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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Přejeme všem čtenářům Blatenských listů
krásné, spokojené, klidné Vánoce
a hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2009

Veřejná omluva panu
Josefu Komanovi z Paštik
V předešlém čísle Blatenských listů bylo uvedeno,
že pan Josef Koman z Paštik měl spolupracovat s StB.
Tato informace se ukázala být nepravdivá - dosvědčuje to negativní lustrační osvědčení, které bylo panu
Komanovi vystaveno.
Cítím povinnost se panu Komanovi veřejně omluvit. Z mé strany nešlo o žádný cílený útok, určitě jsem
nechtěl zneuctít jeho jméno a osobu. Musím dodat, že
toto obvinění nevzešlo ode mne, ale zrodilo se podle
mých informací v jeho mateřské obci Paštiky, která
bývala rozdělena na dva tábory a odtud proniklo do
západního rozhlasu a dál.
Přál bych si, aby se celá záležitost urovnala a zveřejnění nepravdivého údaje upadlo v zapomnění.
Vladimír Šavrda

Pan Josef Koman z Paštik se k celé
záležitosti vyjádřil takto:
Vážení čtenáři Blatenských listů!
Byl jsem šokován zprávou v těchto novinách,
kde jsem byl označen plným jménem jako spolupracovník StB.
Ne každý člověk by tohle nervově vydržel.
Mně je 82 let a velmi dobře si pamatuji, jak to
v padesátých letech všechno probíhalo. Rád všechno
doložím a vysvětlím.
Mohu potvrdit, že jsem nikdy nebyl spolupracovníkem STB, a to i přesto, že o mně panovaly
pochybnosti. Mám lustrační osvědčení a neﬁguroval
jsem nikdy v Cibulkových seznamech jako pomocník
VB či StB.
Nikdy jsem nebyl o spolupráci požádán, natož
abych něco podepsal.

V padesátých letech jsem dopadl tak, že jsem
musel nastoupit do JZD a majetek propadl státu do
nedělitelného fondu. Nikdo mi dodnes nic nevrátil
a ani se mi neomluvil! Taková je pravda! Zažil jsem
výslechy, pokuty i trestní řízení.
Bohužel jsem nebyl sám. Například panu Václavu
Tomáškovi byl majetek zkonﬁskován a mnozí skončili
ve vězení / Marek Jan, Vaňáč Jan atd. /
Proto jsem pořád v šoku z toho, co pan Šavrda
o mně napsal.
Rovněž nechápu, jak vůbec mohla redakční rada
dovolit, aby bylo něco takového vytištěno.
Jelikož jsem s panem Šavrdou mluvil osobně
a jsem seznámen s jeho životní situací, rozhodl jsem
se, že v případě veřejné omluvy ho nebudu žalovat.
Pokud budou mít čtenáři zájem, rád se budu podílet
na článcích těchto témat v Blatenských listech, jelikož
si hodně věcí z této doby pamatuji.
Josef Koman, Paštiky

Číslo 22 / strana 2

Blatná 19. prosince 2008

A KTUALITY

Na Vánoce spoustu sn�hu,
na Nový rok lásku, n�hu.
Hodn� slasti a ovoce,
prost� nejkrásn�jší Vánoce!!!
Veselé Vánoce a š�astný
Nový rok p�ejí strážníci
M�stské policie Blatná

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.

Technické služby města Blatné s.r.o.
oznamují,
že svoz popelnicových nádob bude v době
Vánoc a koncem roku probíhat následovně:

úterý 23.12.
středa 24.12.
úterý 30.12.
středa 31.12.
Svoz bude tedy probíhat beze změny úterý, středa.
Blatenská ryba s.r.o.

AKC E
Husa mražená
119,-/kg
Kuřecí prsa
99,50/kg
(bal. 2kg)
Makrela uzená
84,-/kg
V prodeji od 15.12. kapr chlazený vac
balený
Platnost akce od 15.12.2008 do 23.12.2008
nebo do vyprodání zásob.
Prodej o svátcích:
22.-23.12. otevřeno od 8hod do 15.30 hod
29.12. a 2.1. otevřeno od 8hod do 15.30hod
30.12. a 31.12. INVENTURA
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Čas neúprosně plyne a je tu opět konec roku,
kdy bývá zvykem se alespoň trochu ohlédnout.
Je tomu již deset let, kdy jsme si uvědomili,
jak neradostné začíná být postavení českého
uměleckého řemesla v naší soudobé společnosti.
Tehdy jsme na zámku v Blatné otevřeli sezónní prodejnu se sortimentem českých výrobců.
V roce 2002 jsme k této prodejně přidali ještě
jednu, tentokrát celoroční v informačním centru
na tř. J. P. Koubka 4 se zaměřením na blatenské
řemeslo. Tuto prodejnu jsme v roce 2006 přestěhovali na náměstí Míru 209 do prodejny „U
SVATÉ KATEŘINY“. Po celou dobu jsme se
snažili ji udržet i když její výsledky nebyly nijak
potěšující. O našich dalších aktivitách jsme se již
mnohokrát zmínili.Děkujeme všem našim stálým
zákazníkům, kteří nám udržují přízeň, přesto však
musíme konstatovat, že cíl, který máme – udržet

ještě dále chod této prodejny – se pro nás stává
stále více nereálný.
Proto jsme si dovolili oslovit řadu z vás
podnikatelů a ﬁrem s prosbou o alespoň malou
ﬁnanční pomoc, díky které bychom mohli hradit
část provozních nákladů. Jistě pochopíte, že nejde
o existenci naší ﬁrmy, ale o zachování prodejny,
která má velký význam pro blatenské občany,
návštěvníky města Blatná, pro řadu blatenských
tvůrců, ale zároveň dodává tvář celému městu.
Pevně věříme, že alespoň někteří z vás si uvědomí, jaká škoda by byla tuto prodejnu skutečně
zrušit.
Prvním naším sponzorem se v letošním roce
stal majitel domu pan Jan Pikl tím, že nám upravil
nájemné. Touto cestou bychom mu ještě jednou
chtěli poděkovat.
OPRAVA
Omlouváme se všem pozorným čtenářům.
V minulém čísle si v našem „Okénku lidového
řemesla“ tiskařský šotek přímo zařádil. Na místo
caletníků – perníkářů a ul. Caletné (v roce 1348)
označil ulici již dnešním názvem Celetná a perníkáře tak celetníky. První zpráva o prodeji perníků
je z roku 1335 ale z Turnova, nikoli Trocnova.
A do třetice – v roce 1733 císař Karel VI (nikoli
Karel IV) podpořil perníkáře svými dekrety.

Krásný vánoční čas všem čtenářům přeje
Eva Fučíková, Lidové řemeslo

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje

Dne 5. 12. 2008 bylo Městskou policií Blatná odchyceno volně pobíhající štěně fenky křížence,
stáří cca 6 měsíců, černé barvy. V současné době je štěně umístěno
v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu Čistírny odpadních
vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 p.
Vaněk.

Dne 13. 12. 2008 byla Městskou policií Blatná nalezena volně
pobíhající 4 štěňata rasy jezevčík, stáří cca 1 měsíc, černé barvy.
V současné době jsou štěňata umístěna v záchytných kotcích městské
policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.
Případnému zájemci informace podají strážníci Městské
policie Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 Městská policie Blatná
p. Vaněk.

Tereza Posavádová - ZUŠ.
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Úspěchy studentů SOŠ Blatná
Na Střední odborné škole Blatná se kromě tradičního ekonomického oboru Obchodní akademie
(OA) studují obory Elektronické počítače (EP)
a Informatika v ekonomice (INE).
SOŠ Blatná vychovala stovky kvalitních ekonomických a účetních odborníků. Stála i u zrodu
mladých programátorů.
V minulém čísle jsme psali o studentovi A.
MAREŠOVI, který studuje nyní 4. ročník oboru
Informatika v ekonomice a vydal v prestižním
vydavatelství a nakladatelství Computer Press
(www.cpress.cz) knihu „1001 tipů a triků pro
C#“.
Jmenujme ještě další výrazné osobnosti,
absolventy SOŠ Blatná a dnes již profesionální
programátory a IT specialisty (přitom se omlouváme mnoha absolventům vysokých kvalit, kteří se
do článku nedostali z důvodu, že s nimi nemáme
bezprostřední kontakt).
IVO JÁNSKÝ, absolvoval obor Elektronické
počítače (EP), který je zaměřený na hardware,
software a elektrotechniku. Skvělým způsobem
reprezentoval Českou republiku i Blatnou na
ročním studijním pobytu ve Steward School
Richmond, Virginia, USA, jež SOŠ Blatná nabízela. Na americké střední škole spolupracoval
s kabinetem výpočetní techniky a udivoval i vynikajícími výsledky ve studiu. Byl oceněn členstvím
v National Honor Society. V roce 2008 dokončil
bakalářské studium programu Ekonomické teorie
na IES FSV Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní
pokračuje v magisterském programu Finance,
ﬁnanční trhy a bankovnictví. V současném
akademickém roce studuje na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Rovněž dokončuje
studium bakalářského programu Mezinárodní
obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
v Praze. Ivo má vlastní ﬁrmu na vývoj softwarových aplikací na zakázku, hostování internetových
aplikací a tvorbu webových prezentaci Ivo Jánský
– Computer Services (http://www.ijcs.eu). Od
června 2007 do září 2008 pracoval ve ﬁrmě Deltax
Systems a.s., dceřiné společnosti Telefónica O2
a.s., jako vedoucí vývoje (šefprogramátor) na
jednom projektu. Kromě toho nyní stojí u zrodu

společnosti 2am s.r.o. (http://www.2am.cz), zaměřené na poskytování IT specialistů na projekty
a poradenství při řízení projektů.
Roman Kutlák (absolvoval EP, www.kutlak.
me.uk) je vynikající programátor. Je jedním

z vítězů celostátní programátorské soutěže Mládí
a vědění, kterou pořádala společnost Siemens.
Tým SOŠ Blatná zvítězil nad týmy ostatních
středních škol multimediálním výukovým projektem na téma Vesmír. Roman nyní studuje ve
Skotsku na University of Aberdeen. O atraktivní
možnosti studia ve Skotsku může poskytnout
informace Ing. Marie Švehlová na SOŠ Blatná
(svehlova@blek.cz).
Aleš Růžička z Blatné (absolvoval EP). Nyní
dosáhl titulu bakalář na ČVUT v Praze. Spolupracuje několik let s přední českou programátorskou
ﬁrmou. Je specialista na jazyk C# aj. V současné
době podniká.
Jan Baštýř (absolvoval EP, http://nidzo.cz). Již
během studia na SOŠ Blatná vytvářel a spravoval
profesionální webové prezentace. Dnes pracuje
především jako externí programátor pro několik
českých i zahraničních klientů. V současnosti
studuje ve Skotsku na Banff and Buchan College,
Fraserburgh.
KAREL ŠAREŠ absolvoval obor Ekonomika
zemědělství, předchůdce oboru Obchodní akademie. Během studia na SOŠ Blatná dosahoval vynikajících výkonů při práci s výpočetní technikou.
Po studiu se u různých zaměstnavatelů soustředil

na správu počítačových sítí, instalace, software
a hardware. Dnes je majitelem dynamicky se
rozvíjející IT ﬁrmy c4you s.r.o. (www.c4you.
cz) v Praze. Zaměstnává několik pracovníků.
Poskytují kompletní správu počítačových sítí
a výpočetní techniky, dodávky HW a SW. Nově
se zabývají nasazením internetových terminálů
pro poskytování vnitropodnikových informací
pro zaměstnance (realizovali např. ve ﬁ Toyota
Peugeot Citroën Automobile).
Jan Chlad absolvoval moderní obor „Informatika v ekonomice“ (INE), zaměřený na
ekonomiku a software (včetně programování,
databázových, kancelářských a účetních aplikací).
Během studia na SOŠ Blatná v rámci odborné
praxe vytvořil oﬁciální a profesionální webové
stránky obce Hornosín www.hornosin.cz. Věnuje
se programování v C#, databázím MS SQL, technologii ASP.NET (www.foreach.cz). Nyní studuje
FAV ZČU v Plzni.
Erik Češka
z Blatné (absolvoval INE). Během
studia v rámci odborné praxe i mimo ni tvořil profesionální webové
stránky několika
organizacím, jmenujme aspoň www.zdravavyziva.tym.cz, www.
studentum.ic.cz. Erika najdete i jako spoluautora
několika dalších celorepublikově známých webových prezentací. Nyní studuje na VŠE Praha.
JAKUB GAJDUŠEK je studentem 4. ročníku
oboru EP. Pro českou ﬁrmu vytváří profesionální
databázovou aplikaci na web. Jakub je odborníkem na jazyk C# (řízené aplikace – vývoj), ASP.
NET (webové servery), platformy Windows (testování bezpečnosti), opravy počítačů a notebooků
(problémy se SW nebo HW).
ROMAN SUDA je studentem 3. ročníku oboru
EP. Je správcem počítačové sítě ﬁrmy Metyzol,
s.r.o. Příbram. Též tvoří na zakázku profesionální
webové prezentace (www.stejstav.cz). Je autorem
webových stránek studentů SOŠ Blatná http://
www.student.blek.cz.
M. Švehlová, A. Drobník, F. Hajdekr

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2008
Prodejní místo

19.12.

Blatná sádky
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Dobrá Voda sádky
Rojice sádky
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24.12.
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10-15
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9-11

9-15

10-15

10-15

9-12 13-17

9-12 13-17

9-11

10-15

10-15

9-17

9-17

10-15

10-15

9-17

9-17

10-15

10-15

9-17

9-17

Písek pivnice Platan
Písek bašta Šarlák
Písek Velké náměstí

9-16

20.12.

Přejeme všem našim zákazníkům šastné a veselé Vánoce a dobrou chu
s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.
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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 druhém díle tohoto malého seriálu uvidíte
změny budovy pošty, sídliště Nad Lomnicí a zámku.
budova pošty (dříve školy) na třídě T. G. Masaryka v roce 1901 (fotograf J. P. Hille) a 2007

vodní zámek v ulici Na Příkopech (rok neznámý) a v roce 2007

sídliště Nad Lomnicí v roce 1988 v době výstavby a v roce 2007

Pokud byste tyto fotograﬁe chtěli vidět barevně, stačí se podívat na www.blatensko.com, kde v části „Blatná dříve a dnes“ najdete mnoho dalších zajímavých míst, která se v průběhu let měnila. U některých z nich nevím, kde se nacházejí, a proto budu moc ráda, když se ozve někdo, kdo by mi poradil. Stejně
tak ocením jakékoliv další fotograﬁe, na nichž bude viditelný rozdíl se současnou podobou toho kterého místa. Už předem za takové fotograﬁe děkuji.
Lucie Braunová

www.blatensko.com

Ročník 19 (29)

Podblanické
jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového
materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod
vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce 2003.
Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého
tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu překrývá červené
rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu.
Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká
a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září,
konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat
do února až března. Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně.

Blatná 19. prosince 2008
můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných
pro jabloně.

Více informací o těchto odrůdách jabloní
můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech – telefon: 317 814 354, mobil: 728 044 917
a dotazy můžete posílat na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz

PROGRAM BUDOUCNOST

-pro každého klienta,který uzavře smlouvu
stavebního spoření sleva až do výše
5000.- Kč + první platba na penzijní připojištění 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!
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu
a Jonathanu, byla registrována v roce 2004. Plod
je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá,
hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou,
překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá.
Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň
se provádí v polovině září, konzumně dozrává
počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna.
Odolnost proti napadení strupovitostí je střední,
proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně
náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou.
Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru.
Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně
tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou
červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé
barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost
je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti
padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda,
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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.

Pohádkový
prosinec
Prosinec je spjat s Vánocemi. Vánoce zase
s dárky a pohádkami, na které se bez rozdílu
těší děti i dospělí. I letošním prosincem ve
škole se vinuly pohádky a pohádkové příběhy
jako zlatá nit. V rámci hodin českého jazyka
připravila VII. B pod vedením p. uč. O. Dlabačové dramatizaci básně „Král Looys“, se
kterou se představila druhým třídám i třídě
VII. A. Ve středu 3. 12. k nám zavítali členové
dramatického kroužku z ÚSP Mačkov se svými
vedoucími p. A. Pekárkovou a p. E. Lepičovou
a dětem školní družiny zahráli pohádku o čertech. Kromě Mikuláše, andělů a čertů, kteří
5. prosince přišli opět po roce zkontrolovat
chování žáků prvního stupně, se děti tento den
potěšily pohádkou „Čertův švagříček“ v podání blatenských ochotníků. I náš dramatický
kroužek, který vede p. vychovatelka M. Kulhová, si připravil a svým spolužákům zahrál
dvě pohádky – „Ztracené Vánoce“ a „Vánoční
příběh o Ježíškovi“.
Se stejným programem děti vystoupily
i v Domově pro seniory. V úterý 16. 12. si
připravila IV. B p. učitelky M. Srbové pro
rodiče dramatizaci příběhu „Cesta do Betléma“, kterou v rámci vánočního projektu 4. tříd
předvedla ve středu i svým spolužákům.
Dalšími akcemi tohoto měsíce bylo spaní
ve škole, návštěva muzea „Techmánia“ v Plzni
(VI. A,VII. B), návštěva Planetária v Českých
Budějovicích (II. A,II. B), koncert SOČRu
v pražském Rudolﬁnu (zájemci 2. stupně),
Vánoční koncert ZUŠ (2. stupeň), „ Zpívání na
schodech“ a návštěva lední revue v Příbrami (
4., 5. ročník, školní družina, VII. A, VIII. A).
Z výčtu akcí je jasné, že i naše škola žije
blížícími se vánočními svátky. Ráda bych
popřála všem čtenářům Blatenských listů
vlídnou vánoční pohodu a v novém roce 2009
pevné zdraví a hodně osobních i pracovních
úspěchů.

Drobné památky
Blatenska
Křížek u silnice z Blatné do Skaličan je dobrým příkladem péče
soukromé osoby o drobnou památku. Zmíněný křížek je historizující
kovaný předmět, osazený v nedávné době na původním kamenném
soklu. O tuto památku se zasloužil pan Vasil Moysuk ze Skaličan,
který ji na svoje náklady opravil a stále ji udržuje, včetně jejího
okolí. Je naším zbožným přáním, aby bylo více takových mecenášů,
nehledících na ﬁnanční prospěch.
Pet

Foto Václav Cheníček, 2008

Mgr.J.Karlíková, ředitelka
ZŠ J.A.Komenského Blatná
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Získejte státní podporu ješt� za letošní rok!
Slevy na poplatcích!
- Miminka do 1 roku – smlouvy zadarmo
- D�ti do 19 let polovi�ní poplatek
- Noví klienti – prémie až 1500,- K�
- Liška plus – prémie až 1500,- K�
+ navíc zábavný váno�ní dárek
Poradenské místo:
Nám�stí Míru – otev�eno denn�
Na Vaši návšt�vu se t�ší obchodní �editelka Lenka Ambrosová
spolu s týmem spolupracovník�. Tel.: 604 214 687
Monika Mikyšková – tel. 602 179 074
Ing. Old�ich Kníže - tel. 777 551 117
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972
Hanka Šourková – tel. 732 481 890
Luboš Kallmunzer – tel. 724 434 318
Dana Soukupová-Furstová – tel. 723 593 943
Helena Francová – tel. 775 353 580

Z blatenských prožitkú paní M. Svobodové – vycházky.

K CHATÁM

Nepsaný zákon našeho kolchozního společenství zní – nechoď domů
s prázdnou. Tu borové poleno z Kupocov, tu chrást z buriny pro věčně
hladové králíky, tu borůvky z Kostřaty, maliny z malkovské paseky, plné
košíky hub v propuknuvší sezoně vlhkého léta. Jen na kytičky petrklíčů,
kopretin, orobince nebo rákosu se členové společenství dívají poněkud
spatra.“Co to zase táhneš! To není k žádnému užitku vždyť se to vyhodí .
To je jen pro radost.“
Za nohavickým mostem odbočuje ze silnice polní cesta k chatám. Teta
Oga tady kdysi sáňkovala s malým Jířou. Malá vlnka výmolu ve strži prudce
vyhodila oba sportovce ze saní. Měkká náruč závěje zmírnila jejich pád.
Hošík pofňukával, Aninka se hrabala ze sněhu a nad nimi se smíchem stáli
ostatní členové společenstva.
Svahy úvozu jsou porostlé šípkovými keři. V létě je cesta provoněná
mateřídouškou a kývá na nás přátelsky ﬁalovými hlavičkami chrastavce.
Přeskočíme koleje přejezdu nepomucké tratě, motoráček na nás zahouká.
Po pravé straně kryje čilimníkový plot nově založené plantáže růží. Podivínskému záměru postavit si chatu hned za městem porozumíš teprve tehdy,
když si zahrádky pozorně prohlédneš. Hýří marnotratně všemi barvami léta.
Pletivové ploty skrývají pečlivě udržované záhonky astřiček. Vysoké mečíky
udivují pastelovými barvami. Kordony nalévající veliká kulatá jablka jsou
vyvázány v úhledných řadách. Na jezírku rozkvétá drobný lakušník a tmavé
zelené listy leknínu jsou rozprostřeny kolem ještě zavinutého poupěte.Uprostřed zahrádek jsou postaveny dřevěné chatky. Má tady zahrádku i blatenský
školník, jeho astry jsou nebývale veliké, pěstuje si je sám ze semen, která
každoročně sbírá po odkvětu. Jeho chatou končí kolonie zahrádkářů, dál jsou
jen rozsáhlá pole blatenského družstva. Rozsáhlý lán lucinky je hodovní tabulí
pro zaječí rodinky, které právě vyvedly mladé. Dášena větří. Jen se drž u nás
na vodítku, aby ses nepředvedla jako loni, kdy jste s tvým potomkem uštvali
ušáka k smrti! Zbyněk pak byl z toho celé odpoledne špatný!
Ostnité trnkové porosty na mezích jsou tak husté, že se jimi projít nedá.
Na jaře rozkvetou trnky bělavými hvězdičkami drobných kvítků. Když
kvete trní, bývá chladno a deštivo, říká stará pranostika. Malé peckovičky se
s podzimem vybarví do modra. Ochutnej! Ale protože jsou trpký, trpký ..ký!
Musíš počkat, až je přejde první mrazík.Trhaly jsme je loni s Olgou, dělá se
z nich výborný likér, který obsahuje víc rumu než trnek. Sestupujeme dolů
k potoku. Pod olšemi u řečického potoka chytá ryby kamarád Honza Kárů.
Překračujeme potok po vratké lávce, kterou v sítinách nikdy najít nemůžeme.
Vracíme se domů cestou pod silem. V košíku neseme naloupanou pampelišku.
Tím plníme příkaz – nechoď domů s prázdnou.
M.S.
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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
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ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Nová kanalizace se buduje na etapy, poslední
úsek bude hotový napřesrok
Hornosín - „Když se pustíme do nějaké větší
akce, musíme postupovat po částech“, říká místostarosta obce s 80 obyvateli František Vrbský
s aktuálním odkazem na projekt kanalizace, který
se tady rozběhl před třemi lety. Celkový rozpočet
byl stanoven na 1 600 000 korun. Posledních 60
metrů kanalizace bude položeno v roce 2009 svépomocí za využití místní techniky. „Pracovalo se
na jedné části vsi, kde ještě ležel v zemi prastarý
kamenný rozvod“, podotýká František Vrbský,
„V minulosti jsme na tuto akci obdrželi také
dotace, pouze letošní doplatek ve výši 200 000
korun šel čistě z našeho rozpočtu. Doposud se
zabudovalo kompletně 170 metrů vedení včetně
částečného origolování prostoru.“ V průběhu prací došlo k narušení vozovky, která bude v rámci
celého projektu zase uvedena do původního stavu.
Celá zakázka byla svěřena ﬁrmě Strabag.
Staré lípy na návsi představují riziko, budou
se snižovat jejich koruny
Hornosín - Neodmyslitelnou součástí zdejší
návsi je již po dlouhá desetiletí shluk devíti krásných lip. Místní obyvatelé si bez nich svou rodnou vísku už ani nedokáží představit. Nyní však
v souvislosti s nimi vyvstaly problémy. „Přilehlá
stavení jsou ohrožena padajícími větvemi. Je
nutno riziko odstranit. Rozhodně ale nechceme
stromy porazit, byla by to obrovská škoda“, míní
místostarosta František Vrbský. Nejlepším řešením bude podle něho snížení korun odborným
ořezem. „Už se tady byl podívat jeden odborník
z Třeboně a slíbil, že se úprav ujme hned na jaře
příštího roku. Měli jsme možnost vidět výsledky
jeho práce v jiných lokalitách- je to skutečně člověk na svém místě“, libuje si František Vrbský.
Jedna z lip, rostoucí pod kapličkou, má však
svůj osud zpečetěný. Bude muset být pokácena.
„Zasahuje do elektrického vedení a naklání se“,
vysvětluje místostarosta obce.
Na lipové stromořadí se přijeli podívat i pracovníci Odboru životního prostředí z Městského
úřadu Blatná. „Ti ale navrhli úpravy, které ve ﬁnále vůbec nic neřešily“, říká František Vrbský.
Veřejné osvětlení je už kompletní
Hornosín - Poslední tři osvětlovací tělesa
byla letos rozmístěna v katastru obce. Tak byla
završena kompletace veřejného osvětlení, které
tvoří celkem třináct lamp. „Za poslední tři tělesa
jsme zaplatili padesát tisíc korun“, dodává místostarosta František Vrbský.
Na Obecní úřad pronikla straka
Hornosín - Místní Obecní úřad obdržel jako
dar od Jihočeského kraje počítač. Bohužel se z něho veřejní činitelé dlouho neradovali. „Neznámý
pachatel vylomil zámky a vnikl do kanceláře, kde
počítač odcizil. Dodnes nebyl zloděj vypátrán. Je
to smutné, že takové manýry dorazily už i k nám
na venkov“, konstatuje nevesele místostarosta
František Vrbský.

Obec už zakoupila počítač nový a místní lidé
mohou i využívat veřejný internet.
I po uzavření obchodu mají místní občané
možnost pohodlného nákupu
Hornosín - Stejně jako v mnoha dalších
malých vesnicích na Blatensku byl i zde uzavřen
obchod se smíšeným zbožím. Příčina je nasnadě:
nízký obrat. „Prodávalo se tam třikrát týdně,
ale už před deseti lety to provozovatel vzdal.
Lidé si dnes auty dojedou do Blatné nakoupit
ve velkém v marketu. Část objektu nyní slouží
jako zasedací místnost Obecního úřadu, v druhé
části je veřejná knihovna“, referuje místostarosta
František Vrbský.
Přestože prodejna už dávno neplní svůj účel,
starší občané mají i dnes možnost pohodlného
nákupu v místě bydliště. „Mohou si sepsat seznam zboží a v kantýně místního Zemědělského
družstva, která je v provozu každý všední den,
jim připraví nákup a dovezou ho zájemcům spolu
s obědy až domů“, uvádí František Vrbský.
Obecní skladiště dostane novou střechu
Hornosín - Budova nynějšího obecního skladiště kdysi sloužila jako čistička na obilí. Bývalé
JZD ho poté zakoupilo do svého vlastnictví,
dnes je objekt znovu obecním majetkem. Je zde
uloženo nářadí a část Obecní úřad pronajímá
soukromým podnikatelům k parkování aut, aby
si zajistil příjmy do obecní pokladny.
Vedení obce má v současnosti v hledáčku
střechu skladiště, která se nachází v notně zbědovaném stavu. „Hned na jaře se bude dělat nový
krov a pokládat střešní krytina“, uvádí místostarosta František Vrbský , „Akce nebude dotována,
všechny náklady uhradíme z našeho rozpočtu.
Práce provedou místní brigádníci z řad hasičského
sboru, který má dvaatřicet členů a sdružuje mladé
lidi a řemeslníky.“

Obchvat zamezí vjezdu hospodářských
vozidel do obce
Hornosín - Zdejší Obecní úřad bude mít
konečně vyřešen odvěký problém s přejezdem
hospodářských vozidel ze zemědělského areálu
přes vesnici. „Bude vybudován obchvat a traktory
s nákladními auty se vůbec na náves nedostanou“,
pochvaluje si místostarosta František Vrbský ,
„Bylo to pro ostudu, když se tam povaloval hnůj
a spousta jiného svinstva“.
V rámci pozemkové úpravy dojde i k dalším
změnám. Kupříkladu bude dáno do pořádku 90
metrů lesní cesty. „To jediné bude platit obec.
Asfaltování dalších cest , které byly navrženy,
aby se zabezpečil přístup ke všem pozemkům,
zaﬁnancuje Pozemkový úřad. Nepůjde o levnou
záležitost- vyžádá si to spolu s obchvatem nejméně 10 000 000 korun“, vysvětluje František
Vrbský.
Hygiena žádá po obci novou úpravnu vod
Lom - Většina ﬁnančních prostředků, se kterými bude tamní Obecní úřad hospodařit v příštím
roce / cca 900 000 korun / zřejmě padne na vybudování nového vodovodu a úpravny vod. Takový
je požadavek hygieniků, kterým vadí, že stávající
zásoby vod obsahují vysoké množství manganu
a dusičnanů. Kromě toho obec dlouhodobě sužuje
její nedostatek. „Abychom mohli tuto akci uskutečnit, bude nezbytné požádat o dotaci“, vyjadřuje
se k danému tématu starosta Jaroslav Batysta.
Do bývalého pečovatelského domu už nezatéká
Lnáře - Investici ve výši 320 000 korun si vyžádala výměna střešní krytiny na budově někdejšího pečovatelského domu, kde se v současnosti
nachází sedm obecních bytů s převážně staršími
nájemníky. „Střecha byla doslova v havarijním
stavu“, podotýká starostka Stanislava Mašková.
Na tento projekt získali lnářští dotaci z Programu
obnovy venkova v částce 70 000 korun. V. Šavrda
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Z blatenských prožitkú paní M. Svobodové – vycházky.

Po Bezdědovce k Hodáni a ještě dále
Několikrát jsme se pokoušeli spočítat rybníky
v okolí Blatné, ale nikdy se nám to nepodařilo.
Dva nejbližší jsou přímo ve městě za elektrárnou, která snad elektrárnou nikdy nebyla. Hrází
jsou od sebe odděleny Podškalák-rybník pod
lesem Škalím – a Pusťák- rybník podstatně
větší s mohutnými stavidly odvádějící vodu ze
Závišínského potoka do města a zámeckého parku.
Čtvrť kolem Podškaláku se jmenuje „Podškalí“ a
její obyvatelé Podškaláci. Často jsme škádlívali
děti z Podškalí rýmovačkou „Podškaláci, bídáci,
to jsou pěkní lajdáci!“ Oni nám odpovídali totéž,
jenže s obměnou o nádražácích.
U elektrárny začíná Bezdědovka. Silnice vede
do nejbližší vesnice u Blatné, do Bezdědovic.
Pěkná asfaltka jde po hrázi mezi oběma rybníky.
Založil je, jako ostatně celé rybničné hospodářství
na Blatensku, sám Jan Krčín z Jelčan. Na hrázi
rostou mohutné duby, všechny chráněny státem.
Určitě mnohý z nich pamatuje divokého regenta
rožmberského. Spleť větví v korunách vytváří
v létě příjemný stín.Vždycky, když v 8. třídě učím
o jihočeských rybnících, vybaví se mi známá
stinná hráz našich dvou nejbližších rybníků. Ne
slavný Rožmberk či Svět, ale naše blatenské rybníky, na které rádi vzpomínáme.
Dříve jsme se chodili do Podškláku koupat.
Bylo to blízko a rybník byl čistý.Dnes už to možné
není. Podškalák je zabahněný, zarostlý vodními
rostlinami. Kdysi se v zimě zvedly ode dna ryby
a zamrzly v ledu. Od té doby je voda v Podškaláku
zkažená. Ale je pravým rájem pro vodní ptactvo. Divoké kachny, lysky,roháči a rackové zde
vyvádějí z jara své maličké ratolístky. Čiperně
plavou malá káčata po hladině v celých hejnech.
Zděšeně pískají, opozdí-li se a na hrázi se objeví
lidé. Potom hledají spásu pod vodou a rychle
pádlují malými nožkami do bezpečí. Hnízdiště je
spolehlivě ukryto v hustém rákosí při protějším
břehu. S prvními výstřely podzimních lovů koncem srpna je nám kačen nesmírně líto. Často volám na jejich zděšená hejna „Uleťte, kachničky, na
Vltavu, na volnou vodu!“ Ale kachny neopouštějí

mateřský rybník a nejedna z nich zaplatí za
příchylnost k rodnému hnízdu životem. Dívám
se za šipkou kachního hejna. V dálce se modrá
ostrý hřeben Třemšína. Silnice se stáčí mírným
zákrutem k Hodáni. Pod rozsochatým dubem
se krčí vesnické stavení, sroubené ze dřeva.
Někdejší rybářská bašta měla doškovou střechu.
Dnes je kryta červenými taškami. V ovocném
sádku, obehnaném lískovým proutím, rozkvétají o
prázdninách veliké jiřiny. Po obou stranách silnice
jsou velké lány bezdědovického zemědělského
družstva. Na kopci stojí Tintěrův statek. Družstvo
zde má chlévy, a vepřín s kolovými výběhy pro
malá selátka. Vděčná jsou za každou hrst trávy.
Pobíhají po udusaných dvorečcích a drbou se o
kůly.
Za jarního počasí bývají vidět z bezdědovického
k o p c e v d á l c e t á h l á p á s m a Š u m a v y.
V Bezdědovicích jsme mívali několik známých
sedláků. K Hořejšovům jsme chodívali pro mléko
a k tetě Radů pro vajíčka. Paní Radová, babička
kolozubá, v černém šátku a cajkových šatech
až po kotníky, je pořád plná života a energie.
V drobném, vrásčitém obličeji se usmívají oči
mladice. Jen její rozpukané, pokřivené, mozolnaté
ruce výmluvně
hovoří o tvrdém, pracovitém
životě venkovské ženy.. Naposledy jsme byli u
tety Radů pro roury k vodovodu v r.1971 v létě.
Vypravili jsme se před večerem se Zdeňkem a
babi Císařovou do Bezdědovic po návratu ze
Šumavy. Po horkém a parném dni se schylovalo
k bouřce. Nad Třemšínem se kupily černé mraky.
Byly však ještě daleko a my se spoléhali na to,
že dorazíme zpět ještě před bouřkou. Déšť však
bylo cítit ve vzduchu, hrozivá mračna neslibovala
nic dobrého. Rychle jsme naložili roury na káru
a spěchali domů. Ale u Tintěrů statku už začaly
padat první velké kapky. Zaběhli jsme do statku
pod střechu. Zdeněk však prohlásil, že se schovat
nepůjde a že jede domů sám i s rourami. Liják
byl prudký, prosvětlovaný zášlehy blesků. Krčily
jsme se s babičkou mezi harampádím v předsíňce
a strachovaly se, aby do muže neuhodilo.

Na Bezdědovce jsem dostala plaváka
a promokla na kůži vícekrát. Jednou jsme šli se
strýčkem Strouhalem, tetou Márinkou a Olgou
z bezdědovských lesů. Za námi se od západu
hnala zlověstně zarudlá, oranžová clona průtrže
a krup. Cesta z kopce dolů k Hodáni je zcela
nekryta a poryvy prudkého větru se tady opírají
do bezbranných pocestných. Tenkrát jsme se
schovali pod mostek u staré cesty, dokud největší
příval neustal. Naše dětská knížka od pana Lady
„O kocourku Mikešovi“ má ve své dramatické
kapitole líčení povodně, která odnesla kocourka
z rodných Hrusic do světa. Nikde jinde to nemohlo
být, než tady u Hodáně.
Večerní vycházky na Bezdědovku jsou velmi
časté zvláště o prázdninách. Také jsme šli loni
s Olgou a foxicí Dášeňkou, za námi se táhla
smečka různých podvraťáků, neb Dášena měla
právě své dny. Psi se nedali odehnat ani klackem
ani kamením a nejvíce zlobil pes Komorádů.
Věrně nás doprovázel až na chlumská draha.
Dášena, ač byla na vodítku, stejně vyklopila v září
tři krásná štěňátka, kdy a jak se jí to povedlo, to
nevíme, ale byla to štěňata celý „tatíček .“Rozebrali si je občané Nového Boru.
M.S.

Scholerová - ZUŠ.

Pronajmu zachovalý rodinný domek
v centru Blatné:
3+1, zahrada, terasa, 7 000,-Kč +
energie.
Tel.: 606 646 914, 606 241 096

Časopis Šmidingerovy knihovny pro děti

„Kamarád“ při příležitosti 165. výročí
Je tomu již 20 let, co vydává Dětské oddělení Šmidingerovy
knihovny pro své čtenáře časopis Kamarád. Jde o účelový zdroj
informací, poučení a zábavy pro ty, kteří hovoří o knihovně jako
o své. Tak se k ní chovají a projevují ji vřelý vztah.
Časopis Kamarád ve svém 41 čísle věnovaném 165. výročí
Šmidingerovy knihovny nezapomněl na své příznivce a ty, kteří vidí
knihovnu svým úhlem poznání a znalostí. Proto v tomto čísle dostali
prostor významné osobnosti z oblasti vzdělávání ve městě: ředitelé
a učitelé škol, psychologicko-pedagogický poradce pro mládež
a pochopitelně i pan starosta. Každý z nich projevil na stránkách
časopisu svůj názor pohledem na roli knihovny a knihy jako takové
pro děti v dnešní době.
Jako v každém čísle, tak i v tomto výročním, dostali šanci k představení své tvorby začínající literární talenti. Za příspěvek (povídku)
Anny Lacinové (Gymnázium Strakonice) a Filipa Volfa (ZŠ Povážská) by se nemusel ve svém věku stydět ani Michal Viewegh.
Co říkají své knihovně její čtenáři? Jaká bude v časopise zábava,
poučení? Na to vše se již mohou děti těšit v novém čísle časopisu
Kamarád. Je u příležitosti 165. výročí knihovny trochu svátečnější,
nicméně stále toužebně očekávaný svými čtenáři. M. Samcová
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Kapitoly psané perem rudého
temna aneb odpouštět lze,
zapomínat nikoliv
Na stránkách Blatenských listů se můžete již nějakou dobu setkávat se
seriálem nazvaným „Kapitoly psané perem rudého temna“, který mapuje
zločiny komunismu páchané na nevinných občanech Blatenska. Vesměs
se jednalo o občany perzekuované zvůlí režimu, kteří se provinili tím, že
vlastnili majetek, soukromě hospodařili či podnikali, měli odlišný názor
nebo nesouhlasili se zločinným režimem. Vystěhovaní a vysídlení lidé často
nemohli nalézt zaměstnání, mnohdy měli úřední zákaz vstoupit na území
okresu svého rodiště a pokud se dožili navrácení svých nemovitostí po
společenských změnách v roce 1989, nalezli tyto často ve zcela zdevastovaném a žalostném stavu v důsledku socialistického hospodaření, nemluvě
o duševních křivdách a zpřetrhání letitých generačních pout k rodným
gruntům, hospodářstvím a půdě. Bohužel existuje ještě v současné době
řada postižených, kterým doposud nebyl majetek zabavený v 50. letech
navrácen. I s takovým případem z nedalekých Výšic se ve zmíněném seriálu v budoucnu setkáte. Odpouštět na jedné straně lze, ale zapomínat by se
v žádném případě nemělo. Je trochu zarážejícím a smutným faktem, že sice
existuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu, ale není respektován,
a to do té míry, že se zcela bez skrupulí dokáží politici nejen na nejvyšší
úrovni spojit s pohrobky minulého režimu a tito plíživě pronikají do sfér
veřejného života, přičemž se zdánlivě a navenek tváří a působí jako demokraté, ale ve skutečnosti a v niterné podstatě se naprosto v ničem nezměnili.
Na tomto místě by bylo možné, vpravdě poněkud paradoxně, použít slogan
literárního hrdiny – lidé bděte! Chtěl bych touto cestou osobně a nejen za
sebe poděkovat Blatenským listům a zejména panu Vladimírovi Šavrdovi
za jeho pilnou a důslednou badatelskou činnost a zveřejňování faktických
a historicky prokazatelných a prokázaných údajů z doby, na kterou by mnozí
jistě rádi zapomněli. Děkuji!

�� zakázková výroba od�v�
�� opravy a úpravy od�v�, vým�na zip�
�� šití bytových dopl�k�, záv�s�, záclon, l�žkovin
P�íjem zakázek : út – 14,00 – 17,00 hod.
st – 14,00 - 17,00 hod.
pá – 14,00 – 17,00 hod.
Hajany 6
mob. 604 808 260

Ing. Václav Cheníček
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Objekt čp. 4 ve Skaličanech po 40. letech socialistického hospodaření – foto 1991
(archiv rodiny Dlabačových).
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Máte pocit, že Vás Vaše současná práce neuspokojuje?
Máte chuť a ambice na perspektivnější zaměstnání?

Nabízím Vám možnost vlastní organizace výdělku i času
v oboru ﬁnančních služeb.
Lenka Ambrosová, obchodní ředitel ČMSS, a. s.
tel. 604 214 687, e-mail: ambrosova@mako.cz
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Akce Šmidingerovy knihovny
2009
ŠK a Český svaz ochránců přírody zvou
dospělé i děti:
- v sobotu 17.1. na přírodovědnou procházku.
Sraz je v 9.00 hod. před nádražím ČD ve Strakonicích, v 9.09 hod. jede vlak do stanice Radomyšl
- zastávka. Odtud se jde pěšky přes Domanice
a kolem Řepických rybníků.
- v pondělí 19.1. na přednášku s promítáním
Historické hodnoty naší krajiny jako součást kulturního dědictví. Přednáší Ing. arch. Mgr.Bc. Jiří
Kupka, PhD. Koná se od 17 hod. v promítacím
sále strakonického gymnázia.
- v sobotu 24.1. na přírodovědný výlet
s p. Františkem Langmajerem k tajemnému Božímu kameni. Sraz bude v 8.20 před strakonickým
nádražím. V 8.31 jede vlak do Pracejovic. Odtud
se půjde buď po silnici přes Drachkov, Sv. Annu
a Kraselov, nebo přibližně stejně dlouhou trasou
po lesních cestách. Zpět lze jít buď na některý
z četných vlakových spojů z Pracejovic (např.
přes Dřetiny, Milčice a Makarov), nebo do Katovic. Minimální délka trasy je kolem 18 km.
- do 1.4.2009 na zimní výstavu větviček na
pobočce Za Parkem. Při určování dřevin podle
pupenů a borky bude možno si nechat poradit
a navíc si půjčit domů nejen příslušnou literaturu,
ale i sadu označených větviček.

- na pravidelné páteční schůzky s malými
ochránci přírody a jejich maminkami, případně
dalšími účastníky. V pátek 9. a 23. ledna (sudé
týdny) se sejdeme v parku před altánem a pak
půjdeme buď ven, nebo do knihovny Za Parkem
popovídat si o právě prožitých Vánocích a o krmení ptáčků a zvířátek. Ze zbylých krabiček
a vánočního papíru z dárků si vyrobíme něco
hezkého. 16. a 30..ledna se sejdeme před hradem
u kanceláře CIAO a můžeme v klubovně ČSOP
pomocí lupy a mikroskopu pozorovat hmyz.
Pokud bude některý pátek sníh, budeme bobovat
a také si ukazovat stopy různých zvířat. Budeme
také chodit sypat do krmítek, učit se odlévat stopy
do sádry, můžeme se domluvit třeba na pozorování noční oblohy, apod.
Bližší informace na www.csop-strakonice.net.

To ona přináší zimu
Padáš, tiše padáš,
přelétáváš..sem..tam..
života ty v sobě nemáš.
A přec, je to pro nás klam...
Hlavolam...
Létáš si krajinou,
jak královna sněhu.
Já nemyslím na jinou.
Kladu k tobě něhu..
Ke tvé kráse..
Už padáš,přistáváš
se svou krásou zimní.
Na dlani se roztáváš,
jsi ta vločka první...
Ty první jsi přinesla zimu...
Karolína Frühbauerová

od 6.1.2009 – Portréty - výstava fotograﬁí Roberta Maloty známých i méně známých osobností
(většinou) ze Strakonic. Výstava potrvá do konce ledna, vernisáž 6.1.2009 v 16 hod. ŠK, vstupní
hala
27.1.2009 - beseda s dr. Jiřinou Šiklovou na téma vzájemné soužití, bariéry mezi generacemi,
přechod do důchodu, problémy staršího věku ŠK, společenská místnost, 17 hod.
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O víně po kapkách – kapka druhá
Výběr vín k pokrmům v čase vánočním
O snoubení pokrmů a vín bylo napsáno mnoho
knih, i když s vhodnými kombinacemi se většina
z nás teprve seznamuje. V tomto směru nám jistě
ještě dlouho budou vzorem Francouzi, kteří kulturu stolování a pití vína přivedli k dokonalosti.
Blížící se čas svátků vánočních nám přináší nejen
dárky, ale i stoly plné různých svátečních jídel.
A že ke slavnostnímu stolu patří i víno, o tom není
pochyb. Některé kombinace pokrmů a vína si zde
můžeme připomenout:
Kroupového kubu, kde bývá hodně česneku,
bylinek a koření a navíc těžké houby, je vhodné
kombinovat s měkkým, poddajným červeným vínem se sametovou tříslovinou a lehkou koncovkou
s tóny skořice a červeného ovoce - Modrý Portugal
(Víno Rakvice), Svatovavřinecké , Zweigeltrebe
(nejlépe rakouské), Dornfelder(VS Valtice).
Sváteční večeře si zaslouží slavnostní aperitiv.
Doporučujeme suché šumivé víno francouzského
typu. Lze nabídnout i mladý lehký muškát moravský z vinařství Víno Rakvice, Muškát Ottonel
z Nového vinařství či svěží Veltlínské zelené
– nejlépe rakouské. Vynikající jsou i veltlíny
z vinařství Kovacs Novosedly nebo z Nového vinařství, nebo např. Cuvée 1 Slunečný vrch z téhož
Nového vinařství.
K rybí polévce s jikrami a mlíčím se velice
hodí rulandské bílé z vinařství Kovacs. Je-li polévka hustá, lze ji doprovodit sklenkou extra suchého
šumivého vína, které bylo jako aperitiv.
Smaženého kapra s bramborovým salátem
lze doprovodit plným bílým vínem, jako např.
rakouské Veltlínské zelené, Sylvánské zelené
(z vinařství Popela, ZD Sedlec) Rulandské bílé,
Chardonnay (Purcari, Unduraga), Ryzlink rýnský
(Reisten, Sonberk), Ryzlink vlašský (Koráb, Popela, Baloun, Kovacs, Nové vinařství) vždy raději
ve vyšším přívlastku.
Kapra na černo s omáčkou ze sušených
švestek lze doprovodit Modrým portugalem (VS
Valtice, Víno Rakvice).
K rybám servírujme často lehká a suchá
bílá vína. K přírodní úpravě většiny ryb i ﬁlé je
vhodné bílé víno s kořenitějším charakterem,
např. Ryzlink rýnský (vynikající z Porýní, Pfafﬂ,
BRÜNDy), nebo Sauvignon (Nové vinařství,
Francie aj. )
K lososovi je vhodné podávat bílé, nazrálé
víno, raději suché, např. Rulandské šedé (Reisten,
Pinot Grigio Itálie, Kim Crawford Nový Zéland)
nebo Chardonnay (Kim Crawford). Je však možné
podávat i mladší a lehčí červená vína.
Ke steaku hovězímu, ale i z tuňáka, se dobře hodí červené víno staršího ročníku, nejlépe
barrikové, např.španělská Crianza Viňa Jaraba.
Skutečnou lahůdkou je brazilský Cabernet Sauvignon Boscato.
Kuřecí maso zapíjíme bílým plnějším, mírně
aromatickým vínem, např. Müllerem Th. z vinař.

Šabata nebo Pálavou (Víno Rakvice), vhodný by
byl i Aurelius (Popela). Ke kuřecímu řízku se
hodí Veltlínské zelené, jichž máme v naší vinotéce
široký výběr.
K vepřovému řízku můžeme doporučit lehčí
nebarrikované červené víno (např. Carmenere
z chilské Undurragy, australský Cabernet-Shiraz
Husa nebo kachna se doporučuje zapíjet
mladším extraktivním vínem, např. Rulandské
modré (vin. Baloun, vin. V.Tetur, moldavské
Purcari)
K závinu a světlému cukroví podáváme Tramín (St.Mádl, Víno Rakvice) Rulandské šedé ve
výběru z hroznů (Moravia Víno Prušánky), rosé
polosuché až polosladké( El Coto-špan.), případně
si v tento sváteční čas dopřejeme ledové či slámové víno. Nevylučujme ani sekt, pozor ale na
teplotu, měl by být dobře vychlazený.

Číslo 22 / strana 11
K perníčkům a čokoládě je vhodná Frankovka
či Cabernet Sauvignon ve vysokém přívlastku se
zbytkovým cukrem.
Jako digestiv si ve sváteční čas jistě můžeme
pro lepší trávení dopřát výrazná vína se zbytkovým
cukrem, např. kvalitní portské nebo kagor.
Důležité je také dodržování teploty podávaného vína, uvádíme pouze základní tabulku:
- šampaňská a šumivá vína
4 – 6 °C
- bílá vína sladká
7 - 9 °C
- bílá vína suchá
9 - 11 °C
- růžová vína
8 - 10 °C
- červená vína mladá
14 - 16 °C
- červená vína zralá
16 - 18 °C
- červená barrikovaná vína 17 - 19 °C
Přejeme všem čtenářům Blatenských listů
pevné zdraví, příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a těšíme se na další setkání v novém roce.
Na zdraví !
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POZOR!
Hledáme:

svářeče CO2, zámečníky,
nástrojaře, kováře,
truhláře, topenáře,
elektrikáře
pro pracoviště v Blatné.
Jednosměnný nebo třísměnný provoz!

Tel.: 733 676 489

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

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

KRMIVA MAŠEK

Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

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
AK�NÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT !!
Po-Pá: 9-12 13.30-17 h , so: 9-12
SLEVY AŽ 50 % DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !
- podniková prodejna
- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-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

Pronájem 2+kk v Sedlici - vybav.
(krátk.) 721 435 770.
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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
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Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

Ro�ní pojistné
limit pojistného pln�ní
35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon
Do 1 350 ccm v�etn�
Do 1 850 ccm v�etn�
Do 2 500 ccm v�etn�
Nad 2 500 ccm

1 343 K�
1 613 K�
2 330 K�
3 601 K�
5 083 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel
s bonusem 45 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní
nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova 264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00
Allianz - stojíme p�i Vás

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

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

● 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

�

�

�
�
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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
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Čtvrtek 25. prosince – sokolovna – 19,00 hod.
SDO

ČERTUV ŠVAGŘÍČEK

Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Leden 2009
Pondělí 12. ledna – sokolovna – 8,30 a 10,00
hod. pro MŠ a I. st. ZŠ
Divadlo HP Praha

JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
pohádkový příběh z Podkrkonoší

Plesy:
Sobota 17. ledna – sokolovna 20,00 hod

Violoncellový recitál obohacený o vizuální
prvek – paralelně promítaný ﬁlm podle předlohy
samotného Debussyho.
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2008/09
Čtvrtek 22. ledna – sokolovna 19,00 hod.

SCREAMERS ÚTOČÍ

Naše nejpopulárnější travesti skupina přijíždí
opět s novým zábavným programem.
Nenechte si ujít skvělou show!
Předprodej vstupenek na oddělení kultury
5.1.2009 od 7,30 hod.
Zájezdové představení:
Současný hit!
Divadlo Broadway Praha

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA

Neporazitelný, namyšlený soukromý detektiv
Nick Carter přijíždí do Prahy řešit případ, s nímž
si zdejší policie neví rady. Je vyzbrojen geniálním
mozkem a nejnovějšími převratnými vynálezy,
cestou z New Yorku hravě zvládne češtinu. Na
místě, zejména v malebných hospůdkách nad
orosenou sklenicí, ovšem zjišťuje, že v Čechách
všechno chodí trochu jinak než v Americe. Podaří
se mu překazit ďábelské plány zločinného hraběte
von Kratzmar a zachránit květ nevinnosti líbezné
Květušky? Při této nestárnoucí parodii se zaručeně
dobře pobavíte!
Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, J.
Langmajer, A. Háma, M. Dejdar, R.Genzer, Z.
Dušek,
S. Zindulka, O. Brzobohatý, L. Potměšil, M.
Suchánek, Z. Norisová, J. Švandová aj.
Zájezd se uskuteční v sobotu 25. 4. 2009,
odjezd od ubytovny Tesly v 7,30 hod.
Celková cena 750,- Kč
Zájemci se mohou přihlašovat na odd. kultury do 23. 1 .2009 na tel. 383 422 849
Výstavy:
Sobota 3. ledna 13,00 – 17,00 hod. a neděle 4.
ledna 8,00 – 12,00 hod. – areál ČSCH

X. ZIMNÍ VÝSTAVA

výletků holubů, králíků a drůbeže spojená s burzou

STŘEDA 31. 12. 2008

PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ
NA TŘ. J. P. KOUBKA

SPOLEČENSKY PLES TJ - SOKOL BLATNÁ

K tanci a poslechu hraje Metroklub Big Band
Č. Budějovice
Připravujeme na únor:
Koncert KPH Junior kvartet
24.2. „Kachna na pomerančích“ v hlavních
rolích M. Stropnický, V. Žilková aj. Předprodej
vstupenek 26.1. na odd. kultury od 7,30 hod.
Hasičský ples
Ples Blatenská ryba

Úterý 20. ledna – zámek Blatná 19,00 hod.
Koncert KPH

JAN ŠKRDLÍK – violoncello a průvodní slovo
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MěÚ Blatná - odd. kultury

Program kina leden 2009
Středa 7. 1. v 19:00 hod.
Drama, psychologický ČR, 2006, 115 minut,

PRAVIDLA LŽI

/Šveda/
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.
Drama z terapeutické komunity.
Psychologické drama z prostředí terapeutické
komunity, kde se jedenáct lidí pokouší odpoutat
od své minulosti.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 9. 1. ve 20:00 hod.
Dobrodružný, válečný Německo, Velká Británie, 2008, 120 minut, s titulky

RUDÝ BARON

/Bios/
Létal a vítězil, až dolétal...
O leteckých dobrodružstvích majora Manfreda
von Richthofen za první světové války.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Neděle 11. 1. ve 20:00 hod.
Komedie, rodinný ﬁlm USA, 2008, 96 minut,
v českém znění

ZAPOMENUTÝ OSTROV

/Bontonﬁlm/
O malé Robinsonce.
Nim žije se svým otcem oceánografem na
odlehlém ostrově v Jižním Paciﬁku. Její vysněnou
hrdinkou je spisovatelka knížek pro dívky.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 14. 1. v 19:00 hod.
Akční, fantasy Německo, USA, 2008, 119
minut, s titulky

Pátek 16. 1. ve 20:00 hod.
Tragikomedie SR, 2008, 100 minut, v původním znění

POLOČAS ROZPADU

/Bontonﬁlm/
Film ze Slovenska.
Sympatickí a úspešní štyridsiatnici, ktorí už
majú peniaze, stále ešte počúvajú rock and roll,
drogy už vymenili za mobil. V zajatí každodennej banality sa s ľahkosťou a šarmom dopúšťajú
podrazov, klamstiev a nevier.
Vstupné 65,- K

Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 18. 1. ve 20:00 hod.
Muzikál USA, 2007, 112 minut, s titulky

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ
ROČNÍK

/Falcon/
premiéra
„Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník“ nám
ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu
v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se
jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 21. 1. v 19:00 hod.
Dobrodružný, horror Kanada, Německo, USA,
2008, 112 minut, v českém znění

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE

/Bontonﬁlm/
Třetí dobrodružství mladých Evropanů , které
původně začalo v koloniálním britském Egyptě.
Tentokrát se ale do děje vmísí Čína...
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 23. 1. ve 20:00 hod.
Melodrama, krimi Dánsko, 2008, 93 minut,
s titulky

UKRUTNĚ ŠŤASTNI

/Bontonﬁlm/
Další ﬁlmové dobrodružství nezdolného tvora
z komiksu. Tentokrát bojuje s vládcem elfí říše.

/Cinemart/
Dánský ﬁlm, který vyhrál hlavní cenu na
karlovarském ﬁlmovém festivalu v roce 2008.
O policistovi, který se ocitne v dánském Zapadákově.

Vstupné 65,-

Vstupné 70,- Kč

HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA

Mládeži do 12 let nevhodné

Mládeži do 12 let nevhodné
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Tabulka 3. KL mužů skupina A

Na blatenské kuželně
je i po skončení
soutěží živo
Poslední listopadový víkend skončila podzimní část kuželkářských soutěží, proto bych
si dovolil krátce shrnout výsledky jednotlivých
družstev. Družstvo A, které hraje domácí zápasy
na čtyřdráze v Rokycanech (v Blatné nejsou pro
ligovou soutěž podmínky), sestoupilo v loňském
ročníku z 2. KLM do 3. KLM a i v letošním roce
má přes podávané slušné výkony (5. nejlepší
průměr v soutěži) problémy se získáváním bodů.
V několika zápasech vyloženou smůlou přišlo o
vytoužené body, jindy to bylo nezvládnutím konce
zápasů jednotlivých hráčů. Všichni však věříme,
že se v jarní části soutěže začne i bodově dařit a
po jarní části bude ve středu tabulky.
Družstvu žen, které v letošním ročníku hraje
3. KLŽ, se v podzimní části mimořádně dařilo a
po výborných výkonech jsou se ztrátou čtyř bodů
na druhém místě.
Dvě družstva blatenských kuželkářů hrají
krajský přebor II. Družstvo B i přes porážku
v posledním kole je se ztrátou dvou bodů na
prvního na 4. místě, což je dobrý základ do jarní
části. Družstvo C, které je v krajském přeboru
nováčkem, zatím sbírá zkušenosti a uzavírá tabulku. Jarní část soutěží začíná u výše uvedených
družstev 16. ledna 2009.
V Blatné dále hrají dvě družstva v okresním
přeboru, kdy se družstvo D po podzimní části
umístilo na 2. místě a družstvo E na místě třetím.
Jarní část soutěže začne v příštím roce počátkem
měsíce února.
K našemu oddílu patří také neodmyslitelně
mládež, která zde má dlouhou tradici. V letošním
roce však nebyla vypsána žádná oﬁciální soutěž,
proto se uskuteční v průběhu jara několik turnajů
s mladými kuželkáři Fezka Strakonice a Sokola
Písek, aby mohly získávat zkušenosti i na jiných
kuželnách.
Ani po skončení soutěží není na naší kuželně
klid. Do 7.12. 2008 proběhl turnaj neregistrovaných hráčů a nyní se naši hráči do konce měsíce
prosince 2008 zúčastní turnaje o přeborníka oddílu. Nejlepší muži a senioři pak budou 10.1.2009
na kuželně Fezka Strakonice bojovat o přeborníka
okresu Strakonice. Druhé kolo se uskuteční 24.1.
2009 na kuželně v Blatné. Ženy a seniorky budou
soupeřit stejné dny, ale na kuželnách v opačném
pořadí.
Bližší informace o jednotlivých zápasech
a soutěžích naleznete našich stránkách :
www.kuzelky-blatna.webnode.cz.
Zdeněk Svačina

1. TJ VTŽ Chomutov
2. Kuželky Podbořany
3. TJ Jiskra Hazlov B
4. SKK Karlovy Vary
5. TJ Kovohutě Příbram
6. SK Škoda VS Plzeň
7. TJ Jiskra Šabina
8. TJ Slovan Karlovy Vary
9. SKK Rokycany B
10. SKK Bohušovice
11. KK Konstruktiva Praha C
12. TJ Blatná
Tabulka 3. KL žen skupina A
1. TJ Lokomotiva Ústí nad L.
2. TJ Blatná
3. KK Konstruktiva Praha B
4. KK Akuma Mladá Boleslav
5. TJ Jiskra Nová Bystřice
6. TJ Sokol Benešov
7. SKK Rokycany
8. TJ Sokol Teplá
9. TJ Sokol Písek B
10. TJ Sokol Rudná
11. Čechie-Admira Praha
Tabulka krajského přeboru II
1. TJ Centropen Dačice
2. TJ Obal Rozkoš Kunžak
3. TJ Spartak Soběslav
4. TJ Blatná B
5. TJ Nová Včelnice
6. TJ Sokol Písek
7. TJ Tatran Lomnice nad L.
8. TJ Jiskra Nová Bystřice B
9. TJ Jiskra Nová Bystřice C
10. TJ Fezko Strakonice C
11. TJ Nová Ves u Č. B. B
12. TJ Blatná C

Vánoční
hokejbalový
turnaj
Vážení sportovní přátele, TJ Blatná Datels oddíl hokejbalu pořádá 10. ročník Vámi oblíbeného
vánočního turnaje v hokejbale. Místo konání je
jako vždy na hokejbalovém hřišti v Blatné, bývalý
zimní stadion. Termín konání je již tradiční, a to
26. 12. 2008 od 08:00 hodin, kdy začíná prezentace mužstev,společně s jejich zvěčněním do
fotoaprátu pro potřeby fotek na diplomy.
Počet přihlášených mužstev je maximálně
16.Hrát se budou skupiny po čtyřech a pak dále
vyřazovací boje ať již vzhůru nebo dolů, takže si
všichni zahrají šest zápasů. Přihlášky na turnaj
přijímáme na telefonním čísle Františka Čadka
777 180 866 nebo na email datelsblatna@ seznam.cz. a to do 25.12.2008, pokud již nebude
plno, takže neváhejte.
- startovné za mančaft činí pouhých 500,-Kč,
v ceně startovného je deset svařáčků
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skóre
53,5:34,5
53,0:35,0
46,0:42,0
53,0:35,0
51,0:37,0
43,0:45,0
45,0:43,0
45,0:43,0
46,0:42,0
33,5:54,5
29,0:59,0
30,0:58,0

průměr
3212
3184
3218
3115
3117
3187
3147
3127
3139
3107
3131
3170

body
16
16
15
14
14
12
11
11
10
7
4
2

skóre
46,0:14,0
38,0:22,0
35,0:25,0
34,0:26,0
36,0:24,0
34,5:25,5
34,0:26,0
25,0:35,0
18,5:41,5
18,0:42,0
11,0:49,0

průměr
1658
1634
1593
1578
1591
1604
1652
1590
1534
1546
1547

body
18
14
13
13
12
12
10
8
5
3
2

skóre
58,5:29,5
57,5:30,5
56,5:31,5
52,5:35,5
51,5:36,5
51,0:37,0
47,5:40,5
44,5:43,5
40,0:48,0
26,0:62,0
26,0:62,0
16,5:71,5

průměr
2484
2434
2453
2424
2395
2470
2449
2477
2385
2345
2355
2289

body
17
16
16
15
14
14
14
10
8
4
4
0

- počet hráčů: 4 bez brankáře na malé branky,
na šířku hřiště
- délka zápasu 2x7 minut hrubého času, ﬁnále
2x deset minut hrubého času
- vyloučení hráče se rovná penaltě přes hřiště
od branky do branky, samozřejmě prázdných,
na vše budou svými jestřábími oky dohlížet naši
arbitři
- hráč nesmi klečet, sedět, ležet, ve vymezeném brankovišti
- pro mužstva bude zajištěno občerstvení po
celý den
- pro mužstva jsou připravené hodnotné ceny
Dále pro informaci diváků, kteří jsou taktéž
na turnaji vřele vítáni, Vám všem musíme sdělit,
že letošní ročník je zlomový, neboť se na něj již
přihlásilo mužstvo nadějných děvčat z Blatné,
která již půl roku pilně trénují dvakrát týdně,
přičemž sní o postupu ze skupiny. Dále za všechny
členy hokejbalového oddílu bych touto formou
chtěl popřát všem našim sponzorům a příznivcům
krásné prožití vánočních svátků k čemuž jak
doufáme přispěje i náš Vánoční turnaj.
D. Málek
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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.

