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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Úvodní slovo starosty města
Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo
rozpočet města pro rok 2011. Tento rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve
výši 131,6 milionů korun. Zhruba jedna třetina této částky jsou státní prostředky pro sociální oblast, které Městský úřad pouze přiděluje těm, komu
jsou určeny. Z vlastních prostředků dá v tomto roce město více než 10 milionů
korun do investic a přes 5 milionů korun do údržby a oprav majetku.
Stále opakujeme podávání žádostí o dotace na větší akce, které bychom
rádi uskutečnili, ale bez získání dotací by je samo město ﬁnančně nezvládlo.
Nejsou to jen bazén v areálu STEKO, komunitní centrum ve VDP, rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A. Komenského, komunikace Skaličany a Řečická,
ale i řada menších akcí. Na ty menší se daří každoročně řadu dotací získat.
Pevně věřím, že naše město opět udělá další krok ke zkrášlení a vylepšení
prostředí pro příjemný život svých obyvatel.
Vám všem, občanům města a jeho osad, přeji ještě jednou v roce 2011
spokojenost, pevné zdravím, úspěch a lásku svého okolí. Ať je pro Vás tento
rok lepší a úspěšnější než ten minulý, ať si na jeho konci můžeme říci: byl
to dobrý rok.
Mgr. Bohuslav Navrátil, starosta města

Ohňostroj na zahájení nového roku 2011

Foto Petr Vích.

Pozvánka ke spolupráci na 22. ročníku
Blatenských listů

Začínáme další ročník Blatenských listů, čtrnáctideníku, jehož smyslem je
podporovat kulturní a hospodářský rozvoj Blatenska, jak je uvedeno ve stanovách
občanského sdružení, které Listy vydává. Je to už po dvaadvacáté - a to je plný
dosažitelný počet let, příležitost pro svobodný projev a aktivitu tu před rokem 1990
skutečně nebya. Abychom na poměry za minulého režimu nezapomněli, budeme
i letos pokračovat v seriálu článků o případech bezpráví při kolektivizaci.
Také se pokusíme přiblížit osobnost Jana Pavla Hilleho, biskupského vikáře a děkana v Blatné, významného regionálního historika, topografa, archiváře, kronikáře,
fotografa, jehož 150. výročí narození si určitě v Listech letos víckrát připomeneme
a pokusíme se tak napravit křivdu - dřívější ignoranci díla i osobnosti, jen proto,
že se jednalo o duchovního.
Stále nabízíme prostor všem aktivním spoluobčanům, kteří něco pro ostatní dělají
nebo dělat chtějí, ať je to výchova (dětí i dospělých), ochrana přírody, ekologie,
úspory energie, kultura, sport, sociální péče, historie regionu… Je toho zkrátka hodně,
co je potřebné a prospěšné a o čem byste se na našich stránkách mohli dozvědět,
co se kde chystá, nebo co se konalo. Ale záleží na hodně na vás, znáte to – když se
nepochválíte sami, kdo jiný to udělá?
Věřím, že letos přineseme ještě víc informací z radnice, z blatenského sportu
a škol.
Věřím, že nám zachovají přízeň i ti, bez jejichž ﬁnanční podpory bychom nemohli
Listy vydávat – inzerenti, dobrovolní předplatitelé a Město Blatná.
Našim čtenářům přeji v letošním roce hodně spokojenosti
Zdeněk Malina

ŘEDITELSTVÍ ZŠ T. G. MASARYKA
A ŘEDITELSTVÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
OZNAMUJÍ, ŽE

11. A 12. ÚNORA 2011

ZÁPIS
do 1. ročníku ZŠ

SE USKUTEČNÍ

PÁTEK 11. ÚNORA od 14,00 do 17,00 hod.
SOBOTA 12. ÚNORA od 9,00 do 11,00 hod.
Sdělení ředitelství obou ZŠ o zápise je možné si přečíst na vývěskách
Foto Petr Vích.

obecních úřadů, v MŠ a ve vývěskách ZŠ TGM a ZŠ JAK.
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Ples TJ Sokol Blatná

Tématem plesu byl oheň a tomu odpovídala výzdoba sálu i úvodní vystoupení
mažoretek Prezioso. V pozadí na podiu Míša Augustinová a Veronika Loukotová,
které se osvědčily jako šikovné moderátorky.

Všichni přítomní ocenili, že mohli na vlastní oči vidět skladbu „Ohňová země“,
se kterou naše děvčata (Prezioso Sokol Blatná) slavila úspěch v televizní soutěži.

Na plese se samozřejmě tančilo.

S tanečním vystoupením přišly i Blatenské mažoretky a jak jejich paso doble, tak
„Tamburín“ se moc líbily.

Příjemnou novinkou byla malá „vinárnička“.

Foto: Ing. Jaroslav Kortus.

Ke zdaru plesu přispěli kromě členů oddílů TJ Sokol Blatná, kteří (které) připravovali výzdobu, pohoštění, propagaci a technické zázemí výrazně
i sponzoři, jimž srdečně děkujeme.
Jsou to:
Generální sponzor – ﬁrma Jan Prexl - Truhlářství a dále
Albín Veselý – Stavebniny, AV Racing Adolf Voračka, Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s., Blatenská ryba s.r.o., Drogerie Drnek, Elektro Jankovský, Elektro Němcová – Němec, Fialová lékárna, FotoArt Hanzlík, General Weld s.r.o., Ing. Josef Koubek, Komerční banka, LEIFHEIT Blatná
s.r.o., Lékárna Arnika, Lékárna Poliklinika, Lidové řemeslo Fučíková, MAKO Blatná s.r.o., Meggle s.r.o, Nářadí Roman Pojer, Obuv Pavel Karban,
Panasonic Písek značková prodejna, Pavel Seidl – DREVYS, Papírnictví – Hračky Jelínková L., Papírnictví – Hračky Tomášková A., Pedikúra Koubková, POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, spol. s r.o., Restaurace Sokolovna Jiří Datel Říha, Restaurace Podatelna Miroslava Nová, Rozmarýna
Hana Maňasková, Švadlenka Cihlová, TESLA BLATNÁ, a.s., Textil pod věží Fořtová-Hrbková, Účetní ﬁrma SUPER, s.r.o., Milan Žíla MBM Blatná,
Vladimíra Milotová – ZVEREX, Výškové práce Adam Hrubý, Zelenina Šourek.
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Vážení čtenáři,
chci Vám za všechny zaměstnance technických služeb popřát vše nejlepší v roce 2011.
V letošním roce Vás chceme pravidelně na
stránkách Blatenských listů informovat o naší
činnosti.
Pro Ty z Vás, kteří se chtějí dozvědět více
informací, jsou k dispozici naše nové webové
stránky www.tsblatna.cz.
Budeme rádi za Vaše i kritické připomínky
a podněty k naší práci.
Naše velké poděkování patří všem občanům,kteří nám pomáhají se zimním úklidem.
Pavel Srb, ředitel - TSM Blatná s.r.o.

Technické služby města Blatné s.r.o.
upozorňují
podniky, organizace a podnikatele:
Nové nálepky na svoz komunálního odpadu
je možné zakoupit v kanceláři TSM Blatná,s.
r.o.,T.G.Masaryka 322,
pondělí - pátek v době od 6:00 do 14:30 (ve
středu do 16:00).
Nálepky z roku 2010 na svoz komunální
odpadu platí do středy 26. ledna 2011.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby
označené novou nálepkou.
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Svoz žlutých známek bude vždy v lichý
týden!
Seznam zakoupených známek bude předán na
odbor životního prostředí.
U podniků,organizací a podnikatelů, kteří nebudou mít zakoupené známky, budou zaměstnanci
ŽP provádět kontroly nakládání s odpady.
Občané Blatné si nálepky nekupují, ale platí
stejně jako v loňském roce poplatek za likvidaci
komunálního odpadu na MěÚ Blatná!!!

Děkujeme za pomoc!

Výstavba nového parkoviště.

Technické služby města Blatné děkují všem
občanům a ﬁrmám v Blatné, kteří se sami ujali
odklízení sněhu na chodnících před svými domy
a budovami. Této pomoci si opravdu vážíme!
Technické služby města Blatné s. r. o. realizovaly v roce 2010 výstavbu nového parkoviště
v lokalitě ulice Šilhova. Touto výstavbou vzniklo
14 nových parkovacích stání a 1 nové parkovací
stání vyhrazené pro osoby tělesně postižené.
Celkové investiční náklady na zhotovení tohoto
parkoviště činily 600 tis. Kč. Přikládáme fotograﬁe z průběhu stavby.
V letošním roce dojde k dalšímu rozšíření parkovacích ploch v lokalitě sídliště Na Bílé husi a U
Čertova kamene, na jejichž výstavbu je v rozpočtu
města Blatná vyhrazeno celkem 1 mil. Kč.
Věříme, že touto výstavbou a zvýšením kapacity parkovacích stání bude přispěno k Vašemu
většímu pohodlí při parkování Vašich vozidel.
Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Technické služby města Blatné,
s.r.o. oznamují, že se mění provozní
doba sběrného dvora.
V sobotu bude nově otevřeno od
9:00 do 11:00.
Tato změna platí od února 2011, to
znamená, že do 29. 1. je v sobotu
otevřeno od 8:00 do 10:00.

Vítání občánků na zámku Blatná

Foto: Dagmar Šornová
Malá slavnost vítání občánků se uskutečnila 15. prosince 2010 v obřadní síni blatenského zámku.
Za přítomnosti pana starosty Mgr. Bohuslava Navrátila a pana místostarosty Pavla Ounického bylo vítáno 15 občánků:
Lukáš Bambas
Adam Berka
Dominik Blovský
Marie Dlabačová
Jiří Koman
Jakub Kotál
Lukáš Mařík
Jiří Mls

nar. 28.09.2010
nar. 27.10.2010
nar. 10.07.2010
nar. 23.08.2010
nar. 16.08.2010
nar. 04.10.2010
nar. 01.09.2010
nar. 12.09.2010

Simona Mlsová
Michal Moulis
Jan Mývalt
Tereza Synková
Daniel Vonášek
Jiří Vylita
Lucie Zemanová

nar. 21.10.2010
nar. 12.08.2010
nar. 09.09.2010
nar. 27.10.2010
nar. 05.08.2010
nar. 24.09.2010
nar. 22.09.2010

Maminkám, 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, a to po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte a nemá žádné závazky vůči městu Blatná.
Za stejných podmínek bude vyplácen v roce 2011.
Hana Valachová - ved. správ. odboru
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Taneční obor ZUŠ Blatná
v roce 2011
Taneční obor se ve školním roce 2010/2011 opět rozrostl, a to hned o
dvě oddělení přípravné taneční výchovy pro děti již od pěti let. To, jak se
žáčci rychle seznamují se svými prvními tanečními kroky, a jak svědomitě se
snaží, jste mohli shlédnout již v prosinci, na Vánočním koncertě pořádaném
Základní uměleckou školou v Blatné, kde se taneční obor představil hned
ve třech vystoupeních.
Úspěšně si vedou také starší žáci s předtančením společenských tanců,
kteří jsou, opět jako v loňském roce, zváni na mnohé plesy.
Kromě vystoupení na různých kulturních akcích se žáci v letošním roce
zúčastní taneční přehlídky, kde předvedou své výsledky a seznámí se také s
ukázkami výuky v jiných základních uměleckých školách.
Pokud chcete zkusit s námi také tancovat, přihlášky do tanečního oboru
ZUŠ Blatná pro rok 2011/2012 přijímáme do konce června 2011. Můžete
také kontaktovat uč. Veroniku Loukotovou: ver.loukotova@centrum.cz

UŽ JSME DOMA
HOSPODA U DATLA
29.1. 2011 – OD 20.00 HOD.

Už jsme doma je rozhodně nejznámější českou kapelou ve
světě! Ve své dosavadní kariéře navštívili více než 30 zemí. Od
Ameriky, Japonska, Mexika, Ruska atd. až po Austrálii, Tasmánii
a Nový Zéland. Pravidelně koncertují po celé Evropě. V zahraničí odehráli celkově přes 1000 koncertů. Letos UJD oslaví 25 let na scéně.
Pokud jde o stylovou charakteristiku, je velmi obtížné je zařadit, jak v České republice tak v zahraničí není téměř nic podobného k nalezení. Sami o sobě říkají,
že hrají něco mezi Sex pistols a The Residents… Zkrátka tak trochu jiný „punk“.
Velmi kladné kritiky jak na koncerty, tak na veškeré své nahrávky získávají
po celém světě, od Tokia přes Moskvu a Evropu až po San Francisco. Proto
je také mají nezávislé distribuční sítě z celého světa ve svých katalozích.
UJD se účastnili a účastní řady významných festivalů, kde přitahují často
pozornost prestižních periodik jako
tomu bylo např. v Austinu, TX na festivalu SxSW u časopisu Rolling Stone.
UJD často podnikají exkurze do dalších
oblastí. Pravidelně spolupracují např.
s Aurelem Klimtem na hudbě k jeho animovaným ﬁlmům a k divadlu. Miroslav
Wanek byl za hudbu k ﬁlmu Fimfárum
Jana Wericha nominován na Českého lva.
Kapela natočila v září 2009 druhou sérii
hudby k loutkovému večerníčku Krysáci.
Obě série již byly odvysílány v ČT, přičemž první získala televizní cenu Elsa za
nejlepší animovaný pořad.
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S příchodem nového roku se
stejně jako každoročně trochu
ohlížíme zpět. Od roku 1999 byla
naše existence po dobu dvanácti
let spjata s blatenským zámkem,
také informačním centrem města
(pět let), pokladnou zámku Lnáře
(s přestávkou tři roky) a prodejnou U sv. Kateřiny na náměstí
Míru 209 (od roku 2007). Celou
řadu našich aktivit jistě nemusíme
připomínat. Snad si za všechny
vzpomenete alespoň na dětské dny spojené s RÝŽOVÁNÍM ZLATA v zámeckém parku nebo na vánoční výstavy ČESKÉ VÁNOCE v průjezdu pod
blatenskou věží. Již desátý rok se s námi setkáváte na stránkách Blatenských
listů nejprve pod titulkem LIDOVÉ ŘEMESLO INFORMUJE, od roku 2006
jako OKÉNKO LIDOVÉHO ŘEMESLA.
Současná doba však i nadále není naším aktivitám příliš nakloněna
a tak se zdá, že všechny původní plány a záměry jakoby se časem pomalu
vytrácely. Snažíme se však nepodléhat tržním mechanismům a něco z těchto
představ přece jenom uskutečnit. Také proto budeme i nadále pro naše stálé
zákazníky, ale i ostatní příznivce, pokračovat v nabídce českého uměleckého
i lidového uměleckého řemesla.
Od 1. ledna 2011 nás po celý rok najdete již jen v prodejně U SVATÉ
KATEŘINY na náměstí Míru 209.
Co vám tedy v letošním roce můžeme nabídnout?
- české umělecké řemeslo (řemeslné výrobky, keramiku, graﬁku, obrazy,
obrázky)
- blatenské umělecké řemeslo (keramiku, historické sklo, dřevěné výrobky, kresby apod. Výrobky z proutí – aktuálně nabízíme koše na ovoce
a dřevo, také velké koráby)
- tradiční velikonoční a vánoční výrobky (ze slámy, šustí, perníku, vizovického těsta, včelího vosku, dřeva apod.)
- suvenýry pro turisty (turistické známky, vizitky, štítky na hole, magnety,
pohledy, skládačky, mapy) – také INFORMACE
- vybrané knihy CD
- kalendář SOB
- Blatenské listy, hlavně pro obce
- SOBáček
- drobné starožitnosti
- oblíbené blatenské preclíčky (nabízíme také na akce 1kg/300,-) a jablečný mošt z českých jablíček
Věříme, že k nám rádi najdete cestu také v letošním roce, do kterého vám přejeme hodně zdraví, štěstí, optimismu, radostných chvil
a úspěchů.
A CO NÁM ŘÍKÁ LEDNOVÁ PRANOSTIKA?
- JE-LI TEPLO V LEDNU, BÍDA SAHÁ KE DNU
- JE-LI LEDEN STUDENÝ, DUBEN CHVÁLÍ OSENÍ
- HOLOMRAZY- ÚRODY VRAZI
- MNOHO SNĚHU – MNOHO TRÁVY
- KDYŽ DÉSŤ LEDEN SMÁČÍ, NEDUHY S NÍM KRÁČÍ
- LEDEN KE DNU PŘIDÁ HODINU JEDNU
- JE-LI TŘÍKRÁLOVÁ NOC HVĚZDNATÁ, BUDOU SE RODIT
BERÁNCI, BÝČCI, KOZLÍCI A KLUCI
- BLAZE SEDLÁKOVI V LEDNU U KAMEN A OBILÍČKU POD
SNĚHEM
- VELIKÉ SNĚHY – PŮSOBÍ VŠAK NA OSENÍ ŠKODY
- KDYŽ SE LEDEN VYDAŘÍ NADĚJ NA ÚRODU NEZMAŘÍ
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Výstava

Lnáře včera a dnes

Proměny obce, zámku a kláštera v průběhu jednoho století
je prodloužena

do 28. února 2011.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
PO – PÁ 9:30 – 15:30
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomínají 600 let od první písemné zmínky o obci. Obec v minulosti
postihla celá řada požárů, zejména v době, kdy byly střechy stavení kryty došky a v interiérech se
svítilo petrolejovými lampami. Staré české pořekadlo hovoří o tom, že oheň je sice dobrý sluha, ale
zlý pán. O tomto faktu není pochyb. Oheň samotný má od počátku lidstva velký význam. Člověk se
jej postupně učil ovládnout, ale v momentě, kdy nad ním ztratil kontrolu, docházelo k ničivým požárům. Dříve než vznikla organizovaná činnost směřující k prevenci a likvidaci požárů, bývaly zásahy
při požárech velmi jednoduché, a to od hašení ohně vodou z věder až po strhávání budov. Účinnost
protipožárních zásahů však ovlivňovala značná neorganizovanost. V květnu roku 1876 byl přijat zákon
o požární policii a požárních řádech a na českém venkově začalo docházet k zakládání hasičských
sborů. Podnět ke vzniku hasičského spolku v obci
dal rolník Václav Pavlík z čp. 4. Historicky první
a zakládající schůze Sboru dobrovolných hasičů
ve Skaličanech se uskutečnila dne 19. února 1899.
Velitelem byl zvolen Václav Pavlík (roč. 1864)
a jednatelem Josef Petřík (roč. 1873). Za činné
členy se tehdy přihlásilo celkem 21 občanů a 27 za
členy přispívající. V červenci roku 1899 byla slavnostně vysvěcena stříkačka od ﬁrmy RA – Smekal Smíchov. Jednalo se o potahovou stříkačku
Z hasičského cvičení ve Skaličanech v roce 1972, zleva s ručním čerpáním, která je dodnes v majetku
Milouš Arnošt, Stanislav Švejda, Miloslav Kopáček
obce a zasluhovala by renovaci a restaurátorský
a Václav Cheníček (foto Jaroslav Šoun, archiv rodiny
zásah. V roce 1937 byla pořízena první motorová
Bariových).
stříkačka od ﬁrmy Bohumil Mára z Tábora, kterou
nahradila až v roce 1971 nová moderní motorová stříkačka o výkonu 1200 l/min. Již od počátku své
činnosti se sbor aktivně účastnil veřejných hasičských cvičení a byl tahounem a organizátorem společenského života v obci, pořádal taneční zábavy v místním hostinci a později i na venkovním parketu.
Sbor sám uspořádal ve své historii několik hasičských cvičení přímo ve Skaličanech, účastnil se cvičení
v obcích po celém Blatensku a také doprovázel zemřelé spoluobčany při jejich poslední cestě na hřbitov
do Paštik. V současné době je starostou SDH Skaličany Zdeněk Slezák a velitelem Luděk Mička.
Václav Cheníček

ŠD MÁ TALENT
Vánoční svátky jsou svátky pohody a klidu. Každý chce být se svou rodinou a prožít svátky pospolu.
I my ve ŠD jsme chtěli zakončit rok 2010 společnou oslavou. Oslavou talentu v nás všech. Proto jsme
se sešli 15. 12. v slavnostně vyzdobené tělocvičně, kde se účinkující děti chtěly pochlubit, co všechno
umí a na co mají talent.
Talentů bylo mnoho a každý se pečlivě připravoval na své vystoupení. Tanečnice trénovaly, malíři
kreslili a vyráběli, kouzelník si připravoval své triky, zpěváci si vybírali vhodné písně a koledy, hudebníci ladili nástroje. Všichni chtěli být perfektní a potěšit ostatní. A také se jim to povedlo. Z vystoupení
jsme byli absolutně uneseni, ani porota nebyla schopna vybrat nejlepší talent. Oceněn byl každý talent
diplomem, sladkostí a maličkostí.
Na závěr jsme si všichni společně zazpívali koledy a popřáli si vše nejlepší do nového roku. Tímto
bychom chtěli popřát Všem mnoho štěstí, zdraví, lásky a tolerance v novém roce 2011.
ŠD ZŠ J.A.Komenského

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@blatna.net
http://www.blatna.eu

PREVENCE
KRIMINALITY
V poslední době došlo v Blatné k několika
případům vloupání do motorových vozidel
(šetří Policie ČR) a odcizení zde nalezených
věcí. Proto chceme opětovně upozornit na jednu
skutečnost:
„Auto není trezor“
Tato poněkud otřepaná fráze má bohužel stále
svoji váhu. Vozidla se vykrádala od nepaměti a patrně se vykrádat budou i v daleké budoucnosti. Na
vině jsou bohužel často i sami řidiči, kteří zloděje
svým jednáním přímo lákají, když na viditelných
místech nechávají vystaveny např. kamery,

fotoaparáty, mobily, kabelky,
kufříky, dále hit poslední doby
– automobilové navigace, ale
i oblečení, které působí na pachatele jako magnet. Jakmile se
zloděj začne o auto zajímat, už
většinou nepomůže ani alarm.
Není rozumné ve vozidle
nechávat jakékoli předměty
o které by potencionální zloděj
mohl mít zájem. Drzost zlodějů
je mnohdy překvapující a není
výjimkou vozidlo vykradené na
rušné ulici za bílého dne! Mnozí
z vykradačů aut se rekrutují
z prostředí osob drogově závis-
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lých, pro které je vidina zpeněžení „čehokoliv“
silnější než hrozba trestu. Pro takového pachatele
je i starší rádio mizivé hodnoty téměř pokladem!
Bohužel na takové pachatele neplatí žádné, byť
sebedražší zabezpečovací systémy. Tito pachatelé
nemají zájem o Vaše vozidlo, nýbrž jen o věci
v něm. Zpravidla pak rozbijí okénko kamenem,
vytrhnou rádio nebo odcizí věci z vozidla a během
několika vteřin „zmizí“.
Zabránit stoprocentně takovému konání není
v moci žádné složky a to nejen v ČR, ale i ve
světě. Takové činy lze pouze omezit a jednou
z prověřených a fungujících metod je i prevence.
Nenechávat ve vozidle nic, co by zloděj mohl
zpeněžit. Pokud mám ve vozidle rádio, toto při
odchodu vyjmout celé, nebo alespoň jeho čelní
panel. Pokud mám ve vozidle starší rádio které
nelze vyjmout, lze jej opatřit plastovým krytem.
Poté rádio jaksi „splyne“ s přístrojovou deskou,
přičemž na první pohled není vidět.
Mnohdy však majitelé opomenou své vozidlo
uzamknout. Zejména starší vozy, opatřené centrálním zamykáním, které již nevyniká spolehlivostí
a občas se stane, že neuzamkne všechny dveře.
A stačí tak málo. Před odchodem vozidlo obejít
a zkontrolovat uzamčení. V letních měsících pak
mnohdy majitelé zapomenou zavřít u vozidel
okna. Zde postačí vizuální kontrola. Opomenutí
jednoho krátkého obhlédnutí vozu, pak může
majitele stát nemalou materiální ztrátu.
Nepřesvědčujte sami sebe, že otevřené okénko, nebo neuzamčený vůz nemůže být vykraden
během vaší minutové nepřítomnosti! Opak je
pravdou! Nezřídka se potvrzuje rčení, že „příležitost dělá zloděje“! Než si stihnete odnést nákup
k domu, můžete lehce přijít o vše, co máte ve
vozidle volně položeno.
V poslední době se rozšířila móda, ale i potřeba
opatřovat vozidla GPS navigací. Je sice praktické
mít při ruce takového pomocníka, ovšem je třeba
navigaci schovat vždy, když vozidlo opouštíte,
tedy nejen večer, kdy vozidlo parkujete přes noc.
Ve většině případů o navigaci majitelé přicházejí
na parkovištích supermarketů a podobně.
Proto znovu důrazně upozorňujeme řidiče,
aby zbytečně nelákali zloděje zanechanými věcmi v autech a snažili se maximálně této trestné
činnosti předcházet.

Chraňte si svoje věci a pamatujte, že auto
není trezor !
Velitel strážníků
Městské policie Blatná - Petr Vaněk
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Jak se člověk stává rybářem?
A co pro to udělat?

1. Vyplnit přihlášku do ČRS
2. Absolvovat školení nového člena pro získání kvaliﬁkačních předpokladů pro vydání
prvního ryb. lístku.
Přihlášku a další informace ke školení obdržíte v Domě dětí a mládeže v Blatné.
Mob.tel. 723 235 058
Pro mladé rybáře jsou připraveny rybářské kroužky v DDM.
Po absolvování roční nebo dvouleté výuky v kroužku a složením rybářské zkoušky získává mladý rybář Povolenku
k rybolovu.
Může se také
zúčastnit jarního soustředění
kroužků u řeky
Lomnice, které je zaměřeno
n a p r o v ěření
praktických
zkušeností ze
sportovního rybolovu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ,
HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŽÁKY
SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI

OZNAMUJE

RODIČŮM ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
(zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální
znevýhodnění ),
narozených do 31.8. 2005, že

ZÁPIS

do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ,
HOLEČKOVA 1060
na školní rok 2011/2012
se bude konat v budově školy Holečkova 1060
ve čtvrtek 10. února od 13 do 17 hodin
v pátek 11. února od 9 do 14 hodin
Bližší informace na telefonu 383 422 881,
osobní konzultace kdykoli
a RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽKÝM
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
narozených do 31.8. 2005, že

ZÁPIS

do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ,
NERUDOVA 505
na školní rok 2011/2012
se bude konat v budově školy Nerudova 505
ve čtvrtek 10. února od 9 do 17 hodin
v pátek 11. února od 9 do 14 hodin
Bližší informace na telefonu 383 420 215
osobní konzultace kdykoli
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Záchytné
městské policie
policie
Záchytné kotce
kotce městské
AKTUÁLNĚ
AKTUÁLNĚ
Dne 9. 11. 2010
byl u města Blatná
odchycen volně pobíhající pes křížence,
hnědé barvy, stáří cca
1 rok. V současné
době je pes umístěn
v záchytných kotcích
městské policie, a to
v objektu Čistírny
odpadních vod Blatná.

Dne 25. 11. 2010 byl
v Blatné odchycen volně
pobíhající pes jezevčíka,
hnědé barvy, stáří cca 7
let. V současné době je
pes umístěn v záchytných
kotcích městské policie,
a to v objektu Čistírny
odpadních vod Blatná.
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Informace pro
OSVČ,
Krajská
soutěž obcí „My třídit umíme“ 2010

které platí pojistné na důchodové
Již
je za námi
čtvrtý ročník
soutěže obcí a měst ve třídění odpadů „My třídit umíme“, který je
pojištění
poštovní
poukázkou
pořádán Jihočeským krajem spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Město
Blatná
ve své
kategorii
(obcesamostatně
od 2 000 – 6 999 obyv.) umístilo na druhém místě. V této soutěži
V rocese2010
nebudou
osobám
bylo hodnoceno
množství
vytříděného
papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla
výdělečně
činným zaslány
složenky
pro placení
na
jednoho
obyvatele,
je-li
obec
zapojena
pojistného na důchodové pojištění pro rok 2011 do sběru baterií, zda jsou v obci sbírány také kovy. Dne
12. pan
starosta
v Českých Budějovicích cenu za druhé místo – poukaz na
bez9.jejich
žádosti,
jako slavnostně
tomu bylo v převzal
předchozích
výrobky
z
recyklovaných
plastů
v
hodnotě
letech. Osoby samostatně výdělečně činné, které 13 000 Kč. Město Blatná pořídí z této odměny lavičky,
které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného plastu.
platí pojistné prostřednictvím poštovní poukázky,
„PASTÝŘI
NESPĚTE“
Recyklace se stává běžnou záležitostí, výrobky z recyklace
se vyskytují
všude kolem nás, takže
musí požádat příslušnou správu sociálního zabezby bylo škoda, aby dále využitelné odpady končily na skládkách, když z nich lze vyrobit např. …
pečení o jejich zaslání.
prodej „U
SV. KATEŘINY“
i nadále
krásnou lavičku a tím ušetřit jiné přírodní zdroje. Vánoční
Více informací
k soutěžím
a ke třídění
naleznete
Za platnou formu žádosti budou považovány
na www.jihoceske-trideni.cz; www.jaktridit.cz.pokračuje! Sortiment jsme doplnili o milou, kenejen písemné žádosti, ale i žádosti telefonické,
v lidovém
aromalampy,
Betlémy
Město Blatná děkuje všem občanům, kteříramiku
mají zájem
tříditpojetí,
své odpady.
Věříme,
že v dalším
žádosti
došlé
e-mailem
(i bez první
ověřeného
elekze šustí, velký výběr nabízíme také v kolážích
ročníku
soutěže
obsadíme
příčku
…
tronického
pomocí
Umístěnípodpisu)
Blatné av žádosti
soutěžiodeslané
„My třídit
umíme“
lisovaných květů a textilu, opět máme čerstvé
datovéRočník
schránky. Rovněž
je možné požádat
Umístění
oblíbené blatenské preclíčky a jako další novino poštovní
2007 poukázky při1 osobním jednání. Poš- ku nabízíme hvězdy ze sušeného ovoce. Přijďte
tovní poukázky
budou
poskytnuty
pouze
v
počtu
2008
1
ochutnat jablečný mošt.
uvedeném
2009v žádosti. 2
2010
2
SLUNOVRAT
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná
Živnostenský úřad Blatná

Slunovrat začíná 21. prosince, kdy Slunce
vstupuje do znamení Kozoroha. Je to nejkratší den
s nejdelší nocí v roce. Od tohoto data se každý den
prodlužuje o šest minut. Začíná kalendářní ZIMA.
Sníh a mráz jsou v období zimního klidu nesmírně
významné pro odpočinek stromů a ostatní přírody
Dne 29. 10. 2010

pro přípravu na jaro. Sníh dodává polím vláhu,
A je tu zas. Čas vánoční, chvíle pro zastavení,
byl u obce Řečice
chrání plodiny před vymrznutím a skýtá ochranu
zamyšlení nad uplynulým časem, chvíle pro po
u Blatné odchycen
četným živočichům.
děkování, pro dáreček těm nejmilejším.
volně pobíhající pes
O několik dní později nastává ŠTĚDRÝ DEN.


Já dnes takový malý dárek - malé poděkování
německého ovčáka,
Naši předkové mu připisovali magickou moc.
stáří cca 6 let. V sou– chci dát naší mateřské školce.

Letošní zima přišla poměrně brzo. Věříme, že
časné době je pes
Před časem se naši mladí rozhodovali, do které
sněhová
peřina vydrží až do Vánoc.

umístěn v záchytmateřské školky bude chodit naše malá vnučka.

Všem
čtenářům přejeme krásné bílé vánoce
ných kotcích městské
Vybrali školku Vrchlického. 
Nebyla jsem moc
plné dobrých přátel a pohody. Do nového roku
policie, a to v objekráda. Budova stará, chodník pár metrů od silnipak hodně zdraví, optimismu a splněných přání.
tu Čistírny odpadních vod Blatná.
ce, nu – jsem ale pouze jeden hlas v poradním
Zachovejte nám svoji přízeň. Také v příštím roce
Majiteli nebo případnému zájemci informasboru, mlčela jsem. Dneska jsem šťastná, jak
jsme pro vás v prodejně „U SVATÉ KATEŘINY“
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel.
dobře vybrali. Chodím pro naší Janinku často,
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254.
na náměstí Míru 209
a věřte mi, nejdu do školky, jdu „domů“. Pokaždé,
Další informace rovněž na http://www.kotceEva Fučíková
když do školky přijdu, na každém kroku je vidět
-blatna.estranky.cz
lidové řemeslo
obrovský kus práce, těch nápadů, výletů, divadel,
Městská policie Blatná
exkurzí, vidím tu nezměrnou trpělivost, velké
nasazení a hlavně lásku k dětem. Vidím, jak se
naše malá do té svojí školky těší. A není to jen
paní ředitelka a všechny učitelky, co si zaslouží
poděkování, je to paní hospodářka, kuchařky
(vždyť krupicovou kaši umí nejlíp na světě) – těm
Vánoční čas,
ač byl pro naše
děti krásný a radostný, rychle uběhl. Přesto máme
TECHNICKÉ
SLUŽBY
všem patří můj dík.
nač vzpomínat.
V naší BLATNÉ
školce se střídala
S dětmi jsme naMĚSTA
s.r.o jedna akce za druhou.
S naší malou Janinkou máme rády paní učivštívili vánoční výstavu v ZŠ TGM a shlédli překrásné výrobky žáků. Rádi jsme
telku Jarušku a Ivu – byly první, které utíraly
přijali jejich
pozvání naměsta
společné
předvánoční
Krematorium
Blatná,
které tvoření. Děti z předškolní třídy
našívmalé
a dalším
uplakaným mrňouskům moře
potěšily
svým
vánočním
pásmem
naše
starší
spoluobčany
domově
pro seniory
zajišťuje smuteční obřady pohřebním
slziček
při
tom
jejich
prvním do života, dneska
a v pečovatelském
domě.
Navštívil
nás
také
čert,
Mikuláš
a
anděl.
Zúčastnili
jsme
službám, hledá smutečního řečníka.
se spolu s ostatními školami vypouštění balónků s přáním
a vá-Mirka, které vedou tu
je Ježíškovi.
to Jana aKoledy
Danuška,
nočníNabízíme
písně jsmepráci
si zazpívali
společně
s dětmi z pěveckého
kytarového kroužku
našíapředškolačku
a jejími spolupracovníky už
na“Dohodu
o provedení
ZŠ TGM. Naše
děti nezapomněly
na ptáčky, ozdobilyposlední
pro ně samými
rok - adobrotami
věřte mi, není to o moc lehčí – ti
práce“
na dva dny vani
týdnu.
stromeček, darovaný od pana Jestřába. Velké poděkování
patřísnědli
také paní
Fišerové.
zase
všechnu
moudrost světa – a já jsem
Posezení v její cukrárně bylo pro děti velmi milé a příjemné. Každý z dětí si namaKontakt: ing. Pavel Srb, tel.
šťastná, jak dobře naši udělali, že zvolili právě
loval své přání Ježíškovi a na rozloučenou odnesl dáreček.Předvánoční čas jsme
777 158 846 nebo Krematorium Blatná,
tu našípohádku
školku. „O
zakončili besídkou plnou vánočních básní, písní a koled.tuhle
Děti –zahrály
Buzická 870,
Děkuji
vám
a přeji
klidné, šťastné Vánoce.
Koblížkovi“ a společně s rodiči ozdobily vánoční perníčky a stromečky,
velikou
tel. 383 422 581.
Babička Svobodová
radost měly z nadělených dárečků. V novém roce bylo pro děti hezkým zážitkem
divadelní představení v sokolovně „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“. Navštívili
jsme s dětmi ZŠ J.A.Komenského a vyzkoušeli si, jaké to je sedět v lavici a plnit
úkoly jako opravdoví školáci. Zažili jsme také spoustu legrace při plnění soutěžních
disciplín za sladké odměny. Blíží se čas zápisů do základních škol. Přejeme dětem,
aby se jim ve škole líbilo.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického





ŠKOL(K)A
ZÁKLAD ŽIVOTA


MŠ VRCHLICKÉHO a její
vánoční čas…..
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Program na únor 2011

Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky,
hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16.45 – 19.30 – Hubneme se STOBem (začínáme 28.1.2011)
Program na pondělky a středy
3.2. – Krmítko pro ptáčky
7.2. – Moje první knížka
9.2. – Valentýnská srdíčka
14.2. – Veselý stojánek
16.2. – Had leze z díry
21.2. – Obličeje
23.2. – Karneval
28.2. – Kolíčky pro zapomnětlivé hlavičky

Úterý 15. února – kurz líčení s Mary Kay - od 17.00 hod.
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Nabízíme

větší množství dřevěných briket
z vlastní výroby.

RUF

Minimálně 60% tvrdé dřevo.

Cena 3,5 Kč/kg. tel. 606 754 703.
Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích a v Příbrami

nabízí v akademickém roce 2011 / 2012
bakalářské studijní obory:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

VÝTVARKA PRO DOSPĚLÉ
MALBA, KRESBA A KERAMIKA

KLÁRA JÁNSKÁ

v Blatné u pošty od 1. 2. 2011
každé úterý 17-19 hod
přihlášky: 732351850, cena 60,-Kč/hod
keramika@klarajanska.wz.cz

REGIONÁLNÍ STUDIA
MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB
pouze v prezenční formě studia se specializací:




SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY
FINANČNÍ SLUŽBY

tel. 386 116 811, 318 660 053, 724 251 501
e-mail: studijni@vsers.cz, studijnipribram@vsers.cz

www.vsers.cz

Ročník 22 (32)

Blatná 28. ledna 2011

Číslo 1 / strana 9

Soutěž „WebCode
Contest 2010“
S tímto zajímavým názvem se před Vánocemi na SOŠ Blatná
konala soutěž ve kvalitě a rychlosti kódování webových stránek. Hlavním
organizátorem soutěže byl student 3. ročníku SOŠ Blatná oboru Elektronické
počítače Ladislav Janeček (http://www.chcimitweb.cz), který je redaktorem
serveru Programujte.com a který se kódováním webových stránek ve své
ﬁrmě profesionálně zabývá. O něm jsme psali v minulých číslech BL. Právě
on měl nápad na vytvoření této soutěže. Já osobně si cením, že si své bohaté
znalosti nenechává jen pro sebe, že je ochoten spolužákům poradit a věnovat
jim svůj vzácný čas.
Soutěžící měli na výběr 3 graﬁcké návrhy webových stránek. Měli
k dispozici jednotlivé graﬁcké prvky webové stránky a jejich úkolem bylo
kódovat internetovou stránku (šablonu) v časovém limitu 2 hodiny. Graﬁcký
návrh, který si soutěžící nejčastěji vybírali, je na obrázku.
Studenti mohli kódovat buď v programu PSPad editor, anebo ve vývojářském programu Microsoft Visual Studio 2010, na kterém je v SOŠ
Blatná postavena výuka programování v moderním jazyce C#, obsluha
databází pomocí SQL a samozřejmě kódování webových stránek pomocí
technologií html, css, aspx, java script aj. (na oborech Elektronické počítače
a Informatika v ekonomice).
Soutěž zaštítilo vedení SOŠ Blatná, které poskytlo jednu z pěti počítačových učeben. Soutěž krátce navštívil ředitel školy RNDr. Petr Pavlík, který
předal soutěžícím reklamní předměty. Na soutěž dohlížela porota ve složení
Ladislav Janeček, jeho spolužák Adam Kroa i učitel Mgr. František Hajdekr,
který se soutěže neoﬁciálně také účastnil a který na SOŠ Blatná na vynikající
úrovni vyučuje graﬁku a tvorbu webových stránek. Je autorem originálního
graﬁckého návrhu stránek SOŠ Blatná http://www.blek.cz.
Ukázalo se, že dvě hodiny na řádné odladění webové stránky je poměrně
málo, mozkové závity soutěžících studentů zvyšovaly svojí teplotu. Po vypršení časového limitu studenti umístili do školní počítačové sítě vytvořené
soubory html, css a graﬁcké prvky včetně obrázků.
Počátkem ledna porota hodnotila kompletnost a validitu nakódované
šablony dle standardu W3.org, optimalizaci a přehlednost kódu, korektnost
zobrazení internetové stránky v různých prohlížečích.
Na prvním místě se umístil soutěžící Lukáš Grössl (na fotograﬁi vlevo)
ze 2. ročníku oboru Informatika v ekonomice. Na druhém Vojtěch Dítě
a na třetím Matěj Kareš, oba ze 3. ročníku oboru Elektronické počítače.
Blahopřejeme.
V polovině ledna proběhne předání cen. Firma chcimitweb.cz zajistí
vítězi odbornou knihu. Ceny pro druhé a třetí místo poskytne ﬁrma Elektro
Jankovský. Jedná se o ﬂashdisky a reklamní předměty. Patří jim poděkování
za podporu.
Foto: F. Hajdekr, L. Grössl, text L. Janeček a A. Drobník

Na dvanácté zimní výstavě
blatenských chovatelů se
udílely čestné ceny i poháry
Blatná- 400 holubů, 270 králíků, 90 kusů drůbeže, navíc ukázka exotického ptactva- takhle bohatá byla dvanáctá zimní expozice blatenských
chovatelů, která se uskutečnila ve víkendových dnech 8.- 9. ledna 2011
v jejich městě. Se svými živými exponáty se přijelo pochlubit 73 vystavovatelů, což byl, jak podotkl jednatel blatenského chovatelského spolku
Miroslav Vaněček, obvyklý průměr. „Většina vystavovatelů byla z oblastí
strakonického okresu, ale zaznamenali jsme i účastníky z Plzně, Klatov,
Sušice, Milevska, Rožmitálu pod Třemšínem,“ vypočítává Miroslav Vaněček, „Všechno probíhalo tak, že v pátek se do blatenské výstavní haly
navezla zvířata. V sobotu dopoledne pak znalci odborně posoudili jednotlivé exempláře, od sobotního poledne do nedělního poledne se konala sama
výstava pro širokou veřejnost. Výstavní halou prošlo za oba dva dny 300
návštěvníků,“ dodává jednatel blatenských chovatelů.
V kategorii holubů bylo pořadateli uděleno šestnáct čestných cen.
„Pohár vítěze si v tomto případě odnesl pan Václav Čejka z Chloumku
u Kasejovic,“ informoval Václav Vaněček. V rámci 8. ročníku „Memoriálu
Tomáše Houdka“ vyhrál letos putovní pohár Karel Mráz z Řepice u Strakonic na prácheňského káníka černého. „Tomáš Houdek byl vynikající
chovatel právě káníka černého. Jeho mateřský klub sídlí ve Strakonicích,“
dodává Miroslav Vaněček.
V kategorii králíků bylo předáno patnáct čestných cen. „Jako vítěz byl
vyhodnocen pan Jaroslav Šunka z Milevska na králíka plemene stříbřitého
žlutého,“ říká jednatel blatenských chovatelů. Za drůbež se udílelo pět
čestných cen a pohár se stal majetkem pana Václava Hroudy z Hněvkova
na Plymutku žlutou.
Tím činnost blatenského spolku chovatelů teprve začala. „Připravujeme
pravidelné burzy exotického ptactva s pevným datem každou třetí sobotu
v měsíci. Na tradiční blatenské pouti nebude chybět 46. ročník naší výstavy drobného hospodářského zvířectva. A na listopad chystáme speciální
výstavu králíků,“ prozrazuje další program spolku Miroslav Vaněček.
„Blatenští chovatelé jsou spolkem početným, pracovitým a velice aktivním. Určitě si jich moc vážíme,“ vyjadřují se na jejich adresu pochvalně
představitelé města Blatné.
Vladimír Šavrda
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
19 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: RD po rekons. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, Bělčice, Újezd u Chanovic, dům na náměstí – Blatná,
chalupa po rek. - Závišín, chalupy – Metly, Slivonice, Černívsko, byty 3+1 v OV – Blatná, Vrbno, hostinec – Tchořovice,
pozemky na RD – Blatná, Mačkov, Bezdědovice, výrobní areál
Mirovice, dům s obchodem - Kasejovice.
Pronájem neb. prostor v centru Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty,
byty, pozemky, lesy ... Kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
- Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a
právní servis zdarma!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní,
směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

ZŠ TGM Blatná
2. B a 4. B na výletě v Plzni
V září proběhla na základních školách v Blatné soutěž ve sběru hliníku.
Děti se do této akce zapojily v plném nasazení, které se určitě vyplatilo. Naše
třída 2. B se umístila na 1. místě a odměnou nám byla pětitisícová poukázka,
třída 4. B získala 3. místo a obdržela poukázku v hodnotě 2000,- Kč. Domluvili jsme se, že bychom společně podnikli výlet do Plzně. Důležité pro
nás bylo, aby si děti výlet užily a měly dlouho na co vzpomínat. Co takhle
Muzeum strašidel a 3D ﬁlm? Nápad okamžitě nadchnul všechny děti a nic
nebránilo v jeho realizaci. V úterý 14. 12. jsme vyrazili krásným autobusem
p. Vohryzky směr Plzeň. Nejdříve jsme nasáli vánoční atmosféru na místních
trzích na náměstí a v 10 hodin nás čekala prohlídka Muzea strašidel. Ihned
se nás ujal vtipný průvodce, ředitel muzea. Děti seznámil s nejrůznějšími
strašidly v Čechách a nezůstalo jim utajené ani zaříkávadlo otvírající bránu do
podzemí strašidel „Sezame, otevři se!“.
Nic naplat, strašidla jsme museli opustit
a vypravit se dál. Při cestě k autobusu
jsme ještě navštívili kostel sv. Bartoloměje, kde jsme si prohlédli betlém. Po
přesunu do multikina Cinestar jsme se
usadili v pohodlných křeslech, nasadili
si brýle, které nám pak zůstaly jako
suvenýr, a ﬁlm Megamysl mohl začít.
Po skončení ﬁlmu si děti z 2. B udělaly
s paní učitelkou výpravu do hračkářství
Pompo a Bambule a čtvrťáci se rozešli
po nákupním centrum. V 16:15 jsme dorazili k naší škole, kde už nás očekávali
rodiče s mnoha otázkami a s úsměvem,
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
18 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Novostavba RD – Lažánky, RD po rekons. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, dům na náměstí – Blatná, chalupa po rek. - Závišín, hostince – Záboří, Tchořovice,
pozemky – Mačkov, Bezdědovice.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty,
byty, pozemky, lesy ... Kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a
právní servis zdarma!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní,
směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

že se jim jejich ratolesti ve zdraví vrátily. Děti přijely s nadšením v očích
a myslím, že to byl pro nás všechny příjemný vánoční dárek. Závěrem bych
chtěla poděkovat p. učitelce Posavádové za organizaci celé akce.
2. B - Vánoční setkání s rodiči
Na čtvrtek 16.12. jsme s dětmi připravily pro rodiče vánoční posezení.
Děti přednesly vánoční básničky, zaznělo několik koled a nechyběl ani taneček. První společnou aktivitou byla výroba svícínku z perníků, které napekla
jedna z maminek, a dále následoval pohádkový kvíz. Vánoční atmosféru nám
navozovala vůně svíček a rozkrojených jablíček dle dávného zvyku. Snad
každý z dětí a možná i dospěláků se nemohl dočkat rozbalování dárečků.
Děti obdarovaly své rodiče přáním a rodiče zase své děti drobným dárečkem.
Není nad to vidět radost v rozzářených dětských očích. Všem rodičům, kteří
si našli v této uspěchané době čas, bych chtěla velmi poděkovat za příjemně
strávenou chvíli.
Mgr. Pavla Fousová
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Informace z činnosti Policie ČR,
Obvodního oddělení Blatná

Sdružení Duhové
Ještěrky informuje

Na počátku nového roku nezbývá, než zrekapitulovat stav kriminality na území Policie
ČR, Obvodního oddělení Blatná za předchozí
rok 2010. Od 1. ledna do 31. prosince 2010
bylo policií evidováno celkem 272 trestných
činů, pachatel či pachatelé byli zjištěni u 124
trestných činů (objasněnost tak činila 45,59 %).
Na úseku obecné kriminality bylo z 206 případů
objasněno 72 případů (objasněnost 34,95%), na
úseku násilné kriminality jich bylo z 34 případů
objasněno 26 (objasněnost 76,47%). Ve 145
případech se jednalo o trestné činy majetkového
charakteru. Zejména sem patří krádeže prosté,
krádeže vloupáním, poškození cizí věci, podvody,
zpronevěry a zatajení věci. Oproti roku 2009 je
zřetelný pokles celkové kriminality o 31 případů
(v roce 2009 celkem 303 případů), který je dán
výrazným poklesem evidované majetkové trestné
činnosti o 43 případů (v roce 2009 celkem 188
případů). Naopak byl v loňském roce zaznamenán nárůst násilné trestné činnosti o 18 případů
z 16 případů v roce 2009 na 34 případů v roce
2010. Určitý nárůst kriminality je patrný rovněž
u hospodářské a ostatní trestné činnosti. V rámci
okresu Strakonice oproti roku 2009 však došlo
v roce 2010 k nárůstu evidované trestné činnosti
o 46 případů (z 1693 případů na 1739 případů).
Nejvyšší nárůst kriminality v roce 2010 byl v obvodu PČR, Obvodního oddělení Vodňany (o 59
případů více oproti roku 2009).
Jak již bylo konstatováno v předchozích zprávách o činnosti zdejšího obvodního oddělení, tak
úbytek majetkové trestné činnosti lze do jisté míry
přičíst poklesu „nájezdů“ pachatelů tohoto druhu
kriminality z okolních okresů, zejména z okresu
Příbram, Písek a Plzeň-jih. Řadě pachatelů byla
v roce 2009 a v průběhu roku 2010 prokázána
mnohdy sériová trestná činnost páchaná nejen
v okrese Strakonice, ale i na území Jihočeského
kraje či krajů okolních. Tito pachatelé pak byli
nuceni nastoupit výkon trestu odnětí svobody. Patrný je pokles majetkové kriminality především na
území obce Lnáře, Sedlice, Bělčice, Kadov, Záboří apod. Zde v hojné míře pachatelé navštěvovali
benzínové čerpací stanice, prodejny potravin,
objekty různých ﬁrem ale i soukromé objekty jako
garáže, vozidla apod. Případy rozsáhlé majetkové
trestné činnosti pak vyšetřuje buď služba kriminální policie a vyšetřování na úrovni okresu nebo
na úrovni odborů této služby při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice.
Zúročuje se zde tak každodenní práce policistů
obvodních oddělení a policistů okresních „kriminálek“ na místě činu při zajišťování různých stop
a při další dokumentaci těchto případů za využití
místní a osobní znalosti. Je rovněž nepochybné, že
poškození, ať již z řad občanů či ﬁrem, z různých
důvodů mnohdy nehlásí policii případy hlavně
majetkové trestné činnosti. Skutečný počet spáchaných trestných činů a přestupků je tak určitě
vyšší než ten evidovaný.
Zde bych chtěl vyzvat jak občany, tak majitele
ﬁrem, aby si ponechávali po řadu let uschované
doklady s výrobními čísly od různých věcí, neboť
v případě jejich odcizení při absenci popisu věci,
značky, typu či výrobního čísla, popř. vyobrazení
věci, nelze po těchto věcech prakticky pátrat.
Pokud jsou tyto údaje kompletně policii předány, jsou při oznámení odcizení věci zadány do
příslušné databáze odcizených věcí a prakticky
okamžitě dostupné každému policistovi ve službě

v rámci celé republiky při jejich případné kontrole. U mnoha případů pak byly věci pocházející
z krádeží tak navráceny jejich majitelům.
Pokud porovnáme počet spáchaných a evidovaných trestných činů na území města Blatná a v jejich osadách oproti ostatním částem
služebního obvodu, tak na území města Blatné
bez jejích částí bylo v roce 2010 evidováno
127 trestných činů včetně případů hospodářské
trestné činnosti. Z tohoto počtu trestných činů
jich proti majetku bylo 75 (102 případů v roce
2009). Zbytek tvoří násilná, ostatní, zbývající
a hospodářská kriminalita v celkovém počtu 52
případů. Zaznamenáno bylo několik případů
výskytu padělaných bankovek tuzemské měny
různých nominálních hodnot.
Tradičně již na území města Blatná dochází
k případům vloupání do vozidel a odcizování
součástí vozidel a pohonných hmot (celkem 21
případů), dále dochází k případům vloupání do
garáží a sklepních kójí v bytových a rodinných
domech (celkem 17 případů). V 9 případech
byl evidován případ vloupání do objektů ﬁrem,
školských zařízení a úřadů státní správy, kam jsou
zařazeny i případy odcizování pohonných hmot
z vozidel v areálu těchto ﬁrem. Pouze v jednom
případě se pachatel na území Blatné vloupal do
prodejny (kantýna v objektu SOU Blatná v ul.
U Sladovny). Výše zmíněná veškerá majetková
trestná činnost je páchána zejména v noční době
od půlnoci cca do 05.00 hodin. Z ostatní trestné
činnosti jsou zaznamenány případy řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu v souběhu
s mařením výkonu úředního rozhodnutí, dále případy ublížení na zdraví v souběhu s výtržnictvím,
dopravní nehody s lehkým či těžkým ublížením na
zdraví a bohužel i dopravní nehoda s následkem
smrti jednoho z účastníků.
(Dokončení v příštím čísle)
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček, vedoucí oddělení

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

nabízím
- Vedení účetnictví a daňové evidence pro
živnostníky,malé a
střední ﬁrmy
- Zpracování všech typů daňových přiznání,
účetních závěrek
- Evidence DPH, souhrnná hlášení, intrastat
- Vedení mzdové a personální agendy
- Ekonomické a účetní poradenství,spolupráce s daňovým poradcem

Jana Hroudová, tel.: 606 347 277,
e-mail: jahroud@centrum.cz
sjednané pojištění profesní odpovědnosti

Vzhledem k dotazům ze strany veřejnosti bychom
rádi všem vysvětlili důvody, proč se o vánocích v Blatné nekonal plánovaný, již tradiční „ Živý Betlém“.
Současně bychom se pak chtěli omluvit těm, kteří
zklamaní vyčkávali toto oblíbené představení v určený čas u kostela, přestože jsme informaci o zrušení
akce vyhlašovali veřejným rozhlasem. I tak nás to
mrzí! Bohužel, prvotním problémem byla nemoc
členů doprovodné hudby a zásadním pak malý zájem
o obsazení postav. Přes veškeré organizační nasazení
není možné zajistit, aby ten kdo slíbí svoji účast se
na poslední chvíli neomluvil či nevymluvil. Proto
bychom právě z tohoto místa, byť v takovém časovém
předstihu, chtěli oslovit všechny ty, kteří by nejen
slibovali , ale opravdu měli zájem „Živého Betlému“
se zúčastnit nikoliv jako diváci, ale právě jako aktéři.
Rádi uvítáme nové členy našeho sdružení, aktivní
lidičky i dobré nápady.
Sdružení Duhové Ještěrky děkuje za podporu
činnosti v roce 2010 všem sponzorům a spolupracovníkům, tedy Bios Dobříš, Emko Praha,zvukaři - panu
Karlu Zbíralovi, kapele Z Vršku, Pekárně Josefa Vrány,
paní Janě Germenisové, manželům Veselým, ﬁrmám
- Obaly paní Pokorné, Tesla Blatná a Technickým službám města Blatná, podnikatelům - Albínovi Veselému
, Pavlovi a Bohumilu Aichingerovým, a samozřejmě
všem dalším našim příznivcům.
Sdružení Duhové Ještěrky Vám přeje hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2011. Věříme, že důvodem
k radosti a podnětem k novým zážitkům vám po celý
rok budou naše společenské akce, na kterých se rádi
s VÁMI sejdeme a pobavíme.
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Ohlédnutí za blatenskými
ochotníky
V uplynulém roce nás opustili další výrazné osobnosti blatenského ochotnického divadla – herec Josef Houda a herec a režisér Milo Nový.
Do nebeské Thalie následovali své starší druhy a družky Josefa Šilhu,
Jiřího Bryndu, Františka Chlupsu, Františka Mikeše, Jana Bejčka, Václava
Řezáče, Václava Vadlejcha, JUDr. Václava Vadlejcha, Jana Srba, Josefa
Kišu, Jana Bedlivého, Václava Šlapáka, Antonína Vohryzku, Josefa Dvořáka,
Josefa Šrajnera, Jiřího Bartůšku, Jaromíra Samce, Miloslava Moulise, mistra
Tichého, Vladimíra Vlčka, Františka Komance, Josefa Guttwirtha, Josefa
Kabátníka, Helenu Guttwirthovou, Marii Petrákovou, Annu Duškovou,
Annu Pečenou, Annu Trávníčkovou, Marii Vlčkovou, Marii Michalovou
a mnohé další.
Protože si v letošním roce připomínáme 160 let od založení divadelního
ochotnického spolku v Blatné a současně jsme 1. ledna vzpomněli 111. výročí
narození učitele Josefa Šilhy, chtěl bych alespoň krátce připomenout zásluhy
a poděkovat těm jmenovaným, které jsem osobně znal, ale i těm nejmenovaným, kteří s nadšením a nezištně dokázali své vlastenectví a lásku k lidem
předávat prostřednictvím divadla blatenským spoluobčanům. Ještě nepatřím
mezi nejstarší blatenské pamětníky, přesto jsem měl to štěstí, ještě jako žák,
student a později i jako kolega, poznat pana učitele Josefa Šilhu.
Dodnes se svými
spolužáky na srazech
vzpomínáme na jeho
pečlivě připravené
vyučovací hodiny, názorné a efektní pokusy
z fyziky a chemie a nezapomenutelné je též
jeho typické, úhledné
písmo. Připouštím, že
jeho výrazná osobnost
měla významný vliv
při mém rozhodování
o svém budoucím povolání.
Pan učitel vedle náročného poslání učitele nejen učil, ale své
žáky též vychovával,
získával je pro kulturu, literaturu, ﬁlm,
hudbu, zpěv a zvláště
pro divadlo. Každým
rokem nacvičil se žáky
nejméně jednu divadelní hru. Jeho důvěru v naše schopnosti jsme opláceli
snahou co nejlépe se naučit textům zadané role. Po zvládnutí čtených zkoušek
ve škole přišlo tajemné kouzlo zkoušek na veřejném jevišti v Sokolovně.
Pan učitel působil nejen jako režisér, ale často se podílel na přípravě kulis,
nacvičoval hudbu, zpěvy i tance, dokonce psal i plakáty. Byl velmi pracovitý, byl to perfekcionalista a totéž vyžadoval od ostatních. Dovedl se však
i rozzlobit, jeho hněv však netrval dlouho. Díky jeho osobnímu nasazení
a kouzlu osobnosti všechno vždy nakonec dobře dopadlo a každé naše
představení mělo veliký úspěch.
Blatenští ochotníci měli vždy a stále mají štěstí na výborné režiséry,
organizátory, scénografy, hudebníky, maskéry, kostyméry, osvětlovače,
zvukaře, inspicienty, nápovědy a další potřebné profese.
S odstupem času obdivuji jejich odvahu pouštět se vedle osvědčených
starých kusů do velkých projektů jako byla Šrajnerova divadelní úprava
slavného Haškova Dobrého vojáka Švejka, kde hrálo na 40 ochotníků, či
Stroupežnického „Naši furianti“ v režii Josefa Dvořáka, kde hrál, tančil
a zpíval stejně početný sbor ochotníků. Vedle úspěšné divadelní klasiky
např. Gogolovy „Ženitby“ v režii nedávno zemřelého Miloše Nového se
naši ochotníci nebáli ani v minulosti nastudovat i novinky např. Horníčkovy „3 Alberti a slečna Matylda“ v režii Ing. Jiřího Mikeše, či Randonovu
veselohru „Charleyova teta“ pod vedením téhož režiséra S nadšením byla
přijata i k Roku českého divadla nastudovaná komedie Miroslava Horníčka
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na motivy hry Eugena Labiche „Slaměný klobouk“ a o rok později Feydeauova komedie „Brouk v hlavě“, obě rovněž v režii Ing. Jiřího Mikeše. Vedle
lehčího žánru dokázali naši ochotníci už v minulosti představit blatenským
i závažná, moderní světová díla, např. již v roce 1972 Steinbeckovo drama
„O myších a lidech“ v úspěšné režii Josefa Šrajnera.
Nezapomenutelným zážitkem byla rovněž Jiráskova „Lucerna“, kterou
sehráli ochotníci v režii Františka Šatavy ke 155. výročí založení SDO.
Přiznávám ke své škodě, že mě osobně herectví nepřitáhlo natrvalo, ale
rozhodně mě alespoň pasivně kulturně obohatilo. Dovedu ocenit, co práce,
úsilí, času a talentu všech zúčastněných je potřeba, než vznikne další nové
představení. To je nějakých rolí, zkoušek, administrativy, organizace, přípravy
scény, hudby, světel atd., nežli je možné udělat generálku a po ní konečně
premiéru nového kusu.
Ještě, že divadlo jako magnet na kratší, či delší dobu přitáhne další a další
mladou krev a mnohé prostě nepustí až do smrti.
Ochotnocké divadlo v Blatné má v současné době vedle rozsáhlého kádru
vynikajících zkušených herců a hereček i generaci mladých talentovaných
a zapálených ochotníků. Navíc disponuje i kvaliﬁkovanými režiséry Ing. Jiřím Mikešem, Františkem Šatavou, Petrem Řezáčem i organizátory techniky
a odborníky všech potřebných oborů.
Jak jsem se v zákulisí dozvěděl, v letošním jubilejním roce Spolek divadelních ochotníků v Blatné připravuje dokonce dvě nová představení a přesto
není zdaleka vyčerpána personální kapacita sboru.
Jistě tedy mohu závěrem jménem všech příznivců divadelního umění
našim ochotníkům poděkovat za krásné umělecké zážitky, které nám každoročně přinášejí svými divadelními projekty a popřát mnoho úspěchů do
dalších let jejich bohulibé činnosti.
Karel Zíka
Proč je tak nepořádný?

Proč mě pořád
sekýruje?

Proč se pořád hádáme i o
nejmenší prkotiny?

Partnerské sladění

Proč ona pořád po mě něco chce,
abych udělal a opravil?

aneb
pochopit odlišné myšlení ženy a muže

Proč pořád musím myslet
a dělat věci za muže?

Proč muž přinese domů výplatu
a celý měsíc nic nedělá?

Přednáška pro ženy a muže, partnery a manžele. Lehká, příjemná
a srozumitelná forma vysvětlení jak myslí muž a jak myslí žena. Co
jedno pohlaví očekává od druhého. Proč se chová, tak jak se chová. Proč
se muž a žena často hádá. Proč ženy tak příliš mnoho mluví. Proč jsou
muži potichu. A mnohé další ...
Většina mužů i žen tyto informace nezná či si myslí pravý opak. To
pak vede k mnoha hádkám, ublížení a rozvodům.

ve středu 26. ledna 2011 od 18:30 hodin - Dům dětí a mládeže Blatná
přednáší: Jiří Hejsek

Program na rok 2011:
11.2. Pan Petr Stupka opět kouzlí u nás
v kuchyni. Bude i ochutnávka a hudba.
Vstupné 100,- Kč.

--------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál zadat
pro svojí akci.
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 15. února – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

DECHOVÉ TRIO DUBOIS

I. Venyš – klarinet
Martin Petrák – fagot
J. Thuri – hoboj
Ojedinělý ansámbl složený ze tří dřevěných
dechových nástrojů, vznikl spojením absolventů
katedry dechových nástrojů hudební fakulty
múzických umění v Praze. Na svých koncertech
poskytují ve svém oboru jedinečný hudební
zážitek.
Středa 23. února – sál ZUŠ 10,00 hod.

nečekaných situací a bravurně vypointovaných
gagů hrdinů této hry, kteří se v chaosu dobrovolně
i nedobrovolně přijatých falešných identit snaží
udržet nejen chladnou hlavu, ale hlavně kufřík
s penězi.
Hrají: V. Hybnerová, J. Polášek, R. Trsťan, N.
Boudová, P. Kikinčuk aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Plesy:
Sobota 5. února – sokolovna 13,00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
školy

Pátek 25. února – zámek Blatná 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON
Koncert

Pondělí 28. února – sokolovna 19,00 hod.

PRACHY!!!

Komedie Prachy!!! (Funny Money) anglického dramatika Raye Cooneyho měla premiéru
v roce 1994 v Churchill Theatre v londýnské
čtvrti Bromley, odkud se přestěhovala do West
Endu, kde se úspěšně hrála další dva roky. Autor
se ujal režie své hry a ztvárnil roli Henryho Perkinse. Roku 2006 se hra stala předlohou scénáře
pro stejnojmenný ﬁlm.

Středa 2.2. v 19:00 hod.
Kriminální drama USA 2010, 129 minut,
s titulky

Dívka, která si hrála s ohněm

/Bontonﬁlm/
Novinář a jeho partnerka jsou zavražděni
krátce před publikováním materiálu o dětské
prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na
zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky
Lisbeth Salanderové, která se po roce stráveném
v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby svému
poručníkovi připomněla jejich starou dohodu. Její
poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth je
i v tomto případě podezřelou číslo jedna...
Vstupné 60 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 4.2. ve 20:00 hod.
Komedie ČR 2010, 80 minut,

Rodinka

/Falcon/
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní
RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných nápadech
i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina
a vzájemná soudržnost na prvním místě.
Vstupné 75 Kč

Mládeži přístupno

Středa 9.2. v 19:00 hod.
Fantasy ﬁlm USA 2010 v českém znění
Příběh této frašky, využívající klasickou
metodu nedorozumění a omylů, začíná prostě:
spořádaný úředník Henry Perkins jede domů
z práce, v myšlenkách u večeře, na kterou u příležitosti oslavy jeho narozenin pozvali s manželkou
Jean své staré přátele, Vica a Betty Johnsonovy.
V metru však omylem sebere cizí kufřík, v němž
poté, co si svůj omyl po vystoupení uvědomí,
najde 735 000 liber. Henry se dovtípí, že peníze
zřejmě pocházejí z trestné činnosti, a proto má
pocit, že nemusí mít špatné svědomí, když si je
nechá. Ze strachu před zločinci se však rozhodne
zmizet s manželkou do Barcelony. Přijdou však
hosté, zničehonic se v domě postupně objeví dva
policisté a situace se začne víc a víc komplikovat,
jak se postavy zaplétají do vlastních výmyslů, výmluv a raﬁnovaných lstí. Jako ve většině komedií
Raye Cooneyho je i zde divák vystaven smršti

Sobota 5. února – sokolovna 20,00 hod.

HASIČSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina Melodium
Sobota 26.února – sokolovna – 20,00 hod.

BLATENSKÁ RYBA

K tanci a poslechu hraje Cross Strakonice
Připravujeme na březen:
SOLASIDO – pěvecká soutěž ZŠ JAK
Koncert KPH – Duo Teres
Zábavný pořad Zdeňka IZERA a zpěvačky
Šárky VAŇKOVÉ „Ze dvou se to lépe táhne“
- předprodej vstupenek 23.2.2011 na odd.
kultury
ŠIBŘINKY – hraje Anča Band

Program kina - únor 2011

Čtvrtek 24. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
veřejnost
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Harry Potter a Relikvie
smrti - část 1

/Warner Bros/
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe
a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany profesora
Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které
se je snaží rozdělit.
Vstupné 90 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 11.2. ve 20:00 hod.
Komedie USA 2010 v českém znění

Fotři jsou lotři

/Bontonﬁlm/
Třetí pokračování ﬁlmu Fotr je lotr.
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 16.2. v 19:00 hod.
Akční USA 2010, 105 minut, s titulky

Američan
/Bioscop/
Americký thriller o vrahovi Jackovi (George
Clooney), který se skrývá v Itálii před svou
poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah
s krásnou Clarou...
Vstupné 80 Kč

Mládeži do 18 let nevhodné

Pátek 18.2. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka USA 2010

Megamysl

/Bontonﬁlm/
Když superpadouch MegaMind porazí svého
úhlavního nepřítele, Metro Mana, místo toho,
aby si vychutnával své vítězství, upadne do
depresí. Ukáže se, že život bez protivníka nemá
pro MegaMinda smysl. Takže vytvoří nového
superhrdinu jménem Titan. Ten chce být bohužel
také superpadouchem...
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
Chlumský „Fichtl Cup“ se jel
poprvé na sněhové pokrývce
Chlum - Třeskutý mráz a ledový vítr letos provázely v pořadí již 3. ročník
zimního závodu malých motocyklů, který se již tradičně odehrává na obecním
prostranství pod vsí. Snad právě tahle skutečnost způsobila, že účast byla
dost nízká. Do Chlumu se sjelo jen osmnáct nadšenců v přilbách. Domácí
tentokrát zastupoval jediný jezdec - Roman Šourek, který dosud nechyběl
na žádném z letních ani zimních chlumských „Fichtl Cupů“.
„Letos se jede poprvé na sněhu, takže jsme sami dost zvědaví, jak se
závodníci s netradičním povrchem poperou,“ uvedli před odstartováním
místní pořadatelé, „Pro dnešek jsme zvolili menší a tudíž méně náročný
okruh o délce přibližně 900 metrů. Klimatické podmínky, pravda, nic moc.
Ale každý musí počítat s tím, že to prostě dnes nebude zrovna jako v bavlnce. Pro bezpečnost trati jsme udělali vše potřebné - ledové úseky jsme
řádně prosolili.“
Na 3. ročník zimního „Fichtl Cupu“ se vypravil i teprve čtrnáctiletý
Vladimír Dráb z Blatné. Tady si odbyl svoji premiéru: „Ještě jsem nezávodil,
snad to zvládnu dobře,“ řekl mladý odvážlivec , „Tenhle pionýr byl kdysi
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rovic a Ladislav Bouška z Písku, nejnižší stupínek zůstal vyhrazen Luboši
Pádeckému ze Strakonic.
Éra chlumských „Fichtl Cupů“ bude pokračovat i nadále - v červnu 2011
se v okolí obce znovu rozezní motory. I účast bude jistě silnější. Nicméně na
letošním zimním 3. ročníku navzdory nevlídnému počasí dobrovolně mrzlo
okolo tratě více jak šedesát diváků.
Vladimír Šavrda

V Buzicích se o Vánocích
hrál ping-pong o masové
knedlíčky v polévce
Buzice - Druhý svátek vánoční byl v buzické společenské místnosti ve
znamení převážně nevážného turnaje za zeleným stolem se síťkou. „Pojali
jsme to jako přátelské utkání bez rozdělování cen, čistě pro radost a dobrou
náladu,“ vysvětluje organizátor Petr Samec z Buzic, „Pro všechny se uvařila domácí knedlíčková polévka a rozhodli jsme se, že vítěz dostane porci
s největším počtem knedlíčků a ten poslední naopak polévku úplně řídkou,“
směje se Petr Samec.
V buzické společenské místnosti si to mezi sebou rozdalo osm jedinců.
I když opravdu o nic nešlo, všichni se maximálně snažili a malý bílý míček
nevěděl, kde mu hlava stojí. Hráči byli soustředěni jako před velkou pozemní
bitvou a pot se z nich řinul jako niagarské vodopády. O pauzách se posilňovali půllitry se zrzavou vodou, aby si navodili v těle ten správný rychlostní
stupeň a nastavili hladinku, potřebnou pro „zničení“ soupeřů.
Turnaj, který začal v deset hodin dopoledne, se protáhl až do pozdního
odpoledne. Symbolické vítězství si na své konto připsal Jiří Maršík z Chobota, za ním se umístil Milan Žíla z Blatné, následovaný domácím hráčem
Pavlem Ratajem z Buzic. Další pořadí: 4. Petr Mašát z Buzic, 5. Martin
Čechura z Blatné, 6. Petr Samec z Buzic, 7. Lukáš Zajíc z Nepomuka,
8. Tereza Juklová z Blatné.
Petr Mašát se po skončení turnaje přiznal: „Jakmile už nehraju o první
místo, polevím a zkrotnu. To byl i dnešní případ. Hrával jsem kdysi pingpong často, vlastnil jsem i hodně kvalitní pálky. Hrát jsem začal ve svých
deseti letech, posledních pět let se omezuju už jen na náš vánoční turnaj.“
Vladimír Šavrda

obložen plechy. Ty jsme s tátou a bráchou sundali a předělali stroj z dvacítky
na jedenadvacítku. V nové podobě jsem ho dostal k narozeninám, trénuju na
něm zhruba třikrát týdně. Pokud mi závodění na pionýru přejde do krve, rád
se budu i v budoucnosti vracet do Chlumu vypustit nějaký ten adrenalin,“
slibuje Vláďa. V přeboru si vedl velice slušně - první kolo ho vyneslo na
šestou příčku. Ve druhém kole bohužel na stupínek vítězů nedosáhl, ale i tak
byl s podaným výkonem spokojený a trať mu náramně „sedla“: „Skoro vůbec
mi to nepodkluzovalo, jelo se mi perfektně,“ liboval si.
Totéž nemohl říci devatenáctiletý Petr Šafařík ze Sušice, který „políbil“
matičku zem hned v prvním okruhu. To byla ovšem jen drobná vada na
kráse, protože napoprvé se umístil na druhé pozici a nakonec se v kategorii
klasik stal vítězem. Měl ohromnou radost: „Ještě nikdy jsem nebyl první,“
prohlásil s nadšením , „Pionýra jsem koupil od kamaráda za pár korun,
slouží mi skvěle už dva roky.“ Jeho bratranec Václav Starý z Tedražic / 18
let / prokázal v Chlumu stejně výbornou formu, když zvítězil v kategorii
speciál: „Pravda je, že jsem měl drobné problémy s nohou - před dvěma
měsíci jsem si natáhl vazy a pořád to ještě bolí, ale nakonec jsem to zvládl!
Místy to klouzalo docela fest, ale nechalo se to projet, když si člověk dával
bacha,“okomentoval svou „spanilou jízdu“ Václav.
Na trati se padalo celkem pravidelně, také závodní stroje dost „stávkovaly“. Každý, kdo se zúčastnil a rozdal si to s mrazem a sněhovou pokrývkou,
měl právo na „metál“. Nicméně ve čtrnáct hodin odpoledne si na stupně
vítězů mohli vystoupit jen někteří. V kategorii klasik / 13 jezdců / obdržel
zlatý věnec Petr Šafařík ze Sušice, stříbrný zavěsili pořadatelé kolem krku
nejstaršímu účastníkovi Josefu Štvánovi z Uzenic a bronzový Pavlu Sedláčkovi z Bezdědovic.
Kategorie speciál /pět jezdců/ získala svého krále v osobě Václava Starého
z Tedražic, v závěsu za ním zůstali shodně Ondřej Sekáč ze Zadních Zbo-

Petr Mašát z Buzic.

V silvestrovském turnaji
v ping-pongu se potil
i starosta obce
Škvořetice - Vždycky je dobré, když jde hlava obce či města příkladem
ostatním. Nejinak tomu bylo i na silvestrovském ping- pongovém turnaji,
který proběhl 29. prosince na sále kulturního domu ve Škvořeticích. Účast
byla letos rekordní- za zelené stoly se postavilo celkem třiatřicet vyznavačů
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stolního tenisu. Pořadatelé je rozdělili do tří skupin po jedenácti hráčích,
v provozu byly permanentně tři stoly. Sportovní podívaná trvala celých šest
hodin- od čtrnácti hodin odpoledne až do dvacáté hodiny večerní.
Starosta obce Lubomír Nový se do lítého mače stejně jako v předchozích
letech aktivně zapojil a nedal nikomu nic zadarmo. „Skončil jsem na děleném
desátém až dvanáctém místě. Jen o vlásek mi unikl průnik do ﬁnále,“ konstatoval Lubomír Nový. Se svým výkonem byl spokojen: „Na to, že stolní
tenis nehraju moc často, to myslím nedopadlo špatně. Když už trénuju, tak
většinou se svými syny.“ Ti byli na turnaji také a podařilo se jim probojovat
do první devítky- Ondřej skončil na hezké čtvrté pozici, Vojtěch na osmé.
Podle hodnocení všech zúčastněných se turnaj vydařil, překvapil zejména
velký počet soutěžících. Tři nejlepší hráči- Milan Mach, Milan Navrátil
a Jan Maršík- si domů odnášeli poháry a další hodnotné ceny,zbylých šest
/ Ondřej Nový, Roman Schafarz, Josef Navrátil, Karel Šorna ml., Vojtěch
Nový a Josef Slezák / také nepřišli zkrátka. „Celkem pořádající Obecní úřad
připravil více než dvacet odměn,“ podotkl škvořetický starosta.
V roce 2011 plánují škvořetičtí celou řadu turnajů: „A to nejen ve stolním
tenise,“ zdůrazňuje Lubomír Nový.
Silvestrovský turnaj v ping- pongu se konal ve velice příjemném prostředí.
Velký sál byl krátce předtím nově vymalován.
Vladimír Šavrda

Sportovní hala v Záboří
zažila nájezd nohejbalistů
Záboří - Sportovní hala v Záboří, vybudovaná roku 1976, je široko
daleko jediným objektem svého druhu. Není proto divu, že ji kromě žáků
přilehlé školní budovy a zábořských přátel zdravého pohybu využívají v zimě
a nepříznivém počasí i sportovci z jiných vesnic, dokonce i z Blatné, kde
vhodné prostory chybí.
Teď s koncem roku 2010 poskytl pavilón azyl i nohejbalovému turnaji,
do kterého se zapojilo sedm celků. Nejlepší formu zde předvedl rodinný
„klan“ Češků, reprezentující malou nohejbalovou velmoc Chobot. Na stříbro
si sáhli kluci z Hudčic u Březnice, bronz uhájila druhá sestava z Chobota.
S bramborovou medailí se muselo smířit další trio z Chobota. Pátí skončili
dobrovolní hasiči z Přechovic, šestí kluci ze Strakonic. Do kyselého jablka
si tentokrát kousli vyslanci ze Zahorčic.
„Přihlášeno bylo původně deset celků,“ vysvětluje ředitel závodu Miloš
Kadlec z Chobota, „Ale tři celky na poslední chvíli odřekly účast. Jinak
si myslím, že dnešní turnaj měl kvalitní úroveň a kluci tak jako vždycky
vydali ze sebe všechno.“
Další nohejbalový turnaj ve sportovní hale je naplánován na 13. března
2011.
Vladimír Šavrda

Mikuláš a vánoční svátky
v Bezdědovicích se bez
ping-pongu neobejdou
Bezdědovice - Turnaje ve stolním tenise patří v Bezdědovicích v prosinci k tradicím stejně jako Mikuláš a purpura. Ping- pong se zde vůbec
těší značné oblibě a hraje se zde už na vyšší úrovni, konkurovat mu snad
může jen nohejbal.
Mikuláš byl ve znamení turnaje dvojic. Zaslouženě vyhráli hosté ze
Tchořovic / kapříci /, druhé místo si podrželo kombinované duo Příbram
a Bezdědovic / káčátka /, z pomyslného bronzu se radovali zástupci Horčápska. „Čistokrevní“ domácí hráči / S. S. a Pat- Mat / se museli tentokrát
podělit o čtvrtý a pátý post.
Turnaj jednotlivců přišel na řadu 25. prosince. V něm exeloval Pavel
Jindra z Blatné, za sebou nechal Petra Mazance z Příbrami a Michala Peška
z Blatné. Vedle stupňů nejlepších hráčů se postavil Miroslav Švejda z Blatné,
pátý skončil Zdeněk Maršík z Chobota, šestou pozici vybojoval Pavel Toman
z Pole, sedmičku uzavřel Tomáš Kapr ze Tchořovic.
Vladimír Šavrda
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Jezdec blatenské stáje AV Racing Miloš Vít má
spolehlivého anděla strážného. Z mnoha nebezpečných situací na dráze vždycky vyvázl bez
jediné oděrky

Jako kluka nynějšího motokrosového závodníka blatenského
týmu AV Racing Miloše Víta /24
let/ nechávaly motorky poměrně
chladným. Nebyl jako jeho jiní vrstevníci, kteří využívali sebemenší
příležitosti k „protúrování“ pionýrů,
simsonů, mustangů či i silnějších
strojů. „Co si pamatuju, projel jsem
se tak jednou nebo dvakrát. Prostě
mně to nelákalo, daleko radši jsem
hrál fotbal,“ vzpomíná Miloš na čas
her a malin nezralých, „Když jsem
se z Vysočiny přestěhoval sem do
Blatné, přivedl mně k motokrosu
Áda Voračka - náš stájový šéf
a sponzor v jedné osobě. To bylo Miloš Vít v týmovém oblečení
v roce 2006. Hned vzápětí jsem si AV Racing
koupil motorku Suzuki 250 RM,“
uvádí mladý správce počítačové sítě na SOŠ Blatná.
Za čtyři roky svého působení u stáje AV Racing absolvoval cca čtyřicet
pět závodů: „Jezdím motokrosové seriály Amatér Cup, Šumavský pohár,
Sedlčansko-slapský SPEED Cross, nevynechávám ani volné závody, včetně
těch regionálních - Bělčice, Sedlice, Uzenice….“ Miloš Vít jezdí hlavně
pro radost a nějaký ten adrenalin a tak ho nikterak nermoutí, že doposud
je držitelem jen jedné trofeje: „Tou trofejí je účastnická plaketa za desáté
místo v závodech na Rábí. Na svůj velký triumf teprve čekám,“ pronáší
s úsměvem Miloš Vít.
O nebezpečné situace nebývá při těchto sportovních akcích nouze. Zlomeniny jsou zde považovány za takovou samozřejmost jako komáří štípnutí
v létě u rybníka. Milošovi se však smůla prozatím vyhýbá - jeho anděl
strážný zřejmě pracuje jako stachanovec: „Nebezpečné situace, při kterých
se mi rozbušilo srdce, jsem zažil mockrát, ale vždycky jsem z nich vyvázl
se zdravou kůží. Maximálně se mi trochu pomačkala motorka,“ říká mladý
blatenský jezdec. Jak se s jeho rizikovou náplní volného času vyrovnali
rodiče? „Já jsem jim to předložil jako hotovou věc. Zřejmě asi určité obavy
mají,“ soudí Miloš.
Miloš Vít nemá žádné velké motokrosové ambice: „Je to moje hobby
a hobbym to do budoucnosti taky zůstane. Budu jezdit tak, jak čas a ﬁnance
umožní,“ zdůrazňuje. Má ještě nějaké další koníčky? „Počítače - to už je
ostatně dáno mojí profesí. Pravidelně taky navštěvuju posilovnu,“ dodává
závěrem.
Vladimír Šavrda

Účastníky novoročního
pochodu neodradil ani
těžký terén a psí počasí
Kadov - Jak na nový rok, tak po celý rok. V Kadově berou tohle rčení
smrtelně vážně a pravidelně první den v novém roce organizují pěší pochod.
Ačkoliv letošní klimatické podmínky byly doslova kruté a pohyb v terénu
s velkým množstvím namrzlého sněhu hodně obtížný, účast byla překvapivě
velice slušná. „Před kadovskou klubovnou se sešlo čtyřicet osm nadšenců,
pět z nich sebou vzalo i své psí miláčky,“ informuje kadovská starostka
Vladimíra Tomanová, „Většina jich došla až k cíli cesty- velkému čertovo
náramku. Po náročném pochodu zpět se všichni ohřáli v klubovně se šálkem
svařáku, dětského punče, čaje, kávy, novoroční česnečky a doplnili energii
vánočním cukrovím, chlebíčky a jednohubkami.“
Vladimír Šavrda
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V sokolovně v Bělčicích soupeřili šipkaři
o víkendový pobyt na Železné rudě
Bělčice - Ne každý na Blatensku to ví- v Bělčicích se provozuje ve velkém soutěž v hodu
šipkami. Děje se tak pod „ulitou“ místního
klubu „Šneci Bělčice“, azyl pravidelně turnajům
i tréninkům poskytuje zdejší sokolovna. Slavné
dějiny bělčického „šipkaření“ se začaly psát od
roku 2008- tak dlouho se tady soutěží na úrovni
první ligy. „Snažíme se co nejlépe propagovat
a popularizovat naší obec,“ říká jednatel klubu
Pavel Mašek, „ Pořádáme každoročně šest regionálních turnajů a moc si vážíme toho, že se nám
podařilo vstoupit na pole první ligy. Jezdí sem
k nám republiková špička, loni jsme tu měli hráče
z první třicítky republiky a dokonce i dva reprezentanty Anglie a Turecka, kteří Bělčice navštěvují dokonce dost pravidelně. K současnému datu
máme celkem dvaadvacet členů, rozdělených do
čtyř klubů-Snajpr, Terryho máma, Šneci Bělčice
a STEEL Bělčice. Je celkem logické, že při takových sestavách se „šipkuje“ do úplného vysílení,
ne- li totálního zhroucení. Chci také podotknout,
že u nás se nehraje klasicky na automat, ale na
houpající terč. U terče se zásadně nepije alkohol
ani nekouří,“ připomíná přísná pravidla jednatel
Pavel Mašek.
Nyní se „Šneci Bělčice“ upřímně radují.
V Bělčické sokolovně se bude poprvé hrát soutěž
Českého poháru, kterých se v Česku organizuje
pouze šest v roce. „Natřeli jsme to Moravě, takže
se před námi otvírá nový obzor,“ září štěstím Pavel

Mašek, který klub založil. Pro Bělčice to bude
„bomba“ sezóny.
Zatím poslední turnaj se také vyvedl náramně. Jako vždycky to byla soutěž vysoké kvality,
kde proti sobě nastoupilo 31 sólových hráčů
a 43 dvojic. Závodilo i pět zástupkyň jemného
pohlaví. Bělčičtí se na stupních vítězů ohřáli
hned třikrát, zlato tentokrát v obou kategoriích
putovalo ale „za humna“. V kategorii jednotlivců
měl tentokrát nejpevnější ruku David Miklas /
Bizoni Strakonice /, hned po něm to byl Martin
Hoffmann z Berouna, bronz udržel domácí borec
Jiří Gregorovič st. Nejlepší dvojicí se stali Martin
Hoffmann a Petr Kocourek z Berouna, další dva
posty už si přisvojili místní hráči - druhou Pavel
Mašek a Jiří Gregorovič, třetí Petr Kolda a Martin
Pelikán. Skvělých výsledků dosáhly ženy, Radana
Jandorová z Prahy dokonce pokořila tři roky starý
rekord / 95 bodů /.
Po vyčerpávajícím boji následovala zasloužená odměna v podobě vepřových hodů. Hrdinové
turnaje se mohli těšit z krásných pohárů i ﬁnanční
hotovosti, pověstnou třešničkou na dortu se tentokrát stal víkendový pobyt na Železné rudě.
Bělčický klub šipkařů nepochybně čekají
šťastné časy. „Přivítáme rádi v našich řadách
každého nového zájemce o tento druh sportu,
přejeme si, aby se naše členská základna dále
rozšiřovala,“vyjádřil se závěrem jednatel Pavel
Mašek.
Vladimír Šavrda

Příprava na sezónu 2011

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.1.2011 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 5kg 80 %
Pangasius mražený 1kg 80 %
Pstruh mražený cca 400g
Filety z tresky mražené 0,8 kg
Kapr bez kostí – jde to
Kapr mražený půleny
Tuňák mražený cca 2,5 kg
Mahi mahi ﬁlet mražený cca 1 kg

65,-/kg
69,-/kg
109,-/kg
79,-/kg
195,-/kg
119,-/kg
155,-/kg
125,-/kg

UZENÉ:
Makrela uzená
Pstruh uzený

8,90/10dkg
19,90/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10 kg
Krůtí prsa mražená vac cca2 kg
Kuřecí stehenní řízek 2 kg
Kuře 1,3 kg celé mražené
Kachna mražená 2,1 kg
Hovězí maso na guláš 1,5 kg
Hovězí dršťky mražené 1 kg

37,-/kg
119,-/kg
84,-/kg
49,90/kg
64,50/kg
114,90/kg
63,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 2,5 kg
Čínská směs zeleniny 2,5 kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400 g
Jahody mražené 2,5kg

20,-/kg
25,50/kg
10,-/ks
12,50/ks
45,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
Akce platná do konce ledna 2011
nebo do vyprodání zásob.

příprava na triatlonovou sezonu v roce 2011 je důkladná a tentokrát bez
soupeřů a o to důkladnější
jp

Silvestrovský „pinčes“
v Kadově nabídl
i pěknou porci ovaru
Kadov - Jednou z ustálených tradic zimního období v Kadově je i silvestrovský turnaj v ping- pongu. „Nikdo odtud neodchází s prázdnou. Letos si
zúčastnění sportovci vychutnali vedle zdravého pohybu i lahodný ovar, což
přivítali s nadšením,“ konstatuje místní starostka Vladimíra Tomanová.
Za zeleným stolem si to letos rozdalo čtrnáct borců. Své soupeře „převálcoval“ Tomáš Kapr ze Tchořovic, v závěsu za ním se ocitl Pavel Toman
z Pole, bronz „vysmečoval“ Bohuslav Valach také z Pole.
Vladimír Šavrda
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Náš servis Group s.r.o. – distributor autodílů
přijme

operátora pro příjem a zpracování objednávek v nově
vzniklé provozovně v Blatné.
Požadujeme: středoškolské vzdělání, dobrou znalost práce
na počítači a vstřícné jednání se zákazníky.
Pro bližší informace volejte pana Staňka, tel. 602 219 449
VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svj závod ESTA
Blatná pracovníka na pozici:
•

logistik, operátor pepravy
hlavní pracovní pomr,
komunikace se zahr. zákazníky,
aktivn AJ a NJ,
technické kreslení obal,
min. SŠ technické vzdlání,
praxe v logistice vítána.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní spolenosti, firemní
benefity a odpovídající mzdové ohodnocení. Zájemci mohou
volat 383 455 516, životopis na Jana.Benesova@vishay.com.
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OZNÁMENÍ o změně sídla kanceláře
ČPP od 1. 2. 2011

Do you speak English? (leden-červen 2011)
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 kurzů, přihlašování v týdnu od 3.1.2011.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná

Nyní bude hlavička ČPP a pod:
kancelář na adrese: tř.T.G.Masaryka 274, Blatná
Provozní doba:
Pondělí 8.00 - 11.30 12.15 - 17
Úterý
zavřeno
Středa
8.00 - 11.30 12.15 - 17
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.15 - 16
Pátek
8.00 - 11.30 12.15 - 15

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

tel./fax 383 392 758 mobil 608 266 435
Mimo provozní dobu otevřeno po tel. dohodě.
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Vážení�obchodní�partne�i
zveme�Vás�do�sb�rny�
firmy�
EKOŠROT�spol.�s�r.o.

Výkup�železa�a�barevných�kov��
za nejvyšší ceny !!!
I�:�25221299��DI�:�CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova�ul.��"Usila"�ZZN
Tel.:�777�960�887,�777�645�134
PROVOZNÍ�DOBA

GENERALI

Šek na povinné ru�ení s
bonusem 55%

pro každého nad 30 let a na I�

Povinné ru�ení ZÁKLAD
bonus 55%

Kategorie

1351-1450 ccm
1451-1850 ccm
1851-2000 ccm
2001-2500 ccm

1.872 K�
2.088 K�
3.988 K�
3.312 K�
4.860 K�

nad 2501 ccm
Novinka: rodinný multibonus.

T.G.Masaryka 276, Blatná
tel.: 383 422 668, 777 782 835
www.generaliblatna.cz

PRONAJMU BYT 2+1 V BLATNÉ, nová okna,
po rekonstrukci byt. jádra, VOLNÝ, MOŽNOST OKAMŽITÉHO NASTĚHOVÁNÍ,
tel.: 728 765 549

Pronajmu zařízený byt 1 + 1
- zrekonstrouvané jádro, nová okna
- 3. patro bez výtahu, Šilhova ul.
tel. 606 476 903

Po,St�14,30���17,30�hod.
So�9,00���13,00�hod.
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Nabízím úklidy domácností v Blatné a Březnici, které zahrnuje běžné
domácí práce ( bez vaření ).
V případě zájmu mě kontaktujte.

Tel.: 775 507 817
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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��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

����� ������� ���� ����� �������


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

INTERNET





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

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM
stánek u ubytovny Tesla Blatná

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel: 721 310 480

e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net
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PROVOZ NEPŘERUŠEN!!!

Dáváme na vědomí všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, že i přes
úmrtí podnikatele pana Karla Suchého, pokračuje tato ﬁrma ve stejném
rozsahu jako dosud. Věříme, že se i nadále budete na nás obracet.
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