, těšit na muzikál „Němcová“ v pražském Divadle Ta Fantastika. Snahu ostatních 
soutěžících oceníme výrobkem naší značky LEIFHEIT.

                         Společnost

Loni ještě předškoláci, dnes 
už žáci ZŠ TGM Blatná

Náš patronát nad předškoláky z MŠ Vrchlického prázdninami vůbec 
neskončil. Pro všechny nové prvňáčky jsme už teď připravili další nová 
překvapení. A během celého školního roku určitě přibude spousta dalších.

Pasování prvňáčků
25.. 9. přesně v 9.15 rozeznělo naši školu dlouhé zvonění. Tentokrát 

nepatřilo loučícím se deváťákům, ale naopak našim nejmenším kamará-
dům, kteří měli být pasováni na prvňáčky. Celou akci připravily třídy  9. A
a 9.B v hale školy.

Na přivítanou jsme dětem z 1. třídy zazpívali vtipnou písničku o tom, jak 
se ve škole žije deváťákům, na kytaru nás při tom doprovázela p. vychova-
telka Čadková a p. školník. Ten pak každého z prvňáků slavnostně pasoval. 
My jsme zase dětem připínali na oblečení barevné stužky.

Na pasování se přišla podívat nejen spousta rodičů, ale i předškoláci 
z MŠ Vrchlického, aby věděli, co je příští rok také čeká. Prvňáčci se se 
všemi rozloučili krátkou písničkou a pak už jsme naše nejmenší odvedli 
zpět do třídy.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, a už se těšíme na další, 
které určitě brzy připravíme.
   M. Linhartová, M. Vohryzková  - 9.B

Výlov Labuťáku
Dne 22. 10. se konal výlov myštického Labuťáku a žáci ZŠ TGM tam 

nemohli chybět. Dopoledne nastoupila 1. třída, 9.A a 9. B do autobusu 
a jelo se.

Když jsme dorazili, deváťáci si rozdělili prvňáčky, které měli celý den 
na starost. Napřed jsme přišli na louku, kde už na nás čekalo milé překva-
pení. Líba Habadová z 9.A tam přivedla kobylku Fleur a povozila všechny 
prvňáčky.

Pak jsme zamířili k vypuštěnému rybníku obklopenému davem diváků 
a rybářů. Sledovali jsme, jak rybáři tahají z vody spousty kapitálních kousků. 
Prvňáčci se nás ptali na různé otázky, na které jsme ne vždy znali odpověď. 
Také jsme tam viděli malinkaté sumečky, kteří se dětem moc líbili. Mohli 
jsme i nakouknout do kádě s velkými rybami na prodej. Někteří prvňáčci 
dokonce poznali i druhy ryb a vyprávěli nám, jak chodí s tatínky na ryby.

Celý den jsme se dobře bavili, poznali jsme nové kamarády a už se těšíme 
na to, co s nimi podnikneme příště.

M. Křížková, L. Habadová , 9.A, ZŠ TGM Blatná 
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V zadní části objektů bývalých panských 
stodol (dnešní lihovar) naproti areálu Středního 
odborného učiliště v Blatné se nachází vysoká, 
mohutná lípa. Pod ní můžeme spatřit  dvoumetro-
vý žulový obelisk. Co tato památka připomíná?  

V kronice blatenského sboru dobrovolných 
hasičů se můžeme dočíst, že dne 23. června 1841 
bylo veliké parno. Okolo 11 hodiny v noci se 
strhla nad městem bouře, přičemž blesk udeřil do 
čapího hnízda a zapálil panské stodoly, které v té 
době prý patřily k nejvyšším v Čechách. Oheň 
byl tak obrovský, že s hořícími krovy padaly celé 
štíty. Při hašení se jeden z nich utrhnul a spadl 
kousek od místa, kde stál baron Ferdinand Hil-
dprandt (*1797 + 1845). Díky duchapřítomnosti 
některých lidí  se tak nestalo. Na památku této 
události nechal pan baron zasadit na místě kámen 
s nápisem Anno 1841.

Ferdinand byl po Františkovi a Václavovi od r. 
1827 třetím majitelem blatenského panství. V le-
tech 1810 – 1813 jej dokonce vychovával budoucí 
lékař a vědec Jan Evangelista Purkyně. Za man-
želku pojal Karolinu von Nostitz – Rieneck. 

Když vyhořely panské stodoly, o kterých již 
byla zmínka, nechal Ferdinand postavit nové, niž-
ší. Ovšem bouře jakoby přinesla neblahé zvěsti. 
Od tohoto roku se v jejich rodu odehrálo několik 
za sebou jdoucích úmrtí. Nejtragičtější byla smrt 
Ferdinandova čtrnáctiletého syna Otty, který se 
nešťastnou náhodou zastřelil v měšické bažant-
nici. Krátce před svou smrtí těžce onemocněl 
sám Ferdinand a odjel se léčit do Benátek, kde 
jej 6. března 1845 zastihla smrt. Byl převezen 5. 
dubna do Blatné a pochován do rodinné hrobky 
v Paštikách.   

Kamenné památky zanechával po sobě také 
Robert Hildprandt. V souvislosti s příspěvkem 
o národních gardách, který byl otištěn v srpno-
vých Blatenských listech, je vhodné si připome-
nout i tuto osobnost. Byl prvorozeným synem 
Ferdinanda Hildprandta a Karoliny von Nostitz 
– Rieneck. Narodil se 13. června 1824 a po 
tragické smrti svého bratra Otty zůstal jediným 
dědicem. Když mu brzy zemřeli oba rodiče, ujal 
se r. 1849 správy panství. Ve dnech 2. – 12. června 
1848 se zúčastnil Slovanského sjezdu v Praze, 
poté se zúčastnil bojů na barikádách. Po porážce 
revoluce se uchýlil zpět do Blatné, kde přežil 
vlnu zatýkání a persekuce. Dne 15. ledna 1857 
se oženil v Náměšti nad Oslavou s Augustou, 
hraběnkou von Haugwitz. 

Robert Hildprandt byl člověk neobyčejně 
schopný a cílevědomý. Vždy usiloval o povzne-

sení nejen vlastního hospodářství, ale i celého 
píseckého okresu, jehož součástí byla i Blatná. 
Roku 1860 byl jedním ze zakládajících členů 
Hospodářské jednoty Píseckého kraje, která byla 
později přejmenována na Hospodářský spolek 
okresu Blatenského. Měl podíl na založení 
rolnické školy v Písku, v jejímž kuratoriu také 
předsedal.  Byl členem Vlastenecké  hospodář-
ské společnosti a v r. 1880 dokonce zvolen za 
okres Písek do zemědělské rady. V r. 1865 se stal 
v Blatné starostou, totéž se opakovalo ještě v r. 
1869, ale nebyl potvrzen panovníkem. Starostoval 
ještě v letech 1880 – 1888, přičemž zastával řadu 
dalších funkcí (např. byl ředitelem Hypoteční ban-
ky v Praze) a zároveň byl od r. 1885 doživotním 
členem panské sněmovny. Za jeho působení byl 
také v r. 1879 založen Sbor dobrovolných hasičů 
v Blatné, který v příštím roce oslaví již 130. 
výročí svého trvání.  

Roku 1888 zrušil úřad ředitele velkostatku 
a spravoval panství sám spolu se svým zetěm 
Augustinem von Koller. Dle návrhů architekta 
Grubera nechal v letech 1850 – 1856 zrekonstru-
ovat blatenský zámek a vrátil jej tak do původní 
gotické podoby.

Robert Hildprandt zemřel 30. března 1889 
a byl pochován v rodinné hrobce v Paštikách 
vedle své ženy Karoliny, která zemřela o sedm 
let dříve. 

Robert zanechal po sobě několik památek 
i monogramů. Například v Újezdě u Skaličan 
nechal vybudovat krásný kamenný ovčín, do 
jehož základů vložil kámen s iniciálami R B H 
(zřejmě Robert baron Hildprandt anebo Robert 
Hildprandt) a rokem 1866. Zřejmě u příležitosti 
stavby ovčína nechal v témže roce vybudovat 
kapli Sv. Jana Nepomuckého ve Skaličanech. 
V pravém dolní části se v průčelí nachází žulový 
opracovaný základní kámen s iniciálami R.H. 
1866. Stalo se tak v době, kdy Rakousko válčilo 
s Pruskem a bylo poraženo v slavné bitvě u Hrad-
ce Králové. 

Dne 27. října 2008 v předvečer svátku 90. 
výročí vyhlášení naší samostatnosti byla vedle 
vchodu do kapličky pietně odhalena mramoro-
vá pamětní deska obětem 1. světové války ve 

Památky téměř zapomenuté

Základní kámen s iniciálami Roberta Hildprandta v 
újezdském ovčínu.

Robert Hildprandt.

Kámen u bývalých panských stodol v Blatné.

Skaličanech. Obec se nyní může pyšnit tím, že 
jako první na Blatensku nechala svým padlým 
spoluobčanům zhotovit památník po dlouhých 
devadesáti letech.   

Jan Olejník

Podzimní rozjímání
Podzimní vítr.
Listy barevné,
míhají stromy,

jak kotě nezbedné.

Lítají sem a tam,
dolů na zem,

až jeden přilétne až ke mně.
Až ke mně...až sem…

Zvednu jej ,
pohlédnu skrz ten žlutavý list

na slunce.
Vidím tam sebe
v jakési dumce,

přemýšlející nad krásou barevného podzimu.
Vidím květiny,

túje,
kalinu...

Užívám si večeru podzimního,
posledních teplých paprsků.

Užívám si tu krásu,
tu energii,

podzimní Přírody lásku...
Užívám si každého okamžiku,

a během mžiku,
upouštím ten žlutavý list...

Karolína Frühbauerová
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jsme byli zase pohromadě doma i babička byla 
s námi a tak bylo všechno v pořádku. Co bylo 
šestileté holčičce po nějakém Hitlerovi, Háchovi 
či generálu Syrovém. Sedmileté dítě potřebuje 
mít jistotu domova a víc už nic.

Babička bydlela v Praze na Pankráci v ulici 
Pod lázní č. 4. Končily tam tehdy měšťanské 
domy u pankrácké vozovny a začínaly vilová 
čtvrť Květnice. Za Jezerkou se potom rozkládala 
pole, byl to tenkrát konec Prahy. Selské usedlosti 
byly až k Michli a ke Krči. Dnes se vše změni-
lo. Všude jsou sídliště, metro, výškové stavby. 
Jezdívali jsme za babičkou na návštěvu, někdy 
jsme u ní i nocovali při cestě do Blatné. Její gar-
sonka měla pro mne zvláštní kouzlo. Byla tady 
koupelna, pokoj byl zařízen starým nábytkem, 
všude naškrobené dečky, kuchyňský kout měl za-
vedený svítiplyn. Celý byt působil starosvětským 
důstojným dojmem. Ručně háčkované přehozy 
a záclony byly prací babičky, ale ještě víc prací 
její matky, mé prababičky Bluďovské. Ve skleníku 
byl čínský malovaný porcelán. Babička nám vařila 
kakao nebo čokoládu a podávala je právě v tomto 
servisu. Poněkud se změnila. Chodila přistrojená 
zásadně v tmavých šatech, zachovávala módu 
střízlivého měšťanského stylu. Moc se mi líbil 
její trojcípý žinilkový pléd a hlavně vlasy. Proše-
divělé, krátce střižené mikádo měla učesáno do 
měkkých vln. Babička byla „šik“. Seděla jsem 
u okna a dívala se do ulice. Naši si měli pořád co 
povídat a já jsem z nudy počítala chodce, kteří 
prošli na protějším chodníku. Moc jich nebylo, 
byla to tichá nuselská ulice.

Za války jsme se přestěhovali z Lobkovic do 
Prahy. Bydleli jsme v Nuslích v Dolní ulici č. 
6. K babičce to byl jen skok, ale už jsme ji moc 
neužili. Krátce po našem příchodu do Prahy těžce 
onemocněla. Ztrácela se před očima. Zžíravá 
choroba jí připravovala nepředstavitelné utrpení. 
Zpočátku stonala u nás. Pamatuji se dobře, jak 
ubohá zkoušela. Velice záhy musela být převeze-
na na Bulovku. Poslední vzpomínka na babičku 
Lojzičku je smutná, přesmutná. Bíle prosvícený 
nemocniční pokoj v horkém červnovém dni, okna 
jsou zastíněna hustými záclonami. Sešli jsme se 
tady všichni ve smutné společnosti. Maminka 
plakala na balkóně, oba bratři Císařové se skláněli 
nad babičkou a teta Milena jí otírala rty mokrou 
rouškou. Jiskrné šedomodré oči babiččiny nás 
už asi neviděly. A u toho všeho já, jedenáctiletá, 
vyplašená a vyděšená jako králík. Bylo to mé 
první setkání se smrtí tváří v tvář.

Ale ne, babi, takhle si tě já ve vzpomínkách 
neponesu! Já tě budu vždycky vidět tak, jakou 
jsem Tě znala.  Křehká, drobná dáma v dlouhých 
šatech s krajkovým límečkem, s vysoko vyčesa-
ným secesním účesem, usedá ke klávesnici našeho 
klavíru značky Petrof, doprovází se na klavír 
a čistým jasným hlasem zpívá jednu ze svých 
oblíbených písniček… „Znám já jeden krásný 
zámek nedaleko Jičína..“ Ale babi, to město určitě 
není Jičín, ale Sedlčany a ten zámek, to je přece 
Vysoký Chlumec – je to tak, že tati.

M.S.

Vyprávění o babičce 
Lojzičce (pokr. ze str. 3)

přizpůsobit svým požadavkům. Omezujeme 
prostor pro růst jejich kořenů zabetonováním, 
dlažbou a asfaltem silnic, položením kanalizací, 
plynovodů a přesto chceme dýchat čistý vzduch. 
Ořezáváme stromům jejich větve, aby nám nestí-
nily, nepadalo listí do okapů, nebránily nám v par-
kování a přesto chceme vlahý stín. Zvyšují se naše 
nároky na prostor ke stavění nových budov, silnic 
a parkovišť, elektrického vedení, přesto nechceme 
bydlet na poušti. Proto hledáme kompromisy, 
proto za pokácený strom vysazujeme nové stromy 
nebo keře. Volíme vhodné druhy a variety, které 
snášejí prostředí města, svou velikostí v dospě-
losti mohou využít daný prostor a budou nám 
zpříjemňovat naše životní prostředí.

Město Blatná v letošním roce muselo přistou-
pit ke kácení dalších dřevin, za které bude jako 
náhrada vysázeno několik stromů a keřů (např. 
u nově vybudovaného parkoviště V Podzámčí 
a v ulici Pivovarská). V areálu nového hřbitova 
byly pokáceny poškozené jehličnany, v parku 
u nádraží bude nutné pokácet několik dřevin (vrbu 
a javory) z bezpečnostního hlediska, současně 
budou odstraněny smrčky, nevhodně vysazené 
nebo vyrostlé z náletu v podrostu, v Husových sa-
dech bude nutné zajistit pokácení suchých olší na 
břehu Závišínského potoka, dále bude muset být 
pokácena suchá bříza a prosychající smrk uvnitř 
porostu. V zimním období bude odstraněna vyso-
ká douglaska u garáží na Skaličanské, dále bylo 
povoleno kácení olše, vrby, smrků a bříz u Rou-

denského potoka mezi zahrádkami V Jezárkách, 
javoru na Písecké, topolu v areálu nově budované 
kompostárny. Předpokládáme, že ještě v letošním 
roce stihneme zajistit ošetření a pokácení někte-
rých kaštanů v Nerudově ulici u křižovatky s ul. 
Boženy Němcové. Pravděpodobně bude muset 
být v nejbližší budoucnosti pokácena i vzrostlá 
douglaska, která v těchto místech roste na kraji 
ochranného pásma plynovodu. Obyvatelům bytů 
v ul. Šilhova byl udělen souhlas k pokácení bříz 
proti věžáku a prosychajícího cypřiše. 

V době, kdy se postavily obytné domy na 
sídlištích, byly v dobré víře vysázeny i dřeviny. 
Bohužel, v některých případech byly zvoleny 
druhy, které jsou příliš vysoké (30 i více metrů) 
nebo druhy s mělkými kořeny, křehkým dřevem 
nebo bylo místo k výsadbě vybráno příliš blízko 
budovy. Všechny nedostatky nelze odstranit 
naráz, k řešení se snažíme přistupovat postupně. 
Kromě řešení starších problémů nevhodných 
výsadeb (zajištění ošetření, tvarování dřevin nebo 
v krajním případě pokácení), musíme za pokácené 
dřeviny zajistit nové výsadby. 

Běžnou údržbu zeleně (tj. tvarování lip např. 
v ul. Šilhova, tvarování buků a habrů např. v ul. 
Fügnerova, sečení travnatých ploch, údržba 
živých plotů, pletí, zalévání, přihnojování atd.,) 
zajišťují pracovníci technických služeb, kteří sou-
časně musí zajistit náhrady i za dřeviny poškozené 
vandaly, uschlé nebo i odcizené. 

Říjen 2008
Ing. Radka Vokrojová Městský úřad Blatná

odbor životního prostředí

Pár slov o stromech 
(pokr. ze str. 1)
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ UPOZORŇUJE OBČANY!!

Tento týden došlo v Blatné k několika případům, kdy neznámý muž oslovil např. 
před supermarketem některého ze starších spoluobčanů a pod různou záminkou 
se vnutil do jejich bytu nebo domu. Zde žádal například o rozměnění bankovek 
větší hodnoty. Následně využil nepozornosti majitele bytu nebo domu a odcizil zde 
finanční hotovost v různé výši.

Žádáme proto občany, kdyby je takto někdo oslovil, žádal je o pomoc a nebo 
se snažil získat jakékoliv informace, aby si takovou osobu hlavně nepouštěli do 
bytu a NEPRODLENĚ PŘIVOLALI MĚSTSKOU POLICII (tel. v záhlaví) nebo 
POLICII ČR (tel. na OO PČR Blatná je 974 237 710, 383 422 005, a nebo zavolali 
na linku 158)  

Dále připomínáme pár důležitých rad jak se chovat v době kdy někdo za-
zvoní u vašich dveří:

·  Neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka 
za dveřmi znáte. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. 
Jméno si přečetl na vizitce, nebo na dopisní schránce.

·  Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo 
v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.

·  Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení obstarají falešné průkazy a vy-
myslí si pádný důvod pro to, aby jste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, 
kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo telegram, nutnost rychle přivolat pomoc atd.). 
Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.

·  Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby přišli znovu v doprovodu 
člověka ze sousedství, kterého znáte, případně před vstupem cizího člověka do 
obydlí zavolejte souseda, známého nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete 
si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně takového člověka poslal.

·  Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého kdo zazvoní. Může jít o různé 
podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky nejrůznějších 
náboženských seskupení a sekt ale i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající se za 
montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečet plynu nebo elektřiny nebo pracov-
níky sociálních či finančních služeb. Záminky pro vniknutí do bytu nebo domu jsou
různé. Může se jednat o prodej spotřebního zboží, textilu, nabídky sjednání pojištění, 
spoření. V neposlední řadě pachatelé využívají soucitnosti starších občanů a jejich 
případné neutěšené situace v rodinném zázemí samoty apod.

·  Než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za nimi stojí. Dobré je využívat pano-
ramatické kukátko, které má široký úhel záběru a umožní  vidět i postavu skrčenou 
těsně u dveří. Jinou možností je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního 
vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem. Vše slouží pouze k pootevření dveří 
k předání pošty nebo rozhovoru s neznámou osobou.

·  Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném 
místě. 

·  Využijte svých bohatých životních zkušeností při řešení nenadálých situací.
Velitel strážníků Městské policieBlatná, Petr Vaněk

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE- měsíční statistika 
z informačních radarů

Na základě kladného zájmu občanů o údaje, které zaznamenávají informační 
radary nainstalované v ulici T.G.Masaryka a ulici Písecká, opětovně uvádím část 
statistiky,  kterou do své paměti ukládají tato zařízení. Uvádím, že do této statistiky 
jsou zde zahrnuta pouze ta vozidla jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h. Pro srovnání 
uvádím poslední tři měsíce. 

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.8.2008 do 23.59 hodin dne 
31.8.2008:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 95770
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti radaru): 

56819
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 38951
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 20799
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 10158
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 09.00 – 09.30 hodin (oběma směry): 

133,3
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 

3,8

- průměrná rychlost: 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 103 km/h (21.8.2008 v 18.08 hodin směrem z města) 

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.9.2008 do 23.59 hodin dne 
30.9.2008:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 93688
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti radaru): 

56293
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 37395
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 17433
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 8547
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 

122,3
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 

3,6
- průměrná rychlost : 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 102 km/h (27.9.2008 v 16.34 hodin směrem do města) 

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.10.2008 do 23.59 hodin dne 
31.10.2008:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 98170
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti radaru): 

57762
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 40408
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 19892
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 8681
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.30 – 15.00 hodin (oběma směry): 

120,7
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 

3,9
- průměrná rychlost: 39,9 km/h
- nejvyšší rychlost: 111 km/h (10.10.2008 v 19.52 hodin směrem z města) 

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.8.2008 do 23.59 hodin dne 31.8.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 249008
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 119207
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti radaru): 

129801
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 44568
- celkově projelo nejméně vozidel v soboty (oběma směry): 34181
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 

292
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.00 – 02.30 hodin (oběma směry): 

26,2
- průměrná rychlost: 50,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 123 km/h (11.8.2008 v 06.28 hodin směrem do města) 

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.9.2008 do 23.59 hodin dne 30.9.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 196176
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 89941
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti radaru): 

106235
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 36783
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 19307
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 

232,8
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 

21,2
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 126 km/h (12.9.2008 v 21.27 hodin směrem do města) 

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.10.2008 do 23.59 hodin dne 31.10.2008:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 205691
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 93605
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti radaru): 

112086
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 38250
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 19009
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 15.00 – 15.30 hodin (oběma směry): 

235,5
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 

24,2
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 128 km/h (4.10.2008 v 21.10 hodin směrem z města) 

Velitel strážníků Městské policie Blatná, Petr Vaněk 
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Dolní část obce zkrášlily nové chodníky
Mačkov - Jako ve městě se nyní mohou cítit 

místní občané, když procházejí spodním úsekem 
mateřské vesnice. Po třiceti letech zde došlo 
k vybudování stabilních a moderních chodníků 
- staré klasicky velké desky nahradila zámková 
dlažba, opatřená obrubníky. „Už to opravdu chtělo 
změnu“, prohlašuje starosta Mačkova Josef Zach, 
„Vždyť se tam už nedalo pořádně chodit“. 

Zakázka byla svěřena firmě Silnice Klatovy.
Vyžádala si investici ve výši 650 000 korun, 
z čehož  částku 180 000 korun pokryla dotace 
poskytnutá Jihočeským krajem. „Za ty peníze se 
položilo celkem tři sta metrů chodníku“, dodává 
starosta Josef Zach.

Obecní zastupitelstvo šetří na vodovod 
a brání se větším výdajům

Mačkov - Vedení obce se plně soustřeďuje 
na jeden významný projekt - veřejný vodovod. 
Protože se jedná o finančně velmi náročnou sta-
vební akci, zdejší zastupitelé se rozhodli hradit 
z obecního rozpočtu jen nutné a běžné činnosti. 
„Veřejný vodovod přijde na nějakých 20 000 000 
až 25 000 000 korun“, počítá starosta Mačkova 
Josef Zach, „I kdybychom získali potřebné dotace 
a ze svého měli doplatit třeba jen milión, je to pro 
nás astronomická suma.“

Kromě pokládky nových chodníků tak letos 
mačkovští v rámci úsporného programu přistou-
pili jen k nátěru zábradlí okolo požární nádrže, 
opravám šachet a ještě se letos chystají opravit 
objekt hasičské zbrojnice. Mimoto Obecní úřad 
poskytl místnímu hasičskému sboru částku 20 000 
korun na stříkačku a chce mu ještě pořídit pracov-
ní uniformy. „Všechny okolní sbory už jednotné 
oblečení k akcím mají, nechceme zůstat pozadu. 
Ono to přece jinak vypadá než když má každý 
hasič na sobě něco jiného“, vysvětluje starosta 
Josef Zach.

Změna je život, starý územní plán přestal 
vyhovovat

Mačkov - V katastru obce docházelo a dochází 
k výrazným změnám , zejména v oblasti výstavby 
nových domků. Územní plán, vypracovaný před 
šesti lety, tak nutně potřebuje zaktualizovat. 
„Nový územní plán se už rodí“, informuje před-
stavitel Mačkova Josef Zach, „Stejně jako poprvé 
jsme zadali jeho realizaci inženýru architektovi 
Zdeňku Gottfriedovi. Měl by být hotový zhruba 
za rok a rozhodně bude podpořen dotací z Jiho-
českého kraje.“

V novém územním plánu bude zaneseno 
mimo jiné dětské hřiště, které by měly tvořit 
dva plácky.

Autobusová zastávka bude odstraněna, 
vystřídá ji nová, která lépe zapadne do rázu 
obce

Mačkov - Stávající autobusová čekárna ve 
středu vsi pochází ze 70. let minulého století. Do 
okolního prostředí se příliš nehodí, navíc se na 
ní podepsal zub času. Zástupci obce se proto roz-
hodli ji vyměnit- v současnosti se rozhoduje o její 
nové podobě. „Možná tuhle záležitost vyřešíme 
ještě letos, ale spíš tady bude nová zastávka stát až 
na jaře příštího roku“, říká starosta Josef Zach.

Chystá se podklad pod komunikaci ke 
stavebním parcelám

Hajany - Na stavebních parcelách, které 
nabídl Obecní úřad k prodeji , se již rýsuje nové 
panorama. Na dvou parcelách  stojí obydlené 
a zkolaudované domky, zbývající tři na totéž ještě 
čekají. Navíc se připravuje podklad pod komuni-
kaci k těmto pozemkům, ležícím u rybníčka „Ka-
houn“. „Rozpočet na tuto akci je 360 000 korun“, 
informuje hajanská starostka Dana Vohryzková. 
Zakázky se zhostí firma Strabag Blatná.

Pergola za hostincem už je zastřešená
Hajany - Příjemné posezení v suchu nabízí 

návštěvníkům místního hostince venkovní per-
gola, která se letos dočkala nové střechy. Veškeré 
práce odvedla firma truhlářství Habada z Chlumu.
Tato akce přišla obecní pokladnu na 50 000 korun. 
„Dříví bylo dodáno z obecního lesa“, podotýká 
starostka Dana Vohryzková.

Dotace na dětské hřiště a zbrojnici zůstává 
zatím s otazníkem

Hajany - Neúspěšní byli letos hajanští při 
podání žádosti o dotaci na vybudování dětského 
hřiště a hasičské zbrojnice. „Mrzí nás zejména, že 
budeme muset čekat na zbrojnici. Náš sbor nemá 
vůbec žádný prostor pro uskladnění své výstroje. 
Musí veškerý svůj inventář mít uložen v zamče-
ném hasičském autě“, posteskla si starostka obce 
Dana Vohryzková. Zrovna v letošním roce by 
to byl pro hajanské dobrovolné hasiče vhodný 
dárek, protože oslavil 110. výročí založení sboru. 
„Nezbývá nám, než opětovně požádat v příštím 
roce“, doplňuje Dana Vohryzková.

Zástupcům obce už došla s černými sklád-
kami trpělivost

Hajany - „Dost!“ si razantně řekli letos před-
stavitelé vesnice v reakci na neustálé odkládání 
odpadu do lokality obecního lomu a rozhodli 
se učinit černým skládkám přítrž. „Lidé tam 
odkládají prakticky všechno, co se jim nehodí“, 
stěžuje si hajanská starostka Dana Vohryzková, 
„Našli jsme tam vybourané sprchové kouty, 
křesla, plastové lahve, kamna, jednou dokonce 
i kompletní počítač.“

Dobrovolní hasiči spolu s dalšími hajanskými 
občany již uspořádali čtyři brigády na úklid lomu. 
Teď se tam budou vracet ještě popáté a všichni 
věří, že naposledy. „Obecní zastupitelstvo odhla-
sovalo na svém jednání vybudování závory před 
vjezdem do lomu. Černým skládkám by tak mělo 
odzvonit“, doufá Dana Vohryzková.

Obecní rybníček se vyprázdní
Hajany - 8. listopadu se uskuteční výlov 

obecního rybníčku, kam byly nasazeny ryby před 
dvěma lety. Poprvé bude plně v režii obce. „Při 
pozemkové úpravě připadl rybníček do našeho 
vlastnictví, takže je to na nás“, říká starostka 
Dana Vohryzková.

Škola by se měla připravit na případné 
přesídlení samosprávy

Kadov - V současnosti budova bývalé školy 
slouží jako knihovna, obecní archiv a nabízí vyu-

žití veřejného internetu. Do budoucnosti se počítá 
s možným přemístěním Obecního úřadu do jejích 
prostor. „To v případě, že bychom byli vykázáni 
ze stávajícího působiště“, vysvětluje kadovská 
starostka Vladimíra Tomanová.

 Z tohoto důvodu teď žádají kadovští o dotaci 
na rekonstrukci objektu, která by měla zahrnovat 
hlavně opravu střechy a sociálních zařízení. Po-
čítá se s náklady okolo 5 000 000 korun, dotace 
by uhradila asi 90% celkové částky.

Vladimír Šavrda

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS

SOU Blatná přijme od 5.1.2009  
vychovatele – vychovatelku  

domova mládeže.
Předpoklady: SŠ, VŠ, vystudovaný 
pedagogický směr - vychovatelství  

nebo zahájení studia.
Další informace na tel. 383412321(2)“

          Blatenská ryba s .r.o .

AKCE
Pstruh mražený  49,-/balení
(bal.0,45kg, 2 ks)

Kuřecí prsa   104,50/kg
(bal. 2kg)

Pstruh uzený  149,-/kg

 Platnost akce od 10.11.2008 do 
21.11.2008 nebo do vyprodání zásob.

Drobné památky 
Blatenska

Mohutný žulový kříž vysoký téměř 3 m 
stojí při cestě do osady Lhotka. Na hranolo-
vém soklu s hlavicí je osazen kříž s kovovým 
korpusem Krista. Na soklu je reliéfní letopočet 
1932. Podle údajů pamětnice Heleny Petrá-
nové dala tuto památku postavit představená 
Kongregace chudých školských sester Notre 
Dame z kláštera v Horažďovicích, která po-
cházela z rodiny Havlíků, žijících v té době 
ve Lhotce.   Pet

Foto Václav Cheníček, 2008
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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

Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékarny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz

 Servis a prodej pneumatik na osobní a nákladní automobily
                    stavební a zem�d�lské stroje

Výhodné ceny letních a zimních pneumatik v nov� otev�eném pneuservisu.
Široká nabídka protektoru na nakladní vozy (Bandag,Kraiburg,Pre-Q,Quallitread)
Nejlevn�jší pneumatiky pro zem�d�lské a stavební stroje (Ruské,Seha,Mitas,Alliance
Starmaxx,Bkt a další)
Pracovní doba: Po - Pa  8:00 - 17:00           So-  8:00  -  11:30

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.
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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.

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

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

Dodáváme -  5 a 6ti komorové profily ALUPLAST se 3 těsněními
   - izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
   - kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Zajist íme   - demontáž, montáž, stavební začištění
   - parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
   - financování pro soukromníky i bytová družstva
 
Kontakt     - stavebniny pod rybníkem Pustý – 
   p.Šimeček
   mobil 731 150 080
   fax 383421423, 313549389
   e-mail: blatna@dynal.cz
   www.dynal.cz,    www.zimnizahrady.biz

PRODÁM BYT 3+1 V BLATNÉ,  
NAD LOMNICÍ.

TEL: 607 940 954

POZOR!
Hledáme:

svářeče CO2, zámečníky, 
nástrojaře, kováře,  
truhláře, topenáře,  

elektrikáře
pro pracoviště v Blatné.

Jednosměnný nebo třísměnný provoz!

Tel.: 733 676 489
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Program kina 
listopad 2008

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
„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“

Připravujeme na prosinec: 

Barok collegium – vánoční koncert KPH

Blázinec v I. poschodí – veselohra s O. Na-
vrátilem v hlavní roli

- předprodej vstupenek 12. listopadu na odd.
kultury 

Vánoční koncert žáků ZUŠ

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

Neděle 23. 11. v 17,30 hod.
Historický USA, 1999, 62 minut, v českém 

znění
PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA
/Nový život/              Smluvní představení
Skupinka dětí – Káleb, Sára a jejich kamarádi 

– žije v Izraeli v Ježíšově době. Na vlastní oči 
sledují, jak Ježíš uzdravuje nemocné, a naslou-
chají mu, když mluví k dospělým i k dětem. Jsou 
svědky toho, jak je Ježíš neprávem odsouzen 
a ukřižován a snaží se tomu všemu přijít na kloub. 
V tomto převyprávění Ježíšova skutečného příbě-
hu můžeme sledovat události jeho života očima 
několika dětí a jejich rodin. Díky neobvyklé 
perspektivě dokáže příběh zaujmout nejen děti, 
ale i celou rodinu. 
Vstupné Dobrovolné,- Kč   Mládeži přístupno

Neděle 23. 11. v 19:00 hod.
Historický USA, 1979, 117 minut, v českém 

znění
JEŽÍŠ
/Nový život/                Smluvní představení
Nejvěrnější filmové zpracování Kristova živo-

ta, snímek natočený podle Lukášova evangelia. 
V hlavní roli Brian Deacon (v české verzi Jan 
Šťastný).Vstupné Dobrovolné,- Kč    Mládeži 
přístupno

Středa 26. 11. v 19:00 hod.
Balada ČR, 2008, 91 minut, 
MÁJ
/Bontonfilm/              premiéra
Podle Karla Hynka Máchy. 
Filmová adaptace klasické básně Karla Hynka 

Máchy v podání kameramana a režiséra F. A. 
Brabce. 
Vstupné 70,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 28. 11. ve 20:00 hod.
Komedie, drama Afganistán, 2008, 96 minut, 

s titulky
JUNO
/Falcon/               premiéra
Juno (Ellen Page) je šestnáctiletá středoško-

lačka, která se potýká s nečekaným těhotenstvím. 
Otcem dítěte je další teenager Paulie (Michal 
Cera), kterého ovšem ona nepovažuje za svého 
přítele....
Vstupné 70,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Ondřej Hubáček
klavír

zařazen na Prémiovou listinu mladých umělců 
počínaje koncertní sezónou 2006/2007
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 PORTS
Šachisté zvítězili

V minulém vydání Blatenských listů jsme 
psali o šachovém turnaji, který se konal v naší 
škole. Informovali jsme Vás o tom, že nás čeká 
další, tentokrát okresní kolo družstev. Konalo 
se 3. listopadu ve Strakonicích. Vrátili jsme se 
s velice pěkným výsledkem. Naše družstvo ve 
složení Dan Necuda, Bohumil Hájek, Roman 
Šíp, Tomáš Kortus a David Houzar, obhájilo 
loňské vítězství.

Přes počáteční problémy(nevolnost a pozdní 
příchod jedno z hráčů) vše dopadlo dobře. Druž-
stvo postupuje do krajského kola, kde nastoupíme 
ve stejném složení. Přejeme hodně zdaru a děku-
jeme p. Veselému za přípravu.

P.S. Všem se moc líbila naše nová trička od 
sponzora Zofi a. m. motocentrum.

Dana Pilná
ZŠ TGM Blatná

Okresní přebor 
ml. přípravek
Dne 2. 11. jsme ukončili podzimní část OP 

mladších přípravek zápasem v Oseku, kde jsme 
zvítězili 3 - 0 dvěma brankami J. Říhy a jednou 
brankou F. Faji. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem hráčům za předváděné výkony po celou 
podzimní část at už se dařilo více či méně jak to  
ve sportu chodí.

Zároven patří poděkování i všem rodičům za 
jejich trpělivost a pomoc při zajištování dopravy 
k venkovním zápasům. Tabulka po podzimu 
1 STRAKONICE A 27 bodů, 2 VODNANY 22 
bodů, 3 BLATNÁ 18 bodů, 4 STRAKONICE 
B 16 BODŮ, 5 KATOVICE 3 body, 6 OSEK 
0 bodů.

Trenéři

HOKEJBAL
Výsledkový servis:

2.NHbL – 8. kolo
TJ Blatná Datels-Zliv 3:9 (0:4,2:3,1:2) Vacek 

2, Rádr
RHbL – 6. kolo
TJ Blatná Datels B-Suché Vrbné B 8:5 

(1:1,3:0,4:4) Bolina 3, Diviš 3, Holman, Nový
NHbL ml. dorost – 8. kolo
TJ Blatná Datels-Jindřichův Hradec 3:9 

(1:2,1:1,1:6) Matějka 2, Peleška 

HOKEJBAL
2.NHbL – 9. Kolo

Písek-TJ Blatná Datels 5:4 (1:1,3:3,1:0) Brynda 2, Pangrác M., Samec M. 

1 TJ Vltava �eské Bud�jovice 9 9 0 0 0 62 : 16 27
2 HbC Zliv 9 7 0 1 1 53 : 26 22
3 TJ HC Dranreb Nová V�elnice 9 6 0 0 3 51 : 21 18
4 SK Suchdol nad Lužnicí 10 5 0 1 4 44 : 32 16
5 HBC Betonova Holubov 8 5 0 0 3 37 : 29 15
6 SK Tábor 9 5 0 0 4 25 : 26 15
7 HC Švantl�v Dv�r Písek 9 2 2 1 4 28 : 24 11
8 TJ Stars Suché Vrbné 8 2 1 1 4 26 : 27 9
9 TJ Datels Blatná 9 2 0 1 6 31 : 47 7

10 SK Pedagog �eské Bud�jovice 9 2 0 0 7 14 : 57 6
11 HBC Prachatice 9 0 0 0 9 11 : 77 0

RHbL – 7. Kolo

Falcon �. Bud.-TJ Blatná Datels B 5:8 (3:2,1:2,1:4) Bolina 2,Holman 
2,Rádr,�íha,Suchopár,Muller

1 HC Švantl�v Dv�r Písek B 7 6 0 0 1 39 : 16 18
2 HC Rosa �eské Bud�jovice 6 5 0 1 0 38 : 10 16
3 HC Sharks 29,41 �eský Krumlov 6 3 1 1 1 25 : 12 12
4 HbC Zliv B 7 3 1 1 2 30 : 25 12
5 SK Palestine Thumbs 7 4 0 0 3 27 : 25 12
6 SK Suchdol nad Lužnicí B 7 3 1 0 3 24 : 16 11
7 TJ Datels Blatná B 7 3 0 1 3 29 : 34 10
8 TJ Stars Suché Vrbné B 7 2 0 0 5 20 : 46 6
9 TJ Dynamo �eské Bud�jovice 7 1 0 0 6 12 : 39 3

10 HBC Falcon �eské Bud�jovice 7 0 1 0 6 16 : 37 2

NHbL st. dorost – 9.. Kolo

Velešín-TJ Blatná Datels 11:10 (1:2,3:3,7:5)  Šular 4, Tyrpekl 4, Sádlo V. 2 

NHbL ml. dorost – 9. kolo

Velešín-TJ Blatná Datels 9:7 (2:1,3:1,4:5) Zeman 3, Mat�jka 2, Kocourek, Kirchner 

P�íští domácí utkání:

sobota  8.11.2008: 

NHbL MD            10:00            TJ Blatná Datels-Pedagog �eské Bud�jovice

NHbL SD              12:00      TJ Blatná Datels-Suchdol nad Lužnicí 

Ned�le 9.11.2008 

2. NHbL               14:00             TJ Blatná Datels-Tábor

NHbL ml. dorost – 8. kolo
TJ Blatná Datels-Jindřichův Hradec 3:9 

(1:2,1:1,1:6) Matějka 2, Peleška 
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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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