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Představujeme kandidáty do Senátu
Ing. MIROSLAV BENEŠ: ŠUMAVA SI SAMA NEPOMŮŽE
V roce 2002 mi ekonadšenci dali titul Ropák
roku. Nestydím se za to, naopak. Získal jsem
ho mimo jiné i za kritiku bezzásahového
působení v Národním parku Šumava
Ze všech sil se už řadu let stavím proti tomu, aby se
katastrofě, která hrozí šumavským lesům, jen nečinně
přihlíželo. Volám na pomoc selský rozum. Naši předkové přece nevysazovali před staletími na Šumavě stromy proto, abychom nečinně přihlíželi, jak hnijí. Bezzásahový přístup je nesmysl. S kůrovcem musíme bojovat
a šumavské hvozdy musíme zachránit. Prostopášná
radost zelených aktivistů z prosazování neověřených
teorií by neměla zvítězit. Chceme snad, aby se na Šumavě stalo totéž, co v osmdesátých a devadesátých
letech v Krušných horách, Jizerských horách a části
Jeseníků? Vlivem kyselých dešťů tam lesy odešly.
Správa Národního parku Šumava nebyla schopna
uchránit stromy před kůrovci. Odpovědnost nese ona.
Naděje, že si Šumava pomůže sama, je velmi malá. Vždyť nejde o původní les, ale o uměle vysázené
obrovské plochy. Člověku je až do breku, když jde na
Černou horu a nevidí zdravý strom. Dnes už je průšvih i u pramenů Vltavy. Navrhuji proto, aby se zvolila
jiná cesta. Žádný experiment, ale ozkoušený postup.
Kde najdeme vzor? Královský hvozd, kterým návštěvník Černého či Čertova jezera prochází, je už

dnes vlastně původním porostem. Nepomohla si ale
příroda, ale lesáci podle specielního lesního plánu postupně káceli smrky a opečovávali jedle, buky či jeřáby. Do 900 metrů nad mořem nebylo nutno sahat
k žádným výsadbám, příroda si opravdu, díky moudrému hospodáři, poradila. Dřevo se zužitkovalo a neprodukovalo nesmyslné skleníkové plyny. Pomohl sekerou a pilou člověk, rozumný hospodář. Takových je
třeba, jinak dalších 200 let bude Šumava trčícím mementem lidské pýchy.
Na závěr také něco pozitivního ke Správě Národního parku Šumava. Výchovy není nikdy dost, takže
vzdělávání turistů vidím jako dobrý počin. Mě vychovávali k úctě k přírodě skautští vedoucí a dodnes jsem
jim za to vděčný.

Senátor Josef Kalbáč (KDU-ČSL): Pracuji pro
Jihočechy a obranu národních zájmů

Senátor Josef Kalbáč se starostou Blatné Ing Josefem Hospergrem, který s hrdostí ukazuje na název své obce
na senátorově volebním mikrobusu.

Pane senátore, jak byste zhodnotil uplynulých
pět let, po které jste se věnoval práci senátora?
Vždy jsem se snažil cíleně podporovat rozvoj
měst a obcí jižních Čech. Naše rodina hospodaří
přes 300 let na rodovém gruntu, takže jsem přirozeně hrdý Jihočech. Jsem rád, že se mi podařilo
prosadit změnu rozpočtového určení daní, která
středním městům a menším obcím v ČR přinesla
navíc 4,6 miliardy korun. Jen v mém volebním
obvodu to bylo přes 130 milionů. A to je významná pomoc obecním rozpočtům. Z dalších
zdrojů, především z Evropských fondů a Státního
zemědělského intervenčního fondu, jsem pro svůj
volební obvod získal dotace v celkové výši přes
1 miliardu Kč, za které se rekonstruovaly školy,
stavěly vodovody, kanalizace a prováděly další
investice. Vždy jsem se snažil pomoci starostům
obcí, a to bez ohledu na jejich stranicku příslušnost. Vím, jak je jejich práce náročná a dobrý
hospodář přece pomůže každému…
Pomoc s ﬁnancemi je pro obce a města asi nejdůležitější. Ale není to jistě jediný úkol senátora?
Samozřejmě. Senátor by měl být takovým
vyslancem svého regionu a snažit se využít
svého vlivu ku pomoci lidem ve svém obvodě.
Já jsem se kupříkladu velmi zasadil o řešení kůrovcové kalamity na Šumavě, kde jsem osobně
intervenoval předsedu vlády, aby se pomohlo
nejvíce postiženým oblastem. Spolu se starostou
hasičstva Ing. Karlem Richterem se mi podařilo
prosadit, že od roku 2006 dostávají dobrovolní
hasiči každoročně příspěvek ze státního rozpočtu,
letos to je přes 300 mil. korun. Těch věcí, které se
podařilo vyřešit bylo mnoho, od oprav památek,
přes pomoc s umístěním potřebných do domova
důchodců až po zprostředkování náročné onkologické operace na klinice Dr. Pavka v Nemocnici
Na Homolce, která mimochodem dopadla pro
pacienta dobře. Myslím, že dnes je jedním z našich klíčových úkolů rozumná obrana národních
zájmů. Díky chybám v minulých smlouvách s EU
se podařilo prakticky zlikvidovat produkci českého cukru, ohrožen je chov skotu, prasat, včelařství
a mnoho dalších oborů. Nerad bych se dožil doby,
kdy budeme nakupovat místo českých výrobků
pouze zahraniční, ze kterých český zemědělec
či výrobce nemá nic. Proti tomu budu vždy jako
senátor vystupovat.
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A KTUALITY
Kulturní komise při OÚ Hradiště
Vás zve na
vystoupení hudebně dramatického
souboru

ČEKANKA z Mačkova
Na odpoledne jsou pak pro děti
připraveny
různé soutěže a diskotéka.
Těšíme se na Vás na místním hřišti
v sobotu 27. září 2008 ve 14 hod.

Máte rádi swing?
Přijďte si poslechnout v neděli 28. 9.
Západočechův Big Band do sedlické
sokolovny od 17.00 hodin

Blahopřání

Sbor pro občanské záležitosti při obecním
úřadě v Uzeničkách u příležitosti
oslavy 65 roků společného života 17. 10. 2008
- kamenná - železná svatba
přeje manželům Zdeňce a Jindřichovi Glasovi
vše nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.
K blahopřání se připojuje starosta obce
Zdeněk Sýbek.
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Malé podzimní setkání, tentokrát
ve Strakonicích, Lnářích a Blatné
Od pátku 12. září do soboty 13. září 2008 se opět po roce
sešly pražské a jihočeské knihovnice na pravidelném Malém
podzimním setkání. Setkání pořádá Jihočeská regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků vždy ve
spolupráci s jednou jihočeskou knihovnou za ﬁnanční podpory
Ministerstva kultury.
Letos si knihovnice prohlédly rekonstruovanou Šmidingerovu knihovnu Strakonice – průvodkyní jim byla ředitelka
Mgr. Ivana Parkosová. Večer si poslechly koncert skupiny
Shivers, povídání o Indii blatenské cestovatelky Kamily
Berndorffové doplněné promítáním fotograﬁí a představením
tradičních indických oděvů. Hosty pozdravil také starosta Strakonic Ing. Pavel Vondrys a místostarostka
PhDr. Ivana Říhová.
V sobotu se ve Lnářích role průvodkyně ujala paní starostka Stanislava Mašková. Knihovnice si
prohlédly knihovnu nacházející se v rekonstruované tvrzi, galerii a samozřejmě lnářský zámek včetně
Muzea kočky. V Městské lidové knihovně v Blatné kolegyně pozdravil pan starosta Josef Hospergr
a paní ředitelka Marie Pazderová. S historií Blatné účastnice seznámil ředitel muzea Karel Petrán.
Závěr setkání patřil blatenskému zámku a prosluněnému zámeckému parku.

Díky…
V minulých číslech Blatenských listů bylo možno
téměř pravidelně sledovat úspěchy mažoretek PREZIOSO Sokol Blatná.Za těmito úspěchy však nestojí jen
malé a větší mažoretky, ale především jejich trenérky.
Ty jim vybírají vhodnou hudbu,vymýšlí choreograﬁe,navrhují kostýmy a veškerý svůj volný čas jim
věnují.Tím nemyslíme jen tvrdé tréninky,ale i čas
strávený o víkendech při různých zábavných akcích.
Tímto článkem bychom chtěli vyjádřit poděkování
trenérkám PREZIOSA-Janě Augustinové,Míše Augustinové,Veronice Loukotové a Hance Novotné za to,že
naše berušky tráví čas způsobem,který jim hodně dá
a zároveň se i baví.
„Holky,děkujeme a symbolicky vám věsíme na krk
zlatou medaili!!!“
rodiče - PREZIOSO

Jan Evangelista Purkyně, Blatná a Etiopie
Opravdu takové spojení existuje! Svět zná Jana Evangelistu Purkyně a díky němu se seznámí i s Blatnou. Paní Jana Germenisová ve
spolupráci se Společností J. E Purkyně uspořádala na zámku Blatná
setkání, jehož se zúčastnili významní hosté, např. Prof. Doc. Jaroslav
Blahoš (president české lékařské společnosti Jana Evang. Purkyně),
Dr. Tesfaye z Ethiopské Asociace, Doc. MUDr. Prof. Dimitrij Slonim,
Csc., který také poznal Etiopii, gen. ředitel pam. ústavu pan P. Jerie
a velvyslanci Řecka a Kypru.
Další akce, které mají připomenout život a dílo významného českého vědce a jeho pobyt na zámku Blatná, se připravují.
B. M.
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Městský úřad Blatná

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
Č.j. MUBL 8951/2008/12

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Blatná podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
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Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova,
Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod
Vinicí, Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost – Blatná, část Skaličany pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - část města:
Skaličany
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – část města:
Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – část města:
Čekanice

1. Volby do zastupitelstva kraje Jihočeského a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – části města:
Blatenka, Jindřichovice

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp.
4, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
– ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na
Příkopech, Nad Lomnicí, Nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská,
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, Tř. J. P. Koubka, U Sladovny,
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – část města:
Hněvkov

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Kuželna, TJ Blatná, Böhmova ul. 684, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy
sady, Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích,
Nábřeží Dukelské, Nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, Náměstí Kalinovo,
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov,
Sadová, Smetanova, Tichá, Tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí,
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J.A.
Komenského čp. 387, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová,
Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, Náměstí J.
A. Komenského, Purkyňova, Spálená, Strakatého, Topičská , U Čertova
kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp.
1060, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – ulice:

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – část města:
Milčice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Blatné dne 15. září 2008

Josef Hospergr, v. r.
starosta města

Číslo 16 / strana 4

Blatná 26. září 2008

Digitalizace ČT v Jihočeském kraji
Na náš dotaz týkající se
dalšího příjmu televizního
vysílání v blatenském regionu a v celém Jihočeském
kraji nám odpověděl pan Štěpán Janda z tiskového
útvaru České televize.
Tento e-mail přinášíme se souhlasem autora
v plném znění.
Text: Štěpán Janda, Česká televize
Foto: Česká televize
V roce 1973 proběhla v Československu malá
televizní revoluce, když tehdejší ČST začala vysílat na svém druhém programu barevně. Podobně
významný milník se zapisuje do historie televize
v naší zemi nyní. Stejně jako celý civilizovaný
svět i Česko přechází z analogového na digitální
vysílání. Již 30. září 2008 tato změna zasáhne také
domácnosti v Jihočeském kraji.
Multiplex veřejné služby
Česká televize nadále nebude závislá na
krocích soukromých vysílatelů, jejichž postoje
dlouhou dobu přechod na digitální vysílání v ČR
blokovaly. Napjatě očekávaná a 1. listopadu 2007
konečně přijatá „diginovela“ a navazující Technický plán přechodu („jízdní řád“ české digitalizace),
přijatý vládou až 28. dubna 2008, umožnily ČT
samostatný postup, konkrétně digitální zemské
vysílání ve vlastní síti. Tu již ČT nebude sdílet se
soukromými televizemi, jako je tomu v případě
přechodného multiplexu A, který Česká televize
opustí ke 31. říjnu 2008 (v této digitální síti ČT
vysílá v Praze a středních Čechách, na Brněnsku,
Ostravsku, Ústecku a Domažlicku). Všechny čtyři
programy ČT budou vysílány v celé republice
pozemní digitální distribucí (DVB-T) jen v rámci
multiplexu veřejné služby.
Budování vysílací sítě 1 pro šíření multiplexu
veřejné služby zahájila Česká televize letos na
jaře, po zpožděném přijetí Technického plánu
přechodu (TPP) a náročném výběru poskytovatele vysílacích služeb. Harmonogram pokrývání
České republiky digitálním pozemním vysíláním
určuje právě TPP – stanovuje postup od západu na
východ, čímž řeší potřebu urychlené digitalizace
v příhraničí, zejména s Německem a Rakouskem, kde už digitální pozemní vysílání rovněž
zahájili, a s naším analogovým se vzájemně ruší.

Jako první se tedy veřejnoprávního multiplexu
dočkali diváci na západě Čech, když bylo 28.
července 2008 spuštěno DVB-T vysílání z kóty
Plzeň – Krašov.
Digitální premiéra ČT na jihu Čech
Dalšími diváky, kteří budou přijímat ČT1, ČT2
a nově i zpravodajskou stanici ČT24 a sportovní
ČT4 v digitální kvalitě, se stanou Jihočeši. Primární vysílač pro Jihočeský kraj, České Budějovice – Kleť, začne šířit digitální zemské vysílání
multiplexu veřejné služby již 30. září 2008 na 49.
televizním kanálu.
Vypnutí analogové ČT2
Digitální pozemní vysílání je potřeba umístit
na volnou vysílací frekvenci. V České republice je ovšem kmitočtové spektrum vyčerpáno
a v naprosté většině lokalit nejsou dostupné
ani přechodné kmitočty. Proto musí být před
spuštěním veřejnoprávního multiplexu (MPX1)
pro Jihočeský kraj uvolněn na vysílači České
Budějovice – Kleť 49. televizní kanál využívaný
dosud pro analogové pozemní vysílání ČT2. To
bude jednou pro vždy vypnuto, a to rovněž 30.
září 2008 – v těsném předstihu před startem digitálního vysílání MPX1. Diváci již dnes snadno
poznají, že ladí signál Dvojky, jehož vypnutí se
blíží. Lze jej identiﬁkovat podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě čtyř čtverců
v pravém spodním rohu obrazovky) a informační
textové lišty. Jihočeši registrující tyto atributy ve
vysílání druhého programu ČT se musí připravit
na digitální příjem. Ostatní budou analogové
vysílání ČT2 prozatím sledovat nadále, neboť
„chytají“ analogové zemské vysílání Dvojky z jiného vysílače. Přesto i oni budou moci, v případě
dostupnosti, sledovat od 30. září 2008 všechny
čtyři programy České televize digitálně.
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Speciální symbol (piktogram v podobě čtyř
čtverců v pravém spodním rohu obrazovky)
a textová lišta označují signál ČT2 z vysílače,
který bude brzy deﬁnitivně vypnut.
Příjem digitálního pozemního vysílání
Přijímače DVB-T
Pro zachycení pozemního digitálního vysílání
je potřeba nový plně digitální televizor se zabudovaným digitálním vstupním dílem (tunerem
DVB-T) nebo alespoň digitální konvertor (set-top-box), který dokáže přeměnit digitální vysílání
na signál vhodný pro zobrazení na stávajících
analogových televizorech. S výběrem vhodného
přijímače poradí každý dobrý prodejce spotřební
elektroniky. Digitálnímu příjmu je nutné přizpůsobit také zapojení analogového videorekordéru.
Anténa si žádá pozornost
Kvalitní příjem DVB-T vysílání dále vyžaduje nezkorodovanou či jinak nepoškozenou,
správně nasměrovanou pevnou venkovní anténu
(pokojová dostačuje jen ve zcela výjimečných
případech) a také anténní svod z odpovídajícího
a neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní
potíže může činit nevyhovující zesilovač a rozbočovač signálu.
Zcela samostatnou kapitolu představuje řešení
systémů společné televizní antény (STA) v bytových domech. Svou roli zde hraje stáří a řešení
v každém objektu individuálně. Je nezbytné
posouzení odborníkem přímo na místě a nelze jednoznačně doporučit, která varianta je uniﬁkovaně
perspektivnější či ﬁnančně výhodnější.
Jiné možnosti
Alternativu pozemního digitálního příjmu
představuje digitální satelit, kabelová televize,
nebo IPTV. V některých lokalitách bude možné
dočasně zachytit analogové pozemní vysílání ČT2
z jiného vysílače.
Více informací o digitalizaci: Teletext ČT1
(strana 650), specializovaný web ČT www.
digiCT.cz a Divácké centrum ČT – horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně 07.30 – 20.00
hodin).
J.Chmelař, Informatik MěÚ Blatná
Přijmeme do pracovního poměru

pracovníka na obsluhu
betonárky - míchače
na provozovnu v Mačkově a dále

řidiče skupiny C

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA BLATNÁ
Buzická 870 (nový hřbitov) 388 01 Blatná
Stálá služba 24 hodin denně, včetně So, Ne a svátků
Zajišťujeme: převozy zemřelých, pohřby žehem,
pohřby do země a s tím spojené služby,
prodej hřbitovních doplňků

Tel.: 383 422 581, 728 784 738
e-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz

na obsluhu autodomíchávače betonových
směsí Tatra 815. Dobré platové podmínky,
závodní stravování. Vyučení v technickém
oboru vítáno. Požadujeme pracovitost,
spolehlivost a ﬂexibilitu. Konkrétní informace
na telefonních číslech
603 242 710 nebo 383 423 577.

Firma Dvůr Lnáře, spol. s r.o.
pronajme

AREÁL ODCHOVNY BAŽANTŮ

včetně
obytného domu, líhní, odchoven
a voliér s kapacitou 12 000 ks
jednodenních a 2 000 ks šestitýdenních bažantů.
Zn.: Nájemné dohodou.
Kontakt: Dvůr Lnáře, spol. s r.o.,
387 42 Lnáře, Tel.: 383495131
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Zámek Blatná:
Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím
a vydechnutím
Věra Stuchelová: Intimní autoportrét – Ženy
Ondřej Staněk: Mens in corpore
do 5.10.2008 (ÚT – NE: 13 – 16 hod)
Sokolovna – předsálí kina:
Petr Macháček: Bez názvu
Roman Vondrouš: Ženy v architektuře
do 31.10.2008 (v době provozu kina)

TARAS KUŠČYNSKYJ

Narodil se 25.5.1932 v Praze.
Dětství prožil v divoké přírodě na Zakarpatské Ukrajině, kde jeho rodiče učili na venkovské
škole. Střední vzdělání dokončuje opět v Praze, kde také vystudoval Architekturu na ČVUT. Ve
23. letech se oženil se svou ženou Alenou, se kterou prožil celý život a měl tři dcery.
Projektování ho nebaví, věnuje se fotograﬁi - amatérsky již od dětství, profesionálně od 30.
let. Začínal fotografováním spolužáků, později, protože miluje hory, fotí přírodu, zároveň celý
život fotografuje ženy, které velmi ctí a obdivuje.
Za svého života se zúčastnil mnoha skupinových i samostatných výstav v Čechách i ve světě,
získal několik významných ocenění. Umírá na rakovinu 27.1.1983.
O víkendu 27.-28.9. bude v Blatné na různých
místech v rámci 3. ročníku Blatenského fotofestivalu prezentovat svá díla celkem 19 vystavujících.
Takovou kumulaci výstav Blatná ještě nezažila.
Je to příležitost jak se podívat nejen na vystavená
díla, ale i k setkání s autory fotograﬁí či poslechu
zajímavých přednášek.
Pro ty z vás, kteří se nebudou moci zúčastnit
této akce v uvedeném termínu, rekapitulujeme
výstavy, které budou k vidění i mimo festivalový
víkend. Jedná se o následující výstavy:
Městské muzeum:
Taras Kuščynskyj
Blatenská žena
do 12.10.2008 (ÚT – PÁ, NE: 9 – 12,
13 – 16 hod)

Drobné památky
Blatenska
V obci Záboří u cesty do Bratronic je na
vyšším kamenném pilíři umístěn kovový kříž
s korpusem Krista. Pilíř, stojící na kamenném
soklu s letopočtem 1855, je zdobený nezvykle
protáhlými reliéfními kříži a je příkladem
zajímavé kamenické práce. Kříž byl v roce
2008 obnoven péčí obce Záboří.
Foto Václav Cheníček, 2008

Pet
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ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Zpoza stěn Mateřské školy vyprchalo dětské
štěbetání, veřejnosti ale budova slouží dál
Myštice - Provoz zdejší Mateřské školy byl
ukončen roku 1994 pro znatelný nedostatek dětí.
Následovaly úvahy, co s nevyužívaným objektem
dál. „Byly podniknuty pokusy pronajmout budovu
k rekreačním účelům nebo jako školu v přírodě“,
uvádí současný starosta Myštic Tomáš Koželuh,
„Bohužel bezúspěšně. Podařilo se předat do
cizího užívání pouze technickou část, kde vznikla
výrobna prácheňských knedlíků.“ Nakonec bylo
přikročeno k vybudování sedmi bytových jednotek uvnitř bývalé Mateřské školy, a tak je objekt
i nadále využíván veřejností. K současnému datu
jsou obsazeny všechny byty.

Rozsáhlá rekonstrukce stavby postavené za
významného přispění myštického JZD v akci
Z za éry vlády jedné strany proběhla ještě za
funkčního období předešlého starosty obce Jana
Kyznara. Projekt v celkové hodnotě 9 500 000
korun byl zkolaudován roku 1996. „Svým
rozsahem představovala tato stavební akce
největší podnik v porevoluční historii naší obce“,
zdůrazňuje nynější představitel Myštic Tomáš
Koželuh, „Mohla být uskutečněna jen díky dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Na rekonstrukci
se čekalo několik let, během kterých Obecní úřad
vytvářel ﬁnanční rezervy.“
S ohledem na několikamiliónovou investici
do Mateřské školy je nyní činnost v obci trochu
utlumená. Probíhají práce, které příliš nezatěžují
obecní rozpočet.
Komunikace v osadách omládly
Myštice - Během posledních tří let utratil
místní Obecní úřad cca 700 000 korun za nový
povrch komunikací ve třech přilehlých osadách
z devíti, které náleží pod jeho správu. Čerstvého
asfaltového koberce se dočkaly Výšice, dále
Kožlí a silnice spojující Lacinou s nedalekými
Buzicemi. Na tuto akci dostaly Myštičtí ﬁnanční
dotaci z Programu obnovy venkova.
Sportovní areál možná znovu ožije a pochlubí se novým kabátem
Myštice - Přespolní o tom zřejmě často vůbec
nevědí, ale v myštickém katastru se nachází sportovní areál. Leží nedaleko bývalé Mateřské školy
a jeho zrod se datuje do počátku 80. let minulého
století. Bohužel postupem času osiřel a notně
zchátral. O jeho obnovu a návrat sportovního
ducha do pustých prostorů nyní vehementně
usiluje vedení Obecního úřadu. „Rádi bychom
vytvořili důstojné zázemí pro tenis, volejbal,
nohejbal a další tělovýchovné činnosti. Plánujeme
nové oplocení areálu. V obci máme signály, že se

zde formuje skupina sportovních nadšenců, která
se chce vrhnout na znovuzavedení turnajů pro
veřejnost. Všechno ale záleží na tom, jak bude
vyřízena naše žádost o ﬁnanční podporu“, říká
starosta Tomáš Koželuh.
Na programu je veřejný rozhlas a spojovací
komunikace
Myštice - Obec s devíti přilehlými osadami
doposud postrádá veřejný rozhlas. Změnit by to
mohlo kladné posouzení písemného požadavku
myštických o příspěvek na zřízení tohoto
důležitého sdělovacího prvku. „Zároveň jsme
už potřetí vznesli žádost o přiznání dotace na
rekonstrukci spojovací komunikace StřížoviceChobot. Tady se počítá s náklady okolo 3 000 000
korun“, dodává jedním dechem starosta Tomáš
Koželuh.
Hasičské zbrojnice jsou nyní chloubou
myšticka
Myštice - Potřebných oprav se dostalo
hasičským zbrojnicím v centrální obci i osadách
patřících pod její správu. „Pustili jsme se do nich
svépomocí a ﬁnancovali je z vlastních zdrojů“,
podotýká muž číslo jedna Tomáš Koželuh,
„Vesměs šlo o výměnu střešní krytiny, vylepšení
fasád, někde jsme byli nuceni položit i nové
podlahy.“ Uvedení šesti hasičských zbrojnic
do současného stavu si vyžádalo investici cca
50 000 korun.
Obecní úřad prošel modernizačním procesem
Myštice - V sídle místní samosprávy se mnohé
změnilo k lepšímu. „Vybavili jsme kancelář
a přilehlé místnosti novým nábytkem“, informuje
starosta Tomáš Koželuh „Dále bylo vytvořeno
samoobslužné místo pro občany včetně tělesně
postižených. Hlásič je namontován dole.“ Modernizace vyšla na necelých 80 000 korun.
Voda z obecních zdrojů je důkladně ošetřena
Myštice - Prostřednictvím zařízení pracujícím
na principu ÚV záření byla v katastru zabezpe-

čena mikrobiologická nezávadnost pitné vody.
„Jihočeský kraj nám na toto opatření odsouhlasil
grant“, uvádí starosta Tomáš Koželuh, „Náklady
činily 200 000 korun.“
Proměna hasičského hřiště a obecního parku
bude stát 300 000 korun
Uzenice - Do konce října budou podle
předpokladu starosty obce Jaroslava Mareše
hotovy stavební práce v lokalitě místního
hasičského hřiště a obecního parku. „Polovina
cílové částky - sto padesát tisíc korun - půjde
z našeho rozpočtu“, vysvětluje muž číslo jedna,
„Druhou polovinu pokryje dotace z regionálního
operačního programu.“
V malebném prostředí parku se nachází pomník prvnímu československému prezidentovi T.
G. Masarykovi. Bez újmy přežil obě novodobé
diktatury- protektorát i socialismus. Pouze během
nacistické okupace musela být pamětní deska
ukryta, jinak neopustila žulový obelisk v centrální
části vesnice.
Vladimír Šavrda

M�sto Blatná
po�ádá oslavy 90. výro�í vzniku �eskoslovenska a
oslavy 15. výro�í podpisu smlouvy o partnerství
s Vachou

P�ÁTELSKÉ SETKÁNÍ
dne 26. zá�í 2008
14:00

Slavnostní odhalení pam�tní desky k 90. výro�í
vzniku �eskoslovenska na budov� M�stského
muzea

16:00

Oficiální oslavy v kinosále Sokolovny
Zahájení starostou m�sta
Vystoupení žák� ZUŠ a ZŠ JAK, ZŠ TGM
K�est knihy Mgr. J. Olejníka „První sv�tová válka a vyhlášení
samostatnosti v Blatné v r. 1918“

Setkání se zú�astní hejtman Jiho�eského kraje
RNDr. Jan Zahradník, senátor Ing. Josef Kalbá�,
Ing. Miroslav Beneš.
Srde�n� zveme všechny ob�any
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Příloha Blatenských listů





Informaní centrum pro fotofestival: J.P.Koubka 6





Taras KUŠYNSKYJ (12.9.-12.10.2008)
BLATENSKÁ ŽENA (27.9.-12.10.2008)


Dana KYNDROVÁ – Žena, Rejtv palác (27.9.-5.10. mimo pondlí)
Vra STUCHELOVÁ – Intimní autoportrét – Ženy, Rytíský sál Bavorovského

paláce (27.9.-5.10. mimo pondlí)
Ondej STANK – Mens in corpore, Bavorovský palác - pízemí (27.9.-5.10. mimo
pondlí)
projekce: Sylva FRANCOVÁ – Daily stories, Rejtv palác (27.-28.9.)




 (27.-28.9.)

Tomáš BICAN – Žena a život
Dzmitry KRUHLOU – Ero - Dick - On
Kateina PRŽKOVÁ – [Dríms]
Gita SKALIKOVÁ – Pasió
Alena SPÁLENSKÁ – Rodinný Ženský Výkvt
Katarzyna SZMORG a Monika KOTECKA – Modowe historie róne
Filip ZAWADA (ITOITO) – Instinct
video: Markéta BENDOVÁ & Zuzana ZBOILOVÁ



(27.-28.9.)

Anna MORGOWICZ – Girls


(27.-28.9.)

Michal KNAPP – Babika
Kamila BERNDORFFOVÁ – Arletiny barevné sny




Petr MACHÁEK – Bez názvu
Roman VONDROUŠ – Ženy v architektue
Oteveno: 27. – 28. 9. 2008: 9 – 17 hodin, v Mstském muzeu pauza 12 – 13 hod
Ve dnech mimo festival: Mstské muzeum: ÚT – PÁ, NE: 9 – 12, 13 – 16,
Zámek: ÚT – NE: 13 – 16, Sokolovna: v dob provozu kina
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18:00 – Mstské muzeum (I. patro) - Zahájení fotofestivalu a výstavy
Blatenská žena




10:00 – Mstské muzeum (II. patro) – Setkání na výstav Tarase
Kušynského za úasti paní Kušynské
11:00 – Kaplanka – Setkání s Michalem Knappem
11:30 – Kaplanka – Ženy, víno, zpv - Setkání s Kamilou Berndorffovou a
maarskou houslistkou a zpvakou Agnes Kutas
14:00 – Zámek – Rytíský sál – Setkání s Vrou Stuchelovou
14:45 – Zámek – Rejtv palác – Setkání u videoprojekce se Sylvou
Francovou
15:15 – Zámek – Rejtv palác – Setkání s Danou Kyndrovou
16:00 – Zámek – Bavorovský palác – Setkání s Ondejem Stakem
17:30 – Sokolovna (kinosál) – beseda s Danou Kyndrovou
19:00 – Sokolovna (pedsálí kinosálu) – setkání s Petrem Machákem a
Romanem Vondroušem
19:30 – Sokolovna (kinosál) – filmová projekce
10:00 – 18:00 – Kaplanka – MBM Milan Žíla – Setkání s vínem



10:00 – J.P.Koubka 6 – Setkání s Annou Morgowicz
10:30 - Sál U Lva – setkání s fotografy: Tomáš BICAN, Dzmitry Kruhlou,
Kateina Pržková, Gita Skaliková, Alena Spálenská, Katarzyna
Szmorg a Monika Kotecka, Filip Zawada (Itoito)
13:00 – Sokolovna Blatná (kinosál) – pednáška Vry Stuchelové:
Jihoženským okem
14:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) – pednáška Pavla Máry: Pavel Mára
& 8 GEN
10:00 – 16:00 – Kaplanka – MBM Milan Žíla – Setkání s vínem
Vstupné u jednotlivých pokladen nebo výhodnou permanentku a katalog lze zakoupit
v J. P. Koubka 6.
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Taras Kušynskij
1932 – 1983. Jeho fotografie žen jsou jeho nejznámjšími díly a dá se íci, že jsou klasikou eské fotografie aktu od
druhé poloviny 60.let do poátku 80.let. Odmítal pracovat s umlým svtlem, ateliérem mu byla volná píroda.
Dana Kyndrová
Narozena v roce 1955 v Praze. Vystudovala ruštinu a francouzštinu na Filozofické fakult UK v Praze. Od roku 1992 je
volnou fotografkou. V posledních letech se vnuje pedevším svému dlouhodobému projektu Rusové.
Vra Stuchelová
Narozena v roce 1973 v Prachaticích. Žije v eských Budjovicích. Pracuje jako odborná asistentka v Ústavu umní a
designu, Západoeské univerzity v Plzni. Ve své tvorb se zabývá genderovými tématy. Spolu s Mínou Mládkovou a
Radkou Pavlíkovou je lenkou umlecké skupiny JO (Jihoženským okem).
Ondej Stank
55 let, v sedmdesátých letech vystudoval pekladatelství na FFUK, od té doby se živí jako tlumoník na volné noze. Na
svých fotografiích usiluje o výrazovou autentinost, a proto fotografuje zpravidla zralejší ženy, které nemají ambice modelek.
Sylva Francová
Narozena v roce 1973 v Praze. V její tvorb lze dlouhodob sledovat fenomén asu. Fotografuje lidi z okruhu své
rodiny, jednotlivé snímky skládá a vrství do jednoho celku. Snad více než fotografkou je malíkou a grafikou.
Markéta Bendová & Zuzana Zboilová
Markéta Bendová: narozena v roce 1978 v Brandýse nad Labem. V souasné dob psobí jako pedagožka na Stední
Umlecké škole Václava Hollara a na Stední Odborné škole Grafická Hellichova.
Zuzana Zboilová: narozena v roce 1976 v Ostrav, žije v Praze a v Brn. Architektka a fotografka. Ve své fotografické
tvorb se zabývá ernobílým dokumentem a poítaovými manipulacemi digitálních fotografií.
Tomáš Bican
Narozen v roce 1973. Žije v Praze na Žižkov. Absolvoval Pražskou fotografickou školu, od té doby se živí se jako
volný fotograf. Po období práce s panoramatickým pístrojem, nyní pichází fascinace tvercovým formátem.
Filip Zawada (Itoito)
Narozen v roce 1975 ve Wroclawi, kde žije a pracuje. Absolvent kulturních studií na univerzit ve Wroclawi a PHOBOS School of Photography ve Wroclawi. Aktuáln vyuuje fotografii v Umleckém tvrím centru (Orodek Postaw
Twórczych) ve Wroclavi. Podílí se na radiových a televizních poadech.
Dzmitry Kruhlou
Narozen v roce 1974 v Minsku v Blorusku. V souasné dob žije a tvoí v Praze. Absolvent Filmové školy Zlín
a Institutu tvrí fotografie FPF Slezské univerzity v Opav. Od roku 2003 se pravideln úastní rzných instalací a
projekt zamených na film a videoart.
Anna Morgowicz
Vystudovala sociologii na univerzit ve Wroclawi. Absolvovala nkolik stáží v zahranií, studuje Institut tvrí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opav. V souasné dob pracuje jako fotografka Wirtualna Polska S.A.
Kateina Pržková
Narozena 1980, žije v Praze. Studuje Institut tvrí fotografie FPF Slezské univerzity v Opav. V souasné dob
pracuje jako grafika na volné noze a fotografka asopisu Tanení zóna.
Gita Skaliková
Vystudovala Institut tvrí fotografie FPF Slezské univerzity v Opav (BcA.). V souasné dob se živí jako fotograf na
volné noze. Zabývá pedevším portrétní a módní fotografií, ale i aktuálními spoleenskými tématy.
Alena Spálenská
Autorka je lenem fotoklubu Kamfo Blatná. Nemá fotografické vzdlání, pesto nebo práv proto jsou její fotografie
pímým a velmi osobitým záznamem rodinného života. Ve své tvorb se tématu své rodiny vnuje dlouhodob.
Katarzyna Szmorg a Monika Kotecka
Katarzyna Szmorg: Studentka Institutu tvrí fotografie FPF Slezské univerzity v Opav. Autorka fotografických
projekt.
Monika Kotecka: Pipravuje se na diplom v PWSFTV I T v Łódži na oddlení filmové kamery. Autorka fotografií
s tématem dokumentu i imaginace.
Michal Knapp
Narozen v roce 1982 v Praze. Vzdláním a profesí ekolog-entomolog. Jeho tvorba v poslední dob dospla do stádia
dl s výtvarnou a abstraktní formu. Pracuje s kombinací fotografie s dalšími materiály (akryl, hebíky, tmel..).
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Kamila Berndorffová
fotografka, publicistka, cestovatelka, pvodn knihovnice. Žije v Blatné a od roku 98 tráví zimu v Indii, která je jejím
hlavním životním tématem. Vedle dokumentu se vnuje i rodinnému tématu. 5 let fotografuje své netee...
Petr Macháek
„Narodil jsem se. Žiju. Fotím. Studuju. Umu.“
Roman Vondrouš
Pvodem z Pardubic, v souasné dob žije a pracuje v Praze. Vrcholem jeho fotografické tvorby byly tak nedávné
Olympijské hry v ínském Pekingu, na nž byl vyslán jako jediný fotoreportér eské tiskové kanceláe, pro níž pracuje
od roku 2006. Vedle své práce pro TK se vnuje i volné tvorb.
Pavel Mára
Narozen v roce 1951 v Praze. Vystudoval kameru a fotografii na FAMU. Po studiích pracoval jako volný fotograf a
kameraman. Je pedagogem Institutu tvrí fotografie FPF Slezské univerzity v Opav. Ve volné tvorb se vnuje
výtvarné fotografii, pedevším aktm a portrétm, které ovšem bývají vzdálené od tradiního pojetí.
Blatenská žena
Autoi v rámci výstavy Blatenská žena jsou fotografové pocházející z Blatné a okolí, kteí nabídli ukázky své tvorby na
téma Žena: Pavel Hanzlík, Jaroslav Kortus, Luboš Švejda, Matouš Vinš, Jií Vrbský, Zdenk Berndorff a další, archiv
Mstského muzea v Blatné.
„Setkání s vínem v Blatné“ v Kaplance (pod muzeem proti fae). Koná se ve dnech 27. a 28. záí 2008 (sobota a
nedle), po oba dny od 10:00 do 18:00 hod.. Z široké nabídky vinotéky Víno Žíla Vám pedstavíme vína z Moravy, z
Evropy i z celého svta. V ochutnávce si tentokrát dovolíme „privilegovat“ veltlín v celé škále podob a chutí. Od soboty
do nedle, a to od rána až do soumraku, budete mít možnost za pijatelný peníz ochutnat nkolik desítek bílých i
ervených vín ze zhruba stovky zde prezentovaných.

1 - J. P. Koubka 6 – Informaní centrum a
prodej permanentních vstupenek
2 – Sál U Lva
3 – Mstské muzeum
4 – Kaplanka
5 – Zámek Blatná
6 – Sokolovna









3. roník Blatenského fotofestivalu se koná pod záštitou lena Rady Jihoeského kraje pana Ing. Pavla Pavla.
3. roník Blatenského fotofestivalu je realizován v rámci vybraných akcí grantové politiky Jihoeského kraje.
Poadatelé fotofestivalu: Fotoklub KAMFO Blatná, Mstské muzeum Blatná, Mstský úad Blatná – oddlení kultury.
Dkujeme všem sponzorm a partnerm: Jihoeský kraj, Msto Blatná, Zámek Blatná, MBM Milan Žíla, MAKO
Blatná, Blatenská ryba, s. r. o., Blatenské listy.
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Sv. Václav a Palladium
české země

K významným poutním místům našeho národa
patří Stará Boleslav. Toto místo dodnes připomíná
mučednickou smrt sv. Václava, který nám zde
navíc zanechal velký dar. Památné duchovní
dědictví - obraz Matky Boží, který uctívala jeho
babička sv. Ludmila a také on sám. Sv. Václav se
narodil kolem r. 907 podle tradice ve Stochově.
Byl prvorozeným synem knížete Vratislava z rodu
Přemyslovců a Drahomíry, z kmene pobaltských
Slovanů Stodoranů obývajících území dnešního
Braniborska.
Neveliké území Staré Boleslavi bylo dáno počátkem 10. století jako údělné knížectví mladšímu
synu pražského knížete Vratislava, Boleslavovi.
Sem přišel 27. září roku 929 panující kníže Václav, bratr Boleslavův, aby byl přítomen se svou
družinou výročí posvěcení kostelíka sv. Kosmy
a Damiána.
Po vykonané pobožnosti se chtěl vrátit do
Prahy. Boleslav , který již dávno toužil zmocnit
se vlády, použil vítané příležitosti zbavit se svého bratra násilím. Zdržel proto Václava u sebe
pod záminkou hostiny, kterou uspořádal k jeho
poctě. Ráno druhého dne se Václav ubíral do
kostela, byl Boleslavem přepaden a od vrahů jím
najatých zabit. Jeho zohavené tělo bylo položeno
na dlažbu kostela sv. Kosmy a Damiána. Po třech
dnech vzal tělo jeden z kněží a pochoval venku
před kaplí. Již od svého zavraždění byl kníže
Václav uctíván jako mučedník a patron země.
Brzy prohlédl i bratrovrah Boleslav a začal se kát
ze svého činu. Po třech letech dal otevřít hrobku.
Tělo mrtvého knížete bylo nalezeno neporušené
a rány s výjimkou té, kterou zasadil on sám, byly
vyhojené. Proto dal přednost tichému nočnímu
převozu bratrova těla z Boleslavi do Prahy, do
kaple chrámu sv. Víta.
Dalším hlavním důvodem pro význam poutního místa Stará Boleslav je obraz Matky Boží.
Zbožná pověst o něm vypravuje, že jej daroval sv.
Ludmile sv. Metoděj při křtu. Sv. Ludmila byla
jeho první ctitelkou. Po její smrti přijal obraz její
vnuk sv. Václav a nosil stále u sebe. Když byl ve
Staré Boleslavi zavražděn, vzal obraz mrtvému
knížeti s prsou věrný sluha Podiven, zakopal na
místě, kde dnes stojí kostel Nanebevzetí Panny
Marie a dal se na útěk. Byl však od vrahů sv. Václava dostižen a oběšen. Na tom místě byla r. 1738
vybudována kaple, jež stojí dosud. Obraz pak ležel
dlouhá léta v zemi, až roku 1160 jej vyoral nějaký
rolník. Historie ukazuje, že Panna Maria si toto
místo vybrala, neboť obraz se třikrát zázračným
způsobem vrátil na místo, kde byl nalezen. Na
tom místě tedy byla postavena kaplička, do níž
byl obraz umístěn, později kostel.
V roce 1609 dal národ tomuto obrazu titul Palladium - tzn. ochranný obraz české země - a svěřil
Panně Marii staroboleslavské osudy národa. Není
jiný obraz, který by měl takový titul a byl trvale
svázaný s českým lidem. Věděli to i Sasové, kteří
se r. 1632 Palladia zmocnili a zhanobili ho na
Staroměstském náměstí přibitím na šibenici, aby
český národ pokořili. Matka Boží byla potupena
spolu s národem. Dnes na místě, kde byl obraz
probodnut, je na šíji Panny Marie šperk. Sasové

žádali za obraz vysoké výkupné. Český národ,
zbídačený třicetiletou válkou, sbíral peníze, aby
obraz dostal zpět.
Po mnoho staletí se Čechové modlili před
tímto obrazem v nejtěžších chvílích národa. Před
tímto obrazem prosili o pomoc před začátkem 2.
světové války. Po jejím skončení se konala před
Palladiem v Praze velká děkovná pobožnost.
Význam poutních míst spočívá v tom, že se
zde projevuje Boží moc, která působí obrácení,
naplňuje milostmi a uzdravuje duši i tělo. Po
celá staletí si Bůh vybírá určitá místa - duchovní
ozdravovny, v nichž Jeho moc působí mimořádným způsobem, a lékařem pro člověka se stává
samotný Bůh.
Kolik lidí zde tyto milosti dostalo, to ví jedině
Bůh. Obrácení a uzdravení duše zůstává často
tajemstvím člověka.
Čerpáno z brožury Stará Boleslav

Equitana Hotel Resort s.r.o.
Martinice

p�ijme
do stálého pracovního pom�ru

KUCHA�E - KUCHA�KU
�ÍŠNÍKA – SERVÍRKU
POKOJSKOU

nadstandardní
ohodnocení
ubytování zdarma

tel.: 318695318
e-mail: obchod@equitana.cz

Marie Kýčková

Oznamujeme Vám zm�nu Poradenského místa �MSS na Nám. Míru �. 202
(mezi P�íbramskou masnou a prodejnou MAKO)

Jsme jedni�ka v poskytování
úv�r� na bydlení!!!
Garantujeme úrok 3,7%
Stavební spo�ení
Penzijní p�ipojišt�ní
Investice do fond�
Rizikové životní pojišt�ní

Na Vaši návšt�vu se t�ší:

Lenka Ambrosová - tel. 604 214 687
Ing. Old�ich Kníže – tel. 777 551 117
Dana Soukupová - Furstová – tel. 723 593 943
Veronika Muchlová - Mühlsteinová – tel. 606 406 867
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972
Hanka Šourková– tel. 732 481 890
Monika Mikyšková – tel. 602 179 074

P�ijmeme do našeho kolektivu nové spolupracovníky! Volejte: 604 214 687

Zámek Lnáře Vás zve na závěr Lnářského babího
léta 2008
27.9. - 28.9.2008 - prohlídky s historickým programem
v podání skupiny historického šermu a tance
Začátky prohlídek v sobotu: 18, 20 a 22 hodin,
v neděli: 14 a 16 hodin.
do 28.9.2008 potrvá výstava fotograﬁí Jana Kurze
KRAJINA BLATENSKA A LNÁŘSKA
Změna programu vyhrazena. Informace:
tel:604401432, zamek@lnare.cz, http://www.lnare.cz
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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 počítačovém 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

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz


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
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● 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

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214

�

�
�
�
�

CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové

�

�

�
�

Pro naši společnost hledáme spolehlivého řidiče nákladního automobilu o celk.hmotnosti 10 t.
Bližší informace na tel. 383422295,
605915122
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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

Přijmeme obsluhu do restaurace
v Březnici. Více informací na
telefonním čísle 777 271 333.
Prodám byt 2+1 bezbariérový po
rekonstrukci v Blatné blízko centra
města.Cena cca 1,3mil K
tel.607680938
tel.723021155
Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipu u všech druhů oděvů, atd.
Kontakt
608 157730 nebo 724 590989
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HLEDÁM
SCHOPNÉHO ČLOVĚKA,
KTERÝ SE NEBOJÍ PRÁCE,
ANI VYŠŠÍCH PŘÍJMŮ

Žádné vklady

KRMIVA MAŠEK

Tel: 777 290 366

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

Prodám byt 3+1 v Blatné
Tel.: 724191685

NEJNIŽŠÍ CENY

Přijmu pracovníka do výroby
eurooken.
Tel.603519735

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

INSTALATÉRSKÉ A
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
Provádíme:
▪ Veškeré vodovodní a kanalizační rozvody
▪ Renovace a opravy rozvodů vody,
kanalizace
▪ Rozvody topení z mědi
▪ Podlahové topení
▪ Výměna radiátorů
▪ Čistění kanalizace elektronickým perem
▪ Zdarma návrhy koupelen
Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Kontakt :

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822

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

Zajistíme

- 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
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 17. října – sokolovna – 18,30 do 22,00
hod.
Taneční kurz pro mládež

- PRODLOUŽENÁ LEKCE S MÓDNÍ
PŘEHLÍDKOU SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
Pondělí 20. října – sokolovna 19,00 hod.
Divadlo Palace Theatre

VELKÁ ZEBRA

aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží
jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj
padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu
utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil,
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní
pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Stejný
trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se
ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže tentokrát
mu osud postaví problém v podobě dobrého
přítele z dětství, který ho pozná podle náhodné
fotograﬁe …
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová /J. Ježková, J.
Dulava, N. Boudová /D. Černá, M. Hudečková /D.
Čárová, Z. Vencl /O. Brancuzský /P. Čtvrtníček
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Úterý 21. října – zámek Blatná – 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH

POETICKÁ ZASTAVENÍ

- v komponovaném programu hudby a poezie
s podtitulem Milostná lyrika v proměnách času
se kromě krásných skladeb G.F. Händela, A.
Vivaldiho, A. Mozarta a dalších velikánů světové
hudby setkáme s něžnou poezií světově proslulé
sopranistky Emy Destinové a autorskou poezií
protagonistky koncertu Zbyňky Šolcové.
Účinkuje MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žoﬁe Vokálková – ﬂétna
Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní
Platí permanentní vstupenky na sezonu KPH
2008/09 /zájemci je mohou ještě zakupovat na
odd.kultury v ceně 450,- Kč, důchodci 380,Kč/
Pátek 31. října – sraz u ZŠ JAK – 17,00 hod.

SAMHAIN

- konec léta vyprovodíme lampiónovým
průvodem do zámeckého parku
Lampióny s sebou!
Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky
Pátek 31. října – zámek Blatná – 19,00 hod.

KELTSKÝ VEČER

SAMHAIN oslavuje své 5. výročí založení
spolu s hostem, známou pražskou kapelou
IRISH DEW

Výstavy:
Městské muzeum Blatná
TARAS KUŠČYNSKYJ - FOTOGRAFIE
Otevřeno: út – pá, ne 9 – 12, 13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 12. října

Sobota 18. a neděle 19. října – areál ČSCH

OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA

spojená se speciální výstavou králíků Ruských,
Kuních, Siamských a Anglických strakáčů
Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat
Otevřeno: sobota 8 – 17 neděle 8 – 13 hod.
Pondělí 27. října – 15,00 hod.

VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN

- slavnostní položení věnců u sochy Svobody
Pondělí 27. října – 16,00 hod.- Skaličany

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ pamětní desky
padlým vojínům obce Skaličany
v 1. světové válce /u kapličky/

Ročník 19 (29)
Jazykové kurzy AJ probíhají v ZŠ TGM
Blatná takto:

Pondělí
Úterý
pokročilí I
Úterý
Středa
Čtvrtek

18,00 hod. – pokročilí II
16,15 hod. – začátečníci + mírně

18,00 hod. – mírně pokročilí II
17.30 hod. – pokročilí I
17,30 hod. – středně pokročilí

Připravujeme na listopad:
Koncert KPH – O. Hubáček /klavír/
10. 11. lid.opereta – „Na tý louce zelený“
v hlavní roli J. Zíma - předprodej vstupenek na
odd.kultury 13. 10. od 7,30 hod.
Představení pro MŠ a I.st. ZŠ
Zájezdová představení – „CARMEN“ /15.
a 22.11.2008/

Program kina září - říjen 2008
Pátek 26. 9. v 17:30 hod.
Animovaný, rodinný ﬁlm, sci-ﬁ USA, 2008,
103 minut, v českém znění

VALL-I

/Falcon/
Svět robotů místo světa lidí.
Malý robot zůstal na Zemi, kterou opustili
lidé. Našel si několik přátel, ale pak se objeví
malá robotka...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Neděle 28. 9. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 102 minut,

U MĚ DOBRÝ

/Falcon/
Příběh, který budeme vyprávět se odehrál v devadesátých letech minulého století během jedné
takové letní sezóny v blízkém, ale i vzdáleném
okolí hospody U PŘEVOZNÍKA. Hospoda je
něčím mezi kioskem pro blízké hřiště a osvěžovnou pro vodáky a jiné říční národy, jakými jsou
rybáři, majitelé loděk nebo zahrádkáři z blízké
zahrádkářské kolonie. Majitele má tahle oáza
jednoho, štamgastů jen šest a právě o nich budeme
vyprávět.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

ŘÍJEN 2008
Pátek 3. 10. ve 20:00 hod.
Akční, thriller USA, 2008, 100 minut, s titulky

WANTED

/Bontonﬁlm/
Bojuji, bojuješ, bojujeme, oni bojují...
Akční snímek podle komiksové předlohy.
Život Wesleyho Gibsona se od základu změní,
když pochopí, že má schopnosti prvotřídního
zabijáka. V hlavních rolích Angelina Jolie a James
McAvoy. Film byl zčásti natáčen v ČR.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 5. 10. ve 20:00 hod.
Akční, sci-ﬁ USA, 2008, 112 minut, s titulky

NEUVĚŘITELNÝ HULK

/Bontonﬁlm/
Tentokrát jako akční hrdina.
Již podruhé zﬁlmovaný komiks o muži, který
se stal obětí vojenských pokusů a jako zelené
monstrum je postrachem okolí. V hlavní roli
Edward Norton.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 8. 10. v 19:00 hod.
Drama Německo, 2006, 137 minut, s titulky
Art Brno a deset kin v celé České republice
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne
osm kvalitních snímků české, evropské i světové kinematograﬁe. Bližší informace naleznete
na zvláštním programu v pokladně kina.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

/CYKLUS NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY
- Bontonﬁlm/
dvojprogram
Praktiky Stasi.
Příběh o pracovníkovi Stasi, který prohlédne
a začne pomáhat svým obětem. Film plný kontrol,
zastrašování a odposlechů – běžných postupů německé státní bezpečnosti – je pokusem o kritické
vyrovnání s nedávnou minulostí.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 12. 10. ve 20:00 hod.
Melodrama USA, 2007, 100 minut, s titulky

KONEČNĚ SPOLU

/Bontonﬁlm/
Konečně spolu (Then She Found Me)
April (Helen Huntová) se vdala a zjistila, že
její manžel Ben není na manželství připraven...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 15. 10. v 19:00 hod.
Akční Kanada, USA, 2008, 105 minut, s titulky

AKTA X: CHCI UVĚŘIT

/Bontonﬁlm/
Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to
Believe)
Film navazuje na televizní seriál.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT

Kancelá� - pracovní doba

HOKEJBAL

(Budova GE Money, 2. patro)

Výsledkový servis:
Český pohár 2009
TJ Blatná Datels-Nová Včelnice 4:2
(3:1,1:1,0:0) Bulka, Pangrác M., Vacek, Sedláček
2.NHbL
Vltava Č. Budějovice-TJ Blatná Datels 5:1
(4:0,0:0,1:1) Pangrác M.
NHbL st. dorost
TJ Blatná Datels-Protivín 5:3 (2:2,1:1,2:0)
Popelka 3, Matějka 2
NHbL ml. dorost
TJ Blatná Datels-Prachatice 2:12 (1:2,0:5,1:5)
Matějka 2
2.NHbL
TJ Blatná Datels-Suchdol 2:7 (1:1,1:4,0:2)
Samec M.,Vaníček
RHbL
Palestine Thumbs-TJ Blatná Datels „B“7:1
(1:1,2:0,4:0) Bolina
NHbL st. dorost
Tábor-TJ Blatná Datels 6:2 (2:0,3:2,1:0)
Kalmunzer,Lexa
NHbL ml. dorost
Tábor-TJ Blatná Datels 6:5 (3:3,1:2,2:0) Matěka 2,Peleška,Čejka,Kalmunzer
Příští domácí utkání:
sobota 20.9.2008:
NHbL MD
12:00 TJ Blatná Datels-Jindřichův Hradec
RHbL
14:00 TJ Blatná Datels „B“-Dynamo Č. Budějovice

„Blatenská stovka“
se hned napoprvé
„chytla“
Přízně Svatého Petra i sportovní veřejnosti
se dostalo při zahřívacím ročníku cyklistického
závodu „Blatenská stovka“ pořadatelům z TJ
Blatná v čele se všestranným sportovcem a podnikatelem Pavlem Karbanem z Blatné. Na startu
před blatenskou hasičskou zbrojnicí se v prosluněné sobotní odpoledne shromáždilo 64 příznivců
ekologické jízdy obou pohlaví a všech věkových
kategorií. Mohli si podle stupně výkonnosti vybrat
ze tří vyznačených tras, vedoucí převážně mimo
komunikace po cyklostezkách, lesních a polních
cestách: 20, 50 a 100 kilometrů. Na pokyn ředitele
závodu se pestrý peloton odlepil od asfaltu a vyrazil vstříc příjemnému dobrodružství uprostřed
malebných lokalit.
Zvítězili vlastně všichni
Cyklisté a cyklistky si tohle letní odpoledne
opravdu užívali. Ne každý sportovní akci pojal
jako přebor. V pelotonu jela také kategorie tzv.
„požitkářů“, kteří rozhodně nepovažovali čas
za důležitý faktor. „Zastavili jsme ve venkovské
hospůdce na oběd, jinde jsme si zase dali pivo,

PO

13:30 – 17:00

ÚT

12:00 – 16:00

ST

13:30 – 17:30

�T

9:00 – 12:30

PÁ

12:00 – 16:30

Po telefonické domluv� i mimo pracovní dobu.

Kontakty:
L.Kade�ková 721 043438
M.Peš�áková 731 955685
S.Kosáková 724 071656

fotili jsme okolní krásy, sbírali houby“, básní cykloturista Petr Řezáč, v „civilu“ majitel blatenské
autoškoly, „Hodina sem, hodina tam- bylo nám
jedno, kdy přijedeme.“
Každý, kdo se do organizovaného podniku
zapojil, morálně zvítězil bez ohledu na to, za
jak dlouho se dostal do cíle na místním letním
stadiónu. Důležité bylo, že udělal hodně pro svou
fyzickou kondici a dokázal vyměnit odpolední siestu za dobrovolnou „torturu“ v sedle. Přesně tak
to viděl i populární cyklocestovatel František Šesták / 67 let / ze Sedlice u Blatné, který se rovněž
zúčastnil: „Abych tady mohl být, odřekl jsem start
na cyklistickém závodu v Horažďovicích. Mile
mně překvapil velký počet lidí a především fakt,
že se zapojily rodiny s malými dětmi. Trasy byly
výborně vybrané, celá akce dobře zorganizovaná
a pak- je to novinka, kterou je třeba ze všech sil
podpořit, aby se stala tradicí. Škoda jen, že v noci
pršelo a terén se místy proměnil v bahno, bylo to
o poznání náročnější.“
Přesně podle daného slibu úderem osmnácté hodiny přišlo na řadu slavnostní vyhlášení
výsledků. Ceny předával místostarosta Blatné
Mgr. Bohuslav Navrátil. Na trase 20 km dorazili
do cíle společně Marek Štamberg / VOSY Praha
/, Barbora Štambergová / Vosy Praha / a Iva Klimešová / TJ Tempo / a sáhli si tak na kovy nejcennější. Na trase 50 km zvítězil Jakub Lomberský
/ Cyklosport Soukup Blatná /, za ním se umístil
Pavel Dvořák / Plzeň /, elitní trojku doplnil Václav
Šilha / Sokol Bělčice /. Originální blatenskou
stovku vyhrál na celé čáře Jan Tomeš / Triatlon TJ
Blatná /, na druhou pozici se propracoval Ondřej
Hulač / KLASIK Buzice /, na bronzový stupeň
vystoupil Vladimír Tuháček / Blatná /.
Slovo šampióna
Závěrečné vyjádření nemohlo patřit nikomu
jinému než králi „Blatenské stovky“ Janu Tomešovi. „Bylo to tady po všech stránkách super“,
zhodnotil globálně akci borec z TJ Blatná, který se
specializuje na triatlon a už třikrát se probojoval
na prestižní přebor na Havaji, kde startují špičky
světového triatlonu, „ Mohl jsem podat , myslím,
ještě lepší výkon, ale po zranění jsem musel čtrnáct dní vynechat tréninky.“
Vladimír Šavrda

Program na podzim 2008:

10.10. Potápění v mořských hlubinách –
p. Svatoš

Máte 2 hod. denně
čas?
Práce na PC
www.pracezdomu.com
AB ko�árky
Komisní výkup a prodej

ko�árk� a autoseda�ek
Provozní doba:

Út – Pá
So

9:00-11:30 13:00-16:00
9:00-11:00

(vykupujeme pouze kvalitní a �isté zboží)

t�. J.P.Koubka 81, Blatná
( vedle GE Money Bank)
Tel.: 724773949 , www.abkocarky.cz

Novinky ze sekáče
„Ve vodárně“:

1. Chybí vám v Blatné také obchod „kuchyňka“?
Nám také, a proto pro velký zájem rozšiřujeme
v našem bazaru sortiment o

sklo, porcelán a keramiku.

Vhodné také jako krásné dárky.
2. Půjčujeme tmavé kabáty (na pohřby), různé
modely a velikosti (100 Kč).
3. Ode dneška zlevňujeme ceny za textil o 50 % !!

Až do 1.10 2008.

Na vaši návstěvu se tí
Zuzana, bazar a sekáč „Ve vodárně“, Píská
488, Blatná.
Po-So 10 - 18 hod.
Tel. 721 911 320.
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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
Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,
Mgr. J. Olejník, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731367507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

