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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

V letošním roce byla v Blatné odhalena pamětní deska malíře Jana Hály, blaten-
ského rodáka, který prožil většinu svého života ve slovenském Važci. 
Nádherné  važecké  kroje mu  učarovaly  a můžeme  je  vidět  i  na  jeho  obraze 

Betlehemci,  který  přinášíme  jako  vánoční  dárek  s  laskavým  svolením Hálovy 
rodiny.

Po řadu let maloval pro Blatenské listy roztomilé vánoční pohlednice vnuk Jan 
Hály, Jan Olejník. Z jeho pozůstalosti přinášíme v tomto čísle ještě několik obrázků 
na straně 23.

Klidné prožití vánočních svátků a spokojenost a hodně 
zdraví v roce 2012 přejí Blatenské listy
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VÁCLAV HAVEL V BLATNÉ
29. 5. 1990

Vítězství pravdy a lásky nad lží 
a nenávistí je od 18.12.2011 už 

jen na nás
Od večera hoří v Blat-

né svíčky Několik desítek 
občanů se sešlo 19. pro-
since odpoledne k pietní 
akci  u  sochy  Svobody 
u  Blatenské  věže,  aby 
uctili památku prezidenta 
Václava Havla. 

Účastníci  zazpívali 
hymnu,  několik  vět  pro-
nesl starosta města.  † 18. 12. 2011
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 KTUALITYA Vzkaz pro agresivního cyklistu 
Žádám cyklistu, který jezdí každý den ráno v 5:00 

– 5:10 hod po tchořovické rovince směrem do Blatné, 
aby se nad sebou zamyslel a přestal házet na protije-
doucí auta nějaké předměty. Jeho jméno zatím záměrně 
uvádět  nebudu. On  sám dobře  ví,  jak  se  na  silnici 
chová. Místo toho, aby si pořídil lepší světlo a dbal na 
svoji bezpečnost (často je vidět až na poslední chvíli), 
tak na cestě ohrožuje sebe a i ostatní. Opakovaně útočí 
na auta, která  jedou v protisměru. Možná ho vůbec 
nenapadá, že ničí majetek ostatních a hlavně, že může 
dojít k nějaké tragédii. 

Tímto chci varovat ostatní řidiče, aby si na tohoto 
cyklistu dávali pozor. Je opravdu nebezpečný!

Snažím  se  to  řešit  nejprve  po  dobrém.  Pokud 
s  těmito útoky nepřestane, bude vše předáno Policii 
ČR i s dokumentací. 

Co nového nás čeká 
na MěÚ od 1. 1. 2012

Finanční  oddělení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o míst-

ních poplatcích platí pro rok 2012 beze změny.
Poplatek ze psů starších 3 měsíců je splatný 

nejpozději  do  30.  6.  příslušného  kalendářního 
roku.

Sazba  poplatku  za  provoz  systému  shro-
mažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů zůstává pro 
rok 2012 ve výši 420 Kč. Fyzické osoby, které 
mají ve městě  trvalý pobyt, nebo které mají na 
území města Blatná ve vlastnictví  stavbu urče-
nou nebo  sloužící  k  individuální  rekreaci,  jsou 
povinny  zaplatit  poplatek  nejpozději  do  31.  5. 
příslušného  kalendářního  roku.  Poplatky  jsou 
nejčastěji placeny v pokladně městského úřadu, 
T. G. Masaryka 322.

Zpracovala Ing. Dagmar Malečková, 
vedoucí finančního oddělení

„ HOJ, TY ŠŤĚDRÝ VEČERE,
   TY TAJEMNÝ SVÁTKU!
   COŽE KOMU DOBRÉHO
   NESEŠ NA PAMÁTKU?“
ADVENT  pomalu  končí,  za  dveřmi  čeká 

ŠTĚDRÝ DEN.
  Již v minulém čísle jsme se zmiňovali, jak 

naši  předkové  prožívali  tento  den,  večer  byl 
považován za významný , magický. Vše co se na 
Štědrovečerním stole podávalo, bylo symbolické. 
Mělo přinést zdraví, štěstí, úrodný rok, ochraňovat 
proti nemocem, úrazům a zlým silám…

- SVÍTÍ-LI NA ŠTĚDRÝ DEN OD DEVÁTÉ 
HODINY JASNĚ SLUNCE, BUDE KRÁSNÉ 
POČASÍ NA ŽNĚ OBILNÉ,  SENNÉ  I OTA-
VOVÉ

- VÍTR NA ŠTĚDRÝ DEN OD PŮLNOČNÍ 
STRANY, RADUJ SE, ROK BUDE PLENNÝ 
A ÚRODNÝ

-  PADÁ-LI NA  ŠTĚDRÝ VEČER  SNÍH, 
URODÍ SE HOJNĚ VÍNA I CHMELE

A stejně  jako  se všechny děti  těší na dárky, 
které pod stromečkem najdou, přejí si, aby byla 
splněna jejich přání, tak i my dospělí si přejeme, 
abychom tam našli naše splněná přání – vydařený 
nový  rok,  porozumění  s  lidmi  nejen  blízkými, 
zmírnění  všech  našich  starostí  každodenního 
života  drobnými radostmi, a tak v pohodě, zdraví 
a spokojenosti prožít další nový rok.

Náš obchod Lidové řemeslo se již po 13 let své 
existence v Blatné snaží všem našim zákazníkům 
nabízet  výrobky  českého uměleckého  řemesla, 
které  nám právě  tyto  drobné  radosti  přinášejí. 
Pevně věříme, že nás navštěvujete rádi, že u nás 
najdete vždy něco nového co pohladí vaši duši. 
Stejně tak jsme se po celou dobu naší existence 
snažili  obohatit  blatenské  kulturní  dění  vždy 
nějakou novou zajímavou akcí, ke kterým patří 
také Staročeské Vánoce. Doufáme, že tomu tak 
bude i v příštím roce.

KRÁSNÉ A PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁT-
KY S ALESPOŇ TROCHOU SNĚHOVÉ 
NADÍLKY,  ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ 
ROK VŠEM ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH 
LISTŮ PŘEJE

Eva Fučíková, lidové řemeslo
www.lidove-remeslo.cz

Dne  15.  12.  2011  pohřbila 
Blatná svého policejního náčel-
níka, pana

Bc.Bohuslava Hřebečka, 
který tragicky zahynul ve Stra-
konicích  6.12.2011. V nesmy-
slné šikaně sousedských a me-
diálně  překroucených  vztazích 
vyhasl zbytečně život. Všichni, 
kteří se na tom podíleli by měli 
zpytovat svědomí.

foto a text : Petr Vích, kronikář

Křest publikace Silvie 
Veselé - Soukupové: 

Jan Pavel Hille, blatenský 
kněz a regionální historik

Městské muzeum v Blatné vydalo za finanční 
podpory MKČR  tuto  publikaci  k  150.  výročí 
narození    významného  historika  blatenského 
regionu,  archiváře,  literáta,  fotografa,  kasejo-
vického  a  blatenského  děkana.  Slavnostnímu 
křtu  knihy  v  blatenské  knihovně  dodaly  lesk 
projevy starosty města Mgr. B. Navrátila, ředi-
tele Prácheňského muzea v Písku, Dr. Petráška 
a autorky publikace a také hudební vystoupení 
žáků a učitelů ZUŠ Blatná. Symbolicky se jedná 
o publikaci  z řady Osobnosti Blatenska s číslem 
jedna. Důvodem, proč tak významná osobnost 
našeho regionu musela dlouho čekat na odpo-
vídající ocenění není těžko uhodnout: jedná se 
přeci o duchovního a od pádu minulého režimu 
uplynulo teprve 20 let .

„PODĚKOVÁNÍ“
Jak už tomu bývá zvykem, lidé si na Vánoce zdobí 

svá obydlí různými vánočními ozdůbkami. I já jsem si 
vyzdobila okna s radostným pocitem, že i kolemjdoucí 
se na náměstí budou mít na co dívat. Hned od začátku 
jsem s trochou nadsázky vykládala, že tomu dávám tak 
den, maximálně dva. Co se tohoto týče, výzdoba mi 
vydržela skoro měsíc, takže vlastně můžu být ráda. 

Chtěla bych tedy tímto srdečně poděkovat nezná-
mému vandalovi a především zloději, který se nestyděl 
mi ozdoby z truhlíků ukrást. Doufám, že kdykoli se na 
ně teď podívá (pokud je ovšem nevyhodil, čemuž bych 
se u člověka takového charakteru nedivila), vzpomene 
si na to, jaký je to hlupák a jak sprostě se ve vánočním 
čase zachoval. 

Opravdu vřelé „díky“ Tobě, že mě nenecháváš 
na pochybách, že někteří lidé prostě nestojí za to, 
aby je měl někdo rád. 

Lucie Braunová      www.blatensko.com

BLATENSKÉ LISTY SE PO VÁ-

NOČNÍCH SVÁTCÍCH JAKO VŽDY 

NAKRÁTKO ODMLČÍ, PRVNÍ ČÍSLO 

V ROCE 2012 VYJDE  27. LEDNA, 

UZÁVĚRKA BUDE 23. 1. 2012.

Foto:
MgA. 
Bronislava 
Winklerová
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Mikulášská besídka 
Na Vinici

V neděli 4. 12. 2011 se v odpoledních hodinách konala dětská Mikulášská 
besídka  v  hospodě Na Vinici. Od 14:00  byly  pro  děti  připraveny  různé 
hry a soutěže, při kterých téměř každý malý účastník alespoň na chvilku 
zapomněl, proč vlastně přišel a co je v podvečer ještě čeká. Odměnami pro 
soutěžící byly cukrovinky a pro rodiče byly největší odměnou určitě úsměvy 
na dětských tvářích.

Po 16:00 nás pak konečně navštívili čerti, andělé a samozřejmě i Mikuláš. 
Většině dětí ztuhl úsměv na tváři. Všechny děti (až na ty nejmenší) sebraly 
odvahu a přišly za Mikulášem do čertovského koutku, kde mu recitovaly 
a  zpívaly,  co  jim  strach  dovolil. Anděl  rozdával  balíčky,  kterými  zase 

vracel děti do nálady. Konec dobrý, všechno dobré – na závěr si děti s čerty 
společně zatancovaly. 

Velké  poděkování  patří manželům Zbíralovým  za  krásné  provázení 
celým odpolednem. Dále  děkujeme všem,  díky  kterým bylo  odpoledne 
pestré a také štědré :-)

p. Josef Slezák, VISHAY, p. Tomášková-hračkárna, p. Vítková-Tulipa, p. 
Žíla –velkoobchod, Daniela Poskočilová, p. Maňasková –Rozmarýna, Pojer 
–nářadí, p. Pojerová –FitnessONE, p. Blovský –drogerie, p.Tvrdý –Spar, 
p. Šourková –květinka, p. Jelínková –papírnictví, p. Lebedová –Terezka, 
p. Cihlová –švadlenka, p. Lebedová –řemeslo, Mako, p. Drnek –drogerie, 
p. Halgaš –nápoje, p. Vetešníková –Robin oil, Tereza Mašková, p. Krameš, 
Textil pod věží, p. Mikešová, Renata Fiňková – Chlanová. 

Martina Slezáková

Poděkování
Vážení občané,

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné s. r. o., 
Vám touto cestou děkuje za spolupráci, kterou jste nám věnovali 
v roce 2011, a to jak v rámci zimní údržby, tak i na jiných pracovních 
úsecích naší společnosti. Věříme, že v této naší vzájemné spolupráci 
budeme pokračovat i v roce nově příchozím. 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků Vánočních a do Nového 
roku vykročení tou správnou nohou a hodně štěstí, to proto, že je 
krásné, ale hlavně hodně moc zdraví, to proto, že je vzácné!

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné s. r. o.

Plakátovací plochy v 
Blatné

Technické služby města Blatné s. r. o., by touto cestou chtěly 
požádat  provozovatele místních  restauračních  zařízení,  ve  kte-
rých dochází k realizaci uměleckých vystoupení, aby nevyužívali 
kontejnery na separovaný sběr a jiné veřejné plochy, jako plochy 
plakátovací. Tento problém byl zaregistrován v uplynulém týdnu 
a neradi bychom případnému provozovateli účtovali náklady za 
odstranění plakátů. V Blatné je přeci jen dost oficiálních míst pro 
umisťování plakátů, tak je prosím využívejte!!!

Tímto Vám Technické služby města Blatné s.  r. o., děkují za 
spolupráci.
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Vítání občánků na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

Tradiční slavnost vítání občánků se uskutečnila 6. prosince 2011 v obřadní síni blatenského zámku.
S recitací a písničkou vystoupily děti z Mateřské školy Blatná, ul. Šilhova. 
Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 16 občánků Blatné:

Nela Šampalíková  nar. 25.02.2011
Šimon Teska    nar. 07.06.2011
Anežka Hrubá     nar. 02.08.2011
Antonín Rezek    nar. 11.08.2011
Jiří Čedík      nar. 12.08.2011
Leontina Novotná    nar. 19.08.2011
Štěpánka Čadková    nar. 26.08.2011
Matěj Lehečka     nar. 27.08.2011
 
Do života přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky také občánkovi Matyáši Boškovi, nar. 09.09.2011.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4 000,- Kč. 
V letošním roce byl vyplacen příspěvek 57 maminkám malých občánků města Blatná.

Zásady pro výplatu:
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč je vyplácen narozeným dětem od roku 2008. Nárok na příspěvek má matka dítěte, pokud má v době narození dítěte trvalý 

pobyt v Blatné či jejích osadách po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná. 
Za stejných podmínek bude příspěvek vyplácen i v roce 2012.

Ing. Hana Valachová, správní odbor MěÚ Blatná

Karin Hrabalová   nar. 31.08.2011
Barbora  Mlíčková   nar.04.09.2011
Adéla Sedláčková    nar. 26.09.2011
Tobias Bárta      nar. 04.10.2011
Natálie Kroftová   nar. 06.10.2011
Barbora Jandová   nar. 08.10.2011
Sofie Vrbová     nar. 20.10.2011
Filip  Mrázek     nar. 28.10.2011






Kostel 
Zasvcení

Datum
24. 12. 25. 12. 26. 12. 

Blice 
Sv. Petr a Pavel 

22:00 
jáhenská bohoslužba 11:00 

Blatná 
Nanebevzetí Panny Marie 16:00 8:30 8:30 

Budislavice 
Sv. Jiljí 11:30 

Hvožany 
Navštívení Panny Marie a sv. Prokop 

10:00 

Kadov 
Sv. Václav 10:30 

Kasejovice 
Sv. Jakub Starší 22:00 9:30 9:30 

Kocelovice 
Sv. Bartolomj   8:00 

Lnáe 
Nejsvtjší Trojice 8:00 

Radomyšl 
Sv. Martin  8:00 8:00 

Sedlice 
Sv. Jakub Starší  9:15 9:15 

Záboí
Sv. Petr a Pavel  10:45 

Zadní Zborovice 
Sv. Ludmila 16:00 

Pro bližší informace kontaktujte: 

P. Josefa Charypara, administrátora farnosti Blice: 318 682 289 
P. Mgr. Roberta Konrada Paruszewského, administrátora farností Kasejovice, 

Budislavice a Lnáe (s filiálním kostelem v Kocelovicích): 731 402 944
P. Ing., Mgr. Jana Kuníka, administrátora farnosti Hvožany: 318 665 182

P. Jiího Cihlenu, administrátora farností Sedlice, Radomyšl, Záboí  
a Zadní Zborovice: 383 493 482

Program na leden 2012
POZOR – změna!
MC Kapřík se bohužel nepodařilo zajistit finanční prostřed-

ky na pokrytí mzdových nákladů koordinátorky, proto bude MC 
bohužel od ledna 2012 otevřeno jen dvě dopoledne v týdnu – 
v pondělí a ve středu, kdy budou program zajišťovat pouze dobrovolnice. 
dopoledne:

PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 

hejbejte se!) 
odpoledne :

PO: 15:00 – 16:00  -  Šikovné ploutvičky 
Program na pondělky a středy

4.1.    -  Tři králové
9.1.    -   Malujeme,lepíme
11.1.  -   Vločkový řetěz
16.1.  -   Krmítko pro ptáčky
18.1.  -   Pan tučňák
23.1.  -   Karnevalové masky
25.1.  -   Sněhulák
30.1.  -   Malujeme prstovými barvami

Děkujeme všem maminkám dobrovolnicím,
které ve svém volném čase pomáhaly s přípravou vánoční prodejní výstavy.

Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí nejen v novém roce
přejí  maminky a děti
                                       z MC Kapřík   Blatná
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Tuto středu jsme se sešli s dětmi, které chtěly, 
před naší školou, abychom šli společně do kina. 
Akci organizovali zástupci žákovského parlamen-
tu.  Film  se  jmenoval Tintinova  dobrodružství: 
Tajemství jednorožce. Když jsme si koupili lístky, 
tak nás pan Kotrouš vzal do promítací místnosti. 
Potom  jsme  se  všichni  přesunuli  do  kinosálu. 
Film byl moc pěkný a všem se líbil. Když film 
skončil, ještě jsme všichni dostali plakát. Až bude 
na programu kina další film pro děti, určitě akci 
zopakujeme.

Vít Voříšek, zástupce ŽP

7. prosince uspořádal ŽP po domluvě s vede-
ním školy akci pod názvem „Pojď s námi do kina“. 
Šlo hlavně o to, aby žáci prvního stupně, jejichž 
rodiče nejsou zrovna fanoušky animovaných filmů 
nebo jsou časově zaneprázdnění, mohli navštívit 

v doprovodu starších spolužáků kino. Dětičky se 
sešly v hojném počtu před školou v 18:30 a spo-
lečně se odebraly do sokolovny. Každý si dokonce 
sám koupil vstupenku. Celkem se sešlo 22 dětí, 
což  určitě  udělalo  radost  provozovateli  kina  p. 
Kotroušovi, který je naoplátku vzal do promítací 
kabiny. Po  této malé  exkurzi  do  zákulisí  kina, 
jsme se už přesunuli do sálu. Ten byl téměř celý 

Pojď s námi do kina... aneb do kina 
se žákovským parlamentem ZŠ TGM

náš, a tak se každý mohl „uvelebit“ podle libosti. 
Někteří se usadili do „první lajny“, jiní sledovali 
film z dvousedadel v poslední  řadě.... A pak  to 
začalo.  Film Tintinova  dobrodružství  opravdu 
stál  za  to.  Jedna  akční  scéna  střídala  druhou. 
Nakonec mladý  hrdina  známých  komiksových 
příběhů vyřešil další spletitý případ. Při odchodu 
z  kina  nás  ještě  p. Kotrouš  obdaroval  plakáty. 
Doufám, že se všem tato akce líbila a že příště 
uvítá tuto akci žákovského parlamentu ještě větší 
počet žáků i rodičů. Těšíme se na to!!! Děkujeme 
p. Kotroušovi za možnost nahlédnout do zákulisí 
i za dárky, které si děti odnesly.

Mgr. Jaroslav Voříšek

Žáci výtvarného 
oboru ZUŠ Blatná 
vystavují v Písku
Blatenské veřejnosti je vcelku známo, že špič-

kové práce žáků výtvarného oboru zdejší Základní 
umělecké  školy  byly  vystavovány  na mnoha 
výstavách v České republice a v zahraničí. Ten-
tokrát bychom se rádi zmínili o výstavě, kterou 
škola připravila v prostředí Poštovní spořitelny na 
Velkém náměstí v Písku. Výstava byla zahájena 
16.  listopadu a návštěvníci  ji mohou zhlédnout 
až do konce března příštího roku. Na stojanech 
a  v  klip  rámech,  které  jsou  ideální  volbou pro 
instalaci  dětských  obrázků,  je  vystaveno  přes 
čtyřicet maleb. Slavnostní vernisáže se zúčastnili 
vystavující  žáci  i  jejich  rodiče. Škola    zajistila 
autobus, kterým účastníci akce mohli jet. Po úvod-
ním projevu zahrál soubor  Samhain a Blatenští 
dudáci. Pro přítomné děti byly připraveny dárky 
a malé občerstvení. Nejlepších šest kreseb bylo 
Poštovní spořitelnou oceněno. 

Jiří Kovář - učitel VO

Předvánoční vyrábění 
s předškoláky

Adventní čas by měl být dobou klidu, rozjímání, 
setkávání se s blízkými a přáteli. My jsme si tento čas, 
jako  již  každoročně,  zpříjemnili  setkáním  s  našimi 
předškoláky. Navštívili nás ve čtyřech dnech v druhém 
adventním týdnu. Přišly děti z MŠ Šilhova, Vrchlické-
ho  a Husovy Sady.

Vánoční atmosféru nám hned na začátku každé-
ho  setkání  vykouzlila  paní  učitelka  Pavla  Fousová 
vystoupením prvňáčků. Děti z MŠ nezůstaly pozadu 
a předvedly nám, že i ony umí spoustu básniček a písní. 
Naši větší školáci pak pomohli dětem vyrobit vánoční 
svícínek. Nezůstalo ale jen u toho! Přišel na řadu i pra-
covní list jako pro opravdové školáky. Předškoláci nás 
svými dovednostmi a šikovností přesvědčili o tom, že 
už se opravdu za krátký čas mohou stát skutečnými 
školáky! 

Po tak náročném dopoledni přišlo vhod i drobné 
občerstvení, které malé pracanty posilnilo na cestu do 
MŠ v tak sychravém počasí. Na závěr nemohlo chybět 
společné zpívání koled za doprovodu kytary. 

Doufám, že jsme si společně strávený čas všichni 
užili a že takových příjemných chvil bude v budoucnu 
přibývat. Už teď vám mohu slíbit, že se na všechny 
děti i rodiče budeme těšit v novém roce  při lednových 
dnech otevřených dveří. Přesný termín se včas dozvíte. 
Anebo se uvidíme až 10. a 11. února u zápisu.

Za všechny spolupracovníky  ZŠ T. G. Masaryka 
bych vám všem a hlavně dětem chtěla popřát krásné 
a pohodové svátky vánoční a do nového  roku 2012 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Zdenka Voříšková, ZŠ TGM Blatná
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Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz      e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

13.1. 2012   SOUTŽ  NEJEN  VRBEÁK  19,00 hod. 
VE   SMAŽENÍ   BRAMBORÁK

Do soutže se mžou zaregistrovat jednotlivci i skupiny na tel. 724 119 332 nebo mailem, pánviku a tsto 
pipravené pedem s sebou. Výsledky vyhodnotí nezávislá porota Duo MA-MI.  

Zveme všechny na tuto show a ochutnat dobré bramboráky.  

JAK PŘEŽÍT VÁNOCE
aneb

…ještěže jsou s námi děti…
Tuhle jsem přemýšlela o tom, jak by měl člověk prožít adventní období. 

V klidu a míru, jistě. V ideálním případě v horách. Chodit po sněhových 
cestách, s hlavou blíž k nebi. Celodenní úklid myšlenek a ten fantastický 
horský vzduch. Ve skutečnosti se brodím ulicemi, po nichž pobíhají vyšinutí 
závodníci. Tu jejich rallye moc nechápu. I když si postavili dráhu z vánočních 
kulis, směřují patrně jinam. Není dobré se jim připlést do cesty. Ti lidé jsou 
většinou vzteklí a vůbec s nimi není řeč. Nemají čas. Nestíhají. Nemají nape-
čeno. Nemají nakoupeno. Nestačili uklidit. Chovají se jako blázni. Myslím, 
že rozumnější jsou v tomto případě děti. Jsou na tom v podstatě mnohem 
lépe. Mají rádi prosinec, milují, když píší svá tajná přání do psaníček, která 
večer pokládají za okno s nadějí, že  i  to  jejich přání bude přečteno a na 
Štědrý den splněno.

I u nás v mateřské škole jsme se snažili celý prosinec plnit dětem jejich 
vánoční  přání  a  navodit  to  pravé kouzlo Vánoc. Přichystali  jsme pro ně 
několik zajímavých akcí, činností a zážitků, aby jim to „těšení na Ježíška“ 
rychleji utíkalo.

Navštívili  jsme čerty v  Infocentru v Blatné,  přichystali  jsme pro děti 
mikulášskou nadílku v MŠ, společně jsme se vydováděli na výzdobě tříd, 
předškoláci se zúčastnili tzv. výtvarné dílničky v ZŠ TGM,vystupovali jsme 
při příležitosti Vítání občánků v Blatné, společně jsme se sešli při vypouštění 
balónků s přáním Ježíškovi, ozdobili jsme si vánoční stromeček, u kterého 
jsme si zazpívali koledy a zarecitovali vánoční básně, v MŠ jsme přivítali 
děti ze ZŠ TGM, s kterými  jsme si zazpívali vánoční písně a koledy, na 
jednotlivých  třídách  proběhlo  adventní  posezení  s  rodiči  a  samozřejmě 
i k nám do školky zavítal Ježíšek. Pod stromečkem nenašly letos překvapení 
pouze děti, ale díky firmě LEIFHEIT  se mohly těšit z dárků i naše provozní 
pracovnice.

Děkujeme rodičům za aktivitu při sběru hliníku, kaštanů a žaludů. Za 
získané peníze z  těchto  soutěží  jsme pořídili  dětem do každé  třídy nové 
hračky a pomůcky.

Ať Vás zima příliš nestudí, televize tolik nenudí, stromek ať Vám často 
nepadá a vydrží Vám dobrá nálada ☺. Do nového roku hodně pohody, šťastné 
náhody, žádné nehody, legrační příhody a další života výhody přeje rodičům, 
dětem a všem čtenářům Blatenských listů  kolektiv  MŠ Šilhova Blatná.

…..Ještěže jsou s námi děti…, vždyť právě ony nám vytváří Vánoce 
takové, jaké by měly    opravdu být

H.P.









   




Na pání možno zajistit veei 

Rezervace míst osobn v hospod nebo na telefonu 602 123 656 

Možno pijít i bez rezervace 
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Historické souvislosti
První  známý  kadovský  farář  se  jmenoval 

Ubislav a  je připomínán  roku 1362, kdy zdejší 
beneficium směnil s Frenclinem, farářem ve Va-
cově. Svolení k tomu dali patroni kostela Racek 
ze Žihobec a Vyntíř z Kadova s bratrem Jarosla-
vem, předkové rodu Řesanských z Kadova, který 
byl na Blatensku usedlý až do 17. století. Erbem 
rodu bylo zlaté vozové kolo v modrém poli. Ka-
dovský kostel nebyl ve středověku příliš bohatý. 
Papežské pokladně odváděl v letech 1369–1405 
pouze 7 grošů pololetního desátku. Příjmy kostela 
se poněkud zvýšily, když se roku 1393 zavázal 

Jakub ze Žihobec, 
příbuzný  kadov-
ských  vladyků, 
odvádět mu desá-
tek ze svého dvo-
ra  ve  Lnářském 
Málkově a zvláš-
tě  pak  když  Jan 
Šelmberk  z  Ka-
dova  zřídil  při 
kos te le   mešní 
fundaci.   Roku 
1403  se  k  plně-
ní  této  fundace, 
která  spočívala 
ve sloužení jisté-
ho  počtu mší  za 
fundátora  a  jeho 
rod ,   p ř ih l á s i l 
nově  instalovaný 

kadovský farář Petr. Jen pro zajímavost dodejme, 
že mše za Jana Šelmberka z Kadova se v kostele 
sloužily ještě počátkem 20. století.

Vladykové z Kadova byli katolickým rodem, 
a proto ještě roku 1428 dosadil Zdislav z Kadova 
na zdejší faru katolického kněze Blažeje, který zde 
působil snad ještě roku 1434, kdy uváděl v úřad 
nového faráře do Kotouně. Roku 1515 spravoval 
kadovskou  farnost  kněz Volfgang,  který  psal 
traktáty  proti  utrakvistům  (kališníkům)  a  stou-
pencům Jednoty bratrské, což svědčí o  tom, že 
patroni kostela, nyní již příslušníci rodu vladyků 
z Brloha, stáli v tu dobu na katolické straně. Roku 
1541 byl v Kadově farářem Václav, který se však 
pro své prý nevalné kvality netěšil oblibě farníků. 
O  čtvrt  století  později  byl  kadovským  farářem 
Marek Lojka. Tomu  se  ale  nejspíše  na  chudé 
faře nelíbilo, a proto žádal roku 1567 pražského 
arcibiskupa  o  přeložení,  jak mu  bylo  slíbeno 
na kněžské konvokaci  (shromáždění)  v Blatné. 
Vyhlédl  si  faru  ve  Starém Sedle  na  orlickém 

panství Švamberků, která byla o poznání bohat-
ší. Arcibiskup  však Marku Lojkovi  nevyhověl 
a přeložil ho „jen“ do Záboří. Zajímavá situace 
nastala kolem osoby kališnického kněze Jeronýma 
Pražského,  který  spravoval  kadovskou  farnost 
roku 1587. Pražský arcibiskup Martin Medek ho 
označil za nepřijatelného a požadoval na patro-
novi  kostela  jeho odvolání.  Patron,  kterým byl 
tehdy Alexandr Záborský z Brloha, se však kněze 
zastal a odvolával se na to, že byl řádně vysvěcen 
Medkovým předchůdcem arcibiskupem Brusem, 
a že je oblíben farníky. 

Záborští z Brloha pečovali řádně i o údržbu 
kostela  a  jeho  zařízení.  Pravděpodobně  právě 
příslušníci  tohoto  rodu  pořídili  počátkem  16. 
století  pro  kostel  několik  cenných  pozdně  go-
tických  soch  a  liturgické  náčiní. Dále  v  této 

souvislosti  připomeňme Ladislava Záborského, 
který nechal v  letech 1631–1635 obstarat nový 
kostelní mobiliář. 

Po roce 1624 zajišťovali duchovní správu při 
kostele pro nedostatek světských kněží horažďo-
vičtí minorité. A když už byl do Kadova nějaký 
duchovní dosazen, většinou zakrátko zase odešel 
„na lepší“. Kadovská farnost byla přitom vcelku 
rozsáhlá. Vedle Kadova  zahrnovala  Lnářský 
Málkov,  Pole,  Slatinu, Vrbno, Mračov  a  roku 
1654  byl  připojen  ještě Bezděkov  s  filiálním 
kostelem  sv. Ondřeje  a  vesnicemi Nezdřevem, 
Zahorčičkami a Hradištěm. Není divu, že patron 
kostela,  kterým byl  roku  1660 Kryštof Hynek 
Karel ze Svárova, pán na Poli, žádal arcibiskupa 
o dosazení nového duchovního. To se však nestalo 
a kadovsko – bezděkovská farnost byla připojena 
k Záboří. Zde tehdy působil svérázný kněz Blažej 
Ignác Vencelius Holický, který byl znám tím, že 
se často dostával do konfliktů s farníky i patrony. 
Jednou ho dopálilo, že si dva přítomní šlechtici 
během jeho kázání mezi sebou povídali. Mrštil 

o zem kropáčem (na kropení lidu svěcenou vodu), 
sestoupil z kazatelny a odmítl pokračovat. Upo-

kojil se až tehdy, když se mu oba pánové 
přišli omluvit a jeden mu navíc slíbil sud 
piva. Jindy se třeba pohádal s kostelníkem 
a během výměny názorů ho udeřil pěstí do 
obličeje.  Při  návštěvě  na  zámku v Poli, 
kam byl pozván rodinou patrona na oběd 
a kuželky, zase zpochybňoval pravomoci 
zámeckého pána vůči kadovskému kostelu. 
Tvrdě postihoval prohřešky farníků proti 
katolické morálce, bez ohledu na to, zda 
byl hříšník prostého či urozeného původu. 
Rytíři  Jeníškovi  z  Lnářského Málkova 
sice pokřtil nemanželského syna, dal mu 
však finanční  pokutu  a  ještě mu  zabavil 
voly, kteří novopečeného otce přivezli do 
Kadova na saních. 

Po  odchodu  faráře Holického  roku 
1663 měl  Kadov  po  dvě  desetiletí  opět  své 
vlastní duchovní, než byl roku 1682 definitivně 
přifařen  k Záboří. V  tu  dobu  se  také  celá  far-
nost  stala  součástí  lnářského  panství.  Spojení 
se Zábořím  trvalo  až  do  roku  1756,  kdy  byla 
kadovská  farnost  z  iniciativy  patrona,  hraběte 
Františka Karla Rudolfa Sweerts – Sporcka, opět 
osamostatněna. Do obnovené kadovské farnosti 
zůstal začleněn Bezděkov s filiálním kostelem sv. 
Ondřeje a příslušejícími vesnicemi Nezdřevem, 
Hradištěm a Zahorčičkami. Při josefínských úpra-
vách hranic farních obvodů roku 1786 pak byla 
farnost zmenšena o Hradiště, které bylo přifařeno 
ke Kasejovicům  a Mračov,  jenž  byl  připojen 
k Záboří.  Prvním  farářem obnovené  kadovské 
farnosti byl roku 1756 ustanoven Matěj Rybička, 
rodák  z Kasejovic,  který  však neměl  zpočátku 
v Kadově vlastní farní obydlí, a tak přebýval na 
zámku v Bezděkově. Současná barokní fara byla 
v Kadově postavena až  roku 1758. Roku 1761 
bylo  v Kadově  na  základě  fundace  pražského 
měšťana Augustina Pivce (otec druhého kadov-
ského  faráře Václava Pivce)  zřízeno kaplanské 
beneficium. Právě jako kadovský fundační kaplan 
začínal roku 1884 svou církevní kariéru P. Jan Pa-
vel Hille (1861–1943), který posléze proslul jako 
nadšený regionální historik a také jako propagátor 
fotografické techniky na Blatensku. Roku 1890 se 
stal kadovským farářem a zdejší farnost spravoval 
až do roku 1910, kdy přešel na děkanské místo do 
Kasejovic. V současné době dojíždí do Kadova 
duchovní v Blatné.

Stavební vývoj
Nejstarší sou-

část  kostela,  po-
staveného v blíz-
kosti šlechtického 
sídla, představuje 
sakristie s docho-
vanou  křížovou 
klenbou  z  dru-
hé  poloviny  13. 
století. Tato  část 
kostela byla pres-
bytářem původní 
gotické  stavby. 
Vzhledem k poz-
dě j š í   ba rokn í 
přestavbě,   př i 

Kadov – farní kostel sv. Václava

Bohoslužebná roucha a 
náčiní kadovského kostela na 

fotografii J.P. Hilleho (Městské 
muzeum v Blatné).

Detail gotické klenby v sakristii 
- bývalém kněžišti (foto NPÚ).Celkový pohled do interiéru (foto NPÚ).

Detail architektonické výzdoby lodi (foto NPÚ).

Celkový pohled od jihu (foto NPÚ).



Ročník 22 (32) Blatná 23. prosince 2011 Číslo 22 / strana 9

níž byla větší část 
starého  kostela 
stržena,  nemáme 
v podstatě žádnou 
představu  o  jeho 
dalším  stavebním 
vývoji.  Původní 
podoba  kostela  je 
ovšem  zachycena 
na mapě  lnářské-
ho  panství  z  roku 
1698.  Tehdy  šlo 
o  jednolodní stav-
bu  s  kvadratic-
kým presbytářem, 
sanktusníkem  na 
střeše  lodi  a  jižní 
předsíní. V blízkosti  kostela  stála  dvoupatrová 
stupňovitá zvonice s cibulovitou střechou.

Po  obnovení  farnosti  dal  patron,  hrabě  Jan 
František Kristián Sweerts – Sporck, starý kostel 
strhnout  a  nahradit  ho  důstojnou  a  současně 
prostornější  pozdně barokní  stavbou,  dokonče-
nou  roku  1765. Autor  plánů  není  znám,  podle 
pamětního spisku vloženého po skončení prací do 
koule na věži však víme, že se na stavbě podíleli 
zednický mistr Kašpar Švankmajer, tesařský mistr 
Jiří Kaplan a kovářský mistr Jan Šolle. Do no-

vostavby byl, jak již 
víme, zakomponován 
presbytář původního 
kostela v nové funk-
ci  sakristie.  28.  září 
1765 byl nový kostel 
slavnostně  benedi-
kován.

Kostel tvoří spolu 
se  sousední  goticko 
–  renesanční  tvrzí, 
pozdně  barokní  fa-
rou,  špitálem  a  ne-
ogotickou  hrobkou 
Linckerů a Lilgenauů 
zajímavou památko-
vou  zónu.  Přiznání 

vhodného stupně památkové ochrany však pro-
zatím dosaženo nebylo. Nicméně v  posledních 
letech  započala  pozvolná  rekonstrukce  stavby 
výměnou  střešní  krytiny  kostela  a  opravou 
sanktusníku. 

Popis a zařízení
Po  barokní  přestavbě  je  kostel  jednolodní 

stavbou  s  pravoúhle  zakončeným presbytářem, 
hranolovou věží v ose západního průčelí a sak-
ristií v ose kněžiště. Fasády jsou členěny pilastry 
s  římsovými  hlavicemi  a  střapečky,  okna  jsou 
kasulová. V  sakristii  se  nachází  původní  raně 
gotická křížová klenba na hranolových zkosených 
žeberech, vybíhajících z drobných jehlancových 
konzol  nízko  nad  úrovní  podlahy  (na  západní 
straně byla žebra osekána při stavbě barokní zdi). 
Klenba vrcholí kruhovým svorníkem s jednodu-
chým rytým křížem.

Presbytář je sklenut plackou, loď dvěma plac-
kami, oddělenými pásy svedenými na mohutné 
pilastry s volutami a několikanásobnými římsa-
mi. Na západní straně je situována široká zděná 
kruchta podklenutá valeně s výsečemi.

Detail kasulového okna v lodi 
(foto NPÚ).

Jan Pavel Hille v době 
svého působení v Kadově 

(Městské muzeum v Blatné).

Kadovská Pieta na fotografii  
J. P. Hilleho (Městské muzeum  

v Blatné).

Kadovské varhany z roku 1768.

Mobiliář kostela je jednotný, rokokový, z doby 
přestavby. Za autora řezbářských prací na oltářích, 
kazatelně, křtitelnici a pravděpodobně i lavicích 
a zpovědnicích je pokládán Ferdinand Ublacker, 
pražský  sochař,  který  se  kolem  poloviny  18. 
století podílel také na výzdobě interiérů kostelů 
v Blatné, Paštikách nebo Kasejovicích. Hlavní 
oltář, zdobený sochami andělů a sv. Petra a Pavla, 
nese obraz sv. Václava od  významného malíře 
Jana Václava Spitzera, který spolupracoval s Ub-
lackerem v již zmíněných Paštikách. Roku 1904 
byl ovšem obraz nahrazen  jiným od pražského 
malíře Josefa Hübsche, představujícím sv. Vác-
lava adorujícího Matku Boží Staroboleslavskou; 
v  dolní  části  obrazu bylo  zachyceno panorama 
Kadova. Dnes  se  tento  obraz  nachází  na  kůru 
a  na  oltáři  je  opět  obraz  původní.  Protějškové 
boční  oltáře  jsou  zasvěceny Panně Marii  a  sv. 
Janu Nepomuckému. Obrazy maloval rovněž J. 
V. Spitzer, na oltáři Panny Marie byl však obraz 
Matky Boží Karlovské nahrazen sochou Panny 
Marie Lurdské. 

Kazatelna s půlválcovou ambonou (řečništěm) 
je zdobena reliéfem zobrazujícím čtyři evangelis-
ty; baldachýn vrcholí sochou Krista – Dobrého 
pastýře.

V podvěží se dochovala původní gotická ka-
menná křtitelnice. Současná, umístěná v kněžišti, 
je pozdně barokního původu. Jde o kamenickou 
práci s vyřezávaným dřevěným víkem.

Na kůru  stojí  rokokové varhany,  zhotovené 
roku 1768 Vojtěchem Schreyerem, který pracoval 
pro Sweerts – Sporcky na Kuksu a postavil také 
varhany v Kasejovicích. Opravovány byly v le-
tech 1812 Matějem Valtrem z Klatov a roku 1907 
firmou bratří Paštiků. V současné době se hledají 
alternativy financování jejich rekonstrukce.

Z roku 1905 pochází výmalba klenby presby-
táře s heraldickými motivy. Uprostřed jsou vyob-
razeny štíty se svatováclavskou orlicí a českým 
lvem pod  svatováclavskou korunou, obklopené 
erby patronů kadovského kostela – vladyků z Ka-
dova, Záborských z Brloha a Sweerts – Sporcků. 
Výmalbu doplňuje zvolání ke sv. Václavu.

Dříve býval kostel vybaven cennými řezbář-
skými  díly,  která  jsou  dnes  uložena  na  jiných 
místech. Šlo především o pozdně gotické sochy 
sv. Václava  a  Zikmunda  pocházející  asi  z  let 
1505–1515  a  Piety,  datované  již  kolem  roku 
1500. Cenný byl rovněž kalich z roku 1528, který 
je dnes součástí sbírek Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze. 

V  kos t e l e 
se  rovněž  na-
cházelo  velké 
množství  ná-
hrobníků místní 
i okolní šlechty. 
V  podlaze  sa-
kristie  (býva-
lého  kněžiště) 
se  dochovaly 
náhrobní  desky 
Ofky z Kladru-
bec  (†  1490), 
Alexandra z Br-
loha  (†  1490) 
a  dalších  dvou 
osob, dnes však 

již většinou sešlapané. Nejzachovalejší náhrob-
níky Alexandra Záborského z Brloha  († 1591), 
jeho manželky Kateřiny  z  Jilmanic  (†  1595) 
a  kadovského  prvofaráře Matěje  Rybičky  († 
1758) byly počátkem 20. století z iniciativy teh-
dejšího duchovního správce J. P. Hilleho vyjmuty 
z podlahy a přistaveny k východní venkovní zdi 
sakristie. Ke  zdi,  uzavírající  areál  kostela,  při 
vchodu od fary, byl patrně ve stejné době umístěn 
dětský dvojnáhrobek synů Albrechta Záborského 
z Brloha zemřelých roku 1620.

Na věži kostela visely tři zvony – sv. Václav, 
„Hranák“  a  „Poledník“  ulité  nákladem patrona 
hraběte  Sweerts  –  Sporcka  roku  1760  u Víta 
Dietricha v Praze. Všechny byly zrekvírovány za 
první světové války. Po válce si farnost pořídila za 
přispění amerických krajanů tři nové zvony – roku 
1921 Pannu Marii a sv. Jana Nepomuckého, roku 
1929 pak sv. Václava. Tyto zvony byly odvezeny 
roku  1942  z  rozhodnutí  protektorátních  úřadů 
pro  válečné  potřeby. V  současné  době  jsou  na 
věži umístěny dva drobné zvonky, z nichž jeden 
pochází z roku 1766 a jde o původně sanktusový 
zvonek,  který  zhotovil  pražský  zvonař  Johann 
Georg Kühner. Druhý, který není zavěšen, se pro 
silné znečištění pláště nedá blíže identifikovat.

V. Červenka
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TESLA BLATNÁ, a. s.  přijme ihned do trvalého pracovního 
poměru zaměstnance následujících profesí:

Export Manager
Automotive

Prodej dílů pro motorová vozidla v zahraničí

Náplň práce.
Udržování a rozvoj obchodních vztahů 
Vedení obchodních jednání se zahraničními partnery
Hledání nových obchodních příležitostí
Tvorba marketingové strategie prodeje 
Příprava a uzavírání kupních smluv

Požadavky:
- SŠ/VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
- velmi dobrá znalost AJ
- znalost dalšího jazyka výhodou
- praxe v obdobné pozici výhodou
- organizační a řídící schopnosti
- komunikační dovednosti, samostatnost, systematičnost, časová flexibilita
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení včetně bonusů
- zajímavou práci s častými mezinárodními kontakty
- možnost dalšího profesního rozvoje
- flexibilní pracovní dobu
- sociální výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání atd.)

- možnost ubytování

Product Manager
Electronics

Prodej elektronických modulů pro řízení motorů

Náplň práce.
Udržování a rozvoj obchodních vztahů
Vedení obchodních jednání 
Hledání nových obchodních příležitostí
Tvorba marketingové strategie prodeje 
Odpovědnost za rozvoj sortimentu

Požadavky:
- SŠ/VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
- velmi dobrá znalost AJ
- znalost Nj výhodou
- praxe v obdobné pozici výhodou
- organizační a řídící schopnosti
- komunikační dovednosti, samostatnost, systematičnost, časová flexibilita
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- odpovídající platební ohodnocení včetně bonusů
- zajímavou práci s častými mezinárodními kontakty
- možnost dalšího profesního rozvoje
- flexibilní pracovní dobu
- sociální výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání, atd.)

- možnost ubytování

Bližší informace poskytne Mgr. Jaromír Trpák, vedoucí správního útvaru

Tel: 383 415 380

Nabídky s životopisem posílejte na mail: trpak@tesla-blatna.cz

Blatenská ryba - akce prosinec 2011
Ryby: 

Kapr půlený  s obsahem omega 3 mastných kyselin 
vakuově balený  169,-Kč/kg 
Kapr filet – s obsahem omega 3 mastných kyselin –
vakuově balený  295,-Kč/kg 
Kapr chlazený,půlený, vakuově balený -
v prodeji od 19.12.  129,-Kč/kg 
Vnitřnosti mražené, vak. baleno185,-Kč/kg 
Pstruh mražený,vak.baleno-2ks/500g  118,-Kč,/kg 
Mahi-mahi (balení 1kg)  135,-Kč/kg 
Pangasius (balení 1kg)  65,-Kč/kg 
Ryby uzené: 
Kapr  165,-Kč/kg 
Tolstolobik  105,-Kč/kg 
Maréna  185,-Kč/kg 
Pstruh  85,-Kč/kg 
Drůbež: 
Kachna – 1ks hmotnost = 2,1kg   69,50/kg 
Krůta –  1 ks = 3,2 kg  85,-Kč/kg 
Husa – 1 ks = 3,2kg  129,50/kg 
Kuřecí prsa ( balení 2kg)  09,-Kč/kg 
Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg  45,-Kč/kg 
Lesní směs – balení 2,5kg  69,-Kč/kg 
V.I.P. směs – balení 2,5kg  42,-Kč/kg 
Zelenina pod svíčkovou-balení 2,5kg  19,-Kč/kg 
Francouzská směs – balení 2,5kg  20,-Kč/kg 
Ostatní: 
Listové těsto – 400kg  12,- Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg  18,50 Kč/kg 
Americké brambory - balení 2,5kg  27,50 Kč/kg


 





 

 



 







Do you speak English? 
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, 
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.

Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2012.

Výuka, přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;

tel: 732 37 47 58; e-mail: lubos.vins@seznam.cz



Ročník 22 (32) Blatná 23. prosince 2011 Číslo 22 / strana 11

Hospoda U Datla
připravujeme

1.1.2012  Novoroční - Anča Band
21.1.     B.A.S.
11.2.     Parallen (křest CD)+Funkce  

  šroubu
25.2.     Šibřinky (Sokolovna)
  3.3.     Milan Buričin (Geniální  

  cirkulátor)
23.-25.3.  15 let Hospody
     U Datla (Battole, Křečovky  

  atd).

Jak to možná vidí 
děti

Naše škola je umístěna v Blatné v Holečkově 
ulici. Její poloha je stranou od centra města, přesto 
i sem každoročně zavítá vzácná návštěva – svatý 
Mikuláš s andělem a hlavně s doprovodem umou-
něných čertů.

 Také  letos  jsme v pondělí 5. prosince netr-
pělivě  očekávali  jejich  příchod. Ráno  zdánlivě 
vypadalo jako každé jiné. Od 8 hodin nám začalo 
vyučování. Celé 2 hodiny  jsme měli předstírat, 
že dáváme pozor,  ale  ono  to příliš  nešlo. Naše 
myšlenky se toulaly mimo učebnu a pozorně jsme 
naslouchali, zda neuslyšíme podezřelé zvuky. Ne-
stalo se! O velké přestávce jsme se tedy nasvačili, 
ale stále jsme měli oči i uši nastražené a společně 
jsme se ujišťovali, že je zatím vše v pořádku.

Naši učitelé nás po 10. hodině dopolední pře-
místili do malé tělocvičny. Moc se nám dovnitř 
nechtělo, neboť po otevření dveří jsme zahlédli 
podezřelou  tmu.  Jenže  už  nebylo  úniku. Slabé 
světlo  nám umožnilo  spatřit 
vchod  do  jeskyně,  ve  které 
se  nacházelo  samotné  peklo. 
Blízko vchodu už na nás čekal 
hrůzostrašně  vyhlížející  čert, 
který si netrpělivě podupával 
kopytem. Stál vyzývavě před 
pekelnou  váhou,  která měla 
odhalit  tíhu  našich  pozem-
ských  hříchů.  Naštěstí  byl 
v blízkosti i anděl, od kterého 
jsme očekávali možnou spásu. 
Rozsadili jsme se po lavičkách 
kolem celé místnosti a čekali, 
co  se bude dít. Přítomný pe-
kelník nás  postupně přiváděl 
ke své váze a rozlišoval s její 
pomocí  duše  čisté  a  zlobivé. 
Pod kým se váha neozývala, byl odveden andělem 
a označen, aby nad ním nečisté síly neměly žád-
nou moc. Běda, pod kým váha hrozivě zaburácela. 
Okamžitě  byl  pomalován  a  za  trest  poslán  do 
pekla pro čertovskou kartu. Moc se nám dovnitř 
nechtělo, i když jsme o pekle věděli již několik dní 
dopředu. Vůbec jsme ale netušili, že jsou uvnitř 
dva  rohatí,  kteří  nám kartu  zadarmo nevydají. 
Někteří z nás se odvážně pustili za dvojicí vlastně 
roztomilých a vtipných čertů a po splnění jejich 
úkolu mohli  zpět mezi  ostatní  i  s  předmětem, 
pro  který  byli  posláni. Méně  odvážní  nakonec 
také uspěli,  i když je  to stálo více psychických 
sil a někdy i drobných slziček. 

Celkem se nám ulevilo, když jsme zaslechli 
první  tóny  tanečních písní a mohli  jsme v kole 
předvést své rytmické umění. Z pekla vystoupili 
i oba jeho vyslanci a spolu s andělem se vmísili 
mezi  nás. Najednou  nám  vůbec  nevadilo,  že 
tančíme  s  nadpozemskými  bytostmi  a  dokonce 
to pro nás bylo příjemné. Jenže v tom nejlepším 
se rozrazily dveře a do tělocvičny se nahrnuli ti, 
na které jsme vlastně původně čekali. Jak jsme na 
ně mohli zapomenout!

V mžiku jsme byli zase každý na svém místě 
na lavičce a pokud možno i blízko někoho dospě-
lého. Jistota je jistota. S napětím jsme pozorovali 

dění kolem sebe a dobře poslouchali, o čem je řeč. 
Naštěstí  letos čerti nenašli mezi námi  tak  silně 
hříšné duše a chovali se k nám o poznání vlídněji 
než dříve. Také  jsme pro ně měli  připravené 2 
písně,  které  jsme  za  doprovodu kytary  s  chutí 
a odhodláním ochotně zazpívali. Naše umění ná-
vštěvu viditelně potěšilo a tak došlo i na rozdávání 
balíčků. Pak ještě několik varovných slov a vše 
nejhorší bylo za námi.

Pro  uvolnění  napětí  nás  teď  čekal  zábavný 
program. První soutěž měla být náročná pro naši 
paměť. Rozděleni do 3 družstev jsme odkrývali 
připravené obrázky, s jejichž umístěním jsme se 
před začátkem na okamžik seznámili. Byli jsme 
celkem úspěšní a  i podle slov našich pedagogů 
měla hra rychlý spád díky našim dobrým schop-
nostem. 

Další  připravené  písničky  v  diskotékovém 
duchu  nám daly možnost  nového  pohybového 
vyžití. Mezitím  dostali  zájemci  z  našich  řad 
možnost  namalovat  na  připravený  arch  papíru 
bytosti, které nás před nedlouhou chvílí opustily. 
Jenže jsme nemohli používat ruce, ale pastelku 

jsme vkládali mezi prsty na noze. Výtvory byly 
ovšem i tak umělecky zdařilé.

A potom hurá na překážkovou dráhu! Mimo 
jiné jsme museli bez obuvi šlapat v rozpáleném 
kamení. Také jsme cestou k cíli přelézali a podlé-
zali různé překážky. Došlo i na držení rovnováhy 
a nakonec jsme proskakovali hořící obručí. Naše 
putování  nám  ještě  ke  všemu  znepříjemňovalo 
čertisko, které opustilo své místo u váhy a metlou 
nás popohánělo k vyšším výkonům. U mnohých to 
opravdu pomáhalo, jiné zase brzdilo. Dobrovolně 
jsme se nakonec vystřídali všichni, i když u ně-
kterých pomohlo až přemlouvání nebo povzbu-
zování. Když  jsme ve  zuboženém  stavu vpadli 
konečně do cíle, dozvěděli jsme se čas, kterého 
jsme dosáhli. Bylo tedy o co soutěžit.

Ani  jsme  to  nezpozorovali,  ale  nadešel  čas 
oběda. Přemístili  jsme  se  tedy ochotně do naší 
oblíbené  a  útulné  jídelny  a  tam,  plni  zážitků, 
jsme pozřeli připravená sousta. Když jsme potom 
bilancovali svůj den, zjistili jsme, že byl vcelku 
příjemný a všechny zážitky stály za ten počáteč-
ní strach a obavy. Jak  jsme se  tak spolu bavili, 
vlastně se nikdo z nás skoro vůbec ničeho nebál. 
Všechno  zlé  bylo  zapomenuto.  5.  prosinec byl 
povedený „školní“ den!

Mgr. Petr  Šavrda

Advent v Chlumu
Mikulášská  nadílka  a  rozsvícení  vánočních 

stromů se již v naší obci staly tradicí.
V  sobotu 3.  12.  2011  se konala Mikulášská 

nadílka pro naše nejmenší v sále místního pohos-
tinství. Na děti čekalo mnoho her a soutěží, které 
si pro ně připravilo družstvo „hasiček“. Během 
her děti s velkou nedočkavostí čekaly na příchod 
Mikuláše, který ani letos k nám nezapomněl při-
letět společně s andělem a čerty. Za báseň či píseň 
dětem Mikuláš nadělil ovoce a sladké dobroty.

V  neděli  4.  12.  2011  se  konalo  rozsvícení 
vánočních stromů na návsi naší obce. V samot-
ném úvodu nás  přivítal  starosta  obce,  pan  Jiří 
Bláha, který popřál krásné a klidné prožití svátků 
vánočních. Poté  vystoupili  naši  nejmenší,  kteří 
zúčastněným, pod vedením Mgr. Pavly Fousové, 
přednesli básničky a zazpívali známé koledy. Vá-
noční atmosféru dokreslil pěvecký sbor z Bělčic. 
Společně s ním jsme si zazpívali vánoční písně 
a  koledy.  Rozsvícení  vánočních  stromů  bylo 
zakončeno milým překvapením, které si pro nás 
připravili naši nejmenší - předali nám vyrobená 
vánoční přáníčka. I přes nepřízeň počasí se sešlo 
mnoho místních i přespolních diváků a akce se 
velice vydařila. Pro všechny hosty bylo zajištěno 
občerstvení v podobě vánočního punče, svařáku 
a cukroví. 

Obě akce uspořádalo SDH Chlum za přispění 
obecního úřadu a místních podnikatelů.

Ráda bych tedy poděkovala všem, kteří obě 
akce organizovali a pomáhali připravovat, našim 
nejmenším za krásné vystoupení a jejich mamin-
kám za přichystané občerstvení.

V  závěru  bych Vám  všem  chtěla  popřát  
příjemné prožití vánočních svátků a v novém 
roce 2012 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Mgr. Ivana Doubková
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 PORTS
Na „zimáku“ řádili čerti

V neděli 4.12.2011 se na místním hokejbalovém  hřišti odehrálo několik 
pekelných  zápasů. Letos  již  třetím  rokem vyzvali  hokejbaloví  pekelníci 
všechny naše dětské týmy TJ Datels Blatná. Hodinku po nedělním obědě 
jsme se všichni sešli a jako první začala s pekelníky bojovat přípravka. Byl 
to nelítostný souboj a nakonec i přesto, že se některé čertice snažily proti-
hráče oslabit, dětičky vyhrály. Čertům se do jejich branky podařil vstřelit 
jen jediný gól. Po tomto zápase se pustili do souboje s čerty mladší žáci. 
Tady už se museli čertíci snažit o něco víc. Tyto děti bojují na MČR mlad-
ších žáků a jsou opravdu dobré. Po vydařené podzimní sezoně si drží první 
místo v tabulce. Čerti ze sebe ale vydali hodně pekelných sil a zápas se jim 
povedlo vyhrát. Bylo to ale vítězství jen těsné. Po tomto, ještě pekelnějším 

souboji, čekal čerty zápas nejtěžší. A to se staršími žáky, kteří nastoupili 
na hřiště připraveni čerty porazit. Těm už ale došly všechny pekelné síly 
a poslali děti na pekelně dobré masíčko. Poslední zápas začal zhruba ko-
lem půl3 a byl to zápas nejtěžší. Čerti nemohli, často museli střídat, ani se 
nepokusili o jakékoliv faulování. Vydali ze sebe úplně vše a zápas se jim 
povedlo vyhrát. Naši starší žáci také bojují na MČR a po sezóně se drží na 
krásném druhém místě. 

Po každém zápase přišli  na  hřiště Anděl  s Mikulášem a všem dětem 
rozdali nějaké ty dobroty

Podzimní  sezóna  skončila,  všichni  žáci mají  volno  až  do  ledna,  kdy 
začnou opět  tréninky  a  příprava na  jaro. Všichni  vlastně ne,  11.12.  jede 
ještě do Plzně naše přípravka, která se na MČR snaží také prosadit. A pak 
už možná začneme péct a uklízet na vánoce. Ráda bych vám všem popřála 
krásné svátky. Dětem, aby našly pod stromečkem to, co si přejí. Rodičům 
stále tak šikovné děti a trenérům hodně odpočinku. Přála bych si, abychom 

se  všichni  sešli  na  jaře, myslím  si  že  4.3.2012,  kdy  jedeme bojovat  do 
Českých Budějovic.

Fotky  z  našeho krásného odpoledne  si můžete  prohlédnout  na www.
datelsblatna.cz, nebo na www.mako.cz , kde si je můžete rovněž zakoupit.

KRÁSNÉ VÁNOCE  
Braunová
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ZPRÁVA Z KUŽELEK
Podzimní část mistrovských soutěží kuželek soutěžního ročníku 2011-2012  je u konce a s jejich průběhem můžeme být spokojeni. Zejména s účastí 

blatenského Áčka, které hraje v Divizi-jih, to vypadá zatím parádně. Z 13 hraných zápasů jich vyhráli 12, což je skvělý výsledek. Jsou tak na prvním 
místě s náskokem osmi bodů před svými pronásledovateli. To však stále nic neznamená, když je čeká druhá polovina soutěže, kde může být všechno jinak. 
Věříme však v to, že se druhá polovina soutěže, která začíná 13. ledna,  také podaří a do III. ligy postoupí, což jim všichni přejeme.  

1.  TJ Blatná       13  12  0  1  68,0:36,0   90,0:66,0   2581  24
2.  TJ Sokol Chotoviny     13  8  0  5  58,0:46,0   78,0:78,0   2568  16
3.  TJ Slavoj Žirovnice     13  6  3  4  62,0:42,0   94,5:61,5   2589  15
4.  TJ Nová Včelnice     13  7  1  5  60,5:43,5   82,0:74,0   2540  15
5.  TJ Jiskra Nová Bystřice   13  7  1  5  59,5:44,5   92,0:64,0   2591  15
6.  TJ Sokol Slavonice     13  6  3  4  55,5:48,5   81,5:74,5   2558  15
7.  TJ Třebíč B    13  7  1  5  54,0:50,0   77,0:79,0   2542  15
8.  TJ Centropen Dačice D  13  7  1  5  54,0:50,0   71,5:84,5   2587  15
9.  TJ Nové Město na Moravě   13  6  1  6  49,5:54,5   74,0:82,0   2570  13
10.  TJ Sokol Soběnov     13  4  2  7  54,0:50,0   76,0:80,0   2519  10
11.  TJ Slovan Jindřichův Hradec   13  5  0  8  42,5:61,5   81,0:75,0   2507  10
12.  TJ Start Jihlava     13  4  0  9  43,5:60,5   72,5:83,5   2568    8
13.  KK Český Krumlov     13  3  1  9  40,0:64,0   68,5:87,5   2514    7
14.  TJ Fezko Strakonice    13  2  0  11  27,0:77,0   53,5:102,5  2480    4

Další naše dvě družstva hrají Krajský přebor II, kde svádí tuhé boje o umístění. Béčko je v současné době na 3. místě, když má stejně bodů jako první 
dvě družstva, ale horší skóre.  V jiné situaci je Céčko, které bojuje ve spodní části tabulky o každý bodík a po několika smolných prohrách je na 10. místě.  
I na obě dvě družstva čeká jarní část, která může přinést všelijaká překvapení. Začíná se již 6.1. 2012 na domácí kuželně. 

1. TJ Nová Ves u Č. B. A 11 7 2 2 59,5:28,5  89,0:43,0  2532 16
2.  TJ Jiskra Nová Bystřice C  11  8  0  3  55,0:33,0   71,5:60,5   2488  16
3.  TJ Blatná B    11  8  0  3  54,0:34,0   74,0:58,0   2474  16
4.  TJ Sokol Slavonice     11  7  0  4  55,0:33,0   82,5:49,5   2477  14
5.  TJ Sokol Chýnov     11  6  1  4  49,0:39,0   65,0:67,0   2486  13
6.  TJ Spartak Soběslav     11  6  1  4  48,0:40,0   71,5:60,5   2492  13
7.  TJ Nová Včelnice B    11  6  0  5  43,5:44,5   55,5:76,5   2353  12
8.  KK Lokomotiva Tábor C  11  5  0  6  38,0:50,0   60,5:71,5   2485  10
9.  TJ Centropen Dačice    11  4  0  7  40,0:48,0   64,0:68,0   2492    8
10.  TJ Blatná C    11  3  0  8  34,0:54,0   62,5:69,5   2426    6
11. TJ Sokol Písek B  11 3 0 8 32,5:55,5  56,5:75,5  2357   6
12. KK Lokomotiva Tábor D 11 1 0 10 19,5:68,5  39,5:92,5  2349   2

Dvě družstva hrají i v Okresním přeboru.  Blatná D je zatím na třetím místě, kdy ho ale ještě můžou předběhnout družstva Fezka Strakonice D a Sokola 
Písek C, která mají zápasy k dobru. Na sedmém místě je pak Blatná E, kterému se nedaří tak, jak bychom jsme si všichni přáli. Okresní přebor čekají na 
jaře ještě čtyři kola základní části a pak ještě šest nadstavbové. Uvidíme, jak si s tím hráči poradí. 

1. Fezko B  11 62 : 18 2328,1 19
2. Katovice  11 54 : 26 2278,1 16
3. Blatná D  11 45 : 35 2309,6 11
4. Fezko D  9 39 : 25 2249,6 10
5. Písek C  10 35 : 37 2301,3 10
6. Fezko C  11 27 : 53 2167,6 4
7. Blatná E  11 26 : 54 2184,1 4
8. Písek D  10 16 : 56 2182,0 2

V našem oddíle se věnujeme i práci s mládeží, kdy hrají okresní přebor formou turnajů, kde sbírají za umístění body. Bylo odehráno pět turnajů, kde 
jsou zatím pouze neoficiální výsledky, podle kterých obsadili naši hráči první tři místa 1. Balík 38b, 2. Flandera 31b, 3.  Pýcha 30b. 

Pro mladší a starší žáky je pořádána celorepubliková soutěž Pohár mladých nadějí, kdy z šesti turnajů, kterých se hráči mohou zúčastnit, jsou sečítány 
body za výkon a umístění. Prvních 16 se pak utká na závěrečném turnaji. V kategorii mladších žáků je Karel Koubek v současné době na nadějném 6. místě 
a v kategorii starších žáků Jiří Vaňata na 27. místě, chybí mu pouze 10 bodů na postupovou příčku. Věříme, že se mu podaří postup vybojovat. 

Náš oddíl letos pořádá druhý ročník Ligy neregistrovaných, který se i letos setkal s velkým zájmem. Většina družstev se na zahájení soutěže připravovala 
a na výsledcích je to znát. Zejména vedoucí družstvo AFK Rozmetač, které o prázdninách pravidelně trénovalo a ještě před samým začátkem sezóny dobře 
posílilo.  Zlepšení výkonnosti je viditelné i u ostatních družstev, hned deset jich hraje s průměrem nad 800 kuželek. V loňském ročníku to bylo družstev 
pouze šest. Mezi jednotlivci je také vidět zlepšení, letos má průměr vyšší jak 200 kuželek hned 42 hráčů (30 loni).

1.  AFK ROZMETAČ  11 53 : 13 892,5 18  
2. HASIČI   11 45,5 : 20,5 843,3 16  
3. SCOTLAND YARD  11 39 : 27 854,5 16  
4. MĚSTSKÝ ÚŘAD  11 36,5 : 29,5 834,1 15  
5. RAKOMARA  11 39 : 27 827,0 14  
6. BALDOVÉ+LOLKOVÉ 11 35 : 31 812,5 12  
7. BL. STROJÍRNY  11 31 : 35 814,5 9  
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8. VÍNO ŽÍLA   11 27 : 39  805,9 8 
9. PROMAŠI   11 26 : 40  775,7 8 
10. BI ESSE   11 24,5 : 41,5 807,6 7 
11. CETOS   11 21,5 : 44,5 800,7 5 
12. SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 11 20 : 46  795,8 4

Jednotlivci:
1. ČALOUN Jiří  MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ 236,6
2. CHENÍČEK Václav  BLATENSKÉ STROJÍRNY  233,5
3. ULDRICH Radek  VÍNO ŽÍLA   231,8
4. VANĚČEK Miroslav AFK ROZMETAČ  230,6
5. PÝCHA Jaroslav  HASIČI    230,3
6. REGUŠ David  AFK ROZMETAČ  229,6
7. HORNÁT Josef  AFK ROZMETAČ  227,6
8. RATAJ Zdeněk  RAKOMARA   223,9
9. KOVÁŘÍK Jan  BI ESSE CZ   221,4
10. THOROVSKÝ Jiří  SCOTLAND YARD  220,5

Co nás v nejbližší době čeká?  
- 03.01. 2012 od 17.00 hodin - 1. nához Okresního přeboru jednotlivců - muži
- 06.01. 2012 od 17.30 hodin -  KP II - Blatná C – Loko Tábor D 
- 06.01. 2012 od 20.00 hodin -  KP II - Blatná B – Nová Včelnice B
- 09.01. 2012 od 17.00 hodin - 2. nához Okresního přeboru jednotlivců – ženy
- 13.01. 2012 od 17.30 hodin  - KP II – Blatná C – TJ Spartak Soběslav
- 14.01. 2012 od 10.00 hodin  - Divize-jih - Blatná A – Nové Město na Moravě 

18. a 20.1. 2012 začne jarní část 2. ročníku ligy neregistrovaných

V první polovině ledna 2012 se ještě bude hrát Zimní turnaj neregistrovaných 2012, který 
bude sehrán v prvních třech týdnech: 

- 04.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin
- 05.01. 2012 – 16.00-18.00 hodin
- 10.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin
- 11.01. 2012 – 16.00.20.00 hodin
- 12.01. 2012 – 16.00-18.00 hodin
- 16.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK 

P O  Á D Á 

ZIMNÍ  TURNAJ NEREGISTROVANÝCH 
HRÁ V KUŽELKÁCH 

 - 04.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin 
 - 05.01. 2012 – 16.00-18.00 hodin 
 - 10.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin 
 - 11.01. 2012 – 16.00.20.00 hodin 
 - 12.01. 2012 – 16.00-18.00 hodin 
 - 16.01. 2012 – 16.00-20.00 hodin 

Místo konání:  Kuželna TJ Blatná 

Zpsob hry:  startují  tylenná  družstva  v disciplín 4 x 60 hod
sdružených 

Startovné:  startovné iní K 400,- za družstvo. 

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

Podmínka: VSTUP V ISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVTLOU 
PODRÁŽKOU !!! 

editel turnaje: Svaina Zdenk 

Oberstvení: zajištno v bžném rozsahu na kuželn

Poznámka: každé družstvo  je povinno ped zahájením hry nahlásit  pevnou 
sestavu družstva 

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEN ZVE 

NA ZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁ

A TEŠÍ SE NA VAŠI ÚAST !!!

Aktuality z TJ
Vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především, 

v tomto roce se nejen ve fotbalovém oddílu Blatné, ale v celé 
tělovýchovné  jednotě  (TJ)  odehrála  spousta  více  či méně 
důležitých změn. O těch nejdůležitějších jsme Vás během 
roku informovali a rádi by jsme v tom pokračovali i nadále. 
Konec roku svádí k bilancování a hodnocení. Ani tento článek 
nebude výjimkou. Rád by jsem zde vyjádřil svůj vděk všem, 
kdož  se  podílí  na  zdárném  fungování  fotbalového oddílu 
a celé tělovýchovné jednoty.

 Na  tomto místě  by  jsem  rád  poděkoval  celé  redakci 
Blatenských listů, zejména pak Zdeňku Malinovi, který nám 
vyšel vždy vstříc. Právě díky článkům v Blatenských listech 
jste  se  v  posledním  roce mohli  dozvědět  novinky  z  dění 
TJ. Další velkým zdrojem informací jsou naše internetové 
stránky: www.blatnafotbal.cz a www.tjblatna.cz. Zde nesmím 
zapomenout na firmu KONET zastoupenou Miroslavem Je-
lenem a Martinem Drábem. Právě firma KONET se zásadní 
měrou podílela na vzniku našich stránek a stále se podílí na 
jejich udržování. Poděkování také zaslouží Pavel „Lampa“ 
Rakovan a Petr Linhart. Díky nim jsou stránky stále aktuální 
a rozšiřují se o nové rubriky.

Vím, že se určitě budu opakovat, ale největší dík a uznání 
patří všem trenérům, asistentům, vedoucím, správcům, rodi-
čům, fanouškům, sponzorům a hráčům za jejich ochotu, chuť 
a nadšení dělat něco pro sport v Blatné. Sport je nedílnou 
a velkou součástí života v Blatné a jsem přesvědčen, že právě 
poslední rok vedl k velkému růstu všech jeho odvětví.

Velký podíl na tom má také nové vedení tělovýchovné 
jednoty  v  čele  s  Ing. Martinem Říským. Hodiny  nelehké 
a důležité práce nesou své ovoce. Zvláště by jsem zdůraznil 
přínos pana Františka Krejčího, který působí jako tajemník 
a svou práci dělá zodpovědně a s nadšením. Pravidelně je 
k  dispozici  na  zimním  stadionu  a  velkou měrou  přispívá 
k  výbornému chodu TJ. Za  zprůhledněním a  zjednoduše-
ním finančnictví TJ stojí firma MAKO, zastoupená Hankou 
„Sandrou“ Šourkovou. Díky rozklíčování jednotlivých plateb 
a zavedení podvojného účetnictví, může TJ daleko efektiv-
něji hospodařit. Informace a přehled o hospodaření TJ Vám 
přineseme v některém z dalších čísel Blatenských listů.

Poslední poděkování by jsem rád směřoval všem našim 
sponzorům. Je jasné, že na tomto místě nemohu vyjmenovat 
všechny a tak se zaměřím na tři největší. Na prvním místě 
je to město Blatná, které se na chodu podílí jak finančně, tak 
podporou  různých projektů.  Jejich zástupci  (starosta Mgr. 
Bohuslav Navrátil  a místostarosta Bc. Pavel Ounický)  se 
pravidelně účastní akcí pořádaných tělovýchovnou jednotou. 
Velmi mě  těší,  že  i  do budoucna můžeme počítat  s  jejich 
podporou. Na druhém a třetím místě jsou to firmy DURA 
a TESLA Blatná,  jejichž finanční  a materiálová  podpora 
velkou měrou  přispívá  ke  klidnému  a  důstojnému  chodu 
jednotlivých sportovišť a fotbalu především.

Jménem tělovýchovné jednoty Blatná a fotbalového 
oddílu Blatná přeji všem krásné a klidné svátky vánoční, 
bohatého Ježíška a do nového roku mnoho zdraví štěstí 
a úspěchů, jak v rovině profesní, tak především v rovině 
osobní.

Michal Vanduch 
předseda FO Blatná

PS: Další výsledky, které se nevešly do tohoto čísla zve-
řejníme v dalším čísle BL).
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KRMIVA MAŠEK 
sm si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko ky, dr bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon , skot, kapry 

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

383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7








za nejvyšší ceny !!!











 Pronajmu nebytové prostory v cent-

ru Blatné, výhodná lokace
Tel.: 732 505 412

telefon: 724 130 630
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VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

(U STAVEBNIN POD RYBNÍKEM PUSTÝ, BILLIARD BARU)
Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Nabízí:

- ošetření koní po domluvě tel.: 734 408 974
- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 hod. denně
- 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/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet






 
 
 
 
 
 
 
 
 








Koupím staré cedule, sklenice, 
etikety pivovarů.

Blatná, Lnáře, Písek a jiné.
Cenu respektuji.
Tel.: 725 610 723
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Máte rádi bleší trhy?
Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici /před vjezdem je velký 
poutač/ máte možnost si prohlédnout velké množství různého 

zboží a zajímavostí. Otevřeno denně od  do 1  hodin,
neděle zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje. 

Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc a nechcete platit drahé �rmy?
Zavolejte služby na mobil 721 911 320!

Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě, 
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích, 

mytí aut aj.
Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní 
doba neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.

Příbram - duatlon
MČR dlouhý duatlon 10 km běh – 60 km kolo 

– 10 km běh, 17. 9. 2011 Příbram. J. Pudil /SCV 
Blatná/, obsadil v kategorii 2. místo.

Duatlon - Žamberk
Žamberk, 24. 9. ,MČR v duatlonu, na tatích 

5-20-3, Jaroslav Pudil /SCV Blatná/obsadil 
v kategorii 2. místo a v letošním roce získal 
celkem  7 medalí na mistrovskou ČR v triatlonu 
a duatlonu.

Okresní přebor ve 
volejbalu žen

Tabulka soutěže


••••         
••••         
••••         
••••         
••••         
••••         
••••         
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!!! Pijmu 4 zprostedkovatele a vedoucího poboky !!!

Požadujeme min. SŠ vzdlání a práci na PC, vk nad 18 let, pirozenou inteligenci, 
zodpovdnost, samostatnost, zájem uit se novým vcem a komunikativnost. Zkušenost 
v oboru výhodou, nejlépe s praxí obchodního zástupce. 
Nabízíme pružnou pracovní dobu, odmny dle vykonané práce, bonusy v pípad plnní 
plánu, školení zdarma… Jde o práci v kancelái i v terénu, komunikace a vyhledávání klient, 
servis pro stávající klientelu…  
Nástup dle dohody po zaškolení. Životopis posílejte e-mailem,  

AXA R - (WÜSTENROT), Na obrce bez .p./.e., 388 01 Blatná 
Marie Maršálková – manažer, tel. 607 980 794, marie.marsalkova@axa-partner.cz

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry 

oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád

mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA Blatná  
pracovníka na pozici: 

• technik BOZP a PO  
- hlavní pracovní pomr, 
- praxe v oboru výhodou,  
- znalost legislativy, 
- idiský prkaz B, 
- znalost práce na PC, 
- komunikaní schopnosti, samostatnost, 
- NJ nebo AJ výhodou. 

Nabízíme  jistotu  a  zázemí  silné  mezinárodní  spolenosti,  firemní  benefity  a 
odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na 
Zdena.Erbenova@Vishay.com. 
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 



Ročník 22 (32) Blatná 23. prosince 2011 Číslo 22 / strana 21

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
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, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   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

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 

 

 

 

KOUPÍME RODINNÝ 
DOMEK

Mladá rodina z Blatné hledá 
ke koupi hezký rodinný 

domek se zahradou, nejlépe 
novostavbu, dispozice min. 

4+1, garáž vítána. Pokud 
možno přímo v Blatné nebo 
nejbližším okolí. Max. cena 

do 3.000.000 Kč. 

Kontakt: 602659771

  Rozmry: 6cm x 3cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody, 
ploty,pergoly,vrata atd. 

tel: 721 310 480 
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

POVINNÉ RU ENÍ 
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

V
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Zamìstnanci a žáci SOŠ Blatná
pøejí vše nejlepší do roku 2012
a tìší se na další spolupráci

i s novými zájemci o studium.

Maturitní studium oborù:

Elektronické poèítaèe
Informatika v ekonomice
Obchodní akademie

Informace o oborech a akcích školy 
na webu www.blek.cz

V  èervenci nabídka rekreaèních pobytù


  



   


      

       



         





MSTSKÁ POLICIE BLATNÁ 
Zahradnická 171, 388 01 Blatná 

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321 
e-mail: m.policie@blatna.net 
http://www.mesto-blatna.cz 

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

Pejeme Vám i všem Vašim blízkým 
píjemné prožití vánoních                      
svátk a v Novém roce 2012 

pevné zdraví, mnoho                                            
štstí a spokojenosti. 

Vaši strážníci 
Mstské policie Blatná

Přejeme Vám příjemné prožití

vánočních svátků

a mnoho úspěchů

v novém roce


