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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Zvolení členové zastupitelstva Města Blatná
Kandidát Politická

p�íslušnost

Hlasy

Název Po�adí na 
kandidátce P�íjmení, jméno, tituly V�k abs.

SNK Evropští demokraté 2 Hospergr Josef 70 SNK ED 782
Volba pro m�sto 1 Navrátil Bohuslav Mgr. 59 BEZPP 752
Ob�anská demokratická strana 2 Flandera Robert Ing. 44 BEZPP 653
Volba pro m�sto 8 Stošek Viktor MVDr. 47 BEZPP 624
Volba pro m�sto 2 Mikeš Ji�í Ing. 65 BEZPP 614
�eská str.sociáln� demokrat. 4 Van��ek Miroslav 34 �SSD 522
Nezávislá volba 2 Fous Petr Ing. 39 BEZPP 510
�eská str.sociáln� demokrat. 5 Ounický Pavel 29 BEZPP 499
SNK Evropští demokraté 4 Pojer Roman 36 BEZPP 490
�eská str.sociáln� demokrat. 3 Kozlovský Pavel Mgr. 40 �SSD 474
"Ženy nejen d�tem" 1 Lojdová Zde�ka Mgr. 50 BEZPP 454
Ob�anská demokratická strana 11 Scheinherrová Lenka Ing. 35 BEZPP 441
Ob�anská demokratická strana 6 Žíla Milan Ing. 59 ODS 397
Komunistická str.�ech a Moravy 2 Smeták Václav 66 KS�M 384
Sdruž. hasi�� pro m�sto Blatná 1 Tvrdý Václav 53 BEZPP 372

Mažoretky PREZIOSO 
již od května bojují v tele-
vizní talentové show. 

Dostaly jsme se až do 
semifinále, které jste mi-
nulou neděli mohli sledo-
vat v přímém přenosu na 
televizních obrazovkách. 
Natáčení probíhalo v Brati-
slavě, kam jsme vyrazily už 
v pátek dopoledne. Strávily 
jsme zde překrásný víkend, 
který nám přinesl mnoho 
nových zkušeností. Natáče-
ly jsme rozhovory do rádií, 
televizí či se fotografovaly 
do novin. 

Máme obrovskou ra-
dost, že můžeme takto re-
prezentovat naše město 
Blatná a TJ Sokol před toli-
ka televizními diváky. Také 
bychom rády poděkovaly 
všem našim fanouškům za 
jejich podporu v hlasová-
ní. Jen díky vám jsme se 
probojovaly do samotného 
finále!

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná ve finále televizní talentové show
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 KTUALITYA

Informace pro 
podnikatele 

Identifikační číslo provozovny
Dne 1.7.2010 nabyl účinnosti zákon č. 

227/2009 Sb. Tímto zákonem je stanoveno, že 
živnostenský úřad přidělí každé provozovně 
identifikační číslo. Identifikační číslo provozovny 
(IČP) se váže k podnikateli. Pokud provozuje 
v provozovně živnost jeden podnikatel, bude 
provozovně přiděleno jedno IČP. Pokud v jedné 
provozovně provozuje živnost např. 5 podnikate-
lů, bude této provozovně přiděleno 5 IČP.

Přidělené IČP je podnikatel povinen doplnit 
ke stávajícímu označení provozovny. 

Právnická osoba a fyzická osoba zapsaná 
v obchodním rejstříku zvenčí trvale označí pro-
vozovnu obchodní firmou, identifikačním číslem 
(IČ) a identifikačním číslem provozovny - IČP

Fyzická osoba zvenčí trvale označí provozov-
nu obchodní firmou, identifikačním číslem (IČ) 
a identifikačním číslem provozovny - IČP

Provozovna pro prodej zboží a poskytování 
služeb musí být dále označena jménem a příjme-
ním osoby odpovědné za činnost provozovny, 
prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk 
se zákazníky.

Ubytovací zařízení poskytující přechodné 
ubytování musí být ještě označeno kategorií 
a třídou.

Živnostenský úřad Blatná

JAK VORŠULA KORDULA (21. říjen) ZA-
ČÍNÁ, TAKOVÁ BUDE I ZIMA

Ano, zima se opravdu přiblížila. Vždyť uběhne 
jen několik týdnů a máme tu ADVENT! Zdá se 
to neuvěřitelné, ale pokud chcete letošní advent 
prožít v klidu a pohodě, pomalu se musíte zamýš-
let, jak si VÁNOCE letos připravíte. TRADIČNÍ 
– LIDOVÉ? Pokud to u vás není obvyklé, vy-
zkoušejte tradice našich předků. „České vánoce“ 
nejsou finančně náročné a přinesou vám krásné 
prožitky, radost a poetiku. V naší prodejně lido-
vého řemesla „U SV. KATEŘINY“ na náměstí 
Míru pro vás jako každoročně připravujeme  
prodejní vánoční výstavu, letos pod názvem 
„PASTÝŘI, NESPĚTE“, která bude jistě plná 
překvapení a kromě tradičních ozdob a doplňků 
vánoc z přírodních materiálů u nás najdete i  řadu 
kvalitních a milých dárků pro vaše blízké. I když 
vánoční výstava bude zahájena až počátkem ad-
ventu, nabídku začínáme doplňovat již nyní. Co 
vám prozradíme?

- dětské české pohádkové knihy
- hrnečky z českého porcelánu
- vánoční CD
- novinky z proutí
Při procházkách či „nákupních pochůzkách“ 

Blatnou se nezapomeňte zastavit.

OHLÉDNUTÍ ZA HRADIŠŤANEM
  Ve středu 6. října se v Kulturním domě 

v Březnici uskutečnil koncert  souboru HRA-
DIŠŤAN s Jiřím Pavlicou z Uherského Hradiště. 
Koncert s obrovskou atmosférou, neskutečně 
širokým repertoárem v nás zanechal hluboký 
dojem. Byl opravdu nádherný. Pokud jste se 
chystali a tentokrát to nevyšlo, škoda,  můžeme 
vám však nabídnout alespoň CD, mimochodem 
také vhodný dárek pod stromeček.

Z LÉKÁRNY NAŠICH BABIČEK
Tentokrát „ZÁZRAČNÁ JABLKA“ 

Již v minulém čísle jsme upozornili na léčivé 
účinky našeho nejrozšířenějšího ovoce – jablek. 
Šťavnatá, sladká, červená a voňavá jablíčka jsou 
opěvovaná v řadě lidových písní. Možná ale neví-
te, že jsou opravdu jedním z nejzdravějších druhů 
našeho ovoce (zvláště ty z našich zahrádek). 
Obsahují totiž kromě vysokého obsahu vitamínů, 
také řadu cenných látek:železo, fosfor, draslík, 
hořčík vápník, vitamín C, karoten, nenasycené 
mastné kyseliny a vlákninu. Na co vše působí? 
Zlepšuje funkci ledvin, působí na mozkové buňky 
– zlepšuje paměť, výrazně snižuje tvorbu kyseliny 
močové, léčí tedy revmatismus a dnu. Reguluje 
stolici, váže na sebe toxické látky. Pektin snižuje 
hladinu krevního tuku a cholesterolu (musí být 
syrový). Chroupání jablek působí blahodárně 
na dásně, čistí a bělí chrup… No řekněte, není 
to zázrak?

JABLEČNÝ OCET
1 kg nastrouhaných jablek se slupkou i jádřinci 

vložíme do 5 l lahve a zalijeme vodou (5 cm nad 
jablka) Přidáme 10 dkg cukru (ovocného) na 1 l 
a kůrku chleba. Uzavřeme a necháme v teple 
kvasit. 2x denně zamícháme dřevěnou vařečkou 
a necháme 14 dní odpočívat. Přecedíme přes 
plátýnko, vymačkáme a necháme šest týdnů 
odstát. Pak ještě několikrát přecedíme, nesmí se 
na povrchu tvořit „zátka“.

ELIXÍR MLÁDÍ? Při únavě, vysokém 
krevním tlaku, obezitě, bolestech kloubů a svalů, 
srdečních a ledvinových potížích, pijeme ráno na 
lačno a asi hodinu před spaním, tento NÁPOJ: 3 
lžíce jablečného octa, 1 lžička medu, zalijeme 3 dl 
neperlivé vody. Nápoj vychutnáváme!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

 Významné životní 
jubileum v Buzicích

V plné síle, duševní svěžesti a pevném zdraví 
se 9. října dožil krásných osmdesáti let pan Josef 
Lívanec z Buzic u Blatné.

Josef Lívanec 
celý život tvrdě 
a poctivě praco-
val. A to nejen na 
území tehdejšího 
Československa, 
ale i v zahraničí- 
v Moskvě, v Ber-
líně , v rakouských 
Alpách.  Ve své 
zemi rubal štěrk, 
v Plzni u Investiční 

banky dozoroval práce zednických part, později 
působil jako traktorista v JZD Škvořetice a praco-
val v dílnách. I po odchodu na zasloužený odpoči-
nek nesložil ruce do klína a dál manuálně pracoval 
a vypomáhal svým bývalým spolupracovníkům.  
Obrovským nasazením a pílí hýří i nyní ve svých 
osmdesáti letech. Nezasvěcení jedinci ho tipují na 
maximálně šedesát let.

Ve své mateřské obci je Josef Lívanec oblíben 
pro svou přátelskou povahu, ryzí charakter a vždy 
přítomnou dobrou náladou a optimismus, které 
jsou nakažlivé i pro jeho okolí. Nikdy nezaváhal 
a nezaváhá, když je zapotřebí někomu poskytnout 
pomoc nebo cennou radu. Během jeho dlouhého 
života ho nikdy nikdo nedonutil ohnout páteř, 
slova jako podlost , zrada nebo lež jsou mu pojmy 
zcela neznámými.

Vzácnému občanovi Buzic Josefu Lívancovi 
k jeho osmdesátce touto cestou dodatečně přejí 
všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, stále 
veselou mysl a ještě mnoho let pohody zástupci 
Obecního úřadu Buzice, členové Sboru dobrovol-
ných hasičů Buzice, jeho spoluobčané, přátelé, 
nejbližší a ke srdečné gratulaci se pochopitelně 
připojuje i kompletní redakce Blatenských listů, 
jichž je pan Josef Lívanec dlouholetým a věrným 
čtenářem.

Recept na dlouhověkost a železné zdraví? 
„Práce a pohyb na čerstvém vzduchu, konzumace 
dobrého piva a hlavně se ničím netrápit a nechat 
svět takovým, jakým je,“míní na základě vlastních 
zkušeností věčný optimista.

Vladimír Šavrda
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Mateřské centrum  - šikovné 
ploutvičky - školní rok 2009 – 2010

Výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží  uč. Hana Vydrová
1. ,,Čestický brambor“ - 2. místo -  Tereza Navrátilová 
          3. místo - Matyáš Prokopius
2. ,,Blatenské listy“ -  obrázek v novinách                      
                                    Matyáš Červenka, Adam Bulka, David Červenka, Adam Spanihel
      Eliška Hrabalová 
3. ,,Naše rodinná oslava“ - 1. místo -  Tereza Navrátilová 
            krajské kolo            5. místo - Matyáš Prokopius 
4. ,,Krkonoše očima dětí“ - čestné uznání -  kolektivní práce - rozmary počasí 
5. ,,Malujeme po síti“ - finálové obrázky - za kolektiv 
                                    Vinterová K., Hrabalová E., Navrátilová T., Bulka A., Janotová I., 
      Červenka D. 
6. ,, Příroda Blatenska“   2. místo -   Ivana Janotová    
                                        čestné uznání -  Tereza Navrátilová  
7. ,,Naše rodinná oslava“ - mezi prvníma -  Tereza Navrátilová  
                                    celostátní kolo       
8. ,,Pravěk“ - cena -  Tereza Navrátilová 
                                 

V MC Kapřík je od října otevřen kroužek ŠIKOVNÉ PLOUTVIČKY
každé úterý od 14. 30 – 15.30 hodin

předškoláci od 3 do 6 let
http://www.mc-vv-kaprik.euweb.cz

T ě š í m e  s e  n a  V á s
HV

Výzva k povinné 
výměně řidičských 

průkazů
Městský úřad Blatná, odbor dopravy upo-

zorňuje, že řidičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 jsou si jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134 
odst. 2 písm. a zákona č. 361/2000 Sb. 

Během listopadu a prosince se musí vyměnit 
zhruba 400 řidičských průkazů, v rámci obvodu 
obce s rozšířenou působností.  Včasnou výměnou 
řidičského průkazu se vyvarujete nepříjemnostem 
jako jsou např. dlouhé fronty na odboru dopravy, 
a potažmo následné nahromadění požadavků 
na výrobu nových řidičských průkazů ve Státní 
tiskárně cenin. Tímto může dojít k takovému 
zpoždění, že někteří opozdilci mohou zůstat 
v lednu 2011 bez platného řidičského průkazu 
a s tím riskovat pokutu za jízdu s neplatným 
řidičským průkazem.

Povinné výměně řidičských průkazů podléhají 
i řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 
30. dubna 2004, tyto řidičské průkazy jsou si 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 
2013.

Výměna, pokud nedošlo ke změně v údajů 
v řidičském průkazu, je osvobozena od správního 
poplatku. 

K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového for-
mátu 3,5 x 4,5 cm)
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Pracovní doba odboru dopravy:
Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý  7:00 – 15:00
Středa  7:30 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek  7:00 – 14:30

Veronika Janečková 
Referentka odboru dopravy

Oslava státního 
svátku 28. října
Občanské sdružení NH a MS ODS 

Blatná Vás srdečně zvou na oslavu státního 
svátku. Sejdeme se u Sochy svobody pod 
blatenskou kostelní věží 28. října ve 14:00 
a položíme k ní věnec. 

Ke sváteční atmosféře tohoto význam-
ného dne přispěje také Eliška Ptáčková 
a její přátelé *, ohřejeme se svařeným vínem 
nebo punčem u Žílů v Kaplance, ochutnáme 
sýr ze švýcarského víkendu, který přiveze 
Doris Windlin. Ta slíbila přivézt i několik 
svých obrazů jako ukázku před výstavou, 
chystanou na příští rok.

Doporučujeme Vám před oslavou na-
vštívit výlov rybníka Topič zadní v Blatné, 
který Blatenská ryba organizuje jako akci 
pro veřejnost, s hudbou a občerstvením. 

 *  Eliška Ptáčková & Acoustic Sound 
je kapela pohybující se mezi žánry acoustic, 
folk, blues. Eliška Ptáčková je zpěvačka 
původem z Prahy. Hudebně jste ji mohli 
zahlédnout v roce 2007, 2008 a 2009 na 
Vánočním turné kapely Čechomor, dále také 
na několika koncertech Druhé Trávy a Pavla 
Bobka. Ke spolupráci velmi ráda zve i Ond-
řeje Rumla. V kapele Acoustic Sound hraje 
doprovodné kytary a zpívá, dalšími členy 
jsou pak Radek Vaňkát - dobro, lap-steel, 
Vladislav Ptáček - banjo, Dan Panchártek 
- baskytara a Karol Žabka - bicí. Více aktu-
álních informací včetně hudebních ukázek 

najdete na www.eliskaptackova.com nebo 
na www.myspace.com/eliskaptackova.

Foto a text z knihy „Paměti města Blatné“, vydala 
vlastním nákladem Knihtiskárna K. Nepodala v 
Blatné r. 1926.
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Policisté Obvodního oddělení Policie ČR 
v Blatné za prvních 8 měsíců roku 2010 evidují 
zatím 188 přečinů jako jednu z kategorií trestných 
činů (v roce 2009 to bylo za stejné období 197 
případů).  Z tohoto počtu 188 případů spadá pod 
majetkovou trestnou činnost 102 (41 případů 
krádeží vloupáním a 54 případů krádeží prostých). 
Ve stejném období loňského roku bylo spácháno 
117 trestných činů. Vzhledem k tomu, že pod 
prostými krádežemi se evidují rovněž i některé 
případy vloupání jako například vloupání do 
motorových vozidel, vloupání do sklepních kojí 
a některé další případy vloupání, je samozřejmě 
počet přečinů vloupání vyšší na úkor krádeží 
prostých bez vloupání, t. j. bez použití násilí. 
Násilná trestná činnost je zatím evidována pod 
19 případy.  Ve srovnání s ostatními obvodními 
odděleními v okrese Strakonice je i nadále za-
znamenán třetí nejvyšší nápad trestné činnosti 
po okresním městě Strakonice a po Vodňanech, 
přičemž právě ve Vodňanech je zatím nadále spá-
cháno o celých 60 případů trestné činnosti více za 
období leden – srpen 2010 než v Blatné. Poměr 
v počtu majetkových přečinů spáchaných na 
území města Blatná včetně osad  je příznivější pro 
město Blatná na úkor ostatních částí služebního 
obvodu, což vyplývá i z níže zmíněného vývoje 
zjištěné a evidované trestné činnosti za měsíce 
červenec a srpen 2010.  V měsících červenci a srp-
nu 2010 bylo v obvodu Policie ČR, Obvodního 
oddělení Blatná spácháno celkem 39 trestných 
činů, resp. přečinů, z toho v měsíci červenci 14 
případů a v srpnu 25 případů, což je za tento 
druhý prázdninový měsíc pouze o jeden případ 
méně, než  počet případů evidovaných v  měsíci 
dubnu 2010. Na území města Blatná bylo v letních 
měsících spácháno celkem 15 přečinů, v ostatních 
částech územního obvodu pak zbývajících 24 
přečinů.  Velice příznivě se kriminalita na území 
města Blatná vyvíjela v červenci 2010, kdy byly 
evidovány pouze 3 případy trestné činnosti, 
z nichž 2 byly objasněny. Neznámý zůstává případ 
vniknutí do kabiny nákladního vozidla na Tř. J. 
P. Koubka z 2.7.2010, ke kterému došlo za bílé-
ho dne krátce před 14. hodinou. Pachatel si tak 
pomohl k finanční hotovosti ve výši 34.443,-Kč.
Naopak negativně lze hodnotit vývoj kriminality 
na území města Blatné v měsíci srpnu 2010, kdy 
bylo oznámeno a evidováno policisty celkem 11 
případů majetkové kriminality. Přitom 10 přípa-
dů bylo spácháno v rozmezí od 10. do 25. srpna 
2010. Ve dvou případech se jednalo o vloupání 
do garáží v ul. Malý Vrch, U Čertova kamene 
a Nerudova, ve dvou případech o zatajení nálezu 
věcí v hodnotě nad 5.000,-Kč včetně finanční
hotovosti,  dále opět ve dvou případech o odcizení 
odstavených jízdních kol v ul. Šilhova v areálu 
mateřské školy a v ul. Palackého u ordinace 
zubní lékařky. Z nezajištěného skladu sádek v ul. 
Plzeňská nad rybníkem „Sladovna“ byly odcizeny 
benzínové křovinořezy, v průjezdu restaurace „Na 
Obůrce“ byl odcizen malý motocykl Jawa Babeta. 
Další případ odcizení dámské kabelky s doklady, 
mobilním telefonem a platební kartouv prodejně 
na náměstí Míru bude pravděpodobně překvali-
fikován na přestupek, neboť do současné doby
nebylo zjištěno, že by odcizená platební karta 
byla zneužita k výběru finanční hotovosti nebo

k placení služeb. Další případ trestné činnosti, 
kde se jedná o souběh přečinů krádeže a poru-
šování domovní svobody, bude zřejmě řešen 
formou zkráceného přípravného řízení, neboť se 
jedná o jednání známého pachatele. Dodatečně se 
policistům obvodního oddělení podařil objasnit 
případ zneužití odcizené platební karty k výběru 
finanční hotovosti v celkové výši 29.000,-Kč
v bankomatech v Písku a v Blatné z května 2010, 
kdy za pomoci kvalitních záběrů z kamerového 
systému peněžních ústavů se podařilo podle tváře 
ztotožnit pachatele ze Severní Moravy. Tento 
pachatel, po kterém bylo vyhlášeno pátrání na 
základě předchozího souhlasu státního zástupce se 
zadržením, byl zjištěn policisty v Mladé Boleslavi 
a tak mu mohlo být ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu 
krádeže a neoprávněného opatření platebního 
prostředku dle příslušných ustanovení trestního 
zákoníku. Objasnění těchto případů zneužití 
platebních karet k výběru peněž z účtu poškoze-
ných osob či firem je prakticky vždy závislé na
tom, zda příslušný bankomat peněžního ústavu je 
vybaven kamerovým systémem a jak kvalitní je 
pak tento záznam. Bohužel řada bankomatů tímto 
systémem dosud vybavena není, či si pachatelé 
část obličeje při výběru maskují různými pokrýv-
kami hlavy apod. Ve zkráceném přípravném řízení 
byl dále policisty v tomto období řešen přečin 
ublížení na zdraví spáchaný v Sedlici v květnu 
letošního roku a přečin výtržnictví spáchaný 
v Blatné rovněž v měsíci květnu dvěma mladíky. 
O složitosti tohoto případu svědčí skutečnost, že 
spisový materiál obsahoval cca 250 stran včetně 
opatřených znaleckých posudků. I řada dalších 
případů trestné činnosti, zejména trestná činnost 
mladistvých pachatelů či případy trestné činnosti, 
kde jsou vyžadovány různé znalecké posudky 
odborníků z různých odvětví, vyžaduje od poli-
cisty pečlivou a často mnoha týdenní práci, aby 
jednotlivé důkazní prostředky ve svém souhrnu do 
sebe zapadaly a pak ve svém souhrnu dostatečně 
prokazovaly, že se toho kterého trestného činu 
dopustil konkrétní pachatel.

Zvýšený nápad majetkové trestné činnosti 
v měsíci srpnu 2010 na území města Blatná, ale 
i v jiných částech služebního obvodu během obou 
prázdninových měsíců je s největší pravděpodob-
ností spojen s návratem některých konkrétních 
osob s kriminální minulostí z výkonu trestnu 
odnětí  svobody, které se již v minulosti této 
majetkové trestné činnosti ve zdejším služebním 
obvodu dopouštěly a jsou znalé místních poměrů, 
popř. tuto trestnou činnost dříve páchaly v jiných 
částech okresu Strakonice či mimo něj anebo 
navázaly kontakty s kriminálně závadovými 
osobami či s narkomany, které zde trvale bydlí 
či se zde zdržují. Lze jen doufat, že zejména ve 
spolupráci s policisty kriminální služby se někte-
ré případy majetkové trestné činnosti zejména 
krádeží vloupáním do různých objektů podaří do 
konce roku objasnit.

Jak již bylo zmíněno výše, v ostatních částech 
služebního obvodu PČR Blatná mimo území měs-
ta Blatná bylo v červenci spácháno 11  přečinů, 
z toho v 7 případech se opět jednalo o útoky proti 
majetku. V srpnu bylo spácháno 14 přečinů, proti 
majetku bylo zaznamenáno 12 případů. Některé 

tyto případy se rovněž podařilo objasnit či zatím 
vše směřuje k jejich objasnění. Opět se jedná 
zejména o případy vloupání do různých objektů, 
vloupání do motorových vozidel apod. Za prvních 
8 měsíců roku 2010 bylo touto formou zkráce-
ného přípravného řízení projednáno již  celkem 
31 trestních věcí, což je nadále oproti stejnému 
období loňského nárůst, když za celý loňský rok 
bylo formou tohoto trestního řízení projednáno 
34 případů.

Z pohledu protiprávních jednání přestupko-
vého charakteru převážně uvedených v zákoně č. 
200/90 Sb., o přestupcích bylo v červenci a srpnu 
evidováno celkem 90 přestupků. V blokovém 
řízení převážně za přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu bylo projednáno 
celkem 19 přestupků. Vetšina ostatních pře-
stupků byla spáchána na úseku majetku formou 
krádeží, zpronevěrou, poškozením, zničením či 
podvodným jednáním nebo se jedná o přestupky 
na úseku občanského soužití. Patří sem hlavně 
drobné ublížení na zdraví, slovní vyhrožování, 
různé schválnosti, slovní urážky osob a jiná 
podobná jednání. Od počátku roku je tak zatím  
k 31.8.2010 evidováno  340 přestupků, z tohoto 
počtu jich bylo 109 vyřešeno v blokovém řízení 
a 137 jich bylo předáno k vyřešení do správního 
řízení zejména jejich předáním správnímu odboru 
Městského úřadu Blatná. Ostatní přestupky jsou 
zatím v řešení či byly ukončeny jiným způsobem.  
Celkem 71 přestupků bylo odloženo, neboť nebyl 
zjištěn jejich pachatel. 

     Skutečný stav policistů zdejšího obvodního 
oddělení nyní činí 16 policistů včetně vedoucího 
oddělení a jeho zástupce, neboť jeden policista byl 
přeřazen k jinému obvodnímu oddělení v rámci 
PČR, Územního odboru Strakonice. Jaký bude 
další vývoj v tomto směru s ohledem na úsporná 
opatření v resortu a další organizační změny 
v rámci Policie ČR lze jen těžko předvídat. Pro 
informaci je možno ještě uvést, že rozloha služeb-
ního obvodu PČR, OO Blatná činí 278 km2 a žije 
v něm cca 13.500 obyvatel.  V obvodu Blatné 
jako obce s rozšířenou působností se nachází 26 
obecních úřadů včetně Městského úřadu Blatná 
a Sedlice. Jaký bude další vývoj v tomto směru 
s ohledem na úsporná opatření v resortu a další 
organizační změny v rámci Policie ČR lze jen 
těžko předvídat.

npor. Bc. Bohuslav Hřebeček, vedoucí oddělení

Informace z činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná
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 Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 25.10.2010 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 5kg 65,-/kg
Pangasius mražený 1kg 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g    109,-/kg
Filety z tresky mražené 1 kg 79,-/kg
Kapr bez kostí filet 195,-/kg
Losos mražený  cca 1,3kg 89,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg

UZENÉ:
Tolstolobik uzený 12,50/10dkg
Maréna uzená 21,50/10dkg

MASO:  
Kuřecí prsa  mr. 2kg 109,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kuře 1,3 kg celé mražené 49,90/kg
Kachna mražená 2,1kg 64,50/kg
Vepřové palce z panenek 112,50/kg
Jelení porce na guláš cca 1 kg 165,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Country směs zeleniny 2,5 kg 35,-/kg
Hranolky 2.5kg 20,-/kg
Bramboráček ochucený 1 kg 65,50/kg
Čínská směs zeleniny 2,5 kg 25,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené 400 g 12,50/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.
Akce platná do konce listopadu 2010 

nebo do vyprodání zásob.

Domov PETRA Mačkov - obor 
výtvarný - školní rok 2009 – 2010

Výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží a prezentace

1. ,,Sněženka“- ,,Mazlíček“ - cena -  Milena Bauerová 
2. „Plný talíř malování“-  cena -  Marie Kornoušková, Anna Křížová2x, Blanka Houšková,   
        Miluška Netrvalková, Jana Vítovcová
3. ,,Můj kousek Země“-  mimořádné ocenění - Jana Vítovcová 
4. ,,Dětský svět zvířat“-   Zlaté pásmo - Anna Křížová
                                         Stříbrné pásmo - Jana Vítovcová, Bohuslava Ktrlíková,
                                                                             Kamila Nováková 
                                         Bronzové pásmo - Marie Kornoušková, Jana Dvořáková
5. ,,Wüstenrot“-  obrázek v časopise - Kamila Nováková
6. ,, TV - magazín“-  obrázek v časopise – Žofie Peterová, Jana Ratajová,                         
                                                                     Marie Vlková, Eva Volfová, 
                                                                     Marie Kornoušková, Anna Křížová
7. ,, Blatenské listy“-  obrázek v časopise – Žofie Peterová 4x, Anna Křížová
8. ,, Rodinná oslava“-  2. místo – Ludmila Toužimská,
                                     5. místo – Renáta Borská
9. ,,Kniha a já“ – čestné uznání – Anna Křížová
10. ,, Krkonoše očima dětí“   -  1. místo – Anna Křížová
                                                  2. místo – Marie Kornoušková
                                                  3. místo – Veronika Šíchová, Jana Vítovcová 
11. ,, Zvíře není věc“   -  zvláštní ocenění – Veronika Šíchová
                                        vystavené práce – Helena Balazsová, Jana Ratajová
12.  ,, Evropa ve škole“   -  2. místo – kolektivní práce – Atlas hub
                                             (Anna Křížová, Bohuslava Kotrlíková, Dana Eiflerová, Jana Ratajo-
vá, Jana Vítovcová, Jiřina Mužíková, Kamila Nováková, Lenka Martinovská, Ludmila Toužim-
ská, Marcela Dřevová, Marie Kornoušková, Marie Vlková, Renáta Borská, Veronika Šíchová, 
Žofie Peterová)
13. ,, Hugo“   -  kniha – kolektivní práce
14. ,, Celé Česko čte dětem“   -  1. místo – kolektivní práce
15. ,,Malujeme po síti“ – finále   - Anna Křížová
16. ,, Příroda Blatenska“
            1. místo -  Anna Křížová
            2. místo -  Bohuslava Kotrlíková, Lenka Martinovská   
            3. místo -  Anna Šenberová 3x,  Dana Procházková
Čestné uznání
Helena Balazsová, Žofie Peterová 2x, Jana Dvořáková, Dana Eiflerová, Kamila Nováková, Jana 
Ratajová, Marcela Dřevová, Josefa Červová, Marie Vlková, Eva Volfová, Jiřina Mužíková, Dana 
Lakatošová, Jana Vaňásková, Bohuslava Kotrlíková, Romana Beránková, Olina Pešková, Jana 
Pauchová, Anna Křížová, Žofie Peterová  
17.  ,, Lidice 2010“  - Čestné uznání -  Jana Dvořáková, Veronika Šíchová
18.  ,, Hasiči 2010“   -  1. místo – Žofie Peterová, Anna Křížová, Veronika Šíchová 
19.  ,, Svět očima dětí“   -  cena –  Anna Křížová  
20.  ,, Svět očima dětí“   -  diplom –  Anna Křížová, Kamila Nováková, Anna Šenberová

http://www.domov-petra.euweb.cz                                                                                              HV
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Kocelovice - Jako černá díra se jevila ko-
celovickým Zlatohorská lesní cesta o výměře 
dvou kilometrů, když se pustili do její generální 
rekonstrukce. „Nakonec se vynaložená částka 
přehoupla přes hranici 5 000 000 korun,“ sděluje 
kocelovický místostarosta ing. Karel Lukáš, „I 
když 80% výdajů pokryla státní dotace, s poplatky 
i projekty to přišlo obecní pokladnu na 1 500 000 
korun. Nicméně to byla nutná investice, protože 
k obecnímu lesu musí být zabezpečen pro těžké 
stroje a dopravní prostředky bezpečný a odolný 
přístup,“ dodává ing. Karel Lukáš.

Kocelovice hospodaří na komplexu 140 hek-
tarů zalesněných ploch.

Statika domu v Kocelovicích už nebude 
narušována

Kocelovice - Se stížností, že těžká technika 
narušuje statiku jeho domku v těsném soused-

Zlatohorská cesta „spolykala“ přes 
5 000 000 korun

ství poměrně frekfentované komunikace, se 
obrátil na místní Obecní úřad jeden z obyvatel 
Kocelovic. „Okamžitě jsme začali situaci řešit. 
Dnes už je všechno v naprostém pořádku,“ uvádí 
místostarosta Kocelovic ing. Karel Lukáš, „Bylo 
provedeno odtěžení bahna a zpevnění povrchu 
silnice. Lokalita se teď pyšní odolným živičným 
povrchem. Tuhle akci jsme zafinancovali sami 
- přišlo to na 100 000 korun.“

Opravy se dočkal v návaznosti i jiný úsek 
cesty v Kocelovicích o délce 300 metrů. „Tady 
polovinu nákladů uhradil Krajský úřad. Celková 
investice činila ve finále 400 000 korun,“ dodává 
ing. Karel Lukáš.

Z budovy Obecního úřadu byla odstraněna 
nevyhovující okna

Kocelovice - Špatný stav oken v objektu míst-
ní samosprávy přiměl místní zastupitele, aby se 

vyslovili pro jejich kompletní výměnu. „Ta okna 
už vůbec ani netěsnila,“ podotýká kocelovický 
místostarosta ing. Karel Lukáš. 

Od slov nebylo daleko k činu. Během krátké 
doby zasvítily v objektu od půdy až po sklep 
nové, bílé rámy. Součástí obecního domu jsou 
vedle kanceláře a zasedací místnosti i knihovna 
a dvě bytové jednotky. „Zaplatili jsme za tuto akci 
370 000 korun,“ říká ing. Karel Lukáš, „Tím jsme 
ale ještě neskončili - plánujeme výměnu oken 
také v hasičské zbrojnici a společenském sále. 
To ovšem až napřesrok.“

V Kocelovicích chtějí mladou krev, chystají 
parcely pro nové domky

Kocelovice - Co se týče věkového průměru 
175 obyvatel Kocelovic, je situace krajně neu-
těšená. „Dobrých 70% občanů v naší vsi má dů-
chodový věk,“ poznamenává zdejší místostarosta 
ing. Karel Lukáš nevesele. Obecní úřad se proto 
všemožně snaží dostat do svého katastru mladé 
lidi, především rodiny s dětmi.

Za tímto účelem chce odkoupit vedení obce do 
svého vlastnictví minimálně pět parcel. „Vlastní 
pozemky bohužel nemáme,“ dodává ing. Karel 
Lukáš. Už nyní vyrostly v Kocelovicích dva nové 
domky, v nastoupeném trendu se bude pokračo-
vat. „Budeme podávat žádost na Krajský úřad 
o poskytnutí dotace na vybudování spojovací 
komunikace a zasíťování nových parcel,“ referuje 
ing. Karel Lukáš.

U hospody vybudovali kocelovičtí pergolu
Kocelovice - Pro pohodlné posezení mimo 

místní hostinec byla postavena bytelná a prostorná 
pergola, hned v jeho sousedství. „Plochu jsme 
předtím řádně zpevnili. Tenhle drobný projekt 
nás přišel na 200 000 korun, včetně osvětlení 
a elektroinstalace. Ideální zejména pro letní 
období, kdy sem chceme pozvat nějaká hudební 
tělesa, sloužit bude pergola například i dětem,“ 
říká místostarosta ing. Karel Lukáš.

Vladimír Šavrda

GENERALI
Šek na povinné ru�ení s 

bonusem 55%
Povinné ru�ení ZÁKLAD 

       Kategorie                 bonus 55%
  1351-1450 ccm 1.872 K�
  1451-1850 ccm 2.088 K�
  1851-2000 ccm 3.988 K�
  2001-2500 ccm 3.312 K�
  nad 2501 ccm           4.860 K�
       Šek platí na nové smlouvy pro
    fyzické osoby nad 30 let a na I�.
    Novinka: rodinný multibonus.
   T.G.Masaryka 276, Blatná   
 tel.: 383 422 668, 777 782 835 

www.generaliblatna.cz
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J. P. Koubka 4
Blatná
383 323 100
blatna@ciao.cz

CESTOVNÍ KANCELÁØ
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Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš!

Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí

Levné zájezdy do celého svìta | last minute | 

Letenky | lodní lístky | ubytování

Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!

P�ij�te si s námi zatan�it!

Od 2. �íjna bude probíhat v sále blatenské sokolovny
každou sobotu od 17:30 hod.

Tane�ní kurz pro dosp�lé
více informací na www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

O druhém �íjnovém víkendu 8. – 9. 10. 2010 se v KD 
Metropol v �eských Bud�jovicích konal již III. ro�ník
veletrhu turistických zážitk� a vizí  

„ JIHO�ESKÝ KOMPAS 2010“

Záštitu nad jeho konáním p�evzal hejtman 
Jiho�eského kraje a byl spolufinancován m�stem �eské Bud�jovice. Veletrhu se ú�astnila 
�ada zajímavých osobností. Zmínit m�žeme nap�.  Ing. Pavla Pavla, který povypráv�l o 
Velikono�ním ostrov�. Polojaponec Tomio Okamura pohovo�il o problematice domácího 
cestovního ruchu a o jeho za�átcích v podnikání. Dále se na programu podíleli: Mgr. Petr 
Pavelec, �editel Národního památkového ústavu územního pracovišt� v �eských
Bud�jovicích, který  informoval o projektu v domácím cestovním ruchu 2011 – Rok r�ží, Petr 
Hoš�álek, cestovatel, spisovatel a dobrodruh p�edstavil sv�t z mén� obvyklých stránek,  Karel 
Willinger dokumentoval své cesty za orchidejemi, obdivovat jsme mohli i ukázky um�leckých 
�emesel (hrn�í�ský kruh, �ezbá�ství, sklá�ství)… B�hem celého veletrhu probíhalo losování 
návšt�vnické ankety o zajímavé ceny.  

Cílem veletrhu bylo informovat ve�ejnost o  nových nápadech v oblasti cestovního ruchu a 
inspirovat ji jakým zp�sobem m�že trávit sv�j volný �as. Na své si p�išly všechny v�kové 
kategorie. Sou�ástí veletrhu byl velmi pestrý doprovodný program. V sobotu prob�hla volba 
nejp�vabn�jší talentované dívky v jiho�eském folklóru tzv. Jiho�eská panenka 2010.
Návšt�vníci m�li možnost ochutnávat kuliná�ské speciality jiho�eské kraje. Na veletrhu se jako 
novinka p�edstavil novohradský hotel Šestiprstý Charlie, který se zam��uje na psí klientelu �

Regionální turistické centrum Ciao… na veletrhu reprezentovalo naše m�sto Blatná.
Návšt�vník�m byly k dispozici zdarma informa�ní brožurky o turistických zajímavostech dané 
lokality, plánky… Zárove�  m�li návšt�vníci možnost si zakoupit propaga�ní p�edm�ty – 
turistické známky, odznaky, hrne�ky, sví�ky, pam�tní mince…   

Co se tý�e návšt�vnosti veletrhu, první den se ú�astnili veletrhu p�evážn� žáci a studenti se 
svými pedagogy, dokonce se  p�išly podívat i d�ti z mate�ských škol. I z �ad
senior� byla ú�ast vysoká. B�hem soboty se na veletrh p�išli podívat v�tšinou 
rodiny s d�tmi. 

Od 6. do 29. 10. 2010 se ve výstavních prostorách hradu Strakonice – 
v Maltézském sále probíhá výstava Gymnázium Strakonice 1920 – 2010.
Výstava se koná u p�íležitosti devadesátileté historie strakonického gymnázia 
a je zp�ístupn�na v dob� 9-12 a 14-17 hodin.  

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  
Cestovní kancelá� Ciao… pod v�ží

Mateřské centrum Kapřík
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kap-
říkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

odpoledne 
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 
6 let) – pozor změna!  
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky 
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné 

Kurz Angličtina s Kapříkem pro začáteč-
níky i pro mírně pokročilé (pro dospělé a 
mládež)  nebyl zatím naplněn, zájemci, hlaste 
se do 27.10. na mckaprik@ seznam.cz.

Tvořivá dílna maminek – termín budu 
upřesněn, více na www.mckaprik@estranky.
cz

Program na říjen a listopad – pondělky a 
středy
25. 10 . – Zvířátka z ulit a skořápek
27. 10. – Podzimní ježci

1.11.  – Tanec listí
3.11.  – návštěva knihovny, herna uzavřena
8.11.  – Veselé skládání
10.11.  –Jablka s červíkem
15.11  – Podzimní paleta
17.11.  – Státní svátek – MC bude uzavřeno

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Myštice - Dotace z Programu obnovy ven-
kova pomohla již mnoha obcím. Teď posloužila 
i Obecnímu úřadu v Myšticích, který tak mohl  
nechat nainstalovat doma i v přilehlých devíti 
vsích bezdrátový rozhlas. „Celá tato akce stála 
400 000 korun. Byl už nejvyšší čas ji realizovat,“ 
uvedl starosta Myštic Tomáš Koželuh.

Jak ale vzápětí dodal, poskytnutá dotace 
posloužila ještě k jiným účelům: „Za přidělené 
4 000 000 korun jsme dali nový povrch komu-
nikaci , spojující Střižovice s obcí Chobot. Také 
jsme nakoupili mobiliář k cyklostezkám, který 
už ovšem stihl nějaký poberta odcizit,“ stěžuje si 
Tomáš Koželuh.

SZIF pomůže obci Myštice doplnit výbavu 
kulturního domu

Myštice - Kulturní dům v Myšticích - pa-
mátník socialismu - slouží veřejnosti i v nových 
časech. Aby ale mohl plnit zdárně svou společen-
skou funkci, potřebuje vedle dovybavení vnitřního 
prostoru i odborné rekonstrukční zásahy. V tom 
má zdejší samosprávě pomoci SZIF /Státní ze-
mědělský intervenční fond/- platební agentura 
Ministerstva zemědělství, která zastřešuje rozvoj 
venkova. „Příslušná dohoda již byla podepsána,“ 
informuje starosta Myštic Tomáš Koželuh, „Díky 
ní teď můžeme nakoupit nábytek a jednodušší 
systém ozvučení do našeho osvětového stánku. 
Půjde o investici ve výši 200 000 korun, kde dota-
ce činí 180 000 korun. Další prostředky půjdou na 
rekonstrukci topné soustavy a konečně na opravu 
střechy celého objektu. Tady máme zajištěn obnos 
120 000 korun.“

Myštický kulturní dům byl postaven v rámci 
legendárních „akcí Z“ v 70. letech 20. století. Do 
roku 1989 zde probíhaly v hojné míře plesy a ta-
neční zábavy, součástí monumentální stavby bylo 
také kino. Pak na nějaký čas z útrob kulturního 

domu vyprchal všechen život. Dnes je vše vráceno 
ve starých kolejích, sál opět žije a dýchá, prezen-
tuje se zde obec i existující venkovské spolky. 
Loni odkoupila obec do svého vlastnictví i his-
toricky cenný zájezdní hostinec, kvůli kterému 
došlo v 90. letech k ostrému sporu mezi rodinou 
Hildprandtů z blatenského zámku a tehdejším 
vedením obce. „Kulturní dům patřil Myšticům 
vždy, za převedení hostince do našeho vlastnictví 
jsme moc rádi, protože teď to v pohodě může 
sloužit komplexně našim lidem i turistům,“říká 
spokojeně Tomáš Koželuh.

Do budoucnosti by chtěla obec zřídit v hostinci 
turistickou ubytovnu, kde by hostům bylo k dis-
pozici pět pokojů. „Věřím, že nám pomůže opět 
SZIF, kam jsme podali žádost o dotaci 200 000 
korun,“dodává starosta.

Kulturní dům ve Škvořeticích získá malý sál, 
samostatný vchod už je hotový

Škvořetice - Kulturní dům ve Škvořeticích 
v blízké době bude disponovat dokonale zaří-
zeným malým společenským sálem s kapacitou 
cca 60- 70 míst v prvním patře. „V současné 
době finišují stavební práce,“ podotýká starosta
Luboš Nový, „Součástí odděleného prostoru bude 
i bar, kuchyňka a sociální zařízení. Místnost má 
sloužit kulturním potřebám občanů pro pořádání 
besed, přednášek, oslav menšího rozsahu a jiným 
podobným akcím. Projekt financuje Obecní úřad,
manuálně se na něm podílí místní řemeslníci.“ 
Už teď je hotový samostatný boční vchod do 
společenské místnosti.

Nová venkovní dlažba bude lákat kolem-
jdoucí k posezení na čerstvém vzduchu

Škvořetice - Ještě letos bude dokončena 
pokládka nové dlažby v prostoru mezi kulturním 
domem a místním potokem. „Chceme tam zařídit 

venkovní posezení, aby lidé nemuseli odpočívat 
jen mezi zdmi,“ vysvětluje starosta Luboš Nový. 
Práce jsou stoprocentně financovány z obecního
rozpočtu.
Řidiče už nebude trápit nepřehledná zatáčka

Škvořetice - Chodci a cyklisté se mohou 
těšit na svoji vlastní zónu v horní části obce ve 
směru na Lom, motoristé si oddychnou, že už jim 
nebude komplikovat život nepřehledná zatáčka. 
„Částečné rozšíření zatáčky lze očekávat ještě 
letos,“ slibuje škvořetický starosta, „Vznikne tak 
plocha o výměře cca 700 metrů čtverečních. Pro-
vede se odbagrování zeminy a zpevnění lokality 
opěrnou zdí. Zbytek prací bude dokončen hned 
v roce 2011.“

Pouťové atrakce letos na pouti ve Škvořeti-
cích chyběly

Škvořetice - Letošní škvořetickou pouť po-
měrně značně pokazila absence atrakcí pro děti. 
V minulosti se něco podobného ještě nestalo. 
„Objednaný provozovatel z ničeho nic na posled-
ní chvíli účast odřekl a my jsme neměli žádnou 
možnost sehnat ještě náhradu,“ zlobí se ještě dnes 
představitel obce Luboš Nový, „Abychom jim 
nějakým způsobem vykompenzovali zkaženou 
pouť, uspořádali jsme pro ně na velkém sále v kul-
turním domě diskotéku.“ Na své si přišli i dospělí, 
pro které se v sobotu večer konala tamtéž pouťová 
taneční zábava. Se svou troškou do mlýna přispěl 
v neděli odpoledne i místní hostinský, který 
pozval veřejnost do svého šenku na „pouťové 
posezení“ s hudebním tělesem „Gloria“. „Všech-
ny akce se setkaly se značným zájmem a účastí,“ 
říká starosta Luboš Nový. Takže o pouti bylo ve 
Škvořeticích nakonec přece jen veselo.

Do konce roku 2010 čeká škvořetické občany 
ještě pravidelné setkání důchodců a vítání nových 
občánků.       Vladimír Šavrda

V deseti obcích Myštické lokality si pořídili bezdrátový 
rozhlas

600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky 

o obci. Obec je ze severu obklopena lesními porosty a z jihu rybníky. Ryb-
níky s názvy Závist, Pýcha (v obci lidově užívaný název Pejcha) a Dražský 
odkoupilo od blatenského velkostatku v 1. polovině 19. 
století 10 skaličanských hospodářů. Tyto rybníky mají 
celkovou výměru kolem 16 ha. V katastru obce, v les-
ním masivu mezi Chobotskou mytí a lesem Království, 
se dále nachází rybník Brloh, z něhož odtéká voda do 
rybníka Labuť. V těsném sousedství katastru obce mů-
žeme nalézt a spatřit rybníky „Puchámr“ (Buchhamer), 
Krejčí, Vylímec, Slaný, Dražský (paštický), Brdský či 
Temenec. Nikoliv pak již zaniklé rybníky Nový, Starý 
nebo Čížek. Připravovaná brožura či kniha si klade za 
cíl zmapovat historické i nedávné dění v obci. Děkuji 
všem za již obdržené podněty a příspěvky a rád uvítám 
další. 

Václav Cheníček

Pohlednice Skaličan pravděpodobně z let 1900 - 
1910, (osobní archiv Jana Olejníka), na horním snímku 

pohled na ves od rybníka Závist (od „kamenů“), ve spodní části koloniál 
u Holubů (dnes Kvardovi), roubenka s doškovou střechou u kapličky (čp. 23, 
dnes Vylitovi) a Dlabačův statek čp. 9 se vstupní branou. V levé horní části 
pohledu je patrný na návsi stojící chudobinec, zbořený v roce 1956. 
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Mistrovský titul potřetí 
v řadě v Blatné

25.-26.9.2010 proběhl na zatopeném lomu v Trhové Kamenici závěrečný 
závod seriálu Mistrovství republiky v lovu ryb na nádech. Blatenští potápěči 
patřili znovu mezi nejlepší.

V jednotlivcích po výborném sobotním výkonu obsadil Petr Sedláček 
(Blatná II.) 2. místo s minimální ztrátou za vítězem Janem Kolářem, třetí 
skončil Tomáš Polesný (oba z týmu Praha). Z našich závodníků se dále 
umístili 5. Josef Kostka, 7. Karel Říha st. a 11. Karel Říha ml. V družstvech 
si vítězství odváží tým Blatná II. ve složení Petr Sedláček, Josef Kostka 
a Petr Pechr, za kterými se na druhém místě umístila Praha (Pátek, Kolář, 
Polesný) následovaná Blatnou I. ve složení Karel Říha st., Evžen Faja 
a Karel Říha ml. 

Po závěrečném kole závodu bylo vyhlášeno i Mistrovství republiky (sou-
čet všech závodů), kde na vynikajícím třetím místě skončil Karel Říha ml. 
z Blatné I., čímž zopakoval umístění z loňského roku. Druhé místo obsadil 
Stanislav Pazderník (Neptun České Budějovice I.) a vítězem se stal František 
Jána z týmu Neptun České Budějovice II. Dalšími úspěšnými blatenskými 
potápěči byli Karel Říha st. na 5. místě, Martin Zdvořáček 7. místo, Petr 
Pechr 8. místo, Evžen Faja 9. místo, Josef Kostka 12. místo, Petr Sedláček 
14. místo a Martin Dolejš 16. místo. Závodů se zúčastnilo 36 závodníků 
z celkového počtu 12 družstev.

V celkovém součtu závodů družstev se Mistry republiky pro rok 2010 
stal tým Blatná I., čímž se stal prvním v 50. historii tohoto sportu, kdo do-
kázal vyhrát 3 roky v řadě. Vicemistry republiky se stala Blatná II. (taktéž 
zopakovala umístění z roku 2009 a 2008) a na třetím místě se umístil Neptun 
České Budějovice I.

Na základě výborných výsledků v posledních letech byl Karel Říha ml. 
z Blatné nominován spolu s Janem Rejdou z Pardubic a Jiřím Fleischmannem 
z Hradce Králové do úzkého výběru reprezentace České republiky, které 
v širší nominaci doplňují blatenští Evžen Faja a Petr Sedláček.

Závěrem bychom chtěli informovat, že pro případné zájemce ať už 
o nádechové či přístrojové potápění začínají v listopadu tréninkové ba-
zény ve Strakonicích. Více informací můžete získat na emailové adrese: 
karlos.rr@seznam.cz.

EK

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Letošní školní rok jsme se rozhodli zpříjemnit především našim menším 

dětem z prvního stupně týdenním pobytem v přírodě. Ubytováni jsme byli 
nedaleko Blatné, v Dolu u Sedlice.

Touto akcí jsme spojili příjemné s užitečným. Formou celotýdenní hry, 
kdy nás inspiroval film Stvoření světa, jsme procvičovali zejména učivo
prvouky a přírodovědy. Nezapomněli jsme však ani na matematiku, psaní 
a čtení. Děti byly rozděleny do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. 
Jako ve filmu jsme podle plánu nejdříve tvořili světlo a Zemi. Další den
jsme pokračovali vodou, třetí den následovaly rostliny. Čtvrtý den jsme 
si pobyt zpestřili výletem do ZOO Hluboká nad Vltavou. Tento výlet byl 
naplánován záměrně, protože pátý den byla na řadě zvířata. Stvoření světa 
bylo zakončeno šestým dnem, stvořením Adama a Evy.

Protože počasí bylo jako objednané, každý den jsme trávili dopoledne 
i odpoledne venku. Na čerstvém vzduchu jsme sportovali, soutěžili, plnili 
různé úkoly. Po večeři čekal na děti tzv. tvořivý večer, kdy pod vedením 
slečny asistentky Keřkové vyráběly barevné lampiony, prošívaly tkalounem 
mraky, vytvářely svýma barevnýma rukama stromy a barvami si zdobily 
trička. Jeden večer, kdy děti měly možnost realizace vlastních nápadů, nás 
překvapily krásnými loutkami z papíru, se kterými nám zahrály i divadlo. 

S touto akcí byli všichni zúčastnění velmi spokojeni, a proto už přemýšlí-
me o podobné akci v letním období. O konání tohoto pobytu však bude také 
rozhodovat výše finančních příspěvků od případných  sponzorů. Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem, kteří našim dětem pomohli zpříjemnit školní 
výuku netradičním způsobem. 

Finanční dar poskytli: Elektro Jankovský, Iva a Eva Keřkovi, Leifheit                          
s.r.o. Blatná.

Sladké odměny darovali: Cukrárna a kavárna Fišerová, Cukrárna a ka-
várna Havlenová, Josef Čadek.

Mgr. Luděk Šejvar 
ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Úspěšní blatenští potápěči.
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Pan Chalupa napsal sérii vzpomínek na své 
dětství v poválečných Karlových Varech. Knihu 
měl léta v šuplíku. Pak začal chodit na internetové 
stránky pro seniory a ve spolupráci s nimi kniha 
humorných příběhů vyšla 6. října 2010 tiskem.  
Příběh knížky pana Chalupy demonstruje význam 
a možnosti internetu v komunitě seniorů.

„Je to první kniha, kterou vydáváme našemu 
čtenáři. Na www.sedesatka.cz se potkávají lidé, 
kteří si píší, setkávají se, podnikají společné 
výlety. Tak proč nevydat knihu, kterou jeden ze 
čtenářů webu napsal, když je opravdu dobrá? 
Pan Chalupa vzpomíná na příhody party kluků 
z karlovarských Tuhnic, na jejich klukovské války 
a další drobné příběhy. Při četbě jeho knížky si 
připadáte někde mezi Knoflíkovou válkou a Bylo
nás pět. Kluci z ulice jsou živí, mají duši – jako 
se stává knížkám, do kterých autor vtělil vlastní 
vzpomínky“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
www.sedesatka.cz .

Komunitní web pro seniory www.sedesatka.
cz vznikl v září 2009 a vytvořila se kolem něj ak-
tivní skupina několika set registrovaných čtenářů.  
Dnes je nejnavštěvovanějším webem pro seniory 
v České republice. Web provozuje pardubické 
občanské sdružení CENTRED o.s.

„Války jsme my kluci vedli téměř stále. Od 
skončení té opravdové uběhlo asi příliš málo 
let. Její stopy byly zde v Tuhnicích na každém 
kroku. Tuhnice byly 19. února 1945, stejně jako 
čtvrť Rybáře, silně zasaženy náletem amerických 
B 52. Cílem náletu mělo být pravděpodobně 
tuhnické nádraží, které však bylo poškozeno 
jen minimálně. Zato na obě zmíněné čtvrti bylo 
svrženo velké množství trhavých bomb a více 
než tisíc zápalných pum. A tak ještě mnoho let po 
pětačtyřicátém byly okolo nás trosky zbořených 

domů, části válečné techniky, zbytky válečné 
výstroje všech možných armád a zbraně a střelivo. 
To poslední doslova na každém kroku. Na každém 
našem klukovském kroku. Právě tyto klukovské 
kroky, příhody a události, to co nás ovlivňovalo 
a co jsme prožili, chci vyprávět“ píše v úvodu své 
knihy Petr Chalupa.

Knihu Kluci z ulice si mohou zájemci objednat 
přímo na www.sedesatka.cz.

Ukázka z knihy:
„Dodnes nevím, kde se jich tolik tenkrát na-

bralo. Mám podezření, že Hlaváčková přemluvila 
všechny své stejně staré obdivovatele a přitáhla 
sebou i kluky ze Dvorů a Doubí. „Pánové, tohle 
bude na dlouho“, prohlásil Ota Tomanů a učísl 
si hřebínkem černou pěšinku, když spatřil ten 
mrak nepřátel. Vzápětí se jednomu z vrhačů 
podařilo odhodit zapálené kopí, na jehož konci 
bylo poselství o vyhlášení války. Kopí se zabodlo 
do země v neveliké vzdálenosti od Hlaváčkové. 
Hořící vazelína se rozprskla do okolí. Hlaváčko-
vá sundala psanou zprávu, popošla k ostatním 
a chvíli se s nimi radila. Rozhostilo se silné ticho. 
Pak se Hlaváčková vrátila, vytrhla kopí ze země, 
šlápnutím jej přelomila a zakřičela „zítra ve tři na 
rašelině, rozbijem vám všem držky“. 

Kontakty:
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, šéfredaktor www.
sedesatka.cz
774 765 880
info@centred.cz 

Petr Chalupa, autor knihy Kluci z ulice, akry-
l42@seznam.cz, 607 859 886

Komunitní web pro seniory vydal 
svému čtenáři knihu vzpomínek

POZVÁNKA NA 
VÝLOV

Již poněkolikáté naše firma Blatenská ryba
pořádá slavnostní výlov pro širokou veřejnost. 
Vytváříme tím novou tradici a zdá se, že každo-
ročně hostů přibývá. Letos státní svátek 28. října 
připadá na čtvrtek, ten den budeme lovit přímo 
v Blatné známý Zadní Topič. Rybník má výměru 
přes 17 hektarů, leží bezprostředně u Blatné 
a je snadno dosažitelný pěšky i na kole. Pokud 
přijedete autem, doporučujeme raději zaparkovat 
už na konci města. Parkovací možnosti přímo 
u rybníka jsou velmi omezené, je proto možné 
využít také volné prostory u Předního Topiče a na 
parkovišti u krematoria. Jestli se vydaří počasí 
a přijde velký počet návštěvníků, může se stát, 
že bude plno i tam. 

Očekáváme, že bude vyloveno asi 20 tun ryb, 
především kapr lysec určený na export, dále tol-
stolobik a štika. Pravděpodobně se objeví i další 
druhy ryb, jako amur, lín či sumec. Věříme, že ryb 
bude dost i přes letošní nepříliš příznivý rok. 

Kdo přijde ráno v 8 hodin, uvidí celý zátah. 
Když ale přijdete později, nevadí, i tak se bude 
stále na co dívat. Bude vyhrávat živá hudba 
a proběhne tradiční přijetí do rybářského cechu. 
Účast přislíbili stánkaři s občerstvením a rybími 
výrobky, připravena bude soutěž pro děti i dospě-
lé, kterou naše firma dotuje hodnotnými cenami.
Samozřejmě bude možné nakoupit i živé ryby, 
a to za zvýhodněné ceny. Pokud budou na rybníce 
žádané dravé ryby jako štika, candát či sumec, 
bude rovněž umožněn jejich nákup.

Výlov bude zakončen signálem „Hoří !“, který 
pan porybný Ráž vydá po vylovení většiny ryb 
– myslíme si, že to bude asi v poledne. 

Těšíme se, že nás navštívíte v tak hojném 
počtu jako minulé roky !!!

HOKEJBAL V BLATNÉ
VÝSLEDKY:
OHBL - 4. A 5. KOLO:

TJ BLATNÁ DATELS - HBC ZLIV   2:4
 (1:0) (0:2) (1:2)
Branky a asistence:  5:40 Vaníček  33:48 Vacek (Pangrác Z.)
Vyloučení:  9:7    Využití:  0:3   V oslabení:  0:0  Střely: 35:24  

SK TÁBOR - TJ BLATNÁ DATELS  9:4
 (2:1) (6:0) (1:3)
Branky a asistence:  1:29 Paukner (Vaníček) 33:01 Vaníček (Samec M., 

Murárik) 34:05 Zeman (Brož) 36:28 Matějka (Tyrpekl) 
Vyloučení:  5:3    Využití:  1:1   V oslabení:  0:0  Střely: 36:23

1. OHBL 5. A 6. KOLO
TJ BLATNÁ DATELS „B“ - HC ŠD PÍSEK „B“ 2:3
(0:3) (1:0) (1:0)
Branky: Tyrpekl (Samec M.), Tyrpekl (Rádr, Samec M.)

SK SUCHDOL N/L „B“ - TJ BLATNÁ DATELS „B“  9:3
(4:1) (3:1) (2:1)

Branky: Suchopár 2, Brož

MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ

TJ BLATNÁ DATELS - HBC ZLIV   1:0
(1:0)(0:0)(0:0)

TJ BLATNÁ DATELS - HBC ZLIV   2:1sn
(1:0) (0:1) (0:0)

Sport - po uzávěrce

POZVÁNKA
SOBOTA 23.10.2010

TJ BLATNÁ DATELS-OREL ČB (mladší žáci) 10:00 a 12:30
TJ BLATNÁ DATELS „B“-STARS S. VRBNÉ 14:00

NEDĚLE 24.10.2010
TJ BLATNÁ DATELS „A“-SK PEDAGOG ČB  14:00
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Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 
388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511,
fax : 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz

e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na podzimní výlovy rybníků:

Vybrané rybníky naší firmy vhodné k návštěvě :

25. až 27.10.  Labuť
25. až 27.10.  Milava
28.10.  Topič zadní
29.10.  Cunát (Zbenice)
  1.11.  Dražský Pacelice
  1.11.  Pančál  (Radobytce)
  2.11.  Prostřední (Putim)
  3.11.  Mnichovský (Mnichov)

PROMĚNY BLATNÉ
V Blatenských listech číslo 15 jste mohli vidět první tři z pěti dvojic fotografií, které ukazují změny v Blatné.

Dík patří panu Jiřímu Opavovi, který poskytl fotografie Lucii Braunové.

Pohled z Vorlíčkovy ulice směrem k sídlišti Nad Lomnicí v roce 2005 a 2010.

Náměstí J. A. Komenského od ZŠ JAK v roce 2004 a 2010.

                                            Lucie Braunová          www.blatensko.com

Akce pro veřejnost budou probíhat ve svátečních dnech v Putimi 
na Podkostelním rybníce a na Zadním Topiči v Blatné. 

Kompletní program výlovů je zveřejněn na našich webových strán-
kách.

Rybáři z firem Dvůr Lnáře a Rybářství Lnáře loví nejzajímavější rybníky
v následujících termínech :

26. až 27.10.  Kuš velká (Vrbno)
27.10.  Zlatohlav (Újezdec)
  3.11.  Divák (Metly)
  4.11. Strašil (Bezděkov)

Ve všech případech si rybáři vyhrazují možnost změny termínu 
výlovu !



Číslo 18 / strana 12 Blatná 22. řína 2010 Ročník 21 (31)

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina - říjen-
listopad 2010

Pátek 22. – sokolovna Blatná – 16,00 hod.
Město Blatná srdečně zve 
občany města na oslavy 
výročí vzniku samostatného 
Československa
Na programu se podílí: Město Blatná
Střední, základní školy a žáci ZUŠ Blatná, TJ 

- Sokol Blatná

JAZYKOVÉ KURZY – angličtina
Informativní schůzka 13. 9. v ZŠ TGM od 

17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská

Listopad

Čtvrtek 11. listopadu – sokolovna Blatná 
– 19,00 hod.

Divadlo Pavla Trávníčka
OTYLKA
- původní česká komedie Jaromíra Břehov-

ského
Příběh ženy v nejlepších letech, které manžel, 

zámožný obchodník, věnuje k životnímu jubileu 
odtučňovací pobyt v přepychovém sanatoriu. 
Zatímco ona izolovaná hubne, což se jí nedaří, 
její exotický manžel si k nim domů přivádí její 
kamarádku. Podplacený personál sanatoria do-
stává nové zadání: NEZHUBNOUT, NAOPAK 
PŘIBRAT a držet ji tam co nejdéle. Komedie 
nejen o chytré ženě, ale i o nesmírné moci peněz 
a manipulaci.

Hrají: P. Trávníček, K. Kornová, P. Jablonský, 
H. Sršňová, V. Upír Krejčí, P. Skřípal aj.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Pondělí 22. listopadu – sokolovna Blatná 
– 9,00 a 10,15 hod.

Divadlo Julie Jurištové 
VELKÉ TRAMPOTY  
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

Úterý 23. listopadu – zámek Blatná – 19,00 
hod.

ENSEMBLE BONA FIDE
Soubor uvádí již řadu let barokní skladby 

Vivaldiho, Zelenky, Telemanna v netradičním 
obsazení. Souznění flétny, cembala a saxofonů
je novým zážitkem nejen pro posluchače, ale 
i hudebníky.

Petr Grau – flétna
Pavel Fiedler – sopránový saxofon
Jaroslav Kubita – fagot 
Barbara Kürstenová – cembalo 
  

Středa 24. listopadu – sál ZUŠ –  10,00 hod. 
/pro školy/

Čtvrtek 25. listopadu –  sál ZUŠ – 17,00 hod. 
/pro veřejnost/

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Středa 27.10 v 19:00 hod.
Akční,krimi,drama ČR 2010, 107 minut, 
KAJÍNEK
/HCE/
Kriminální thriller inspirovaný příběhem 

Jiřího Kajínka, který je považován za prvního 
nájemného vraha v České republice. Díky svému 
útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala 
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. 
Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno 
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem 
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásob-

Čtvrtek 25. listopadu -  Dům dětí a mládeže 
– 18,00 hod.

Tématická přednáška
ÍRÁN – přírodou od Aspiku 
k Hormuzu
Přednáší ing. Jiří Simandl, CSc.

Připravujeme na prosinec:
9. 12. - Divadlo Ungelt: „Šest tanečních 

hodin v šesti týdnech“ - hrají a tančí Chantal 
Poullain a Oldřich Kaiser

Předprodej vstupenek 15.11. na odd. kultury

4. 12. - Vánoční koncert

PROGRAM  SEZONY  KPH  NA  ROK 
2010/11
5. října:       RENÉ  KUBELÍK – housle
                     Miroslav a Libor Vilímcovi  
  – housle, klavír
23. listopadu: ENSEMBLE  BONA  FIDE
                   Petr Grau – flétna
                      Pavel Fiedler – sopr. saxofon

                  Jaroslav Kubita – fagot
                  Barbara Kürstenová – cembalo
14. prosince:  VÁNOČNÍ  KONCERT
                    Adéla Váňová Mičková – soprán
                    Václav Barth – tenor
                     Veronika Husinecká – klavír 
                    Jan Štěpán – housle 
18. ledna:     SLAVNÍ  MUŽI  ALMY  
  MAHLER
                Andrea Kalivodová – mezzosoprán
             Kristina Kasíková – klavír
           Valérie Zawadská – mluvené slovo
15. února:   DECHOVÉ  TRIO  DUBOIS
                Irvin Venyš – klarinet
               Martin Petrák – fagot
                Jan Thuri – hoboj
15. března:   DUO  TERES
                 Lucia Kopsová – housle
               Tomáš Honěk – kytara
12. dubna:    SHADOW  QUARTET
             Štěpán Švestka – violoncello
                  Marek Švestka – akordeon
                   Ondřej Plhal – housle
                  Michal Franta – kontrabas

Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni 
blatenského zámku od 19,00 hod.

Permanentní vstupenky lze zakupovat na 
oddělení kultury

né vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové 
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání 
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří 
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný 
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo 
zastrašit a ovlivnit svědky?
Vstupné 80 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

LISTOPAD

Středa 3.11 v 19:00 hod.
Thriller, horor USA 2008, 86 minut, s titulky
PARANORMAL ACTIVITY
/Intersonic/
Víš, co se děje v noci, když spíš? Mladý pár 

Katie a Micah se nastěhuje do nového domu v San 
Diegu. Obyčejný pár v obyčejném domě. Za krát-
ký čas začne mít Katie dojem, že v domě nejsou 
sami. Věci se pohybují, z různých míst se ozývají 
divné zvuky. Micah si myslí, že se Katie jen něco 
zdá. Aby jí dokázal, že se mýlí, nainstaluje do 
ložnice videokameru. Velká chyba! ...
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 5.11 ve 20:00 hod.
Komedie ČR 2010, 100 minut, 
ROMÁN PRO MUŽE
/Bontonfilm/
Podle vlastního bestselleru Román pro muže 

napsal Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné 
komedii, která má všechny předpoklady stát se di-
váckým hitem podzimu. Kromě toho, že autorovy 
knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají,
by měly být zárukou úspěchu i jméno Tomáše 
Bařiny, režiséra prvního dílu Bobulí, a hvězdná 
herecká sestava, jíž vévodí Miroslav Donutil.
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS
Ukončení sezóny malé 
kopané na Blatensku

- nejsilnější motivaci měli v Kadově kluci z blatenské hospůdky
Kadov - Sud piva jako odměna - to už je pro každého správného fotbalistu 

velice přitažlivý prvek, za který by ve sportovním utkání i duši vypustil. Na 
letošním závěrečném turnaji v malé kopané na kadovském trávníku to ovšem 
nebyla cena pro vítězné mužstvo, nýbrž soukromá iniciativa majitelky jisté 
blatenské hospůdky, jejíž tým v Kadově také nastoupil. „Ani jsme pro zisk 
toho sudu piva nemuseli vyhrát,“ směje se „ tiskový mluvčí“ manšaftu Miloš 
Hrdina z Blatné, „Bylo nám řečeno, že stačí, když se umístíme do třetí pozice. 
To byla věru výzva!“ Kluci z blatenské hospůdky, poháněni pivní motivací, 
bojovali jako lvi a nebyli k udržení. Po hřišti poletovali jako vystřelené 
dělové koule, hnali se za míčem jako husité za křižáky u Sudoměře. Dresy 
nepropotili nadarmo - podařilo se jim s nasazením života „urvat“ bronz. 
Následoval divoký rituál, který by mohli závidět i  „Zlatí hoši“ z Nagana 
v roce 1998.

Do turnaje se přihlásilo šest týmů. Poslední turnaj v malé kopané na 
Blatensku v letošním roce si náležitě vychutnaly a daly do něho všechno. 
Diváci viděli kvalitní hru na vysoké úrovni, mnoho obětavých zákroků 
i střelecké koncerty. Spokojeni byli tak všichni - pravda, kluci z hospůdky 
v Blatné o něco víc.

Přemožitele tentokrát nenašel manšaft s krycím názvem „To je jedno“ 
z Blatné. Imaginární stříbrnou kopačku si vysloužili kluci ze Svéradic. Spás-
ný bronz, spojený se sudem piva od jejich mecenášky, uchvátili reprezentanti 
blatenské hospůdky „Na růžku“. Bramborovou medaili si domu odváželo 
mužstvo z Běšin. Předposlední místo bylo souzeno sestavě „Kokos team“ 
z blízkého Pole. Černý Petr zůstal v rukách domácích - KPV team Kadov.

V květnu 2011 se šňůra turnajů v malé kopané rozvine opět zde v Kadově. 
Všichni přátelé zdravého pobytu se těší už nyní.

Vladimír Šavrda

JUDO CUP SUŠICE 
UKÁZAL SÍLU BLATNÉ

V sobotu 2. října se blatenští judisté vypravili na Judo Cup do Sušice. 
V tomto městě pořádají turnaj již druhý rok, ale letos kvůli velkému počtu 
účastníků přesunuli turnaj do většího prostoru. Tímto prostorem se stala 
tělocvična Základní školy v Lerchově ulici. Bohužel však přijelo tak velké 
množství závodníků, že si s tím pořadatelé z počátku nevěděli rady a všechno 
se neuvěřitelně dlouho protahovalo. Když se konečně turnaj rozběhl (téměř 
dvě hodiny po plánovaném začátku), byli závodníci již díky brzkému ran-
nímu vstávání řádně ospalí.

Naštěstí se ukázalo, že Blatné toto čekání nevadilo. Závodníci podali 
skvělé výkony a někteří si vezli domů i jeden z cenných kovů. A jak jsme 
tedy dopadli? Celkem jsme vybojovali 6 cenných kovů, a to 2x 1. místo, 1x  
2. místo a 3x  3. místo. 

V kategorii koťata, která byla dodatečně zařazena, se na 2. místě umístil 
Jan Podlešák (váhová kategorie do 34 kg), který prohrál až v posledním 
utkání ve skupině s pozdějším vítězem. Toto utkání však bylo dosti rozporu-
plné a ze strany soupeře někdy i docela neférové. Rozhodčí však byl jiného 
názoru, a to bylo samozřejmě rozhodující.

V kategorii mláďata ukázali všichni závodníci velké zlepšení. V kategorii 
do 32 kg se představil Jan Podlešák, který v této kategorii nejprve neměl 
problém porazit všechny soupeře ve své tabulce, aby poté bohužel v souboji 
o finále prohrál. Obsadil tak stupně vítězů i ve druhé kategorii, tentokrát
dostal bronzovou medaili za 3. místo.

V kategorii do 40 kg jsem měli tři závodníky, dva z nich dokonce byli 
nalosováni do stejné skupiny. Nejúspěšnější z této trojice byl Pavel Ur-
ban, který si nakonec vybojoval postup ze skupiny v souboji s Jakubem 
Holubem, kterého dobře zná z tréninků. Jakub Holub byl nakonec první 
nepostupující ze skupiny a obsadil tedy 4. – 5. místo. Pavel Urban zápas 
o finále prohrál a obsadil tak konečné 3. místo.

Souboj o finále prohrál také Miloš Franc v kategorii mladší žáci, váha 
do 42 kg. Postup ze skupiny si zajistil výbornými výkony a prohrál pouze 
s pozdějším vítězem. Bohužel tato prohra mu přisoudila do semifinále těž-
kého soupeře, kterého porazit nedokázal. Získal tedy cenný bronz.

V kategorii starší žáci jsme měli dvě zastoupení. V kategorii do 66 kg 
zápasil Jan Tvrdý a v kategorii do 73 kg bojoval Jiří Urban. Oba obsadili po 
dobrých výkonech ve svých hmotnostních kategoriích 1. místa. 

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu 
na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na 
www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Jan Podlešák - 3. místo.

Jan Podlešák - 3. místo.

PODĚKOVÁNÍ
Fotbalový oddíl starší přípravky Blatná si dovoluje poděkovat touto 

cestou rodičům hráčů a sponzorům, a to fy. Dětský bazar p. Antošová, Ti-
psport bar Blatná, p. Kázenský, p. Jiří Říha , za poskytnuté fin. prostředky,
které jsme použili na nákup jednotného oblečení  zn. SALLER.

Jelikož jsme obdrželi pozvání na velikonoční fotbalový turnaj do 
Německa

KREILE POKAL 2011 za účasti 48 týmů z NĚMECKA, 
FRANCIE ,ANGLIE A ČR,

dovolujeme si touto cestou oslovit i další podniky, organizace 
i soukromé osoby, které by se chtéli sponzorsky podílet na uskutečnění 
tohoto zájezdu

Kontakt na tel. 728595441
Předem děkujeme.
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Běh naděje (dříve známý pod názvem Běh Terryho Foxe) je netradiční 
humanitární akce, jejíž výtěžek je věnován na podporu výzkumu rakoviny 
a na podporu prevence onemocnění civilizačními chorobami, zejména rako-
vinou. Netradiční je tím, že se jedná o veřejnou sbírku spojenou s aktivním 
pohybem (během, chůzí, jízdou na kole či kolečkových bruslích). V České 
republice je organizován od roku 1993 a naše škola se ho již několik let 
pravidelně účastní. Říkám-li několik let, myslím tím přinejmenším 10, kam 
až paměť našeho tělocvikáře sahá :-) Pravda je, že od té doby, co učí na naší 
škole a Strakonice pořádají tento běh, tak si naši žáci mohou každoročně 
ověřit svou kondici, zúčastnit se nejrůznějších doprovodných akcí a zpět 
do školy se vracet s pocitem, že když si ráno nazuli tenisky a oblékli se do 
sportovního oblečení, tak dobře udělali :-) 

I letos dvě třídy z druhého stupně absolvovaly chůzí nebo během trať 
dlouhou přes 3 km, aby tak přispěly na dobrou věc :-) Opět jim byl průvod-
cem kolega Jaroslav Voříšek, který zná trať už nazpaměť, a tak běh letos 
pro změnu vyměnil za jízdu na kolečkových bruslích. V České republice 
se tato akce koná na více než 200 místech. Za zmínku stojí i fakt, že Česká 
republika se v mezinárodním srovnání drží dlouhodobě na prvním místě 
na světě v počtu měst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh uskuteční. 
A my jsme pyšní, že k takové akci jako je Běh naděje můžeme každoročně 
přispět tím, že s námi žáci absolvují běh či procházku v krásném prostředí 
strakonického hradu. Doufáme, že i příští ročník běhu se povede tak jako 
ten letošní :-)

 Mgr. Ludmila Růžičková, ZŠ TGM Blatná

Letos ve Strakonicích na Běhu naděje hrála skupina HAM-
LETI. Hráli spousty známých písní třeba od skupiny Olympic 
a Kabátů. Dokonce i někdo z publika (děti ze základních, 
středních škol) si mohl přijít na pódium zazpívat jednu píseň, 
kterou si vybral. Dokonce i já jsem našla odvahu tam jít 
a zpívat :-), ale to mě museli nejdříve přemlouvat! Nakonec se 

jim to podařilo a já šla na pódium a zazpívala píseň z muzikálu Jesus Christ 
Superstar Co na tom je tak zlého. Sklidila jsem potlesk:-) a to mě ohromně 
potěšilo. Píseň jsem věnovala paní učitelce Ludmile Růžičkové k svátku. 
A to si pište, že měla velkou radost. Dokonce se můj výstup neobešel ani bez 
paparazziů. Sami se můžete přesvědčit zde na těchto fotkách!:-)

Kristýna Šimsová, 9. A

BĚH NADĚJE 2010

Běh
Strakonice 9.10., běh okolo Kuřidla, 5km, J.Pudil (SCV Blatná),v ka-

tegorii 2. místo.

Běh - Písek
Písek,16.10. běh kolem Ameriky, Jaroslav Pudil SCV Blatná 2. místo 

v kategorii a Radek Valíček SKI club 7. místo v kategorii.

Krajský přebor mladších 
a starších žáků a žákyň 

v judu pro rok 2010
Prachatice, toto město v podhůří Šumavy, hostilo v hale místního Tat-

ranu v sobotu 9. října Krajský přebor v judu Jihočeského kraje mladších 
a starších žáků a žákyň. Sešel se tu téměř kompletní Jihočeský kraj, chyběli 
pouze borci ze Strakonic a z Tábora. Blatná nemohla kvůli zraněním vyslat 
nejsilnější sestavu, ale i v počtu 4 závodníků se rozhodně výsledkově neztra-
tila. Každému z blatenských závodníků se na krku po skončení bojů houpal 
cenný kov! A navíc se Blatná může pyšnit titulem Přeborník Jihočeského 
kraje pro rok 2010. 

V kategorii mladší žáci jsme měli pouze jednoho zástupce. Miloš Franc 
vybojoval 3. místo ve váhové kategorii do 42 kg. Medaile, která měla stříbr-
nou barvu, však byla pro toho závodníka hodně blízko. Bohužel v rozhodující 
fázi boje již neměl síly na nápor a těsně prohrál.

V kategorii starší žáci jsme měli zastoupení ve dvou hmotnostních 
kategoriích. V kategorii do 60 kg bojoval do poslední chvíle o druhé místo 
Michal Diviš. Bohužel nadějně rozehraný zápas prohrál v posledních vte-
řinách a obsadil tak 3. místo. 

Dva borci z Blatné se spolu dostali do skupiny ve váhové kategorii do 
66 kg. A jejich vzájemný souboj rozhodl o tom, kdo se postaví na stupínek 
nejvyšší. Na 2. místo vystoupal Jiří Urban, který „blatenský souboj“ o pr-
venství prohrál. Vítězství si zajistil suverénními výkony Jan Tvrdý a spolu 
se zlatou medailí za 1. místo mu také náleží titul Přeborník Jihočeského 
kraje pro rok 2010. Navíc si svými stabilními výkony vybojoval nominaci 
trenérů Jihočeského kraje na Mistrovství České republiky družstev starších 
žáků, které se koná v Ostravě. Zde bude reprezentovat nejen město Blatná, 
ale i celý Jihočeský kraj. 

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu 
na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjso-
kolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Miloš Franc - 3. místo.

Jan Tvrdý - vpravo.
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Mariáš Buzice
Z posvícenského turnaje ve voleném mariáši si elitní karbaník Václav 
Hobl jako tradičně odvezl pytel brambor

Buzice - O posvícenské neděli nebylo v buzické společenské místnosti 
takřka k hnutí. Probíhal zde totiž turnaj ve voleném mariáši a pořadatele 
příjemně překvapilo silné hráčské obsazení. Ke stolům usedlo rovných tři-
cet šest „přátel žaludského esa“ a protože se pro dobrou koncentraci mysli 
také často kouří, nebylo zde chvílemi pro modravý dým takřka ani vidět. 
Klasickou mariášovou kulisu doplňovaly půllitry s bílou čepicí a hromádky 
drobných mincí na deskách stolů.

Čest buzického mariášského umu hájili 
pouze tři domácí účastníci. Mezi nimi Jo-
sef Šouník, který doposud nechyběl ani na 
jednom z místních turnajů: „Mariáš mně 
naučili v bývalé místní hospodě „U Trčů“, 
říká aktivní „přítel drobného hazardu“, 
„Hraju ho už dobrých dvacet let. Ale jen 
u nás doma v Buzicích!“ Loni se mu poda-
řilo propracovat do první desítky, letos ho 
od samého začátku provázel pesimismus: 
„Nejde mi list- cítím v kostech, že dneska 
budu poslední!“, prohlásil už v úvodním 
kole. Kosti lhaly jen malinko- poslední 
nebyl, ale být třicátý čtvrtý z šestatřiceti 
je vskutku jen malá odchylka od nejčer-
nějšího scénáře.

Sedmdesátiletý Jan Pelcr z Letin představuje opravdovou mariášnickou 
legendu. Karty mastí už šedesát let! „V mých deseti letech jsem se poprvé 
dostal na stránky novin,“prozrazuje šedovlasý pán, „Mariáš jsme se s ka-
marády učili jako kluci doma u rybníka.“

To vítěz letošního posvícenského turnaje v Buzicích Václav Hobl z Blo-
vic- Vlčic měl originálnější učební metodu: „Jako klukům mně a bratrovi 
dal vždycky táta o pouti dvacet korun a pak nás o ně při mariáši zase obral.
Měli jsme tak silnou motivaci se ve hře zdokonalit, abychom si vůbec o pouti 
něco užili a časem už jsme o pouti prázdné kapsy neměli. Zatímco táta byl 
náruživý karbaník, maminka zase karban nenáviděla a tátovi karty systema-
ticky likvidovala- buď je spálila nebo jednoduše vyhodila z okna….“, směje 
se Václav Hobl, který objíždí mariášové turnaje už pětačtyřicet let.

Václav Hobl je v Buzicích proslulý tím, že prahne po pytlu plném 
brambor, který je vždycky mezi kolekcí cen. Už třikrát v minulosti vyměnil 
získanou cenu právě za pytel brambor- jednou dokonce i uzeného sumce. 
Letos tomu nebylo jinak. Spolu s vítězem turnaje si stejnou zásobu škrobu 
odnesl i jeho kamarád Petr Jandík z téže obce, který skončil druhý. Třetí 
místo obsadil Josef Vitoušek z Udraže u Albrechtic. S prázdnou ale neodešel 
nikdo z hráčů, mimoto si jednotně pochutnali na pravé posvícenské kachně 
s knedlíkem a zelím.                Vladimír Šavrda

Blatná - Ne každý možná zaregistroval vznik motokrosových stájí v Blat-
né. Sportovní život v tomhle městě tak dostal novou, velice vítanou transfúzi 
krve smíchanou s olejem a benzínem. Dnes je na našich novinách, aby je 
veřejnosti představily a do budoucnosti se jim pravidelně věnovaly.

AV Racing Blatná
Tým AV Racing Blatná vznikl na počátku roku 2006. Mezi prvními jezdci, 

kteří hájili týmové barvy byli a doposud jsou Michal Sýbek a Jan Paďour. 
Michal Sýbek zpočátku jezdil na Yamaze YZF 426, nyní sedlá stroj ČZ 
380 a se soupeři se pere v Šumavském poháru. Honza Paďour přistoupil do 
týmu na KTM SX 125, v současné době sedlá stroj Yamaha YZF 250 a jako 
licenční jezdec bojuje v krajské soutěži. Dříve okusil i vyšší soutěže jakou 
bylo i Mistrovství republiky juniorů coby mladý dravec na stroji Kawasaki 
KX 85. Dalšími jezdci AV Racing týmu jsou Ladislav Sýbek na stroji KTM 
SX 450, který jako jediný z týmu hájí barvy ve třídě OPEN, Miloš Vít ve 
třídě MX2 na svém stroji Yamaha YZF 250 a v neposlední řadě vynikající 
a jedinečný závodník tělem i duší Josef Zach, který na svém stroji Sužuji 
RM 450 přímo drtí své soupeře ve třídě Veterán. Posledním přistupujícím 
jezdcem do týmu AV Racing byl v letošním roce Luboš Čámský z Korkyně 
u Slap se svojí hondou CRF 250. Jako hobby závodník reprezentuje tým 
v jihočeských závodech „Amatér Cupu“. Účastní se i středočeského poháru, 
kterým je Sedlčansko-Slapský Speed Cross, kde viditelně zastupuje tým 
- obsazuje přední pozice a má již téměř vybojované celkové prvenství, ale 
raději nepředbíhat.

               Adolf Voračka

Čezetník Blatná
V zasvěcených kuloárech v Blatné a širokém okolí se šušká již delší čas, 

že se na motokrosové scéně objeví nová motokrosová stáj! A že to nebylo 
plané šuškání, dokazuje právě toto novinové vydání .

Založení tohoto týmu je zcela logickým vyústěním aktivit Albína Veselého 
v motorkářském prostředí, především pak pomoci nenechat uhasnout oheň 
světoznámé značky ČZ.

Obklopený tou správnou partou nadšenců, pro které je motokros tak 
trochu červená knihovna pro muže, pak nebylo již těžké tuto myšlenku, 
založit Čezetník Blatná, realizovat!

Team pro rok 2011 se představuje: Albín Veselý - ČZ 380 ccm, Eduard 
Finěk st. - ČZ 380 ccm, Eduard Finěk st. st. - ČZ 380 ccm, Jan Rádr - ČZ 
250 ccm, Láďa Sýbek - ČZ 380 ccm, Emil Vyskočil - ČZ 250 ccm, Lars 
Hayn - ČZ 250 ccm. 

Team má v plánu nejen závodit, ale i aktivně spolupracovat s jinými 
teamy v oblasti výměny zkušeností nebo tréninkových soustředění a také 
podporovat mladé jezdce, což je součástí strategie tohoto teamu.

                                                                             Emil Vyskočil

Zprávy z motokrosové lavice
Padesátého ročníku motokrosového závodu ve Višňovce v Bělčicích 

se zúčastnili i dva jezdci nově založeného motokrosového týmu Čezetník 
Blatná, v kategorii 50+, Albín Veselý a Jan Rádr. 

Závod se jel na technicky velmi náročné trati, která kladla vysoké nároky 
na jezdecké umění všech aktérů. Oba jezdci Čezetníku dokázali, že přijeli 
na závod velmi dobře připraveni.

V první rozjížďce obsadili deváté a desáté místo. Ve druhé rozjížďce 
bodoval pouze Albín Veselý a získal pěkné sedmé místo ve své kategorii. 
Jana Rádra nepustil do boje přetržený řetěz na startu.

                                                                                 Emil Vyskočil

Zpravodajství z hokejbalu
(dokončení z minulého čísla)

Další výsledky týmů:

OHBL - 3. kolo:  TJ Blatná Datels B - HBC Falcon České Budějovice    

5:6  ss (3:3,1:2,1:0). Branky: Zeman 2,Šular 2, Milota

4.kolo:  Orel České Budějovice - TJ Blatná Datels B  2:3  (0:0,1:2,1:1)

Branky: Suchopár 2, Rádr   

MČR ml.žáci:  SK Pedagog České Budějovice - TJ Blatná Datels 11:1 

(3:0)(4:1)(4:0)

SK Pedagog České Budějovice - TJ Blatná Datels 13:1 (4:1)(6:0)(3:0)  
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MERHAUT Zdeněk
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CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky
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Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství 

objektu firmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.                 Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět 

nabízím své kadeřnické služby! 
Objednávat se můžete již nyní na 

tel.777878292.
Dagmar Schollerová  777878292

Veronika Hudačeková 777628422

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nádražní II.
Beethoven zněl
nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku starou
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:

,,Co jste dnes
prožil krásného?“

Pokaždé se setkala
s nechápavým výrazem.

Beethoven zněl,
s radostí odcházel
starý pán o berlích.

            Karolína Frühbauerová

Hledám cvičitelky do nového 
relaxačního centra v Blatné. 

604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání 
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová 

flexibilita.
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- kompletní ošetření pleti, barvení řas a obo-

čí, trvalá na řasy, depilace, líčení atd. 
Tel.: 775 990 350, Blatná, Nad Lomnicí 1110 

Prodám garsonku ve Strakonicích.
V osobním vlastnictví, klidné místo za poli-
klinikou, zděná, 3.patro, výtah. Kompletně 
zařízená – velká zrcadlová skříň, vestavné 

patrové dvojlůžko, sedačka, poličky, skříňky, 
kuch.linka vč.spotřebičů. Koupelna po 

rekonstrukci. 
Cena 620 000,- Kč.

Podrobnější informace na tel.č. 724 558 514

Vyměním městský byt 1+1,53 m2, 3. 
patro bez výtahu, sídliště Nad Lomni-
cí za větší (3+1, příp. 4+1). Nabídněte. 

tel.:774 181 121.

 J I M I   F O T O 
         Fotografické služby

-   svatby, oslavy, reportáže 
-   portrét, akt
-   ateliér, exteriér 
-   digitál, klasika - film 

AKCE : Sleva 10% na zakázky
               uzav�ené do konce roku 

                     Ji�í Mina�ík
      tel: 606 418 773  (po 13. hod.) 
       e-mail: jimi.007@ seznam.cz 

Prosperující písecká firma přijme
šičky pro dvousměnný provoz.

Požadujeme časovou flexibilitu, snahu se
učit. Nabízíme práci v kvalitním kolektivu, 

dobré platové podmínky, příspěvek na 
dopravu.

Nástup možný ihned.
Kontakt: Dana Křížanová,

tel. 604 538 973 

Z několikaletými zkušenostmi z Velké 
Británie a USA nabízím soukromé lekce 
angličtiny „šité přímo na míru“ dle 
vašich individuálních potřeb (zaměření 
na konverzaci, gramatiku, rozvoj slovní 
zásoby, doučování dětí).

Pro děti, studenty i dospělé; jednotliv-
ce i skupinky; začátečníky i pokročilé.

Bližší informace na tel.č. 
724 558514.
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MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, 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 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu) 

                       veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00
Mimo 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

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Od 13. 9. 2010 ordinujeme na nové adrese: Sadová 1442

/v blízkosti Stavebnin pod rybníkem Pustý, Billiard baru, Husových sadů/
Ordinační hodiny: po, st, čt, pá 16-19 hodin

Út – operační den, objednaní pacienti

- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 h denně
- informace a konzultace pro klienty i mimo ordinační hodiny

Nabízíme:
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
- laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk, zubní vrtačka/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet
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V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických 

zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční 

situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá 

zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská 
poradna. 

Dočasné zaváděcí ceny!!
Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Ku�era – stavby, s. r. o. 
Zelená úsporám 

Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.

Nabízíme: zpracování projektu a energetických výpo�t�
 za�ídíme žádost o dotace 

zdarma zpracujeme p�edb�žnou nabídku 
                                             poskytujeme záruku až 90 m�síc�

Dále provádíme: 
- hrubé stavby     DRAHOSLAV KU�ERA
- celkové rekonstrukce budov    tel: 603 864 295
- rekonstrukce bytových jader    email: kucera.zednictvi@seznam.cz
- obklady a dlažby     www.kucera-zatepleni.cz
- sádrokartonové systémy 
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další 

Naše kancelá�:  Zahradnická 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 

INTERNET   
PIPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 

Nabízím levně kvalitní
relaxační masáže v Bělčicích. 
Uvolníme svaly a zaženeme 

stres.
Po domluvě přijedu do Blatné 

a okolí. 
Tel. č.: 773 490 184 

Masáková Věra
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výroba prošívaných přikrývek

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

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

   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��

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

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 H l e d á m e

řidiče-operátora
pro přibližování dřeva lesním trakto-
rem John Deere 6230 jako zaměst-

nance na plný úvazek pro lesy v 
okolí Blatné. 

Kontakt:
G.T.S. CZ, s.r.o.,

Ing. Vokurka,
tel. 737851467.

PRONAJMU BYT 3+1 S BALKONEM 
- I DLOUHODOBĚ

TEL.:
736 219 855

Prodám byt 2 + 1 v klidné lokalitě 
v Blatné, 62 m2

částečně rekonstruovaný druž. byt 
tel. 608 939 373

 
Prodám byt 3 + 1 U Čertova kamene 

v Blatné, 78 m2

byt s balkónem, v osobním vlastnictví 
tel. 608 939 373

PRODÁM BYT 2 KK S LODŽIÍ
V BLATNÉ. 

TEL.: 777 876 138

Pronajmu hezký byt 2+1, 6.500 Kč.
731 408 939, T. Krátký
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