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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Vánoční dárek
Osmnáctého prosince loňského roku se v Do-

mově Petra v Mačkově konala malá 
slavnost. Důvod byl ale velký. Domov 
přebíral nový „sociální automobil“,  
jehož nákup umožnila za pomoci spon-
zorů reklamní agentura KOMPAKT 
Poděbrady. 

Jak řekl při předávání Fordu Tranzit 
zástupce KOMPAKTU pan Adam, cí-
lem projektu „sociální automobil“ je při-
blížit svět lidem, jejichž startovní čára je 
jinde než startovní čára ostatních. 

Organizování projektu, finanční
přispění i účast na předání automobilu 
v Mačkově přineslo nejen radost kli-
entům Domova, ale bylo i oceněním 
a uznáním pro všechny zaměstnance, 
jejichž práce je nesmírně náročná.

Sociálních automobilů, které slouží klientům 
v různých ústavech v ČR, je už 156.

Jménem Domova Petra poděkovala firmě
i sponzorům ředitelka ÚSP paní Vlasta Marouš-
ková.         B. M.

Na autě lze přečíst názvy firem, které na jeho

pořízení přispěly:
JEDNOTA s.d. ve Volyni, KAREL SUCHÝ, 

STK Blatná, spol. s r.o., AGRA GROUP a.s., 

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., TRANS-
FORMÁTORY spol. s r.o., HAAS FERTIG-
BAU spol. s r.o., VIVA spol. s r.o., LÉKÁRNA  
ARNIKA spol. s r.o., KOOPERATIVA pojišťov-

na, a.s., ATRIUM, s.r.o., BOHUSLAV 
MOKRÝ, RWE Transgas Net, s.r.o., 
Blatenské strojírny Blatná, Plojhar 
s.r.o., K&K Spedition s.r.o., MVDr.
VIKTOR STOŠEK, OVAG s.r.o., 
CHLAZENÍ MACHALOUŠ s.r.o., 
Zemědělství Blatná, a.s., HAPON spol. 
s r.o., General weld s.r.o., SUCOM 
PRODUCTION s.r.o., ZEMĚDĚLSKÉ 
DRUŽSTVO Bělčice , Domov PETRA 
a Základní škola, ALFA BETON s.r.o., 
Casta dopravní stavby s.r.o., NIXE 
s.r.o., PLAMET s.r.o., AGH Blatná 
s.r.o., ELEKTROMONTÁŽE Blatná, 
spol. s r.o. a za propagaci akce také 

Blatenské listy.
                     BM

(Ne) samozřejmost existence
Amatérsky projekt Blatenských listů vstupuje už do svého dvacátého 

ročníku díky dobrovolné a nehonorované činnosti  všech, kteří se na vydá-
vání novin, tedy psaní článků, jejich korektuře a také na administraci Listů 
a organizaci roznášky podílejí. Jsme závislí na zájmu a podpoře místních 
podnikatelů, na zájmu a uznání místních občanů, kteří se dobrovolně mohou 
rozhodnout, zda naši činnost podpoří zaplacením předplatného. Blatenské 
listy jsou, podobně jako i další blatenské spolky, městem Blatná finančně
podporovány. Takže všem, kteří Blatenské listy podporují, patří náš dík. Je 
potěšující, že podle sociologické studie, kterou si nechala udělat blatenská 
radnice, považuje většina blateňáků za důležitý zdroj informací o dění ve 
městě právě Blatenské listy.  Podle stanov je cílem Občanského sdružení 
Blatenské listy podporovat kulturní a hospodářský rozvoj Blatenska, zlepšit 
informovanost občanů, upevňovat vztah občanů k svému domovu. Proto 
poskytujeme bezplatně prostor skupinám aktivních blatenských občanů 
– sportovcům, různým sdružením a spolkům, lidem propagujícím zdravý 
životní styl, energetické úspory, organizátorům hudebních i jiných akcí, 
malířům, fotografům, ochráncům životního prostředí a také radnici pro 
oznámení občanům a pravidelný kulturní kalendář,  důležité části městských 
vyhlášek, informace Městské policie a další informace. Nejsme oficiálním
listem radnice, jsme občanské sdružení, otevřené dalším spolupracovníkům. 
Takto formulováno to vypadá slibně i do budoucna.

Ale není vyloučeno, že pokud se nenajdou noví spolupracovníci s čer-
stvou energií, chutí do práce a novými nápady,  může se stát, že bude lépe 
naši činnost ukončit. Potřebnost Blatenských listů v současné podobě 
může být v očích čtenářů rychle zpochybněna profesionálním projektem 
informačního periodika Svazku obcí Blatenska. 

A o čem tedy budete  v Listech číst? Jak píše kolega Cheníček, letošní 
rok s devítkou na konci poskytuje stejně mnoho příležitostí připomenout 
si nejrůznější výročí, jako ten loňský. Navíc je tu jedno téma, se kterým se  
budete setkávat na našich stránkách letos často. Téma královny Johanky, 
manželky krále Jiřího z Poděbrad, Johančina bratra Lva z Rožmitálu, krá-
lovského správce, pozoruhodných stavebních památek z té doby, zvyků, 
oblečení,.... To vše v souvislosti s  cestou poselstva „z Čech až na konec 
světa“ v 15. století a do Bruselu v tomto roce. Projekt, který se zrodil 
v Blatné, a který má připomenout trvalou aktuálnost myšlenky tehdejšího 
poselstva na evropskou spolupráci, byl vybrán jako oficiální součást akcí
v rámci českého předsednictví Evropské Unie. To je pro Blatnou velká čest 
a příležitost a věřme, že takto to bude vnímat hodně občanů a představitelů 
města, že vše proběhne s aktivní účastí a za zájmu blateňáků. Věřme, že 
blatenský projekt bude úspěšný a méně rozporuplný, než projekt plastiky 
Davida Černého. 

Zdeněk Malina

Zopakujme si ještě jako každoročně několik organizačních  
informací: 

Dobrovolné roční předplatné Blatenských listů je 150 Kč, cena 1 čtve-
rečního cm podnikatelské inzerce je 10,-Kč  s 10% slevou za opakování 
inzerátu a 20% za trvalou inzerci. Podnikatelské  inzeráty jsou fakturovány. 
Soukromou inzerci a dobrovolné předplatné můžete zaplatit v prodejně  
knih u Polánských.  Listy jsou roznášeny do všech domácností v Blatné 
kolportéry a do blatenských městských částí je roznáší Česká pošta. Dají 
se koupit i na několika dalších místech v Blatné a v okolních obcích. 

Již dvacátý ročník obnovených Blatenských listů
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 KTUALITYA
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.

Zápis do 
1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T.G.Masaryka Blatná a ředi-

telství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, 
že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2009/2010 se koná 6. a 7. února 2009 takto:

pátek    6. února         14 – 17 hodin
sobota  7. února            9 – 11 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou 
školní docházkou, děti narozené od 1. 9. 2002 
do 31. 8. 2003 a děti narozené od 1. 9. 2003 do  
31. 12. 2003, jejichž rodiče požádají ředitelství 
ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních 
škol se rodiče mohou informovat v mateřských 
školách, které děti navštěvují, na ředitelství zá-
kladních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů 
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského 
v Blatné.

Technické služby města Blatné s.r.o.

upozorňují
podniky, organizace a podnikatele:

Nové nálepky na svoz komunálního 
odpadu je možné 

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

pondělí - pátek v době od 6:00 do 
14:30 (ve středu do 16:00).

Nálepky z roku 2008 na svoz komu-
nální odpadu platí do středy

28. ledna 2009.
Od února budou vyvezeny pouze 

nádoby označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy 

v lichý týden!

Občané Blatné platí stejně jako 
v loňském roce poplatek za likvidaci 

komunálního
odpadu MěÚ Blatná!!!

Městská policie Blatná informuje

Dne 20. 12. 2008 byla Městskou policií Blatná 
odchycena volně pobíhající fenka křížence, stáří 
cca 3 roky, černobílé barvy. V současné době je 
fenka umístěna v záchytných kotcích městské 
policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod 
Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 
-  p. Vaněk. 

 Dne 18. 1. 2009 bylo Městskou policií Blatná 
odchyceno volně pobíhající štěně fenky křížence, 
stáří cca. 4 měsíce, černobílé barvy. V současné 
době je štěně umístěno v záchytných kotcích 
městské policie, a to v objektu Čistírny odpadních 
vod Blatná.

     Majiteli nebo případnému zájemci infor-
mace podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 -  p. 
Vaněk.                            Městská policie Blatná

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

http://www.mesto-blatna.cz

Městskému úřadu Blatná, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 12.1.2009 

naposledy rozloučit s panem
Karlem Formánkem,

děkuje za projev účasti, květinové dary 
a vzpomínku 

Marie Formánková s rodinou.

Věříme, že jsme stejně jako vy vykročili tou 
správnou nohou do nového roku 2009.

Také v tomto roce vás na stránkách Blaten-
ských listů chceme informovat o našich akti-
vitách. Po vážných úvahách o další existenci, 
jsme se znovu rozhodli i nadále pokračovat. 
Snad k tomu přispěla i vaše návštěvnost a zájem 
o „České Vánoce 2008“, za který vám všem moc 
děkujeme.

V letošním roce tedy naleznete prodejnu  
„U SVATÉ KATEŘINY“ ve stejné podobě:

■ Lidové řemeslo Blatná vám zde nabízí 
výhradně sortiment české umělecké tvorby sou-
časnosti – upřednostňuje a představuje blatenské 
výtvarníky a tvůrce.

■ Na předním místě naší nabídky blatenského 
řemesla je HISTORICKÉ SKLO V. VLASÁKA 
Z BĚLČIC, které v naší prodejně získáte za ceny 
přímo od výrobce. Po malé odmlce vám sklářské 
výrobky nabídneme opět v plném rozsahu. Vybí-
rat a objednávat lze přímo z bohatého katalogu 
exkluzivních pohárů aj. výrobků.

■ Součástí naší nabídky jsou také mapy, 
pohledy a suvenýry vč. informací určených pro 
turisty.

■ Blatenské listy pro obce si i nadále můžete 
vyzvedávat u nás nebo v sousední drogerii.

■ Doplňkem je stále ještě něco ze starožitností 
a kuriozit.

■ Neuskuteční se přijímání zakázek pro 
RÁMAŘSTVÍ pana TRÁVNÍČKA tak, jak jsme 
v loňském roce upozorňovali. Se svými požadav-
ky budete muset přímo na provozovnu na nové 
adrese U SLADOVNY 277 (naleznete ji v zadním 
areálu STS).

KALENDÁŘE SOB 2009
Ještě několik kusů tohoto kalendáře, který 

obsahuje řadu důležitých a zajímavých informací 
z vašeho regionu, zbývá v naší nabídce.

Co vám všem přejeme do nového roku?
Kromě optimismu a zdraví, které je nutné 

v první řadě, abychom měli k sobě blíž, záleželo 
nám na druhých jako na sobě samých, abychom 
spolupracovali a jen zdravě si konkurovali. Aby 
soused z vedlejší ulice či obce byl také ještě 
naším člověkem a ne nepřítelem. Teprve tehdy, 
když lidé budou žít v souladu a porozumění, se 
krásný blatenský kraj ještě více rozzáří a zaplní 
sluncem.

E. FUČÍKOVÁ, LIDOVÉ ŘEMESLO

13.2.  Kuchařské  čarování  19,00 h.
Do kuchařského umění nás nechá nahléd-

nout mistr řemesla pan Stupka (známý 
z pořadu „Prima vařečka“ na TV Prima).
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Je již dlouholetou tradicí, že město 
Blatná slavnostně vítá své občánky 
do života. 

Rada města dne 7. ledna 2008 svým 
usnesením č. 7/08 schválila dětem na-
rozeným v roce 2008  příspěvek ve výši 
4 000,- Kč. Zároveň stanovila zásady 
pro výplatu  – příspěvek bude vyplácen 
dítěti narozenému od 1. ledna 2008, 
jehož matka má v době narození dítěte 
trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, 
a to po dobu minimálně 2 let před na-
rozením dítěte. Při  vítání občánků je 
předána poukázka, která je následně 
proplacena v pokladně MěÚ Blatná. 
V případě neúčasti na vítání občánků si 
matka může poukázku vyzvednout na 
odboru správním MěÚ Blatná.

Tento příspěvek bude vyplácen 
i dětem narozeným v roce 2009 opět 
za podmínky trvalého pobytu matky 
v Blatné dva roky před narozením 
dítěte, nově rada města stanovila, že 
příspěvek se nevyplatí matce, u které 
budou zjištěny ke dni vyplacení pří-
spěvku závazky vůči městu. 

V roce 2008 se vítání občánků na 
blatenském zámku uskutečnilo v břez-
nu, říjnu a prosinci.

26. a a 27. března byli přivítáni tito občánci,  1 a 2. října 2008 byli přivítání občánci: 
kteří se narodili v roce 2007:   Natálie Michálková  nar. 20.11.2007 
Anežka Hamplová nar. 18.03.2007             Lucie Maroušková  nar. 02.01.2008
Jiří Mázdra  nar. 26.06.2007    Vanesa Pekárková  nar. 02.01.2008
Marek Sitter  nar. 09.07.2007          Martin Teško  nar. 02.01.2008
Linda Lehečková nar. 13.07.2007  Beáta Sára Tešková  nar. 02.01.2008
Kristýna Kluknerová nar. 19.07.2007          Simona Urbanová  nar. 12.01.2008
David Ochotný  nar. 19.07.2007      Martin Slanec  nar. 21.01.2008
Michal Fiala  nar. 02.08.2007            Jan Novotný  nar. 06.02.2008
Amálie Pancová  nar. 11.08.2007            Eliška Šmatová  nar. 10.02.2008
Josef Buřič  nar. 02.09.2007           Jonáš Teska  nar. 10.02.2008
Eliška Velenovská nar. 05.09.2007  Petra Roučková  nar. 16.02.2008
Martin Fišer  nar. 05.09.2007           Jakub Viktora  nar. 27.02.2008
Šimon Fiřt  nar. 10.09.2007  Vojtěch Dokoupil  nar. 14.03.2008
Daniel Šorna  nar. 13.09.2007            Kateřina Peroutková nar. 17.03.2008
Luboš Šimeček  nar. 18.09.2007            Karolína Pauknerová nar. 20.03.2008
Tadeáš Tůma  nar. 23.09.2007            Lucie Zimmermannová nar. 26.03.2008
Sára Pešková  nar. 26.09.2007  Tomáš Kvarda  nar. 01.04.2008
Tomáš Vrba  nar. 02.10.2007           Jakub Scholler  nar. 03.04.2008
Jakub Slezák  nar. 02.10.2007            Matěj Chlanda  nar. 17.04.2008
Tereza Thurnová  nar. 16.10.2007  Patrik Březnický  nar. 23.05.2008
Karolína Baťková nar. 17.10.2007       Anna Jíchová  nar. 19.12.2007
Adam Král  nar. 02.11.2007            Trinh Thai Anh Tran nar. 09.01.2008
Nela Filausová  nar. 06.11.2007            Robin Mráz  nar. 05.05.2008
Jakub Macháček  nar. 17.11.2007              Julie Jiroušková  nar. 06.05.2008
Pavla Cmuntová  nar. 06.12.2007         Josef Chvátal  nar. 10.05.2008
Natálie Kopáčková nar. 25.12.2007          Markéta Vilítová  nar. 27.05.2008
Anežka Vaněčková nar. 27.12.2007               František Vinter  nar. 30.05.2008
      Klaudie Koleňová  nar. 30.05.2008
      Tomáš Pechr  nar. 01.06.2008
      Barbora Lukešová  nar. 03.06.2008
      Lukáš Tvrdý  nar. 04.06.2008
      Aneta Hugrová  nar. 05.06.2008
      Anna Uldrichová  nar. 10.06.2008 
      Tomáš Říha  nar. 09.06.2008
      Tereza Čížková  nar. 26.06.2008
      Eva Zajícová  nar. 30.06.2008

      Zároveň bylo předáno 30 poukázek v hodnotě  
      4 000,- Kč maminkám, které splnily podmínku  
      trvalého pobytu.

Vítání občánků v roce 2008

Foto: Dagmar Šornová

16. prosince 2008 byli přivítání občánci:
Filip Hucek  nar. 06.04.2008  Matěj Fejtl  nar. 06.08.2008
Adriana Tichá  nar. 27.06.2008  Jan Vacek   nar. 20.08.2008
Jakub Macháček  nar. 01.07.2008  Nela Ratajová  nar. 03.09.2008
Alena Slezáková  nar. 01.07.2008  Julie Gschwendtnerová nar. 13.09.2008
Petr Thorovský  nar. 01.07.2008  Vojtěch Šafařík  nar. 17.09.2008
Eliška Maříková  nar. 06.07.2008  Eliška Vilítová  nar. 19.09.2008
Matěj Bláha  nar. 08.07.2008  Pavel Pavlík  nar. 02.10.2008
Michal Hromada  nar. 09.07.2008  Jaroslav Mašek  nar. 04.10.2008
Michal Tvrdý  nar. 22.07.2008  Adéla Sekáčová  nar. 09.10.2008
Matěj Drábek  nar. 25.07.2008  Theodor Horký  nar. 15.10.2008
Simona Šustrová  nar. 31.07.2008  Filip Červenka  nar. 01.11.2008
Jan Jeřábek  nar. 01.08.2008  Natálie Rybová  nar. 04.11.2008
Jan Běhavý  nar. 05.08.2008  Tereza Křečková  nar. 05.11.2008
Adéla Kratochvílová nar. 06.08.2008

Zároveň bylo předáno 24 poukázek v hodnotě  4 000,- Kč maminkám, které splnily podmínku trvalého pobytu. 
Tradice vítání občánků bude pokračovat i v roce 2009. Vítáním občánků je pověřena Komise občanská ve spolupráci se správním odborem. Rodiče 

budou nejdříve vyzváni k udělení souhlasu s předáním osobních údajů svého dítěte z registru obyvatel členkám této komise, neboť od platnosti zákona na 
ochranu osobních údajů v roce 2000 nesmí být tyto údaje z evidence obyvatel bez souhlasu občana nikomu sděleny. 

V Blatné 8. ledna 2009            
           Hana Valachová, ved. správ. odboru
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Na hnízdě na blatenském lihovaru opět 
zimuje čapí pár - jedná se o zkušené otužilce, 
kteří úspěšně přečkali v Blatné již celou minulou 
zimu a samec dokonce zimuje již třetím rokem. 
Minulé dvě zimy pro ně ale nebyly teplotně pří-
liš náročné, letos se dočkali tvrdší zkoušky. Spí 
většinou na svém hnízdě a ve dne loví nejčastěji 
na řece pod zámkem hned naproti lihovaru nebo 
často na protějších sádkách. Jsou i po lednových 
mrazech zatím ve výborné kondici. Samice má 
černý kroužek Radolfzell A3293 (je původem 
z Bavorska - kroužkovaná jako mládě v roce 
2003 v Gerhardshofen 231 km západně, od roku 
2005 hnízdí v Blatné), samec má zelený kroužek 
pouze s písmeny 
PR , jeho původ 
zatím není zcela 
jasný, ale v Blatné 
již potřetí zimuje 
a dvakrát s uvede-
nou samicí úspěš-
ně vyvedl mladé. 
Mláďata naštěstí 
nenásledovala pří-
klad rodičů a jak 
se na čápy sluší 
odlétla zimovat do 
Afriky, pravděpo-
dobně přes Špa-
nělsko (menší část 
středoevropských čápů létá i východní cestou 
Tureckem, Izraelem a Egyptem). 

Čápi na zasněženém hnízdě či na ledu budí 
zaslouženou pozornost většiny blatenských 
občanů i návštěvníků Blatné, především si však 
zaslouží poděkování zaměstnanci Blatenské ryby, 
kteří čápům přilepšují a přikrmují je, a pracovníci 
lihovaru, kteří je starostlivě denně sledují a při 
známce počínajícího vysílení by hned případně 
kontaktovali odbor životního prostředí MěÚ (čápi 

jsou zvláště chráněnými živočichy, proto my 
ostatní čápy sledujme raději zpovzdálí, abychom 
je zbytečně neplašili a neubírali jim energii), od-
borníka na čápy pana Mgr. Chvapila z Roudnice 
(každoročně jezdí do Blatné kroužkovat mláďata) 
a v případě nouze by byli čápi odchyceni a posta-
rala by se o ně stanice ČSOP pro hendikepované 
volně žijící živočichy v hájence Makov v Nové 
Vsi u Čížové. Pokud si čápi povedou tak dobře 
jako dosud až do konce zimy, neměl by být odchyt 
nutný (vzhledem k jejich dosavadní kondici by 
byl i téměř nemožný). Pro čápy nejsou největší 
překážkou ani tak nízké teploty, jako hlavně ne-
dostatek potravy, není-li sníh a zamrznuto, mají 

šanci si nalovit 
v rybnících a v ře-
ce a hlodavce na 
loukách a polích, 
ale při současné 
sněhové pokrývce 
a zamrznutí hla-
din by bez výše 
uvedené lidské 
pomoci potravu 
sháněli hůře.

Kvůli blaten-
ským čápům do 
Makova nevolejte 
(jsou pod dohle-
dem a pomoc by 

v případě potřeby byla zajištěna), ale pro případ, 
že najdete jiné zraněné či hendikepované volně 
žijící živočichy, připomínáme číslo na záchranou 
stanici Makov v Nové Vsi u Čížové: 724090220. 
Bližší informace o ptácích a jejich ochraně lze 
získat i na webu České společnosti ornitologické 
www.cso.cz

Přejme našim čápům, ať zbytek zimy přečkají 
ve zdraví a na jaře vyvedou další mladé.

Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík

Blatenští čapí otužilci

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

2009
Rok 2008 uplynul. Byl to rok „magických 

osmiček“. Rok, ve kterém jsme si připomínali 
velké množství významných historických udá-
lostí, právě s osmičkou na konci letopočtu, které 
se ať už kladně či záporně zapsaly do chodu naší 
historie. Přelom roku starého a nového zastihl 
přírodu v půvabném mrazivém oparu. Téměř 
na všech rybnících ocitnuvších se pod ledovým 
příkrovem můžeme zahlédnout množství brus-
lařů, stromy jsou ojíněny nánosem zmrzlého 
vlhka a příroda celá naskýtá netušených možností 
pro romantické oko či pro objektiv fotografa. 
Chladné počasí poskytuje i zasmušilejší obrá-
zek. To když se v některých domácnostech stane 
otopem všechno co přijde pod ruku a z komínu 
se poté line cosi děsivého. Možná za to může 
i ona východní velmoc, která opět dokazuje, že 
nemusí být zrovna studená válka, abychom měli 
respekt a přiškrcením plynovodních kohoutků 
dala najevo, že je velkým hráčem na evropském 
energetickém hřišti. Kolbiště zvané Evropská 
unie je na půl roku v područí naší země, dá-li se 
to tak nazvat. Mnozí z nás jsou zvědavi na to, 
jak to budeme novodobé RVHP „sladit“ a jak na 
to budou reagovat oranžoví třicetikoruníci, kteří 
se ujali vlády v krajích na základě lichých slibů 
postavených na zrušení poplatků, které možná 
mohly naše zdravotnictví postavit na nohy. Bylo 
by možná zajímavé sledovat, která strana by 
vyhrála kterékoliv volby, pokud by postavila 
a situovala svůj program na zrušení šestnáctipro-
centního navýšení cen elektřiny, na tom, že bude 
diskriminovat či sankcionovat a znevýhodňovat 
kuřáky s jistě vyšší než třicetikorunovou (mnohdy 
denní) spotřebou kuřiva, či strany, která by slíbila 
modré z nebe, které nemusí zákonitě přiletět na 
křídlech takto barevných ptáků. Jen doufejme, že 
se nebude tolik dařit značně červivým třešním. 

Máme tu rok 2009 a jisté je, že bude opět 
zajímavý. I z toho důvodu, že to bude opět rok 
magický, tentokrát rok magických devítek, další 
rok s množstvím historických výročí. Hned 
v lednu jsme si připomněli čtyřicetileté smutné 
výročí smrti Jana Palacha, který spáchal hrdin-
ský čin na protest proti trudomyslnosti českého 
národa po srpnové invazi „spojeneckých“ vojsk 
v roce 1968. O dvacet let později předznamenala 
lednová vzpomínka na tuto událost pozdější 
pád socialistického režimu, v listopadu 1989. 
Vzpomeneme také na rok 1939, na obsazení 
naší země fašisty, na rok 1949, v kterém první 
justiční vražda, jejíž obětí se stal generál Heliodor 
Píka, předznamenala politické procesy a cílenou 
likvidaci lidí nevhodných komunistickému 
režimu, rok, ve kterém zákon o kolektivizaci 
umožnil zahájení zabavování, konfiskaci majetků, 
zničení selského stavu a zpřetrhání generačních 
pout nejen k půdě. Srpen 1969 pak byl rokem, 
kdy do občanů v pražských ulicích již nestřílela 
okupační vojska, ale vlastní represivní složky, 
rok ve kterém národní hokejový tým pomstil 
alespoň na sportovním bojišti sovětskou potupu 
předchozího roku. Vzpomeneme již zmiňovaný 
rok 1989 s tehdejšími významnými společenský-
mi změnami. Mimo zmíněná výročí jsem vybral 
několik zajímavých letopočtů s devítkou na konci, 
které poznamenaly chod českých dějin a které si 
povětšinou zaslouží vzpomínku: 1419 – první 
pražská defenestrace, 1609 – Majestát Rudolfa 
II. zajistil alespoň na nějaký čas náboženskou 
svobodu v zemích Koruny České, 1789 – Josef 
II. zrušil robotu, 1929 – otevření Svatovítské 

katedrály po předchozí završené dostavbě, 1959 
– vybudování přehradní nádrže Lipno, 1979 
– zavedení letního času, 1989 – vydání manifestu 
Několik vět, Václav Havel zvolen prezidentem, 
1999 – přijetí ČR do NATO, úmrtí Jaroslava Fo-
glara. Dala by se jistě v našich dějinách najít ještě 
celá řada letopočtů s „devítkou“, ale to by možná 
bylo na obsáhlou seminární práci.

V roce 2009 nás čeká inaugurace historicky 
prvního černošského prezidenta USA či mistrov-

ství světa v klasickém lyžování v Liberci a celá 
řada dalších událostí. Nový rok bude prostě opět, 
ostatně jako každý rok, plný očekávání a čekání na 
to, co přijde nebo na to, co by přijít mohlo, čekání 
na to, jestli se něco změní v našich životech, což 
je v podstatě neustále se opakující otázka a dou-
fejme, že bude lepší než ten loňský. Pojďme tedy 
vstříc osudu a přejme si pevného zdraví!

Václav Cheníček
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PROMĚNY BLATNÉ
Je možné, že se vám zdá, že Blatná a její okolí se moc nemění, ale opak je pravdou. Za posledních několik desítek let se změnilo spoustu míst. Připra-

vila jsem pro vás malou ukázku těch nejznámějších míst, která se proměňovala v čase až do dnešní podoby. V dnešním třetím díle tohoto malého seriálku 
uvidíte změny sochy sv. Václava, náměstí Míru a nádraží.

nádraží v Nádražní ulici (rok neznámý) a v roce 2007

náměstí Míru (blatenská věž a mariánský sloup) v roce 1969 a v roce 2007
Pokud se vám fotografie z dnešního dílu Pro-

měn Blatné líbily, můžete se na ně podívat v lepší 
kvalitě a barevném provedení na internetových 
stránkách věnovaných Blatné a okolí www.bla-
tensko.com. V sekci „Blatná dříve a dnes“ najdete 
i další místa, jejichž vzezření se za poslední dobu 
změnilo. Jestli máte doma jakékoliv staré fotogra-
fie Blatenska, byla bych moc ráda, kdybyste se
ozvali a tyto mi zapůjčili. Za případnou spolupráci 
předem děkuji. 

Lucie Braunová
www.blatensko.com

socha sv. Václava u nádraží (rok neznámý) a v roce 2007

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
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 ZÁKLADNÍ   ŠKOLA,  BLATNÁ,  HOLEČKOVA  1060
SE  VZDĚLÁVACÍM  PROGRAMEM  PRO  ŽÁKY  
SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

O Z N A M U J E 

 RODIČŮM  ŽÁKŮ  SE  SPECIÁLNĚ  VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
( zdravotní  postižení,  zdravotní  znevýhodnění,  sociální  znevýhodnění ),

narozených  do  31.8. 2003, že

Z Á P I S

do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
na školní rok 2009/2010

se bude konat v budově školy Holečkova 1060
ve  čtvrtek  5. února   od  13   do  17  hodin

v  pátek  6. února   od  9  do  14  hodin
Bližší informace na telefonu 383 422 881, osobní konzultace kdykoli

a RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
narozených do 31.8. 2003, že

Z Á P I S 

do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505
na školní rok 2009/2010

se bude konat v budově školy Nerudova 505
ve čtvrtek 5. února od 9 do  17 hodin

v pátek 6. února od 9  do 14 hodin
Bližší informace na telefonu 383 420 215, osobní konzultace  kdykoli

Vážení čtenáři,

jak jste již jistě v celostátních i regionálních 
médiích zaznamenali, byl od 1. ledna 2009 no-
velou zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění 
(zákon o odpadech) zaveden nový poplatek za 
registraci (přihlášení) určité skupiny starších vozi-
del. Protože ne všechny informace, které jsem měl 
možnost zaznamenat, byly zcela přesné, pokusím 
se v tomto článku zopakovat, koho se poplatek 
týká a kdo, kdy a v jaké výši jej vybírá. 

Poplatek se týká pouze vozidel kategorie 
M1 a N1, tedy osobních automobilů a lehkých 
nákladních automobilů o celkové (nejvyšší 
povolené) hmotnosti do 3,5 t. Netýká se tedy 
například motocyklů, traktorů, autobusů, větších 
nákladních automobilů, přívěsů apod. Poplatek se 
dále netýká těch vozidel, které plní emisní limity 
výfukových plynů odpovídající minimálně EURO 
3 a výše. Sazba poplatku pro vozidla kategorií M1 
a N1, která nesplňují emisní limity alespoň na 
úrovni EURO 3, je dle § 37e zákona o odpadech 
stanovena takto:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot 
emisí EURO 2,

 b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot 
emisí EURO 1,

 c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních 
hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.

Poplatek se vybírá pouze v případě registrace 
vozidla na nového provozovatele (vlastníka). 
Pokud tedy někdo vlastní starší automobil, který 
svými parametry uvedenému poplatku teoreticky 
podléhá a má jej řádně přihlášený (je zapsán 
jako provozovatel v tzv. „malém“ i „velkém“ 

technickém průkazu), může vozidlo za zákonem 
stanovených podmínek (sjednaná smlouva pojiš-
tění odpovědnosti z provozu vozidla, platná STK 
atd.) i nadále provozovat a nevzniká mu automa-
ticky žádná povinnost cokoliv dalšího platit. Ta 
by vznikla až případnému novému provozovateli 
při přeregistraci vozidla. Poplatek se tedy netýká 
úkonů typu dočasného vyřazení (depozitu) ani 
jeho ukončení, trvalého vyřazení vozidla apod. 
Poplatek se vybírá až od nového provozovatele 
vozidla – původní provozovatel tedy na úřadě 
podle místa svého trvalého bydliště provede 
avizaci odhlášení na nového provozovatele (tzv. 
„odhlášku“) i nadále zadarmo, je ovšem nutné 
počítat s možností, že povinnost nového provo-
zovatele zaplatit uvedený poplatek může ovlivnit 
prodejní cenu automobilu. 

Existuje též určitá skupina zvláštních případů 
přeregistrací vozidel (např. dědictví, vývoz do za-
hradničí apod.), které uvedená novela zákona ani 
prováděcí metodický pokyn Ministerstva dopravy 
přímo neřeší a kde rozhodnutí, zda vybrat či nevy-
brat poplatek, závisí přímo na posouzení situace 
konkrétním úřadem. MěÚ Blatná, odbor dopravy 
se zatím (do případné změny legislativy) rozhodl 
postupovat v těchto záležitostech takto: nebudeme 
vybírat poplatek v případě změny trvalého pobytu 
provozovatele vozidla, v případě přímého nabytí 
vozidla v dědickém řízení a při registraci vozidla 
k trvalému vývozu do zahraničí; naopak v případě 
registrace (převodu) vozidla, kdy jej provozovatel 
následně dočasně nebo trvale vyřazuje, poplatek 
vybírat budeme, protože se dle našeho názoru 
jedná o standardní případ registrace vozidla, po 
které pouze následuje další úkon. Na základě již 

zmíněné metodiky Ministerstva dopravy nebude 
odbor dopravy vybírat poplatky ani v případě, že 
původní provozovatel zahájil proces přeregistrace 
(provedl avizaci odhlášení) před 1. 1. 2009. 

Poplatek se platí přímo na odboru dopravy 
při žádosti o registraci dovezeného nebo již pro-
vozovaného vozidla v ČR. Poplatek nenahrazuje 
ani neruší stávající správní poplatky za přihlášení 
vozidla. Takže např. pokud bude provozovatel 
žádat o přihlášení (převod) v ČR již registrova-
ného osobního automobilu splňujícího emisní 
limity EURO 2, bude konečná výše poplatku činit 
800 Kč (standardní správní poplatek podle zákona 
o správních poplatcích) + 3 000 Kč (poplatek 
podle zákona o odpadech) = 3 800 Kč. Poplatek 
se platí za každé vozidlo pouze jednou. Pokud je 
tedy poplatek podle zákona o odpadech za vozi-
dlo již jednou zaplacen, další registrace (převod) 
vozidla tomuto poplatku nepodléhá. Skutečnost, 
že poplatek byl již zaplacen, se eviduje v registru 
vozidel a osvědčuje ji doklad vystavený odborem 
dopravy, který obsahuje mimo jiné zaplacenou 
částku a VIN vozidla.  

Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní 
emisní limit EURO, je rozhodující zápis v tech-
nickém průkazu vozidla (u dovezeného vozidla 
zápis v zahraničním technickém průkazu), a to 
buď v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. 
Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ 
nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní 
normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice 
EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO od-
povídá konkrétní emisní norma, je možné zjistit 
v tabulce, kterou má odbor dopravy k dispozici. 
Protože je tato tabulka velmi rozsáhlá, není možné 
ji zde otisknout a je k dispozici k nahlédnutí na 
odboru dopravy MěÚ Blatná, či na elektronické 
úřední desce odboru dopravy. Tu lze nalézt na 
stránkách www.mesto-blatna.cz, po zadání polo-
žek Městský úřad / Úřed.desky odborů / Odbor 
dopravy, nebo po zadání níže uvedené internetové 
adresy, kdy se zobrazí přímo zmíněná tabulka:    
http://mestoblatna.savana.cz/desky/deska/odbo-
ry/dopr/999999945/clanek.doc

V případě, kdy potřebný zápis plnění emisního 
limitu nebo normy nebude v technickém průkazu 
uveden a odbor dopravy jej nezjistí ani z jemu 
dostupných podkladů (např. spisové dokumentace 
vozidla), bude odbor dopravy MěÚ Blatná takový 
automobil, v souladu s metodikou Ministerstva 
dopravy, považovat za vozidlo nesplňující žádné 
emisní limity a vybere poplatek ve výši 10 000 
Kč. Další možností provozovatele vozidla v tomto 
případě je předložení potvrzení výrobce vozidla 
(resp. akreditovaného zástupce) nebo pověřené 
zkušebny o plnění konkrétního emisního limitu. 
Odbor dopravy následně vybere poplatek odpo-
vídající emisnímu limitu uvedeném na zmíněném 
potvrzení. 

Na závěr bych chtěl připomenout, že poplatek 
podle zákona o odpadech není příjmem Města 
Blatná, ale Státního fondu životního prostředí, na 
jehož účet jsme následně povinni peníze převádět. 
Zavedení poplatků tak pro Městský úřad Blatná 
nepřináší žádný zisk, ale pouze finančně nekom-
penzované zvýšení administrativních nákladů. 

Za MěÚ Blatná, odbor dopravy
Jan Valášek

Poplatky za přihlášení starších automobilů
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Adventní nálada 
v MŠ Záboří

 Měsíc prosinec přínáši do naší mateřské školy 
vždy zvláštní sváteční náladu. Děti za pomoci 
učitelek vytváří mikulášskou a vánoční výzdobu 
do všech prostor MŠ, jako např. vánoční ozdoby, 
přáníčka dárečky, pro nejbližší apod.

5. prosince  -  MŠ navštívil MIKULÁŠ, ČER-
TI  A  ANDĚL. Mikuláš přečetl ze své knihy 
dětem, jak moc byly hodné. Děti zazpívaly, zareci-
tovaly a za své výkony byly náležitě odměněny.

10. prosince  -  navštívili jsme s dětmi diva-
delní představení Čertův švagříček v podání SDO 
Blatná. Díky jejich skvělým výkonům se nám 
představení moc líbilo.

15. prosince  -  pro děti byla přichystána na-
dílka u vánočního stromečku. Dopolední čekání 
na Ježíška jsme si zkrátili pestrými činnostmi, 
vánočními zvyky a výrobou svícnů. Z nadělených 
dárků měly děti velkou radost.

20. prosince  -  společně s dětmi jsme vy-
stoupili u vánočního stromu v Záboří s pásmem 
vánočních koled.

Touto cestou děkujeme sponzorům, bez kte-
rých by nebylo možné nakoupit vánoční dárky 
a uspořádat tyto akce pro děti z naší MŠ. Jedná 
se o tyto sponzory:

 
Jan Saudek  -  fotograf Praha
Ing. Josef Slavík  -  Záboří
Ing. Petr Kocian   -  Pekon  s.r.o. Záboří
OÚ Záboří
ZD Záboří
Bohumil Cihla  -  Záboří
Martina Balková  - Záboří
Jiřina Bigasová  -  Lažánky
Martina Třeštíková  -  Lažánky
 
Závěrem  přejeme všem čtenářům Blatenských 

listů do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Za MŠ Záboří Hanka Petlánová

Tři králové
Svátek Tří králů je pokračováním vánočních 

svátků, kdy se do Betléma přišli poklonit tři mu-
drci z Východu narozenému králi Židů, Božímu 
Synu.

Přečtěme si, co o této události ve svém evan-
geliu  píše sv. Matouš:

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za 
dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se 
objevili v Jeruzalémě a ptali se:,,Kde je ten právě 
narozený král Židů? Viděli jsme jeho hvězdu na 
východě a přišli jsme se mu poklonit.“

Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním 
celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze, 
zákoníky lidu a vyptával se jich , kde se má 
Mesiáš narodit.Oni mu odpověděli:,, V Judském 
Betlémě.“

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a po-
drobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda uká-
zala. Potom je poslal do Betléma a řekl:,, Jděte 
a a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile 
je naleznete, oznamte mi , abych se mu i já šel  
poklonit.“Oni krále vyslechli a dali se na cestu. 

A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před 
nimi, až se zastavila nad místem,kde bylo to 
dítě. Když spařili hvězdu, zaradovali se velikou 
radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho 
matkou;padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu 
přinesené dary - zlato,kadidlo a myrhu. Potom na 
pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy 
odcestovali do své země. (Mt 2, 1-12)  

Zlato označovalo královskou důstojnost, ka-
didlo modlitdby a oběti a myrha byla znamením 
člověčenství.

Svátek Tří králů, jinak nazývaných mudrci 
z Východu, je velmi starým svátkem s názvem  
Zjevení Páně a připomínáme si ho 6. ledna. V té-
to době k nám v posledních letech přicházejí tři  
koledníci, oblečení do bílých hábitů s korunami 

na hlavách, které jsou označeny písmeny K, M 
a B. Obyvatelům domácnoti, která je přijme, 
přejí štěstí, zdraví, dlouhá léta a  na dveře jim 
posvěcenou křídou píší letopočet a písmena 
K, M, B. Tyto známé litery nejsou začátečními 
písmeny jmen králů (Kašpar, Melichar, Baltazar) 
,ale zkratkou požehnání, které  znamená:  Kristus  
mansionem benedicat. V překladu: Pán žehnej 
tomuto domu (bytu).

Charita, která tuto tříkrálovou sbírku pořádá, 
použije vybrané peníze na své četné projekty, 
o kterých je veřejnost řádně informována. 

Použitá literatura: časopis Setkání, evangelium 
(Mt 2, 1-12), kniha Rok se svatými.

Marie Kýčková

Uplynulý rok 2008 a pejsci v zá-
chytných kotcích Městské  

policie Blatná

Pozornější občané Blatné si při poslechu 
hlášení městského rozhlasu určitě již opakovaně 
všimli, že poslední dobou stále častěji slyší infor-
maci o tom, že strážníci městské policie nalezli 
nebo někde odchytli volně pobíhajícího, případně 
toulavého pejska a prostřednictvím těchto hlášení 
mu hledají jeho majitele a nebo nějakého nového 
hodného páníčka. Proto zde chci zveřejnit několik 
údajů týkajících se této problematiky. 

Za celý rok 2008 bylo do našich záchytných 
kotců, které jsou zbudované  v objektu Čistírny 
odpadních vod v Blatné umístněno celkem 31 
pejsků (pro srovnání - v roce 2007 „pouze“ 10). 
Zde nejsou započítáni ti, kteří například svému 
páníčkovi utekli při procházce a po nalezení 
městskou policií byli opět majiteli předáni. Sa-
mozřejmě záleží na tom, zda uvedený pejsek má 
na obojku evidenční známku s číslem dle které 
je zjištěn majitel pejska. Těchto 31 pejsků bylo 
umístněno do kotců na delší dobu, tím se myslí 
déle než dva dni. Uvádím,  že na základě hlá-
šení městským rozhlasem, zveřejnění fotografií
a v poslední době i na internetových stránkách 
našich kotců (www.kotce-blatna.estranky.cz) se 
nám podařilo všem nalezeným pejskům najít nové 
majitele. Například jeden z nalezených pejsků zís-
kal nový domov až ve Vranově nad Dyjí.  Provoz 
našich kotců, veškeré veterinární služby a hlavně 
nákup krmení pro psy umístněné v kotcích je 
hrazen výhradně z rozpočtu městské policie. 
V uplynulém roce 2008 bylo z rozpočtu městské 
policie jen za krmení pro psy a  veterinární služby 
zaplaceno cca. 8.500,- Kč. Rovněž  materiální 
vybavení  pro bezpečné odchyty a následné pře-
vezení psů služebním vozidlem do záchytných 
kotců (např. odchytová tyč, odchytové rukavice, 
vodítka, náhubky, misky, převozní klec atd.) stá-
lo do současné doby městskou policii přibližně 
23.000,- Kč. Zde není započítána cena odborného 
školení které musí strážníci absolvovat, aby mohli 

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

http://www.mesto-blatna.cz

Autodílna AMK Blatná
Riegrova  773,   388 01  Blatná

Tel:  383 422634
Mob: 603 732 579

P r o v á d í m e :

► Pneuservis, včetně dodání pneumatik   
     různých značek
► Vyhledávání a odstraňování elektro- 
     nických závad diagnostikou Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel
► Roční servisní prohlídky vozidel
► Karosářské práce
► Lakování vozidel
► Prodej míchaných autobarev a la- 
     kýrnických potřeb
► Příprava vozidel na STK
► Výměna olejů, chladicích kapalin
► Montujeme tažná zařízení

Krásné foto z Vaší 
svatby 

www.kamilaberndorffova.cz

Prodám byt 3+1 v Blatné po 
kompletní rekonstrukci. Byt 

volný září-říjen 2009.
Tel.: 736647909

provádět bezpečné odchyty. Nechci dále nikoho 
zatěžovat čísly a informacemi týkajícími se této 
problematiky. Vždy se najde někdo, komu začne 
být pejsek na obtíž a tak se ho jednoduše zbaví 
tím, že ho vyhodí v blízkosti nějaké hlavní silnice 
nebo na okraji města s tím, že se už o něj někdo 
postará. Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat 
p. E. Fajovi a všem ostatním pracovníkům ČOV 
Blatná za to, jak velice moc nám pomáhají, aby 
pejsci kteří jsou umístnění  v záchytných kotcích 
měli vždy pečlivě uklizené kotce a plné misky. 
Další velké díky patří MVDr. V. Stoškovi, který 
se nám o pejsky stará po veterinární stránce. 

Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří si od 
nás již nějakého pejska vzali a jsou mu dobrým 
pánem v dnešní „drahé“ době. 

Velitel strážníků, Městské policie Blatná 
Petr Vaněk
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Frustrovaná naděje
 

Proč se stále vracím
na to samé místo
když vím, 
že má jisto.
Už se nevrátí.
 
A proč tam stále hledám
staré stopy z kvítí
když vím,
že oběma nám svítí
lucerna na cestu dál.
 
A proč tam stále stojím
a koukám k jeho cestě
když vím,
že anděl tvrdil zvěstně
musíš odejít.
 
Proč já tam pláču
a hladím oblázky
když vím,
že veškeré otázky
plynou ke hvězdám.

 
 Karolin Frühbauerová

Víno v pověstech i v historii lidstva.
Je potvrzeno, že pěstování révy vinné do-

provází vývoj člověka už po dlouhá tisíciletí. 
Podle knihy Genesis se už Noe po přežití potopy 
světa začal zabývat pěstováním vína.. Josephus 
Flavius ve svém spisku O příčinách jevů pří-
rodních vypráví, že si Noe povšiml plodů révy, 
nechal je samovolně zkvasit a vzniklo jakýsi 
nápoj, předchůdce dnešního vína. Zdálo se mu 
však trpké a kyselé. Smíchal tedy čtvero druhů 
krve ze zvířat s hlínou a vytvořil humus, jenž 
dal ke kořenům. Réva se mu odvděčila velkými 
a sladkými plody. Z nich vyrobil víno a opil se, 
jak se zmiňuje i Bible. Flavius k tomu dodává, 
že po vystřízlivění pak svým synům vysvětlil, 
že to byla názorná ukázka toho, co víno dovede. 
Má totiž vlastnosti zvířat, z jejichž krve vzešlo. 
Lidé se po jeho požití stávají zuřivými lvy, tupými 
berany, zhýralými všežravými vepři a obtížnými 
všetečnými opicemi.

S vínem se člověk skutečně setkával již v pra-
dávné historii. Na území dnešního Íránu a Iráku 
(pravlast ušlechtilé révy), Afganistanu, ale i ve 
východní Číně se pěstovala vinná réva před pěti 
až šesti tisíci let. Kolem roku 3500 př. Kr. bylo 
již vinařství na vysoké úrovni v Asýrii, Babylonu 
či v Egyptě, kde podle hieroglyfických záznamů 
pěstovali faraónové až osm druhů vína. Zdá se až 
neuvěřitelné, co dokázal člověk spolu s přírodou. 
Z původně malého hroznu a bobule lesní révy 
dokázal pomocí samoopylování a následného 
vhodného výběru zvětšovat velikost hroznu, 
tvar a barvu bobulí. Nastupující a rozpínající se 
islám zakazoval pití vína. Proto se pěstitelé sna-
žili vyšlechtit jedince s vybarvenými, sladkými, 
aromatickými hrozny, které byly vhodné k jídlu, 
neboť keře vhodné svými plody k výrobě vína 
nechával islám vysekat.

Úplně jinak se vyvíjelo vinařství v okolí 
Černého moře. Rodina černomořských odrůd 
je typická svými vyhraněnými vlastnostmi, 
vhodnými pro výrobu vín, která v létě smíchaná 
s vodou hasí žízeň. V zimě pak bylo tříslovité 
víno vhodným doplňkem k horké skopové kýtě 
prosycené lojem.

O významu vína ve starověku svědčí i to, že 
prvním zázrakem, který Kristus učinil, byla pře-
měna vody ve víno při svatbě v Káni Galilejské. 
A podle řeckých básníků umožňuje „božské opo-
jení duše vínem“ spolupodílet se,  byť jen dočasně, 
na stavu bytí, jež přísluší Bohům.

Podle římských pověstí byl Bakchus, což je 
přejmenovaný řecký bůh Dionýzos, unesen Ti-
tánem a roztrhán. V podzemní říši došlo k jeho 
znovuzrození. Podle toho si představovali, že je 
bůh vína přítomen v hroznech révy a při jejich 
rozdrcení je roztrhán.

K jeho znovuzrození dochází v přítmí vinného 
sklepa, kde se převtělí do moštu a potom do vína. 
Jeho vtělení do vína přinášelo lidem po mírném 
požití pocity blaha a po nadměrném požití roz-
pustilost a posléze divokost. V tom viděli dvojí 
projev Bakcha, a proto byl zobrazován jako bůh 
dvojí tváře. Zjara vyprchá Bakchus z mladého 
vína a znovu se převtělí ve vinné keře, které vyrazí 
novými letorosty.

Do západní Evropy přinesli pěstování vinné 
révy pravděpodobně Féničané, ve velkém roz-

sahu je pak rozšířili Římané. Ti byli, jak je vše-
obecně známo, velkými milovníky vína a platilo 
to i o jejich vojsku. Za vlády císaře Proba - 3. 
století po Kristu - bylo nařízeno vysazovat vinice 
i v římských koloniích za Alpami. Římští vojáci 
totiž dostávali denní příděl vína. Byl to 1 litr 
v době klidu zbraní, 2 litry v době válečné. Takové 
množství vína bylo jednak složité dopravovat do 
vzdálených severních římských posádek a uchovat 
je v pitelném stavu, ale hlavně velcí producenti 
vína,  kteří  získali  „státní zakázku“  na zásobo-
vání vojsk, dodávali vína podřadné kvality, což 
vedlo k nespokojenosti vojáků. To byl zřejmě 
jeden z důvodů k zakládání vinic a výrobě vína 
přímo v místě  posádky. 

Tak se také vinařství rozšířilo na západ, nejen 
do Gálie,  oblasti dnešní Francie, ale například  
i na Moravu. Právě na kopci pod Pálavou vybu-
dovala posádka X. legie z Vindobony opěrný bod 
a vysadila zde první vinnou révu. Dosvědčují to 
nalezené vinařské nože v budově vojenské stanice, 
kterou založili římští vojáci. 

K většímu rozšíření vinic dochází s příchodem 
křesťanství v období Velkomoravské říše. První 
písemná zmínka o vinicích na Moravě pochází 
z roku 1101 a je v zakládací listině benediktýn-
ského kláštera v Třebíči, který byl obdarován 
několika vinicemi. Později napomáhaly šíření 
vinic na Moravě některé klášterní komunity, 
především cisterciáci, kteří se v roce 1202 usadili 
na Velehradě.

O počátcích vinařství v Čechách se dozvídáme 
prostřednictvím pověsti, podle které zaslal v roce 
892 moravský kníže Svatopluk českému knížeti 
Bořivojovi a jeho choti Ludmile sud vína na 
oslavu narození jejich syna Spytihněva. Oběto-
vání tohoto vína zachránilo úrodu před suchem. 
Z vděčnosti se Ludmila s Bořivojem zasloužili 
o první výsadby v Čechách v okolí Mělníka. Na 
první vinici založené v Nedomicích u Mělníka se 
zaučoval tajům výroby vín i její vnuk sv. Václav. 
To byly základy svatováclavské vinařské tradice. 
V pozdějších letech byl sv. Václav označován jako 
nejvyšší perkmistr hor viničních.

O intenzivní rozvoj vinařství u nás se, jak 
známo, nejvíc zasloužil „otec vlasti“ Karel VI. 
Ale o jeho prozíravých činech, týkajících se vína 
i o novodobých dějinách vinařství zase příště. 
Dnes snad už jen pro zamyšlení několik přísloví 
o víně:  

Nepijeme proto, abychom upadli, ale proto, 
abychom se povznesli.                 Perské přísloví

Kdo pije, neví, jak víno škodí. Kdo nepije, neví, 
jak prospívá.                            Japonské přísloví

Není to víno, co činí člověka opilým – je to on 
sám.               Čínské přísloví

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. 
      Čínské přísloví

Dobré víno dělá dobrou náladu, dobrá nálada 
přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají 
vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člo-
věka.                         České přísloví

Zpracováno ze zdrojů NVC, Sommelierské 
akademie  aj.      

M. Žíla

O víně po kapkách – kapka třetí Očištění blatenského
učitele Šámala

V Blatenských listech číslo 21 z 5. prosin-
ce 2008 byl mylně označen blatenský učitel 
Šámal za propagátora a příznivce komunistic-
kého režimu. Na tuto nesrovnalost poukázali 
pamětníci z řad blatenských občanů, kteří 
ho osobně znali. „On byl naopak komunisty 
pronásledován a perzekuován. Od jisté doby 
nesměl učit a musel se živit manuálně na 
železniční dráze. Také jeho manželka byla 
z učitelského místa propuštěna a pracovala 
pak jako uklízečka. Učitel Šámal, což určitě 
stojí za zmínku, byl mimo jiné za válečné 
hrdinství vyznamenán samotným jugosláv-
ským prezidentem Titem. Určitě by se nikdy 
nesnížil k tomu, aby se paktoval s komunisty 
a nikdy nikomu neuškodil“, vypovídají shod-
ně blatenští pamětníci.

 Chtěl bych touto cestou blatenského učite-
le Šámala očistit a za dezinformaci se omluvit. 
V krátké době už jde o druhou nesrovnalost 
z jednoho a totéž článku. Je mi to velice líto 
a nevím, zda budu schopen někdy sám  sobě 
odpustit. Myslím si proto, že je na čase můj 
seriál o zločinech komunismu přerušit, ne-
boť jsem svým způsobem i když neúmyslně 
selhal. Bylo by jistě přínosné tento seriál 
někdy v budoucnosti dokončit, ale to záleží 
na mnoha okolnostech a mém zdravotním 
stavu. Řadu lidí přerušení tohoto seriálu po-
těší, zejména soudruhy, kteří se do mně často 
naváželi. Řada lidí mávne rukou a řekne: 
„Vždyť už je jiná doba!“ a vůbec je netrápí, 
že komunistické zločiny nebyly potrestány. 
Budu psát články s jinou tématikou.

 Váženým čtenářům Blatenských listů   
s pozdravem Vladimír Šavrda
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Vishay Electronic spol. s r. o., závod 25 Blatná – ESTA, p�ijme
pracovníka na pozici elektro-mechanik. Požadavky: SŠ s elektro-
technickým zam��ením. Dále hledáme montážní d�lníky do 
vícesm�nného provozu. 
Kontakt: tel.  383 455 511. 
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná 

Rekord ve vypouštění 
balónků

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov vyhlásilo pokus o společný zápis 
do České knihy rekordů pod názvem 

„Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi“.
Rekordní pokus proběhl v celé České republice v rámci projektu České 

Vánoce s Ježíškem.
Naše školka se také zúčastnila. Sešlo se nás na zimním stadionu opravdu 

hodně - balónků mohlo být ještě víc (poznatek pro příští rok). 
Celou akci ozvučil pan Zbíral, za což mu moc děkujeme. Na povel rádia 

„Faktor“ bylo vypuštěno asi 220 balónků. Nad hlavami se nám rozprostřelo 
modré mračno, které směřovalo k Ježíškovi. V celé republice bylo vypuštěno 
100858 balónků. 

Tímto pokusem se nám podařil zápis do knihy „Česká kniha rekordů“. 
Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Poděkování patří také panu Šůsovi 

za umožnění provedení akce na zimním stadionu. 
Dále panu Svobodovi, Matějkovi a Váňovi za nafukování balónků.
Díky a za rok nashledanou!

Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického  

Městský úřad Blatná 
Informace ke zrušení stavební uzávěry v lokalitě ulic Řečická 

a Na Růžových plantážích 
V první polovině února roku 2009 dojde vydáním opatření obecné povahy 

ke zrušení stavební uzávěry v lokalitě ulic Řečická a Na Růžových plantážích. 
Povolení na stavby rodinných domů bude možné podle zákona č. 183/2006 
Sb. vydat až po provedení technické a dopravní infrastruktury. Z hlediska 
dopravní infrastruktury je z vyjádření Policie ČR zřejmé, že stávající do-
pravní připojení do dané lokality je nevyhovující a bude vyžadovat úpravu 
a rozšíření stávající obecní  komunikace. Vzhledem k tomu není tedy možné 
v současné době vydat povolení pro zástavbu rodinnými domy. Alternativou, 
která by řešila tento stav, je uzavření plánovací smlouvy, kterou uzavře 
stavebník s obcí. V této smlouvě se pak obec zaváže, že do doby kolaudace 
rodinného domu provede úpravy komunikace, které pak umožní jeho do-
pravní připojení. Tato alternativa však bohužel závisí na možnostech města 
a na schválení rozpočtových finančních prostředků zastupitelstvem města. 
Stejným způsobem bude stavební úřad postupovat v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. v celém správním území ORP Blatná. 

Ing. Radek  Hajna, vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování

Drobné památky Blatenska
Seriál Drobné památky Blatenska vstupuje do třetího roku svého 

pokračování. Čtenářům Blatenských listů takto představujeme drobné 
sakrální památky, které se staly součástí kulturního dědictví, součástí 
krajiny samotné a do dnešních dnů nám v mnohých lokalitách připomínají 
skutky či pověsti vztahující se k danému místu. O mnohých památkách 
však nemáme historicky doložen jejich původ a tak se zde mnohdy objeví 
pouze strohý architektonický či stavební popis objektu. Touto formou 
bychom chtěli poděkovat těm, kteří svými podněty podporují tento seriál 
a zároveň uvítáme tipy či náměty na zveřejnění dalších drobných památek 
a historek, pověstí či faktů k nim se vztahujících, které můžete předat 
v Městském muzeu Blatná, či na Odboru majetku, investic a rozvoje, 
Městského úřadu Blatná. Výhledově plánujeme i knižní zpracování 
tohoto tématu.

Zajímavou drobnou pa-
mátkou je křížek na neobvyk-
lém sloupku na křižovatce 
cest z Blatné do Chobota 
a Drahenického Málkova, 
severně od Paštik. Samotný 
křížek je běžný, litinový 
s korpusem Krista, se štítkem 
a postavami u paty kříže. 
Zajímavý je poměrně vysoký 
trojhranný kamenný pilíř, 
jehož hrany jsou sraženy. 
V tomto případě se může 
jednat o zbytek božích muk, 
nově osazených křížem (2. 
pol. 19. stol.). Půdorys dříku 
pilíře napovídá na záměrné 
osazení této památky právě 
na křižovatce cest. Litinový 
kříž je v dobrém stavu, sokl s pilířem vyžadují konzervátorský zásah.

Václav Cheníček a Karel Petrán
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Pronajmu zachovalý rodinný dům v centru Blatné : 
3+1, zahrada, terasa, 6 000,- Kč + energie.

Tel. 606 646 914, 606 241 096

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE- měsíční statistika 
z informačních radarů - prosinec 2008   (do statistiky zahrnu-

ta pouze vozidla jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h.)

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.12.2008 do 23.59 hodin dne 
31.12.2008:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 84525
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti 

radaru): 49899
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 34626
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 17163
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 7156
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin (oběma 

směry): 113
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 03.00 – 03.30 hodin (oběma 

směry): 4
- průměrná rychlost: 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 109 km/h (27.12.2008 v 05.08 hodin směrem z měs-

ta) 

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.12.2008 do 23.59 hodin dne 
31.12.2008:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 160622
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 

71991
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti 

radaru): 88631
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky (oběma směry): 31774
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 14571
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma 

směry): 205
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma 

směry): 18
- průměrná rychlost: 50,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 121 km/h (22.12.2008 v 20.33 hodin směrem 

do města) 
Velitel strážníků Městské policie Blatná 

Petr Vaněk 

Pro školní rok 2009/2010 budou ve Střední odborné 
škole, Blatná, V Jezárkách 745, přijímáni žáci do 3 až 4 
tříd tří oborů:

podle zájmu do 1 až 2 tříd oboru Elektronické počítače (max. 60 
míst)

do 1 třídy oboru Informatika v ekonomice (max. 30 míst)
do 1 třídy oboru Obchodní akademie (max. 30 míst)
V SOŠ Blatná v roce 2009 bude příjímání bez přijímacích testů 

– na základě výsledků ze ZŠ uvedených na přihlášce. Školu si lze po 
telefonické či mailové domluvě prohlédnout kterýkoli pracovní den. 
Informace i na www.blek.cz 

Termín odevzdání přihlášky - do 15. března (v roce 2009 je to neděle, 
tedy odeslat či osobně odevzdat nejpozději v pátek 13.3.2009). Pro SOŠ 
Blatná nemusí být součástí přihlášky lékařské potvrzení ani výstupní hod-
nocení ze ZŠ.

Protože došlo k novelizaci vyhlášky č. 671/2004Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 
(od října platí ve znění vyhlášky č. 394/2008Sb.) jsou pravidla přijímání na 
SŠ jiná a nutno říci, že pro většinu uchazečů a i pro školy samotné bohužel 
komplikovanější. Proti názoru ministerstva školství i škol zákonodárci pro-
sadili možnost podávat v prvním kole až 3 přihlášky současně do různých 
oborů (může jít o obory na stejné škole nebo o různé školy). Protože zejména 
v tisku bylo opakovaně nesmyslně tvrzeno, že se tím zvýší možnost na přijetí, 
je třeba upozornit, že je tomu logicky opačně. Pouze několik vynikajících 
žáků se tak dostane současně až na 3 školy (obory), ale jiným tak zbytečně 
zaberou místa a většina tak bude v 1.kole nepřijata (někdo i třikrát), přestože 
pro ně ve skutečnosti volná místa nakonec budou. Pro 2. a další kola přijí-
macího řízení se místa uvolní tím, že přijatí na více škol odevzdají takzvaný 
zápisový lístek jen na školu, kam chtějí nejvíce. Kdo tedy v 1. kole bude 
nepřijat tam, kam by chtěl nejraději, bude muset vyčkat kol dalších (budou 
vyhlašována všude…), podat si novou přihlášku na stejný obor a v případě, 
že v dalším kole již bude přijat, odevzdat střední škole tzv. zápisový lístek 
do 5 dnů od převzetí rozhodnutí o přijetí (platí v každém kole). V případě, že 
v 1.kole nebyl přijat nikam, má zápisový lístek stále u sebe, pokud byl v 1. 
kole přijat na obor, který byl jen „náhradní“ volbou, tak tam asi pro jistotu 
zápisový lístek v termínu 5 dnů odevzdal, ale má možnost si jej u ředitele 
školy vyzvednout (zákonný zástupce žáka) – zruší tak přijetí – a předat na 
školu (obor), kam byl přijat později v dalším kole, ale kam vždy chtěl nej-
raději. (Dle další uvažované novely bude možné pravděpodobně vzít zápisní 
lístek zpět jen jednou – to je rozumné a mělo by to zcela stačit – pouze nutno 
se vzetím zpět počkat, až se uvolní místo v dalších vyhlašovaných kolech 
v té škole, kam chce uchazeč nejvíce a uchazeč tam podá přihlášku znovu, 
splní podmínky a je přijat v dalším kole.)

Ještě si myslíte, že takový způsob přijímání do SŠ je výhodnější? 
Ale nepropadejte panice, střední školy i uchazeči a jejich rodiče i takto 

zkomplikované přijímací řízení zvládnou, podstatné je, že míst ve středních 
školách je dostatek (při současných malých počtech v populačně slabých 
ročnících možná až nadbytek) a každý, kdo si vybere obor a školu (a má 
základní předpoklady a dost chuti ke studiu), se nakonec na ten svůj obor 
dostane, jen to může trvat delší dobu (dostane se možná až v dalších kolech) 
a bude to trochu komplikovanější. 

Uchazeči a jejich rodiče musí vyplnit přihlášku/y (formulář obdrží vět-
šinou v ZŠ) a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ a dodržet termín 
odevzdání přihlášky střední škole - do 15. března. Vyzvednout si v ZŠ 
zápisový lístek  - do 15. března. Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 
oboru vzdělání –  ihned po uzavření přihlášek - tedy po 16.3. - pokud jako 
v případě SOŠ Blatná nebyla zkouška podmínkou, u škol, kde se konají 
přijímací testy, do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušek (nutno počkat 
na vyhodnocení obou nutných termínů testů v rozmezí od 22.4 do 7.5.). 
Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo nejlépe osobně ve škole 
– v SOŠ Blatná nejlépe dne 17.3.). Na poště je rozhodnutí uschováno jen 
5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat 
(osobně odevzdat) řediteli SŠ zápisový lístek (jinak místo „propadá“ pro 

jiné uchazeče v dalším kole). V případě nepřijetí na školu nejvíce pre-
ferovanou se zeptat ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa 
po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili 
zápisový lístek) zeptat se na vyhlášení dalšího kola, případně se informovat 
o možnosti odvolání (lhůta 3 dnů). 

Uchazeči o obory SOŠ Blatná a jejich rodiče se mohou kdykoli zeptat 
v SOŠ (kontakty viz www.blek.cz ) na podrobnosti ohledně oborů i jaké-
koli fáze přijímacího řízení. Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno 
pro SOŠ Blatná následně po vyhodnocení kola prvního, tedy v termínu po 
16.3. (po vyjasnění počtu uvolněných míst).

Přijímací řízení do SOŠ Blatná v roce 2009 
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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

LIBUŠE FADRNÁ
Privát : Polní 1277, Blatná, tel. 383 423 107, 777 127 793, 

                                728 363  581
e-mail : fadrna.l@seznam.cz     

internet :  http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz

Nemusíte vést zdlouhavá jednání na úkor svého času, vše vyří-
dím a zařídím za Vás.

Poskytuji kompletní služby ať nakupujete, či prodáváte, financování nemovitostí včetně pojištění,
také domácností, kanceláří apod., vypořádání společného jmění manželů, různé smlouvy, výmazy 
věcných břemen a ohlášení změn na listu vlastnictví, včetně doručení na katastr, daňové přiznání 
k dani z převodu nemovitosti, znalecké posudky, převody družstevních bytů, převody i přihlášky 
k odběru energií, zástup a vyřizování různých úředních záležitostí. Garantuji bezpečnost, rychlost, 
spolehlivost a lidský přístup.

PRÁVĚ LIDSKÝ PŘÍSTUP A PŘÍJEMNÉ SLOVO, MÁ TOTIŽ V NESNÁZÍCH  
MNOHDY VĚTŠÍ CENU NEŽ PENÍZE A SLIBY.

Aktuální nabídka : 
Tchořovice – pozemek (750 m2) pro výstavbu RD, Blatná – rozestavěný RD „Na vinici“,  byt 

3+1, pozemek (9.201 m2), Bělčice – RD s menší zahradou za cenu bytu. Další informace podám 
osobně, písemně nebo telefonicky. 
Hledám pro konkrétní zájemce :

Pouze v Blatné – byt 1 + 1 nejlépe před rekonstrukcí do 800.000 Kč, byt 3 + 1, výhodou zděný, 
cenu kupující respektuje, zahrádku 400 – 500 m2, podmínkou elektřina a voda. Rodinný dům 
v Blatné nebo nejbližším okolí s pozemkem okolo 1.000 m2, platba hotově. 

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

Prodej a servis pneumatik:Nákladní,osobní,stavební a zem�d�lské stroje.
Bezplatné uskladn�ní vašich (letních-zimních) pneumatik v našem skladu
Oprava automobil� v�etn� p�ípravy na technickou kontrolu
Levné nahradní díly na všechny vozy (dodaní do 24h)
Klempí�ské a karosá�ské práce v�etn� p�ípravy pod lak
Odtahová služba non-stop 24h
Dovoz vozidel ze zahraní�í
Pracovní doba: Po - Pa  8:00 - 17:00           So-  8:00  -  11:30

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

Šmidingerova knihovna Strakonice 
Vás srde�n� zve na 

Beseda s dr. Ji�inou Šiklovou

Téma:
Vzájemné soužití, bariéry mezi generacemi, p�echod do 

d�chodu, problémy staršího v�ku.

27.1.2009 ŠK, spole�enská místnost,  17 hod

115. výročí Jaroslava Průchy
Dne 4.února 1894 si připomínáme 115. výročí 

narození Jaroslava Průchy, odborného učitele, autora 
ochotnických loutkových her pro děti, význačného 
rodáka blatenského regionu.

Jaroslav Průcha se narodil 4. února 1894 v Ko-
celovicích.

Jeho tatínek Alois Průcha,
řídící učitel měl devět dětí .
Jaroslav byl nejmladší. Rodina bydlela v místní 

škole v Kocelovicích. Jako malý chlapec velice rád četl 
pohádky. Tatínek ho naučil hrát na klavír a na housle 
.Velice si oblíbil loutkové divadlo, které poprvé viděl 
ve Fousovic hostinci.

Jako venkovský chlapec miloval přírodu. Od roku 
1905 studoval na plzeňském gymnáziu. Učil se s vy-
znamenáním. V roce 1907 však musel studium přerušit, 
pro vážnou revmatickou nemoc, která měla za následek 
nemoc srdíčka. 15. září 1908 složil zkoušky do tercie. 
Na jaře 1914 absolvoval Průcha na plzeňském gym-
náziu maturitu. Na další studia z důvodů zdravotních 
a finančních nepomýšlel. V Kocelovicích nastupuje na
místo učitele. V roce 1917 složil doplňovací zkoušku 
na učitelském ústavu v Příbrami. V roce 1916 napsal 
první loutkovou hru Kašpárek v pekle. V roce 1919 
po vyhlášení samostatnosti vydává nejzdařilejší hru 
Krakonošova medicína. V letech 1919-1921 učí na 
měšťanské škole v Blatné. Od roku 1921 nastupuje učit 
do školy v Sedlici. V té době se stává členem ,,Máje“ 
spolku spisovatelů.

Od l .září 1923 nastupuje Průcha znovu na školu 
do Blatné. Spolupracuje s ochotnickým spolkem, který 
uváděl jeho dětské hry.

22.července 1922 se oženil s Annou Hykešovou.
Narodily se jim dvě děti Jaroslav a Jarmila.V té době 
se ozývá jeho srdeční choroba.Přestává v roce 1930 
vyučovat.Věnuje se veřejné práci v Blatné.Má své 
vlastní loutkové divadlo.

Poslední představení pro děti se uskutečnilo 6. 3. 
1935. Poslední dirigentské vystoupení s hudebním 
odborem Sokola 24. 11. 1935.

Jaroslav Průcha umírá 2. února 1936 .Bylo mu 
dvaačtyřicet let. 

Čerpáno z brožury: Jiří Janáček: Jaroslav Průcha
V prostorách chodby knihovny je malé připomenutí 

tohoto významného učitele a spisovatele.
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KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

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

Provádím opravy oděvů, úpravu délky, 
výměny zipů u všech druhů oděvů, 
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.

Blatná, naměstí Miru 101,  
mob. 608 157730.

…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

Blatenské strojírny Blatná 
s.r.o.

 
vyhlašují výběrové řízení

na místo konstruktéra do 
konstrukční kanceláře

 pro kreslení v programu 
AutoCAD 2D

  
Požadavek:

- ÚSO vzdělání - obor strojírenství
- německý, anglický jazyk pasivně - není  

       podmínkou    
- praxe 1-3 roky v oboru strojírenství

Nabídka :
- dobré finanční ohodnocení
- podnikové stravování

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Kontakty: 

ing. Levý    mob. 602 235 349
p. Šatava    mob. 602 409 563 

tel. 383 422 139
e-mail  bs.blatna@tiscali.cz

NABÍDKA STAVEBNÍCH 
PRACÍ: 

• zednické práce 
• hrubé stavby
• rekonstrukce 
• venkovní a vnitřní omítky 
• zateplování fasád 
• betony 
• keramické dlažby a obklady 
• sádrokarton 
• a další stav. práce 

mob. 737 384 079
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy 

    vhodné i pro vyšší nadváhu

● úprava stravovacích návyků

● cílená výživa pro sportovce

● prevence civilizačních chorob bez    

   použití léků

● instruktážní poradenství péče o pleť  

   a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

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

doprava v míst� zdarma. 
Otevírací doba: 

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

takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 

Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009 Ro�ní pojistné
 limit pojistného pln�ní
Osobní a nákladní automobily do 3,5t 35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon 1 343 K�
Do 1 350 ccm v�etn� 1 613 K�
Do 1 850 ccm v�etn� 2 330 K�
Do 2 500 ccm v�etn� 3 601 K�
Nad 2 500 ccm 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

Allianz povinné ru�ení
   St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

��stravovací služby 

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

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

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7
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Program kina leden-únor 2009

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. Lang-
majer, 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. kul-

tury do 23. 1 .2009 na tel. 383 422 849

Ünor
Úterý 10. února – zámek Blatná 19,00 hod.

Koncert KPH
KLATOVSKÉ  KLARINETOVÉ   
KVARTETO
Jan Auermüller – klarinet 
Václav Štich – klarinet
Bohumír Kopecký – klarinet 
Jan Hrdina –  basklarinet 
Bára Kopejtková – zpěv
V programu zazní skladby od českých i světo-

známých autorů barokní, klasické ale i populární 
tvorby. 

Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 
na rok 2008/09

Čtvrtek 26. února – sál ZUŠ 17,00 hod.
KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ pro veřejnost

Úterý 24. února – sokolovna 19,00 hod.
KACHNA  NA  POMERANČÍCH
Tato hra nepatří k bláznivým komediím o man-

želské nevěře, ale s humorem řeší i vážnou situaci, 
ve které se může ocitnout kdokoli z nás.

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Hrají: M. Stropnický, V. Žilková, J. Šťastný/M. 

Pešek, K. Jandová/A. Hanychová
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Plesy:
Sobota 7. února – sokolovna 

- 13,00 hod. DĚTSKÝ  KARNEVAL
- 20,00 hod. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje hudba  Z. Koubka

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

s titulky
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
/Cinemart/
Dánský film, který vyhrál hlavní cenu na

karlovarském filmovém festivalu v roce 2008.
O policistovi, který se ocitne v dánském Zapa-
dákově. 
Vstupné 70,- Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 25. 1. ve 20:00 hod.
Drama ČR, 2007, 114 minut, 
ANGLICKÉ JAHODY
/Falcon/ 
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek 

chystá odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, 
že rodina – otec, maminka a babička nemá jiné 
starosti než vypravit potomka na cestu, i když 
– jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím 
souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. 
Jsme v Československu roku 1968
Vstupné 75,- Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 28. 1. v 19:00 hod.
Drama ČR, Polsko, 2008, 100 minut, v čes-

kém znění
KARAMAZOVI
/Cinemart/
Filmové drama podle Dostojevského o morál-

ce, vině, trestu a odpuštění.
Film režiséra a scenáristy Petra Zelenky, který 

vznikl na motivy románu Fjodora M. Dostojev-
ského Bratři Karamazovi.
Vstupné 70,- Kč Mládeži přístupno

ÚNOR 2009
Středa 4. 2. v 19:00 hod.

Muzikál Španělsko, 2007, 102 minut, s ti-
tulky

 Art Brno a deset kin v celé České republice 
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne 
osm kvalitních snímků české, evropské i světo-
vé kinematografie. Bližší informace naleznete
na zvláštním programu v pokladně kina.

CARMEN
/Šveda/ 
Tragický příběh Dona Josého a cigánky 

Carmen, umocněný nesmrtelnou hudbou Georga 
Bizeta se od své premiéry stal trvalou součástí 
repertoáru velkých operních divadel. 
Vstupné 50,- K Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 6. 2. ve 20:00 hod.
Tragikomedie Německo, 2008, 88 minut, 

v českém znění
ABSURDISTÁN
/Bontonfilm/
Je jiný, ne ten náš, ale problémy má stejné. 

Vstupné 60,- K Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 8. 2. ve 20:00 hod.
Melodrama ČR, 2008, 84 minut, 
DĚTI NOCI
/Bontonfilm/
Působivá atmosféra pozdních hodin v nočním 

městě, svébytné kouzlo světel a stínů – zkrátka 
poezie Karlína. Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, 
Lenka Termerová, Jan Dolanský...
Vstupné 70,- Kč   Mládeži do 15 let nevhodné

Sobota 28. února – sokolovna 20,00 hod.
PLES BLATENSKÁ RYBA
Hudba:  CROSS Strakonice

Připravujeme na březen:
KPH – Tango Milonguero

Petr  SPÁLENÝ – vstupenky na koncert 
v předprodeji  25. 2. od 7,30 na odd.kultury

Představení pro MŠ a I.st. ZŠ

Koncert žáků ZUŠ 

Spolek divadelních ochotníků v Blatné si dovoluje pozvat širokou veřejnost na hru  
Čertův švagříček, jejíž další repríza se odehraje

29. ledna od 19:00 hodin
v blatenské Sokolovně. Předpro-
dej probíhá obvykle a tradičně v 

knihkupectví u Polánských. Další 
představení jsou již plánována, 
sledujte plakáty! Hrají: David 

Š. Flandera, Karel Suchý, Karel 
Boček, Mirka Nová, Ivana 

Semrádová, Dušan Maleček, Jiří 
Vonášek ad. Režie: František 

Šatava. V únoru letošního roku si 
připomínáme 115. výročí naroze-
ní Jaroslava Průchy, autora této 

pohádkové hry.
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 PORTS
Přebory oddílu 
– přepisovala se 

historie
Ve dnech 8.-31.12.2008 proběhl turnaj o pře-

borníka oddílu TJ Blatná, kterého se zúčastnilo 
celkem 36 hráčů v sedmi kategoriích. Hodno-
ceno bylo28, kteří odehrály všechny tři náhozy 
- 2x100 HS (50 hodů plné a 50 dorážky) a100 
hodů dorážky. 

První den se hned dvakrát přepisovala tabul-
ka rekordů na zdejší kuželně na 100 HS mužů. 
Nejdříve Karel Cvach překonal výkonem 481 
shozených kuželek dosavadní rekord 478 kuželek 
Evžena Cígla. Ten následně nastoupil ke své hře 
a fantastickým výkonem 500 shozených kuže-
lek si vzal rekord zpět. Zdatně jim sekundoval 
i Dobromil Köriš, který shodil 473 kuželek. Tito 
tři si pak rozdělili i první tři místa v obsolutním 
pořadí. Z jednotlivých kategorií postoupili na 
turnaj o přeborníka okresu, který se koná v sobotu 
10.1.2009 od 8.00 hodin na kuželnách  Fezka 
Strakonice a TJ Blatná tito hráči:
Muži:
1. Evžen Cígl       1274 (500-451-323)          
2. Karel Koubek    1171 (426-427-318)            
3. Jan Kobliha 1140 (428-433-279) 
4. Jiří Vaňata      1132 (436-437-259) 4.
5. Vít Kobliha 1125 (426-421-278) 
6. Zdeněk Svačina 1122 (441-449-232) 

Senioři:
1. Karel Cvach   1219  (481-462-276)
2. Dobromil Köriš  1208  (473-443-292)
3. Josef Mikeš 1112  (394-432-286)
 Otakar Mikolášek 1109  (420-405-284)
5. Bohumil Rada 1105  (438-437-230)
6. Lad. Schlehuber  1087  (380-429-278)
 
Ženy:
1. Dana Hlavínová     1021 (396-395-230) 
2. Blažena Koblihová 1036 (405-392-239)
3. Marie Mikolášková  969 (367-379-223)

Seniorky:
1. Irena Cvachová        1093 (405-423-265)

Junioři:
1. Tomáš Rozhoň  1067 (410-405-252) 

Juniorky:
1. Iveta Rozhoňová 1002 (411-409-182)

Dorostenci:
1. Jan Buben   961 (383-381-191)

Současně zveme na příští utkání našich družstev 
, která se v lednu uskuteční :
12 .kolo
23.01.09    pá         náhradní termín

24.01.09    so       okresní přebory  
13 .kolo
31.01.09    so 14:00 TJ Fezko Strakonice C - TJ 
Blatná B
30.01.09    pá 17:30 TJ Blatná C - TJ Jiskra 
Nová Bystřice B
01.02.09    so 13:30 Loko Ústí n L - TJ Blatná Ž
31.01.09    so 10:00 TJ Kovohutě Příbram - TJ 
Blatná A

Zdeněk Svačina
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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


