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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

V rámci příprav na české předsednictví 
v Radě EU a s tím spojené obrovské mož-
nosti prezentace jsme získali pro Blatnou 
skvělou příležitost představit se Evropě.

Mezi prezentačními akcemi získal místo 
náš projekt „Z Jižních Čech až na konec 
světa“.

Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem 
je připomenout nadčasovost a význam ini-
ciativy krále Jiřího z Poděbrad na mírovou 
organizaci křesťanských států z let 1462 
– 1464 a zejména úlohu navazujícího po-
selstva, vedeného 1465 – 1467 Jaroslavem 
Lvem z Rožmitálu a na Blatné. (Známe ze 
školní četby A. Jiráska „Z Čech až na konec 
světa“ a z cyklistické pouti F. Šestáka). 
Právě diplomatická a oboustranně pozná-
vací cesta poselstva pana Lva Evropou 
se stala hlavním komunikačním motivem 
našeho projektu. Díky tomu, že nápad vze-
šel z Blatné, je v projektu sledován záměr 
upoutat pozornost nejen na zemi a region, 
ale v neposlední řadě i na město Blatná, 
které tak získalo význačné postavení.

Bude výchozím místem novodobého 
„poselstva“, které se vydá na cestu v břez-
nu 2009 a místem pořádání „Dne Evropy“  
9. května 2009.  

Projekt byl oficiálně přijat Jihočeským
krajem a záštitu mu vyslovili místopředse-
da vlády ČR pro evropské záležitosti pan 
Alexandr Vondra a evropský komisař Ján 
Figel´.

Co všechno projekt přinese?
Na neformálním zasedání ministrů 

zahraničních věcí v Hluboké nad Vltavou  
28. 3. 2009 bude předložen „průvodní 
list“ poselstva, který předá následující den 
v Blatné pravděpodobně jihočeský hejtman 
členům poselstva. To bude tvořeno zájemci 
z řad občanů pod vedením Klubu českých 
turistů a za účasti turistů z Rhönklubu 

BLATNÁ – VÝCHOZÍ MÍSTO EVROPSKÉHO PROJEKTU
(v něm jsou organizováni i naši přátelé 
z Vachy). Při předání „glejtu“ a startu po-
selstva proběhne na zámku Blatná malá 
slavnost.

Poselstvo poputuje přes Německo do 
Bruselu téměř přesně po stopách pana Lva 
se zastaveními ve význačných městech na 

trase. Jihočeský kraj pověřil organizací 
projektu jihočeskou profesionální agenturu 
RERA, a.s.  a dále se podílí Klub českých 
turistů i jeho zahraniční partneři a agentura 
NEBE s.r.o. 

Další informace o projektu budou v příš-
tích číslech BL.                   Blanka Malinová

První
zastavení:
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 KTUALITYA

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

v Hajanské hospodě

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

hraje skupina KAREL 

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.

Nové vybavení autobu-
sových zastávek v Blatné 
a v Drahenickém Málkově

V říjnu 2008 došlo k realizaci projektu „Au-
tobusové zastávky na Písecké ulici v Blatné 
a v Drahenickém Málkově“ tato akce je spolufi-
nancována z Grantového programu na podporu 
výstavby a oprav autobusových zastávek Jiho-
českého kraje.

Realizací projektu došlo k umístění nové 
autobusové čekárny na Písecké ulici v Blatné 
a v Drahenickém Málkově.

Autobusová zastávka na Písecké ulici směrem 
na Písek a Strakonice zcela postrádala jakýkoli 
přístřešek, který by ochránil cestující před nepří-
zní počasí. Autobusová zastávka v Drahenickém 
Málkově směrem na Březnici byla ve špatném 
stavu a nesloužila zcela svému účelu. 

Umístěním nových autobusových čekáren 
došlo k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury 
a zlepšila se kultura cestování. 

Právě probíhá realizace projektu „Blatná – Kompostárna“  projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP). 

Projekt zahrnuje vybavení kompostárny. V rámci projektu bude pořízena váha s váhovnou, 
traktor, čelní nakladač, štěpkovač dřevní hmoty a překopávač kompostu.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 569 600 Kč, z toho je příspěvek z OPŽP 3 884 160 Kč 
(85 %), příspěvek  SFŽP ČR 228 480 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 456 960 Kč (10 %).

Právě probíhá realizace projektu „Podhájský 
rybník – odbahnění a rekonstrukce“  projekt je 
spolufinancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti a Státním fondem životního prostředí 
(SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP). 

Projekt zahrnuje odstranění sedimentu a vybu-
dování sdruženého objektu na Podhájském rybní-

ku v k.ú. Drahenický Málkov. V rámci realizace 
akce bude vybudován sdružený objekt, který se 
bude skládat z výpustného zařízení, bezpečnost-
ního přelivu a odtokového koryta.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 
2 132 636 Kč, z toho je příspěvek z OPŽP 
1 812 740 Kč (85 %) příspěvek  SFŽP ČR 
106 631 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 
213 265 Kč (10 %).

Právě probíhá realizace projektu „Blatná – Sběrný dvůr„ projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP). 

Projekt zahrnuje vybudování sběrného dvora, kam budou umístěny velkoobjemové kontejnery, 
stacionární lis s přípojným kontejnerem, lisovací kontejner a hydraulický lis. Realizací tohoto projektu 
dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 350 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 648 140 Kč, z toho je příspěvek z OPŽP 3 950 919 Kč 
(85 %), příspěvek SFŽP ČR 232 407 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 464 814 Kč (10 %).

STAROČESKÉ VÁNOCE 2008 „U SVATÉ 
KATEŘINY“

Srdečně vás všechny zveme na vánoční prodej, 
tentokrát „U SVATÉ KATEŘINY“, na náměstí 
Míru 209, který se uskuteční ve dnech od 1. do 
24. 12. tohoto roku. Pondělí až pátek od 9 do 17 
hod, v sobotu pak od 9 do 13 hod.

V nabídce najdete originální vánoční přání 
a pohledy, svíčky z včelího vosku, malovaný 
perník, zvonečky, keramické ozdoby, ozdoby 
z vizovického těsta, ze slámy a ze šustí, ze dřeva, 
z textilu a jiných přírodních materiálů. Nebude 
chybět ani jmelí, františky, vonné oleje, svíčky 
a prskavky.

Až do konce roku platí řada slev a smluvní 
ceny!

Tradice – inspirace – vše co očím i duši 
lahodí.

Eva Fučíková
lidové řemeslo

P O Z V Á N K A
na

Srdečně zveme na prodejní vánoční 
výstavu 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!

PROŽITKOVÝ SEMINÁ�

KONSTELACE
„PRAVDOU K LÁSCE“ 

Metoda odhaluje vlivy skrytých sil a tvo�í prostor pro zahojení vztah�, p�ijetí 
vlastní síly, rozhodnosti, jedine�nosti a odpov�dnosti za život v jeho plnosti. 
Dává p�íležitost uvid�t a  zrušit programy  a  p�esv�d�ení z minulosti, skrze n�ž
(ne)vnímáme p�ítomnost, a tak si odpíráme radost, lásku a zdraví. M�žete si 
postavit konstelaci na jakékoliv téma: vztahy, zdraví, práce, rozhodnutí, 
peníze…M�žete  být ú�astníkem konstelace n�koho jiného, nebo se m�žete jen 
dívat.Ve všech p�ípadech budete obohaceni. 

30. 11. 2008 od 9 do 18 hodin v D�tském domov� v Písku

T�ší se na Vás Hana �íhová, pr�vodce v krizi a bolesti 
P�ihlaste se p�edem      723 335 572, http://cestaksobe.webz.cz
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PROMĚNY BLATNÉ
Možná se vám zdá, že se v Blatné nic moc nemění, ale opak je pravdou. Za posledních několik desítek let se změnilo spoustu míst. Připravila 

jsem si pro vás malou ukázku těch nejznámějších míst, která se proměňovala v čase až do dnešní podoby. V dnešním prvním díle tohoto malého 
seriálu uvidíte změny na třídě J. P. Koubka, ZŠ JAK a sochy u kostela.

Třída J. P. Koubka v roce 1970 (obchod maso - uzeniny) a v roce 2007 (obchodní dům Labuť).

Socha Svobody u kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 1923 a v roce 2007.

Základní škola J. A. Komenského v Blatné na náměstí J. A. Komenského (rok neznámý) a v roce 2007.

Lucie Braunová
www.blatensko.com

Protože se Blatenské listy už tradičně tisknou pouze černobíle, jsou pře-
dešlé fotografie špatně vidět. Kdybyste se chtěli podívat na jejich barevné
verze a prozkoumat více detailů, můžete tak učinit na webu www.blatensko.
com. V levém menu pod nadpisem „ostatní“ kliknete na „Blatná dříve a dnes“ 
a načtou se vám dvojice fotografií z Blatné a okolí. Některé z těchto fotografií
z dřívějších dob ještě nemají svůj protějšek ze současnosti. Je to buď proto, 
že nevím, kde se to které místo nachází, anebo zatím nemůžu fotit ze stejného 
pohledu (např. snímky z blatenské věže), což se snad časem změní, a doplním 
vše. Co se týče snímků, u nichž druhá fotografie chybí, budu moc ráda, když
mi napíšete, kde takové místo v Blatné nebo okolí najdu. Pokud byste doma 
měli další fotografie Blatenska z předchozích let, neváhejte a zašlete mi je.
Pokusím se i k nim přidat současný vzhled a umístím je na zmíněný web. 
Za případnou spolupráci už předem děkuji.
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Pokračujeme ve vyprávění paní M. Svo-
bodové z časů jejího mládí v Blatné…

PODZIMNÍ LES
Husté zářijové mlhy rozvěsily na každou pavu-

činku drobounké krůpějky jitřní rosy.  Dopolední 
slunce je rozzářilo duhovými barvami. Lesknou 
se na haluzkách keřů i mezi stromy. Šípky na 
růžových keřích červenají a jeřabiny v malkov-
ské aleji slibují bohatou úrodu. Ohlašují loučení 
s létem. Je čas  protepleného babího léta a je čas 
nejhojnějších houbařských žní.

Zářijový les nás neodolatelně přitahuje. 
Kupcovy, Mračov, Bezdědovské lesy a všechny 
ostatní, to je nějakých oblastí, které je třeba projít 
s košíkem a houbařským nožíkem. Ten můj má 
půl střenky zlaté, půl hastrmansky zelené a přináší 
mi štěstí. 

Z lesů se vytratila divoká vášeň červencových 
odpolední, nabitých bouřkami. Ta tam jsou parná 
srpnová rána provoněná pryskyřicí a pokoseným 
obilím. Podzimní les je jiný. Světlejší, prořídly  
houštiny a nízké podrosty pasek. Šikmé slunce 
prosvětluje borovice i smrčiny a rozstřikuje hý-
řivou barevnost do listnatých ostrůvků . Co je to 
odstínů a barev – od světlého zlatého třepotání 
břízek až po nachovou červeň  plazivých ostružin. 
Buky, duby, olše a vím já ,co všechno ještě, napo-
sledy zazáří v pestré barevnosti, než se rozloučí 
s létem a podzimem. 

Procházíme naše lesy, všechna známá místa. 
Do borových lesů, kde jehličí černých borovic 
měkce ustlalo vysokou pokrývku na mechové pol-
štáře,chodíme na kačenky. Pěkné hřibovité houby 
se prozradí žlutohnědou šupinatou plodnicí. Hřiby 
– strakoše se vysypou vždycky v početných 
rodinkách mezi borkou a jehličím. A nebývají 
červivé.  Na Mračově se často ukrývají v borůvčí 
a vřesu, ale pozornému houbaři neujdou. Dubáky 
rostou všude v každém lese a ve velkém množ-
ství. Naše stará Oktávka měla v zavazadlovém 
prostoru vyrovnána plata, do kterých jsme naše 
hřibobraní opatrně ukládali, aby se nepomačkalo.  
Modřínové klouzky bezpečně najdeš v jemném 
jehličí modřínů, lemujících lesní okraje, ale i na 
lukách vedle žampionů a pravých klouzků, které 
jsou zvláště ceněné pro svoji aromatickou chuť 
a každá kuchařka vám řekne, že to je to pravé 
ořechové do houbové omáčky.

Pravé podzimní houby jsou však václavky, 
zelánky a havelky.. Pařezy v Kupcovech a na Mír-
či bývají jimi obaleny. Houba má jemnou chuť. 
Malé plodnice se nakládají do octového nálevu. 
Havelky a zelánky jsou houby pozdního podzi-
mu, posledních pochůzek po lesích, rozloučení 
s krásnou dobou léta, kdy tě nic nebolí. V říjnu, 
kdy už všechno končí, kdy už není vyhnutí a co 
chvíli může studený  déšť orvat poslední listy se 
stromů, loučí se s námi lesy voňavým, ukrytým 
pokladem, který často dolujeme z mechu a jehličí. 
V borových lesích na Mračově a pod Lažánkami 
bývají tajně uschovány plodničky poslední. Ros-
tou svorně v čarokruzích podhoubí prostoupeny 
kořeněnou vůní. Zelánky, něžně zelené, zadýcha-
né chladnou mlhou s kapičkou rosy na kloboučku. 
Často je hledáme pod kopečky jehličí. Havelky,  
jejich věrné družky, to jsou učinění umouněnci. 
Špičaté šedofialové plodničky rostou v rašelinné 

lesní půdě a voní tak jako žádná jiná houba. Jak 
rádi chodíváme ve zlatém podzimním slunci na 
tyto poslední lovy beze zbraní. 

Také loni v říjnu jsme si vyšli na Mračov. Bylo 
slunečné, teplé odpoledne. Stála jsem nad mračov-
skou strání na kraji lesa. Kluci s dědou slídili po 
klouzkách v louce. Babička nade mnou ve stráni 
sbírala havelky. Byli jsme tam tehdy všichni 
i Olga s Dášeňkou i Aninka a bylo nám moc 
dobře. Ale při pohledu na zlaté břízy  v protějším 
svahu, na uschlé chocholy rákosí v louce kolem 
strouhy, která přetékala   proudem vody z rybníků, 
při pohledu do nízkého slunce, mi podzim zahrál 
tak tesknou písničku, že se mi oči zarosily. Bože, 
tady je krásně. Jen maminka, která mě tak dobře 
zná a která mi rozumí, si povšimla mé zamlklosti. 
„No, tak pojď, holka, co se dá dělat.“ 

A přece, jak je to dlouho, docela nedávno, co 
jsme spolu a s Olgou viděli vstávat jaro. To bylo 
v Kupcovech o Velikonocích. Vyšli jsme si na 
první vycházku do lesa. 

Ještě byla zima, sníh ležel na mechu rozbředlý 
a špinavý, poslední – a div divoucí, nikdy jsem 
nic podobného neviděla. Celý les byl protkán šály 
průsvitné, třpytivé mlhy. Jemné závoje pluly mezi 

kmeny vysokých smrků. U země byla mlha tak 
hustá, že se zdálo, že kořeny a kmeny vyrůstají 
ze třpytivých par. A já dneska vím, to se v Kup-
covech probouzelo jaro. A my jsme ten zázrak 
viděli. Jak je to dlouho, co jsme se Zdeňkem říkali 
na začátku prázdnin v malkovské aleji – jeřabiny 
jsou ještě zelené a to je dobře. Dnes jsou jeřabiny 
už zčesány, jen pár červených plodů zbývá pro 
ptactvo na zimu. 

Je třeba rozloučit se s lesy.  Postavit se v Kup-
covech na průseku, hluboce se poklonit a poděko-
vat. Děkuji vám, milé lesy, za pryskyřičnou vůni 
borovic v červencovém  horku u Hadího rybníka, 
za voňavý vzdech malinových a jahodových pa-
sek na Malkově, v Šetinách u malého rybníčka 
s průzračnou,zlatavou vodou. Děkuji vám za 
ohnivý výkřik vrbky úzkolisté, která zarostla snad 
tisíci  medonosnými, vonícími klasy nachových 
květů celé paseky a láká včely a pestré motýly 
na vonící medobraní. Děkuji smrkovým loubím 
u Radova za konejšivé, vlahé pohlazení, které 
uklidní rozbolavělou duši a posílí srdce. Děkuji za 
každou hodinu darovanou a za životní rovnováhu, 
znovu nabytou.

M.S.

Podzimní radovánky ve třídě 2. B na ZŠ TGM
Podzim je v plném proudu a děti z 2.B na 

ZŠ T.G.M. ho poznaly na vlastní kůži. Ve všech 
předmětech je čekaly hrátky s listy a podzimní 
tématikou. V matematice děti třídily a počítaly 
různé druhy listů, v českém jazyce sestavovaly 
básničku a skládaly slova týkající se tohoto 
ročního období, ve výtvarné výchově vyráběly 
skřítka Podzimníčka atd. Nechyběla ani návště-
va výlovu rybníka Kaneček. Poprvé si také děti 
vyzkoušely pracovat v centrech aktivit (MAT, ČJ, 
OBJEVY, ATELIÉR). I přes některé nezdary se 
práce dětem velmi zdařila. Vyvrcholením tohoto 
tématu bylo tvůrčí psaní, kdy děti dostaly za 
úkol vymyslet příběh na téma „Podzimní lístek“. 
Na závěr proběhlo autorské čtení a děti na jeho 
základě vybraly 4 příběhy, které je nejvíce zau-
jaly. Některé si můžete přečíst a jiné zazněly ve 
školním rozhlase. Všechny příběhy jsou vyvěšené 
u třídy 2.B. Zjistíte, že fantazie dětí je opravdu 
neskutečná. Myslím, že někteří dospělí by jim 
mohli závidět.

Třídní učitelka 2.B Mgr. Pavla Fousová

Nikola Hamplová - O lipovém listu 
Byl jednou jeden hodný list a jmenoval se 

Martin. Hodný Martin byl tak hodný, že se 
skamarádil se psem. Každý den si spolu hráli. 
Pes se ptá Martina: „Kolik ti je let?“ Martin řekl 
psovi: „A víš kolik je let mně?“ Pes to chtěl říct, 
ale omylem lístek snědl. Pejsek byl z toho moc 
smutný. Protože je ale na světě hodně listů, našel 
si zanedlouho nového kamaráda.
Jiří Bláha - Jak lístek cestoval 

Byl jednou jeden list a ten se jmenoval Petr. 
Hezký byl jako růže. Lístek měl hodně kamarádů. 
Jednoho dne začalo pršet a spadl ze stromu. Pak 
ho odnesla voda, ale chytil se za větev. Vylezl po té 
větvi na špičku stromu a všude se rozhlíží. Uviděl 
vodopád, který se mu moc líbil. Najednou spadl 
znova dolů do vody, kde ho snědla ryba.
Adrian Veselý - O javorovém listu

Byl jeden list, který se jmenoval Lukáš. Jed-
noho dne se vydal do lesa. Potkal vosu, která se 
jmenovala Mája. Lístek šel dál. Najednou se pod 
ním propadla zem a byl v kanálu. Cítí se špatně. 

Plaval, až se dostal ven. Ocitl se v paláci a tam 
uviděl princeznu Růženku. Lístek se do princezny 
zamiloval. Myslí si, že se s ní ožení. Kdo ví? 
Petr Loula - O javorovém listu 

Byl jeden lístek, který se jmenoval Jakub 
a ten uměl salta. Slétl do vody a doplul ke břehu. 
Vylekal se, vyskočil z vody a potkal továrny. Šel 
dovnitř a tam uviděl hodně strojů. U jednoho 
stroje stál dědeček, který byl kouzelný. Vyčaroval 
mu děti, ty se na lístek pořád dívaly, proto se moc 
bál. Přišla tam druhá třída. Lístek sebrali a měli 
rádi. Nakonec to s lístkem dobře dopadlo. Ve třídě 
zůstal a děti se o něj dobře staraly.
Natálie Kaprová

Byl jednou jeden list a ten se jmenoval Pepík. 
Ve středu jel na výlet do ZOO a tam potkal žirafu. 
Žirafě se moc líbil. Lístek se chtěl na žirafě svézt. 
Skočil jí na hřbet a odjel do parku. Tam se nudil 
a říkal si: „Kéž bych měl kamarády.“ Pak přišla 
paní listová, která se jmenovala Anča. Vzala si 
lístek domů a bylo jim spolu dobře.
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ŘIDIČI NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ LAŽANY

JEDNÁ SE O PRAVIDELNÉ 7 HODINOVÉ ŠKOLENÍ
PRO DRŽITELE PROFESNÍCH OSVĚDČENÍ

VČAS SI ZAREZERVUJTE VAŠE TERMÍNY

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

KONTAKT: 606 829 305

Barevný týden v barevné škole
Jistě jste si všimli, že ZŠ TGM dostala nový kabát. Kromě této na první pohled viditelné změny 

proběhlo v prostorách školy mnoho dalších úprav. V celé budově jsou nová plastová okna, v řadě tříd 
už došlo k výměně lina, kabinety i třídy se postupně malují. Stavební úpravy začaly v srpnu a tento 
týden dospěly ke zdárnému konci. 

Nová fasáda se líbí nejen učitelům a žákům, ale určitě i všem kolemjdoucím. Proto jsme se rozhodli 
zopakovat oblíbený „barevný týden“, který se v předloňském školním roce setkal s velkým zájmem 
ze strany žáků i učitelů. Na každý den jsme vylosovali jednu barvu   a třídy pak soutěžily v počtu 
oblečení jedné barvy. 

Kdo naši školu navštívil v pondělí, mohl si připadat jako v lese, protože vylosovaná barva byla 
zelená. Hnědé úterý nepřineslo příliš velkou změnu, zato růžová středa se nám vysloveně povedla. 
Trochu smutný černý čtvrtek vyvážil oranžovomodrý  pátek. 

Abychom společně 
oslavili novou fasádu, 
rozhodli jsme se barevný 
týden prodloužit  o jeden 
den a v úterý jsme všich-
ni přišli oblečeni v bar-
vách školy, tedy žluté 
a červené. Závěrečné vy-
hlášení výsledků už bylo 
jen příjemnou tečkou za 
veselým týdnem, kterým 
jsme si zpříjemnili šedé 
podzimní dny a zároveň 
vyjádřili radost z krásné 
školní budovy. 

Mgr. Ludmila Růžičková 
a PaedDr. Eva Wachtlová 

Drobné památky 
Blatenska

Při výjezdu z obce Uzeničky směrem na 
Drahenice stojí na kamenném soklu litinový 
křížek. Sokl je hranolový, mírně kónický a ka-
menicky opracovaný. U paty bohatě profilova-
ného křížě jsou dvě figury, pod korpusem Krista
je umístěn obdélníkový štítek. Kříž pochází 
patrně z 2. poloviny 19. století a je v relativně 
dobrém stavu.
Pet 

Foto Václav Cheníček, 2008

Poděkování za 
lampiónový 

průvod
Vážení přátelé dovolte mi, abych poděkovala 

svým a snad i Vaším jménem za hezký lampióno-
vý průvod. Přijela jsem do Blatné na návštěvu ke 
svým přátelům z Vodňan, kde žiji již mnoho let. 
Večer mě pozvali na lampiónový průvod ke svátku 
Samhain. Byl to pro mě velký zážitek, který mi 
připomněl dětství a krásnou tajemnou atmosféru 
pohádek a příběhů, které mi vyprávěla maminka. 
Musím však říci, že mě značně překvapil přístup 
některých rodičů, ale i dětí. Touha za každou cenu, 
byť i popálení ohněm, získat balíček s dárkem 
mi přišla mírně řečeno bezohledná. Smutný byl 
i pohled na děti, které se „derou“ pro balíček 
místo aby si užily hezkou a tajemnou atmosféru 
slavnosti. Představa co dokáže oheň udělat za 
škody je děsivá, tím spíš je šokující lehkomyslnost 
některých rodičů. 

Myslím, že celá organizace večera stála jeho 
pořadatele značné úsilí a jistě i nemalé finanční
prostředky. Je hezké, že na naše děti někdo myslí 
a snaží se pro ně zorganizovat zábavu, ale i trochu 
poučení přijatelnou formou. Myslím, že není příliš 
mnoho lidí, kteří mají v dnešní době čas a chuť 
připravovat a pořádat akce pro děti a vlastně i pro 
nás dospělé, aniž by za to dostali finanční odměnu.
Tím spíš bychom jejich úsilí měli ocenit a spíše 
pomoci než ztěžovat situaci.

Věřím, že příští rok bude lampiónový průvod 
stejně hezký a zajímavý a někteří rodiče zodpo-
vědnější.

S pozdravem A. P. z Vodňan
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

PREVENCE KRIMINALITY
Chalupáři a chataři chraňte si svůj majetek

I když to za okny našich domů a bytů zatím ještě nevypadá, zima se ne-
zadržitelně blíží a váš rekreační objekt zůstane většinu času v  tomto období 
opuštěný. A to je vhodná chvíle a příležitost pro zloděje, kterým každý rok  
v  tomto období nastávají žně. Nedejte jim příležitost a chraňte svoji “cha-
loupku” jak jen to nejlépe jde! Pachatelé si většinou vybírají rekreační objekty 
osamocené. Kolonie chat je bezpečnější, ale ani zde si chataři nemohou 
být v  průběhu roku jisti. Krade se úroda, nářadí a cennější věci.  Nejslabší 
stránkou rekreačních objektů z hlediska vloupání jsou jako u všech objektů 
okna, prosklené plochy a dveře.

Co podniknout?
· Objekt zazimovat. Rozhodně se vyplatí odvézt z objektu drahé nářadí, 

horská kola a další cennosti.
· To, jaká zvolíte zabezpečovací opatření, záleží na tom, kde se objekt 

nachází. Je-li na samotě, je vhodné použít nadstandardní mechanické 
zabezpečovací prostředky. Zde doporučujeme využití skrytých detektorů 
s  přenosem informace (radiovou cestou) k  nejbližšímu sousedovi, který 
vyrozumí policii, aby provedla zákrok.

· V chatových koloniích se vyplatí zesílit vstupní dveře, instalovat 
kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna apod. 
Při překonávání těchto zábran dělá zloděj většinou hluk a v  kolonii může 
někdo zareagovat na tuto činnost nebo na poplachový signál z instalované 
elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a přivolat bezpečnostní agenturu 
či policii.

· Každá pojišťovna při sjednání pojištění má ve svých pojistných pod-
mínkách pasáž o nejnutnější zabezpečovací technice, kterou vyžaduje. Vět-
šinou pojišťovny předepisují mechanické zábranné prostředky, u luxusních 
rekreačních objektů je vyžadována i EZS, elektrická požární signalizace 
a připojení na pult centralizované ochrany bezpečnostní agentury.

Jste-li přesto vykradeni

Platí následující zásady: 
 · nevstupovat do objektu, může tam být ještě pachatel 
 · přivolat Policii ČR 
 · neuklízet po zlodějích 
 · vše důležité uvést do policejního protokolu 
 · je vhodné mít fotodokumentaci cenných věcí, zapsaná výrobní  

   čísla výrobků a nářadí pro pozdější jednání s pojišťovnou 

AUTO NENÍ TREZOR
V poslední době došlo v Blatné k několika případům vloupání do mo-

torových vozidel  (šetří Policie ČR) a odcizení zde nalezených věcí. Proto 
chceme řidiče opětovně upozornit na jednu skutečnost: 

„Auto není trezor“
Tato poněkud otřepaná fráze má bohužel stále svoji váhu. Vozidla se 

vykrádala od nepaměti a patrně se vykrádat budou i v daleké budoucnosti. 
Na vině jsou bohužel často i sami řidiči, kteří zloděje svým jednáním přímo 
lákají, když na viditelných místech nechávají vystaveny např. kamery, fo-
toaparáty, mobily, kabelky, kufříky, dále hit poslední doby – automobilové 
navigace, ale i oblečení, které působí na pachatele jako magnet. Jakmile se 
zloděj začne o auto zajímat, už většinou nepomůže ani alarm. 

Není rozumné ve vozidle nechávat  jakékoli předměty, o které by po-
tencionální zloděj mohl mít zájem. Drzost zlodějů je mnohdy překvapující 
a není výjimkou vozidlo vykradené na rušné ulici za bílého dne! Mnozí 
z vykradačů aut se rekrutují z prostředí osob drogově závislých, pro které 
je vidina zpeněžení „čehokoliv“ silnější než hrozba trestu. Pro takového 
pachatele je i starší rádio mizivé hodnoty téměř pokladem! Bohužel na 
takové pachatele neplatí žádné, byť sebedražší zabezpečovací systémy. Tito 
pachatelé nemají zájem o Vaše vozidlo, nýbrž jen o věci v něm. Zpravidla 
pak rozbijí okénko kamenem, vytrhnou rádio nebo odcizí věci z vozidla 
a během několika vteřin „zmizí“. 

Zabránit stoprocentně takovému konání není v moci žádné složky a to 
nejen v ČR, ale i ve světě. Takové činy lze pouze omezit a jednou z prově-
řených a fungujících metod je i prevence. Nenechávat ve vozidle nic, co by 
zloděj mohl zpeněžit. Pokud mám ve vozidle rádio, toto při odchodu vyjmout 
celé, nebo alespoň jeho čelní panel. Pokud mám ve vozidle starší rádio které 
nelze vyjmout, lze jej opatřit plastovým krytem. Poté rádio jaksi „splyne“ 
s přístrojovou deskou, přičemž na první pohled není vidět.

Mnohdy však majitelé opomenou své vozidlo uzamknout. Zejména 
starší vozy, opatřené centrálním zamykáním, které již nevyniká spolehli-
vostí a občas se stane, že neuzamkne všechny dveře. A stačí tak málo. Před 
odchodem vozidlo obejít a zkontrolovat uzamčení. V letních měsících pak 
mnohdy majitelé zapomenou zavřít u vozidel okna. Zde postačí vizuální 
kontrola. Opomenutí jednoho krátkého obhlédnutí vozu, pak může majitele 
stát nemalou materiální ztrátu. 

Nepřesvědčujte sami sebe, že otevřené okénko, nebo neuzamčený vůz 
nemůže být vykraden během vaší minutové nepřítomnosti! Opak je pravdou! 
Nezřídka se potvrzuje rčení, že „příležitost dělá zloděje“! Než si stihnete 
odnést nákup k domu, můžete lehce přijít o vše, co máte ve vozidle volně 
položeno. 

V poslední době se rozšířila móda, ale i potřeba opatřovat vozidla GPS 
navigací. Je sice praktické mít při ruce takového pomocníka, ovšem je třeba 
navigaci  schovat vždy, když vozidlo opouštíte, tedy nejen večer, kdy vozi-
dlo parkujete přes noc. Ve většině případů o navigaci majitelé přicházejí na 
parkovištích supermarketů a podobně. 

Proto znovu důrazně upozorňujeme řidiče, aby zbytečně nelákali zloděje 
zanechanými věcmi v autech a snažili se maximálně této trestné činnosti 
předcházet. 

Chraňte si svoje věci a pamatujte, že auto není trezor !
Velitel strážníků Městské policie Blatná 

Petr Vaněk

MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

tel. 383 422 389, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
       7.00-8.00
       8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
      14.00-18.00
Mimo tyto ordinační hodiny - so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
      ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
 GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.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
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LEDNÍ HOKEJ 
v Blatné

K 75. výročí od začátku organizovaného 
ledního hokeje v našem městě, byla uspořá-
dána ve dnech 7. a 8. listopadu v blatenské 
sokolovně výstavka zvětšenin starých hoke-
jových fotografií.  Nechyběla ani data utkání
a jména hráčů. Na dobových fotkách si mohli 
pamětníci osvěžit stará utkání, konaná  zhruba 
od první třetiny minulého století v počátcích 
na přírodním ledu,nejvíc na rybnících Pustý, 
Topič a u Sladovny, ale i v Březnici pod zám-
kem. Od roku 1954 se už hrálo na vybudova-
ném hřišti zimního stadionu u sokolovny. To 
už hrála dvě mužstva, dorost a žáci.  Mimo to 
bylo sehráno množství podnikových turnajů 
na blatenském a okolních stadionech.

Je jen škoda, že v Blatné lední hokej skon-
čil, následkem mírnějších zim a vybudováním 
zimních stadionů s umělým ledem ve větších 
městech, jejichž týmy předtím blatenští hoke-
jisté  s přehledem poráželi…

Nabídka zam�stnání
Dispe�er / logistik

Popis

�� Jednosm�nný provoz
�� Pracovní doba: Po-Pá (+ telefonické pohotovosti - dle aktuální pot�eby)
�� Navrhování optimálního druhu dopravy  
�� Vyt�žování vozidel
�� Komunikace s �idi�i, se zákazníkem
�� Plánování tras, dohled nad realizací zakázek
�� Vy�izování objednávek, tvorba cen p�epravy
�� Spedice
�� Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních prost�edk�
�� Vedení p�íslušné dokumentace a evidence

Požadujeme

�� SŠ/VŠ vzd�lání
�� Praxe na podobné pozici výhodou
�� Výborné organiza�ní schopnosti, systemati�nost  
�� Spolehlivost, �asová flexibilita
�� �P sk. B

Nabízíme
�� Mladá, dynamická, prosperující firma 
�� Zajímavé finan�ní ohodnocení 

Životopisy zasílejte:
e-mailem: Marta.Mrazova@MrazAgro.CZ
nebo na adresu:   Mraz Agro CZ,s.r.o. (k rukám Marty Mrázové) 

Jiráskova 201 
388 01  Blatná

nebo faxem: 383 421 480 

Nové katalogy na léto 2009

již k vyzvednutí i v naší partnerské cestovní kanceláři

JANETA v Blatné T.G.M. 253, tel.: 383 420 747

PROGRAM BUDOUCNOST
-pro každého klienta,který uzavře smlouvu 

stavebního spoření sleva až do výše  
5000.- Kč + první platba na penzijní připo-

jištění zdarma
 

PROGRAM DÍTĚ
-uzavřená smlouva stavebního spoření pro 
dítě sleva až 5000,- Kč + bonus – úrazové 

pojištění na dítě na jeden rok zdarma

NEPŘEHLÉDNĚTE
Stále garantujeme nejnišší úrokovou sazbu 

na trhu  
3.5 % úroku ze stavebního spoření!

JAKO PODĚKOVÁNÍ OBDRŽÍ KAŽDÝ 
KLIENT

““VÁNOČNÍ DÁREK““

Agenturní kancelář:
J.P. Koubka 81

Blatná
 

Kontakty:
L.Kadečková   721 043438
M.Pešťáková   731 955685
S.Kosáková      724 071656

Všem klientům přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků,hodně zdraví a rodinné 

pohody.

Prodám byt v osob. vlast.  v centru Blat-
né, 3. ze 4 posch., 38 m2 - obýv pokoj se 
zatepl. podlahou + velká kuchyň (možno 
rozdělit příčkou) - po rekonstr., koupelna, 
přísl., sklep, balkón, před domem stromy 

a zelená plocha, mož. využ. zahrádky, 
telef. 733381696.
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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 

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 

JAK  HLEDALI,  AŽ  NAŠLI
�

L I B U Š E    F A D R N Á 
 VÁŠ OSOBNÍ 

poradce a zprost�edkovatel p�i nákupu, prodeji, pronájmu 
nebo financování nemovitostí

tel: 383 423 107, 777 127 793, 728 363 581 
Polní 1277, Blatná, e-mail: fadrna.l@seznam.cz , http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz

*****************************************************************************************
Zdají se Vám náklady realitních kancelá�í, jejich vysoké provize neúm�rné
vzhledem ke kvalit� jejich služeb? 
Ráda Vám pom�žu s prodejem, koupí, pronájmem nebo financováním Vaší 
nemovitosti.
Výhodou mých služeb je individuální p�ístup, dlouholetá spolupráce s advokátní
i znaleckou kancelá�i (odhady nemovitostí) a finan�ními poradci všech  místních  
bank.
Nedochází  k navýšení kupní ceny o vysokou provizi! Ú�tuji smluvní úplatu 
jen za skute�n� provedenou práci.
V žádném p�ípad� Vám nechci upírat právo, abyste si svoji nemovitost  nabízeli
sou�asn� i Vy. Možná ani nevíte, kolik �asu, starostí a práce je pot�eba ke 
zdárnému dokon�ení obchodu, spo�ívající v kompletním servisu. Také Vás 
ochráním  p�ed všemi riziky, které obchod s nemovitostmi �asto provázejí. Budu
p�ítomna u celého obchodního procesu až po p�edání nemovitosti v�etn� p�episu
energií.
Jednoduše a prost�, o nic se nestaráte. Vše vyjednám a vy�ídím za Vás. 
DOBRÉ  JMÉNO  D�LAJÍ  P�EDEVŠÍM  DOBRÉ SLUŽBY.
Nebojte se je prov��it, Vaši  d�v�ru  rozhodn�  nezklamu. Ve své práci totiž 
up�ednost�uji p�edevším lidský p�ístup, ochotu vyjít vst�íc a ud�lat i n�co
navíc…
Více o mých službách si p�e�tete na letácích, které si m�žete vzít v prodejn�, kde je umíst�na
nást�nka, a nebo m� kontaktovat a dohodnout si osobní sch�zku. T�ším se na spolupráci s 
Vámi!
****************************************************************************
BEZPLATN� také m�žete inzerovat na nást�nce umíst�né v 
„ZELENINA-ŠOUREK“. V p�ípad� zájmu o spolupráci, nabídky 
nebo poptávky vho�te prosím v prodejn� do schránky.
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SOU Blatná přijme od 5.1.2009 

vychovatele – vychovatelku 
domova mládeže.

Předpoklady: SŠ, VŠ, vystudovaný pedagogic-
ký směr - vychovatelství  nebo zahájení studia.

Další informace na tel. 383412321(2)“

Sv. Mikuláš
Prohlížíme-li si obrázky malíře Josefa Lady 

s Milulášskými motivy, spatříme starší postavu 
s plnovousem v bílém rouchu, mitrou na hlavě, 
v pravé ruce drží berlu a na levé ruce zavěšený 
koš s dárky. Doprovází ho bílý zlatovlasý anděl 
s křídly a hvězdou na čele. Tuto dvojici doplňuje 
v černém oděvu  čert s růžky na hlavě, v jedné 
ruce drží metlu a v druhé řetěz. 

Tento i v dnešní době oblíbený světec přichází 
se svým doprovodem v předvečer 6.prosince na-
vštěvovat a obdarovat děti. Ty, co byly celý rok 
hodné, pochválí a ty, co zlobily pokárá.

Tradice a legenda vznikla na základě skutečné 
osoby sv. Mikuláše, biskupa v Myře, který pro-
slul svou štědrostí. Narodil se kolem r. 280-286 
v městě Patrasu v Řecku. Když mu zemřeli rodiče, 
rozdával ze svého dědictví chudým a potřebným, 
nejraději potají. Jednou se dozvěděl, že jistá rodina 
trpí velkou nouzí a otec pojal úmysl, že zaprodá 
nevinnost svých tří dcer ve veřejném domě. Mi-
kuláš byl odhodlán zachránit nešťastnou rodinu. 
Třikrát vhodil  do jejich příbytku potřebnou částku 
peněz, aby  otec mohl s takto darovaným věnem 
provdat své dcery. Aby ušel projevům vděčnosti 
umínil si putovat do Palestiny.

Zpáteční cestou se stavil v městě Myře, kde 
právě konali biskupové shromáždění, aby pro 
tamní obec zvolili nového pastýře . Nejstaršímu 
biskupu bylo Duchem svatým vnuknuto, aby do 
úřadu  byl zvolen muž, který příštího dne první 
vstoupí do chrámu. První byl v kostele Mikuláš 
a tak se stal proti své vůli v Myře kolem r. 300 bis-
kupem. Brzy potom za Galeria Valeria Maximina 
zde začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se 
dostal kolem r. 310 do zajetí, byl uvězněn a poslán 
do vyhnanství. Za císaře Konstantina Velikého byl 
r. 313 propuštěn na svobodu a opět se ujal biskup-
ského úřadu. Zemřel 6. prosince kolem r. 345-351 
v Myře, dnes Demre v Turecku. Jeho ostatky jsou 
uloženy v kryptě v chrámu sv. Mikuláše v Bari. 
Sv. Mikuláš je patronem Ruska.

Čerpáno z knihy Rok se svatými a z knihy 
Naše světla

Marie Kýčková

PRODÁM BYT 3+1 V BLATNÉ, 
NAD LOMNICÍ.

TEL: 607 940 954

LATĚ, PRKNA - délka 3m, sleva 10%
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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

Významná kulturní 
událost

Dne 29. října 2008 se v německém Grafenau konal křest další knížky 
Karla Klostermanna „Naše chůva Sabina“. Tato povídka je součástí Klos-
termannových vzpomínek, vydaných kdysi pod názvem „Z červánků mého 
mládí“. Ilustrace k této knížce vytvořil Jan Olejník, který se také zúčastnil 
slavnostního křtu. Na obrázku ze slavnosti v Grafenau je Jan Olejník s pa-
nem Dr.  Rudolfem Dennerleinem, který se zasloužil o vydání na české 
straně. Po Dvou gardách je to druhá Klostermannova knížka, kterou blaten-

ský autor doprovodil 
svými svéráznými 
kresbami. 

                  B. M.

Dále Jan Olejník:
„O Klostermannovy publikace mají naši němečtí sousedé, zvláště 

v Pošumaví velký zájem. Klostermannovo mistrovské pero totiž výstižně 
zachycuje život lidí nejen na Šumavě, ale i na bavorské straně hranic. Pro-
tože sami Němci podobného vlastního autora postrádají, přijímají našeho 
spisovatele i tak trochu za svého.

Křest nové knížky proběhl ve velice dobré a srdečné večerní atmosféře 
na radnici v Grafenau. Za doprovodu muziky a zpěvu strakonických dudáků 
se znovu ukázalo, že nejsou žádné bariéry mezi oběma národy.     

Publikace vznikla díky Občanskému sdružení Karel Klostermann -  
spisovatel Šumavy, které má zastoupení v několika šumavských městech 
a Bavorského lesa.  Ovšem velký podíl na vydání měla také společnost Karl 
Klostermann – Dichter des Böhmerwaldes e.V. Grafenau, a vydavatelství 
Buchlayout und Umschlaggestaltung Hanse Schopfa (také na snímku).

Ke sdružení Karla Klostermanna se ještě zřejmě vrátíme v některém 
z příštích čísel Blatenských listů“.
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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

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

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

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

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CHOVATELŮ  
HOLANDSKÉHO KRÁLÍKA
spojené s trhem „peří“

Prosinec
Pondělí 8. prosince – sokolovna – 19,00 hod

SDO
ČERTŮV ŠVAGŘÍČEK
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Úterý 9. prosince – zámek Blatná – 19,00 hod.
Vánoční koncert KPH
BAROK COLLEGIUM
Ludmila Vernerová – soprán
Hana Kindlová – cembalo
František Kimel – hoboj
Jan Pelant – housle
Vladimír Matoušek – violoncello
V programu zazní skladby G.F. Handela, J.S. 

Bacha, J.J. Ryby….. vánoční písně a koledy

Čtvrtek 11. prosince– sokolovna – 19,00 hod.
BLÁZINEC v 1. poschodí
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spol-

ku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. 
Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné 
domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, 
velké milovnice divadla. Jenže nic není takové, 
jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane 
opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeň-
ské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých 
komedií proslulého českého dramatika a herce 
druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, pře-
kvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní 
staropražské písničky a kuplety.

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

Neděle 30. 11. ve 20:00 hod.
Melodrama, životopisný ČR, Francie, Velká 

Británie, 2007, 140 minut, s titulky
EDITH PIAF
/Bios/                dvojprogram
Životopisný film o slavné zpěvačce.
Film o slavné francouzské šansoinérce Edith 

Piaf natočil režisér Olivier Dahan. Do hlavní 
role obsadil mladou talentovanou herečku Ma-
rion Cotillardovou. Melodrama života naplno 
prožitého... 
Vstupné 70,- Kč   Mládeži do 12 let nevhodné

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
V komedii se představí Jaroslava Oberma-

ierová, Oldřich navrátil, Julie Jurištová, Libor 
Jeník…….

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Úterý 16. prosince – sokolovna Blatná – 9,00 
a 10,30 hod. 

Vánoční koncert žáků ZUŠ
- pro školy

Středa 17. prosince – sokolovna Blatná 
– 17,00 hod.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
- pro veřejnost

Čtvrtek 25. prosince – sokolovna – 19,00 hod.
SDO
ČERTUV ŠVAGŘÍČEK 
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Připravujeme na leden:

KPH Jan Škrdlík –violoncello 20.1. – Ba-
chovy Suity. 

Promítání  krátkého filmu na motivy                                                                                             
Debussyho  hudby doprovázené vlastní hrou  

CREAMENS útočí – vystoupení populární 
travesti skupiny -  22.1. 

Předprodej vstupenek na odd. kultury od 
5.1.  v 7,30 hod.
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 PORTS Pohár a titul v Blatné
Poslední zářijový víkend se v Trhové Kamenici uskutečnil závěrečný závod seriálu Mistrovství 

České republiky v lovu ryb na nádech, jehož se zúčastnilo 14 družstev (39 závodníků) z celé ČR 
včetně dvou týmů z Blatné. Znovu se ukázalo, že blatenští potápěči patří v naší republice v tomto 
sportu mezi absolutní špičku.

Závod v Trhové Kamenici vyhrál Karel Říha st. z A týmu Blatné, před Tomášem Polesným z Prahy 
I. a Tomášem Pátkem z Prahy II. Dále se na 5. místě umístil Petr Sedláček a na 9. místě Evžen Faja, 
oba z Blatné. V družstvech zvítězila Blatná A před Českými Budějovicemi a Prahou II.

V celkovém součtu Mistrovství republiky v jednotlivcích zvítězil František Jána z Českých 
Budějovic. Titul vicemistra a druhého vicemistra republiky získali Evžen Faja, resp. Karel Říha st. 
– oba z A týmu Blatné. Těsně pod stupni vítězů se umístil Petr Sedláček z Blatné B. Velký úspěch 
blatenských potápěčů podtrhli Karel Říha ml. osmým, Josef Kostka devátým a Martin Zdvořáček 
desátým místem.

V soutěži družstev pak titul Mistra republiky získala Blatná A ve složení Říha st., Faja a Říha ml., 
vicemistry republiky se stalo družstvo Blatná B (Kostka, Sedláček, Pechr) a třetí místo obsadili České 
Budějovice.

Tímto bychom chtěli všem blatenským závodníkům k dosaženým výsledkům poblahopřát a popřát 
jim podobné úspěchy i v sezóně příští.

Od listopadu začíná ve strakonickém bazénu trénink potápěčů blatenského klubu a výcvik nových 
zájemců o nádechové a přístrojové potápění. Zájemci se mohou hlásit od pátku do neděle na telefonním 
čísle 602977813.        K.E.

HOKEJBAL
Výsledkový servis:

2.NHbL – 10. kolo
TJ Blatná Datels-Tábor 5:4 (1:0,4:2,0:2) 

Pangrác M. 2, Muchl 2, Samec M.

RHbL – 8. kolo
Písek B-TJ Blatná Datels B 2:2 (0:1,1:0,1:1) 

Bolina, Říha

NHbL st. dorost – 10. Kolo
TJ Blatná Datels-Suchdol nad Lužnicí 11:2 

(3:1,6:1,2:0) Šular 3, Tyrpekl 2, Paukner 2, 
Kalmunzer, Matějka, Popelka, Sádlo V.

NHbL ml. dorost – 10. kolo
TJ Blatná Datels-Pedagog Č.B. 5:5 

(2:3,1:1,2:1) Matějka 3, Paukner, Peleška

HOKEJBAL
Výsledkový servis:
2.NHbL – 10.-11. kolo

TJ Blatná Datels-Vltava Č.B. 2:8 (0:2,2:3,0:3) Čadek F., Pangrác M.
Suchdol n/L-TJ Blatná Datels 8:0 (3:0,3:0,2:0)

RHbL – 9. kolo
TJ Blatná Datels B-Rosa Č.B. 1:6 (0:1,1:4,0:1) Matas

NHbL st. dorost – 10. Kolo
TJ Blatná Datels-Suché Vrbné 4:5 ss (1:1,2:1,1:2) Tyrpekl, Kalmunzer, Bláha, Popelka

1 SK Tábor 10 9 0 1 0 83:17 28
2 TJ Stars Suché Vrbné   9 6 2 0 1 39:19 22
3 Velešín   10 6 0 0 4 51:36 18
4 Orel České Budějovice 10 4 2 1 3 22:30 17
5 HC Švantlův Dvůr Písek 10 4 1 2 3 34:24 16
6 SK Suchdol nad Lužnicí     9 3 0 0 6 28:51   9
7 TJ Platan Protivín 11 3 0 0 8 22:57   9
8 TJ Datels Blatná   9 2 0 1 6 43:62   7
9 HBC Zliv 10 2 0 0 8 20:67   6

NHbL ml. dorost – 11. kolo
TJ Blatná Datels-Prachatice 2:5 (0:0,0:3,2:2) Říha, Peleška 

1 TJ HBC Olymp J. Hradec 11 8 1 1 1 55:29 27
2 SK Pedagog České Budějovice 11 6 1 1 2 49:20 21
3 HBC Prachatice 11 6 1 0 4 48:24 20
4 Velešín   11 5 0 0 6 30:47 15
5 SK Tábor 11 3 0 1 7 27:46 10
6 TJ Datels Blatná 11 1 0 0 9 39:80   3

Příští domácí utkání:  sobota 22.11.2008    RHbL      14:30     TJ Blatná Datels- Palestine Thumbs
        neděle 23.11.2008   2.NHbL    14:00     TJ Blatná Datels-Suché Vrbné

FOTBALOVÝ PODZIM
MLADŠÍCH ŽÁKŮ

V KRAJSKÉM PŘEBORU
Po loňské vítězné sezóně v 1.A třídě jsme 

postoupili do krajského přeboru. V letní přípravě 
jsme museli zapracovat na složení zcela nové 
obrany. Po odchodu hráčů ročníku 95 nám zbyl 
pouze jeden obránce ze sezóny 07/08. Přišli noví 
hráči /ročník 97,98/, kteří od prvních tréninků 
a přípravných zápasů dokazovali, jak jsou pro 
tým platní. Ke konci přípravy jsme měli výborně 
hrající tým a věřili, že se v KP neztratíme. Hned 
první mistrovské utkání toho bylo důkazem (Blat-
ná : Roudné  7:1). Kluci během celého podzimu 
předváděli atraktivní kombinační fotbal. Přesto, 
že byly zápasy ve kterých jsme tahali za kratší 
konec, kluci dokázali obrovskou vůlí po vítězství 
soupeře přehrát. Po podzimu nám tak patří  čtvrtá 
příčka se ztrátou dvou bodů na Č. Krumlov a Čt. 
Dvory a pěti bodů na lídra soutěže z Prachatic, 
kterému jsme jako jediní dokázali sebrat tři body 
(4:3). Klukům musím poděkovat, nejen za fotba-
lové výkony, ale také za to, jakou dokázali utvořit 
výbornou partu. A to je pro jejich další úspěchy 
velice důležité. 

trenér
Více informací o oddílu na:
 www.fotbalblatna.cz

Šmíd Michal, Černý Martin, Tvrdý Jan, Solar Martin, 
Medlín Adam, Jícha Filip, Pinc Dušan, Říský Filip,

Kůst Michal, Formánek David, Kurz Libor, Janota Jakub, 
Maňaska Petr, Blovský Adam, Sedláček Marek, 

Cvach Václav.
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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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