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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Hluboká nad Vltavou, 27. března 2009, ministr Karel Schwarzen-
berg na závěr tiskové konference k jednání neformální Rady EU pro 
všeobecné záležitosti slavnostně zahájil projekt „Z jižních ČECH AŽ 
NA KONEC SVĚTA“. President Evropské asociace turistických klubů 
Jan Havelka převzal z jeho rukou krokoměr, který bude měřit počet 
kroků na 1.200 km dlouhém putování z Blatné do Bruselu. Hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola zase předal předsedovi Klubu českých 
turistů Janu Stráskému kompas, který by měl poutníkům pomoci najít 
cestu zpět.

Ministr Karel Schwarzenberg označil projekt Jihočeského kraje 
za zajímavý příspěvek k programu českého předsednictví Radě EU. 
„Knížku Václava Šaška z Bířkova jsem v dětství přečetl snad desetkrát a 
snil jsem o tom, že jednou si budu moci cestu Lva z Rožmitálu a Blatné 
projít také,“ přiznal ministr svůj vztah k cestovnímu deníku, který během 
putování vznikl. Podle Schwarzenberga je dobré připomenout nejen 
Evropě, ale i Čechům samotným, že pro naše země není užší evropská 
spolupráce novou myšlenkou. „Ukazuje se, že být pro Evropu nezna-
mená být proti národu,“ dodal Karel Schwarzenberg. 

„Z jižních ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA“

V čele poselstva se na cestu spolu s družinou pana Lva vydal symbolicky hejtman Jč kraje Mgr. Jiří Zimola.
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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.

 Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 1.4.2009 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :

RYBY:
Losos celý mražený vac 78,-/kg
Candát celý mražený 158,-/kg
Pstruh mražený vac 450g 45,-/ks
Tuňák steak mražený vac 185,-/kg
Pangasius mražený 1kg 85,-/kg
Pangasius mražený 5kg 79,-/kg

UZENÉ:
Hoki uzený                                 9,80/10dkg
Maréna uzená                           16,90/10dkg

MASO:
Kachna berbera mražená 89,-/kg
Kuřecí prsa  mr. 2kg 99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac 109,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 78,50/kg
Kuřecí čtvrtky mražené 10kg 44,50/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Čínská zeleninová směs 2,5kg 28,50/kg
Mochovská zelenina 2,5kg 21,50/kg
Jahody  mražené  49,-/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg 79,50/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.

Pozvání
Zasedání Občanského sdružení 

Blatenské listy
Sejdeme se (členové i představenstvo) ve 

středu, 8.4.  v nekuřáckém prostředí salonku 
Blatenské hospody na třídě TGM ve 4 hodiny 
odpoledne. Zveme i další občany, kteří by 
mohli a chtěli pomoci při vydávání Blaten-
ských listů. Příležitostí k ne příliš náročné 
a přitom prospěšné práci je tu dost.

Zdeněk Malina

ZÁMEK BLATNÁ OPĚT OTEVŘEN PRO 
VEŘEJNOST

Zítra, 4. dubna bude na zámku Blatná zahájena 
turistická sezóna roku 2009. Prohlídky budou 
v měsíci dubnu probíhat o sobotách a nedělích 
v době od 10.00 - 12.00 a od 13.00 -16.00 hod. 
Otevřena bude také naše prodejna lidového 
řemesla na nádvoří . V nabídce najdete  kromě 
suvenýrů pro turisty, lidové umělecké řemeslo, 
pohledy, mapy, turistické známky a v současné 
době také část prodejní výstavy „LIDOVÉ VE-
LIKONOCE“.

VELIKONOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU 
V BLOVICÍCH

se uskuteční zítra, v sobotu 4. dubna od 9.00 
- 16.00 hod

BLATENSKO SOBĚ
nazývaný též „SOBÁČEK“ se od loňského 

roku stal periodikem našich obcí a měl by se 
dostat do rukou také všem občanům města Blat-
ná. Vychází zhruba  jednou za dva měsíce. Příští 
číslo by mělo vyjít poslední  pátek v květnu. Jeho 
náplní je informovat občany o historii, ale hlavně 
současnosti - o problémech a životě na našem 
venkově.

Možná jste zaznamenali,  že od té doby jsou 
Blatenské listy jakoby „chudší“ právě o příspěvky 
a dění  z našich obcí. Jistě je škoda, že v ne tak 
velkém regionu jako je Blatensko nenašla tato dvě 
periodika i jejich distribuce jakési „souznění“.

Pokud se stane, že se BLATENSKO SOBĚ 
nedostane do vaší schránky a máte o něj zájem, 
můžete si jej vyzvednout u nás v prodejně  „U 
sv. Kateřiny“ na náměstí Míru 209, stejně jako 
Blatenské listy.

                   -------------------

Co si únor zazelená,
březen si to hájí,
co si duben zazelená,
květen mu to spálí.

Eva Fučíková
lidové řemeslo

ŠK a Český svaz ochránců 
přírody zvou dospělé i děti

duben  2009
8. 4. 2009 –  výstava Motorky na fotografiích 

Jaroslava Vaněčka. Nejzajímavější záběry mo-
tocyklových kaskadérů z Mistrovství světa ve 
Streetfighteru v Bechyni. Výstava potrvá do 4. 
5. - vstupní hala ŠK

14. 4. 2009 -  počítačové školení na téma 
Zpracování digitální fotografie (POZOR ZMĚ-
NA - původně plánováno na 7. 4.) - oddělení pro 
dospělé ŠK, 15 hod.

23. 4. 2009 - Světový den knihy. Bude vy-
hodnoceno pět čtenářů dětského oddělení, kteří 
v tento den projeví největší čtenářský zájem 
o knihy. Výsledky budou vyhlášeny 30. 4. 2009 
v 15.00 hod. na dětském oddělení. - děti si bu-
dou vyrábět záložky do knih – k dispozii budou 
šablony, ozdobné šňůrky a další materiál. Z nejo-
riginálnějších prací bude v knihovně uspořádaná 
výstava. - dětské oddělení, 12- 18 hod.

5. 5. 2009 -  vernisáž prodejní výstavy prací 
žáků Základní školy speciální Strakonice – vý-
stava potrvá do 15. 5. - vstupní hala ŠK, 14 hod.

21. 5. 2009 - SEMINÁŘ O OBNOVITEL-
NÝCH ZDROJÍCH PRO OBYVATELE STRA-
KONICKA - tisková zpráva viz příloha
Čajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna 
Strakonice

Vás srdečně zvou 
na další z řady ZELENÝCH VEČERŮ:
„KONCEPT KONTINUA“ 
KDY: 2. středu v měsíci 8. dubna 2009 od 18 hod.

KDE: Čajovna Inspirace v hotelu Bavor ve 
Strakonicích

H o s t e m  b u d e  p a n í  B o r a  B E R L I N -
GER – překladatelka knihy Jean Liedlof-
fové „Koncept kontinua“, matka tří dětí,
propagátorka přirozeného rodičovství a bezplen-
kové metody.
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Dohodnuto! Světová unikátní sbírka 
Československých elektrických kytar za-
vítá do svého rodiště. Rada města spolu 
s Městským muzeem v Blatné ve spolupráci 
s královéhradeckým sběratelem kytar Jiřím 
Janků, připravují pro veřejnost ve dnech 
6. května až 28. června 2009, unikátní 
výstavu. 

Jen málo kdo ví, že malé jihočeské město 
Blatná u Strakonic je rodištěm prvních 
továrních elektrických hudebních nástrojů 
v Evropě, na které v 50. letech minulého 
století začínalo účinkovat mnoho slavných 
legendárních evropských umělců. Ve městě 
Blatná byla po válce zahájena první tová-
renská výroba a vývoj elektromagnetického 
snímání zvuku ve firmě RESONET, která
patřila slavnému československému atletu 
panu Ladislavu Kořánovi. První funkční 
elektrické piano zn. Resonet 506, spatřilo 
světlo světa již v roce 1949. Na světové vý-
stavě EXPO 58 v belgickém Bruselu získaly 
tři elektrické hudební nástroje zlatou me-
daili a výrobní družstvo Dřevokov z města 
Blatné, kde působil legendární vynálezce 
a vývojář elektrických kytar pan Vladimír 
Vlček, obdrželo státní vyznamenání od 
presidenta republiky. 

Na elektrickou „Blatenskou kytaru“ zn. 
Resonet - Grazioso začínalo svoji kariéru 
mnoho legendárních světových umělců 
např. George Harrison (Beatles), Eric 
Clapton, Albert Lee, Jimmy Pege, Gerry 
Morsden. Blatenskou světově unikátní, 
elektrifikovanou basu Resonet – Arco, po-
užíval při svých koncertech John Paul Jones 

ze skupiny Led Zeppelin atd. V zaplněných 
výstavních prostorech plných kytar Blaten-
ského Městského muzea, se bude v květnu 
natáčet připravovaný televizní dokument 
ČT2, do cyklu pořadů – Zašlapané projekty, 
pojednávající o prvním evropském pováleč-
ném blatenském výrobci el. hud. nástrojů. 
Na výstavě kytar budou pro návštěvníky při-
praveny „legendární blatenské“ historické, 
unikátní hud. artefakty, které připomenou 
historii a významné osobnosti z města 
Blatné.

Vernisáž výstavy “Česká kytara“ se 
uskuteční dne 5. května za účasti zástupců 
města Blatná, čestných hostí, přátel a pa-
mětníků. Autor výstavy Jiří Janků představí 
veřejnosti část (co se vejde do výstavních 
prostor) Královéhradecké světově unikátní 
sbírky čs. kytar. Expozici budou doplňovat 
informace o historii vývoje a výroby elek-
tromagnetického snímání zvuku a kytar 
v České republice. 

Unikátní expozice bude putovat po 
českých městech, kde se populární kytary 
v minulém století vyráběly. Putovní výstava 
se pořádá na podporu projektu vzniku trvalé 
výstavní expozice „MUZEUM KYTAR“ 
v městě Hradec Králové. 

V dalších Blatenských listech Vás na 
pokračování, seznámíme s historickým 
vývojem a výrobou el. hud. nástrojů, které 
se vyráběly v městě Blatná.

Jiří Janků 
hudební publicista

Jana Špetová, autor výstavy Jiří Janků, starosta města Josef Hospergr a Mgr. Karel Petrán ředitel Městského 
muzea v Blatné, na návštěvě u sběratele kytar v Hradci Králové.

Výstava československých kytar 

VÝUKA, DOUČOVÁNÍ, KOREKTURY 
TEXTŮ

PhDr. J. Mlsová
- výuka základů latiny pro zdravotnické  

a humanitní obory
- doučování českého jazyka ( základní 

škola, střední škola, příprava na vysoko-
školské studium)

- korektura textů (např. bakalářské práce, 
diplomové práce)

kontakt: 605 476 129

Drobné památky 
Blatenska

Při silnici z Blatné do Vrbna stojí na rozcestí 
do osady Mračov litinový křížek s oválným 
štítkem a s figurou v dolní části. Křížek je
umístěný na žulovém soklu, který je zajímavou 
kamenickou prací s reliéfními kříži na bocích 
a s letopočtem 1880. Sokl má v horní části 
trhlinu a je nutná jeho oprava.

Pet
Foto Václav Cheníček, 2008
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Příjemné hostesky v historických kostýmech nabízely všem přítomným výborné 
blatenské koláčky a preclíky.

Nádvoří blatenského zámku zaplnili nejen místní diváci, ale i mnoho turistů  
z celého kraje, kteří absolvovali s poselstvem první etapu.

Na startu nesměli chybět ani průkopníci novodobé cesty na konec světa - cyklisté 
F. Šesták a F. Hejtmánek.

„Z jižních ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA“
ve fotografii

Hejtman Jč kraje Jiří Zimola předává prezidentovi evropské asociace turistů  
Janu Havelkovi průvodní list.

Požehnání jáhna Josefa Prokeše, dole děti ze ZUŠ Blatná, které navodily svou 
hrou středověkou atmosféru.

Událost moderoval Petr Šebek, který má obrovskou zásluhu na tom, že náš projekt 
dosáhl takové vážnosti. Uprostřed jihočeský hejtman Jiří Zimola, vedle něho prezi-

dent evropské asociace turistů Jan Havelka a jedna z majitelek zámku  
Jana Germenisová.

Foto Jaroslav Kortus a Jan Kurz.
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Date Route

27. 3. Hluboká nad Vltavou (GYMNICH)

28. 3.

29. 3. A) Blatná – Kasejovice

 B) Rožmitál p. Tř. – Kasejovice

30. 3. Kasejovice – Nepomuk

31. 3. Nepomuk – Nezvěstice

1. 4. Nezvěstice – Plzeň

2. 4.

3. 4.

4. 4. Plzeň – Plešnice

5. 4. Plešnice – Stříbro

6. 4. Stříbro – Ošelín

7. 4. Planá – Planá

8. 4. Planá – Lázně Kynžvart

9. 4. Lázně Kynžvart – Lipová u Chebu

10. 4. Lipová u Chebu – Cheb

11. 4. Cheb – Marktredwitz (setkání)

12. 4.

13. 4. Cheb – Marktredwitz

14. 4. Marktredwitz – Seehaus

15. 4. Seehaus – Goldkronach

16. 4. Goldkronach – Eremitage/Bayreuth

17. 4. Eremitage/Bayreuth – Creussen

18. 4. Creussen – (Rotmainquelle) – Pegnitz  

19. 4. Pegnitz – Betzenstein  

20. 4. Betzenstein – Gräfenberg  

21. 4. Gräfenberg – (Steinbach) – Kalchreuth  

22. 4. Kalchreuth – Nürnberg/Burg  

23. 4. Nürnberg  

24. 4.   

25. 4. Nürnberg (Continuo Theatre)  

26. 4. Nürnberg   

27. 4. Nürnberg – Heilsbronn  

28. 4. Heilsbronn – Ansbach  

29. 4. Ansbach – Feuchtwangen  

30. 4. Feuchtwangen – (Schnelldorf) – Crailsheim  

1. 5. Crailsheim – Vellberg  

2. 5. Vellberg – Schwäbisch Hall  

3. 5. Schwäbisch Hall – Waldenburg  

4. 5. Öhringen – Neuenstadt/Kocher  

5. 5. Neuenstadt/Kocher –Bad Wimpfen  

6. 5. Bad Wimpfen – Neckarzimmern  

7. 5. Neckarzimmern – Zwingenberg  

8. 5. Zwingenberg – Hirschhorn  

9. 5. Hirschhorn – Neckargmünd / Blatná (Continuo Theatre)

10. 5. Neckargmünd – Heidelberg  

11. 5. Heidelberg (Schloss) – Schriesheim  

12. 5. Schriesheim – Weinheim 

Date Route

13. 5. Weinheim – Heppenheim  

14. 5. Heppenheim – Bensheim/Auerbach  

15. 5. Bensheim/Auerbach – Jugenheim

16. 5. Jugenheim – Darmstadt/Eberstadt  

17. 5. Darmstadt: Sieben–Hügel–Steig  

18. 5.   

19. 5.   

20. 5. Darmstadt – Dreichenhain  

21. 5. Frankfurt am Main  

22. 5. Mainz  

23. 5. Kloster Eberbach – Rüdesheim  

24. 5. Rüdesheim – Lorch  

25. 5. Lorch – Kaub  

26. 5. Kaub – St. Goarshausen  

27. 5. St. Goarshausen – Kestert  

28. 5. Kestert – Osterspai  

29. 5. Osterspai – Braubach  

30. 5. Braubach – Ehrenbreitstein/Koblenz

Finisterre (Continuo Theatre)

31. 5.   

1. 6.   

2. 6.   

3. 6. Ehrenbreitstein – Vallendar  

4. 6. Vallendar – Bendorf  

5. 6. Bendorf – Rengsdorf  

6. 6. Rengsdorf – Leutesdorf  

7. 6. Leutesdorf – Bad Hönningen  

8. 6. Bad Hönningen – Linz  

9. 6. Linz – Bad Honnef  

10. 6. Bad Honnef – Königswinter/Bonn  

11. 6. Köln  

12. 6. Köln (Continuo Theatre)

13. 6. Aachen 

14. 6. Aachen – Noorbeek  

15. 6. Noorbeek – Maastricht  

16. 6. Maastricht   

17. 6. Maastricht – Tongeren  

18. 6. Tongeren – Sint–Truiden  

19. 6. Sint–Truiden – Hoegaarden  

20. 6. Hoegaarden – Leuwen  

21. 6. Leuwen – Haacht  

22. 6. Haacht – Mechelen  

23. 6. Mechelen    

24. 6. Mechelen – Brussels  

25. 6.   

26. 6.  Brussels (Continuo Theatre)

27. 6. Brussels (Street Party)

30. 6. České Budějovice (conference, Continuo Theatre)

Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA 
VON SÜDBÖHMEN BIS AN DAS ENDE DER WELT
FROM SOUTH BOHEMIA TO THE EDGE OF THE WORLD
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Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky 
konat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude 
hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve 
volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky za předpokladu, že 

· nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
· nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 
· je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, po-

případě hlasuje  na voličský průkaz.  
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je 

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřa-

du zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude 
moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, 
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, obecnímu 
úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský 
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle.Sbírka zákonů

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

· nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a 
· je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 

22. dubna 2009)
Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má 

potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území 
České republiky. O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat na místně 
příslušných inspektorátech Cizinecké policie České republiky a o povolení 
k trvalému pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační politiky Minis-
terstva vnitra (podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České 
republiky – infolinky: 974 841 356, 974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz). 
Po vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu 
je občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel. 

· nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je 

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

· je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže 
· o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na 

území České republiky požádá, 
· o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území 

České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu 
v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále 
splňuje podmínky pro výkon práva volit, 

· je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastu-
pitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu 
voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu  

1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli 

hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obec-
ního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 
16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal 
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 
2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje 
podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na 
území České republiky.

 
2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého 

seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České re-
publiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu 
voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto 
žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
26. dubna 2009 do 16.00 hodin.

  
Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Obecní úřad žadatele o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho 
žádost vyřízena 

Občané jiných členských států, kteří mají přechodný nebo trvalý 
pobyt ve správním obvodu Blatné,  podávají žádosti u odboru správního 
MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 520 (vchod vedle ZŠ TGM Blatná). 
Podání žádostí bude umožněno i v neděli 26. dubna 2009 od 10:00 hod. 
do 16:00 hod. 

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
musí být přiloženo:

- kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tzn. kopie 
potvrzení  o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu), 
-  čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede: 

1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského 

parlamentu veden ve volební evidenci a 
4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na 

území České republiky. 
K žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do sezna-

mu voličů pro volby do Evropského parlamentu se rovněž přiloží čestné 
prohlášení, ve kterém žadatel uvede: 

1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského 

parlamentu veden ve volební evidenci a 
4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na 

území České republiky. 
 Více informací pí Hana Valachová, tel. 383 416 205, příp. webové stránky 

MV – www.mvcr.cz, odkaz Evropské volby
Hana Valachová, ved. spr. odboru

Volby do Evropského parlamentu

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

Akce letních pneu
155/70R13  cena od 720K�          -           165/70R13  cena od 730K�
16570R14   cena od 830K�          -           185/60R14  cena od 870K�
185/65R14  cena od 880K�          -           175/65R14  cena od 860K�
195/65R15 cena od1110K�          -           205/55R16 cena od1630K�
Další rozm�ry a ceny na dotaz osobn� nebo telefonicky 603586289
DÁLE ZAJIŠTUJEM: p�ípravu voz� na technickou kontrolu,karosá�ské práce,
oprava tuzemských i zahrani�ních vozu,odtahová služba non-stop  24h
Prodej levných náhradních dílu s dodáním do 24h,uskladn�ní vašich pneu
Prodej protektoru,bandag,kraiburg.Prodej nových nákladních pneumatik.
Prodej a servis traktorových pneu (Seha,Mitas,Starmaxx,Alliance,Bkt,Ruské)
Pracovní doba: Po - Pa  8:00 - 17:00           So-  8:00  -  11:30

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
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PREZIOSO Sokol Blatná se již od září připra-
vuje na nadcházející soutěže v roce 2009. Důle-
žitou součástí příprav je i nacvičování tanečních 
show pro plesové sezóny.

Tento rok se PREZIOSO představilo v pá-
rovém tanci, který elegantně skloubil vážnost 
tanga a lehkost samby. V této exkluzivní show 
představila skvělé triky s hůlkou úřadující Mis-
tryně Evropy Evelyne Augierová a dech beroucí 
akrobacii 2. Vicemistryně ČR Monika Lapková. 

Závěr patřil pompónové skladbě juniorek, fina-
listek Mistrovství České republiky. Ve večerním 
programu PREZIOSA jste mohli shlédnout 
nadějnou sólistku s velkou budoucností Marcelu 
Duspivovou a zkušené seniorské duo Veroniky 
Loukotové a Michaely Augustinové.

Ze všech předtančení vždy srší mládí, radost 
a profesionalita. To je také důvod, proč PREZI-
OSO pravidelně vystupuje na všech významných 
plesech v Blatné i v okolí. Tento rok bylo také 
PREZIOSO díky trvalé spolupráci s vynikajícím 

PREZIOSO TJ Sokol rozzářilo plesovou sezónu

Duo Michaela Augustinová, Veronika Loukotová  
a sólistka Marcela Duspivová.

Taneční show.

orchestrem Big Band Metroklubu České Budějo-
vice pozváno na velmi významný Reprezentační 
ples v Českém Krumlově za účasti hejtmana 
Jihočeského kraje a předních českých senátorů. 
Nemohlo to dopadnout jinak, než že PREZIOSO 
sklidilo opět velký úspěch a bylo pozváno na další 
exkluzivní ples v Peci pod Sněžkou.

PREZIOSO má tedy celý rok napilno. Během 
vystupování zorganizovalo v lednu opět Spole-

čenský ples TJ Sokol, z kterého si každý určitě 
odnesl nádherné kulturní zážitky.

Nyní se PREZIOSO již pilně připravuje na 
soutěžní maraton, který odstartuje na začátku 
května. Cvičí se nové sestavy, šijí se nové kostý-
my, děvčata se koncentrují na víkendových sou-
středění. Všichni doufejme, že tato snaha a zápal 
budou oceněny. „PREZIOSO, držíme ti palce!“

Veronika Loukotová

Mistryně Evropy Evelyne Augierová a 2. 
vícemistryně ČR Monika Lapková.

Páry.

Pom-Poms.
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10. 4.
Konečně UFO
s odborníky na toto téma

N e z a p o m e ň t e :
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – ře-
šení všech otázek od  vaření po situaci v Číně. 

PRODÁM BYT 2+1 v Blatné
zděný, balkon, garáž v domě

pěkný stav, klidné místo
Tel.: 607734241

PRODÁM BYT 3+1 zděný 
v Blatné

Tel.: 606 753 427

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 lakýr-
     nických potřeb
► Příprava vozidel na STK
► Výměna olejů, chladicích kapalin
► Montujeme tažná zařízení

PRODÁM
PARCELU NA STAVBU R. D. NA 

OKRAJI BLATNÉ,
KLIDNÉ PROSTŘEDÍ, OPLOCENÁ,

V LOKALITĚ SAMOSTATNÁ, SÍTĚ U 
PARCELY.

800m2, TEL.: 607206886

Velikonoce
Velikonoce jsou pro křesťany nejvýznamnější 

svátky v roce. Slaví se při prvním jarním úplňku. 
Začínají Květnou nedělí letos 5. dubna, která je 
počátkem Svatého (pašijového) týdne, který je za-
svěcen památce Kristova utrpení. Na začátku bo-
hoslužby se žehnají ratolesti a čte se evangelium 
o slavném Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, koná se 
průvod do kostela, kde se slaví mše svatá.

Večer na Zelený čtvrtek v den prvního jarního 
úplňku se slaví mše svatá na památku večeře 
Páně. Tak začíná velikonoční třídení - triduum. 
Liturgie Božího slova nás při této slavnosti uvádí 
do velikého tajemství naší víry:

„Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal 
chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé 
tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou 
památku.“ (1 Pavel Kor 11, 24). Při zpěvu Gloria 
varhany i zvony na znamení pokory umlknou 
(„odletí do Říma“), aby se radostně rozezněly 
o Veliké noci.

Velký pátek má svůj název pro veliká a svatá 
tajemství vykoupení, která chce zpřítomnit, den 
Ježíšova umučení a smrti na kříži. Koná se po-
božnost křížové cesty a bohoslužba slova. Velký 
pátek je den půstu a ticha. 

Bílá sobota je den návštěv u Kristova hrobu. 
Nekonají se žádné obřady, vše se připravuje 
k veliké noci. Sobotním západem slunce začíná 
podle liturgického počítání nový den, neděle Zmr-
tvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Křesťané 
se scházejí, aby slavili bohoslužbu velikonoční 
vigilie - bdění. 

Po setmění se žehná oheň, od něj se zapaluje 
velikonoční svíce (paškál), která se v průvodu 
nese do chrámu. Od ní si věřící zapalují své svíce. 
Paškál je symbol vzkříšeného Krista.

Při bohoslužbě slova se předčítají dějiny spásy, 
od stvoření světa až po Kristovo vzkříšení. 

Po posledním čtení ze Starého zákona se zpívá 
chvalozpěv Gloria, v kostele se rozsvítí světla 
a rozezní zvony. Přečtěme si co nám o Ježíšově 
vzkříšení napsali apoštolové ve spisech Skutky 
apoštolů:

„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše 
Krista, neboť nám ze svého velikého milosrden-
ství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit 
k živé naději.“ (1 Petr 1, 3)

„Z toho se radujte, i když snad máte ještě na 
krátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 
aby se pravost vaší víry mnohem drahocennější 
než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno 
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, 
kdy se zjeví Ježíš Kristus.“(1 Petr 1, 6, 7)

Svatý Pavel říká v listu Korintským:
„Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen 

ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak 
je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra.“ (1 
Kor 15, 13, 14)

„ Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, 
kdo zesnuli.“ (1 Kor 15, 20)

„Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen 
z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nemá 
vládu:“ (Řím 6, 9)

„Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který 
Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil 
z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla 
Duchem, který ve vás přebývá. (Řím 8, 11)

Použitá literatura:
NZ Skutky apoštolů, kniha Rok se svatými, 

časopis Katolický týdeník
Marie Kýčková

POZOR, POZOR, POZOR
Od 1.4.2009  výprodej skladových zásob v podnikové prodejně LEI-

FHEIT v Blatné (pod „kuřecí“ prodejnou). Velké slevy ruzných sušáků 
na prádlo, některé kuchyňské váhy, kořenky a další.

Např. velký stojací zahradní rozkládací otočný sušák  - sleva z 
cca.2000,- Kč na 600,- Kč. Vše jen omezené množství kusů. 

FHEIT v Blatné (pod „kuřecí“ prodejnou). Velké slevy ruzných sušáků 
na prádlo, některé kuchyňské váhy, kořenky a další.

Např. velký stojací zahradní rozkládací otočný sušák  - sleva z 
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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

BYTY  BLATNÁ 
ZAHÁJEN  PRODEJ  1. ETAPY 

Bytový komplex  „REZIDENCE MLÝNSKÁ“ se
nachází v p�íjemné a klidné lokalit� „Nad 
Lomnicí“, na mírném jižním svahu, nedaleko 
blatenského nám�stí a nákupní zóny. 
  V modern� �ešených šestipodlažních domech s 
výtahem budou  byty o velikostech 55  -  100 m2.   
   V sou�asné dob� p�ijímáme rezervace  na 19 
byt� 1. etapy výstavby. Jedná se o 8 byt�
2+kk+B, 1 byt 3+kk+T, 4 byty 3+kk+B, 4 byty 
4+kk+B, 1byt 3+kk+T, 1 byt 4+kk+T, 3 garáže a 
jeden nebytový prostor. Byty jsou vybaveny ve 
vysokém standardu a vše je slad�no tak, aby 
vytvá�ely p�íjemnou harmonii a pohodu. P�i
v�asné rezervaci máte možnost aktivn� ovlivnit 
výb�r vnit�ních komponent� dle vlastního vkusu. 
Byty lze financovat výhodnou hypotékou KOMER�NÍ BANKY v Blatné až do výše 100% 
ceny. P�i �áste�ném financování nového bytu prodejem Vaší nemovitosti, nabízíme 
zprost�edkování jejího prodeje  ZDARMA!

Více na: www.fptreality.cz,  605 265 798, 724 939 471, fpt.reality@seznam.cz
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     Tane�ní kurzy 2009 
          tane�ní sezona zá�í – prosinec 2009

�  Kurz spole�enského tance a výchovy pro mládež 
�  Tane�ní pro dosp�lé
�  Lady kurz – latinsko-americké tance pro sólo ženy

Zápis do všech kurz� od 1.dubna 2009 
Podrobn�jší informace o jednotlivých kurzech v�etn� p�ihlášek najdete na 

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
                   kontakt: tel.: 383 423 838    e- mail: tanecni.blatna@centrum.cz 

MVDr.Jiří Šole
soudní znalec v oboru veterinární medicina

soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady zvířat
Ordinace: Bohmova 451 , 388 01 Blatná ,tel. 725 782 788

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

Oznamuje rozšíření ordinačních hodin pro malá zvířata:

Pondělí – pátek :  7-8 , 14-16 , 18-20 hodin
Sobota a neděle,svátky :  8-9 , 12-14 hodin
Akutní případy,úrazy apod. 24 hodin denně – tel. 603 541 555

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 
20% sleva
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv a běžných chirurgic-
kých zákroků / vakcinace, čipování,kastrace apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele  malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí 
v tíživé finanční situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá zvířata za 
velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k odzkoušení zdarma.
Bezplatná chovatelská poradna.

General weld s.r.o. 
Sva�ovací technika 
Riegrova 636, 388 01Blatná 

p�ijme do stálého pracovního pom�ru

Elektromechanika/elektrotechnika

Popis pozice: 
Opravy elektrických za�ízení, zejména 
sva�ovacích zdroj�, dále opravy a repase 
sva�ovacích a �ezacích ho�ák� a p�íslušenství. 

Co nabízíme:
��P�íjemné prost�edí v mladém kolektivu
��Motiva�ní finan�ní ohodnocení
��P�ísp�vky na stravování  

Co požadujeme:
��Vzd�lání v oboru elektro (vyu�en/ÚSO/ÚS)
���idi�ský pr�kaz sk. B  
��Odpov�dnost, d�slednost, flexibilita

Pracovišt�: Blatná 
Nástup: Ihned 

Kontakt:
Bohuslav Mokrý, tel. +420 603 539 830

ko�árky (hluboké i golfky),
autoseda�ky, chodítka, kola, hra�ky...

KOMISNÍ PRODEJ
                       Rádi p�ijmeme do komise seda�ky na kolo i d�t.kola.

ANGLICKÁ MÓDA
       PRO D�TI

- SECONDHAND

PO – PÁ  9:00 – 12:00  13:30 – 16:00 
J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949 

 (v budov� vedle GE Money Bank) 

www.bazar-kocarky.cz

NABÍZÍM hlídání dětí od 3 
měsíců výše. Kde, kdy a jak 

potřebujete. Spolehlivost 
a diskrétnost je zaručena. 
Mám zdravotnický kurs 
a praxi v práci s dětmi. 

Mobil: 603708440.

LIBUŠE  FADRNÁ 
Zprost�edkovatel 

kompletních služeb -  a� nakupujete, �i prodáváte 

telefon : 383 423 107, 777 127 793, 728 363  581

e-mail : fadrna.l@seznam.cz                     internet : http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
Privát : Polní 1277, Blatná, kancelá� : �eskomoravská stavební spo�itelna „Liška“, nám�stí Míru 

Sháníte n�jakou nemovitost nebo ji chcete bezpe�n� a dob�e prodat? 
Nechcete sami vést zdlouhavá a složitá jednání na ú�adech?

ZASTOUPÍM  Vás, 

vše  ZA�ÍDÍM a VY�ÍDÍM za Vás. 

Zajistím i  smluvní, finan�ní a právní zajišt�ní,  znalecké posudky, zdan�ní p�evod�
nemovitostí, p�episy energií  a další. 

AKTUÁLNÍ  NABÍDKY  : 
Byty v Blatné : Zd�ný 2 + 1 s balkonem, ul. K Jatkám (cena dohodou) � Zd�ný, po rekonstrukci, 2 + 1 
s balkonem a vlastní garáží, ul. Malý Vrch (1.350.000 K�) � Panel 3 + 1 (2. patro s výtahem), ul. Nad Lomnicí 
(1.050.000 K�).
Blatná – po rekonstrukci, velmi útulný rodinný d�m (4 + 1) s garáží a zahradou (913 m2) ul. Malý Vrch. 
Blatná – p�kný rodinný domek (3 + 1) s garáží a malou zahrádkou, ul. V Podzám�í.
Sedlice – prostorný rodinný d�m po rekonstrukci (2x byt 3 + 1 a 4 + 1) 2x garáž, malá zahrádka s altánem, 
zast�ešený bazén (cena k jednání 2.400.000 K�).
B�l�ice – po celkové rekonstrukci rodinný domek s garáží (4 + kk) a zahrada 661 m2 (1.650.000 K�)
Chobot – rodinný domek (3 + 1) se zahradou (450 m2) – cena k jednání  990.000 K�)
Draheni�ky – chalupa s funk�ní kachlovou pecí (2 + 1) s garáží, zahrada, oplocený pozemek (722 m2), 1.050.000 K�.

T�ŠÍM  SE  NA  PRÁCI  PRO  VÁS !

Přijmeme truhláře s praxí,  
informace tel. 602 256 931
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BLATENSKÝ DŘEVÁK 
2009

V sobotu 28.3. se konal pod záštitou TJ Sokola Blatná 4. ročník volejba-
lového turnaje smíšených družstev Blatenský Dřevák. Turnaje se zúčastnilo 
šest týmů z nedalekého okolí, které hrály systémem každý s každým. Zápasy 
nabídly napínavé souboje o každý míč a do posledního zápasu nebylo jasné, 
kdo se stane vítězem. Z prvenství se nakonec radovali hráči Rožmitálu pod 
Třemšínem, kteří si odvezli tradiční putovní pohár od Josefa Synka. Druhé 
místo obsadili domácí Dřeváci, kteří zásluhou lepšího vzájemného zápasu 
předstihli hráče Sokola Blatná.

Všichni volejbalisté i nadšení fanoušci strávili příjemný sportovní den 
a již se těší na další setkání pod vysokou sítí, tentokráte na venkovním turnaji 
Blatenské volejbalové prase, který se uskuteční uprostřed léta.

Ondřej Kočovský
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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.

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ
Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb.  je 
pravidelné školení držitelů prof. prů-
kazu  stanoveno v rozsahu 7 hodin 

v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní 
průkaz řidiče, je vstupní školení v roz-
sahu 140 hod (nad 21 let u C a nad 

23let u D), nebo 280 hod (18-21 let u C 
a 21 až 

23 let u D).

Naše autoškola tyto školící kurzy 
zajišťuje. 

Kontakt: AUTOŠKOLA-Petr Řezáč
Na Obůrce 242

388 01  BLATNÁ
as.rezac@seznam.cz

www.autoskola-rezac.wz.cz
Tel.: 724 023 573

nebo: AUTOŠKOLA PELLA s.r.o.
Volyňská sil. 2     

386 01  STRAKONICE
frnoch@pella.cz

Tel. :  383 321 136

Pronajmu nebytové prostory 
v podkroví domu v ulici Zahrad-
nická 38 Blatná, tel. 602 447 803.

Salon Martina
J.P.Koubka 81,38801 Blatná

Martina Červená
(vracím se po mateřské)

od 31.3.2009
každé úterý
8.00 – 15.00

objednávky na tel:
604/804 635
728/507617

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB !
VÝPRODEJ DO 31.5.2009 !!
otev�eno : pond�lí - pátek
9.00 - 12.00      13.30 - 16.00 hod.

tri�ka od 45,00�K���������

polokošile od 70,00�K���������

džíny od 400,00�K������

tepláky dámské 80,00�K���������

ru�ník 30x50 cm 15,00�K���������

ru�ník 50x100 cm 45,00�K���������

osuška 70x140 cm 95,00�K���������

najdete�nás�:

�echova�ul.�1299,38801�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any,Mirovice,Praha

������������������

Tel.:
731466512 / 737667198

������������������������
������������������
����������������������������
�������
�������������
����������������

od A - Z

M
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PA

M
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M
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M
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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

�
�
�

����������� � �
�
�
�
� � ��������
�� ������������������������������������
�� ������������������������
�� �������������������������� ����������������
�� ���������������������
�� ��������������������������� ���
�� ����� �����������������������
�� ����������� ����
�� ����������������

�� ������������ ��������� ��������� � ��
����������������������������������

���������������
�������������� ��� ������������������� ��� ������
�
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

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

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

HLEDÁM SPOLUPRACOVNICE DO 
„VODNÍHO“ ZAHRADNICTVÍ V CHOBO-
TĚ. CHUŤ PRACOVAT VENKU VLASTNÍ 

HLAVOU A RUKAMA NEZBYTNĚ NUTNÁ! 
PODMÍNKOU VLASTNÍ DOPRAVA. 
NÁSTUP DUBEN - KVĚTEN 2009. 

IVANA BEŇOVÁ 777 150 232

Vážení obchodní partne�i
zveme Vás do sb�rny

Houškova 4, 326 00 Plze�

I�:25221299 DI�:CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova ul.-"U sila" ZZN

Tel.: 777 645 134, 777 960 887
Výkup železných šrot� a barevných kov�

PROVOZNÍ DOBA
Po,St 14,30 - 17,30 hod.

So 9,00 - 13,00 hod.

Pronajmu nově adaptovaný byt 3+1 v Blat-
né, blízko centra. Byt se nachází v činžov-

ním domě se zahradou, klidné místo.
Tel.: 725 782 788

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY


603959292
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Program kina duben 2009

Neděle 12. dubna – sokolovna 16,00 hod. 
SDO
Derniéra 
ČERTŮV   ŠVAGŘÍČEK
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Čtvrtek 16. dubna – sokolovna 19,00 hod.
Neil Simon
DRUHÁ  KAPITOLA
Svižná konverzační komedie, která dovede 

s nadsázkou, humorem a lehkostí hovořit i o váž-
nějších momentech lidské existence. Čtveřice 
postav bojuje s láskou, samotou, vášní a pochyb-
nostmi – jednotlivé situace dávají divákovi na-
ději a víru, že i po těch nejsložitějších životních 
zlomech přijde chvíle, kdy se začne psát druhá 
kapitola jejich šťastného života…

Hrají: Valerie Zawadská, Martina Hudečková, 
David Prachař, David Matásek

Předprodej vstupenek na oddělení kultury

Úterý 21. dubna – zámek 19,00 hod.
Závěrečný koncert KPH
JANÁČKOVO  KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle
Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Jan Řezníček – viola 
Břetislav Vybíral – violoncello 
Janáčkovo kvarteto navazuje na nejlepší 

tradice české a moravské hudebnosti a je častým 
hostem na zahraničních pódiích. 

Středa 22. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod. pro 
školy
Čtvrtek 23. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod. pro 
veřejnost

KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ
Čtvrtek 23. dubna – sokolovna 8,30 a 10,00 
hod. pro školy

SALVE  CHARITAS
Vystoupení mentálně postižených   

Sobota 25. dubna – zájezdové představení 
–  Divadlo Broadway – 14,00 hod. 

 „ADÉLA  JEŠTĚ  NEVEČEŘELA“
Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 

hod.
OBSAZENO

Sport: 
Neděle 26. dubna 

Silniční cyklistický závod

„MEMORIÁL  CHRISTIANA  BATTAGLII  
o pohár starosty města Blatné“
Start  v 10,30 před restaurací „Jubileum“ na 

blatenském vlakovém nádraží
Účast profesionálních jezdců!
Doprovodný program: Blatenské mažoretky, 

exhibice na jednokolce v podání Petra Beneše 
– rekordmana roku 2007

Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Středa 29. dubna – zimní stadion 8,30 hod.

HOKEJBAL  PROTI  DROGÁM  2009
Okresní kolo tradičního celorepublikového 

turnaje základních a středních škol
Pořádá hokejbalový oddíl TJ Blatná Datels ve 

spolupráci s ČMSHb

Připravujeme na květen:
Evropský víkend – zámek
Jarní Blatenské hudební slavnosti – zámek 
Školní akademie – ZŠ TGM  
Koncert Petr Kolář – zimní stadion
– předprodej vstupenek 15. 4. na odd. kultury 

od 7,30 hod.

Výstavy

Pátek 3. 4. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2009, 115 minut, 
LÍBÁŠ JAKO BŮH
/Falcon/              premiéra
V hlavní roli Kamila Magálová. 
Nová česká komedie režisérky Poledňákové. 

Helena Altmanová je profesorka francouzštiny 
a literatury na gymnáziu. Nepředvídatelné oka-
mžiky ji ale čekají v osobním životě. 
Vstupné 75,- Kč         Mládeži přístupno

Středa 8. 4. v 17:30 hod.
Rodinný film USA, 2007, 99 minut, v českém

znění
POHÁDKY NA DOBROU NOC
/Falcon/ 
Pohádky na dobrou noc je dobrodružná ko-

medie, ve které Adam Sandler ztvárnil Skeetera 
Bronsona, hotelového údržbáře, jehož život se 
navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat 
pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví 
na dobrou noc.
Vstupné 70,- Kč         Mládeži přístupno

Pátek 10. 4. ve 20:00 hod.
Akční, horror USA, 2009, 92 minut, s titulky
UNDERWORLD 3: VZPOURA  LYCANŮ
/Falcon/ 
Lucian a Viktor. 
Třetí díl série se zabývá podstatou krvavého 

boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými 
Lycany (vlkodlaky), který se táhne už po staletí. 
Vstupné 70,- Kč    Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 15. 4. v 19:00 hod.

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.

Drama, hudební USA, 2006, 130 minut, 
s titulky

DREAMGIRLS
/Šveda/                dvojprogram
Sláva není všechno. 
Trio mladých černošských zpěvaček padlo do 

oka schopnému producentovi, který z nich udělal 
hvězdy. Na vrcholu však poznávají, že sláva je 
šťastnými neudělá. Film se odehrává v Americe 
šedesátých let minulého století. 
Vstupné 60,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 17. 4. ve 20:00 hod.
Sci-fi, thriller USA, 2008, 102 minut, s ti-

tulky

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
/Bontonfilm/
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chy-

ba.
Film Den, kdy se zastavila Země je volným 

remakem klasického stejnojmenného filmu z roku
1951, který natočil  Robert Wise. Nové podoby 
se ujal Scott Derrickson. 
Vstupné 70,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné

P O Z V Á N K A
Oddělení kultury zve občany
na přednášku p. Jana Maška 

„Možnosti řešení chronických 
zdravotních problémů metodou 

celostní medicíny
MUDr. Josefa Jonáše“

Možnost osobní konzultace!
Přednáška se uskuteční  

ve středu 15. dubna v Městském muzeu 
/II. patro/ od 18,00 hod.

Vstupné dobrovolné

MEMORIÁL SE ZE ZÁVAŽNÝCH
DŮVODŮ NEKONÁ!!!
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 PORTS
Z činnosti 

atletického oddílu
Již třetí sezonu funguje v Blatné obnovený 

oddíl atletiky při TJ Blatná. Vzhledem k členské 
základně, kterou tvoří především děti ve věku 
kolem osmi až deseti let, se soustřeďujeme za-
tím na sbírání zkušeností na prvních závodech. 

V letošní halové sezoně jsme se účastnili závodů 
v Českých Budějovicích, Praze a Nové Včelnici. 
Bezkonkurenčně nejlepší je Petr Louda, který 
vykazuje výborné výsledky především ve skoku 

dalekém a sprintech a poráží i závodníky z oddílů 
se silnou členskou základnou. Ostatní děti ve 
srovnání s konkurencí jsou sice méně úspěšné, 
ale zaslouží pochvalu za bojovnost a píli, chtěli 
bychom  jmenovat  Hanku Loudovou, Terezku  
Michálkovou, Ondru Mikeše, Gábinu  Hanzalo-
vou. Již teď se těšíme na letní sezonu, naším cílem 
jsou dobré výsledky na krajských přeborech. 
Chceme se účastnit i několika běžeckých soutěží. 
A proto mj. zveme širokou veřejnost na Memoriál 
Jana Janovského, který se uskuteční 16. 5. 2009 
na blatenském stadióně od devíti hodin. 

V současné době nás nejvíce trápí 
malá členská základna. Uvítáme jedince 
jakéhokoli věku a specializace, víme, 
že v Blatné se mezi námi pohybuje řada 
bývalých výborných atletů. V posledních 
několika týdnech mezi nás zavítalo několik 
dětí předškolního věku se svými rodiči, 
a tak zveme i ty nejmenší mezi nás. A kde 
nás najdete? Každý čtvrtek od 17, 00 do 
18,30 v tělocvičně SOŠ Blatná. Zhruba od 
poloviny dubna budeme trénovat na letním 
stadióně vždy v úterý a ve čtvrtek od 17,00 
do 18,30, pro děti předškolního věku budou 
tréninky na stadióně vždy ve čtvrtek od 16, 

15 do 17,00.
Za oddíl atletiky trenéři Jaroslava Mlsová a Petr 

Louda st.

Budova sokolovny byla postavena svépomo-
cí sokolského členstva v roce 1933, v té době 
v moderním a praktickém stylu. Dodnes slouží 
jako stánek společenského a tělocvičného vyžití 
občanům celé Blatné. Ke spokojenosti funguje 
i restaurace a po povodni zmodernizovaný kinosál 
a divadelní areál v přízemí.

První a druhé patro sokolovny slouží k tě-
lovýchovnému  a sportovnímu vyžití. Během 
pracovní doby pro žactvo školy TGM, odpoledne 
pro členstvo Sokola. Tradičně cvičí v Sokole 
celá věková skupina od nejmladších po  nejstarší 
důchodce. Tělocvičný sál je tedy využíván již od 
ranních 8 hodin až do pozdních 22 hodin večer, 
a to nejen v pracovních dnech. Soboty a neděle 
slouží pro různé turnaje oddílů a pro pravidelný 
nácvik například obou oddílů mažoretek, volej-
balu, florbalu a dalších.

 Chod sokolské jednoty řídí sedmičlenný 
výbor, vedený starostkou Blankou Malinovou. 
Práce členů je čestná – neplacená, stejně jako 
práce vedoucích oddílů a cvičitelů. To je třeba 
v dnešní době honby po penězích velmi ocenit. 
Navíc pak práci starostky, která  provedla zdár-
ně jednotu a sokolovnu nezměrnými potížemi 
způsobenými nedávnou povodní století, kdy byl 
zničen a zatopen celý areál kina i divadla a řeka se 
zakousla i do velké části cvičiště. Stálo to mnoho 
námahy a peněz a dodnes se nemůžeme vybřed-
nout z nedostatku financí. Ku příkladu plánované 
opravy a renovace fasády sokolovny, započaté 
před povodní, jsou stále v nedohlednu …

Pro veřejnost jsou nejvíc viditelné  mažoretky,  
které  reprezentují náš Sokol i naše město Blatná 
svými vystoupeními na různých mistrovstvích 
v republice i v Evropě, při slavnostech, výročích 
a mnohých dalších akcích. Sokol Blatná má do-

konce dva velké oddíly mažoretek, s odlišným 
zaměřením. Oddíl vedený ses. Strnadovou má 
celkem 52 členek (19 starších a 33 malých), účast-
ní se mistrovství ČR a postoupil do mistrovství 
Evropy v Polsku. U nás vystupuje na hudebních 
slavnostech, plesech, oslavách výročí nebo při 
akcích spřátelených měst obce Blatná. Druhý 
oddíl mažoretek, vedený ses. Augustinovou má 
ve 4 družstvech celkem 63 členek (3 ženy, 16 
dorostenek a 44 žákyň.) Účinkují pod názvem 
Prezioso a všichni občané se o jejich činnosti 
dozvídají v místních Blatenských listech v člán-
cích doprovázených mnohými fotografiemi. Tento 
oddíl též úspěšně uspořádal již druhý společenský 
ples Sokola s vložkami tanečních čísel všech čle-
nek, včetně nejmladších. Protože v místním tisku 
vyšlo mnoho článků o úspěšných vystoupeních 
v České republice i v Evropě, zmíním pouze dvě 
mladé cvičenky, které se představily na sokolském 
plese: Jedenáctiletou Evelynu Augierovou, mis-
tryni Evropy pro rok 2008 v sólovém vystoupení, 
a Moniku Lapkovou  s druhým místem na Euro-
pean Grand Prix 2008 v pompónovém sólu.

Kulturistika má 16 členů, kteří cvičí podle in-
dividuelního plánu a vlastního časového rozvrhu. 
Neúčastní se závodů, ale cvičí pilně a posilovna 
bývá prakticky stále obsazena.

       Judo má celkem 22 členů, z toho 3 muži, 
3 dorostenci a ostatní v kategorii žáků. Jsou re-
gistrováni ve sportovním svazu a žáci mají dobré 
výsledky  v různých turnajích a přeborech, škoda 
že pro nedostatek času vedoucích je veřejnost 
málo informována. Například jeden ze žáků 
juda se umístnil v přeboru republiky na 3. místě. 
Kdo viděl tréninky juda s jejich akrobatickými 
prvky a cvičebními dávkami, musí být uznale 
překvapen.

Obdobně s dávkami tréninku je i oddíl ka-
rate.  Ten vznikl v roce 2002 pod vedením br. 
Václava Svobody. V současnosti má celkem 
20 členů, z toho 7 žáků. Cvičenci se soustavně 
připravují na technické zkoušky. Nezabývají se 
pouze bojem, ale velmi důležité je zvyšování 
fyzické kondice a vytrvalosti, ku příkladu během 
a dalšími cvičebními aktivitami pro posílení 
svalového vybavení a odolnosti. Oddíl karate 
v posledních letech převzal řízení každoročně 
pořádaného běžeckého závodu Memoriál Jana 
Janovského. Vyspělejší cvičenci se účastnili též 
několika seminářů a s úspěchem i soutěží, a to 
nejen v České republice. 

Volejbal:  Oddíl mladých, nazývající se Dře-
váci má v současné době 28 členů (14 děvčat 
a 14 chlapců). Vedoucím je Ondřej Kočovský , 
trenérem Josef Etlík. Na tréninky se schází kaž-
dý pátek a neděli odpoledne. Kromě toho mají 
samostatné tréninky pro okresní přebor v sobotu 
a neděli. Děvčata hrají okresní přebor prvním 
rokem a chlapci již třetí sezonu, v minulé skončili 
na výborném 3. místě. Dále se účastní převážně 
smíšených turnajů s dobrými výsledky, např. na 
vánočním turnaji v Blatné obsadili l. místo. Sami 
pořádají ročně dva turnaje, první v dubnu v hale 
a druhý v srpnu.

Další volejbalová družstva starších mužů 
a žen mají celkem 20 členů ve dvou oddílech. 
Ženské družstvo hraje v okresním přeboru a často 
zajíždí  na turnaje pořádané Sokolem Luzern ve 
Švýcarsku. Toto  družstvo žen vyhrálo v roce 2008 
okresní přebor.

Florbal  má celkem 14 hráčů v průměrném 
věku 30 let, kteří se schází podle rozdělení 
cvičebních hodin vždy v úterý a v pátek, navíc 
též v neděli. Dvakrát do roka uspořádají turnaj 
s cizími družstvy, ale pro sportovní vyžití plně 
postačí zápasy s obměnami vlastních hráčů.

Oddíl badmintonu  má vyčleněny tréninkové 
hodiny týdenním rozvrhem, ale jejich aktivita byla 
nižší úbytkem členů (dnes jen 5 dospělých hráčů). 
Proto už nepořádají obvyklé přebory a soutěže 
s cizími družstvy.

V celkovém tělocvičném vyžití vedou v počtu 
cvičenců jako vždy ženy. Cvičí ve dvou oddílech. 
a to aerobik  (l9 cvičenek) a zdravotní gymnastika 
žen s počtem 23 žen. Dochází pravidelně a je 
jich plná tělocvična. Oproti mužům je zřejmé, 
že ženy dbají na svůj zdravotní stav, svoji postav 
u a pohyblivost. Muži bohužel asi raději posilují 
své tělo zvedáním půllitrů v hospodách a tak cvi-
čení mužů na nářadí zachraňuje hlouček seniorů 
v důchodovém věku, nejstarší mu je přes 80 let. 
Taková už je doba…

Přijďte i vy – mladí i staří – do Sokola pro-
větrat své tělo i svaly a vyhnat různé neduhy, 
neboť dokonalé rozcvička i pravidelný pohyb 
jsou nejlepším lékem pro udržení vašeho zdraví 
a svěžesti.        F.K.

Z činnosti Sokola Blatná

HOKEJBAL
RHbL – 16. Kolo

TJ Blatná Datels B-Falcon Č. Budějovice 7:0 
(3:1,0:0,4:0) Samec 2, Diviš 2, Bolina, Havelka, 
Rádr
NHbL st. dorost –16 . Kolo

Suché Vrbné-TJ  Bla tná  Date ls  11:1 
(3:0,7:0,1:1) Matějka
NHbL ml. dorost – 19. kolo

Velešín-TJ Blatná Datels 5:1 (1:0,1:0,3:1) 
Peleška
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