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Cena 7,- Kč

PREZIOSO uvádí: II. Společenský ples TJ Sokol
v exotickém ráji
Mažoretky PREZIOSO se opět zhostily pořádání společenského plesu TJ
Sokol. Ten, kdo tuto akci navštívil, rozhodně nelitoval. Sál blatenské sokolovny se proměnil v exotickou džungli - a to doslova. Okouzlující oranžovo
- zelenou výzdobu dokreslovaly palmy, exotické ovoce nebo stylový stánek
s plážovými koktejly. Pro tento výjimečný večer nemohl chybět ani záhadný
drink „PREZIOSO potěšení“.

Večer zahájila dech beroucí show v podání úspěšné taneční skupiny
PREZIOSO Sokol Blatná. V explozi třpytivých konfet ve stylu Dana
Nekonečného se předvedlo hned padesát tanečnic. Poté z džungle vyběhli
malí domorodci v podání nejmladších kadetek, kteří uvítali přítomné svým
exotickým rituálem. Starší juniorky uchvátily celý sál svojí profesionalitou
a precizností, se kterou předvedly sambovou smršť. Představila se i jedenáctiletá Evelyne Augierová, která se se svým sólem v rytmech Macarany
stala Mistryní Evropy pro rok 2008 a také stejně úspěšná Monika Lapková,
která se svým pomponovým sólem vybojovala 2. místo na European Grand
Prix 2008. Později večer se odehrál rituální průvod tří kouzelných šamanek
za doprovodu jejich kmenových podanných, kteří je uctívali rozhazováním
květů. První se představila úspěšná sólistka Marcela Duspivová se svým
arabským sólem. Sál poté dostalo do varu zkušené seniorské duo Michaela
Augustinová a Veronika Loukotová. Celý večer byl tedy protkán nádhernými
tanečními čísly.
Skvěle si mohli zatančit i hosté plesu, protože celým večerem je opět
provázel bezkonkurenční orchestr Metroklub Big Band České Budějovice.
Jak zpěváci, tak saxofonisté hrající mezi lidmi rozdávali na parket magickou

energii, a tak po celou dobu plesu byl sál plný a tančilo se až do pozdních
hodin.
Všichni mohli doplnit své síly u luxusního rautu s vůní tropických dálek,
o který se postarala restaurace Černý medvěd Prachatice. Stoly se prohýbaly
pod exotickými pokrmy. Hosté mohli ochutnat např. žraločí steaky, lososa
(pokrač. na str. 6)
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A KTUALITY
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.

AKCE

Od 1.2.2009 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Losos celý mražený vac
Makrela mražená vac 1.2kg
Pstruh mražený vac 450g
Žralok steak mražený vac 1kg
Pangasius mražený 1kg
Pangasius mražený 5kg
UZENÉ:
Tolstolobik uzený
10dkg
Makrela uzená
10dkg

78,-/kg
49,-/kg
45,-/kus
76,-/kg
82,-/kg
79,-/kg
9,90/
8,40/

MASO:
Kachna berbera mražená
Kuřecí prsa nekřehčená mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg

89,-/kg
95,-/kg
105,-/kg
75,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát mražený 450g
Mochovská zelenina 2,5kg
Česnek mražený 1kg
Hranolky 2.5kg
Americké brambory 2,5kg

10,50/kus
21,50/kg
29,-/kg
18,-/kg
31,-/kg

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

Informace
z činnosti zdejší
součásti Policie ČR
Policisté Obvodního oddělení Policie České
republiky v Blatné se na občany Blatné a okolí obrací s prosbou o pomoc při pátrání po neznámých
pachatelích majetkové trestné činnosti spáchané
zejména na teritoriu města Blatné. Jedná se o níže
uvedené případy :
● vniknutí do průjezdu domu č. p. 117
v ul. Boženy Němcové v noční době z 18. na
19.1.2009, kde pachatel násilím vnikl do vozidla
tov. zn. Peugeot Partner, ze kterého odcizil vrtačku
zn. Makyta nezjištěného výrobního čísla uloženou
v kufříku zelené barvy, čímž majiteli odcizením

způsobil škodu ve výši téměř 8.000,-Kč a poškozením zámků vozidla škodu cca 15.000,-Kč
● vloupání do řadové garáže v sousedství ul.
Čechova v noční době z 19. na 20.1.2009, ze které pachatel odcizil následně hudební nástroje, a to
klávesovou harmoniku zn. Delicia barvy béžově
bílá perleť, křídlovku zn. Mischel, trubku zn.
Excellent super, elektronický metronom s ladičkou, elektronickou ladičku zn. Yamaha,, stojánek
na křídlovku zn. Lyra, rozkládací stojan na noty
s kovovou desku a další věci, čímž majiteli způsobil škodu ve výši cca 54.300,-Kč
● odcizení motocyklu tov. zn. Honda 650
Dominator RD025 bílé barvy registr. značky
3C0585 ze společných prostor domu č. p. 1032
v ul. Zahradnická a vloupání do sklepa v témž
domě v době od 11. do 25.1.2009, ze kterého
pachatel odcizil snowboard červené barvy s černým vázáním, čímž majiteli odcizením těchto
věcí byla způsobena celková škoda ve výši cca
42.000,-Kč
● vloupání do dvou řadových garáží opět
v sousedství ul. Čechova v noční době z 24. na
25.1.2009, kde z jednoho vozidla pachatel po
rozbití okénka dveří odcizil olověný akumulátor
černé barvy zn. Banner a z druhé garáže sadu
očkových a plochých oboustranných klíčů zn.
Tona, čímž odcizením akumulátoru byla způsobena škoda ve výši cca 1.000,-Kč a stejná škoda
cca 1.000,-Kč na odcizených klíčích
● vniknutí do os. automobilu tov. zn. Renault
Megane po rozbití skleněné výplně okénka dveří
ze dne 26.1.2009 kolem 13.30 - 14.00 hodin v ul.
Zahradnická, ze kterého ze sedadla spolujezdce
pachatel odcizil dámskou kabelku včetně dvou
mobilních telefonů zn. Samsung SGH-X530
a SGH-E250, čímž majitelce byla způsobena
celková škoda ve výši cca 9.700,-Kč
S odkazem na výše uvedené případy budou
policisté vděční za jakoukoliv informaci,
která by mohla přispět k nalezení některých
odcizených věcí nebo která by mohla vést ke
zjištění pachatelů této trestné činnosti. Lze nás
kontaktovat na tel. čísle 383422005, 974237711,
606796219, popř. lze využít tísňové linky 158
v případě nepřítomnosti policistů na oddělení. Je možné rovněž využít e-mailové adresy
stoopblatn@mvcr.cz nebo použít faxového spojení na č. 383422005. V souvislosti s případy odcizování věcí z motorových vozidel upozorňujeme
občany, aby v osobních či nákladních vozidlech
zejména na sedadlech, za zadním sklem či na přístrojové desce neponechávali žádné věci, zejména
kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery či jinou
elektroniku, osobní doklady, peněženky nebo
oblečení. I pokud by vzdálení od vozidla trvalo jen
krátkou dobu. V několika případech v loňském
roce v Blatné pachatelé z vnitřní strany čelního
skla automobilu odcizili drahé autonavigace, které
jsou velkým lákadlem pro nenechavce a na trhu
kradených věcí velmi žádané. Oblíbeným předmětem zájmu pachatelů jsou i autorádia, zejména
s CD přehrávači, proto je vhodné dát ve vozidle
přednost rádiu s odnímatelným čelním panelem
či autorádiu s možností vyjmutí. Kriminalita
spočívající v odcizování věcí z vozidel včetně
pohonných hmot patřila v loňském roce v Blatné
k častým případům majetkové trestné činnosti.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení PČR Blatná
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ÚNOR BÍLÝ - POLE SÍLÍ - ČAS
MASOPUSTU
Den se pomalu prodlužuje, máme za sebou
Hromnice, je tu opět ÚNOR - ČAS MASOPUSTU A REJŮ.
O masopustních rejích jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je jistě
staršího data. Kolem 18. století se v tomto období
začaly pořádat taneční zábavy tzv. reduty. První
se konala v Praze roku 1752.
Masopust - třídenní svátek se slavil ve dnech
předcházejicích POPELEČNÍ STŘEDĚ, kterou
začíná 40ti denní půst před VELIKONOCEMI.
Obojí jsou svátky pohyblivé.
Přípravou na MASOPUST byl TUČNÝ
ČTVRTEK. V tento den měl člověk jíst a pít co
hrdlo ráčí, aby pak byl po celý rok při síle. Hlavní
masopustní zábava začínala o MASOPUSTNÍ
NEDĚLI. Oběd byl bohatý, nikoliv však dlouhý,
protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi, často
až do rána. Masopustní pondělí probíhalo také
ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se
konal tzv. „mužovský bál“, kam neměla přístup
svobodná chasa.
Vyvrcholením masopustu bylo ÚTERÝ. Toho
dne procházely vesnicemi průvody maškar. Hrála
se masopustní představení, secvičená obvykle
žáky. Obchůzky masek neměly žádná pravidla.
Masky byly všude pohoštěny jídlem, ale i pálenkou a pivem. Byly různé, jen některé tradiční
- opakující se - medvědář s medvědem, šiml-koníček, maska s jezdcem na koni, žid s pytlem,
bába s nůší, kominík se žebříkem apod. Zábava
končila přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil
a rychtář všechny vyzval, aby se v klidu rozešli
domů. Lidé věřili, že pokud budou tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako
cizinec v zeleném kabátě...
Po masopustních svátcích nadchází již zmíněná Popeleční středa a 40ti denní půst před
VELIKONOCEMI.
STAROČESKÉ VELIKONOCE
Velikonoční prodej pro vás opět připravujeme
na měsíc BŘEZEN v prodejně „U SV. KATEŘINY“. Ale již od 20. února budeme postupně
doplňovat velikonoční zboží. V nabídce na jarní
svátky najdete: pomlázky, kraslice, perníčky,
vizovické, káči, píšťalky, kuličky, řehtačky, klapačky, dekorace z proutí, slámy, textilu, pohledy,
přání aj. Řadu již známých výrobků, ale také
mnoho novinek.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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O víně po kapkách – kapka čtvrtá
Historie vinařství na našem území.
O tom, jak se víno dostalo na naše území, jsme
si povídali v minulém článku. Dnes bych se chtěl
zmínit o vzestupu pěstování vína u nás i o pádech
a ranách, které vývoj vinařství na našem území
provázely.
Mohutný rozvoj vinařství ve 13. století přispěl
k formování velkých vinařských center na Moravě
i v Čechách: Mikulov, Znojmo, Strážnice, Hustopeče, Židlochovice, Praha, Litoměřice, Louny,
Most, Mělník.
Programové podpory se dostalo vinařům za
vlády Karla IV. Tento král český a císař římský
převzal válkami zpustošenou a zchudlou zem
a tuto hospodářskou krizi se rozhodl řešit velmi
uváženě: nechal osázet jižní, jihovýchodní a jihozápadní svahy (vinohradníci, kteří je osadili, měli
12 let daňové prázdniny !!! - jaká prozíravost na
tehdejší dobu). Vydal v roce 1358 nařízení o zakládání vinic pro Prahu a pro města královská.
Ukládal, aby na kvalitních pozemcích a polohách
byly zakládány vinice. Vše obhospodařoval
perkmistr, hlídalo se pančování vína. V nařízení
z roku 1358 pro Prahu a města královská, které
tyto principy vlastně uzákoňovalo, Karel IV. také
určil, jak má být naloženo s těmi, kteří ve vinicích
škodí. Poškozování vinohradů bylo přísně trestáno, např. kdo jel v noci na koni a poničil vinohrad
– mohl přijít o hrdlo, kdo šel ve dne ničit vinohrad, nebo kradl – mohl přijít o ruku. V té době
bylo 4000 ha vinohradů registrovaných králem
a 1000 ha rustikálních vinohradů (nespadaly pod
královská města).
S vínem se čile obchodovalo, a tak byly brzy
vytvořeny i mantinely pro dovoz a šenkování
cizích vín. Velmi aktivní byli v tomto směru brněnští měšťané, kteří se cítili ohroženi dovozem
levnějších vín z Rakouska. Za moudré vlády
Karla IV. k nám byly přivezeny odrůdy vinné révy
z Burgundska a z Porýní. Císař Karel IV. však
nebyl jediným panovníkem, který se vinařství
věnoval. Např. Vladislav II. zavedl v roce 1497
povinnou degustační kontrolu jakosti mladých
vín prováděnou před uvolněním vína do prodeje.
V době vrcholného rozvoje moravského vinařství
se plocha rustikálních vinic odhadovala asi na 17
tis. ha jen v nejintenzivnějších oblastech krajů
brněnského, znojemského a uherskohradišťského.
Po hrůzách a pustošení pobělohorského období
však klesla až o polovinu. Teprve koncem 17.
století dochází k postupné obnově. Zkvalitnil se
i obchod s vínem - více se prodávala vína vyzrálá,
jež prodělala i několikaletý vývoj na sudu. Jejich
cena byla však vyšší, dokonce i dvojnásobná.
To vedlo ke zkvalitnění sklepního hospodářství,
a tak od druhé poloviny 16. století byly zámecké
sklepy vybavovány velkoobjemovými sudy.
V roce 1784 došlo k rozdělení moravských vín
do tří jakostních tříd s ohledem na jejich původ.
Císař Rudolf II. omezil dovoz zahraničních vín,
upřednostňoval vína domácí.
Výhonky vinné révy se k nám dovážely z Uher,
Rakouska, Německa, Francie, Itálie a Chorvatska.
Pěstovaly se odrůdy ve směsi podle půdních pod-

mínek a polohy vinice. Uplatnění jednotlivých odrůd při výrobě vína bylo ojedinělé. Nejvýrazněji
se to projevovalo ve středních Čechách. V Praze
a okolí i na Mělníce převažovala výsadba odrůdy
Pinot noir dovezená Karlem IV. z Burgundska,
dnes nevhodně nazývaná Rulandské modré.
Ve staročeštině se nazývala Roučí modré. Na
Litoměřicku byly větší výsadby Tramínu bílého,
nazývaného Brynšt. Nejstarší soustavnější popis
pěstovaných odrůd v Čechách pochází od pražského učitele Jana Hada z roku 1558.
Kdo navštívil přátele vinohradníky např. na
Moravě, ví, kolik času a potu pěstování révy vyžaduje. Pak je jednoduché pochopit, že se zrušením
roboty v roce 1848 a také rozpadem šlechtických
dominií došlo k poklesu rozloh vinic. Ovlivnila
to i řada dalších faktorů - rozvíjející se průmyslová výroba působila na změnu životního stylu
a stravovacích zvyklostí, větší oblibě se začalo
těšit pivo a kořalky. Zemědělci ztráceli zájem
o vinice a preferovali méně náročné plodiny,
například cukrovku.
Plocha vinic se tak z roku 1837, kdy bylo obděláváno asi 15 tisíc hektarů zmenšila počátkem
dvacátého století téměř o polovinu. Na tomto
poklesu se jistě podílelo i zavlečení révokazu,
padlí a peronospory. První světová válka uspíšila úpadek vinařství na Moravě a tak byla roku
1930 rozloha vinic pouze 3 790 ha. Následovala
rekonstrukce vinic zaměřená zejména na výsadbu
štěpované révy odolné vůči révokazu a na zlepšení
sortimentu pěstovaných odrůd. V roce 1937 bylo
u nás již opět 7 000 hektarů viničních ploch.
I doba budování socialismu v naší zemi se
podepsala na vývoji vinohradnictví. Faktorů bylo
mnoho: kolektivizace vinic, tzv. kategorizace
odrůd do kvalitativních skupin (A, B), pevné,
státem stanovené výkupní ceny hroznů, honba
za hektarovými výnosy, to vše mělo jediný
výsledek: výrobu průměrných a podprůměrných
vín a faktické vymazání naší země z mapy evropských a světových vín až do devadesátých
let minulého století. Nositeli slušné kvality byli
tehdy spíše drobní vinaři, a ani to nelze tvrdit
obecně, už vzhledem k jejich nedostatečnému
technologickému vybavení. Velká družstva sice
měla určitou technologii, chyběla však obecná
motivace k produkci kvalitního vína.
Dnes je české vinohradnictví vstupem do EU
přísně kontrolováno a plocha vinic je kolem 19
tis. hektarů. Platí „Vinařský zákon“, který přes
určité nedostatky striktně stanovil podmínky
výroby a uvádění vín na trh. Naše vinařství se
postupně zvedá z oné šedi, která zde byla ještě
před 20 lety a kvalitní víno se postupně opět stává
chloubou moravských i českých vinařů. Svědčí
o tom početné medaile z mezinárodních soutěží.
Pravdou je, že vinaře ke zvyšování kvality nutí
i trh, otevřený vínům z dovozu ve všech kvalitativních i cenových kategoriích. Budoucnost
našeho vinařství tak vidíme ve výrobě osobitých,

charakterních vín vysoké kvality, vín z velké části
přívlastkových. I když, bude-li vývoj našeho vinařství k vyšší kvalitě trvalý, možná už přívlastek
kabinet, možná ani pozdní sběr, na našich vínech
za dvacet let téměř nenajdeme. Ale na toto téma
si popovídáme možná někdy příště.
Jako každý obor lidské činnosti, který se vyvíjel v období křesťanství na našem území, má
i vinařství na našem území své patrony. Vinaři
odjakživa uctívali jako své patrony světce. V českých a moravských krajích byli a jsou uctíváni
například svatý Urban, Vavřinec, Václav, Bartoloměj, Vincent, Jan Křtitel či Jan Evangelista.
Na Moravě je patronem uctíván svatý Urban. Jako papež ze 3. století bývá zobrazován
s hroznem, keřem vinné révy nebo soudkem
vína. Někdy bývá atributem sv. Urbana – papeže
i meč, který připomíná jeho mučednickou smrt.
Legenda říká, že se ukryl před pronásledovateli
ve vinici a tím si zachránil život. Narodil se ve
druhém století a zemřel v roce 230. Jeho hrob
byl při vykopávkách roku 1854 nalezen ve Via
Apia v Římě.
Svatý Vavřinec je vinaři na jižní Moravě uctíván zřejmě proto, že na jeho svátek (10. srpna)
začínají zrát hrozny.
Svatého Václava uznávali již od dob Karla
IV, o něm jsme se také zmínili v předcházejícím
článku.
Svatý Bartoloměj bývá zobrazován s nožem,
který je podobný noži vinařskému. Na jeho svátek
(24. srpna) začínalo ve většině míst vinobraní,
proto byl zvolen za patrona.
Svatý Jan Křtitel se stal patronem zřejmě
proto, že jeho jméno v evangeliu svatého Lukáše
uvádí ve spojitosti s vínem.
Patron svatý Jan Evangelista vypil pohár otráveného vína, ale jed na něj neúčinkoval. Na jeho
svátek (29. prosince) se světí víno.
Zpracováno ze zdrojů NVC, Sommelierské
akademie aj.
M. Žíla
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Informace MěÚ Blatná

Městský úřad Blatná informuje občany o současných a připravovaných dotacích, které se
týkají občanů bydlících v rodinných domech. Zprávy o dotacích se objevily 26. ledna 2009 na
webových stránkách ČT 24 a Státního fondu životního prostředí, kde je možné si přečíst i další
podrobnosti o těchto i jiných programech. Důležité údaje o dotaci na zateplení rodinných domů
bude Městský úřad Blatná vyvěšovat na úřední desce i na elektronické úřední desce odboru
majetku, investic a rozvoje, jakmile je bude mít k dispozici.
Podpora pro fyzické osoby na zateplení
rodinných domů - Praha – 26.1.2009
Na zateplení rodinných domů budou moci
jejich majitelé od jara dostat peníze od státu.
Státní fond životního prostředí spolu s resortním
ministerstvem totiž připravuje dotační program,
který má disponovat desítkami miliard korun.
Průlom v dotacích přijde 1. dubna, kdy úřady
vyhlásí nový program, jenž potěší hlavně rodiny,
které plánují zateplení domů. Mluvčí Ministerstva
životního prostředí Jarmila Krebsová doporučuje sledovat webové stránky Fondu životního
prostředí (www.sfzp.cz), kde budou veškeré
informace.
Ve výhodě budou hlavně majitelé starších
domů. Hraničními adepty budou nejspíš stavby
ze začátku devadesátých let. Víc zatím úřady
neprozradí, program se totiž ještě dotváří. „Náš
velmi ambiciózní výhled je dotace až čtvrt milionu

domácností v průběhu nejbližších několika let,“
tvrdí ředitel Státního fondu životního prostředí
Petr Štěpánek.
Zamýšlené desítky milionů korun pro dotace
získá stát prodejem emisních povolenek. Půjde
o staré přebytky, které koupí Japonci. Stát chce
pak většinu prodat v aukcích. Těch, kteří už své
domy zateplili nebo mají rozděláno, se program
netýká. Nově však počítá s dotacemi na stavby pasivních, energeticky nenáročných domů a pokračuje v podpoře obnovitelných zdrojů energie.
„Oproti loňsku bude letošek štědrý i pro
obyvatele paneláků,“ říká Krebsová. V rámci
programu Panel je podle mluvčího Ministerstva
pro místní rozvoj Hynka Jordána vyhrazeno na
výměnu oken a zateplování až 3,5 miliardy korun,
třináct miliard pak bude k dispozici v Bruselu.
(zdroj: www.ct24.cz)
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Podpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje
energie - Praha – 26.1.2009
Pokud nahradíte v rodinném domě nebo bytě
v něm umístěném kotel či kamna na fosilní palivo
za moderní kotel na biomasu, tepelné čerpadlo,
nebo si pořídíte solární systém, můžete do 31.
března 2009 získat dotaci. Zařízení lze instalovat též v novostavbách. Podmínkou získání
dotace na kotel na biomasu a na tepelné čerpadlo
v novostavbách je, že budova bude splňovat
energetický standard podle dokumentu Přílohy
II a objekt není možné připojit na rozvod zemního plynu nebo na centrální zásobování teplem.
Podporu poskytujeme na již ukončené akce, a to
maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do
trvalého provozu.
Podrobné informace jsou na stránkách:
www.sfzp.cz/ke-stazeni/185/3834/detail/prilohy-ii-pro-rok-2009/. Na současnou podporu
úsporných zdrojů energie naváže od dubna nový,
svým rozsahem mnohem větší program podpory.
O dotace z nového programu ale nebude možno
žádat zpětně, tedy na akce zrealizované před jeho
vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou
k dispozici v březnu.
(zdroj: www.sfzp.cz)

Správní odbor Městského úřadu Blatná informuje
Počet obyvatel Blatné k 1.1.2009
Blatná
Osady:
Skaličany
Hněvkov
Řečice
Blatenka
Jindřichovice
Čekanice
Drahenický Málkov
Milčice
Blatná + osady

6162 + 55 cizinců s TP celkem
107 + 4 cizinci
70
38
29
7
70 + 1 cizinec
75 + 1 cizinec
17

Celkem

6217 obyvatel

6 636 obyvatel

Změny v evidenci obyvatel za rok 2008
narození
79
zemřelí
75
odhlášení
124
přihlášení
81
Počet obyvatel Blatné včetně osad k 1.1.2008 byl celkem 6 675.
Věkové rozložení obyvatel

Czech POINT
(Český podací ověřovací informační národní terminál)
na Městském úřadu v Blatné
Jak jsme vás již v loňském roce informovali, od 1. ledna 2008 mohou
občané na jednom místě (tzv. Czech POINT) využívat možnosti požádat
o vydání ověřeného výpisu z informačního systému veřejné správy
– tj. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a výpis
z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů. Od 1. července 2008 je
možno přijímat přes Czech POINT podání podle živnostenského zákona.
Nově od počátku letošního roku je možné získat na těchto pracovištích
také výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů a dále výpis z Registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH. Tyto výpisy vydávají notáři, krajské
úřady, matriční úřady, obecní a zastupitelské úřady, Česká pošta s. p.
a Hospodářská komora ČR. Česká pošta díky službě Czech POINT E-SHOP
poskytuje výpis ze Živnostenského rejstříku, Obchodního rejstříku a Katastru
nemovitostí poštou na dobírku. Postačuje pouze objednat pomocí jednoduchého webového formuláře ověřený výpis a do tří pracovních dnů od přijetí
objednávky vám bude dodán.
Na Městském úřadu Blatná vydávají ověřené výpisy v budově čp.
322 odbor majetku, investic a rozvoje, v budově čp. 520 odbor správní
a živnostenský.
Výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního a Živnostenského rejstříku
jsou veřejnými evidencemi a lze je vydat každému, kdo o to požádá. Správní
poplatek činí 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
výpisu.
Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat jen na základě písemné žádosti
osoby, jejíž totožnost byla ověřena, a které se výpis týká. Lze jej vydat i na
základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Může se vydat
i cizincům, kteří mají přiděleno rodné číslo. Totožnost osoby – občana ČR
se ověřuje občanským průkazem nebo cestovním pasem. Totožnost cizince
se ověřuje cestovním dokladem a dokladem o přidělení rodného čísla, je-li
cizinci orgány ČR přiděleno. Správní poplatek činí 50,- Kč. V případě, že
žádost o výpis z Rejstříku trestů nebude moci být vyřízena elektronicky,
bude písemná žádost vyřízena standardním způsobem.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) – na základě novely
živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům
předat prostřednictvím kontaktního místa Czech POINTu. Jde o ohlášení
živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském
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rejstříku nebo žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. Správní
poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek se vybírá dle druhu podání – tento poplatek je
určen pro živnostenský úřad, na který je poté prostřednictvím Czech POINTu zaslán.
Výpis z bodového hodnocení řidiče lze vydat jen žadateli nebo na základě úředně ověřené plné
moci i zmocněnci této osoby. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je
možné v žádosti udávat i číslo řidičského průkazu. Správní poplatek činí 100,- Kč za první stránku
a 50,- Kč za každou další stránku výpisu.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů lze vydat každému, pro získání
výstupu je nutné znát pouze identiﬁkační číslo organizace. Tato služba je určena především ﬁrmám
a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Správní poplatek činí 100,- Kč za první
stránku a 50,- Kč za každou další stránku výpisu.
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH vychází z požadavků zákona
č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nákládání s autovraky. Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT.
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku výpisu.
Takto vydané ověřené výpisy jsou veřejnými listinami a plně nahrazují výpisy dříve vydávané
oprávněnými subjekty.
Více informací získáte na www.czechpoint.cz
Počet vydaných výpisů z Czech POINTu Městským úřadem Blatná v roce 2008
Odbor

správní
majetku a investic
živnostenský
CELKEM

rejstřík trestů

druh výpisu
katastr
nemovitostí

obchodní
rejstřík

živnostenský
rejstřík

387
39
35
461

152
278
43
473

11
8
59
78

2
1
3

V Blatné 28. ledna 2009
Hana Valachová
vedoucí správ. odboru

Vánoce v MŠ Blatná, Vrchlického
Odloučené pracoviště Husovy sady 746
Dne 16. 12. 2008 proběhla v naší MŠ malá
vánoční slavnost. Děti, jejich rodiče, příbuzní
a přátelé se sešli ve školce, aby si před Vánocemi trochu oddechli a společně si popovídali.
Atmosféra byla bezvadná. Všichni společně
vyráběli, lepili a malovali ozdoby, zazpívali si
a přišly na řadu i básničky.
O bohaté občerstvení se z velké části postarali rodiče, kteří napekli cukroví a někteří přidali
i výzdobu. Nechyběla ani opravdová perníková
chaloupka. Některé „prozíravé“ maminky upustily od sladkého a přinesly i obložené chlebíčky.
K tomu naše paní kuchařky přidaly ovoce a dobrot
bylo tolik, že stolky nestačily.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
rodičům, kteří se na občerstvení a výzdobě podíleli. Také děkujeme za sponzorství panu Pancovi,
panu Vaněčkovi a panu Sedláčkovi za opravu
hraček. Panu Polcarovi za zhotovení krásných
poliček do umývárny. Paní Junková nám ušila
hezké peřinky do kočárků.

Všichni přítomní byli rádi, že si našli chvilinku,
zapomněli na starosti a shon a potěšili se vystoupením dětí.
Děti z 1. a 2. třídy MŠ Vrchlického udělaly
radost svým vánočním pásmem také všem v Domově pro seniory a v Pečovatelském domě.
Ve 3. třídě MŠ Vrchlického jsme přemýšleli, jakou formou bychom Vánoce v nové třídě
s novými dětmi a vlastně i rodiči a příbuznými
dětí, oslavili. Nejvíce se nám líbilo, „Vánoční
odpoledne“. A co si pod ním představit?
Oddechové odpoledne, plné vánoční pohody,
koled, básniček a písniček. Děti měly možnost
pochlubit se stromečkem a dárky, nechyběla
vánoční dílna, ze které si každý mohl odnést svůj
zhotovený výrobek a pohoštění, na kterém se
podílely nejen děti (pečení cukroví), ale i rodiče
(především paní Merhautová) a paní kuchařky.
Všem, kteří mezi nás přišli, patří dík za vytvořené krásné a pohodové atmosféry.

MŠ Vrchlického 726
I v MŠ Vrchlického 726 se oslavovalo. Děti
z 1. a 2. třídy si připravily pro všechny, kteří se do
MŠ přišli podívat, pásmo vánočních básní, písní,
koled a zahrály i pohádku.
Na všechny přítomné čekalo na stolech pohoštění - misky s ovocem a cukrovím, které přinesly
na oslavu maminky.
Sváteční odpoledne bylo příjemné, všem
udělalo radost a přispělo k předvánoční náladě.

MŠ děkuje podniku Dura Automotive za
ﬁnanční dar na vánoční nadílku. Byly za něj
zakoupeny hračky a pomůcky pro děti. Dále
děkujeme panu Tvrdému ze Sparu za darované
dobroty na Mikulášskou nadílku.
Přejeme všem do roku 2009 hodně spokojenosti, klidu, pohody a zdraví a těšíme se na
další setkání.
Zaměstnanci a děti MŠ Vrchlického Blatná
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Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou sdělila
několik důležitých informací pro rok 2009.
1) Zastupitelstvo Města Blatná vydalo
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č.
6/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2009.
Na základě této vyhlášky je stanoven
poplatek v Blatné ve výši 420 Kč/ rok,
v ostatních částech města Blatná (Blatenka,
Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov,
Jindřichovice, Milčice, Řečice a Skaličany)
ve výši 294,- Kč/rok.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření vždy do 31.5. příslušného kalendářního
roku. Vzhledem k tomu, že občané převážně
vyžadují složenky, ﬁnanční oddělení MěÚ je
zašle nejpozději do 28.2.2009 i s uvedením
variabilního symbolu platby.
2) Zastupitelstvo Města Blatná vydalo
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č.
7/2008 o místních poplatcích. Na základě
této vyhlášky se sazba poplatku za psa drženého v ostatních bytových domech ve městě
zvýšila ze 700,- Kč na 900,- Kč s účinností
od 1.1.2009.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku.
Již v loňském roce byly rozmístěny na
území našeho města schránky na sáčky pro
psí exkrementy v hnědé barvě. Zavedení
realizace tohoto projektu stála Město Blatná
40 000,-Kč a další nemalé ﬁnanční prostředky
jsou vynakládány na průběžné doplňování
spotřebovaných sáčků a 3x týdně se vyvážejí
odpadkové koše.
V současné době k 1.1.2009 evidujeme
celkem 663 pejsků a v roce 2008 činil výběr
poplatku ze psů celkem 185 000,- Kč.
3) Zastupitelstvo Města Blatná dne
15.12.2008 schválilo rozpočet na rok 2009.
Příjmová část rozpočtu činí 132 500 tis. Kč
a výdajová část rozpočtu činí 131 450 tis. Kč.
Splátky úvěru a půjček činí 1050 tis. Kč.
Podrobnější informace o rozpočtu na
rok 2009 naleznete na webových stránkách
města.
Vážení spoluobčané,
mnoho v našem městě je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však
potřebné velké úsilí, práce, jednání, projektů
a především dobré vůle, spolupráce, ochoty
a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat
všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli k obohacení kulturního života v našem
městě.
Ing. Jana Kroupová
Tajemník MěÚ
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(pokrač. ze str. 1)

na pomerančích, chobotničky, krevetový koktejl nabo speciální dezert
banány v tortile.
Ples vyvrcholil o půlnoci velkým překvapením. Všichni přítomní se stali
divochy z džungle a uctili bohy rituálním tancem, který se společně naučili.
Tento nápad se setkal s velkou odezvou díky tomu, že se všichni mohli
zapojit a vytvořit magické kouzlo, které všechny spojovalo. Není divu, že
se rituál tančil hned několikrát.
Druhý ročník plesu TJ Sokol opět nezklamal a postavil se na špičku
společenských událostí v Blatné. Bylo to především díky promyšlenému
programu, výborné organizaci a skvělé atmosféře. Jak ale uvádí vedoucí

pořádající taneční skupiny PREZIOSO Jana Augustinová, hlavním cílem
plesu nebylo zdolávat žebříčky popularity, ale důležitá byla především zábava. A to se povedlo. Všechny pořadatelky uspořádaly tento ples s velkou
radostí a s nasazením a zároveň Vás všechny zvou na třetí ročník, který se
bude konat 16.1. 2010 a bude určitě zase stát za to.
TS PREZIOSO Sokol Blatná by chtělo poděkovat svým hlavním partnerům Janu Křišťanovi, restaurace Černý medvěd Prachatice a Andree
Šmídové, květinářství Kopretina Blatná a všem sponzorům:

Děkujeme sponzorům:

Členové kapely Metroklub Big Band České Budějovice hráli skvěle a vytrvale,
přesto si našli chvilku na obrázek s pořadatelkami. Je tedy zřejmé, že i jim se
našem plese líbilo.

Restaurace Černý Medvěd Prachatice, Jan Křišťan
Květinářství Kopretina, Andrea Šmídová
BP Service
Blatenská ryba
Elektro Jankovský
Nábytek Milan Bláha
Klenoty M&M Blatná
Pekařství Josef Vrána
Leifheit, Poppy Blatná, Drogerie Drnek, Drogerie Blovský, Kadeřnictví Radka Šůsová, Fialová Lékárna, Kadeřnictví Veronika Dušková, JSM
Promotion, s.r.o. Blatná, Rozmarýna, Hana Maňasková, Komerční banka,
Květinářství Šourková, ML – Servis, Miroslav Loukota, Equitana Hotel
Resort Martinice, Robin Oil Blatná, Elektro Němcová, Kavárna – cukrárna
Viola, Jana Havlenová, ATZ s.r.o., Pavlína Lapková, Módní salon Milena
Batistová, Parfumerie Afrodité, Tesla Blatná, Textil „Pod Věží“, Nápoje,
lihoviny Halgaš, Zverex Vladěna Milotová, Blatná, Larix TOZ ……….
a dalším.
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Malé zamyšlení
V následující krátké úvaze chci porovnat dvoje
dějinné události, které lidstvu – a tím i nám - způsobily a působí obrovské potíže v hospodářství,
životní úrovni, nebo i osobní svobodě.
Co mají společného odeznělý komunismus
a současná hospodářská krize? … To, že lze oba
tyto fenomény charakterizovat jako „bubliny“,
které po „dozrání“ splaskly.
Společný zrod obou „bublin“ byl v počátku
minulého století: Komunismu roku 1917 uchopením moci po Kerenského převratu v Rusku
– a nápadem „ ﬁnančních derivátů“ bankéře
z Wall Streetu v roce 1929, vylepšovaným pak
v průběhu let.
Společnou příčinou prasknutí „bublin“ bylo
sobectví (egoismus). To zapříčinilo neschopnost
konkurence komunismu a tím jeho pád. U ﬁnančních podvodných derivátů stejné sobectví
a chamtivost investičních makléřů z Wall Streetu
přivedlo investiční krach.
Komunismus a jeho průběh známe z vlastní
zkušenosti. Vyžádal si miliony obětí na životech
(SSSR, Čína, Kambodža a j.). K egiosmu uvedu
jen dva malé příklady: V počátečním nadšení
v sovětském Rusku chtěli uvolnit alespoň chléb
zdarma. Lidé to ihned zneužili pro vlastní potřebu
v takové míře, že tento ideologický experiment
musel být zcela v několika dnech zastaven…
Druhý malý příklad u nás: Za Novotného chtěli
dokončit úplný komunismus znárodněním všech
budov včetně rodinných domků. Záměr musel
být zrušen, protože komunální podniky by nebyly
schopny udržovat všechny baráky, o které by se
majitelé vlivem egoismu přestali starat… V soutěžení hospodaření svobodné společnosti (západ)
a otrockého komunismu (východ), využívajícího
milionů pracovníků v gulazích a koncentrácích,
nakonec podlehl a rozložil se komunismus… Příčinou byla vyšší osobní iniciativa jednotlivců ve
svobodném světě, vyvěrající z osobního egoismu,
jako jednoho z přirozených zákonů vesmíru .
Ve ﬁnančnictví byly v USA nově zřizovány
banky, které neměly žádnou hotovost, peníze si
půjčovaly a z nich pak úvěrovaly. Přitom své
dluhopisy prodávaly dál ve formě cenných papírů a pilně prováděly transakce s těmito úvěry
pochybného krytí (od „derivátů“ až po hedgeové
fondy). Nakonec u takových „cenných papírů“
ﬁktivních hodnot je těžko určit jejich podvodný
vznik. -Osobně bych takový způsob hodnotil
stejně jako tištění falešných bankovek formou
vydání „cenných papírů“.- Nenasytní bankéři
těmito transakcemi ohromně vydělali. Množství
miliard dolarů, sypaných teď v USA a jiných
zemích bankám na zacelení vzniklých „ztrát“,
možno považovat za zisky bankéřů, kterými si
namastili kapsy. Kam zmizely? Bankéři kalkulovali se svou nepostradatelností v hospodářském
systému a s tím, že ztráty jim uhradí stát (z kapes
daňových poplatníků), jinak by zkrachoval celý
průmysl a země… Tak se i stalo.. V USA byl
umožněn tento hazard neexistujícími zákony
a pravidly a mezibankovními transakcemi se
pak rozšiřoval do jiných zemí.. Například banky
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v Islandu nakoupily „cenné papíry“ (ve skutečnosti bezcenný brak) a celá země se teď ocitla
v naprostém krachu. Vláda si musí půjčit odjinud
a lidé budou mnoho let tvrdě pracovat, aby svou
zemi vymanili z dluhů.
Poznámka: Provalení hypoteční krize horečně
poskytovaných půjček nesolventním zájemcům
v USA na bydlení, mělo zastínit obrovské ﬁnanční
podvody bank.
A nakonec k oběma „bublinám“ jen suché
konstatování: Prakticky nikdo nebyl a zdá se ani
nebude za své zločiny proti lidskosti (komunismus) a bezohledné ﬁnanční drancování (bankovní
piráti) potrestán!!
Výsledné poučení: Přílišný „socialismus“
(bezohlednost k právům člověka) a také přílišný
„liberalismus“ (ﬁnanční loupeže bez pravidel)
vedou do pekel!! Proti výstřelkům ideologií je
třeba používat zdravý rozum.
F.K.

Dočasné odloučení od
blatenských listů

Nechci na sebe nijak zbytečně upozorňovat,
chci pouze doplnit své prohlášení z minulého čísla
Blatenských listů o přerušení seriálu o zločinech
komunismu na Blatensku.
Po zralé úvaze a poradě s lékařem bych chtěl
přerušit své působení v periodiku „Blatenské listy“
úplně a nevím, na jak dlouho. Vede mně k tomu
zhoršující se zdravotní stav a velké psychické
problémy, které se vystupňovaly poté, co jsem
v Blatenských listech poškodil pana Josefa Komana
z Paštik. K celé této záležitosti bych se chtěl ještě
jednou vrátit a znovu se veřejně omluvit panu Josefu
Komanovi z Paštik, který neměl s udavačstvím ani
Státní bezpečností nikdy nic společného. Rád bych,
aby byl pan Koman mou osobou zcela očištěn.Nechtěl jsem nikdy pošpinit nevinného člověka. Byl to
politováníhodný čin.
Pracoval jsem pro Blatenské listy rád a rád se
k nim co nejdřív zase vrátím. Prozatím bych chtěl
alespoň, pokud to bude možné, v blízké budoucnosti
jednou za čas něčím přispět coby externista. V příštím čísle bych chtěl uveřejnit své poslední články
a pak se odmlčet.
Vladimír Šavrda

Šmidingerova knihovna Strakonice
Vás srde�n� zve na

Cestopisné povídky

František Šesták

Nap�í� Amerikou
Route 66 - Z Los Angeles do Chicaga na
kole
Dopln�no promítáním

10.2.2009 - 18:00 hod.
Spole�enská místnost ŠK
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Z pamětí paní M. Svobodové – vycházky

VINICE

Pod hodáňským dubem se z Bezdědovky
odděluje kamenitá polní cesta do luk k Závišínskému potoku pod lesnatý vršík. Stín nízkých
smrčků, měkká louka u potoka, čistá, bystrá voda
v mělkých zátočinách pod olšemi a horké letní
odpoledne, to je naše Vinička. Když už všechny
rybníky kvetou a jejich voda je teplá, obarvují
zelenými řasami plavky i pod plavkami, zbývá
jediné útočiště –Vinice.
Rozložené koupací pláště, něco pěkného ke
čtení, pletací jehlice, klubko vlny, tmavé sluneční
brýle a opalovací krémy - tak prožíváme nejedno
letní odpoledne o prázdninách. Voda v potůčku
je chladná a osvěžující i když jí není mnoho.
Klucí stavějí z kamení hrázky, aby se přeci jen
vytvořila tůňka. Plavat se nedá, ale sednout si
do mírného proudu, protáhnout se v nehluboké
tůňce a odřít si koleno, to můžeš dvakrát, třikrát,
kolikrát chceš. Slunce rychle osuší drobné kapičky vody na rukách i sotva smočené plavky.
Měkké deky voní trávou, nahoře nad duby se
čeří vysoké, mušelínové závoje cirrů. Prý jsou
to ledové krystalky až kdesi ve stratosféře. Ale
to je nám jedno. Nemyslíš na nic, jsou prázdniny
a ještě mnoho krásných dnů před námi. Važ si
jich, budeš je sbírat jako střípky po celý dlouhý
rok. Zasvítí ti nadějí v Praze i v Boru, že znovu
přijdou a bude nám dobře.
U bezdědovického přejezdu zahoukal motorák. „Holky, to už je zase půl šesté, rychle domů
vařit večeři.“ To je celá naše babi Boženka. Nemyslí na nic jiného než na to, aby klucí chudinky
neměli hlad.
Jarní vycházka na Vinici je předznamenána
zemitě hnědými brázdami oranic, napitými jarním
táním. Luční cesta k Vinici mokvá studenou vodou. Běda, teče-li ti do bot. Obstojíš jen s holínkami. Závišínskému potoku nestačí břehy. Rozlévá
marnotratně vláhu široko do luk. Čejky přiletěly.
Poletují nízko nad zemí. Ozývá se jejich hlásek,
vyvolávající „kní-ha“. Černobílý kohoutek
s pírky ostré chocholky připomíná Jířovu dětskou
říkanku „nevěř čejce, nevěř čejce“.
Ještě to zcela nepropuklo. V zastíněných
roklích smrkového lesíka ještě zimomřivě dýchne
chlad ze zapomenuté závějky zmrzlého sněhu.
Ještě jsou i pupeny příliš uzavřené. Ale mezi
pražci na železničním přejezdu se krčí chudičký
podběl, v chráněných místech se již žlutě hlásí
orsej a ve stráni na výsluní otevírají své modré
kvítky jaterníky. Jívy a vrby u potoka jsou již
v plném květu. Kolem větévek poletují včely,
které přežily zimu. Nyní se opile motají na slabých
křídlech a shánějí první snůšku.
To je předjaří. Ještě to nepropuklo, ještě
mrazivě dýchne chlad z tajícího sněhu a voda
v kalužích je příliš studená. Rozhlížím se krajem.
Vrány a rackové rozvážně pochodují za pluhy.“V
poli oře Jan…“ napadne tě říkanka zasunutá
hluboko v paměti ještě z první třídy. Pohledem
zdravím vzdálené mírečské lesy. Však my se tam
taky podíváme, až oschnou meze, až rozkvetou
všechny louky, až les zavoní houbami, až v tůni
zablýskne rybí šupina, až..až..
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Lukami za Pusťákem se vracíme domů. Blatná
je před námi zimomřivě schoulená. Bezlisté koruny stromů v parku dosahují tenkými prsty k předjarní obloze a věž děkanského kostela ji podpírá.
Na ulice se moc nedíváme, všude zbyla po
rozmrzlém sněhu škvára a popel. Předjaří nemilosrdně odhaluje nepořádek po zimě, všechno volá
po jarním úklidu. Zahrádky před domy skýtají
však pohled radostnější. Svítí tady bílými kalichy
bledule a sněženky, na větévkách keřů nedočkavě
čekají kvítky mandloní a zlatice. Blatenští občané
se předhánějí,kdo bude mít zahrádku pěknější.
Ještě je třeba uklidit před domem. I naše zahrada
potřebuje generální úklid a už se na tu práci těšíme. Jenže, ještě to zcela nepropuklo. Ještě mrazivě
dýchne poslední tající sníh a kolem našich vrátek
ﬁčí studený vítr.
M.S.

LIBUŠE FADRNÁ

zprostředkování služeb a obchodu
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

Sháníte nějakou nemovitost nebo ji chcete BEZPEČNĚ prodat?
NECHCETE VÉST ZDLOUHAVÁ JEDNÁNÍ NA ÚŘADECH?
Ochotně VÁS ZASTOUPÍM, vše zařídím a vyřídím za vás
NABÍZÍM:

Tchořovice – pozemek pro výstavbu RD, Blatná – pozemek pro smíšenou výstavbu nebo chov
koní, Blatná – byt 3 + 1, 2 + 1 zděný s balkonem, Bělčice – RD (3 + 1) po rekonstrukci, s garáží
a uzavřeným dvorkem a RD s menší zahrádkou, obě nemovitosti za cenu bytu, Blatná – Smetanova
ul., zděný byt 3 + 1 v OV s lodžií, Draheničky u Mirovic – rekreační chalupa s kachlovou pecí,
Chobot – rodinný domek s menší zahradou, po vnitřní rekonstrukci.

HLEDÁM:

Blatná - 2 byty 3 + 1 s balkonem, lokalita U Čertova kamene a okolí, byt 1 + 1 před rekonstrukcí do 800.000 Kč, zahrádku (400 – 500 m2) podmínkou je elektřina a voda, Blatná a nejbližší
okolí - rodinný domek s větším pozemkem (cca 1000 m2), zájemce platí hotově, menší chalupu
k rekreaci do 700.000 Kč.

Za nabídky předem DĚKUJI a těším se na spolupráci !

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

Autodílna AMK Blatná
Riegrova 773, 388 01 Blatná
Tel: 383 422634
Mob: 603 732 579
Provádíme:
► Pneuservis, včetně dodání pneumatik
různých značek
► Vyhledávání a odstraňování elektronických závad diagnostikou Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel
► Roční servisní prohlídky vozidel
► Karosářské práce
► Lakování vozidel
► Prodej míchaných autobarev a lakýrnických potřeb
► Příprava vozidel na STK
► Výměna olejů, chladicích kapalin
► Montujeme tažná zařízení
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Činnost tanečního oboru
ZUŠ Blatná
Již druhým rokem v Základní umělecké škole Blatná funguje po delší odmlce taneční obor. Jeho
otevření se setkalo s velkým ohlasem. V současnosti navštěvuje tento obor 23 žáků nejen v Blatné,
ale i v Záboří. Děti jsou vedeny mimo jiné k vnímání hudebního rytmu, pohybové průpravě, estetice
pohybu, improvizaci a prostorovému vnímání.

Náplní prvního ročníku jsou především folklórní a společenské tance. Na Vánočním koncertě
ZUŠ jste mohli shlédnout vystoupení párů, které předvedly standartní tance - tango a waltz. Toto
předtančení sklidilo velký úspěch, a tak byli žáci pozváni na společenské plesy nejen v Blatné, ale
např. i v Horažďovicích.
V budoucnu se taneční obor zúčastní také přehlídkových festivalů či tanečních soutěží.
Loukotová Veronika

Hromnice
Svátek Uvedení páně do chrámu, který jsme
letos slavili v pondělí 2. února, má bohatou historii i obsah.
Původně se tento svátek jmenoval Očišťování
Panny Marie. Nejdříve musela matka ukončit své
čtyřicetidenní očišťování, během kterého nesměla
vstoupit do chrámu. Pak byla povinna přinést
oběť, beránka, nebo byla-li chudá, dvě holoubátka. Potom kněz vykonal nad matkou smírčí obřad
a byla čistá. Pak teprve mohli rodiče vstoupit do
chrámu a vykonat druhou část obřadu. Prvorozené
dítě patřilo podle Mojžíšova zákona Hospodinu
a mělo mu být představeno. Proto musel být Ježíš
jako prvorozený syn 40 dní po narození přinesen
do chrámu a obětován Bohu. Za jeho zpětné
vydání se platil určitý peníz. Z vnuknutí Ducha
Svatého se v ten čas do chrámu dostavil zbožný
stařec Simeon, vzal dítě do náručí a řekl o něm, že
bude: „světlo jež bude zjevením pohanům a sláva
pro svůj lid Izrael.“ /Lk,2,32/.
Svátek Uvedení Páně do chrámu nám v úvodu
křesťanské liturgie připomínají bílé svíce, které
se v kostele světí a pak rozsvěcují. Knot, který
celou svící prostupuje,
symbolizuje skrytou
lidskou duši, světlo pak Božství, které je odvěkým Světlem. Tyto
svíce si pak doma věřící
zapalují v čase ohrožení, jakým jsou i bouře a při
jejich světle se modlí za odvrácení zlého /odtud
název „hromnice“/. Tato svíce se rozsvěcuje
také ve chvíli, kdy věřící z tohoto světa odchází,
aby v něm probouzela touhu po věčném Světle
a svítila mu na cestu do věčnosti.
Tímto svátkem končí vánoční období. Uvedením Páně do chrámu končil i pobyt
Svaté rodiny v Judsku a čekal ji útěk do
Egypta. Když mudrci od východu našli malého

Ježíše; na pokyn ve snu vrátili se do své země
jinou cestou. Král Herodes nesnesl myšlenku, že
by v Judsku mohl panovat někdo jiný a když se
mudrců nedočkal, pojal úmysl malého Ježíška
zabít.
O této události píše evangelista Matouš:
Když mudrci odešli, hle anděl Hospodinův
se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi
dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam
dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat
dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci
dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až
do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán
ústy proroka:
,,Z Egypta jsem povolal svého syna.“ (Mt
2, 32)
Použitá literatura: Nový Zákon /Mt a Lk/,
časopis Světlo
Marie Kýčková
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Únor 2009
ŠK a Český svaz ochránců přírody
zvou dospělé i děti:
- ve středu 18.2. na přednášku s promítáním
Rybníky a ptáci Blatenska. Přednáší RNDr. Petr
Pavlík. Koná se od 17 hod. v promítacím sále
strakonického gymnázia.
- ve středu 25.2. na přírodovědnou procházku
s botanikem Václavem Chánem zaměřenou na
poznávání dřevin podle pupenů. Sraz je v 16.30
u altánu v parku.
- v sobotu 28.2. na přírodovědný výlet s p.
Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.45 před
nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Horažďovic (s
přesedáním v Horažďovicích-předměstí). Odtud
se půjde po červené turistické značce na Sv.Annu
(poutní kaple, bývalé lázně) a dále po asfaltce
na Svaté Pole a polní cestou kolem pomníku do
Kladrub (empírový zámeček) a Ovčína (kaple
Sv. Trojice). Odtud se lze dostat po okraji lesa
na cestu vedoucí do Dolního Poříčí na vlak (jede
např. v 15.19 nebo v 17.19) . Délka této trasy je
14 km. Jsou možné i jiné varianty podle počasí
a schůdnosti cest.

S angličtinou do Nového
roku 2009!
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu.
Základy business English.
Skupiny max. 5 účastníků, individuální
přístup.
Přihlásit se je možno na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb. je
pravidelné školení držitelů prof. průkazu stanoveno v rozsahu 7 hodin
v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní
průkaz řidiče, je vstupní školení v rozsahu 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.

13.2. Kuchařské čarování 19,00 h.
Do kuchařského umění nás nechá nahlédnout mistr řemesla pan Stupka (známý
z pořadu „Prima vařečka“ na TV Prima).
13. 3. A opět léčivky s oblíbeným
MUDr. Balounem
Nezapomeňte:
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně.

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
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Z Blatné do Bruselu
Podle medií nás asi nic jiného
nezajímá než vraždy, senzace, korupce, skandály, války. Proto nám
podávají každodenně depresivní
obraz našeho světa, často v těch nejhorších barvách. Jak z jiného světa
mi proto pořád připadá poměrně
čerstvá zpráva o zázračném přistání
Chelsey Sullenbergera s ochromeným Airbusem do ledových vod řeky
Hudson v New Yorku. Nejen pro ten
neuvěřitelně šťastný konec, ale hlavně kvůli osobnosti hlavního aktéra.
Je to inspirující zpráva o profesionalitě člověka, který se navíc vyznačuje
sympatickou a až neuvěřitelnou skromností a loajalitou.
Na příští podobný příběh, jako se stal na Hudsonu, si můžeme počkat
i několik desetiletí.
Rád se s vámi dnes podělím o sice podstatně skromnější příběh se šťastným koncem, ale příběh je zajímavý nejen kvůli aktérům, mezi kterými jsou
i Blateňáci, ale taky kvůli místu, kde se odehrál.
Auto s českou identiﬁkační značkou čeká v neděli 11.1.2009 kolem
poledne jako první v řadě aut na to až na semaforu na živé bruselské křižovatce pár desítek metrů od Evropského parlamentu padne zelená. Když
tu se před očima posádky vozidla odehraje scéna jak z kriminálního ﬁlmu
- rychlé přepadení auta čekajícího na zelenou v protisměru. Rozbít okénko
auta, ve kterém sedí jen řidička, vytáhnout z auta tašku a dát se na okamžitý
útěk s lupem do boční ulice, je pro urostlého černocha hračka. Jenže v tu
chvíli padne zelená a řidič českého auta bez zaváhání vyráží za útočníkem.
Začíná honička jak z ﬁlmu - se skřípěním gum a řevem vytáčeného motoru.
Několikrát posádka zastaví a dvojice Blateňáků se rozběhne za lupičem,
který s taškou ještě uniká. Ale pak se to podaří, pronásledovatelé vyrazili
na místě, kde útočník vidí, že by se dostal do pasti, udělá poslední marný
pokus vylovit z tašky něco cenného, a pak tašku odhazuje. Je to úspěch,
stateční pronásledovatelé si mohou oddechnout – přece jen nehoní po ulicích
zloděje každý den a taky vlastně během pronásledování stále podvědomě
sledovali, zda pronásledovaný na ně najednou nevytáhne zbraň. Otevřeli
tašku s doklady, hotovostí, cestovním pasem, kreditkami i vizitkami, takže
snadno zjistili majitele, vlastně majitelku a mohli se s ní spojit a tašku vrátit.
A teď to přijde, tady vlastně ještě příběh nekončí, naopak. Držte se, nebo si
radši sedněte. Podle dokladů patří taška Catherine Day. Že jste o ní neslyšeli?
Ale třeba uslyšíte během českého předsednictví Rady EU. Catherine Day je
nejvyšší úřednicí, tedy generálním sekretářem Evropské komise. Tedy přímou
podřízenou presidenta Evropské komise, José Manuela Barrosa. Pokud si
chcete o Catherine Day něco přečíst, podívejte se na web:
http://www.euroskop.cz/44/1282/clanek/dve-sede-eminence-bruselu/
nebo anglicky: http://www.euractiv.com/en/future-eu/interview-european-commission-secretary-general-catherine-day/article-158149.
A tady je text poděkování, které od generální sekretářky prostřednictvím
Tomáše Kučírka, který v komisi pracuje a předání uloupené tašky zprostředkoval, zachráncům došlo:
Dear Mr Kucirek
Thank you very much for your help yesterday. It was quite a shock to
have my handbag stolen and my car window smashed so it was a lucky break for me
that your friends were in the area and went to my rescue. I picked
up the bag from them yesterday afternoon and was able to thank
them in person. After such an experience, its nice to know that there are also decent people around who go to the help of strangers.
With my best wishes and renewed thanks Catherine Day.

Ročník 20 (30)

Vážený pane Kučírku,
děkuji Vám velice za včerejší pomoc. Byl to pro mne otřes, že mi ukradli
tašku a rozbili okno u auta, takže pro mne to byla velká úleva, že Vaši přátelé
byli nablízku a přispěchali mi na pomoc.
Vyzvedla jsem si od nich tašku včera odpoledne a mohla jsem jim osobně
poděkovat. Po takovém zážitku potěší vědomí, že jsou na světě slušní lidé,
kteří pomohou neznámým lidem.
S pozdravem a dalšími díky
Catherine Day
V příběhu shledávám symboliku, spojení Blatné s Bruselem, novodobé
rytířství – to vše zapadá jako kamínek do mozaiky chystané akce - Cesty
z Jižních Čech až na konec světa, rozuměj z Blatné do Bruselu, jedné z oﬁciálních aktivit v průběhu českého předsednictví EU. Můžete se podívat na
stránku: http://www.nobiscumhumanitas.cz/?q=cs/akce a nebo počkejte na
další informace v Blatenských listech.
Happy end? Třeba ještě úplně ne, třeba se v Blatné nebo Bruselu dočkáme
pokračování. Kdo ví.
Zdeněk Malina

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

tel. 383 422 389, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
14.00-18.00
Mimo tyto ordinační hodiny - so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékarny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz
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

Vishay Electronic spol. s r. o., závod 25 Blatná – ESTA, p�ijme
pracovníka na pozici elektro-mechanik. Požadavky: SŠ s elektrotechnickým 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
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Drobné památky Blatenska
Kaple Nejsvětější Trojice na návsi ve Škvořeticích byla postavena patrně v roce 1866. Toto
datování podporuje i místní označení památky
jako „válečná kaple“ (na paměť války prusko
– rakouské v roce 1866). Též stavební sloh odpovídá 2. pol. 19. století. Kaple je novorománská
s věžičkou nad průčelím, ze které byl za I. světové
války „zrekvírován“ zvon. Po válce, v roce 1921
byl péčí obce Škvořetice zakoupen nový zvon
o váze 41,5 kg za 2.140 korun.
Kaple byla poprvé opravována v roce 1939,
a to střecha včetně krovu. Na opravě se podíleli
p. J. Liška a p. B. Šindelář. Za II. světové války
byl zvon z roku 1921 odvezen, ale již v roce 1944
byl posvěcen nový zvon, nazvaný P. Maria.Na

tomto záslužném činu se podíleli místní občané
– F. Vošahlík, p. Vošahlíková, p. Primas, p. Sedláček, p. Kulík a p. F. Heller. Zvon posvětil děkan
M. Kolařík ze Sedlice.
Kaple byla i v dalších letech udržována
v dobrém stavu. Poslední oprava kaple proběhla
v roce 2000 – střešní krytina, klempířské práce
a fasáda. Zednické práce provedla ﬁrma Lojíka z Buzic, tesařské práce ﬁrma p. Hroudy ze
Škvořetic a klempířské práce ﬁrma p. Prexla ze
Sedlice. Finanční záležitosi zajišťoval Obecní
úřad Škvořetice. Za cenné informace děkujeme
panu F. Vošahlíkovi ze Škvořetic.
Fotograﬁe poskytl František Vošahlík

Pet


Pouštní div

(aneb zpověď mladé ženy)
Cítím se jak poušť vyschlá
a i ten pomyslný letní vánek
jako by mi naslouchal.
I ta moudrá květena
jako by mi přála
vody doušek.
Aspoň jediný.
Sic mi přejí, chvála jim,
však pouštní píseň stále zní.
Smutná.Já vím, jdou si jdou
kočovní pěvci k pouštní oáze.
Proč tak smutně pějete,
ó pěvci, vzmužte se.
,,Vzmuž se, mladá dívko“.. mluvši sama
k sobě...
ó, ať mi pějí.
S tajnou láskou uteču jim.
A za ruku, budiž, držte mne,
hrst vody vám dám...nepolapená.
Jen ať si pějí...
Uteču všem bílým pískem,
mé nohy zžehne horký div.
Ať! Uteču všem.
I těm, jenž mi přejí.
A nechytnou mě,
ach, té sladké svobody
nevezmou...
Karolina Frühbauerová

ZŠ TGM BLATNÁ INFORMUJE O PŘIJÍMACÍM
ŘÍZENÍ NA SŠ
Vážení rodiče,
jak jistě víte, v letošním školním roce proběhne přijímací řízení do všech typů středních
škol odlišným způsobem než v minulých letech.
K tomu, abyste se v něm lépe orientovali, uvádím
základní informace.
V 1. kole se může uchazeč přihlásit až na 3
obory vzdělání. Tiskopisy přihlášek si můžete
opatřit v prodejnách SEVT nebo na těchto
webových stránkách: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,
odkaz:Formuláře přihlášek(vzory) – Přihláška
pro denní studium (pozor: má dvě strany, tiskněte
oboustranně na 1 list!).

Přihlášky (1-3) doma vyplníte a necháte si na
nich potvrdit prospěch na ZŠ. Informujte se na
středních školách, jestli vyžadují lékařské potvrzení a kopii výstupního hodnocení. Vyplněnou
a potvrzenou přihlášku zašlete sami střední škole,
kam se dítě hlásí, a to nejpozději do 15. 3. 2009.
Kritéria pro přijetí vyhlásili ředitelé SŠ do konce ledna a najdete je na webových stránkách SŠ.
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, vyhlašuje
dva termíny v období od 22. 4. do 7. 5. V případě,
že Vaše dítě bude konat přijímací zkoušky na
více školách, ohlídejte si, aby se nekryly termíny
zkoušek. Na přihlášce v patřičné rubrice vyplňte
datum, který jste si zvolili pro konání zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která
nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po 15. březnu. Škola, která vypisuje
přijímací zkoušky, zasílá rozhodnutí do 3 pracovních dnů po vykonání zkoušky.
S vysvědčením vycházející žáci obdrželi výstupní hodnocení a zápisový lístek. Obojí dobře
uschovejte. Zápisový lístek odevzdáte později na
školu, kam se dítě rozhodne nastoupit, a to do 5
pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek si zákonný zástupce žáka může
vyžádat zpět a dát na jinou SŠ.
Stejná pravidla platí i pro uchazeče z 5. a 7.
ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.
Podrobnější informace najdete a www.msmt.
cz, případně se můžete se svými dotazy obrátit
na mě.
Přeji Vám pokud možno klidný průběh přijímacího řízení a Vašim dětem úspěch při přijetí
na vybrané školy.
Mgr. Blanka Posavádová,
výchovná poradkyně ZŠ TGM Blatná
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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
Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.

KRMIVA MAŠEK

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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
…kvalita ze
zem� bavlny …
tel. 605 247536
NOV� OTEV�ENO OD 15.9.2008
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

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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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


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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Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

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

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

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

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

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

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
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Tel.:
731466512 / 737667198
POMOC V PÉ�I O VAŠE NEMOCNÉ
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Vám nabízí

�� poradenství
�� p�j�ovna pom�cek
�� možnost hospitalizace :
- nep�etržitá léka�ská pé�e
- jednol�žkové pokoje s p�istýlkou pro blízkou osobu
- p�íjemné prost�edí a rodinná atmosféra
- poctivá ošet�ovatelská pé�e o t�žce nemocné
- neomezené návšt�vy 7 dní v týdnu a 24 h denn�
- finan�ní dostupnost pro všechny
Nezávazná možnost prohlídky za�ízení kdykoli !
tel.: 388 311 726
web: www.hospicpt.cz
email: info@hospicpt.cz
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Zájezdové představení:
Současný hit!
Divadlo Broadway Praha

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA

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

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 světoznámých autorů barokní, klasické ale i populární
tvorby.
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na rok 2008/09

Hrají: M. Stropnický, V. Žilková, J. Šťastný/M.
Pešek, K. Jandová/A. Hanychová
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Koncert žáků ZUŠ

Program kina únor 2009
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

Středa 11. 2. v 19:00 hod.
Psychologický ČR, 2008, 108 minut,

HLÍDAČ č.47

/Falcon/
premiéra
František Douša je železniční hlídač, který
jednoho dne zachrání muže před skokem pod vlak.
Při tomto činu sice nešťastníka zachrání, ale sám
je zraněný a dokonce přichází o sluch...
Mládeži do 15 let nevhodné

/Bontonﬁlm/
Příkazy dává záhadná žena telefonem...
Ministr obrany USA nechá bombardovat
hledaného afghánského teroristu. To spustí vlnu
terorismu proti USA v zahraničí, ale i uvnitř země.
Není jasné, kdo za spiknutím stojí...
Vstupné 60,- Kč

KACHNA NA POMERANČÍCH

Tato hra nepatří k bláznivým komediím o manželské nevěře, ale s humorem řeší i vážnou situaci,
ve které se může ocitnout kdokoli z nás.

K tanci a poslechu hraje hudba Z. Koubka
Sobota 28. února – sokolovna 20,00 hod.

Petr SPÁLENÝ – vstupenky na koncert
v předprodeji 25. 2. od 7,30 na odd.kultury
Představení pro MŠ a I.st. ZŠ

OKO DRAVCE

Úterý 24. února – sokolovna 19,00 hod.

- 13,00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL
- 20,00 hod. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES

Hudba: CROSS Strakonice
Připravujeme na březen:
KPH – Tango Milonguero

Pátek 13. 2. ve 20:00 hod.
Thriller, sci-ﬁ USA, 2008, 118 minut, s titulky

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

Plesy:
Sobota 7. února – sokolovna

PLES BLATENSKÁ RYBA

Vstupné 75,- Kč

Čtvrtek 26. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

Ročník 20 (30)

Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 15. 2. ve 20:00 hod.
Horror Rumunsko, USA, 2008, 110 minut,
s titulky

ZRCADLA

/Bontonﬁlm/
Nevěřil svým očím ani zrcadlům.
Nedívejte se do zrcadla, když jste v krizi.
Mohlo by se to vymstít vašim blízkým...

Americký horor natočený v Rumunsku. Remake korejského ﬁlmu Into the Mirror.
Hrají: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy
Smart, Cameron Boyce, John Shrapnel, Jason
Flemyng
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 18. 2. v 19:00 hod.
Melodrama ČR, SR, Itálie, 2008, 96 minut

MALÉ OSLAVY

/Bontonﬁlm/
Slovenský ﬁlm s Bolkem Polívkou.
Na pozadí rytmů salsy se odvíjí civilní příběh
o vztahu mezi matkou a dcerou, dospívání, ztracené nevinnosti a odpouštění.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 20. 2. ve 20:00 hod.
Akční, krimi, thriller USA, 2008, 99 minut,
s titulky

MAX PAYNE

/Bontonﬁlm/
Netušil, za co může kosmetická ﬁrma.
Akční thriller natočený podle známé videohry.
Detektiv Max Payne pátrá po vrazích své zeny
a dcery. Kdo jsou ale podivné Valkýry, zjevující
se umírajícím?
Vstupné 65,-

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 25. 2. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2008, 114 minut, s titulky

ŽENY

/Bontonﬁlm/
Příběh o skupince kamarádek z New Yorku,
o síle ženského přátelství. Předlohou byl ﬁlm
George Cukora z roku 1939 a divadelní hra Clare
Boothe Luce z roku 1936.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 27. 2. v 17:30 hod.
Rodinný ﬁlm USA, 2007, 90 minut, v českém
znění

MADAGASKAR 2

/Bontonﬁlm/
Stále spolu. Stále ztraceni
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Ročník 20 (30)

S PORT
Hokejbalový
vánoční turnaj
Již 10.ročník tradičního Vánočního turnaje
v minihokejbale připravili pro blatenskou veřejnost hokejbalisté TJ Blatná. Na hokejbalovém
hřišti na zimním stadionu vyrostla 26.12. dvě
minihřiště a ráno v 8.30 po akreditaci celkem 13
týmů vše odstartovalo. Startovní pole bylo historicky obohaceno o zástupce něžného pohlaví z řad
blatenských „Divokých koček“,dále pak přivítali
pořadatelé celkem tři přespolní týmy a devět
družstev z Blatné. Většina účastníků vzala toto
sváteční klání v Coubertenovském duchu a tak
vládla vedle sportovního nasazení hlavně pohoda a dobrá nálada. Vtipným slovem doplněném
hudební aparaturou přispěl nemalým podílem
i dj Karel Zbíral. Po osmihodinovém maratonu
a celkem 45 zápasech v mrazivém počasí mohli
pořadatelé po napínavém ﬁnále ukončeném až
samostatnými střelami vyhlásit jako oﬁciálního
vítěze tým Real Parku z Blatné. Šťastný pocit
z vítězství si ale mohli dopřát všichni,kteří se
rozhodli udělat sportováním během vánočního
hodování něco pro své zdraví. Jménem vedení
hokejbalového oddílu TJ Blatná Datels mi dovolte poděkovat všem hráčům a hráčkám za účast
a předvedené výkony,sponzorům akce za věcnou
podporu a mateřské Tělovýchovné jednotě za
podporu po stránce organizační. Všem výše
zmiňovaným,dále našim fanouškům,sponzorům
a členům klubu přejeme hodně štěstí,zdraví
a sportovních úspěchů v roce 2009.
Výsledky turnaje: 1.Real Park 2. Dura-Pupíci
3. Ozzáci Sedlice 4.Divoké kočky 5.Baldové
6.Ekotes 7.Protivín 8.Tchořovice 9. Keny team
10. Staďáci 11.Zbíral-team 12.Flyers 13.Los
Lemplos
Sponzoři turnaje: Hospoda U Datla, Herna-bar
Hrabák, Hospůdka Na Růžku, Tipgames-herna
bar, Cukrárna Havlenová, Cukrárna Fišerová,
Bowling a Pizerie Staněk, Nápoje Žíla, Nápoje
Halgaš, Restaurace Na stadionu, Restaurace
u Bály, Půjčovna nářadí Pojer, Kominictví V.
Brož, Blatenská ryba, Podlahy Muller-Krameš,
Hospůdka u Bryndů, Ekotes, Drogerie Blovský,
Květinka Vítková, Potraviny Posavád, Autodíly
Chvátal, Tesla Blatná

KALEIDOSKOP VÁNOČNÍHO,
SILVESTROVSKÉHO
A NOVOROČNÍHO SPORTOVNÍHO
DĚNÍ NA BLATENSKU

Poslední týden loňského roku byl mimo jiné
bohatý na sportovní události v řadě obcí na blatensku. Pro čtenáře Blatenských listů jsem z nich
sestavil následující přehled:
Ceny pro mariášníky naladily příznivě žaludek
Buzice - Mariášový turnaj, který se uskutečnil
26. prosince ve zdejší společenské místnosti, byl
sice svolán dost narychlo, ale počet účastníků se
nakonec ustálil na sympatickém čísle 24. Do Buzic se sjeli zdatní karbaníci z Blatné, Nepomuka,
Myštic, Kadova a dalších míst. Čest rodné obce
hájilo s kartami v ruce pět borců, z nichž se nakonec nejlépe vedlo Liboru Šiškovi / 5. místo /.
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Hrací a časový plán
zimní turnaj mužů Blatná CUP 2009

SO 7.2.2009
9,00 Hradešice / Bělčice 11,00
13,00 Čížová / Nepomuk 15,00

Písek / Sušice
Blatná / Milín

SO 14.2.2009
9,00 Milín / Nepomuk
13,00 Bělčice / Sušice

Hradešice / Čížová
Blatná / Písek

11,00
15,00

SO 21.2.2009
9,00 Sušice / Hradešice 11,00
13,00 Milín / Čížová
SO 28.2.2009
9,00 Písek / Hradešice
13,00 Sušice / Milín

11,00
15,00

SO 7.3.2009
9,00 Písek / Bělčice
11,00
13,00 Nepumuk / Sušice 15,00

Nepomuk / Písek

Čížová / Bělčice
Blatná / Nepomuk
Hradešice / Milín
Blatná / Čížová

Hrací a časový plán
dorostenecký turnaj Blatná CUP 2009
NE 15.2.2009
9,00 Lnáře-Rožmitál
11,00 Sušice - Nepomuk
13,00 Blatná - Katovice
NE 22.2.2009
9,00 volno
11,00 Rožmitál-Nepomuk
13,00 Lnáře-Katovice
15,00 Blatná - Sušice
NE 1.3.2009
9,00 Nepomuk-Lnáře
Po rušném odpoledni se stal vítězem nakonec
Petr Formánek z Myštic. Druhé místo obhájil
Václav Leština z Kadova, třetí pozici obsadil
Marek Kub z Předmíře.
Pestrá kolekce cen byla typická pro zrovna
uplynulé vánoční období. Oko i žaludek vábily
samé dobroty- uzené ryby, kachny, zabijačkové
balíčky, tlačenka a potom tradiční pytle plné
brambor.
„Pinčesovému“ mači vládla rodinná atmosféra, přítomní se zde cítili jako u maminky
Buzice - O tom, že jsou místní dobrovolní pořadatelé v čele s Petrem Samcem skutečně aktivní
svědčí fakt, že hned dva dny po mariášové přebíjené na tom samém místě zorganizovali turnaj ve
stolním tenise. Zklamáni byli jen nízkou hráčskou
účastí: „Ono je těch turnajů v okolí bohužel víc
v tomhle termínu. To jsme nevěděli“, vysvětluje
ředitel Petr Samec.
Přesto se v Buzicích ten den všichni dobře
bavili a předvedli celou řadu plnohodnotných
sportovních výkonů. Určitě bylo na co se dívat
a jak podotkl jeden z hráčů - Ondřej Fejitl z Blatné
/ 29 let /- vládla tam taková rodinná atmosféra:
„Cítíme se tu všichni jako u maminky a jsem moc
rád, že tu můžu být. Původně jsem tady chtěl jen
fandit, protože ping- pong už delší dobu skoro
nehraju, ale nakonec mě přemluvili, abych vzal

11,00 Katovice - Sušice
13,00 Blatná-Rožmitál
NE 8.3.2009
9,00 Nepomuk - Katovice
11,00 Sušice-Rožmitál
13,00 Blatná-Lnáře
NE 15.3.2009
9,00 Sušice-Lnáře
11,00 Blatná - Nepomuk
13,00 Katovice-Rožmitál

pálku do ruky. Mojí „parketou“ jsou ale jinak spíš
šipky a kuželky. S kuželkami se nám povedlo
prorazit do krajského kola“, říká notně uřícený
Ondřej Fejitl.
Vítězství si nakonec domů odvezl Jiří Mls
z Buziček. V žebříčku nejlepších ho následovali
Broněk Fejitl z Blatné a Petr Mašát z Buzic.
Stolní tenis se v obci těší značné oblibě, další
pokračování patnáct let dlouhého seriálu nemohlo
chybět o vánocích
Další sportovní dění v příštím čísle BL.
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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
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