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Cena 7,- Kč

III. Společenský ples Sokol: „Cesta kolem světa“
Již po třetí se v půlce ledna konal výjimečný společenský ples TJ Sokol,
který pořádaly úspěšné mažoretky PREZIOSO. Ve svém nabitém programu
si rády našly čas připravit pro veřejnost nezapomenutelný večer. Tento rok
letecká společnost PREZIOSO Airlines pro všechny uspořádala velkolepou
cestu kolem světa. O rostoucí kvalitě plesu svědčila dokonalá výzdoba
a nádherné předtančení.
Velký dík patří trenérkám, dětem a rodičům z taneční skupiny PREZIOSO
Sokol Blatná za organizaci a přípravu plesu, Základní umělecké škole Blatná

za zapůjčení kostýmů, květinářství „Kopretina“ – Andrea Šmídová, orchestru
Big Band Metroklubu České Budějovice a panu Pavlovi Aichingerovi za
realizaci kalendářů mažoretek PREZIOSO. Tyto kalendáře pro rok 2010 si
stále můžete zakoupit v klenotech M&M Blatná.
Mažoretky PREZIOSO by také chtěly poděkovat těmto sponzorům:
Elektro Jankovský, Nábytek Milan Bláha, BP – servis, Olicom Strakonice,
Harmony Welness club Písek, Klenoty M&M Blatná, Leifheit Blatná, Blatenská ryba a dalším …
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A KTUALITY
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á

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

Tímto Vás Městská policie Blatná žádá o pomoc při hledání nového majitele pro vyfoceného
psa (současný majitel náhle zemřel). Jedná se
o Bernského salašnického psa, stáří 4 roku.
Případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel. 383 423 467,
720 513 321 nebo 777 285 254.
Další informace rovněž na
http://www.kotce-blatna.estranky.cz
Městská policie Blatná

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Na začátku tohoto roku vyšli do ulic tři
králové, aby lidem oznamovali radostnou
zprávu o narození Ježíše Krista a aby přinášeli Boží požehnání do všech domů, ve
kterých je přijali. Na dveře těchto domů
jeden z králů napsal K+M+B 2010. Možná
víte, že jsou to počáteční písmena latinského
textu: „Christus mansionem benedicat“, tedy
„Kristus žehnej tomu domu.“ A protože
máme být požehnáním i jeden pro druhého,
chodí tyto děti s kasičkou a přináší radost
nejen lidem, u kterých zpívají, ale díky vám,
kteří jste přispěli, i lidem, kteří jsou v nouzi
a potřebují pomoci.
Proto bych všem dárcům chtěla moc poděkovat za vlídnost a štědrost, s níž koledníky
přijali. Nejen, že vaše peníze jistě poslouží
potřebným lidem, ale neméně důležité je to,
že jste pro koledníky dobrým příkladem a že
díky vám se už teď těší na další tříkrálové
koledování.
V Hajanech, Chlumu a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné děti vykoledovaly
skoro 5 000,-Kč. S ostatními pokladničkami
se koledovalo nejen v Blatné, ale i ve Strakonicích a okolí. Z tohoto důvodu nelze zjistit
částku, která se vykoledovala v Blatné. Pro
oblastní charitu Strakonice koledníci získali
107 732,-Kč. Tyto peníze se použijí na nákup
automobilu pro terénní služby, humanitární
účely a část peněz připadne na režii.
Všem přeji požehnaný rok 2010.
Renáta Turková
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Tvrz Lnáře
připravuje
V listopadu minulého roku realizovala Tvrz
Lnáře úspěšně odbornou přednášku „Putování
za předky“ aneb jak na to“ určenou pro všechny,
jejichž koníčkem se stalo hledání kořenů vlastní
rodiny a rodu, tedy věda nazývaná v odborných
kruzích genealogie neboli rodopis. Přednášející
Helena Voldánová z České genealogické a heraldické společnosti v Praze sdělila posluchačům
velice poutavou a srozumitelnou formou jak
zpracovat co nejúplnější rodokmen, co vše je
k tomu zapotřebí, kde a jak hledat informace
a jaká úskalí na rodopisce při této mravenčí a doslova detektivní práci čekají. Přednáška vyvolala
nečekaně velký ohlas a účast značného množství
posluchačů dokázala, že občanská genealogie se
i v našem regionu těší oblibě.
Uskutečnění uvedené přednášky bylo prvním
krokem, kterým chce Tvrz Lnáře založit v tomto
roce zcela novou tradici přednáškových cyklů
pro široké publikum z celého Blatenska i pro
zájemce mimo region. Letošní cyklus ponese
název „Vybrané kapitoly a osobnosti z historie
Blatenska“ a doplní jej dvě besedy o vývoji,
tradicích a významu Velikonoc a Vánoc pořádané
ve spolupráci s Místní knihovnou Lnáře a Svazem
žen v rámci minicyklu „Svátky a tradice v lidové
kultuře českých zemí a Blatenska“.
Jako první je pro všechny zájemce připravena
přednáška „Blatensko v heraldice“ s podtitulem
„Erby a znaky šlechtických rodů, měst a obcí
Blatenska – jejich historie a význam“, která se
bude na Tvrzi ve Lnářích konat v pátek 26. 2. od
17:00 do 19:00.
Tvrz Lnáře se těší na Vaši návštěvu

Bílou stopou
se v posledních týdnech kolem Blatné
prohání desítky běžkařů Jestli i nadále
potrvají příznivé podmínky, bylo by na
čase pomýšlet na yvdání lyžařské mapy
Blatenska, případně i na strojové stopy,
které by spojovaly obce blatenského
svazku .... Nakonec když už tu máme
to globální oteplování, tak proč si ho
neužít

Po lednu nepřichází jaro, ale pouze další zimní
měsíc – ÚNOR, říká jedna z lidových pranostik.
Ano, už máme za sebou jednu dvanáctinu nového
roku. A jaký bude nejkratší měsíc roku? I nadále
zimní nebo se snad více přiblíží jaru? To ukáží
až následující dny. Únorový meteorologický kalendář našich předků dělí měsíc únor na období:
hromniční obleva, tuhá únorová zima a předjaří
neboli pozimek. Tuhá únorová zima se dále dělí
na valentinskou zimu, juliánské oteplení a zimu
petrskou.
K jednotlivým obdobím se váží pranostiky:
- HROMNICE – JARA SVÍCE (2.2.)
- NA HROMNICE ZIMA S JAREM POTKAJÍ
SE
- O SV. AGÁTĚ (5.2.) USCHNE PRÁDLO NA
PLOTĚ
- O SV. DOROTĚ (6.2.) USCHNE I KOŠILE
NA PLOTĚ
- SV. AGÁTA JE NA SNÍH BOHATÁ
- SV. DOROTA SNĚHEM ZAMETÁ
- NADĚLÁ-LI SV. APOLENA LEDY (9.2.),
AŽ SV. MATĚJ JE VYSEKÁ (24.2.)
- SV. PETR VLÁDNE MRAZEM (22.2.)
- NA SV. MATĚJE LIDSKÉ SRDCE OKŘEJE,
SLUNCE POZŘE ZÁVĚJE A NAD POLEM
SI SKŘIVAN VESELE ZAPĚJE
PRODEJNA LIDOVÉHO ŘEMESLA
„U SV. KATEŘINY“ v roce 2010 nabízí:
- výrobky českého uměleckého řemesla (řemeslo a produkty z Blatenska)
- pohledy, mapy, turistické známky aj. drobnosti pro turisty a sběratele
- kuriozity a drobné starožitnosti také pro
chalupáře

ZM

Eva Fučíková
lidové řemeslo

MC Kap�ík po�ádá 23. února 2010 od 16.00 hod
prezentaci výrobk� Mary Kay
- sou�ástí prezentace bude i kosmetická
poradna
- lí�ení zdarma (objednávejte se, prosím, v MC)
- v hern� MC (ZŠ Hole�kova ul.)
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Správní odbor Městského
úřadu Blatná informuje
Správní odbor informuje:
Počet obyvatel v Blatné a osadách k 1. 1. 2010
Blatná
6162 + 51 cizinců
celkem 6213 obyvatel
Osady:
Skaličany
109 + 4 cizinci
Hněvkov
70
Řečice
41
Blatenka
34
Jindřichovice
10
Čekanice
71
Drahenický Málkov
74
Milčice
19
celkem
428 + 4 cizinci 432 obyvatel

Nad Vdovečkem 1072, Blatná
za ﬁnanční podpory MĚSTA BLATNÁ

zahajuje 24. ÚNORA 2010 provoz

KLUBU PRO MLÁDEŽ
otevírací doba:

Blatná + osady
6645 obyvatel
Změny v evidenci obyvatel za rok 2009
Narození
56
Zemřelí
47
Přihlášení
84
Odhlášení
84
Počet obyvatel včetně osad k 1.1.2009 byl celkem 6636 obyvatel.

středa od 17.00-21.00 hodin
- prostor klubu nekuřácký
- široký výběr nealko nápojů
- k poslechu a tanci hraje DJ

Czech POINT
(Český podací ověřovací informační národní terminál)
na Městském úřadu v Blatné
Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 3 700
obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kanceláři
notářů. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde
může každý požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků (např.
výpis z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí), učinit
podání (podání podle živnostenského zákona - § 72), zažádat o datovou
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Na Městském úřadu Blatná jsou těmito pracovišti v budově čp. 322
odbor majetku, investic a rozvoje, v budově čp. 1520 odbor správní
a živnostenský.
Více informací získáte na www.czechpoint.cz

Zouváci Boží
pokřtí své nové CD v neděli

14.2. v 15.00 hodin
U Datla v Blatné.

Počet vydaných výpisů z Czech POINTu Městským úřadem Blatná
v roce 2009
Odbor
správní
majetku
a investic
živnostenský
CELKEM

Druh
výpisu
rejst�ík
trest�

272
55

32
359

katastr
nemovitostí

obchodní
rejst�ík

21
337

31
69

119
197

30
8

živnost.
rejst�ík

*) modul autovrak� informa�ního systému odpadového hospodá�ství

1
1
2

body �idi�i

2
-

2

MA
ISOH*)

-

1
1

datové
schránky

konverze
dokument�

4

4

2
2

4
-

V Blatné 22. ledna 2010
Hana Valachová
vedoucí správ. odboru

Číslo 2 / strana 4

Blatná 5. února 2010

SETKÁNÍ PO LÉTECH

Poprvé jsme se potkali někdy v roce 1968
na big baetovém festivalu v Českých Budějovicích. Já jsem byl bubeníkem začínající lišovské
skupiny Rainbow. On byl již známým kytaristou
skupiny Sharpers, která tehdy patřila do hvězdné
trojky českobudějovických beatových kapel
Sinners, Helios a Sharpers.
Dnes je uměleckým vedoucím Metropol
big bandu, který v sobotu 23. ledna 2010 hrál
k tanci a poslechu na III. společenském plesu
Sokol - Precioso. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli.
Nejen za perfektní organizaci, skvělé nápady
a příjemnou atmosféru, která tuto společenskou
akci provázela, ale i za možnost setkat se po
létech s dobrým muzikantem a mým kamarádem
Ivanem Ottem.

Ivan Ott a ing. Bohumír Papáček na III.
společenském plesu Sokol - Precioso.

ÚDV se zaměřil na období násilné kolektivizace českého
venkova a stíhá dosud žijící komunistické funkcionáře, kteří
se na ní podíleli. Rozsáhlé vyšetřování se týká i Blatenska
nikdy nebyly seznámeny ani selské rodiny, proti
kterým byly namířeny.
Text tajných směrnic podepsali komunističtí
ministři V. Nosek /vnitro/, L. Kopřiva /národní
bezpečnost/ a /Š. Rais/ spravedlnosti 20. října
1951. Od jara 1952 do podzimu 1952 byla akce
„K“ přechodně pozastavena. Tajným rozkazem
ministra národní bezpečnosti bylo vysídlování
rodin odsouzených sedláků s platností od 1. listopadu 1952 obnoveno. 5. března 1953 se konala
porada vysoce postavených stranických a státních
činitelů na předsednictvu vlády - připravovala se
deportace dalších několika tisíc selských rodin.
V červenci 1953 po úmrtí komunistických diktátorů Klementa Gottwalda a J. V. Stalina a po
závažných personálních změnách ve vedení KSSS
vyšel z vedení KSČ tajný
podnět k zastavení akce „K“.
Pokyn k tomu dal ministr národní bezpečnosti svým dalším
tajným rozkazem. 18. ledna
1954 PS ÚV KSČ schválil zrušení směrnic tří ministrů z 22.
října 1951 s tím, že případy
již rozhodnuté /přesídlené/
nebudou uváděny do předešlého stavu. 22. března 1954
Generální prokuratura rozhodla, že stížnosti proti vysídlení
se mají odložit s tím, že nebyl
porušen zákon. Stěžovatelé se
nebudou vracet do původního
bydliště.
Pohled na statek v Milejovicích na Strakonicku – začátek 50. let.
„Velkou zásluhu“ na této
a nařízení, v Úředním listu či jinak. Přesto se obrovské křivdě měli komunističtí funkcionáři
stala - jak je to charakteristické pro totalitní režim na MNV a ONV, kteří určovali podle libosti, kdo
- mimořádně závazným předpisem s autoritou ce- je kulak a nepřítel lidově demokratického zřízení.
lostátního zákona, a to s platností od 1. listopadu Leckdy se právě oni chovali hůř než dobytek.
1951. Na počátku zběsilé štvanice na sedláky a je- „Poturčenec horší Turka“ - říká trefně jedno staré
jich rodiny stály pouze tzv. „Směrnice tří ministrů české lidové přísloví.
- národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti“,
Komunistům a estébákům nestačilo, že připosvěcené vedením KSČ. S obsahem směrnic pravili celé rodiny o svobodu, domov a majetek.

Během zločinecké akce „K“ /„K“ jako kulak/,
kdy docházelo v 50. letech minulého století
k vystěhovávání a ožebračování selských rodin
komunistickou mocí a jejich represivními orgány,
byly tragicky poznamenány životy tisíců lidí. Akce
„K“ znamenala v podstatě trvalou likvidaci staletých tradic, staletých rodových svazků a vlastně
venkovského způsobu života jako takového. Nechalo by se i říci, že došlo k zániku venkova v jeho
pravém slova smyslu a rozdrcení soudržnosti
jeho obyvatel. Násilná budování JZD po vzoru
sovětských stalinských kolchozů pak nešťastnou
kapitolu podtrhla černou čárou.
Akce „K“ nikdy nebyla schválena celou komunistickou vládou, neprošla národním shromážděním, nikdy nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů
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Nestačilo jim, že ihned po skončení deportací
udržované a majestátné grunty sprostě vyrabovali
a vykradli. Stovky sedláků skončili v pracovních a koncentračních táborech nebo ve vězení.
Výjimkou nebyly ani rozsudky smrti. Jedním
z nejhrůznějších soudních procesů proti sedlákům
a kněžím byl krátce po událostech v Babicích
monstrózní jihlavský proces, kde soud poslal na
šibenici sedm obžalovaných najednou! Ve dvou
případech padly doživotní tresty, v pěti případech
souhrnný trest 110 let odnětí svobody. Okamžitě
došlo i k zuřivému šikanování rodinných příslušníků, kteří byli včetně dětí neprodleně vysídleni
na farmu Ploskovice a později na farmu Trnovany
do nelidských životních podmínek.
Od roku 2006 se kauze deportací selských rodin
a nezákonné konﬁskace jejich majetku v 50. letech
20. století intenzivně věnuje Úřad dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu. Na to, v jakém
stadiu vyšetřování je a na další podrobnosti, související s tímto tématem, jsem se zeptal v Praze na
půdě ÚDV jednoho z vyšetřovatelů - plukovníka
Ilji Pravdy. Mimochodem - shodou okolností jsem
se dozvěděl, že to byl právě on, kdo vedl výslech
Ludmily Brožové - Polednové, bývalé dělnické
prokurátorky, která se podílela na justiční vraždě
Milady Horákové a která teď plným právem je
tam, kde je - za mřížemi.
„Na jakém základě bylo zahájeno vyšetřování zločinů, spjatých s násilnou kolektivizací
venkova?“
„Prověřování jednotlivých případů v tzv. akci
„K“ bylo na základě podnětu občanů nebo příslušných státních zastupitelství započato v průběhu
roku 2006.“
„Kolik případů se dosud podařilo prošetřit?“
„Ke dni 30. listopadu 2009 prověřoval ÚDV
celkem 463 věcí, z nichž již 428 ukončil a 35 věcí
je dosud ve stadiu prověřování. Z věcí ukončených
byl ve dvou případech dán návrh na podání obžaloby /v Olomouci a v Rakovníku/, ostatních 426
věcí bylo meritorně rozhodnuto podle příslušného
ustanovení trestního řádu /§ 159a, odstavec 1,
2, 4/, případně zastaveno dozorujícím státním
zástupcem, některé věci byly ukončeny úředním
záznamem nebo závěrečnou zprávou.“
„Bylo už v některých případech realizováno
trestní stíhání viníků?“
„Trestní stíhání bylo realizováno ve dvou věcech, přičemž v prvním případě je věc u Krajského
soudu v Olomouci, ve druhém případě u Okresního soudu v Rakovníku. Bližší informace nejsou
dosud známy.“
„Bude vaše dokumentační a vyšetřovací činnost v této kauze pokračovat i nadále?“
„Vzhledem k tomu, že při dokumentování
jednotlivých případů jsme ve státních archivech
našli i další výměry o nezákonném vystěhovávání
soukromých zemědělců, bude prověřování těchto
věcí samozřejmě probíhat i nadále.“
„Kolik vyšetřovatelů pracuje na této kauze?“
„V současné době se prověřování tzv. akce „K“
věnuje celkem šestnáct vyšetřovatelů.“
„Není do vaší činnosti zasahováno zvenčí?
Nejste vystaveni nějakému politickému či jinému
tlaku?“
„Při prověřování uvedených věcí není do naší
práce kýmkoliv negativně zasahováno.“
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„Považujete násilnou kolektivizaci venkova
za zločin proti lidskosti?“
„Nezákonné stěhování selských rodin v 50.
letech 20. století považuje ÚDV za zločin proti
lidskosti, avšak vzhledem k nedostatečnému
právnímu rámci nelze akci „K“ v tomto smyslu
kvaliﬁkovat.“
„Kolik venkovských rodin bylo postiženo
akcí „K“?
„Podle všech dostupných údajů odhadujeme,
že v rámci kolektivizace venkova bylo postiženo
násilným vystěhováním v období od října 1951
do začátku roku 1954 téměř 4000 selských rodin, tj. 15 000 až 20 000 rodinných příslušníků
samostatně hospodařících zemědělců. Přesná
čísla nelze zjistit, protože ústředně nebyla nikde
evidována.“
„Proč tahle tragická kapitola poválečných
dějin je předmětem vyšetřování až s tak velkým
časovým odstupem od roku 1990?“
„Otázka, proč se vyšetřování zločinného
vysidlování selských rodin uskutečňuje až v současném období, je otázkou spíše pro orgány naší
justice.“
„Mohl byste mi poskytnout číselný přehled
dosud ukončených věcí v akci „K“?
„V roce 2006 šlo o dva případy, roku 2007 se
jednalo o 148 případů, roku 2008 o 178 a ke 30.
listopadu 2009 o rovných 100 věcí. Celkem tedy
428 případů.“
„Děkuji vám za váš čas a poskytnuté informace.“
Dodnes nebyl ani jediný komunistický funkcionář, podílející se na perzekuci selského stavu,
pravomocně odsouzen. S největší pravděpodobností to tak také zůstane. Polistopadová justice
totiž téměř všechny komunistické a estébácké
zločiny vytrvale a vehementně už dvacet let zametá pod koberec. A pak - viníků zůstalo naživu
už jen velmi málo a i kdyby se justiční mašinérie
konečně dala do pohybu, při rychlosti práce našich
soudů už nakonec nezbyde nikdo, kdo by byl
pohnán k zodpovědnosti.
Selské grunty bývaly krásnými dominantami
našeho venkova. Po deportaci jejich majitelů
a rodinných příslušníků přešly většinou do bezplatného užívání vznikajících JZD nebo Státních
statků, což znamenalo jejich zkázu. Po roce 1989
dostávali původní majitelé nebo jejich děti zpět
žalostné ruiny, kde nezůstal kámen na kameni.
JZD se většinou rozpadla, takže najednou nebylo
nikoho, kdo by restituentům vyplatil nějaké odškodné. Ještě dnes jsou vesnice hyzděny těmito
zbořeništěmi, které jejich vzhledu rozhodně nedělají čest. A ještě dlouho budou. Jsou to smutné
vizitky socialistického hospodaření, lhostejnosti
a nadutosti komunistických „papalášů“. Pomníky
jednoho nelidského systému, který navždy pohřbil
starý dobrý venkov.
Vyšetřování akce „K“ se dotkne i oblastí Strakonicka a samotného Blatenska. Vyšetřovatelé
mají na stole případy deportace pěti selských
rodin z Hajan a případ soukromého zemědělce
Josefa Dlabače ze Skaličan, jejichž příběhy jsem
zveřejnil na stránkách Blatenských listů a poté je
předal na ÚDV. Další případy na své zveřejnění
ještě čekají. Do nebe volající nehorázností je
kauza statku ve Výšících, odkud byla násilně
vystěhována rodina Tuháčků v 50. letech do
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naprosto nevyhovujících podmínek daleko odtud. Co je zarážející je fakt, že synovi majitele
Josefu Tuháčkovi nebyl rodinný majetek vrácen
v restituci. Dodnes tam žije cizí člověk a zůstane
to tak i nadále, protože se všechny soudy vyjma
Okresního soudu ve Strakonicích pro mně ze
zcela nepochopitelných důvodů postavily na jeho
stranu. Třiasedmdesátiletý Josef Tuháček se žádné
satisfakce už nedočká. Velmi závažným zločinem
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proti lidskosti se stalo násilné vystěhování čtyř
selských rodin z Milejovic na Strakonicku a zatýkání živitelů těchto rodin příslušníky STB přímo
na poli. Další útoky proti sedlákům se staly i v dalších obcích - Hlupíně, Němčicích atd. Všechny
tyto příběhy budou stejně jako ty předešlé otištěny
a předány ÚDV k dalšímu zpracování.
Vladimír Šavrda

Přímý pohled na grunt v Milejovicích na Strakonicku.

Projekt Živá paměť Jihočeského
kraje: pište příběhy, uveřejníme je!
Web pro seniory na adrese www.sedesatka.cz otevírá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje ojedinělý projekt. Lidé mohou na adresu pamet@sedesatka.cz zasílat
zajímavé příběhy či osudy, které by neměly být zapomenuty a které se váží k Jihočeskému kraji.
„S každou generací odchází obrovský rezervoár zkušeností, příběhů, osudů a jmen,
o které následující generace deﬁnitivně přicházejí. Cílem projektu Živá paměť Jihočeského kraje je zachytit zajímavé příběhy, redakčně je zpracovat a uchovat je pro budoucnost.
Všechny sebrané příběhy a osudy budeme postupně zveřejňovat na www.sedesatka.cz,
nejlepší z nich pak v roce 2012 vydáme knižně“ vysvětluje Jan Vojvodík z občanského
sdružení CENTRED, které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.
Jihočeský kraj je jedním z prvních českých krajů, které se k projektu připojily. Projekt
se bude postupně věnovat celému území České republiky, jednotlivé kraje se v současné
době rozhodují o svém vstupu do projektu.
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. V každém
z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé jižních Čech společenské i hospodářské
změny, bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se
nemělo zapomenout, by se mohlo sejít “ dokončil Vojvodík.
Projekt Živá paměť Jihočeského kraje potrvá až do podzimu 2012.
Více na www.sedesatka.cz.
Kontakt:
Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
774 765 880
info@centred.cz
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VINICE DŘÍVE A DNES
Většinu fotograﬁí Blatenska, které z dřívějších dob mám, jsem vám už na těchto stránkách ukázala. V každém článku jsem žádala kohokoli, jestli by mi
neposlal další staré fotograﬁe, abych mohla ve focení dnešní podoby Blatné pokračovat. Jsem moc ráda, že se ozval pan Jiří Opava a poskytnul mi následující fotograﬁe, a to jak z let 1984-1986, tak ze současnosti! Ráda bych mu touto cestou poděkovala, že byl tak ochotný a půjčil mi nejen staré fotograﬁe,
ale dokonce nafotil i dnešní podobu oněch míst.
Na fotograﬁích můžete vidět okolí Blatenské tiskárny a hospody U Čerta na Vinici.
připravila Lucie Braunová

www.blatensko.com

fotograﬁe poskytl Jiří Opava
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Peníze vládnou
světem
V současné době velké ﬁnanční krize je dobré
se nad tímto starým pořekadlem zamyslet. Kde
je příčina ﬁnančních krachů, nezaměstnanosti,
snížení životních standardů a celkové mizérie?
President Klaus prohlásil, že obdobné ﬁnanční
krachy se občas dějí tak, jako přichází chřipková
epidemie. Bývalý předseda vlády Topolánek
řekl, že příčinou krize byla nedůvěra mezi bankami… To bylo trochu blíže pravdě – nedůvěra
mezi bankami skutečně nastala, ale proč? Vždyť
ﬁnanční a kapitálový systém vymysleli a provádí
pouze lidé, a jen ti jsou také odpovědni za jeho
správnou a bezchybnou funkci. U peněz nemůže
působit nějaký neovlivnitelný vir, jako je tomu
u lidské chřipky. Proto je třeba hledat vinu pouze u lidí – u majitelů a jimi řízených manažérů
velkých bank, konkrétně v konglomerátu Wall
Streetu, odkud vyšlo sémě této světové krize!!
A nedůvěra mezi bankami světa vznikla poté, co
jiné ﬁnanční instituce a banky důvěřivě odkoupily
od zmíněného konglomerátu mnohé „moderní“
a složité cenné papíry a neprůhledné deriváty,
které jak se ukázalo, byly bez hodnoty a důvěřivé
banky přivedly ke krachu. Tímto způsobem se
kapitál důvěřivých bank (a s ním i výsledky práce
vytvořené v daných regionech občany) „přelil“ do
bank Wall Streetu. Tak nastalo nevídané okradení
a vyloupení výsledků práce a hodnot vytvořených občany světa, s následkem všeobecného
zbídačení. Kdo lhal „důvěřivým“ bankám, že vše
je v pořádku a že mohou vydávané (bezcenné)
deriváty nakupovat? Byly to ratingové agentury,
které stále označovaly nekalé a podezřelé banky
za důvěryhodné a které snad byly přímo vedeny,
nebo podpláceny či ovlivňovány vydávanými
výsledky konglomerátem bank Wall Streetu. Svou
vinu má i Světová banka (Fed).
Někteří lidé v peněžnictví tvrdí, že ten, kdo
pracuje, nemá čas na to, aby vydělával… Jméno
jednoho takového (bankéře Wall Streetu) uvedl
renomovaný týdeník EURO začátkem roku
2008. Tento bankéř už v roce 1929 v dobách
krachu „černého pátku“ začal vymýšlet nové
triky na bezpracné získávání peněz nelegálními
transakcemi. Další podobné úmysly těmto lidem
však zatrhl zákon z roku 1933, který pevným
řádem zamezoval všechny nekalé a podvodné
praktiky bank, jež vedly k světové krizi v roce
1929. Teprve v roce 1999, za vlády presidenta
Clintona, se vychytralým bankéřům podařilo
uvedený zákon zrušit a zavést „moderní“, jejich
chamtivosti a loupeživosti povolný systém, bez
tvrdé regulace a předpisů… Otevřela se hráz pro
příval se zákonem hraničících ﬁnančních akcí,
jakými byly na příklad u ﬁrmy Lehman Brothers
levně nakoupené hypotéky, které po „přebalení“
byly draze prodávány institucím světa…Podobných výdělečných triků od derivátů po holdingy
bylo mnoho. Stovky miliard dolarů odtékaly ze
světa do bezedných kapes bankéřů, bez zásahu
Světové banky, i přes upozorňování odborníků.
Čas krize (prasknutí bubliny), byl, zdá se, přesně
naplánován, přičemž k odvedení pozornosti od
ﬁnanční loupeže byl připraven současný krach

Blatná 5. února 2010
hypotéčních agentur v Americe, vzniklý rozsáhlou akcí prodeje budov občanům neschopných je
splatit… A odchod z funkce dlouholetého šéfa
Světové banky (Fed) Alana Greensfelda, byl
jakoby k propuknutí krize naplánován..
V nastalé krizi bank Wall Streetu 2008, (stejně
jako v krizi 30. let min. století), stát „nasypal“
z veřejných peněz značné sumy zlodějským
bankám, protože ty byly prý příliš velké na
to, aby padly. Pouze jednu obrovskou ﬁrmu
Lehman Brothers nechali padnout asi proto, že
údajně před ohlášením krachu, její ředitel ještě
poslal třem bankám v Izraeli 400 miliard dolarů.
/Přepočtěte si tento dar v korunách – miliarda je
tisíc milionů/.
Je zřejmé, že vše bylo dokonale a plánovitě
promyšleno s cílem obalamucení lidí i politiků
USA i světa. Je podivné, že nikdo nebyl obviněn
a nikdo nepátral po tom, kam se zaběhly uloupené
obrovské sumy peněz, jejichž „vypaření“ přivedlo
svět do hluboké krize.
V Americe se „moderně“ oddělují dvě hlavní
části společnosti na: Wall Street („v zámku“) a na
Main Street („v podzámčí“). Berou to tak, že
například v Las Vegas postaví Wall Street kasina
a hotely za hodně peněz, a pracovní síly – živitele
rodin, pak dodá Main Street (podzámčí). Proto bez
Wall Streetu nejde nic…
Globální krize, její následky i záhady, je příkladem k nadpisu tohoto článku. Trefné je i známé
pořekadlo „Bez peněz do hospody nelez“. Peníze
potřebují ti, kdo chtějí vládnout a musí je mít
i ti, kdo jejich moci chtějí vzdorovat. Příkladem
je afgánské hnutí Taliban, které může po léta
vzdorovat obrovské převaze USA díky penězům
k pořízení zbraní, získaných prodejem narkotik
z pěstovaného máku…Obdobně při volbách
vyhrává převážně ten, kdo má víc peněz pro
účinnější „přesvědčení“ voličů… Také americký
president Obama dostal od wallstreetských ﬁrem
značné částky při svém volebním tažení. Každý,
kdo peníze dává, ale počítá, že se mu jednou výdaj
vrátí a vyplatí Stejné je to i v našich politických
podmínkách, neboť „Ani kuře nehrabe nadarmo“.
Poskytnu-li dar politikovi nebo straně, počítám
s oplátkou jiným způsobem..
Potřeba peněz v politice je motivací nekonečných korupčních kauz, z nichž jenom minimální
část vyjde na povrch: Příkladem je před několika
dny přistižení několika poslanců na ﬁngovaný příslib milionu korun za neschválení protihazardního
zákona..-Nic se nestalo!!Naše politické strany mohou přicházet k velkým penězům i „legálně“ a to způsobem který
byl předveden v případě rozvedené Paroubkovy
manželky, paní Zuzany. Během několika dnů jí
byla zajištěna nadace s dary kolem 14 milionů
korun.! Je to chvályhodné, až na jeden háček:
Nadace paní Paroubkové je z těch, jež nemusí
nikomu prokazovat, jak s darovanými penězi
bylo použito. Tedy: u nás jsou dva druhy nadací: Normální s dary od sponzorů (které se pak
odečítají od daní pro stát) a nadace musí jejich
použití prokazovat. Ty druhé nadace pak mohou
s penězi, které nepřijdou ve formě daní občanům,
dělat co se jim zlíbí.. Takových „nadací“ mohou
být stovky v řízení politických stran, a to bez

Číslo 2 / strana 7
kontroly?? Tyto „nadace“ jsou vlastně tajné, bez
jakékoliv kontroly , jak (státní) peníze byly užity.
- Nikdo to neodsuzuje!
Peníze lze v Čechách vydělat snadno: Pomineme-li množství kriminálních podvodů, pak lehce
zbohatl Stanislav Gross na akciích, které nakoupil
za 20 milionů a po půl roce prodal za milionů
sto. Hezký výdělek! Ale i zmíněná paní Zuzana
Paroubková v roce 2003 koupila s manželem pastviny za 414 tisíc korun (louky byly podle zákona
určeny pro zemědělce, kteří je ale nedostali). Nyní
byly pozemky prodány za 5 milionů korun! Též
hezký výdělek, zatímco dva zemědělci, pro něž
byl prodej původně určen, byli z účelu zajištění
údržby horských pastvin vyřazeni.. Podobných
případů je bezpočet a jsou praktikovány všemi
politickými stranami a lidmi, co mají peníze a tím
vliv na dění - jak u nás, tak ve světě.
Je zřejmé, že všechny protikorupční zákony
jsou proti vládě peněz a rozhodujícímu vlivu
mocných, beznadějně „krátké“!!
F.K.

Pronajmu zařízený byt 1+1
-od března 2010
-3.poschodí bez výtahu
-zrekonstruované jádro
tel.č. 606 476 903.
Vyměním rodinný dům 4+1 se
zahradou v Újezdě u Kasejovic za
byt s výtahem v Blatné.
Telefon 733 217 737.
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„Mám radost, že se ke mně i s odstupem let hlásí
členové kroužků, které jsem vedla“, říká dlouholetá
ředitelka blatenského DDM Marie Šestáková

Za jednu z nejhodnotnějších a nejzáslužnějších činností lze plným
právem považovat práci s dětmi. Paní Marie Šestáková z Blatné strávila
s dětskými a mládežnickými kolektivy úctyhodných dvaačtyřicet let svého
života a vykonala v této oblasti pořádný
kus poctivé práce. Přes práh samostatného
života převedla stovky svých chráněnců
a významným způsobem zapůsobila na
formování jejich duší a charakterů. Může ji
hřát pocit, že díky ní vyrostlo mnoho slušných a čestných mladých lidí, vybavených
řadou manuálních a duševních předností
a dovedností.
Prvním působištěm Marie Šestákové se
stal Dům dětí a mládeže ve Vodňanech, kde
v letech 1967- 1969 pracovala jako vedoucí
oddělení. Od roku 1969 pokračovala na
stejné pozici v DDM Blatná, kde už zůstala

Blatenský dům dětí a mládeže má velmi
dobré jméno a neméně dobré zázemí
Od roku 1996 se nachází DDM Blatná v městském objektu. Všichni
zainteresovaní lidé věří, že tato adresa- Palackého ulice 652, budova
bývalé Mateřské školy- je už deﬁnitivně deﬁnitivní. V minulosti se totiž
muselo toto zařízení dvakrát stěhovat.
DDM Blatná byl jako mimoškolní výchovně vzdělávací středisko
v Blatné uveden do provozu roku 1966. Dva stálí pedagogičtí pracovníci
a tři externisté působili nejprve ve dvou místnostech blatenského zámku.
Hned v roce 1967 bylo ale zařízení přestěhováno do bývalé „Besedy“.
Pro její velmi špatný technický stav musela být v roce 1986 zahájena
generální rekonstrukce objektu. Znatelně vylepšených pracovních
podmínek si však zaměstnanci ani děti dlouho neužily. Po roce 1989
se v rámci restitučního řízení navrátila budova do vlastnictví bývalých
majitelů. Díky pochopení a ukázkovému přístupu blatenské radnice se
mohlo středisko přemístit na výše uvedenou adresu v Palackého ulici,
které bylo pro potřeby Domu dětí a mládeže upraveno. Městský úřad
Blatná objekt udržuje průběžně v dobrém stavu.
DDM Blatná spolupracuje na velmi slušné úrovni se všemi školskými zařízeními ve městě i společenskými organizacemi, např. Českým
rybářským svazem, Sborem dobrovolných hasičů, Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná aj. Z řad členů těchto sdružení se rekrutují i vedoucí
kroužků, organizace výrazně pomáhají DDM Blatná při zajišťování
letní a prázdninové činnosti.
O práci v kroužcích je ze strany veřejnosti mimořádný zájem, zapojuje se mládež i dospělí. Hlavní náplň probíhá formou pravidelných
schůzek zájmových kroužků s odborným zaměřením, do které je zapojeno každoročně přes 400 dětí týdně / letos 420 /. Na jejich vedení
se nyní podílí dva stálí a dvacet osm externích pracovníků. Členové
kroužků dosahují velmi solidních výsledků v regionálních i celostátních
soutěžích. Během roku organizuje DDM Blatná řadu zajímavých akcí /
besedy, soutěže, výlety, výstavy, kurzy /. V období prázdnin se konají
soustředění kroužků na táborových základnách.
Vše o Domu dětí a mládeže v Blatné na internetových stránkách
www: ddm. Blatna. sweb. Cz
Vladimír Šavrda

natrvalo. Roku 1986 po konkursním řízení převzala funkci ředitelky tohoto
zařízení. K 31.12. 2009 svoji pracovní činnost na tomto postu ukončila. Na
její zásluhy a dlouholetou úspěšnou pedagogickou a řídící práci ve školství
se nezapomnělo. U příležitosti odchodu
do důchodu byla oceněna písemným poděkováním a uznáním jak ze strany Rady
jihočeského kraje, tak ze strany ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy.
Marie Šestáková se ohlíží za svoji bližší
i vzdálenější pedagogickou minulostí jen
se samými kladnými pocity: „Mám radost,
že se ke mně i s odstupem let hlásí členové
kroužků, které jsem vedla a vzpomínají na
společné zážitky nejen na schůzkách, ale
i na mnoha letních táborech. Mnozí z nich
nadále s Domem dětí a mládeže spolupracují jako externí vedoucí kroužků nebo do
činnosti zapojují své děti. Měla jsem štěstí, že jsem v rámci své pracovní
náplně mohla předávat zkušenosti, znalosti a dovednosti šikovným dětem,
které o práci měly zájem a podporu rodičů. Řada z nich se věnuje svým
koníčkům i v dospělosti, někteří další vzděláváním v příslušných oborech
získali i kvaliﬁkaci pro své povolání. Činnost tohoto blatenského zařízení
byla nadřízenými orgány vždy hodnocena kladně a moc bych si přála, aby
tomu tak bylo i nadále. Chtěla bych při této příležitosti srdečně poděkovat
všem svým bývalým kolegům a kolegyním, kteří plnili naše společné poslání
s nadšením a obětavostí a vždy mi stáli po boku.“
Paní Marie Šestáková je sice nyní novopečenou důchodkyní, ale to
v žádném případě neznamená, že by za sebou dveře k blatenskému DDM
deﬁnitivně uzavřela. Určitě jí to „nedá“.
Vladimír Šavrda

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

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
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PHIL SHOENFELT
&
SOUTHERN CROSS
26. 2. 2010
od 20.00 hod.
HOSPODA U DATLA
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Kde se sviní hlava v erbu pán�
z Rožmitálu vzala?

Od kdy a pro� mají B�l�ice ve znaku
me� a zk�ížené klí�e?

Galerie a infocentrum

TVRZ LNÁ�E
zve na p�ednášku

B
LATENSKO
BL
V HERALDICE
Erby a znaky šlechtických rod�, m�st a obcí na Blatensku
– jejich historie a význam –
z cyklu p�ednáš ek

„Vybrané kapitoly a osobnosti z historie Blatenska“

pátek 26. února 2010, 17:00-19:00
Tvrz Lná�e

Program na únor 2010

Pravidelný program

PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kap�íkova flétni�ka
ÚT: 8:30 - 11:30 d�ti 0 – 12 m�síc�
(cvi�ení pro mimi 10:00 – 10:30 )
14:30 – 15:30 hodin – Šikovné ploutvi�ky

p�ednáš í

Mgr. Vladimír �ervenka

�len �eské genealogické a heraldické spole�nosti v Praze a Klubu pro �eskou heraldiku a genealogii

Vstupné dobrovolné
Komu pat�í erby na špitálu v Kadov�?

Co symbolizuje znak obce Doubravice?

ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 – 17:00 volná herna (pro d�ti do 6 let)
�T: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 – 16:15 Angli�tina s Kap�íkem
16:30 – 17:30 Angli�tina pro opravdové i falešné za�áte�níky

P�edb�žný program na pond�lí a st�edy
8.2. – sv. Valentýnek
10.2. – Maškarní – každá maska bude sladce odm�n�na
17.2. – Sn�ží, mráz kolem b�ží
22.2. - Skládáme zví�átka z papíru a z drátk�
24.2. – Vyrábíme sn�huláky

23.2. –Kosmetika Mary Kay – nové trendy
v lí�ení, kosmetická poradna, lí�ení zdarma
(svoji ú�ast hlaste, prosím, v MC)
- v hern� MC od 16.00 hod.
O jarních prázdninách v týdnu od 15.-19.2.
bude MC otev�eno pouze ve st�edu 17.2.
- více na www.mckaprik.estranky.cz

P�O�Z�V�Á�N�K�A
na�domácí�uzené
Hajanská�hospoda
13.2.2010
od�19.00�hod.
K�tanci�a�poslechu�hraje�COUNTRYHELL�Blatná

Sbor dobrovolných hasi��
Ln á � e
si dovoluje Vás pozvat na

�������� ����� �
13. února 2010
od 20:00
Kulturní d�m ve Lná�ích
K tanci a poslechu hraje

„TALISMAN – ST“

Vstupné: 100,Ples zahájí vystoupení mažoretek.
Sou�ástí programu je sout�ž o ceny.
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Program 1. pololetí 2010
2.3.

Cestování po jižní Africe s panem
MUDr. Urbanem.

4.4.

A opět léčivá síla bylinek. Oblíbený
MUDr. Baloun.

14.5. Island ve fotograﬁi
Jaroslava Kortuse
6.6.

MA MI opět v akci.
Příprava specialit
rybích specialit na roštu nebo kameni
s pány Maškem a Milotou. V případě
pěkného počasí rožníme venku.
Začátek vždy v 19,00 hodin.

Při matematice
Tolik slov
chtěla jsem říci.
S pravdou jsem němě stála
se řvoucí ženou po pravici.
Kde je pravda?
V jejích slovech
či v mé mysli?
víme obě..
tu i tam..
slzám nebránivši,
viděla jsem ty číslice
hloubě někdě v hrobě.
Karolína Frühbauerová

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Ve dnech 14. – 17. 1. 2010 žilo brn�nské výstavišt�
cestováním. Konal se zde veletrh GO (Mezinárodní veletrh
pr�myslu cestovního ruchu) a REGIONTOUR (Mezinárodní
veletrh turistických možností v regionech).
Za Ciao… jsme se samoz�ejm� také zú�astnili a na obou
veletrzích reprezentovali Blatnou i celé Blatensko.
Tradi�ních st�edoevropských veletrh� cestovního ruchu se
zú�astnilo 1085 vystavujících firem z 19 stát�. Celková
návšt�vnost podle odhadu p�ekonala lo�ských 32 tisíc osob. Zahrani�ní návšt�vníci p�ijeli ze 14 zemí,
p�edevším ze sousedního Slovenska a Polska, ale jednotliví zájemci dorazili také z Austrálie, Malty nebo
Egypta. Veletrh REGIONTOUR op�tovn� p�edstavil turistickou nabídku všech kraj� �eské republiky,
tuzemských region�, m�st, incomingových agentur a ve zvýšeném po�tu i region� z okolních zemí.
Inspiraci k zahrani�ním cestám a pobyt�m p�inesl jubilejní 20. ro�ník veletrhu GO. V nabídce jeho
vystavovatel� - tuzemských cestovních kancelá�í a agentur, zahrani�ních turistických centrál i
poskytovatel� služeb cestovního ruchu - se objevilo rekordních 120 zahrani�ních destinací. Význam
veletrh� podpo�ila p�ítomnost nejvyšších p�edstavitel� kraj� i odv�tví cestovního ruchu jak ze státní
správy, tak z podnikatelské sféry. Jedním z témat veletrhu REGIONTOUR byla propagace �eské
republiky jako kongresové a incentivní destinace. Další odborné doprovodné akce se zam��ily mj. na
rozvoj venkovské turistiky, propagaci folklorních aktivit a gastronomické turistiky nebo na možnosti
zmír�ování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu. Nejvýznamn�jší akcí
bohatého doprovodného programu pro ve�ejnost byl 13. festival film�, fotografií a
publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA 2010. Hlavním tématem setkání, které
je nejv�tší svého druhu v �eské republice, byla himalájská legenda Šangri-la. P�ednášky,
videoprojekce, besedy i výstavy fotografií p�ivedly ve �ty�ech dnech na brn�nské
výstavišt� tisíce cestovatelských nadšenc� z �R i zahrani�í. Z pr�zkumu vyplývá, že �ty�i
p�tiny návšt�vník� na veletrhy GO a REGIONTOUR p�ijížd�jí pravideln�. P�íští ro�ník
veletrh� GO a REGIONTOUR se uskute�ní 13. – 16. ledna 2011.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
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:
Středa:
Čtvrtek a pátek:
Sobota a neděle:

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
7.00 - 18.00 hod.
7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní 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.

Účetní kancelář
Vinice – Rakovnická 1158, Blatná

www.supersro.cz
603 149 505

kromě zpracování dokladů, mezd,
přiznání, poradenství a zastupování,
nabízíme také dodávku ostatních
kancelářských prací
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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��

Autodílna AMK Blatná
Riegrova 773, 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634
Mob: 603 732 579
Provádíme:

► Pneuservis, včetně dodání
pneumatik různých značek
► Vyhledávání a odstraňování
elektronických závad diagnostikou
Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel

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

► Karosářské práce
► Lakování vozidel

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

► Prodej autobarev
► Prodej náhradních dílů


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

�

�
�
�
�

KRMIVA MAŠEK

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

VÝŠKOVÉ PRÁCE

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

STAVEBNÍ ČINNOST

NEJNIŽŠÍ CENY

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

prořez stromů
rizikové kácení

obklady, dlažby
sádrokarton
tel: 602934526
cistenistrech@seznam.cz
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�

�
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Středa 17. února – sokolovna 19,00 hod.

YVETTA SIMONOVÁ a
MILAN DROBNÝ
v hudebním pořadu

JAK ŠEL ČAS
Yveta Simonová – zpěvačka (její konto čítá
přes osm set písní) perfekcionalistka se sametovým hlasem, šarmem, elegancí a vtipem, oblíbená u několika generací posluchačů i diváků a
populární zpěvák, sportovec, ale i autor několika
knížek Milan Drobný, zazpívají nejen své nejznámější písně, ale budou vtipně vyprávět o mužích,
ženách a životě vůbec.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Úterý 23. února – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

Plesy:
Sobota 6. února – sokolovna

13,00 hod. DĚTSKÝ
KARNEVAL
20,00 hod. TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
Sobota 27. února – sokolovna 20,00 hod.

PLES BLATENSKÁ RYBA
Hudba: The Slackers

Zájezdové představení
Středa 24. února – Divadlo Hybernia – 11,00
hod.

BARON PRÁŠIL

Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30
hod.
OBSAZENO
Další zájezdové představení připravujeme na:
27. března (sobota) – muzikál DĚTI RÁJE
- cena s dopravou 800,- Kč a
27. dubna (úterý) – předpremiéra muzikálu
JAK ZABÍT DAVIDA
- cena s dopravou 400,- Kč
Zájemce prosíme o přihlášení nejpozději do
20. února na odd. kultury, tel. 388 422 849

Program kina – únor 2010

Středa 10. 2. v 19:00 hod.
Fantasy ﬁlm USA, 2009, 96 minut, v českém
znění

VÁNOČNÍ KOLEDA
/Falcon/
Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha. Je Štědrý den
roku 1840 a zachmuřený londýnský obchodník
Ebenezer Scrooge, který nemiluje nic jiného
kromě peněz, právě pohřbil svého dlouholetého
kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl, podobně jako
Scrooge, lakomý a schopný vyždímat z lidí i poslední minci...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 12. 2. v 17:00 hod.
Komedie ČR, 2009, 119 minut,

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED

Středa 24. února – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
školy
Čtvrtek 25. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
veřejnost

Připravujeme na březen:
Představení pro MŠ a I.st.ZŠ
Koncert KPH - J. Hošek a D. Hošková –
violoncello
Divadelní představení – Miláček Anna /hrají: M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová,
S. Rašilov, L. Rybová/
Předprodej vstupenek 8. 2. 2010 na odd.
kultury

K tanci a poslechu hraje hudba Z. Koubka

TRIO ARUNDO
Jan Souček – hoboj
Jan Mach – klarinet
Václav Vonášek – fagot
Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003/04
z iniciativy blatenského rodáka, fagotisty Václava
Vonáška. Všichni tři jeho členové působí v předních českých orchestrech.
V programu zazní skladby W.A. Mozarta, J.
S. Bacha, B. Martinů ….
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2009/10
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/Bontonﬁlm/
premiéra
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70.
letech a zároveň se nenechat zmrazit.
Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok
1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých poloh. A maminka,
navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak
bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost
ze života, city pro lásku a chuť na smích? I o tom
je mrazivá komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj
to napohled. Hlavní linkou ﬁlmu je příběh Marty ,
jejích dvou dospívajících dcer – Majdy a Gábiny
– a jejich postupně přicházejících a odcházejí-

cích „tatínků“. Zatímco někteří „tatínkové“ se
postupně snaží zvrátit kolo alespoň českých dějin,
Marta a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto jejich pokusy u komunistického
režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké politiky“
a velkých cílů se tak střetává, doplňuje a prolíná
s každodenní životní realitou.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 19. 2. v 20:00 hod.
Dokumentární ČR, 2009, 100 minut,

MILOŠ FORMAN: CO TĚ
NEZABIJE…

/Cinemart/
O Milošovi Formanovi před rokem 1989
točil Jaromil Jireš pro Němce, Věra Chytilová
pro Belgičany a po sametové revoluci vznikl
konečně český dokument Drž se toho snu v režii
M. Šmídmajera. Zachytil Miloše Formana při jeho
putování na kole z Paříže na MFF v Karlových
Varech a právě jízda na kole tvořila symbolický
motiv k jeho životním a tvůrčím peripetiím. Za
posledních 15 let došlo ve Formanově životě
k velkým změnám a i jeho profesní kariéra prošla
určitými zvraty a peripetiemi... Miloslav Šmídmajer se tak opět vrátil k tomuto stále vzrušujícímu
a inspirativnímu „tématu“, aby zachytil současný
život i myšlení této velké osobnosti a díky osobnímu vztahu i kontaktu otevřel i některá intimní
zákoutí Formanova života, která se stala inspirací pro jeho ﬁlmovou tvorbu a s neobyčejnou
hloubkou a v nečekaných souvislostech zazněla
v jeho ﬁlmech.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
České fordcrossové reprezentaci,
zastoupené i Jakubem Říhou
z SCV Blatná, ležel Řím u nohou
Michal Prokop, Přemysl Tejchman a medailista z loňského Mistrovství
světa v Austrálii Jakub Říha / SCV Blatná / - trio českých fordcrossařů , kteří
svůj letošní první zahraniční start dovedli k naprosté dokonalosti. Městský
závod historickým centrem Říma se stal ryze českou záležitostí a triumfem,
který o poznání vyzdvihl prestiž našeho sportu. Stupně vítězů na římském
náměstí zcela ovládly české barvy - zvítězil Michal Prokop, stříbro vybojoval
Přemysl Teichman, hvězdné trio doplnil sedmnáctiletý Jakub Říha z Písku.
„Čeští fordcrossaři dobyli Řím“, hlásaly novinové titulky vzápětí v reakci
na dokonalý triumf hrdinů z malého středoevropského státu.
Jakub Říha z Písku na tento úspěch vzpomíná s nadšením: „Soupeřilo tam
mezi sebou třicet dva závodníků. Já jsem si ještě před přeborem připouštěl
šanci na účast ve ﬁnále, dokonce jsem tipoval, že se utkám se svými kolegy
z reprezentace. A ono to skutečně všechno vyšlo! Pravdou je, že v první
rozjížďce jsem měl defekt a to mně trošku znejistilo. Další dvě jízdy jsem
ale vyhrál, takže mi v postupu do ﬁnále nic nebránilo“, dodává mladý borec.
Každý závod sebou nese rizika. Podle Jakuba by pád v tomhle městském
závodu byl ale nebezpečnější: „Člověk by skončil na velmi tvrdém povrchu.
Samotný závod byl sám o sobě obtížný a komplikovaný - jezdili jsme v úzkých uličkách, manévrovací prostor byl minimální! Trasu lemovaly uměle
vybudované dřevěné překážky“, představuje písecký jezdec podmínky, za
kterých závodil.
V hlavním městě Itálie strávila česká výprava tři dny. Počasí prý bylo
naprosto ideální: „Teplota se venku stále držela okolo dvaceti stupňů. Chodili
jsme ve volném čase jen v mikinách“, hodnotí klimatické podmínky Jakub.
Závody se konaly v odpoledních hodinách, dopoledne a večer byl dostatek
času na prohlídku stavebních pamětihodností. Celá akce byla divácky velmi
atraktivní, což nejlépe potvrdilo přeplněné náměstí. Sportovní podnik se zájmem sledovali i turisté, kteří se na římské náměstí vypravili za památkami.
V Itálii je cyklistika ve všech podobách nesmírně populární.
Co čeká Jakuba Říhu v letošní sezóně dál? „Máme v plánu objet všechny
závody Českého poháru, Světového poháru a zúčastním se i Mistrovství
Evropy. Pokud se mi podaří dosáhnout v průběhu sezóny dobrých výsledků,
měl bych se dočkat i nominace na Mistrovství světa“, hovoří o svých plánech
fordcrossový nadšenec
Vladimír Šavrda

Mladá fordcrossová hvězda Jakub
Říha byl za úspěch na mistrovství
světa vyznamenán ministryní
školství a tělovýchovy
Jakub Říha z klubu SCV Blatná zažil v sále pražského hradu dvě kouzelné
minuty, o kterých sní stovky mladých sportovců a na které se nezapomíná.
Za bronzovou světovou medaili, získanou na loňském Mistrovství světa
v Austrálii, obdržel z rukou ministryně školství a tělovýchovy paní Kopicové
nadějný fordcrossař originální odznak s národními barvami a letopočtem
2009 jako čestnou odměnu za vzornou sportovní reprezentaci. „Byly to
pro mně nádherné chvilky a ohromná pocta“, vyznává se ze svých pocitů
sedmnáctiletý mladík, jehož loňská australská spanilá jízda se stala senzací
kosmických rozměrů a přitáhla pozornost reportérů nejvýznamnějších tiskovin doma i ve světě, „Ten slavnostní akt mě zavazuje a motivuje k dalším
sportovním výkonům a tvrdému tréninku.“
Na oﬁciálním setkání s paní ministryní byli oceněni všichni sportovci,
kteří v roce 2009 dosáhli na bronzové, stříbrné a zlaté medaile jak na Mistrovství Evropy, tak na Mistrovství světa. Obrovský sál doslova praskal ve švech.
Vyznamenávání jednotlivých přeborníků trvalo více jak dvě hodiny.
Vladimír Šavrda
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Velký úspěch blatenského
hokejbalu v Plzni
Hokejbalisté „A“ týmu mužů TJ Blatná-Datels se o třetím lednovém
víkendu zúčastnili v rámci přípravy na jarní část sezony prestižního
turnaje v Plzni. V supermoderní hokejbalové areně na Lochotíně
vybojovali fantastické první místo! Blatenský druholigový tým uspěl
v těžké konkurenci dalších 6 týmů první a druhé ligy, dále úřadujícího
mistra ČR staršího dorostu a dvou týmů regionálních lig! Úspěšný start
do roku 2010 navíc podtrhl cenou pro nejužitečnějšího hráče turnaje
kapitán Datels Libor Vaníček!

Sobota 16.1. - Základní skupina:
TJ Blatná-HBC Rakovník 3:3(3:2) Vlček P. 2, Vaníček
První utkání se neslo ve znamení velkých zvratů.Rakovník poměrně
rychle vedl 2:0, avšak Blatná odpověděla během 49 sekund !!!třemi!!!
brankami a skóre otočila! Ve druhé třetině Rakovník, jenž posílil odchovanec
a reprezentační obránce Pospíšil mocným ﬁnišem v přesilovce přeci jen
vyrovnal na konečných 3:3
TJ Blatná-HBC Plzeň SD 2:1(0:1) Vaníček, Blecha
Od druhého utkání posílil tým mostecký J. Blecha - působící na podzim
v Blatné na střídavý start. Domácí tým - úřadující mistr ČR st. dorostu se
dostal do vedení v závěru první třetiny. Ve druhé části zavelel k obratu
kapitán L.Vaníček, který nachytal domácího gólmana nahozením a vítězný
obrat dokonal J.Blecha.
TJ Blatná-Bulldogs Brno 2:1(1:0) Blecha, Vacek
Proti čtvrtému týmu I.MNHbL předvedli Datlové další ze super výkonů.
Přestáli úvodní nápor Moravanů a naopak sami šli po využité přesilovce do
vedení. Hosté praktikující jednoduchý hokejbal s častou střelbou ve druhé
třetině vyrovnali a vytvořili si velký tlak. Na vynikajícího Ruska v brance
Blatné však nevyzráli. 50 sekund před koncem se k odraženému míčku dostal
mezi kruhy J.Vacek a nekompromisně do „víka“ rozhodl!
TJ Blatná-Nižbor 2:2(0:0) Vaníček 2
Před posledním utkáním ve skupině měli Datels již jistý postup do boje
o titul. Přesto bylo o co hrát. Vítězství ve skupině zaručovalo přímý postup
do semiﬁnále z prvního místa! V prvni polovině utkání Blatná soupeře
přehrávala a tuto převahu také přetavila do dvoubrankového vedení. Pak
však převzal iniciativu soupeř a po velkém tlaku dokázal nejprve z trestného
střílení snížit a před koncem i vyrovnat.
Náš tým cestoval do Blatné a s napětím čekal na další výsledky dne. Až
pozdě večer v půl desáté bylo dohráno poslední utkání, ve kterém Plzeň
zdolala Nižbor 4:2 a poslala Datels rovnou do semiﬁnále!
Tabulka skupiny A
1. TJ Blatná Datels 9:7 8b
2. Kelti Nižbor 8:7 7b
3. Bulldogs Brno 4:5 4b
4. HBC Rakovník 9:9 4b
5. HBC Plzen SD 6:8 4b
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Tabulka skupiny B
1. Pedagog ČB 10:5 10b
2. HBC Kladno B 9:6 9b
3. Kovo Praha B 8:10 4b
4. TJ Litice 6:7 3b
5. Nordics Most 9:11 3b
V neděli přivezl trenér Málek do Plzně celkem 19 hráčů v čele s V.
Muchlem, hostujícím právě v extraligové Plzni. Navíc vzhledem k absenci
celkem pěti hráčů základního kádru, využil kouč Datels povolenou výjimku
a tým posílil v boji o ﬁnále zkušený písecký centr Marek Kabele.
Neděle 17.1. 2010 - Semiﬁnále:
TJ Blatná-Bulldogs Brno 3:1(0:1) Muchl, Kabele, Diviš
Semiﬁnálový zápas byl oproti utkání se stejným soupeřem ve skupině
o mnoho těžší. Datels hrající na 7 beků a 10 útočníků se těžko dostávali do
tempa, navíc v polovině první části šli hosté z brejku do vedení. Obrat nastal
ve druhé třetině. Nejprve Muchl dělovkou mezi betony od modré vyrovnal,
o chvíli později strhl vedení na stranu Blatné Kabele a fyzicky odpadající
Brňany dorazil v závěru M. Diviš.
Finále:
TJ Blatná DATELS-Nižbor 4:3ss (2:0) Muchl 2, Blecha rozh. nájezd
Diviš
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Ve ﬁnále se střetli dva nejlepší týmy skupiny A a bylo na co koukat.
Úvodní část a polovina druhé třetiny byly v režii Datels, kteří si vybudovali
rychlé, tříbrankové vedení. Nižbor se nevzdal a za svoji bojovnost byl odměněn. Po dvou slepených kontaktních brankách dostal necelé dvě minuty před
koncem výhodu přesilovky a 78 sekund před koncem bylo vyrovnáno!!! Na
řadu tak museli přijít nájezdy, ve kterých M. Diviš rozhodl o nečekaném,
ale za týmový a bojovný výkon zcela zaslouženém prvenství pro blatenský
hokejbalový klub!
Celkové pořadí:
1. TJ BLATNÁ DATELS
2. SK KELTI NIŽBOR
3. SK PEDAGOG Č. BUDĚJOVICE
4. HBK BULLDOGS BRNO
5. TJ HBC KEB KLADNO B
6. TJ KOVO PRAHA B
7. HBC RAKOVNÍK
8. HBC PLZEŇ
9. TJ PLZEŇ - LITICE
10. HC NORDICS MOST

GRATULUJEME
Dolní řada: Jan Vacek, Libor Vaníček, Vladimír Muchl, Matěj Slováček, Matouš Rusko, Radek Matas, František Aleš, Karel Suchý, Aleš Popelka, Marek Kabele
Horní řada: trenér Daniel Málek, Jiří Šouník, Jiří Říha, Tomáš Adámek, Michal Diviš, Anton Murárik, Lukáš Tyrpekl, Jaroslav Blecha, Jan Paukner, Milan Jirka

POZVÁNKA NA FOTBAL
SO 13.2.2010

SO 6.3.2010

9,00

9,00 Březnice-Bělčice /muži/

Písek-Bělčice /muži/

11,00 Blatná-Milín /muži/

11,00 Milín-Písek /muži/

NE 14.2.2010

NE 7.3.2010

9,00

9,00 Sedlice-Horažďovice /dorost/

Nepomuk-Horaždovice /dorost/

11,00 Blatná-Sedlice /dorost/

11,00 Nepomuk-Bělčice /dorost/

SO 20.2.2010

13.00 Blatná-Vodňany /st.žáci/

9,00

Milín-Březnice /muži/

11,00 Blatná-Písek /muži/

14.30 Blatná-Vodňany /ml.žáci/
SO 13.3.2010

NE 21.2.2010

9,00 Písek-Březnice /muži/

9,00

11,00 Blatná-Bělčice /muži/

Sedlice-Bělčice /dorost/

11,00 Blatná-Horažďovice /dorost/

NE 14.3.2010

13.00 Blatná-Nepomuk /st.žáci/

9,00 Nepomuk-Sedlice /dorost/

14.30 Blatná-Nepomuk /ml.žáci/

11,00 Blatná-Bělčice /dorost/

SO 27.2.2010

13.00 Blatná-Strakonice /st.žáci/

9,00

14.30 Blatná-Strakonice /ml.žáci/

Milín-Bělčice /muži/

11,00 Blatná-Březnice /muži/

ST 17.3.2010

NE 28.2.2010

15.30 Blatná-Vodňany /st.žáci/

13,00 Horaždovice-Bělčice /dorost/

NE 21.3.2010

15,00 Blatná-Nepomuk /dorost/

9,30 Blatná-Nepomuk /st.žáci/
11,00 Blatná-Nepomuk /ml.žáci/

VŠECHNA UTKÁNÍ SE HRAJÍ NA UMĚLÉ TRÁVĚ V BLATNÉ
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Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2010
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

1 027 K�
1 233 K�
1 781 K�
2 754 K�
3 887 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel
s bonusem 55 % 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
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