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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Tradičně děkujeme čtenářům Blatenských listů za zájem. Všem spolupracovníkům, přispěvatelům, a všem příznivcům  
děkujeme za spolupráci a podporu. Zvláště děkujeme za finanční podporu podnikatelům, kteří v Listech inzerují, čtenářům, 

kteří si Listy předplatí a také Městu Blatná.

První číslo již 24. ročníku čekejte v druhé polovině ledna. ZM

Klidné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví a spokojenosti

přejí Blatenské listy
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 KTUALITYA
Děkujeme všem našim zákazníkům 
za projevenou důvěru v roce 2012 
a přejeme šťastné vánoční svátky 

i celý nový rok. 
 

Účetní kancelář SUPER, s.r.o. 
 
 
 
 
 

www.supersro.cz 

Informace pro podnikatele, 
kteří provozují dopravu 
s vozidly nad 3,5 tuny

Podnikatelé, kteří ke dni 1.6.2012 byli opráv-
něni provozovat koncesovanou živnost  v roz-
sahu předmětu podnikání „Silniční motorová 
doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava 
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ 
a hodlají po tomto datu provozovat živnost 
silniční motorová doprava v rozsahu předmětu 
podnikání „Silniční motorová doprava nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, 
jsou do 1.6.2013 povinni požádat o změnu roz-
sahu předmětu podnikání a doložit doklady 
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Na základě žádosti podnikatele a doložených 
dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí 
o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání 
uvede v souladu se zněním předmětu podnikání 
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a změní 
rozsah předmětu podnikání na „Silniční moto-
rová doprava - nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny   
k přepravě zvířat nebo věcí“. Nebude-li žádost 
podána do 1.6.2013, změní živnostenský úřad 
rozhodnutí o udělení koncese vydané před dnem 
1.6.2012 v rozsahu předmětu podnikání a omezí 
rozsah předmětu podnikání na „Silniční moto-
rová doprava - nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí“. Podání žádosti je 
osvobozeno od správního poplatku
Upozornění držitelům osvědčení o odborné 
způsobilosti pro některé druhy nákladní 
a osobní dopravy

Od 1. 6. 2012 držitelům osvědčení o odbor-
né způsobilosti pro některý z druhů nákladní do-

pravy a osobní dopravy vydaných přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní 
úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné 
způsobilosti pro nákladní dopravu provozova-
nou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní 
dopravu provozovanou vozidlem určeným 
pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 
111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Podnikatelům v silniční 
dopravě a odpovědným zástupcům, u kterých 
byla odborná způsobilost ze všech nebo z někte-
rých předmětů nahrazena vysvědčením o státní 
nebo maturitní zkoušce z daného oboru a kteří 
ke dni nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. 
vykonávali činnost odpovědného zástupce pro 
nákladní nebo osobní dopravu, vydá dopravní 
úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné 
způsobilosti. Žádost lze podat nejpozději do 2 let 
od účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 5. 2014. 
Nebude-li žádost podána, odborná způsobilost 
uplynutím této lhůty zaniká. Žádost o vydání 
osvědčení najdete na webových stránkách Od-
boru dopravy Jihočeského kraje.  Podání žádosti 
je osvobozeno od správního poplatku.

Marie Mikyšková 
Živnostenský úřad Blatná

„ HOJ TY ŠŤĚDRÝ VEČERE, TY TA-
JEMNÝ SVÁTKU“…

Vánoce se přiblížily, dalo by se říci, že již 
nastaly. Děti mají prázdniny a netrpělivě čekají, 
co jim v tom letošním roce Ježíšek nadělí. My 
dospělí pak stále ve spěchu dolaďujeme, co jsme  
nestihli. Pokud Vám snad chybí ještě nějaká po-
zornost – maličkost  pro vaše blízké – co srdce 
potěší, potom je tu stále  naše výstava v Kaplance  
KOLEDA KOLEDA ŠŤĚPÁNE. Ode dneška 
do neděle pak jsou připraveny adventní trhy 
u Kaplanky a tak máte jedinečnou příležitost 
k nám konečně zavítat. Přinášíme vám několik 
fotek z průběhu výstavy.

Minulou sobotu nám zahráli a zazpívali žáci 
ZUŠ v Blatné, kterým bychom chtěli touto ces-

tou, pochopitelně i jejich vedení, moc poděkovat 
za milé a krásné vystoupení s českými koledami. 
Přišli i přes nepřízeň počasí a jejich tóny ještě 
podtrhly kouzlo staročeských Vánoc v maleb-
ných prostorách Kaplanky

DŮLEŽITÉ INFORMACE :
Opozdilci ještě mohou u nás ve dvoře koupit 

vánoční stromeček, borovici nebo smrček
Nabízíme také bohaté zelené jmelí
Slaměné věnce, hvězdy a srdce
Výstava Koleda koleda Štěpáne bude otevře-

na také mezi svátky 10.00 – 12.00 a 14.00-16.00 
hod a 26. 12. odpoledne

A dodatek z vánočních pranostik:
DNY NEJKRATŠÍ, SVÁTKY NEJDRAŽŠÍ
ZELENÉ VÁNOCE- STRAKATÉ LETNICE
ŠTĚDRÝ DEN JE PERLOU VÁNOC
JE-LI NA ŠTĚDRÝ DEN NA STROMECH 

JINOVATKA, URODÍ SE HODNĚ OVOCE
KDYŽ NA SVATÉHO ŠTĚPÁNA VÍTR 

BOUŘÍ, VINAŘI SMUTNĚ OČI MHOUŘÍ
NA SILVESTRA-LI JIŽNÍ VÍTR DUJE, 

PŘÍZNIVÝ ROK TO OHLAŠUJE, ZÁPADNÍ 
VÍTR RYB DÁVÁ NEJVÍCE, SEVERNÍ ZIMU 
A VÁNICE, VÝCHODNÍ VÍTR SLIBUJE HOJ-
NOST PLODŮ, SEVEROVÝCHODNÍ ZNAČÍ 
NEPOHODU

Všem čtenářům Blatenských listů přejeme ra-
dostné vánoční svátky plné porozumění a pohody 
a do nového roku hlavně zdraví a dobrou náladu.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dětský domov Nepomuk, rodinná 
skupina Oselce děkuje Okrasnému za-
hradnictví Bouše v Blatné za podporu 

a celoroční spolupráci.
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Krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně štěstí, 
zdraví a pohody 

             přeje MC Kapřík

MC Kapřík děkuje všem hodným lidem, rodičům, dětem a hlavně sponzorům, bez 
jejichž pomoci by mateřské centrum nemohlo svoji činnost provozovat. Za každoroční 
podporu bychom rádi poděkovali Městu Blatná, firmě Dura k.s. Blatná, dále firmám 
BTF Blatná, Internet KONET s.r.o, Komerční banka,  Žíla MBM, COOP, papírnictví 
Tomášková, papírnictví Jelínková, lékárna Arnika, lékárna Dr.Max, masna Příbram, 
Halidrink. Díky patří také za moderování a ozvučení našich akcí rodině Zbíralových a 
M. Drábovi. Za krásnou renovaci stolů v herně MC moc děkujeme panu O. Synkovi. 

Provoz sběrného dvora v povánočním období
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o., by Vás touto cestou chtěly infor-

movat o provozu sběrného dvora v povánočním období. Sběrný dvůr bude 
i v tomto období provozován ve standardní provozní době, tj. ve všední 
dny od 9.00 do 10.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin, v sobotu pak 
od 9.00 do 10.00 hodin. V úterý 1. ledna 2013 bude sběrný dvůr uzavřen. 
Zároveň Vás tímto žádáme, že budete-li mít po svátcích vánočních více 
separovaného odpadu (balicí papír apod.), ukládejte jej přímo na sběrný 
dvůr, aby tak nebyly zbytečně zatěžovány kontejnery na separovaný odpad 
a nedocházelo k hromadění odpadu kolem těchto kontejnerů.

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

Vánoční strom
Dne 27. listopadu byl na třídě J. P. Koubka umístěn Technickými služ-

bami města Blatné s. r. o., ve spolupráci s firmou Bohumil Sýbek, vánoční 
strom pro rok 2012. Strom byl věnován panem Škantou z tř. J. P. Koubka 
a dosahuje výšky cca 9 metrů. Nazdobení stromu pak provedlo Občanské 
sdružení duhové ještěrky ve spolupráci s naší společností a slavnostní 
rozsvícení stromu proběhlo na první adventní neděli 2. prosince.

Věříme, že tento symbol Vánoc přispěje k příjemnému prožití advent-
ních dnů a jistě i k samotným svátkům vánočním.

Níže přikládáme fotografie z přepravy stromu a jeho konečné podoby 
s vánoční výzdobou.

Technické služby města Blatné s.r.o.
upozorňují

podniky, organizace a podnikatele:

nové známky 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 )
od 12:00 do 13:00 polední přestávka

Známky z roku 2012 na svoz komunálního odpadu platí do středy  
23. ledna 2013.

Od února budou vyvezeny pouze nádoby označené novou známkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý týden!

S odborem životního prostředí budou prováděny namátkové kontroly 
likvidace odpadů

u podnikatelů, podniků a organizací.

Občané Blatné si známky nekupují, ale platí stejně jako v loňském roce 
poplatek za likvidaci komunálního odpadu na  MěÚ Blatná!!!

Poděkování
Vážení občané,

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné s. r. o., Vám 
touto cestou děkuje za spolupráci, kterou jste nám věnovali v roce 
2012, 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.
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Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383  416 111 

V Blatné dne 7. prosince 2012 
Č.j. MUBL 11207/2012/OSP/6

Informace pro  voliče
o době a místě konání volby prezidenta 

Starosta města Blatná podle § 34 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

oznamuje

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční   
 v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4, 

Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, tj. 

Blatná, ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Na Příkopech, Nad 

Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská, 
Polní, Rybářská, tř. J., P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí, 
Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1 520, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží 

Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, Palackého, 
Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, Sadová, Sme-
tanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, V Jezárkách, 
Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 

Komenského    čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, ulice:
Akátová , Blýskavky , Brigádnická, Buzická  , Čechova, Habrová 

, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. 
A. Komenského, Purkyňova, Spálená, Strakatého, Topičská , U Čertova 
kamene, Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, 

Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana 

Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, 
Rakovnická, Velký vrch, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 46 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Skaličany

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,  

tj. Blatná, část:
Milčice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovní průkazem nebo 
platným občanským průkazem.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky.  

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky 
ve volební místnosti.

  Mgr. Bohuslav Navrátil, v. r. 
starosta města 
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Skaličany 600 let
Blatenská tiskárna s.r.o. vydala v roce 2011 

pro Město Blatná vysoce kvalitní knihu mladého 
autora ing. Václava Cheníčka u příležitosti 600. 
výročí obce Skaličany. 

Je podivuhodné, v jaké šíři a do jaké hloubky 
se mu podařilo zmapovat historii obce a života 
jejích obyvatel. Svědčí o jeho výtečných orga-
nizačních schopnostech, že si v ryze odborných 
kapitolách vyžádal pomoc specializovaných 
organizací a dalších odborníků, kterým v závěru 
poctivě děkuje. Ze všech kapitol však je cítit 
fakt, že dílo je autorova srdeční záležitost, což 
vyplývá ze skutečnosti, že jeho domovem byly 
vždy Skaličany a že sám pochází z tradiční selské 
rodiny. Zvláště v kapitolách, pojednávajících 
o jednotlivých gruntech a chalupách, je příznačná 
hluboká znalost historie jednotlivých rodů dopl-
něná fotografiemi a seznamy jmen majitelů jed-
notlivých objektů. Mne zvláště zaujala historie 
Václava Prošky, který zahynul v 1. světové válce 
v zajetí v Rusku. Tento sedlák, majitel gruntu č. 3 

ve Skaličanech si vedl deník, ve kterém podrobně 
informuje o životě v rodné vsi i v zajetí. Velmi 
poučné je zjištění, jak těžký život měli tehdy ne-
jen malí chalupníci, ale i gruntovní sedláci. Autor 
se nevyhnul ani období kolektivizace a represí, 
které postihly dva největší grunty s rodinami 
Volfových a Dlabačových. 

Podrobné povídání o významných událostech 
a společenském životě v obci v jednotlivých le-
tech s využitím kroniky obce doprovází množství 
fotografií jak z minulosti, tak i ze současnosti. 
Dlužno říci, že sám autor je náruživý fotoamatér, 
který vedle fotografií ve své knize se podílel 
na organizaci výstav o přírodě Blatenska i na vy-
dávání propagačních regionálních tiskovin.

Závěrem chci autorovi poděkovat za poctivě 
odvedenou práci, z níž vyzařuje upřímný vztah 
k rodné obci a k jejím obyvatelům. Je potěšitelné, 
že i v dnešní době máme mezi sebou písmáky 
jako je ing. Václav Cheníček, kteří dokáží 
zaznamenat vedle staré historie i současnost 
rodné obce tak přitažlivou formou, která zaujme 
a obohatí nejen rodáky ze Skaličan, ale i ostatní 

čtenáře. Přeji autorovi hodně rodinného štěstí, 
zdraví i dalších úspěchů. 

Karel Zíka

Vychází prvotina 
blatenského autora

Vážení přátelé z Blatné, dovolte mi se 
s Vámi podělit o svůj první úspěch na poli 
spisovatelském – na začátku prosince vyšla 
v nakladatelství Dokořán moje povídková 
kniha Z popela.

Čtrnáct krátkých příběhů vypráví o lidech 
v nelehkých, ba často zoufalých situacích 
a nenabízí tedy oddechové čtení. Jsem však 
přesvědčen, že každý z nich uloží na dně 
čtenářovy duše kousek naděje. Posílí víru, že 
bojovat má smysl za všech okolností, že nikdy 
nesmíme rezignovat na naši svobodu volby, 
protože tak nám velí naše lidská důstojnost. 
Jedině tehdy, když se odhodláme prosadit svou 
vůli i ve zdánlivě beznadějných podmínkách, 
máme šanci po vzoru bájného Fénixe znovu 
povstat z popela.

Jsem si jist, že do mých povídek se v po-
době těžko rozeznatelných střípků promítly 
i kdesi v podvědomí skryté zážitky z blaten-
ského prostředí, kde jsem vyrůstal.

Přeji Vám všem hezké zimní večery strá-
vené v teple domova se zajímavými knížkami.

O.H.

Zprávy z regionu 
aneb Co se děje 
kolem nás
Děti si hrají a sportují v důstojném prostře-
dí

Čečelovice - Nového dětského hřiště mohou 
využívat nejmladší obyvatelé obce již od léta. 
A jde o opravdu nádherné zázemí. „ Povrch jsme 
rozdělili na dvě poloviny- jedna je zatravněná, 
na druhé se vybudoval tzv. „ kačírek“- hrací plo-
cha s jemným pískem,“ říká starosta Čečelovic 
Milan Stejskal, „ Lokalitu vyhrazenou dětem 
jsme řádně oplotili a byly zde nainstalovány 
hrací prvky.“

Na celou akci vyčlenil ze svého rozpočtu Stát-
ní zemědělský intervenční fond částku 270 000 
korun, kterou následně poskytl Obecnímu úřadu. 
Čečelovičtí uhradili z vlastních zdrojů zbývají-
cích 130 000 korun.

Vodní nádrž se zbavila spodního zákalu
Čečelovice - Ještě donedávna neskýtala vodní 

nádrž v Čečelovicích dvakrát příjemný pohled. 
Zabahněné dno vypletlo na hladině neprůhledný, 
slepý obraz. Byly zde ale i další problémy- na-
rušené tarasy a absence přítoku. Tohle všechno 
je dnes díkybohu už jen minulostí.

„ Projekt na rekonstrukci nádrže byl stopro-
centně realizován,“ informoval o tomto „ vytrh-
nutém trnu z paty“ starosta Čečelovic Milan Stej-
skal, „ Vlastní podíl obce činil 200 000 korun, 
ostatní náklady ve výši 210 000 korun pokryly 
dotace z Programu obnovy venkova a Jihočes-
kého kraje. Nádrž je i čerstvě vybetonována.“

Čistička odpadních vod a prodloužení kana-
lizace v obci čekají na „ zvednutou závoru“

Čečelovice - Obec stojí před finančně ná-
ročným a velkým projektem- prodloužením 
kanalizačního řadu v katastru a vybudováním 

čističky odpadních vod. Předběžně se počítá 
s investicí 1 400 000 korun, kdy je podána žá-
dost o miliónovou „ injekci“. O tom, zda ji tato 
vesnice dostane, bude teprve rozhodnuto. „ Celá 
záležitost je projekčně připravena,“ sdělil čelní 
představitel obce Milan Stejskal, „ Pak dojde 
přednostně na vykoupení dotčených pozemků.“

Obec se dočkala potřebného dopravního 
značení

Čečelovice - Českobudějovická firma během 
letního období provedla na ploše Čečelovic nutné 
osazení dopravními značkami. Obecnímu úřadu 
umožnil zrealizovat tuto akci grant z fondu jiho-
českého kraje ve výši 36 000 korun. „ My jako 

obec jsme doplatili jen 12 000 korun,“ uvedl 
k tématu místní starosta Milan Stejskal.

Areál bude určen i pro zdravotně postižené
Velká Turná - Víceúčelový altán, který 

bude sloužit i zdravotně postiženým, je součástí 
nového dětského areálu pro sport i odpočinek 
v obci Velká Turná. „ Areál vznikl na prostranství 
u potoka a jeho samozřejmým inventářem jsou 
hrací prvky pro nejmladší,“ upřesnil starosta 
obce Pavel Šípek, „ Z podstatné části výdaje, 
čítající 250 000 korun, pokryla dotace ze Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu. Obec 
to stálo jen 60 000 korun.“

(pokrač. na str. 8)
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PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 
Legenda československého undergroundu v Blatné !

SOBOTA 19. 1. 2013, Hospoda Na Vinici
Kořeny kapely sahají do roku 1968, kdy 

skupinu založil Milan „Mejla“ Hlavsa. Původní 
tvorba se zaměřovala na zhudebňování vlastních 
básní a básní oblíbenců členů kapely (William 
Blake, Egon Bondy ad.) a prvotní inspirací pro ně 
byli Frank Zappa (o čemž svědčí i název kapely) 
nebo Velvet Underground. Nekomformní vystu-
pování s použitím efektních prvků na koncertech 
s texty přesahujícími do mytologie, mystiky 
a konceptuální skladby se staly brzy trnem v oku 
tehdejších mocipánů a s nástupem normalizace 
začal hon na všechny, kteří vybočovali z řady. 
Plastici ztratili možnost oficiálně vystupovat 
a své koncerty pojímali jako soukromé akce pro 
zvané. První oficiální studiové album Egon Bon-
dy‘s Happy Hearts Club Banned nemohlo kapele 
v domácích luzích a hájích, jež třímali pevně 
v chapadlech rudé moci komunističtí partajníci, 
vyjít a tak, podobně jako ostatní amatérské na-
hrávky z koncertů, bylo šířeno mezi fanoušky 
v „samizdatové“ podobě. Zlobě socialistického 
režimu PPU neunikli. Velkým zlomem v historii 
kapely byl rok 1976, kdy byli členové kapely, 
včetně manažera a uměleckého vedoucího Ivana 
Martina „Magora“ Jirouse odsouzeni k nepod-
míněným trestům odnětí svobody za (smyšle-
né) výtržnictví. Vlna odporu fanoušků, přátel 
kapely, disentu a intelektuální undergroundové 
scény vůči rozsudkům a perzekucím v podstatě 
vedla ke vzniku Charty 77. V roce 1978 proběhl 
koncert na Hrádečku u Václava Havla, který 
prezentoval „Pašijové hry velikonoční“, ne 
jediný výjimečný to projekt v tvorbě Plastiků, 
inspirovaný Biblí. V dalších letech následovaly 
neustálé postihy v podobě zatýkání a věznění 
členů kapely, spřízněných uměleckých skupin, 

fanoušků a přátel PPU. Přestože se tvorba PPU 
zaměřovala na tvorbu bez politického textového 
přesahu, nebyl skupině nikdy ponechán prostor 
na její zoficiálnění. Možná to vystihují i slova 
Vratislava Brabence, člena kapely: „Největší 
urážka je, pokud si člověk někoho nevšímá. 
Dokud se s někým hádáš, máš k němu výhrady, 
tak jsi s ním stále v nějakém dialogu. My jsme se 
chovali tak, jako že ti bolševici vůbec neexistují. 
To je, samozřejmě, nasralo…“. Někteří členové 
kapely byli nakonec nuceni emigrovat. V roce 
1987 došlo k posledním pokusům o veřejná le-
gální vystoupení kapely, ale opět přišly zákazy. 
Rok nato přestali PPU existovat. Jádro tehdejší 
sestavy přešlo do Hlavsova projektu Půlnoc. 
Po událostech roku 1989 se kapela v jednom 
z nejstarších složení sešla až na počátku prosince 
1992, a to na úžasném koncertě „Bez ohňů je 
underground“. Mejla Hlavsa se poté dál věno-
val svým projektům (DG 307, Půlnoc, Garáž, 
Fiction), poprvé se konečně začaly oficiálně 
a legálně vydávat nahrávky kapely a v roce 1997 
Plastic People vystoupili (po šestnácti letech) 
v nejvýznamnější sestavě kapely (Milan Hlavsa, 
Josef Janíček, Jiří Kabeš, Vratislav Brabenec, 
Jan Brabec) ve Španělském sále Pražského hra-
du na slavnostním večeru k dvacátému výročí 
Charty 77. Následovala koncertní turné, včetně 
koncertování v Kanadě a v USA. Na počátku 
roku 2001 umírá Mejla Hlavsa a končí tak jed-
na z tvůrčích etap PPU. Plastici však pokračují 
v koncertní činnosti i bez Hlavsy a vydávají 
další hudební nosiče (Líně s tebou spím, Maska 
za maskou) i jako hold Mejlovi. V roce 2003 (!) 
ruší Nejvyšší soud rozsudek z roku 1976. Roku 
2011 umírá Ivan Martin Jirous. Kapela funguje 

Foto: Plastic People Of The Universe v Národním divadle v Praze, září 2009.
zdroj: www.plasticpeople.eu

dál, každý rok odehrává několik koncertů doma 
i v cizině. Od roku 2007 vystupuje v Národním 
divadle v Praze vždy před a po představení hry 
Rock‘n‘roll, která pojednává i o osudech disentu 
a undergroundu v totalitním Československu 
a kapela Plastic People Of The Universe je v ní 
několikrát zmiňována. Jiří Peňás kdysi v Re-
spektu napsal: „Jejich jedinečnost spočívala 
v komplexu psychedelických prostředků, z nichž 
rock byl sice nejdůležitější, ale nebyl tím jedi-
ným ...“. Milan Hlavsa vždy a v jakékoliv době 
zdůrazňoval, že jim jako kapele nešlo o to bořit 
režim, ale o to, že jen chtěli hrát svoji muziku. 
Další důkaz zrůdnosti bolševického režimu, 
který všechny a vše kteří nejsou režimu po vůli, 
nejsou pohodlní, znelíbí se, touží po tvůrčí a lid-
ské svobodě či nejsou v souladu se zvrácenou 
a násilnou ideologií, zakazuje, likviduje a ničí.

Současná sestava PPU hraje ve složení: 
Vratislav Brabenec (saxofon, klarinet, zpěv), 
Josef Janíček (klávesy, zpěv), Jiří Kabeš (viola, 
zpěv), Joe Karafiát (kytara, zpěv), Eva Turnová 
(baskytara, zpěv) a Jaroslav Kvasnička (bicí).

Plastici se zjeví v sále hudebního klubu 
Na Vinici v sobotu 19. ledna 2013 a již pouze 
onen fakt, že vystoupí v Blatné, značí vůbec 
jednu z největších kulturních událostí v našem 
městě, možná na několik let dopředu. Předprodej 
vstupenek byl již zahájen (přímo v Hospodě 
Na Vinici) a tak neváhejte, kapacita sálu je 
omezena.

Předskokanem PPU budou Křečový žíly.

Pro Blatenské listy s použitím www.plasticpe-
ople.eu  Václav Cheníček

Program na leden 2013
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, Kapříko-
va notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu
Odpoledne:
PO: 15:00 - 16:00 – Šikovné ploutvičky 
ÚT: 15:00 - 17:00 – Volná herna pro děti + stříhání 
dětí - každé první úterý v měsíci
ST:  14:45 - 15:45 -  Angličtina pro děti
ČT:  17:00 -19:30 – Hubneme se STOBem

Program na pondělky a středy
  7.1. - Zimní rukavice
  9.1. - Sněhuláci
14.1. - Krmítko pro ptáčky 
16.1. - Zimní dekorace
21.1. - Malujeme zimní obrázky
23.1. - Lední medvídek
28.1. - Zvířátka z ruliček
30.1. - Sněhová vločka
Stříhání dětí bude v úterý 8.1. odpoledne!

V době vánočních prázdnin od 24.12.2012 – 
4.1.2013 bude MC zavřeno!!!

-více na  www.mckaprik.estranky.cz 
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Zima a ptáci
Ptáky máme většinou rádi, obdivujeme jejich 

let, zpěv, často krásné peří, a přestože jim lidskou 
činností stále ubíráme vhodné životní prostředí, 
tak zejména v zimě máme snahu pomáhat přežít 
těm druhům, které nemigrují do teplejších krajin 
a čekají s námi celou zimu na jaro. Zejména ptáci 
potravně specializovaní na hmyz už dávno odlétli 
do Středomoří či až do Afriky, takže vlaštovky 
jiřičky, slavíci, kukačky nebo rákosníci přiletí 
zase až na jaře, rorýsi či ťuhýci obecní dokonce 
až během května a odletí už během srpna. Na-
opak v zimě se v Čechách objevují zimní hosté ze 
severu či východu, takže například na nezamrza-
jících řekách (třeba na Vltavě v Praze, na Otavě 
v Písku či ve Strakonicích) lze v zimě pozorovat 
severské kachny hoholy, kaholky, morčáky 
velké, bílé i prostřední, někdy i kajky, někdy 

potáplice severní, racky bouřní, velké racky moř-
ské či stříbřité nebo bělohlavé, ve volné krajině 
poletují severská káně rousná nebo maličký dře-
mlík (podobný poštolce) a k nejatraktivnějším 
zimním hostům patří krásní brkoslavi severní, 
které v hejnech najdeme zejména v zahradách 
a stromořadích s nespadanými jablky či jinými 
plody. Hejna brkoslavů přilétají některé zimy 
ve velkých invazních počtech, mohlo by tak 
tomu být i letos. Někteří ptáci hnízdící u nás 
popoletí v zimě trochu jižněji a u nás je vystřídají 
jedinci hnízdící severněji či východněji – to platí 
třeba o hejnech havranů, čížků, hýlů nebo kvíčal. 

V zimě často přikrmujeme ptáky na krmít-
kách. Zásady pro správné přikrmování najdete 
například na webu České společnosti ornitolo-
gická www.cso.cz pod odkazem „Pomoc ptákům 
- Přikrmování“. Zopakujme alespoň základní 
rady. Nejlepším řešením je samozřejmě pestrá 

krajina s dostatkem přirozených zdrojů potravy 
i úkrytů. Tomu lze celoročně pomoci vysazo-
váním keřů a živých plotů, ponecháváním částí 
zahrad a krajiny přírodnímu vývoji. Bezvadné 
je ponechat na stromech či pod nimi jablka či 
jiné ovoce – přilákáme hlavně kosy, kvíčaly 
nebo dokonce brkoslavy. Přikrmování má smy-
sl především za tuhých zim se silnými mrazy 
a vysokou sněhovou pokrývkou, v předjaří už 
postupně přikrmování ukončíme. S množstvím 
krmiva je třeba spíše šetřit a předkládat jen 
kvalitní a nezkaženou potravu, nelze předkládat 
kuchyňský odpad a zbytky. Ptáky nikdy nekrmí-
me těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými 
výrobky ani přepáleným lojem! Z potravin kon-
zumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout 
ovesné vločky, strouhané neslané a nekořeněné 
pečivo, maso (nakrájené na kousky), strouhanou 
mrkev, tvaroh, nesolené vnitřní sádlo nebo lůj. 
Ideální jsou jakákoliv semena (slunečnice, pro-
so, konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice 
vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových 
ořechů (ale rozhodně nedáváme solené ořechy). 
Použít lze i různé plody a bobule: jeřabiny, plo-
dy bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či 
svídy, semínka bodláků apod. Ideálním krmivem 
do zásypu je tzv. zadina - odpad od mlátiček 
a čističek obilí, obsahující především semena 
plevelů. V obchodech lze zakoupit speciální mí-
chané směsi pro krmení ptáků a oblíbené tukové 
kouličky se semínky. Tzv. tukové krmítko zhoto-
víme i sami z převráceného květináče, poloviny 
skořápky kokosového ořechu nebo borové či 
smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou směsí 
(rozehřátý nesolený tuk se semínky či drcenými 
ořechy) a necháme vychladnout a ztuhnout, šišku 
do této směsi namočíme. Vyvěšujeme na místa, 
na která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil. 

Krmítka jsou vhodná především tzv. automa-
tická (samosypná), na velikosti a tvaru krmítka 
nezáleží - mělo by být spíše větší a prostornější, 
aby umožnilo konzumovat potravu i větším 
ptačím druhům (např. kosům). Důležitá je do-
statečná stříška, která chrání předkládanou po-
travu před vlhkem a sněhem. Krmítko umístíme 
na volném prostranství na klidném a přehledném 
místě, minimálně 1,5 metru nad zemí a alespoň 
2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré kr-
mítko volně zavěsit pomocí drátu nebo provázku 

za větev. Tímto opatřením předejdeme napadení 
ptáků kočkou nebo kunou. Krmítko může být 
samozřejmě i za oknem či na balkóně. Samo-
zřejmostí musí být pravidelné čištění, kterým lze 
předejít i šíření nemocí. Na vlhkých zbytcích by 
se zejména v teplejších dnech mohla šířit např. 
trichomonóza (bičenky), které napadají hlavně 
na podzim zejména zvonky (na člověka či savce 
není nákaza přenosná), zdroj nákazy lze snadno 
zlikvidovat suchem případně desinfekcí (Savo) 
a následným vysušením.

Pro vodní ptáky (kachny, labutě, lysky, rac-
kové) je nejvhodnějším krmivem měkké pečivo, 
případně je lze krmit neslanými a nekořeněnými 
i těstovinami. Pečivo pro vodní ptáky nesmí být 
tvrdé - mohlo by způsobit zranění jícnu - a mělo 
by být rozdrobeno na menší kousky. Vodní ptáky 
krmte nejlépe ve vodě, nelákejte je na břeh, kde 
jim může hrozit úraz od aut či napadení psem 
či kočkou. 

Velmi specifickým přikrmováním je v Blatné 
chvályhodná činnost zaměstnanců Blatenské 
ryby, kteří na sádkách pomáhají v největších 
mrazech přežít zimujícímu čapímu páru (o něm 
až příště, letos zimují již pošesté).

O tom, jaké druhy lze na krmítku pozorovat, 
jaké strategie používají ptáci v zimě k přežití, 
proč třeba kachny nezebou nohy a o dalších za-
jímavostech z ptačího světa také až někdy příště. 
Rovněž můžete navštívit některé z „ptačích“ 
akcí, které pro veřejnost pořádají ornitologové 
z Českého svazu ochránců přírody v Blatné (viz 
web www.csop.cz/blatna ) Koncem této zimy 
tradiční akce nově doplní „Soví večer“ u do-
mova mládeže SOŠ Blatná (fotografie i hlasy 
sov a jiných nočních ptáků a pokus o přilákání 
puštíků ze zámeckého parku) – pozvánku včas 
zveřejníme.

Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík 

Čertovské zastavení
Přiblížilo se páteční odpoledne 30. listopadu. Naše škola se zaplnila 

množstvím malých čertíků a čertic. Začala již tradiční akce - „Čertovské 
zastavení“ v základní škole J. A. Komenského.

Ve školní jídelně, která se změnila v divadelní sál, proběhla vystoupení 
žáčků prvních a druhých tříd, která s nimi nacvičily jejich paní učitelky. 
Letos byla vystoupení doplněna o hosty z Domova Petra Mačkov.

Úžasné výkony všech účastníků si zasloužily velký potlesk rodičů 
a hostů z Domova seniorů v Blatné.

To ale nebylo všechno. Ve všech odděleních školní družiny byly vytvo-
řeny vánoční tvořivé dílny, kde si návštěvníci mohli zakoupit nebo i vlast-
noručně vyrobit drobné vánoční dárečky, ozdobičky či adventní výzdobu.

Úplnou předvánoční pohodu pomohla vytvořit i „kavárnička“, do které 
nám šikovné maminky a babičky přichystaly úžasné sladké i slané dobroty.

Maminky i tatínkové z Rady rodičů pomohli paním vychovatelkám 
školní družiny s organizací a příjemným průběhem této akce.

Všem, kteří vystupovali a pomáhali, děkujeme za vytvoření pohodové  
předvánoční atmosféry.

vychovatelky školní družiny ZŠ J. A. Komenského Blatná
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Obec Hvožďany a Základní škola Hvožďany

srdečně zvou budoucí prvňáčky, rodiče a přátele školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 9. ledna 2013 od 15.00 – 17.00 hodin

Zápis dětí do 1. třídy se koná
v pátek 18. ledna 2013

Škola ve Hvožďanech nabízí:
  Menší třídní kolektivy a tím individuální přístup k žákům
  Rodinné prostředí školy
  Společenské, sportovní  a  sociální zázemí školy
  Volnočasové aktivity zdarma
  Školní družina
  Pobočka ZUŠ J. J. Ryby v místě – obor hudební, dramatický a výtvarný
  Dětské hřiště v areálu školy
  Vhodné  autobusové spojení
  Dlouholetá tradice školství od roku 1880

Motivační finanční příspěvek ve výši 3000 Kč/žák,  pro prvňáčky od  
školního roku 2013/2014

Mgr. Edith Křečková                        Markéta Balková
ředitelka školy                                 starostka obce

Bližší informace: ZŠ 318 696 218, OÚ 318 696 227

Zprávy z regionu aneb 
Co se děje kolem nás
(pokrač. ze str. 5)
Program obnovy venkova dopomohl Velké 
Turné k rekonstrukci úřadu

Velká Turná - Místní samospráva může být 
spokojena. V létě se podařilo uskutečnit rekon-
strukci objektu Obecního úřadu čp. 41, který 
sousedí s hostincem a společenským sálem. 
Rekonstrukce zahrnovala výměnu oken a cel-
kovou opravu venkovní fasády. „Veškeré etapy 
si vyžádaly investici ve výši 210 000 korun. 
110 000 korun nám bylo poskytnuto formou 
dotace z Programu obnovy venkova,“ předložil 
závěrečný účet starosta Pavel Šípek.

Katastr obce je bohatší o nové bezpečnostní 
prvky

Velká Turná - Komunikace protínající obec 
Velkou Turnou jsou teď mnohem bezpečnější. 
A to zásluhou nových bezpečnostních prvků- 
svodidel, zrcadla a dvou dopravních značek. 
„Na jejich nákup a instalaci jsme obdrželi grant 
Jihočeského kraje ve výši 110 500 korun,“ sdělil 
zdejší starosta Pavel Šípek. Skutečná cena se 
vyšplhala ve finále na 138 000 korun.

Pro elektrocentrálu si z Velké Turné jeli 
na letiště

Velká Turná - Cenný dar pro svůj Sbor dob-
rovolných hasičů získali od kolegů s celostátní 
působností ve Velké Turné. Byla jím elektrocent-
rála v hodnotě 30 000 korun. „Slavnostní předání 
daru se uskutečnilo na letišti v Českých Budějo-
vicích,“ vzpomíná první muž obce Pavel Šípek.

Čekají na územní plán
Velká Turná - Základní dokument každé 

obce- územní plán- zatím chybí Velké Turné. 
Ale už brzy se ho dočkají i tam. „Potřebné pod-

klady již obdržel zpracovatel a příští rok dojde 
k realizaci. Počítáme s náklady okolo 150 000 
korun,“ uvedl starosta Velké Turné Pavel Šípek.

Obec Hornosín loni získala z těžby ve svých 
lesích do pokladny 120 000 korun

Hornosín - V této obci hospodaří na svých 
zalesněných plochách sami. Ve vlastnictví obce 
se nachází celkem třicet pět hektarů lesů. „Loni 
jsme likvidovali hned několik polomů, což 
obnášelo v praxi vytěžení přes sto kubických 
metrů dřeva a přínos do obecní pokladny ve výši 
120 000 korun. Letos jsme hodně vysazovali, 
abychom zaplnili vyprázdněné lokality,“ řekl 
na tohle téma starosta Hornosína ing. František 
Vrbský.

Funkci lesního hospodáře zastává hornosín-
ský rodák a Obecní úřad je s jeho prací nadmíru 
spokojen.

Sociální zařízení v obecní budově prošla 
„revolucí“

Hornosín - Představitele obce Hornosín již 
dlouhou dobu trápil nevyhovující stav sociálních 
zařízení v obecním domě, kde se nachází také 
prostorný společenský sál. „Však už také mají 
svá nejlepší léta za sebou- kolaudace proběhla 
již v roce 1978,“ vyjádřil se nedávno na jejich 
adresu hornosínský starosta ing. František 
Vrbský.

Teď už se malá víska se 72 obyvateli za stav 
těchto prostor stydět nemusí. Nákladem 240 000 
korun byla provedena celková rekonstrukce, 
po které sociální zařízení plně vyhovují všem 
normám a předpisům.

Školská zařízení v Záboří silně zatěžují 
obecní rozpočet

Záboří - Obec Záboří, čítající 304 obyvatel, 
má ve svém katastru dvě školská zařízení - školu 

základní a školu mateřskou. Financování chodu 
a provozu obou škol nejsou pro obecní pokladnu 
žádnou maličkostí. „V základní škole máme 
podlimitní stav žáků - momentálně ji navštěvuje 
sedmdesát šest chlapců a děvčat. Jako zřizovatelé 
můžeme pro zachování školy udělit výjimku, což 
jsme také učinili. Tím jsme se ale zavázali hradit 
nadlimitní výdaje na mzdy pedagogů a odvody. 
Lidově řečeno - sypeme tam nemalé prostředky 
a pro malou obec je to velký problém, možno říci 
luxus,“ říká starosta Záboří ing. Václav Kurz. 
Zároveň on sám i členové obecního zastupitel-
stva nechtějí školská zařízení nechat padnout: 
„Základní škola přežila světové války i všechny 
jiné útrapy, přece nedovolíme, aby ji zničil dneš-
ní režim,“ dodávají jedním dechem. Obec musí 
vedle obou škol „ utáhnout“ ještě zdejší sportovní 
halu. „Za ta léta existence všech těchto budov se 
leccos poroučí, rádi bychom sáhli k nejrůznějším 
rekonstrukcím, ale opravdu to není jednoduché,“ 
povzdychne si první muž obce Záboří.

Mateřská škola funguje v obci od roku 
1969, nová základní škola spatřila světlo světa 
před dvaceti pěti lety. Stará školní budova je 
v soukromém vlastnictví a řadu let se používá 
jako ubytovna.

V Záboří se dbá na čistotu veřejných pro-
stranství

Záboří - Péče o veřejná prostranství na území 
obce Záboří, včetně hřbitova, je skutečně vzorná. 
Být to uvnitř nějaké zastřešené stavby, nechalo 
by se tvrdit, že se tu nechá jíst ze země. Však 
také Obecní úřad letos pro tento účel uvolnil ze 
svého rozpočtu 101 000 korun. „Tuto stránku má 
na starosti brigádník - důchodce, který pracuje 
na základě dohody o provedení práce,“ uvedl 
starosta ing. Václav Kurz.

Vladimír Šavrda

Na Vánoce spoustu sněhu, 
na Nový rok lásku, něhu. 

Hodně slasti a ovoce, 
prostě nejkrásnější Vánoce!!! 

          Veselé Vánoce a šťastný  
          Nový rok přejí strážníci  
            Městské policie Blatná

Blatenské infocentrum  
  a cestovní kancelář Ciao…  
 

Dovolte nám, abychom Vám touto 
cestou co nejsrdečněji poděkovali za 
vaši přízeň v letošním roce. Vám 

všem i vašim rodinám přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, šťastné přivítání Nového roku 
2013 a hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a 
mnoho spokojenosti. 
 

Těšíme se s vámi na viděnou v blatenském infocentru a 
cestovní kanceláři Ciao… pod blatenskou věží.  
 

…dovolte si zase dovolenou 
 
Vendula Hanzlíková a Ciao… team  
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Informace Finančního úřadu v Blatné: K reorganizaci české daňové správy
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České re-

publiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. 
Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány 
Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací 
finanční ředitelství, Specializovaný finanční úřad a 14 finančních úřadů.

V Jihočeském kraji bude zřízen Finanční úřad pro Jihočeský kraj, 
který bude mít sídlo v Českých Budějovicích. Součástí Finančního úřadu 
pro Jihočeský kraj budou Územní pracoviště (do 31. 12. 2012 finanční 
úřady) v Blatné, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, 
Jindřichově Hradci, Kaplici, Milevsku, Písku, Prachaticích, Soběslavi, 
Strakonicích, Táboře, Trhových Svinech, Třeboni, Týně nad Vltavou, 
Vimperku a Vodňanech.

Na Územním pracovišti v Blatné budou 3 organizační útvary, referát 
vyměřovací , referát majetkových daní  a referát kontrolní.

Další aktuální informace
Pro platby v hotovosti bude pokladna Finančního úřadu v Blatné 

naposledy otevřena dne 17. 12. 2012. V roce 2013 bude pokladna otevřena 
od pondělí 14. 1. 2013, v pondělí a středu vždy od 8,00 do 11,00 hodin 
a od 12,00 do 15,00 hodin, popř. v prodloužených pokladních hodinách 
v březnu a květnu. Ve dnech, kdy bude pokladna uzavřena, lze daň i na-
dále uhradit bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty.  

Na Územním pracovišti v Blatné bude v roce 2013 v provozu podatelna 
po celou provozní dobu pracoviště. Upozorňujeme, že se od 1. 1. 2013 
mění číslo matriky bankovního účtu (určuje vlastní finanční úřad, v daném 
případě Finanční úřad pro Jihočeský kraj) na 77627231, Česká národní 
banka - kód 0710 se nemění, zůstávají i předčíslí jednotlivých daní. Pro 
platby prováděné v roce 2012 se použijí původní  čísla účtů.

Na všechny související změny  je veřejnost postupně upozor-
ňována zejména na internetových stránkách české daňové správy - 
http://cds.mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Fi-
nanční správy“. Další informace budou i na informačních deskách úřadu.

Informace k dani z nemovitostí – 1. část:
Výše uvedené změny v organizaci daňové správy se především pro-

mítnou do správy daně z nemovitostí, neboť se mění místní příslušnost 
správce daně. Do 31. 12. 2012 na území Jihočeského kraje spravovalo daň 
z nemovitostí 17 finančních úřadů. Od 1. 1. 2013 to bude pouze Finanční 

úřad pro Jihočeský kraj s obvodem územní působnosti na území celého 
Jihočeského kraje. Spisy daně z nemovitostí budou za všechny nemovitosti 
poplatníka, které se nacházejí na území Jihočeského kraje, soustředěny 
do jednoho daňového spisu poplatníka, uloženého na jednom spravujícím 
územním pracovišti tohoto finančního úřadu. Sloučení přiznaných nemo-
vitostí a stávajících daňových povinností poplatníka daně do jednoho spisu 
je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu 
období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není 
nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

Na zdaňovací období roku 2013 vzniká v souvislosti s obnovou katas-
trálního operátu vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené 
evidenci a pronajatých, nacházejících se v obvodu územní působnosti 
stávajícího FÚ v Blatné v katastrálním území Bezdědovice, Chlum u Blat-
né, Holušice u Mužetic, na části k.ú. Lnáře, v k.ú. Milčice u Čekanic, 
Pole, Sedlice u Blatné povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé 
pozemky evidované v podobě parcel katastru, a to bez ohledu na to, zda 
jsou pronajaty či nikoliv. 

Povinnost přiznat daň na rok 2013 vzniká rovněž novým poplatníkům 
daně, to znamená těm, kteří v průběhu roku 2012 nabyli svou první nemo-
vitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný 
katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemo-
vitostí zjednodušeným způsobem nebo si pronajali pozemek spravovaný 
např. Pozemkovým fondem.

Povinnost přiznat daň vzniká rovněž současným poplatníkům daně, 
avšak pouze v případě, kdy se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření 
daně, např. při nabytí či pozbytí nemovité stavby, bytu nebo nebytového 
prostoru evidovaného katastrem nemovitostí, pozemku nebo jeho části, 
vzniku či zániku stavebního pozemku (vydáním stavebního povolení či 
souhlasu k ohlášení stavby), provedení přístavby nebo nástavby stávající 
stavby. Povinnost přiznat daň na rok 2013 vzniká též vlastníkům stavby, 
která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, a je užívána. Počínaje 
zdaňovacím obdobím roku 2013 došlo novelou zákona o dani z nemovitostí 
nově k zahrnutí těchto staveb do předmětu daně ze staveb.

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2013 příslušné-
mu územnímu pracovišti (dále jen „ÚzP“) Finančního úřadu pro Jiho-
český kraj. Informaci, jakým pravidlem se řídí umístění spisu  poplatníka 
za nemovitosti ležící na území Jihočeského kraje uvedeme v pokračování 
článku  v dalším čísle Blatenských listů.

Rudolf Hrušínský: „V seriálu „Ulice“ učinkuji už osm let. Postava domovníka 
Peška mi přirostla k srdci a kvůli ní odmítám většinu jiných nabídek.“

Populární český herec a neméně populární český 
rybář - to je Rudolf Hrušínský / 66 let /, který po smrti 
svého otce zaujal čelní místo v „ kumštýřské“ dynastii 
českých uměleckých „ Rothschildů“. V posledních 
letech mu nejvýznamnější ocenění a největší oblibu 
divácké veřejnosti přinesla role na první pohled nevrlého 
a popudlivého domácího a Vlastimila Peška, ve skuteč-
nosti dobráka se zlatým srdcem, v nekonečném seriálu 
TV NOVA „ Ulice“. O tomto tématu, ale nejen o něm, 
jsme si s nositelem slavného jména povídali v kavárně 
pražského divadla „ Bez zábradlí“.

„Tahle role by se v jistém smyslu mohla definovat jako vaše životní, že? Domní-
vám se, že žádná předešlá vám nenadělila tolik vavřínů a pozitivních ohlasů?“

„ To se domníváte správně. Obdržel jsem v průběhu posledních několika let 
třikrát zrcadlo nejoblíbenějšího herce. To znamená, že jsem byl první v anketě 
„ Tý tý“. Také jsem se umístil na zlaté příčce jiné ankety „ Nejlepší herec tele-
vize NOVA“- tzv. „ Muž roku“. V seriálu „ Ulice“ učinkuji už osm let. Postava 
domovníka Peška mi přirostla k srdci, zejména zásluhou skvělých hereckých 
partnerek Hany Maciuchové a Dany Syslové. Seriál „ Ulice“ mi zabírá tolik 
času, že vzhledem ke svému věku se už začínám šetřit a kvůli tomu odmítám 
většinu jiných nabídek. Tedy pokud mě některá nezaujme natolik, že se kvůli 
tomu zblázním. Zůstávám tedy pouze ve zmíněném nováckém seriálu, kromě 
toho mám angažmá v divadle u Karla Heřmánka a ve společnosti Václava 

Hanzlíčka, se kterou jezdíme na zájezdy s krásnou komedií „ Nebyla to pátá, 
byla to devátá“.
„Opusťme teď „Ulici“ a soustřeďme se na kapitolu vašemu srdci velice 
blízkou- jak jste se setkávali před filmovou kamerou s vaším otcem. Kolikrát 
jste si vlastně společně zahráli?“

„Jednalo se vesměs o komedie  - „Vesničko má, středisková“, „Slavnosti 
sněženek“, „Postřižiny“, pak také hru dramatika Václava Havla „Žebrácká ope-
ra“. Na víc si momentálně nevzpomínám, ale rozhodně těch filmů bylo daleko 
víc. Co je ale daleko zajímavější - na divadelních prknech jsme se s tátou sešli 
jen jedinkrát, a to v Činoherním klubu, kde jsme ztvárnili společnou postavu 
Jana Dítěte ve hře „ Obsluhoval jsem anglického krále“. Táta obsadil tuto 
postavu v jejím nejstarším věku, já ve středním a můj syn Ruda junior v tom 
nejmladším. Bylo to nádherné představení a já si ho pořád uchovávám v paměti.

Hrál jsem s tátou jako s každým jiným hercem - tam „ na place“ jdou 
veškeré příbuzenské vztahy stranou, jde o to podat maximální výkon, který 
uspokojí diváka.“
„V roce 1968 natáčel režisér Hynek Bočan na tvrzi u obce Buzice na Bla-
tensku film „Čest a sláva“. Vašeho otce obsadil do titulní role. Vyprávěl vám 
otec někdy o natáčení v Buzicích nebo vzal vás někdy na tuto tvrz na výlet?“

„Tak do Buzic mě za svého života bohužel nevzal, ale byl jsem kousek 
odtud v Blatné, když se tam natáčela komedie „Bílá paní“. Jinak film „Čest 
a sláva“ jsem samozřejmě viděl a soudím, že šlo o jeden z tátových nejlepších 
snímků.“                                                                 (dokončení v příštím čísle)
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Vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon: „Na vedení naší 
Židovské obce proběhla sametová revoluce v podstatě o rok dřív!“

Vrchní zemský 
a pražský rabín Ka-
rol Sidon /70 let/ 
stojí v čele české 
Židovské komu-
nity již neuvěři-
telných dvacet let. 
Svojí pracovitostí, 
moudrostí a boha-
tými zkušenostmi 
si získal zejména 
po listopadu 1989 
obrovskou autoritu 
a vážnost i mimo 

členskou základnu stoupenců stejné víry jak 
doma, tak v zahraničí. Stal se jednou z před-
ních osobností veřejného života a jeho obliba 
na rozdíl od mnohých politiků nikdy neupadla 
ani nezakolísala. Zpočátku jsem se ani neodvážil 
doufat, že by mi taková osobnost, jakou rabín 
Karol Sidon bezesporu je, mohla udělit audienci. 
Posléze se ukázalo, že první muž zemského ra-
binátu je neobyčejně vstřícný a přátelský. Stačil 
e- mail na sekretariát Karola Sidona s prezentací 
našich novin a tématickým okruhem otázek a už 
jsme si domluvili konkrétní termín setkání. Tím 
se stala středa 14. listopadu přímo v sídle Židov-
ské obce nedaleko Staroměstského náměstí. Než 
jsem usedl tváří v tvář muži, kterého si osobně 
velice vážím, musel jsem projít bezpečnostní 
prověrkou. Ta zahrnovala vyprázdnění kapes, 
kontrolu kufříku a „projetí“ těla citlivým de-
tektorem kovu. Nic tu totiž není ponecháváno 
náhodě, riziko útoku není zanedbatelné!
„Byla vaše rodina, pane rabíne, nějak postižena 
holocaustem?“

„Mého tatínka v listopadu roku 1944 zabili 
nacisté v terezínské pevnosti. Z jeho strany za-
hynula také jeho maminka a bratr na Slovensku 
- má maminka Židovka nebyla, takže té se rasová 
perzekuce vyhnula. Když přišla po tatínkově 
smrti řada na mne, maminka mě schovala u pří-
buzných nedaleko Prahy a tam jsem se ukrýval 
až do konce války.“
„Setkával jste se během svého života osobně 
s nějakými protižidovskými náladami a výpa-
dy?“

„Tak samozřejmě, že ano. Maminka se 
po válce znovu provdala za Žida, a tak jsme byli 
okolím pokládáni za rodinu stoprocentně Židov-
skou, i když, jak jsem již řekl, maminka Židov-
kou nebyla. Se svými vrstevníky jsem v tomhle 
ohledu měl určité problémy. Ale nešlo to nikterak 
do hloubky - přirovnal bych to k tomu, jako bych 
měl ruský původ. Když jsem dospěl, narážel jsem 
na antisemitské postoje už víc, jednou jsem kvůli 
tomu dokonce přerušil přátelství se spolužákem, 
kterého jsem vyslechl v rozhovoru s jiným kato-
líkem. Tam se bavili o Židech způsobem, který 
se mi ani trochu nelíbil.“
„Jak fungovala Židovská komunita za totality? 
Jaký postoj k ní zaujímala vládnoucí Komuni-
stická strana Československa?“

„Židovské obce se po osvobození velmi 
často záhy obnovily s tím, že počet navrátivších 
příslušníků byl samozřejmě nízký. Nicméně 
tyto pokusy byly vykonány a nebýt nástupu 
komunistů k moci, mnohé z nich by existovaly 
dodnes. Ale již těsně před příchodem komunistů 
k moci se začali Židé houfně stěhovat do za-
hraničí, především do Izraele, což ostatně vítal 
i komunistický režim, protože podporoval vznik 
Židovského státu. Stalin si sliboval, že Izrael 
bude komunistický. Většina Židovských obcí tu-
díž zanikla. Ta pražská a několik dalších se však 
udrželo a Židovský život tu nadále existoval, byť 
v mezích, které vytyčila KSČ. Židé se ocitli pod 
velkým tlakem strachu, zejména v roce 1953 
po politickém procesu s Rudolfem Slánským 
a spol., kdy byli popraveni všichni odsouzení, 
kterým kolovala v žilách židovská krev, což 
bylo silně zdůrazňováno. Jednalo se o jakousi 
odezvu na omyl komunistů, že v Izraeli vznikne 
komunistický stát. Když ale komunisté zjistili, že 
se Izrael vyvíjí prozápadním směrem, zrodila se 
tady silná nenávist k sionismu, která pak po celou 
dobu trvání totalitního systému byla zástěrkou 
pro antisemitismus. To mělo za následek, že si 
soudruzi vybírali čelné funkcionáře Židovské 
obce, že u Státní bezpečnosti existovalo od-
dělení, jehož úkolem bylo sledovat dění v této 
instituci. Samozřejmě tím pádem stále slábla 
motivace se k Židovské obci veřejně hlásit. Do-
volili si to většinou silně zbožní lidé, kteří si život 
nedokázali představit bez synagogy, zachovávání 
svátků a košer stravování. Později se i ti z nich, 
kteří se drželi stranou, v důchodovém věku 
k veřejně praktikovanému Židovství vraceli. Už 
nemuseli mít strach, že je vyhodí z práce, protože 
odmítli spolupráci s StB, nebo se jejich děti kvůli 
kádrovému „škraloupu“ nedostanou na vysokou. 
Tím nechci říci, že zejména v padesátých letech 
nebyli Židé, kteří by nespolupracovali s reži-
mem. Typickým příkladem byl právě popravený 
generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský. Ale 
po procesu se mnohým otevřely oči, a pokud éru 
komunistického honu na Židy ustáli, už se snažili 
jen a jen přežívat. Pražská Židovská obec byla 
za komunistické totality udržována ve stavu mezi 
životem a smrtí. Nemohla být zrušena, protože 
to by skutečně působilo antisemiticky, ale také ji 
nikdo nedovolil naplno fungovat a rozvíjet se.“
„Mohl byste mi teď nastínit, jak změnil životy 
příslušníků Židovské komunity 17. listopad 
1989 a jak pracuje Židovská obec v součas-
nosti?“

„Já jsem v době sametové revoluce v Praze 
nebyl. Žil jsem tenkrát v Německu a studoval 
tam judaismus. Zapomněl jsem se zmínit o tom, 
že jsem byl v rámci akce „Asanace“ donucen se 
odstěhovat ze své vlasti / Akci „Asanace“ zor-
ganizovala Státní bezpečnost a jejím cílem bylo 
všemi prostředky dostat z území Československa 
osoby, nepohodlné komunistickému režimu 
/O událostech na Národní třídě a následném 
reformním procesu jsem se dozvídal ze sdělo-
vacích prostředků a telefonátů se svými přáteli. 

Musím ale zdůraznit, že na vedení pražské Ži-
dovské obce proběhla sametová revoluce v pod-
statě o rok dřív. Tehdy došlo k výměně vedení 
Židovské obce a objevili se v něm mladí lidé, což 
bylo nesmírně zásadní a důležité! Mezi nimi byli 
mí kamarádi, kteří měli velice blízko k Chartě 77, 
jeden z nich byl přímo chartista a dnes zastává 
funkci předsedy federace Židovských obcí. No, 
a když už tedy bylo zřejmé, že se totalitní systém 
hroutí, telefonovali mi mí kamarádi, zda bych 
se nechtěl pokusit dostudovat na rabína. Získat 
titul rabína nebylo však v Německu možné, takže 
mi bylo zařízeno rabínské studium v izraelském 
Jeruzalémě. Teprve když jsem na podzim 1992 
vstoupil na půdu pražské Židovské obce jako 
rabín, dolehlo na mně s plnou vahou, do jaké 
situace se dostávám. Pražská Židovská obec 
měla tehdy devět set členů s průměrným věkem 
okolo osmdesáti let. Byla tedy sice na české po-
měry ještě na ucházející úrovni, ale v důsledku 
předchozí perzekuce malá a přestárlá. Podepsala 
se pod to i emigrace Židů v letech 1968- 1969. 
Jenomže jsem také věděl, že v Praze žije mno-
ho Židů, jen se bojí hlásit ke svým kořenům. 
V průběhu dalších dvaceti let se do své obce 
začali přece jen vracet, takže dnes již čítá pražská 
Židovská obec 1600 příslušníků a věkový průměr 
není osmdesát, ale padesát let. Podstatnou roli 
tu také sehrál fakt, že po pádu železné opony 
začali do Prahy přicházet Židé z USA, Evropy, 
Izraele, kteří tu nacházeli a nacházejí práci, která 
je motivuje a baví a také příležitosti k byznysu. 
Také mnoho Židů z bývalého Sovětského svazu, 
i když ne v tak velkém počtu, protože u nás jim 
nikdo nic nenabídl, zatímco třeba v sousedním 
Německu ano. To je začátek dalšího vývoje, 
Židovská obec, jak se zdá, ztratí výhradně český 
charakter. Ale když už o tom mluvíme, není to 
nic nového. Po druhé světové válce dostal český 
charakter Židovských obcí také řádně zabrat, 
protože se do Čech přistěhovali Židé z Podkar-
patské Rusi, která jako součást předválečného 
Československa připadla Sovětskému svazu. 
Její obyvatelé využili možnosti se odstěhovat 
do českých končin, což většinou také učinili. 
Jednalo se o lidi zbožné, kterým se dostalo 
poctivého židovského vychování, a díky nim 
si také židovské obce zachovaly náboženský 
charakter. Čeští Židé byli totiž tradičně mnohem 
víc asimilovaní.“
„Mohl byste mi teď říci něco o spolupráci 
českých Židovských obcí se Židovskými obcemi 
v zahraničí?“

„Také díky tomu, že jsem vystudoval na rabí-
na v Izraeli, má naše Židovská obec dlouhodobě 
velmi dobré vztahy s izraelskými náboženskými 
institucemi. Bez jejich pomoci by také leccos 
nebylo. Nemám teď na mysli pomoc materiál-
ní! Po svém návratu do vlasti jsem už byl spíš 
ve věku dědečka než za tatínka, a potřeboval 
jsem po svém boku mladé lidi, kteří by svým 
vrstevníkům ukázali, že je možné žít zbožný 
život a přitom být moderním člověkem. Právě 
s pomocí zmíněných institucí se mi podařilo 
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dostat k nám z Izraele postupně několik mladých 
rabínů s manželkami. Ti zde potom měli děti, 
naši mladí se s nimi skamarádili a měli na očích 
názorný příklad, jak mohou žít sami. Když jsme 
zakládali školu, také jsme se museli poohlédnout, 
jak to funguje v zahraničí a načerpat potřebné 
znalosti a zkušenosti. Jel jsem kvůli tomu třeba 
do Polska, kde už podobné vzdělávací zařízení 
existovalo. Samozřejmě máme k dispozici kon-
takty na potřebné organizace, a když potřebuje-
me, víme, kam se obrátit. Mimoto jsem členem 
konference evropských rabínů, která má své sídlo 
v Bruselu a schází se každé dva roky.“
„Jak vypadá běžný pracovní den rabína Karola 
Sidona?“

„Mé současné pracovní dny se dost liší 
od pracovních dnů minulosti. Prvních deset let 
od nástupu do funkce rabína jsem byl na hodně 
věcí sám. Za těch druhých deset let se podařilo 
rabinát stabilizovat a řadu záležitostí jsem mohl 
přenechat - a přenechávám - ostatním. Já jsem 
si ponechal řízení bohoslužeb, dohled nad prací 
mladých rabínů, výuku, zasedání v předsednic-
tvu Židovské obce, publikaci článků do našich 
novin, neustále se učím, protože bez učení ne-
mohu být a vystupuji veřejně jako náboženský 
představitel židovské komunity.“
„Co náleží mezi pravomoci a povinnosti vrch-
ního zemského a pražského rabína?“

„Židovská obec je organizována tak, že v ní 
každé čtyři roky probíhají volby. Členové rozho-
dují o skladbě tzv. „reprezentace“. Ta zase volí 
ze sebe užší vedení v čele s předsedou a dvěma 
místopředsedy. Reprezentace má podle stanov 
právo rabína přijímat a propouštět. Najímá si 
ho však jako zaměstnance a předává mu právo 
rozhodovat v záležitostech, které se netýkají 
laického života. Myslím, že je to rozumné opat-
ření a ve většině židovských obcí na světě tenhle 
systém funguje docela dobře.“
„Mohl byste zmínit nějakou významnou pietní 
akci, které jste byl jako vrcholný představitel 
Židovské komunity v Čechách přítomen?“

„Rozhodně mi utkvěla v živé paměti má 
účast při slavnostním otevření muzea holocaustu 
ve Washingtonu po boku tehdejšího prezidenta 
Václava Havla. A utkvěla mi ani ne tak proto, 
že jsme se tam setkali s manželi Clintonovými, 
ale hlavně kvůli tomu, že během otevření muzea 
se napravo od nás ve stejných chvílích konala 
demonstrace Ku- klux- klanu a nalevo od nás 
demonstrace neonacistů. Nemohl jsem jinak než 
konstatovat, že to je hodně smutné a hořké !“
„Je tomu už dlouho, ale před časem došlo 
ve vedení Židovské obce k jakýmsi názorovým 
střetům, které měly vyvolat určitou krizi. Můžete 
mi sdělit bližší podrobnosti k této události?“

„Jednalo se o spor, který vyřešily volby. Už 
je to dávno za námi a opravdu se k tomu nechci 
vracet.“
„Příslušníci Židovské komunity byli od nepa-
měti pronásledováni, což je nepopiratelný fakt. 
Můžeme připomenout středověké pogromy, 
neblaze proslulou Hilsneriádu a zejména pak 
holocaust pod žezlem nacistů. Proč tomu tak 
bylo - kde je možné hledat důvody a kořeny tak 
nesmyslné nenávisti?“

„Tak tuhle otázku si kladou především sami 
Židé, protože předně oni sami si potřebují 
vysvětlit, co proti nim ostatní mají. Odpovědí 
je několik. Například ve středověku docházelo 
k vyhánění Židů z měst z popudu křesťanských 
cechů čili z důvodů likvidace nepohodlné konku-
rence. Stejně tak můžeme za konkurenční označit 
i přístup církve vůči židovství jako vůči něčemu 
cizorodému, co ještě v raném středověku mělo 
značnou váhu i při zakládání nových říší a stá-
tů. Byli to právě Židé, které vladaři povolávali 
ke svým dvorům, aby využili jejich zkušeností 
při ekonomickém rozvoji. V Polsku přece první 
mince razili Židé! A s tímhle měla církev znač-
ný problém. To je jeden výklad. Další potom 
hovoří o zištných důvodech, kdy se samotným 
císařům a králům logicky vyplácelo někoho 
vyhnat a jednoduše se zmocnit jeho majetku. 
Mám-li se ale k této problematice vyjádřit jako 
rabín, pak si myslím, že nenávist vůči Židům je 
fakticky záští vůči Bohu. Lidé prostě nenávidí 
pravdu, nechtějí vidět dějiny a sebe samé v pra-
vém světle. A ten, kdo to pronáší dějinami, jsou 

právě Židé, a tak jsou místo Boha (nebo pravdy, 
jak chcete) na ráně oni.“
„Podle informací, které mám, už prý nějaký 
čas přesluhujete. Uvažujete o odchodu na od-
počinek?“

„Určitě uvažuji o tom, že se stáhnu z postu 
vrchního pražského rabína, až budu mít jistotu 
v tom, že mladý rabín získal potřebné zkušenosti. 
Ale to neznamená, že chci opustit Židovskou 
obec jako takovou. V tomto směru bych se při-
rovnal ke starému doktorovi, který, dokud mu 
to myslí a může pracovat, zůstává k dispozici 
svým pacientům.“
„Na samotný závěr bych se zeptal na vaše zájmy, 
na vaše záliby?“

„Se mnou je to těžké, poněvadž mým ko-
níčkem je prakticky to, co dělám. Přeložil jsem 
pět knih Mojžíšových, které je možné zakoupit 
v obchodech, přeložil jsem i modlitební knihu 
a překladatelské činnosti se věnuji dál.“

„Velice vám děkuji za váš čas a přeji mnoho 
štěstí do dalších let.“

Vladimír Šavrda

Přehled chystaných akcí je v kulturním kalendáři.
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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 PORTS
V sobotu 22. 12. 2012

se v hostinci U ČILÁKA v Buzicích uskuteční

V Á N O Č N Í  T U R N A J  V  P I N G - P I N G U
Začátek v 11.00 hod.

ROZTANČENÁ 
SOKOLOVNA

Sdružení rady rodičů a přátel školy napo-
sledy pořádalo společenský ples v roce 2007.  
Rozhodnutí o ukončení této naší aktivity nebylo 
rozmarem, ale důsledkem ekonomické nároč-
nosti akce. Přesto jsme na ples jako takový 
nezanevřeli. Myšlenku jsme udrželi a tento rok 
se do organizace znovu pustili. Je ale nutno 
dodat, že jsme jí dali trošku jiný rozměr. Školní 
ples, jak jsme tuto akci nazvali, byl pořádán pro 
děti a mládež od 2.stupně základní školy. Naším 
cílem bylo ukázat, co vlastně společenský ples je, 
jak se na něm máme chovat, co tančit. Troufáme 
si říci, že se nám naše představy 23. listopadu 
podařilo naplnit. 

Sokolovna se v 18.00 hodin zaplnila nádherně 
upravenými slečnami a elegantními mladými 
muži.  Parket byl obsazený až do 22. hodiny.  
K tanci hrála živá hudba a skvělý moderátor Ma-
touš Linhart spolu s paní Strnadovou a jejími ta-
nečníky a tanečnicemi z Blatenských mažoretek 
dali plesu skvělou atmosféru. Tímto jim chceme 
poděkovat, stejně jako osvětlovačům mistrům 
Kocourkům, kterým se podařilo Sokolovnu 

změnit k nepoznání a zaměstnancům Restaurace 
Sokolovna za nápadité nealkoholické občers-
tvení a výbornou obsluhu. Ve výčtu děkování 
nemůžeme opominout Město Blatná a sponzory, 
bez kterých by nebylo možné ples uspořádat. 
Mile nás překvapilo, že ač hospodářská krize 
doléhá téměř na všechny firmy, naši akci nevá-
hali podpořit tyto firmy: Konet, Dura, Vishay 
Elektronic, Nářadí Pojer, Mako Blatná, Leifheit, 
Oční optika p. Cuhrová, Švadlenka p. Cihlová, 
Kosmetika Iveta Müllerová, obchod Rozmarýna, 
Drogerie p. Drnek, Drogerie p. Blovský, Oděvy 
U Terezky, Kadeřnictví p. Korbelová, Kadeř-

nictví  Style Veronika Hudačeková, Kadeřnictví 
Radka Šůsová, Autodíly Bláha, Autodíly Chvá-
tal,  Pekárna Vrána, Hračkárna p. Tomášková, 
Kosmetika Pavla Nová, Coop Blatná, Centrum 
kultury a vzdělávání Blatná, Pizzerie Casa Ver-
de, Fitness One, Generali Horažďovice Jiřina 
Štěchová, Elektro Němcová,  Zelenina Šourek.
Kateřina Malečková – Sdružení rady rodičů a přátel 

Základní školy Komenského Blatná
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ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ

Nově nabízíme kvalitní PUR,
D3 a D4 lepidla za skvělé ceny,

velký výběr ABS hran.

www.tomantruhlarstvi.cz
Vrbenská 186, Blatná

TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948

                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

Lahůdkářství U MLSOUNA

Srdečně Vás zveme do nově otevřeného 
lahůdkářství

Nabíz íme:
uzeniny z komína, teplou kuchyni, různé 

druhy čerstvých baget, chlebíčků, ma-
jonézových salátů a tortill.

Dále u nás také najdete
pečivo a doplňkový sortiment.

Přijímáme objednávky nebo je možno se 
najíst přímo v obchodě.

U nás si vybere i ten největší mlsoun!

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 4.200 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

Enjoy English in New Year 2013! 
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, falešné začátečníky, pokročilé, konverzace, individuální 
hodiny. Příprava na maturitu, základy business English. 
Čtení a výklad angl. psaných textů. Kurzy pro šikovné děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2013  Přihlašování, výuka na adrese: 
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

PODZIMNÍ PROGRAM 
ZÁBAV  

V HOSPODĚ NA VINICI
PROSINEC 2012:
So 22.12. - ROCK POP MILOŠE ZEMENA
Út 25.12. - BATTOLE, MARLIN

LEDEN 2013:
So 19.1. - PLASTIC PEOPLE OF THE UNI-
VERSE + KŘEČOVÝ ŽÍLY
(kapacita sálu je omezena, předprodej lístků 
od 15.12. 2012 v hospodě Na Vinici)
So 26.1. - LAHAR, CONOPED, KAOSQUOD
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telefon: 724 130 630

  

      

Tel.: 777 960 887, 777 645 134, 377 970 241
Pracovní doba: Po 14.30-17.30, St 9-12 a 13-17
     So 9-13

Interier Design 
Lenka Janovská

  interierové poradenství
  veškeré stavební práce
  obklady, dlažby
  plovoucí podlahy
  výmalba pokojů…

+ 420 723 805 730
www.interierdesign.mypage.cz
 janovskadesign@gmail.com

NOVÝ VELKÝ BAZAR 
V BLATNÉ

na Písecké ulici naproti lihovaru
(nemůžete minout)

Máme velký sortiment 
VŠEHO!

levné ledničky, pračky, mra-
záky (se zárukou), knihy, TV, 

domácí potřeby, oblečení, zají-
mavosti a rarity.

Také opravna el. spotřebičů.

OTEVŘENO:
PONDĚLÍ-SOBOTA od 9.00-18.00

Info: tel. 721 911 320

Nabízíme:
pomůcky pro dospělé,

epitézy a speciální prádlo pro ženy, oradenství 
výdej na poukazy i prodej za hotové, 

dětskou obuv, p

Přejeme vám veselé vánoce 
a šťastný nový rok!

Náměstí Míru 208, Blatná, tel: 775 55 66 78

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
nová prodejna v centru Blatné

www.pomucky.com

Otevírací doba:
Po - Čt: 9:00 - 12:30 13:00 - 17:30,  Pá: 

Každá poslední středa v měsíci otevřeno pouze odpoledne
9:00 - 12:30 13:00 - 16:00

■  ■  ■  ■  ■  ■
TRUHLÁŘSTVÍ

Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody, 

ploty, pergoly, vrata atd.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480
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DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

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 EG

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

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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

 

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ s.r.o.
Nabízejí tyto práce:
  práce jeřábem  – nosnost 20 tun
    – nosnost 35 tun
  dopravu nákladním automobilem MANN, nosnost 7 tun
     + vlek 8 tun + hydraulická ruka
Kontakt: t.:   383 422 139
  m.: 602 235 349
  bsblatna@bsblatna.cz
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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