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Blatná 20. března 2009

Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Přijte vyprovodit mírové poselstvo!
Díky posunu času si budeme muset v neděli 29. března trošku přivstat, abychom byli včas na nádvoří blatenského zámku, odkud vyrazí na svou tříměsíční
pouť novodobé české mírové poselstvo.
Slavnostní program začne v 10.00 hodin, začátek oznámí fanfáry v podání
žáků ZUŠ Blatná.
Blatenští ochotníci zahrají scénku, která přiblíží situaci z 15. století, kdy se
král Jiří z Poděbrad rozhodoval vyslat do západní Evropy poselstvo, které by dokázalo přesvědčit
tehdejší panovníky o tom, že v Čechách nežijí jen barbarští kacíři. Královna Johanka byla přesvědčena, že tím nejlepším reprezentantem rytířských ctností i diplomatické obratnosti bude její
bratr Lev z Rožmitálu. Autor hry, pan JUDr. Václav Vadlejch z Blatné, poněkud volně zacházel
s historickými fakty, když do stejné doby zařadil i Johančino statečné rozhodnutí postavit se do
čela českého vojska proti Matyášovi (k tomu došlo až po návratu poselstva), ale to nic nemění na
tom, že královna Johanka, rodačka z našeho kraje, si počínala opravdu královsky.
Atmosféru rytířských klání, oblíbených v té době, přiblíží skupina historického šermu z Rožmitálu. Nebude chybět ani středověká muzika, kterou uslyšíme také od žáků ZUŠ Blatná.
Pro všechny bude připraveno malé pohoštění.
Jak jste se již v Blatenských listech mohli dočíst, tato akce je pořádána jako úvod velkého
projektu „Z Jižních Čech až na konec světa“, který je součástí oﬁciálních akcí v rámci našeho
předsednictví EU, podporuje ho Jihočeský kraj a celkovou organizací byly pověřeny profesionální
agentury RERA a NEBE z Českých Budějovic.
Každý z Vás se může zapojit do poselstva a jít společně se členy Klubu českých turistů a turisty
z našeho partnerského města Vacha třeba jen kousek trasy během první etapy, která míří jednak
z Blatné, jednak z Rožmitálu do Kasejovic. V Kasejovicích se obě větve spojí a dále už budou pokračovat společně. Ukončení programu v zámku a zahájení pochodu se předpokládá kolem 11 hod.
Z Blatné se půjde po modré značce přes Řečici do Tchořovic, dále kolem Hořejšího rybníka
(zelená značka zde nebyla po povodních obnovena) do Lnář a odtud po červené do Kasejovic.
Skupina, která vyrazí z Rožmitálu, půjde do Kasejovic přes Třemšín a Starý Smolivec.
Pro ty, kteří půjdou s poselstvem a budou se chtít vrátit do Blatné, nabídka jízdních řádů:
autobus: Kasejovice 16.16, Lnáře 16.20, Tchořovice 16.24, Blatná 16.30.
vlak: Kasejovice 17.03, Lnáře 17.10, Tchořovice 17.13, Blatná 17.20, nebo pro méně zdatné
zpátky už ze Tchořovic ve 13.13.
Blanka Malinová

Mapka pochodu na str. 7)

Úspěch studenta SOŠ Blatná
je větší, než jsme čekali
Před Vánocemi jsme čtenáře
BL informovali o tom, že nadaný student SOŠ
Blatná Amadeo Mareš z Písku, který studuje
moderní obor Informatika v ekonomice, ve svých
17 letech napsal knihu „1001 tipů a triků pro C#“.
Kniha vyšla na počátku léta roku 2008 v prestižním vydavatelství a nakladatelství COMPUTER
PRESS (www.cpress.cz).
Příběh má pokračování. Asi před měsícem
kontaktoval Amadea Mareše pracovník zmíněného nakladatelství, že jeho kniha „1001 tipů
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a triků pro C#“ je jednou z nejprodávanějších
knih vydavatelství COMPUTER PRESS. Amadeo
dostal oﬁciální nabídku, aby napsal další knihu
o programování v tomto moderním objektově
orientovaném programovacím jazyce, který se
vyučuje na SOŠ Blatná nejen v oboru Informatika
v ekonomice, ale i v oboru Počítačové systémy.
Protože má Amadeo před maturitou, zatím
psaní nové knihy odložil na krásný čas dlouhých
tříměsíčních prázdnin, které mají studenti po
maturitě, po přijímačkách na vysokou školu do

doby zápisu na vysoké škole, který je v průběhu
září. Amadeo rok po napsání knihy v dalším
studiu jazka C sharp nezahálel a prozradil, že
vyzkoušel mnoho nových věcí, a má nové nápady,
které do nové knihy zájemcům o programování
rád prozradí.
Amadeo Mareš maturuje letos
v květnu z českého jazyka, informatiky, ekonomiky a jako volitelný předmět si vybral samozřejmě
programování. V nejbližší době ho
čeká písemná maturitní zkouška
z českého jazyka. A poté praktická
maturitní zkouška z informatických předmětů
(kde jsou v jednom souvislém praktickém příkladu propojené základy instalace počítače, databáze,
zpracování informací, graﬁky a psaní na PC)
a účetnictví na počítači.
Amadeo Mareš chce studovat programování
na vysoké škole. Upřednostňuje studium na
ČVUT v Praze, protože o ČVUT má kladné reference od několika absolventů SOŠ Blatná, kteří
tam studují, především od vynikajícího českého
programátora Aleše Růžičky z Blatné, který studoval na SOŠ Blatná obor Elektronické počítače
a nyní dosáhl na ČVUT titulu bakalář.
Dále si Amadeo dal přihlášku na Fakultu
aplikovaných věd ZČU v Plzni na katedru kybernetiky, kde také studuje množství absolventů SOŠ
Blatná. Trochu jsme na Amadea tlačili, aby podal
přihlášku i na Matematicko fyzikální fakultu UK
v Praze na studijní program Informatika. Sice tam
berou bez přijímacích zkoušek, ale Amadeo se
obává matematiky, která se na MFF UK vyučuje
tradičně na velmi vysoké a náročné úrovni.
Pokud se chcete dozvědět více o oboru, jenž
Amadeo studuje, Informatika v ekonomice, zaměřený na software a ekonomiku, můžete se podívat
na webové stránky SOŠ Blatná http://www.blek.
cz. Naleznete zde i informace o oboru elektronické počítače, který je zaměřený na hardware,
software a elektrotechniku i oboru
OBCHODNÍ AKADEMIE s posílenou
výukou informatiky,
který je dále zaměřený na ekonomiku,
účetnictví a dva světové jazyky.
A. Drobník, foto F.
Hajdekr a cpress.cz
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A KTUALITY
S bolestí oznamujeme, že dne 21.2.2009
po dlouhé a těžké nemoci zemřela naše
drahá maminka, sestra, babička, prababička, švagrová, tchýně a teta, paní

JANA VINŠOVÁ,

rozená Janoušková.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte.
Pohřeb žehem se na přání zesnulé konal
bez smutečního obřadu.
Luboš Vinš s rodinou, ostatní příbuzní

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 - BŘEZEN
Od 1.3.2009 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Losos celý mražený vac
78,-/kg
Makrela mražená vac1.2kg
49,-/kg
Pstruh mražený vac 450g
45,-/ks
Žralok steak mražený vac 1kg 76,-/kg
Pangasius mražený 1kg
85,-/kg
Pangasius mražený 5kg
79,-/kg
UZENÉ:
Losos uzený
12,50/10dkg
Pstruh uzený
16,90/10dkg
MASO:
Kachna berbera mražená
89,-/kg
Kuřecí prsa NATURAL mr. 2kg 99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac
109,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
78,50/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát mražený 450g
10,50/ks
Mochovská zelenina 2,5
21,50/kg
Jahody mražené
49,-/kg
Hranolky 2.5kg
18,-/kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg
85,-/kg
Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat pracovnicím oddělení
kultury při Městském úřadu v Blatné za výběr
kvalitních divadelních, koncertních a zábavných
představení, které jsme měli možnost v poslední
době shlédnout.
Setkání se známými umělci je pro nás krásným
zážitkem.
Přeji i nadále šťastnou ruku při výběru dalších
kulturních pořadů.
M. Kovářová, Blatná
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Poděkování
Pořadatelé Šibřinek tímto děkují všem
sponzorům a návštěvníkům za hladký
průběh celé akce.

Správní odbor Městského úřadu Blatná
informuje
Přerušení provozu agendy e-pasů ve
dnech 25. – 31. března 2009
Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění
některé zákony na úseku cestovních dokladů,
stanoví, že cestovní doklady s nosičem dat
obsahujícím údaje o otiscích prstů se vydávají
ode dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude
možné podat žádost o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který
bude obsahovat otisky prstů. Otisky prstů
se budou pořizovat u občanů starších 6 let,
resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti
dosáhli věku 6 let. Správní poplatky za vydání
cestovních dokladů zůstávají ve stejné výši
jako dosud – dospělí 600,- Kč, děti do 15 let
100,- Kč.
Podat žádost o vydání e-pasu bez údajů
o otiscích prstů bude možné nejpozději do
24. března 2009.
V období od 25. března do 31. března
2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou
působností odpojeny od systému, a proto
nebude možné podávat žádosti o vydání
e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a předávat e-pasy.
Více informace získáte na čísle telefonu
383 416 202 – 3.
Městský úřad Blatná se omlouvá za případné potíže, které toto omezení může veřejnosti
způsobit.
V Blatné 2. března 2009
Hana Valachová
ved. spr. odboru

Zvířata - co Vás zajímá
Otázka:
Pes, dvouletý jezevčík, má pokrytou hlavu
a krk vyrážkou, která má charakter červených
krust. Onemocnění vzniklo poměrně rychle, během 2 týdnů. Pes je apatický, hůř žere.
Odpověď :
Mohlo by se jednat o tzv. “červenou prašivinu“, původce je roztoč Demodex canis. Je to
poměrně úporné onemocnění, na které běžné
přípravky nezabírají. Doporučuji proto okamžitou
intervenci vet. lékaře.
Otázka:
Kočce, 12 let stáří, začínají postupně lehce
šednout zorničky v očích. Zdá se mně, že se kočka
trochu hůře orientuje.
Odpověď:
Pravděpodobně se bude jednat o senilní kataraktu, tzv. šedý zákal. Je to onemocnění, které je
často u zvířat doprovodným příznakem stárnutí.
Léky lze tento proces zmírnit.

JARO STOJÍ ZA DVEŘMI - RADY
NAŠICH BABIČEK
Po dlouhém zimním čase se vydejte do přírody
jaru vstříc a také za sběrem prvních bylinek. Mezi
ty, které mohou zpestřit váš jídelníček patří žluté
květy podbělu, které se jako sluníčka rozsvítí na
chudých půdách a rumištích. Dále jsou to květy
sedmikrásek, ﬁalek, listy kopřiv a šťovíku. Přidávají se do salátů, pomazánek a polévek, pomohou
doplnit vitamíny a důležité látky. Zvlášť kopřivy
v jarním období mladé a hodně pálivé jsou
velice zdravé. Třítýdenní kopřivová pitná kůra
nám očistí organismus od škodlivin. Prospěšný
je kopřivový špenát nebo velikonoční nádivka
s kopřivami.
Zdravý je pro organismus také
SMRKOVÝ MED
Natrháme čerstvé smrkové výhonky (konce)
- 1 - 1,5 kg. Tři citrony rozkrájíme na kousky (bez
kůry) a zalijeme 1,5 l vody. Asi 15 min. povaříme.
Poté necháme směs 24 hodin louhovat. Přecedíme, přidáme 1,5 kg cukru a dáme znovu vařit.
Vaříme do zhoustnutí. Zavíčkujeme a sterilujeme
15 - 20 minut při 75° C.
LIDOVÉ VELIKONOCE „U SV.
KATEŘINY“
Nezapomeňte na velikonoční prodej a inspiraci v naší prodejně na náměstí Míru 209. Tradiční
české velikonoční ozdoby a předměty, vše co je
spojené s vítáním JARA najdete pouze u nás. Od
3.3. - 12.4. t.r.
29.3, 4.,5.,11. a 12.4 (10.00 -16.00) také v prodejně na nádvoří zámku.
„Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA“
V neděli 29. března na nádvoří zámku proběhne slavnostní rozloučení s „poselstvem“, které
se vydá do Bruselu. Celá akce bude doplněna
programem a potrvá zhruba od 10.00 - 11.00
hod. Další podrobnosti se dozvíte na stránkách
Blatenských listů.
VELIKONOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU
V BLOVICÍCH
V sobotu 4.4. od 9.00 - 16.00 se uskuteční na
zámku v Blovicích VELIKONOČNÍ JARMARK,
kterého se také zúčastníme. Pokud ještě nemáte
na tento den program, udělejte si výlet!
Eva Fučíková, lidové řemeslo
Školní družina při ZŠ J.A.Komenského v Blatné
Vás srdečně zve

ve dnech 2. a 3. dubna 2009 vždy od 8.00
do 16.00 hod.
na

Přijďte se podívat a popřípadě si koupit dětské
výrobky s velikonoční a jarní tématikou
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Vážení občané,
dovolte, abychom Vás informovali o schválených cenách vodného a stočného pro město Blatná
na rok 2009. Kalkulaci vodného a stočného na rok 2009, předloženou provozovatelem Vodovody
a kanalizace Jižní Čechy, a. s., České Budějovice, projednala na své 62. schůzi, která se konala dne
23. února 2009, Rada města Blatná a přijala usnesení č. 47/09, kterým vyslovila souhlas s předloženou kalkulací jednosložkové ceny vodného a stočného.
Ceny vodného a stočného na rok 2009 pro město Blatná činí:
jednosložková cena - vodné vč. DPH 35,10 Kč/1 m3 (v roce 2008 - 32,97 Kč)
- stočné vč. DPH 20,17 Kč/1 m3 (v roce 2008 - 19,73 Kč)
========================
Celkem 1 m3 vč. DPH 55,27 Kč (v roce 2008 - 52,70 Kč)
Jedním z důvodů k mírnému navýšení ceny vodného a stočného pro město Blatná je zvýšení ceny
nájemného hrazeného provozovatelem VAK JČ, a. s. za pronajatý vodohospodářský majetek Městu
Blatná. Toto zvýšení činí v roce 2009 celkem 498 tis. Kč (o 398 tis. Kč na vodovodech a 100 tis. Kč
na kanalizacích). Ke zvýšení nájemného dochází v souvislosti se zpracováním plánu ﬁnancování
a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Blatná na roky 2009 až 2018.
V Blatné dne 4. 3. 2009
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje
Přemysl Navrátil

NEMOVITOSTI – VŠE V JEDNOM

LIBUŠE

FADRNÁ

tel.: 383 423 107, 777 127 793, 728 363 581, e-mail: fadrna.l@seznam.cz
http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
� Zprost�edkování prodeje, koup�, nájmu a pronájmu nemovitostí
� Vy�izování r�zných ú�edních záležitostí v�etn� zástupu na ú�adech
� Poradenství a poskytování kompletních služeb - a� nakupujete, �i prodáváte, vypracování
r�zných smluv i dohod, znaleckých posudk�, da� z p�evodu nemovitostí, p�episy energií atd.

&

LENKA AMBROSOVÁ
tel.: 604 214 687, e-mail: ambrosova@mako.cz
�eskomoravská stavební spo�itelna, pobo�ka Blatná

� Poskytování úv�r� na bytové pot�eby (koup�, rekonstrukci apod.)
� Bezpe�né zhodnocení Vašich úspor (stavební spo�ení, penzijní p�ipojišt�ní a další investice)

CO NÁS OB� SPOJUJE ?

� Stavíme na svých dlouholetých zkušenostech
� Pomáháme lidem p�i �ešení bytové situace
� Našim zájmem je p�edevším lidský p�ístup, spolehlivost, ochota a ud�lat
i n�co navíc pro zájemce, který nám dal d�v�ru.

Kde nás najdete ?

Každé pond�lí a st�edu, v kancelá�i �eskomoravské stavební spo�itelny „Liška“,
pobo�ka Blatná, nám�stí Míru, vedle obchodu Masna P�íbram, nebo kdykoliv
po telefonické domluv�.

Jednoduše a prost�, o nic se nestaráte.
Vše vyjednáme a vy�ídíme za Vás.
Zaru�ujeme bezplatný poradenský servis.
Zárove� si Vás dovolujeme pozvat do nov� otev�ené hosp�dky
„U Kohoutka“ v Buzicích, na p�íjemné posezení, s ochutnávkou
domácího uzeného p�ímo z udírny, dobrým pitím a dalšími dobr�tkami.

T�šíme se na spolupráci a v��íme, že s našimi službami budete spokojeni !
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje
Dne 8. 3. 2009
byla Městskou policií Blatná odchycena volně pobíhající fenka křížence,
stáří cca. 2 roky,
hnědobílé barvy.
V současné době
je fenka umístěna
v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu Čistírny
odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254
- p. Vaněk.
Dne 8. 3.
2009 byl Městskou policií
Blatná odchycen
volně pobíhající pes křížence
špice, stáří cca.
6 let, bílé barvy.
V současné době je pes umístěn v záchytných
kotcích městské policie, a to v objektu Čistírny
odpadních vod Blatná.
Dne 11. 3. 2009
byl Městskou policií Blatná odchycen volně pobíhající pes křížence,
stáří cca. 3 roky,
hnědobílé barvy.
V současné době je
pes umístěn v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu
Čistírny odpadních vod Blatná.
Městská policie Blatná
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MASOPUST VE
LNÁŘÍCH
Jak již se ve Lnářích stalo novodobou tradicí, tak i letos se uskutečnil
masopustní průvod obcí. V sobotu 21.února se ve Lnářích sešlo téměř
šedesát masek, a to jak místních, tak i přespolních.
Po souhlasu starostky paní Maškové se průvod vydal na pochod obcí.
Přihlížející tak mohli vidět řezníka, jeptišku, rádce, turka, kočky, vosy, býka,
lva, tygra, slona, sličné ženštiny i staré baby a mnoho dalších masek.

Na velikonoční téma:

Tři oříšky
pro.....
Každý z nás si podle názvu jistě vybaví „Popelku“, jednu z u nás nejoblíbenějších pohádek.
Možná ji každý máme rádi z trochu jiného důvodu. Věřím ale, že jeden okamžik tohoto příběhu
nás fascinuje všechny stejně.
Je to okamžik, kdy s napětím sledujeme, jak
se otvírá oříšek a jeho obsah zásadně mění Popelčin život. Je úchvatné sledovat, jak je najednou
oblečena do úplně jiných šatů, do zázraku, který
našla pod slupkou oříšku. Tyto šaty jí otevírají
dveře úplně nových možností. Najednou může
být na místech, o kterých se jí před tím jenom
zdálo. Odjíždí na bál, tančí s princem, stává se
královnou.
Ten celý příběh mi připomíná, že i každý
z nás máme touhu po takové velké proměně.
Ve svých srdcích možná tušíme, že existuje jiná
dimenze, kde má náš život naplnění, ale chybí
nám ten oříšek.
Věřím, že ve své podstatě hledáme oblast Boha
a Jeho lásky. Hledáme naplněný život, radost,
pokoj, svobodu. Díky Ježíši, který odstranil hřích
mezi člověkem a Bohem, je toto vše možné.
Pro tolik lidí se ale Ježíš zdá být chabou odpovědí na jejich problémy. Vždyť je přeci tolik
jiných cest. Obrazně řečeno, Ježíš se pro ně stává
oříškem, který se jim nechce rozlousknout. Bůh
ale nikoho v životě nestaví do bludiště mnoha
cest, ve kterém Ho možná najdeme a možná ne.
Ve svém slově říká, že Ježíš je tou jedinou cestou
k Němu a ke všem dobrým věcem, které pro nás
Jeho láska má.
Popelčin otec přivezl oříšky, ale to, co v jejím
životě udělaly, bylo zcela v jejích rukou.
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Při návštěvě jednotlivých stavení byli účastníci průvodu odměněni
nějakou dobrotou a vždy se také našlo něco k pití. Průvod byl zakončen
večerní veselicí na hotelu „Na Panské“.
Děkuji všem, kteří se na masopustním průvodu nějakým způsobem
podíleli a závěrem snad jenom „Za rok nashledanou!“
Ve Lnářích dne: 6.3.2009

Nebeský otec daroval svého syna. Je v rukou
každého, zda tento dar rozbalí, nebo ho nechá
ležet v Boží dlani.
Boží syn byl světem ukřižován, aby s ním
zemřelo v nás to staré, co nás ničilo a byl Bohem vzkříšen, abychom i my byli v něm vnitřně
obnoveni.
Zveme každého, kdo hledá změnu svého
života, kdo prochází trápením, nemocí, ničivou

Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře

závislostí , kdo touží po prožití Boží lásky do
společenství Archa víry Blatná, každou neděli od
15:00 v budově STEKO, ul. Na Tržišti, 1. patro.
Budeme se s vámi modlit za vaše životy a Bůh
bude jednat. On je věrný a záleží mu nás, jinak
by smrt jeho syna byla zbytečná.
J. Patera

Podnikaví podnikatelé a svoz
odpadu
Již třetí rok platí vyhláška o svozu domovního odpadu podle které je uplatňována
tak zvaná„kapitační platba“, tj paušální platba za osobu. V důsledku toho, že město
Blatná patří ve třídění odpadu mezi nejlepší města v kraji, rozhodlo MěZ že poplatek za
svoz nebude uplatňován v maximální možné výši 500,- Kč, ale i nadále bude snížen na
420,- Kč za osobu a rok. Svoz odpadu, který zahrnuje provoz sběrného dvora, skládky a nyní i nově vybudované kompostárny, je ročně dotován částkou cca 2 miliony
korun.
Zcela jiná je situace u podniků, organizací a podnikatelů. Zde svoz odpadu není
samozřejmě dotovaný městem a tito platí za odvoz podle počtu popelových nádob
opatřených nálepkou zakoupenou na TS Blatná pro ten který rok. A zde nastává malý
problém. Někteří podnikaví podnikatelé, kteří bydlí v místě svého podnikání, odhlašují
podnikatelské nádoby a tyto pak vystavují k odvozu jako nádoby soukromých osob
– občanů. Máme tak případy, že tříčlenná rodina provozující restauraci má pouze jednu
nádobu na podnikání a tři nebo čtyři nádoby jako soukromé osoby – občané města.
S úsměvem nám pak sdělí, že toto vyhláška umožňuje.
Tento postup poškozuje ekonomiku TS, a považuji jej mírně řečeno za velice neseriozní. Pokoušeli jsme se tuto situaci řešit přes MěÚ – odbor životního prostředí, ale
bohužel, neznají řešení.
Budu tedy jako člen MěZ iniciovat změnu (doplnění) vyhlášky tak, aby počet nádob pro soukromé osoby byl limitován počtem členů domácnosti. Jen tak lze odstranit
poškozování města a jeho občanů, a zamezit tak vychytralému chování některých
podnikatelů.
Petr Novotný

Ročník 20 (30)
Další vyprávění z blatenských zážitků paní
M. Svobodové.

V ZÁMECKÉM
PARKU
Silné, ocelové lano přibouchlo za námi dřevěná vrátka zámeckého parku. Na stoletém dubu
jsou připevněny cedulky, co se všechno v parku
nesmí. Tady si přečteme, že psy voditi do parku je
zakázáno, rovněž pohybovati se na neznačených
cestách se nesmí, natož povykovati a plašiti zvěř.
Informace o tom, kdy bal park založen, jaké jsou
zde vzácné stromy atd. Po dřevěném mostku přes
řeku vstupujeme do tichého, zasněženého království mlčenlivých stromů, zákoutí a cest. Zámecký
rybník je rozlit do spleti slepých ramen, zátočin
a tůní, voda je potažena průsvitným ledem. Místy
ještě mokvá ledovou tříští. Při nízkých březích
šustí suché rákosí s ojíněnými chocholy někdejší
loňské slávy, dnes již vybledlé a zešedlé. Lípy
a prastaré duby nesou na holých větvích bělavé
spousty sypkého sněhu. Černé smrky a jedle
setřásají tiše stříbrný prach, který v jemném třepotání se vznáší a naléhá k závějím. Nízké slunce
probleskuje větvemi v korunách a rozsvěcuje
třpytivou krásu zimy, až oči přecházejí.
A tady jsi! Poskakuješ před námi kloučku
plavovlasý, zelenáčku zelený. S rolničkami
smíchu přehazuješ z ruky do ruky velké barevné
koule! Posměváčku střapatý, už tě nedohoním, už
tě nechytím,už jsi mi nenávratně zmizel – moje
mládí! Z tvé duhové kouličky zůstaly jen střípky.
Vezmi si, Olinko, jeden a podívej se jím na blatenský park, ale dej pozor, střípek se snadno do
oka zasekne a to potom slzí.
Od Nohavického mostu k dřevěné lávce v parku bylo to nejbáječnější kluziště našich čtrnácti
let. Hladký, skleněný led spoutal pod studeným
krunýřem vzduchové bublinkly - dušičky hastrmanovy. Také jsme věřili, že bublinku odseknutím
bruslí osvobodíme. V mrazivém odpoledni nám
řeka odpovídala zvláštním tříštivým praskáním.
Snad odtud je výstižné rčení, že mrzne až praští.
Sebevětší mráz v tenhle čas nepálí a neštípe.
Bujná chasa křičí a výská. Hrají si na ledovou
honičku a na pomoc. Zkoušejí nejisté obraty
krasobruslařského umění, při nichž se často hledá
balanc až na tvrdém ledě. Tváře do červena mrazem vyštípané, vlasy plné svěžího vzduchu. Ach,
ta sladká ospalost večer v pokoji u roztopených
kachlových kamen.
Obrázek zcela jiný dává vlahý srpnový večer.
To bylo slávy o blatenské benátské noci! Ověnčené lodičky s rozsvícenými lampiony se pomalu
projížděly po zákoutích a slepých ramenech
zámeckého rybníka. Připadáme si jako benátské
krasavice v nažehlených šatečkách, těch nejlepších, které jsme v nuzných poválečných letech
měly. Přijede loďka taky pro nás? Jistě že přijede!
Prosím patnáctileté dámy, račte nastoupit, usedněte na plyšová sedátka do polštářů a jedem! Na
malém pódiu před zámkem na vodní hladině začíná velkolepá podívaná. Mladý kamarád Frantík
Krejnický tam s Danou předvádí taneční kreace
v rytmu dobového walsu a slowfoxu. A nakonec
ohňostroj jaký Blatná ještě neviděla. Všechno je
mladé, veselé a nadějné. Volně se dýchá, je po
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válce, je léto 1946. Letní noc je prchavá a krátká.
Na loďkách čas letí. Letí i cestou domů, kdy nám
shořel barevný lampion na sedátkách pod bukem.
Park už zavřeli, a tak jsme nakonec přelézali
plot. Doma zatím uklidňoval můj tatínek strýčka
Strouhala, pro něhož ty dvě hodiny z půlnoci byly
přeci jen trochu silná káva. Díky, tati, za vzácné
pochopení, bylť to první, ale zdaleka ne poslední
pozdní příchod v Blatné. Dodnes slyším slova
Josífka Janovských: „Ty, Mili, ten tvůj táta je ale
grand!“ Takovou poklonu sis, tatínku, vysloužil
od našeho kamaráda.
Blatenské pouti na svátek Panny Marie v srpnu
bývaly v zámeckém parku velice slavné. Zelené
trávě a daňčí zvěři sice asi moc neprospívaly, ale
byly kouzelné se siluetou zámku v pozadí. Hluk
veselé pouti tady byl menší. Vřeštivé atrakce se
přesunuly až kamsi na Topič ke školám. I lidé byli
důstojnější. Snad to zapříčinil i program v zámeckém parku, kdy se každoročně konala představení
místních ochotníků, zdatných divadelních umělců.
Celý soubor pod vedením pana učitele Šilhy,
našeho rodinného přítele a spolužáka našich ještě
z černívské školy, podával skutečně úctyhodné
výkony. Z paměti blatenských občanů dozajista
nevymizí divadelní role téměř profesionálně
sehrané panem Bryndou, panem učitelem Šilhou
nebo některou z dam hereckého souboru. Jejich
nadšená práce zaslouží i dnes velkého uznání a je
jen dobře, že když „stará herecká garda“ již pozbyla sil, nastoupily nové generace mladých herců
a tradice divadelních ochotníků dále žije.
Vzpomeňme některých zdařilých inscenací
horkých bouřkových dnů blatenských poutí.
Pohádkový „Sen noci svatojánské“ nás nadchl
tolik, že jsme potom – desetileté děti – uspořádali
představení u tetinek. Olga byla královna Titánie,
Jarka představoval Oberona, krále elfů, já jsem
byla Puk – jeho pravá ruka a co byla Jarmila, to
už nevím.
Blatenští ochotníci se však více než k cizím
hrám obraceli k dílům naší klasické divadelní
tvorby. Tak byla v blatenském parku na přírodním
jevišti sehrána Divá Bára, Švanda dudák, Naši
furianti, Zvíkovský rarášek, Ze života hmyzu,
a nezapomenutelné Perly panny Serfínky. Ty
snad jako poslední se z mé paměti nikdy neztratí.
A když se jeviště spolu s hledištěm rozezpívalo
v písni „Ty české panenky..“ potlesk neznal konce
a opakoval ho celý zámecký park. Dosvědčit to
může jen pokřivený vzácný liliovník, stojící nad
polorozpadlým jevištěm jehož zelenožluté květy
jen stěží mezi listy najdeš.
Odpoledne po divadle a večer byla v sokolovně velká taneční zábava. Orchestry se střídaly, přijely kapely i z Písku a Plzně. Ale nám nejmilejší
byl Jazz Band Albína Veselého. Chlapci, které
jsme dobře znali, nás pozdravili známou melodii
Glen Milera a celý sál se dal do tance. Obsazení
Albínovy kapely bylo skromné, Zdena Pavlovecsaxofon, Ruda Šárek – bicí, Láďa Diba – kytara,
Jirka Teska alternoval, co bylo třeba a Albín, ten
uměl všechno. Byli skvělí a hráli nejen o poutích,
ale každou sobotu. Žel tento rajský věk netrval
věčně. Krásné melodie velkých orchestrů velice
záhy vystřídaly táhlé písně ruských stepí, frontových cest a častušky, které opěvovaly všechno.
To je však zcela jiná historie, která se nás tvrdě
dotýkala, ale s mojí Blatnou nemá společného
téměř nic.

Číslo 5 / strana 5
Pampeliško, pampeliško, kolikrát rozfoukal
vítr tvá péřová paraplíčka po blatenském parku?
Chodil tady jeden hošík, potom druhý i třetí
s tetinkou Olgou na procházku. Zašli kolem
starého brslenu k ohrádce lihovaru podívat se na
páva s duhovou vlečkou. Za skleněnými dveřmi
vstupní haly stával vycpaný medvěd, kluci se ho
trochu báli a doma pak ukazovali, jak tam ten
medvěd stojí.
Lipovou alejí můžeme zajít k dubu královny
Johanky. Odumřelý strom je už jenom torzem,
několikrát zasažený bleskem, vykotlaný, ale stále
ještě stojí. Podzimní park je tichý, buky setřásají
zlatou spoustu listí ke kořenům, Jen černá smrčina
je spolehlivým úkrytem daňčímu stádu. Pečlivě
se o něj stará hajný a v zimě blatenští občané
nezapomenou přinést daňkům vánoční nadílku.
Desítce danělek a malým daňčatům vládne
překrásný samec Honzík. Hlavu má ozdobenu
velkým parožím: Pár mladých vidláčků se ještě
neodváží do žádných soubojů a tak je on jediným
vůdcem stáda.
Daňčí stádo ztrácí plachost, čím je zima tužší
a sníh v závějích mocnější. Chlapci si již na
konci prázdnin nasbírali košíky kaštanů a teď je
spolu s jablíčky nesou daňkům. „Honzíku, Honzíku!“ozývá se měkce v tichém parku. A Honzík
neohroženě vede svoje stádo za lidmi, kteří
přicházejí nakrmit lesní zvěř. Jemným měkkým
pohybem sbírá Honzík jablíčka přímo z dlaně.
Hebké pysky se na okamžik dotknou mé ruky
a vlahý obláček dechu nepatrně zahřeje zkřehlé
prsty. Po Honzíkovi ztrácejí plachost i danělky
a malým kolouchům necháváme nadílku u krmítka.
Vracíme se modrým podvečerem zámeckým
parkem domů. V sítěné tašce si neseme tři štědrovečerní kapry z blatenských sádek. Ještě od
branky se ohlížím na cestu za sebou. Mámivě se
tam mihotá stříbrný odlesk úzkého srpku nového
měsíce v blýskavých střípcích zamrzlé kalužinky.
Zavři ta vrátka, Olinko, a neztrať od nich klíč.
M.S.
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Senior Club Vrbno v akci
Po Novém roce na schůzkách našeho klubu padl návrh, že bychom mohli připravit našim ženám
oslavu MDŽ. Rozdělili jsme si tedy úkoly, kdo co zajistí a začali jsme s přípravami. Termín konání
byl stanoven na 7.3.2009.
Dnes můžeme konstatovat, že se nám záměr zdařil a sál naší hospůdky byl plný. Každá žena dostala
při příchodu krásnou růži a vonný sáček, na stolech byly připraveny zákusky, koláčky, chlebíčky, obložené mísy, sýry a pečivo. Členové senior clubu roznášeli a rozlévali víno z Moravy a speciální grog.
Hudbu zajistil pan Zelenka se svou kapelou „Z Vršku“ a další muzikanti - přátelé. Průběh včera byl
hektický. Začínalo se v 18,00 hodin a spát se šlo až k ránu. Každá z žen, při odchodu domů, dostala
od pozorných seniorů demižonek vína na cestu. Všichni se výborně bavili.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim sponzorům. Vždyť bez nich bychom tuto akci jen
těžko mohli uskutečnit.
Senior Club Vrbno.

10. 4.

Konečně UFO

s odborníky na toto téma
Nezapomeňte:
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně.
PRODÁM BYT 3+1 zděný
v Blatné
Tel.: 606 753 427
PRODÁM BYT 2+1 v Blatné
zděný, balkon, garáž v domě
pěkný stav, klidné místo
Tel.: 607734241

Přijmeme truhláře s praxí,
informace tel. 602 256 931

Maškarní
Maškarní karneval v naší škole byl vždy
doménou školní družiny. Letošní rok jsme se
rozhodli pro malou změnu. K účasti na reji masek
byli vyzváni všichni žáci naší školy. Na přípravu
a výrobu originálních masek jim byl dán dostatek
času i prostoru při hodinách pracovních činností.
Téměř všechny děti k zadanému úkolu přistoupily
zodpovědně, aktivně a s velkým nadšením.
Karnevalu masek, spojeným se zábavnými
soutěžemi, uvolňujícím tancem a promenádou,
bylo věnováno jedno školní dopoledne. Celá akce
proběhla v duchu skvělé zábavy a měla u všech
účastníků obrovský ohlas, jelikož k celkové
radostné atmosféře přispěli svými originálními
nápady a osobně vytvořenými převleky i všichni
pedagogové.
Děkuji tímto právě jim za úžasné a překvapivé
okamžiky, kterými jsme dokázali nejen zpestřit
někdy jednotvárnou školní docházku, ale také
ukázali našim svěřencům, že i učitelé umí vytvořit
pro své žáky bezstarostné a veselé klima.

v nejbližších

Radka Kocúrová, ZŠ Holečkova, Blatná

bylinnou parní lázeň (55°C)

Jakub Nikl - Zoro mstitel.

Prodám větší byt 2+1 v Blatné, možno
i s garáží.
Tel.607 680938
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Trasa první etapy pochodu „Z Jižních Čech až na konec světa“ - BLATNÁ - TCHOŘOVICE - LNÁŘE - KASEJOVICE

Z éry komunismu
V dobách násilné kolektivizace venkova ve
třicátých letech minulého století v SSSR se stal
případ, kdy malý školák Pavlík Morozov, ovlivněný tvrdou propagací, udal na obávaném GPU
vlastního otce, který ve své funkci ochraňoval
též kulaky… Chlapec udával i další občany a po
čase za nejasných okolností byl on a jeho bratr
Felix nalezeni mrtví… Režim z Pavlíka udělal
mučedníka a jeho udavačství se stalo propagandistickým masovým hnutím po celém Sovětském
svazu, kdy pionýři volali po „zastřelení vražedných kulaků.“
Případ Pavlíka Morozova byl dlouhá léta
i u nás intenzivně propagován jako vzorový příklad pro naše pionýry a školáky. Starší občané si
určitě mnohokrát ve školách a v tisku omílané
Pavlíkovo jméno v paměti obnoví…
Dnešní doba přináší odhalování mnohých
nejasností tehdejších časů. V knize „Stalin a jeho
mistři popravčí“ je i zmínka o Morozovovi, jehož
otec byl vinou Pavlíka zastřelen a majetek rodiny
zkonﬁskován. Z popisu tohoto případu (na str.
224) cituji:
Mučedníka velebil i Maxim Gorkij: „Hrdinský
čin Pavlíka Morozova… by v očích pionýrů mohl
mít široký společenský a výchovný dopad. Mnozí
si asi uvědomí, že je-li pokrevný příbuzný nepřítelem lidu, není příbuzným, ale pouze nepřítelem
a neexistují žádné další důvody ho šetřit… Každé
sovětské dítě bylo pak v následujících letech indoktrinováno morozovskou legendou.“

Skutečný příběh odhalil Jurij Družnikov velice
důkladným a odvážným zkoumáním v padesátých
až sedmdesátých letech, kdy ještě žili svědci
aféry Morozovových. Otec Troﬁm byl jistý čas
předsedou vesnické rady a pokoušel se balancovat
mezi požadavky úřadů, vymáhajících dodávky
obilí, a snahou vesničanů o přežití. Jejich obec
Gerasimovka byla obklopena tábory pro kulaky
vyhnané z jižního Ruska, kteří se zoufale snažili
uprchnout a nabízeli úplatky za falešné doklady.
Ve stejnou dobu byli bohatší rolníci z Gerasimovky deportováni do sibiřské tundry. Pavlík
v listopadu 1931 udal otce Troﬁma na OGPU za
údajnou ochranu kulaků. Troﬁm šel na 10 let do
tábora. Pavlík ze svého počínání žádný prospěch
neměl – majetek jeho rodiny byl zkonﬁskován
v rámci Troﬁmova trestu, Pavlík však začal udávat
každého vesničana, který si schoval obilí, brambory anebo projevil nespokojenost. Vesničané se
ho stražili až do 4. září 1932, kdy bylo jeho tělo
a tělo jeho bratra Felixe nalezeno v lese v brusinčí
a vláda jeho teroru skončila.
Úřady zareagovaly velice rychle a chlapci byli
pohřbeni bez pitvy. Po tříměsíčním věznění byli
jejich osmdesátiletí prarodiče, devátenáctiletý
bratranec a jeho strýc postaveni před soud v místní zasedací síni. Přijeli novináři a z blízkého města bylo v autobusech dopravováno obecenstvo.
Obhájce se klientů vzdal, vězni sice nic nepřiznali,
ale prohlásili se vinnými. Žalobce obecně spílal
kulakům. Po rozsudku byli všichni čtyři odvezeni
k jámě, vysvlečeni a zastřeleni. Otec Troﬁmov byl
zřejmě zastřelen v táboře (gulag), když si v trvale
zamrzlé půdě vysekal vlastní hrob… Družnikov

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

e-mail martin.cink@seznam.cz

Akce letních pneu

Prodej a servis pneumatik:Nákladní,osobní,stavební a zem

155/70R13 cena od 720K�
165/70R13 cena od 730K�
185/60R14 cena od 870K�
16570R14 cena od 830K�
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

dále píše, že Pavlík i Feďa byli pravděpodobně
sprovozeni ze světa bajonetem a pažbou pušky
zabijáka OGPU Spirodona Karpašova. Rozkaz
k inscenování takové vraždy musel přijít od
Jagody a pravděpodobně od Stalina. Taková
smyšlenka byla příliš významná, než aby byla
přenechána místní iniciativě. Pro sovětské cenzory zůstalo toto téma velice choulostivé: Když
Ejzejštejn o dětském mučedníkovi natočil ﬁlm,
Stalin zuřil nad ikonograﬁckým pojetím Pavlíka
a jeho strýce a ﬁlm byl z velké části zničen. Stalin
zakázal výrobu jakéhokoliv ﬁlmu, v jehož scénáři
nebylo každé slovo prověřeno. Pavlíků Morozovů
existovalo víc, Družnikov objevil ve třicátých
letech padesát sedm obdobných případů. NKVD
byla zaplavena udáními a někteří udavači požadovali za odměnu za své úsilí i měsíční pobyty
v sanatoriu. Dospělí udávali dokonce i děti.“
Tolik ze zajímavého příběhu i u nás známého
případu Pavlíka Morozova.
Stalin kdysi jednou prohlásil: Člověk – to zní
hrdě! Za tento výrok tisk a veškerá propaganda
Stalina velebila za veliké lidství… K tomu jen pár
řádek ze shora jmenované knihy (str. 254): „V roce 1937, dříve než Hitler, přišla Stalinova NKVD
na myšlenku používat splynování jako prostředek
hromadných poprav. Nákladní automobily s reklamami na chleba jezdily po Urale a vháněly do
zadní části vozů. kde leželi nazí vězni, svázaní do
stohů, výfukové plyny tak dlouho, dokud nebyl
náklad zralý pro pohřební jámy.“
Myslím, že i takovým způsobem je třeba se
vracet do minulosti a připomenout si, v čem a jak
jsme chybovali…
F.K.

P�O�Z�V�Á�N�K�A
na�domácí�uzené
Hajanská�hospoda
4.�4.�2009�od�20,00�hod.
K�tanci�a�poslechu�hraje�country�skupina�Š�UMÍCI
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Čipování psů
Čím dál více majitelů přemýšlí, jak nejlépe označit svého
pejska (či jiné zdomácnělé zvíře), aby se jim v případě ztráty
vždy bezpečně vrátil zpět domů. Jedni píší své adresy a telefony na obojek, jiní k tomuto účelu používají různé typy adresářů, další spoléhají na psí známku nebo tetování. V poslední
době však nastal velký boom označování psa mikročipem.
Patříte-li mezi ty, kteří ještě neví, zda psa očipovat nebo se
rozhodnout pro jiný způsob ochrany, případně vás tato problematika zajímá,
jsou další řádky určeny přímo vám.
Od 1. 4. 2004 platí v celé EU nové podmínky pro pohyb zvířat. Je to dáno
nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 998/2003 a navazující
vyhláškou 95/65/EEC. Znamená to, že v uzavřeném prostoru členských
států EU je možno cestovat pouze se psem, který vlastní PET PAS. Jedná se
o Mezinárodní očkovací průkaz pro neobchodní pohyb zvířat po EU i třetích zemích, který může vydat pouze veterinární lékař s certiﬁkátem. PET
PAS musí kromě jiného obsahovat také průkaznou identiﬁkaci zvířete. Za
takovou je považován mikročip a na přechodnou dobu do roku 2011 ještě
také tetování. Nařízení se nevztahuje jen na psy, ale také na kočky, fretky
a jiná zvířata vnímavá na vzteklinu. Čipují se i exotičtí ptáci, koně, hospodářská zvířata, plazi, všechny ohrožené druhy chované v zajetí a chráněné
mezinárodními smlouvami, atd.
I když se nechystáte cestovat, může být dána povinnost mít psa očipovaného, a to obecně platnou vyhláškou města ve kterém je zvíře přihlášeno.
Města a obce k tomuto kroku přistupují zejména z důvodu lepší evidence
chovatelů, ale také volně pobíhajících a zatoulaných psů. Informace o očipovaných zvířatech a jejich majitelích se shromažďují v Centrální evidenci
zvířat a věcí a v Národním registru majitelů zvířat, kde je možno jejich snadné
dohledání. Databáze je přístupná i z internetu.
Proč čipovat?
Prioritním důvodem pro zavedení mikročipu je snadná dohledatelnost psa v případě jeho ztráty nebo zaběhnutí, kdy čip umožní rychlou
identiﬁkaci a návrat zvířete chovateli. Označení pomůže i v případech, kdy
pes někoho napadne a pokouše, kdy bude možné si v krátké době opatřit
potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím způsobem léčit. Také v případě, že pes způsobí škodu na zdraví, či na
majetku, bude možné okamžitě identiﬁkovat chovatele, který za něj nese
právní odpovědnost. Označení mikročipem je trvalé a nezaměnitelné, takže
se může hodit i v případě, že je vám pes odcizen a pokud ho posléze objevíte
mezi smečkou jiných psů, můžete doložit, že se skutečně jedná o vaše zvíře.
Dále musí být pes nezaměnitelně označen třeba i z důvodu pojištění. Některá
města nabízejí ve svých vyhláškách výhody pro majitele čipovaných psů
– například slevy na poplatcích. Zvíře dokonce musí být očipováno, abyste
s ním mohli vycestovat za hranice, jinak mu nebude vystaven EUROPAS.
A v neposlední řadě začne v roce 2011 platit povinné označení všech psů
mikročipem. Takže i psi, kteří jsou tetovaní, budou muset být očipováni.
Navíc čipovat lze nejen psy, ale i kočky, fretky a mnoho dalších druhů zvířat
od koní až po zvířata exotická.
Normy pro mikročipy:
V České republice se vyžívají čipy, které jsou kompatibilní s čtečkami ve
většině evropských zemí. Mikročipy podléhají normám ISO 11784 (vymezuje
strukturu kódu) a ISO 11785 ( vymezuje technický koncept). U vašeho veterinárního lékaře se informujte, zda čipuje skutečně mikročipy těchto norem.
Pokud je pes označen čipem jiné normy, majitel si musí zajistit čtečku vlastní,
což se mu vzhledem k hodnotě kolem 2000 - 2500 Kč rozhodně nevyplatí.
Vzhled mikročipu:

Mikročip (správně veterinární mikročip) je kapsle z biokompatibilního
skla nebo polymeru o rozměrech
zhruba 1,5 x 11,5 mm, která obsahuje
unikátní patnáctimístný číselný kód
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generovaný počítačem a umožňující tak radiofrekvenční identiﬁkaci (RFID)
zvířat. Součástí kódu má být i označení země. V případě ČR je to číslo 203,
nebo zkratka CZE. Čip nemá vlastní zdroj energie, tu mu při čtení kódu dodá
čtečka pomocí magnetického pole. Jeho životnost je udávána na minimálně 25
let, ale je prakticky neomezená. Mikročip musí odpovídat normám ISO 11784
a 11785. První norma stanoví přenosovou frekvenci 134,2 kHz a strukturu
kódu. Druhá norma speciﬁkuje aktivaci čipu, způsob přenosu a kódování
informací. Mikročip je zabalen společně s jehlou a identiﬁkačním štítkem,
který se po aplikaci vlepí do PET PASU, do průkazu původu, do očkovacího
průkazu zvířete a na registrační kartu.
Aplikace mikročipu:

Zavést mikročip smí jen osoba, která je k tomu
odborně způsobilá, což není automaticky každý
veterinární lékař! Proto se může stát, že zrovna váš
doktor vašemu psovi čip neimplantuje, ale měl by vám
poradit jiné pracoviště, kde jsou k provádění tohoto
úkonu způsobilí. Čip se může aplikovat v každém věku
zvířete, i když vyhlášky většinou stanoví povinnost
opatřit zvíře čipem od šesti měsíců stáří. Samotné zavedení čipu není o nic
bolestivější než běžné očkování a vypadá i velice podobně. Každý mikročip je zaváděn pomocí jednorázové sterilní jehly do podkoží na určené
místo na těle zvířete – místo se pak zapíše do europasu (např. na levé straně
krku). Po aplikaci by měl veterinář nebo jiná způsobilá osoba zkontrolovat
čip čtečkou. Čip se poté zapouzdří a obalí vazivem. Někdy se může stát,
že se čip během let v těle zvířete o kousek posune, a proto jsou dražší čipy
vybaveny tzv. antimigrační čepičkou, která cestování čipu zabrání. Dále by
měl majitel obdržet registrační kartu, kterou pak buď on sám nebo veterinární
lékař zašle do centrální evidence. Do karty se zároveň vylepuje identiﬁkační
štítek, který je obsažen v balení s jehlou a čipem, ten se vlepuje i do průkazu
původu, očkovacího průkazu a samozřejmě europasu.
Registrace zvířete:

Mezi největší organizace, kam můžeme psa zaregistrovat, patří bezesporu „Centrální evidence zvířat
a věcí“ a „Národní registr majitelů zvířat“. Ideální je
zaregistrovat se do obou. Bez registrace je vám čip
vlastně k ničemu, neboť psa pak není možné nijak
dohledat. Pokud je pes zaregistrován v Centrálním
registru zvířat a věcí a do vyhledávače se zadá ono patnáctimístné číslo,
objeví se tyto údaje: kód mikročipu, co je označeno, sběrné pracoviště,
kontakt na majitele, jméno psa, číslo europasu, plemeno a pohlaví. Kdyby
se pes ztratil a v útulku nebo veterinární ordinaci by byl čip načten a pak
vyhledán přes internet v registru, objeví se tyto údaje hledající osobě a ta
může majitele zkontaktovat telefonicky nebo i osobně. Je li pes zaregistrován a je mu vystavena identiﬁkační karta, má celoživotně zajištěno zdarma
vyhledání v případě zaběhnutí. Je zřejmé, že bude li pes čipován, ale nebude
nikde zaregistrován, je čipování vlastně k ničemu, protože i když se ztracený
pes najde, není možné dohledat jeho majitele. Registraci provádí buď veterinář, nebo majitel. V případě, že by se zavedlo povinné čipování a povinná
registrace všech psů hned po narození, ještě než by byli prodáni či darováni
novým majitelům, nebo by zvířata automaticky registrovali ti, kdo je očipují,
brzy by byl efekt tohoto úkonu znatelný už jen tím, že by psí útulky měly
usnadněnou práci a většina psů by se dostala zpět domů. Doufejme, že naši
zákonodárci na tuto možnost také dřív nebo později pomyslí.
Výhody proti ostatním druhům označení:
Jak již bylo řečeno výše, očipovaný a zaregistrovaný pes najde svého
majitele i když se zaběhne kdekoli v EU. Čipování má ale ještě další nezanedbatelné výhody. Na rozdíl od tetování je výrazně méně bolestivé, a zatímco
tetování může být časem nečitelné, údaje z čipu jsou čitelné stále. Čip také
pes nemůže ztratit, kdežto obojek se známkou ano. A pokud máte křížence,
je označení mikročipem vlastně jediným spolehlivým označením.
Nevýhody čipování:
Jedinou nevýhodou je, že někdy začne čip v těle zvířete cestovat. Zvíře
to nikterak neohrožuje, čip se rozhodně nemůže z podkoží dostat do orgánů,
jak bývá mezi laickou veřejností často šířeno, a ohrozit tak zvíře na životě.
Je pak pouze problematičtější jeho načtení, ale pokud víte, že pejsek či
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kočička mikročip mají, stačí na to při kontrolách upozornit. Případně si
můžete také zakoupit čip s antimigrační čepičkou, která zabraňuje cestování
čipu v těle. Čipovat lze v jakémkoliv věku zvířete bez použití lokální nebo
celkové anestezie.
Cena čipování a registace:
Cena čipování psa je závislá na druhu čipu (jestli má nebo nemá antimigrační čepičku), na aktuální ceně čipu u dodavatele, na místě pracoviště
a na způsobu registrace. Pokud provádí registraci veterinář, má již v ceně
čipování zakalkulovány i registrační poplatky. Obecně se dá říci, že se cena
pohybuje v řádech stokorun, od zhruba 300,-Kč výš. Většina měst a obcí
však očipovaným zvířatům poskytuje různé slevy na poplatcích, nebo je
jinak zvýhodňuje, což náklady na mikročip podstatně redukuje. Registrace
v Národním registru majitelů zvířat je zdarma, pokud je zvíře očipováno
čipem DATAMARS s českým národním kódem a má růžovou Registrační
kartu NRMZ. Zvířata s jiným mikročipem, s tetováním, nebo importovaná
se registrují za 170,-Kč vč. DPH. Registrační poplatek se hradí složenkou,
kterou majitel dostane na základě doručené přihlášky. Registrace v Centrální
evidenci zvířat a věcí stojí 238,- Kč vč. DPH. Tato cena je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním
roce, kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný
další registrační poplatek za zařazené zvíře nebo věc neplatí.
Důležité adresy:
Centrální evidence zvířat a věcí: http://www.identiﬁkace.cz/
Národní registr majitelů zvířat: http://www.narodniregistr.cz/
Celosvětová síť PETMAXX: http://www.petmaxx.com/
Vážení chovatelé, výše uvedená fakta jsem pro Vás vyhledal s cílem
poskytnout co nejpřesnější informace o možnosti čipování pejsků. Kvalitní
informace mají svou cenu, nedá se však porovnat s dobrou investicí, za
kterou čipování osobně považuji. Pokud jste již dnes rozhodnuti si vašeho
čtyřnohého přítele nechat očipovat, neváhejte, protože výhody trvalého
nezaměnitelného označení převažují nad cenou tohoto zákroku.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Městská policie Blatná
informuje
Měsíční statistika z informačních radarů – únor 2009 (do
statistiky zahrnuta pouze vozidla jedoucí rychlostí vyšší než
25 km/h.)
Od měsíce ledna 2009 jsem do zde zveřejňovaných statistických údajů
zařadil další položku a to počet vozidel, která v měřeném úseku překročila
určitou rychlost.
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.2.2009 do 23.59 hodin dne
28.2.2009:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 62454
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti
radaru): 37234
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 25220
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 12085
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 4546
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin (oběma
směry): 114
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 02.30 – 03.00 hodin (oběma
směry): 4
- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h (oběma směry): 5367
- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h (oběma směry): 616
- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h (oběma směry): 72
- průměrná rychlost: 39,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 96 km/h (9.2.2009 v 17.59 hodin směrem z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.2.2009 do 23.59 hodin dne 28.2.2009:
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- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 125211
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města):
56655
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti
radaru): 68556
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 24651
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 9054
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin (oběma
směry): 194
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma
směry): 16
- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h (oběma směry):
65715
- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h (oběma směry):
12652
- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h (oběma směry): 2585
- počet vozidel která překročila rychlost 100 km/h (oběma směry): 27
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 126 km/h (5.2.2009 v 20.52 hodin směrem do
města)
Při pohledu na množství vozidel překračujících určenou rychlost, si
určitě mnozí občané řeknou, co dělá městská policie a policie ČR proto,
aby se dodržovala stanovená rychlost v našem městě? Jak určitě víte, do
současné doby není jasné a stále probíhají jednání o tom, jakou dopravní
značkou budou označeny úseky, kde bude městská policie měřit rychlost.
Z tohoto důvodu i Městská policie v Blatné značně omezila využívání této
svojí pravomoci. Následně proběhlo jednání se Službou dopravní policie
Strakonice, kde byla zde ze strany Městské policie Blatná a vedení města
vznesena k policii ČR žádost na provádění častějšího měření rychlosti vozidel
na vytipovaných komunikacích v Blatné. Po upřesnění podmínek, za jakých
bude dále městská policie měřit rychlost vozidel, se i strážníci v Blatné ještě
více a intenzivněji zaměří na tuto problematiku.
Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

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

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
14.00-18.00
Mimo tyto ordinační hodiny - so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
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Drobné památky
Blatenska
Návesní kaple v Němčicích u Sedlice má čtvercový půdorys. Nad
vstupním otvorem je věžička s průhledem pro zavěšení zvonu. Vstup
je zakončen obloukem, podobně jako okna na bocích kaple. Stěny jsou
členěny pilastry, pod střechou probíhá proﬁlovaná horizontální římsa.
Střecha kaple i věžičky je sedlová. Na čelní stěně u vchodu je osazená
žulová deska na památku padlým vojínům v I. světové válce. Před kaplí
je umístěn křížek z roku 1866. Kaple pochází z doby kolem poloviny 19.
století a je v poměrně dobrém stavu. Naposledy byla opravována v 90.
letech minulého století.
Pet

Foto Václav Cheníček, únor 2009
Dozvíte se o teorii a praxi tzv. kontaktního
(či přirozeného) rodičovství a o bezplenkové
metodě.
Prodej knih nakladatelství DharmaGaia.
Přijďte se inspirovat. :-)

duben 2009
Kniha mého srdce – cyklus pořadů České
televize a Českého rozhlasu, který proběhne v období od dubna do října 2009. Součástí projektu
je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR
– hlasovat lze i u nás v knihovně. Nominační
hlasování probíhá od 4. dubna do 19. dubna – více
na www.knihasrdce.cz

21. 5. 2009 - SEMINÁŘ O OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH PRO OBYVATELE STRAKONICKA

2. 4. 2009 - v rámci Týdne čtení je naším cílem formou netradičních akcí přitáhnout ke čtení
především děti. Garantem akce bude Vladimír
T. Gottwald, volyňský občan, ﬁlmový, divadelní
i televizní herec a spisovatel. Bude číst ze své knihy Šmajdovinky – dětské oddělení, 10.45 hod.
2. duben je dnem věnovaným spisovateli
H.CH.Andersenovi a zejména knize a dětskému
čtenáři. Autorské čtení bude pro děti určitě velkým
zážitkem, vždyť jim bude číst sám autor a herec
k tomu!

KDY: 2. středu v měsíci 8. dubna 2009 od
18 hod.
KDE: Čajovna Inspirace v hotelu Bavor ve
Strakonicích
Hostem bude paní Bora BERLINGER – překladatelka knihy Jean Liedloffové „Koncept kontinua“, matka tří dětí,
propagátorka přirozeného rodičovství a bezplenkové metody
Přijďte si s Borou Berlinger popovídat o tom,
co opravdu potřebují naše miminka, aby byla
šťastná a spokojená. Znalosti a zkušenosti indiánských rodičů lze uplatňovat i v naší civilizaci.

8. 4. 2009 – výstava Motorky na fotograﬁích
Jaroslava Vaněčka. Nejzajímavější záběry motocyklových 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 ZMĚNA - původně plánováno na 7. 4.) oddělení pro
dospělé ŠK, 15 hod.
23. 4. 2009 - Světový den knihy. Bude
vyhodnoceno 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 budou vyrábět záložky do knih – k dispozii
budou šablony, ozdobné šňůrky a další materiál.
Z nejoriginálnějších prací bude v knihovně uspořádaná výstava. dětské oddělení, 12- 18 hod.
5. 5. 2009 - vernisáž prodejní výstavy prací
žáků Základní školy speciální Strakonice – výstava potrvá do 15. 5. vstupní hala ŠK, 14 hod.

Čajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna
Strakonice Vás srdečně zvou
na další z řady ZELENÝCH VEČERŮ:

„KONCEPT KONTINUA“

**************************************

Tvořivé podvečery na pobočce
Šmidingerovy knihovny „Za Parkem“
v Husově ulici č. 380:
V pondělí 6. dubna 2009
mezi 17. a 19. hodinou
si přijďte s paní Blankou Cvrčkovou rozhýbat nakreslená velikonoční zvířátka. Přineste si
s sebou černý ﬁx. Ostatní materiál a potřeby
dostanete na místě, stejně tak můžete použít
i vlastní.
Ve čtvrtek 23. dubna 2009
mezi 17. a 19. hodinou
si přijďte s Jaroslavou Kupkovou tvořit pro
odpočinek Vaší mysli - budeme malovat obrázky
pro radost.
Pomůcky a materiál dostanete na místě, ale
můžete si přinést i vlastní.

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 chirurgických 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.
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Maškarní plesání ve Lnářích
7. března bylo v sále místního kulturního domu opravdu velmi živo. Po
parketu se vesele proháněli odvážní piráti, krásné princezny, malé čarodějnice
a jiní známí i méně známí hrdinové dětských příběhů.
Velké poděkování náleží všem, kteří se na přípravě a uskutečnění maškarního plesu podíleli a samozřejmě zvláštní poděkování patří sponzorům,
díky jejichž ﬁnanční podpoře mohly všechny děti v bohaté tombole vyhrát
hezké dárečky.
Heart plus s.r.o. Kozárovice
Obec Lnáře
Obec Předmíř
Lenali s.r.o. Kasejovice
Agrospol Předmíř
Kovo Kasejovice s.r.o.
Hasiči Lnáře
Sokol Lnáře
Zahrádkáři Lnáře
Dvůr Lnáře
Otřísalová Spar Lnáře
Hotel Lnáře
ZD Lnáře
BTF Blatná
Blatenská ryba s.r.o.
Dura Strakonice
Vishay Sfernice Blatná
Benzina a.s.Lnáře
Pošta Lnáře
MBM Žíla Blatná
Bi Esse Blatná
KB Blatná
Sklenářství Lnáře
John Deer Lnáře
Pressol Lnáře

Schmidt Vodňany
MIGER s.r.o. Blatná
GE Money Bank
Jiří Kůta
Jiří Jestřáb Hajany
Drogerie Drnek
Drogerie Blovský
Petr Vávra Lnáře
Jaroslav Tesař Lnáře
Ing. Josef Honz Zahorčice
Klouza Pavel
Lékárna Fialová
Lékárna Arnika
Lékárna Poliklinika
Elektro Němcová
Elektro Jankovský
Papírnictví Tomášková
Papírnictví Jelínková
Ivana Majerová Lnáře
VZP
Pavel Noha Praha
Cihla pokrývačství, klempířství
Pavel Polanský Lnáře
Jednota Lnáře

Energy Centre �eské Bud�jovice
Nám�stí P�emysla Otakara II. 87/25
CZ - 370 01 �eské Bud�jovice
� 38 731 25 80 eccb@eccb.cz
� 38 731 25 81
I�O: 685 503 75 DI�: CZ 685 503 75

www. eccb.cz

POZVÁNKA

Seminá�

Vytáp�ní biomasou
Organizátor: Energy Centre �eské Bud�jovice ve spolupráci se �KAIT

Datum konání: �tvrtek 16.04.2009
Místo konání: sál odboru životního prost�edí (�.dve�í 208), Krajský ú�ad
Jiho�eského kraje, B. N�mcové 49/3 – bývalá Vojenská nemocnice, �. Bud�jovice
Cílová skupina: zájemci o problematiku vytáp�ní biomasou, projektanti vytáp�ní,
topená�i, studenti atd.
Dovolujeme si vás pozvat na seminá� v�novaný tématu vytáp�ní biomasou, p�i kterém
bude hlavní pozornost v�nována malým a st�edním zdroj�m, p�edevším vytáp�ní
rodinných a bytových dom�. Seminá� je po�ádán v rámci projektu Regbie+
(www.regbieplus.eu) za finan�ní podpory Evropské unie.

T�šíme se na setkání s vámi!
Tato tiskovina byla vydána za finan�ní podpory EU v rámci projektu Regbie+. Za obsah této tiskoviny je odpov�dný výhradn� autor.
Obsah nemusí vyjad�ovat názor Evropského spole�enství. Evropská komise není odpov�dná za jakékoliv užití informací obsažených
v této tiskovin�.
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Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.

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

KRMIVA MAŠEK

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

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

NEJNIŽŠÍ CENY

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
…kvalita�ze
zem��bavlny�…

Pronajmu nebytové prostory
v podkroví domu v ulici Zahradnická 38 Blatná, tel. 602 447 803.

tel.�605�247536

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

od A - Z
������������������������
������������������
����������������������������
�������
�������������
����������������

PA

otev�eno : pond�lí - pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 16.00 hod.

������������������

AR

VÝPRODEJ DO 31.5.2009 !!

M

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB !

Tel.:
731466512 / 737667198

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.
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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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

Kosmetika „VERONIKA“
Přemístěna
Nad Lomnicí 1110, Blatná
Pracovní doba: Dle objednávek

Tel.: 775 990 350
Kompletní ošetření pleti
Dárkové poukazy

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Kadeřnictví „IVETA“

Tel: 605 101 667

Nově otevřeno

HLEDÁM SPOLUPRACOVNICE DO
„VODNÍHO“ ZAHRADNICTVÍ V CHOBOTĚ. CHUŤ PRACOVAT VENKU VLASTNÍ
HLAVOU A RUKAMA NEZBYTNĚ NUTNÁ!
PODMÍNKOU VLASTNÍ DOPRAVA.
NÁSTUP DUBEN - KVĚTEN 2009.
IVANA BEŇOVÁ 777 150 232
�
�
Pronajmu nově adaptovaný byt 3+1 v Blat-

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

né, blízko centra. Byt se nachází v činžovním domě se zahradou, klidné místo.
Tel.: 725 782 788

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.

Te
Te
l .l:. :3 3
88
304 4
22
234 6
23
64
mo
ob
m
biill:: 6
60
077 7
76
600 4
40
077
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pondělí 23. března – sokolovna 19,00 hod.
Koncert

PETR SPÁLENÝ

Miluše Voborníková a New Apollo Band
Přijďte si poslechnout nejznámější hity v podání P. Spáleného a M. Voborníkové
Plakalo Baby, Až mě andělé, Kdybych byl
kovářem, aj.
Předprodej vstupenek na odd. 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

Ročník 20 (30)
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

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

Neděle 29. března – zámek 10,00 – 11,00 hod.

Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

- projekt u příležitosti předsednictví České
republiky Radě Evropské unie
V programu vystoupí krojovaná skupina
z Rožmitálu, zahraje hudba a šťastnou cestu
poselstvu popřeje hejtman Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola
Pondělí 30. března – sokolovna 8,30
a 10,00 hod.
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

APRÍLOVÁ ŠKOLA

Účinkuje E. Hrušková a K. Hovorková
DUBEN
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 vážnějších momentech lidské existence. Čtveřice
postav bojuje s láskou, samotou, vášní a pochybnostmi – jednotlivé situace dávají divákovi naději 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

Zveme příznivce kapely

„Křečový žíly“

na jarním posezení v sobotu
28.3.2008 od 20. hod.
v hospodě U Datla.
Přijďte s námi potvrdit příchod jara!

Program kina březen - duben 2009
Art Brno a deset kin v celé České republice
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne
osm kvalitních snímků české, evropské i světové kinematograﬁe. Bližší informace naleznete
na zvláštním programu v pokladně kina.
Pátek 20. 3. ve 20:00 hod.
Adrenalinový, thriller USA, 2008, 105 minut,
s titulky

RALLYE SMRTI

/Bontonﬁlm/
Jak se uzávodit k smrti.
Jason Statham v hlavní roli automobilového
vězeňského thrilleru. Novodobí gladiátoři za volanty bojových vozů bojují o vítězství (propuštění
na svobodu), častěji je ale čeká smrt.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 25. 3. v 19:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 82 minut,

VY NÁM TAKY, ŠÉFE

/Bontonﬁlm/
Jak se žije Čechům v reklamní agentuře.
Česká komedie z prostředí prestižní reklamní
agentury, vedené schopným managerem Ivanem
Mrázem, který právě vybírá nové zaměstnance
do svého týmu...
Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan
Zadražil, Sandra Nováková, Ladislav Hampl,
Mahulena Bočanová, Anna Polívková, Pavel
Šimčík, Jiří Langmajer, David Kraus
Vstupné 70,- Kč

Pátek 27. 3. v 17:30 hod.
Dětský ČR, 2007, 90 minut,

Mládeži přístupno

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

/Bontonﬁlm/
Konečně ﬁlm o lásce, který můžete vidět
s dětmi.
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová,
Pavel Řezníček, Martin Hofmann, Jana Krausová,
Matouš Kratina, Marie Boková, Marek Taclík
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Program kina Blatná na duben
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 okamžiky 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 komedie, 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
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S PORT
HOKEJBAL
2.NHbL – 15. kolo:
TJ Blatná Datels-Prachatice 11:1 (0:0,3:1,8:0)
Slováček 3, Bulka 2, Rádr, Pangrác M., Holman,
Murárik, Samec M.
RHbL – 12. kolo
TJ Blatná Datels B-Suchdol B 2:3 (0:2,2:0,0:1)
Pangrác M. 2
NHbL st. dorost –13 . kolo
Suchdol-TJ Blatná Datels 2:12 (1:3,1:5,0:4)
Volf 5, Tyrpekl 4, Zeman, Šilhavý, Paukner
NHbL ml. dorost – 15. kolo
Pedagog-TJ Blatná Datels 8:2 (2:1,4:1,2:0)
Zeman, Volf
2.NHbL – 16. kolo :
Holubov-TJ Blatná Datels 7:3 (1:2,2:1,4:0)
Slováček, Pangrác, Paukner
RHbL – 13. kolo
Zlib B-TJ Blatná Datels B 4:2 (0:1,3:1,1:0)
Nový, Rádr
NHbL st. dorost –13 . kolo
Protivín-TJ Blatná Datels 0:3 (0:1,0:0,0:2)
Popelka, Tyrpekl,Lexa
NHbL ml. dorost – 16. kolo
Prachatice-TJ Blatná Datels 4:1 (0:0,1:1,3:0)
Kocourek

Hospoda „Na
Růžku“ chystá velký
fotbalový turnaj
Blatná - Lnáře: Blatenská hospoda „Na
Růžku“ zve všechny příznivce a hráče fotbalu
se značným časovým předstihem na velkolepý
turnaj v malé kopané, který se uskuteční 1. srpna
2009 na fotbalovém hřišti ve Lnářích. Maximální
účast byla stanovena na dvacet manšaftů. „Máme
přislíbenou přítomnost sportovního komentátora
České televize Jaromíra Bosáka“, zdůrazňují
pořadatelé. Na místě bude pro všechny týmy
zajištěno občerstvení.
Veškeré informace a registrace mužstev na
těchto číslech: 777/196 383 nebo 776/103 522.
Další podrobnosti o fotbalovém turnaji ve
Lnářích budou postupně zveřejněny v dalších
číslech Blatenských listů pod hlavičkou sportovní
rubriky.

V Sedlici si cyklisté
vyšlápnou ve stopách
osmapadesát let
starého závodu
Sedlice - Cyklistická sezóna se kvapem blíží,
kolaři připravují své šlapací stroje do terénu i na
silnici. Oﬁciální otevření sezóny už po dvacáté
připravuje klub SCV Blatná spolu s městem
Sedlice na sobotu 28. března 2009. Společný
odjezd od sedlické školy ve 14.00 hodin směrem
na Hněvkov, Pacelice, Škvořetice, Dol, Mužetice
a zpět. V objektu hasičské zbrojnice pod kostelem
bude pro všechny účastníky vyjížďky připraveno
občerstvení. Každý navíc obdrží pamětní plake-

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
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tu. Délka okruhu je 23 kilometrů, děti, veteráni
a méně zdatní jedinci mohou do Sedlice odbočit
rovnou ze Škvořetic. Srdečně zvou pořadatelé!
Závěrem patří poděkování sponzorům této
tradiční akce, kterými jsou: Město Sedlice, David
Musil- Restaurace „Na Velké“ Sedlice, Autoservis Beránek Sedlice, Ladislav Kratochvíl- EKO
Blatná, Jan Hořejš- Sdružené služby Blatná,
SPAR Otřísalová Lnáře, Jan Janota- řeznictví
a uzenářství Blatná, AGH Blatná s.r.o., AG
Blatná Družstvo, LPR Blatná- prodej a pokládka
podlahových krytin Blatná, Jiří Michal- blatenská
tiskárna, Pavel Vohryzka- autodoprava Blatná,
Miloslav Šebek- doplňování a prodej tiskových
kazet Blatná.
Vladimír Šavrda

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.

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

POŘÁDÁ

PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00

JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ v kuželkách

www.bazar-kocarky.cz

J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949
(v budov� vedle GE Money Bank)

Termín konání:

27.dubna – 1. května
4. května – 8. května 2009
11. května – 14. května 2009
Vždy od 15.00 do 21.00 hodin mimo každé středy od 16.00 do 21.00 hodin.

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

Místo konání: Kuželna TJ Blatná

p�ijme do stálého pracovního pom�ru

Způsob hry:

startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených

Elektromechanika/elektrotechnika

Startovné:

startovné činí Kč 240,- za družstvo.

Přihlášky:

na telefonu 733 544 000 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40, Blatná

Podmínka:

VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU !!!

Ředitel turnaje: Svačina Zdeněk
Občerstvení:

zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

Poznámka:

každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou sestavu
družstva

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
A TEŠÍ SE NA VAŠI ÚČAST !!!

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
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Revize,montáže a opravy el.za�ízení a hromosvod�
Prodej elektromotor� a elektromateriálu
V Podzám�í 173, Blatná
tel.: 383423595, mob.: 602447796
www.elektromontaze.cz, suchy@elektromontaze.cz

Jana – mobil: 728317764
Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,
Mgr. J. Olejník, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731367507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

