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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Už tradičně v druhé polovině ledna se ve 
schránkách blatenských občanů objeví první 
číslo nového ročníku Blatenských listů. Zahájení 
nového, tentokrát již devatenáctého ročníku Bla-
tenských listů je příležitost si jako každoročně 
připomenout, že první číslo nezávislého periodika 
vydalo krátce po obnovení demokratických pomě-
rů  v naší zemi v lednu 1990 Blatenské Občanské 
fórum. Již po řadu let je vydavatelem Občanské 
sdružení „Blatenské listy“. Je to překvapivé, jak je 
náš amatérský projekt životaschopný. Existujeme 
díky dobrovolné a nehonorované činnosti  všech, 
kteří se na vydávání novin, tedy psaní článků, 
korektuře a také na administraci Listů a orga-
nizaci roznášky chtějí podílet. Jsme závislí na 
zájmu a podpoře místních podnikatelů, na zájmu 
a uznání místních občanů, kteří se mohou rozhod-
nout, zda naši činnost podpoří zaplacením dob-

rovolného předplatného. Blatenské listy nejsou 
oficiálním listem radnice, ale jsou podobně jako
i další blatenské spolky městem Blatná finančně
podporovány. Blatenské listy na oplátku umožňují 
radnici zveřejňovat zprávy – pravidelný kulturní 
kalendář,  důležité části městských vyhlášek, 
informace Městské policie a další informace – je 
to tedy snad pro obě strany výhodná spolupráce.

I v tomto roce jsou stránky v Blatenských 
listech bezplatně k dispozici skupinám aktivních 
blatenských občanů – sportovcům, školám, 
soukromým učitelům, různým sdružením a spol-
kům, lidem propagujícím zdravý životní styl, 
energetické úspory, organizátorům hudebních 
i jiných atrakcí, malířům, fotografům, ochráncům 
životního prostředí,…. 

Podle stanov je cílem Občanského sdružení 
Blatenské listy podporovat kulturní a hospodářský 

Do 19. ročníku obnovených Blatenských listů
rozvoj Blatenska, zlepšit informovanost občanů, 
upevňovat vztah občanů k svému domovu. Potře-
bujeme k tomu Vaši pomoc a podporu. 

Co se týče speciálního tématu letošního roční-
ku: V letošním roce s osmičkou na konci se samo 
nabízí věnovat se stopě, kterou tyto významné 
roky zanechaly na Blatensku.

Byl bych rád, kdyby posledním loňským čís-
lem započatá spolupráce se Svazkem obcí Blaten-
ska (SOB) letos pokračovala dalšími publikacemi 
– a to alespoň jedenkrát čtvrtletně. 

Našim čtenářům, příznivcům, pomocníkům, 
inzerentům a předplatitelům přeji jménem redakč-
ní rady hodně pohody a pěkné čtení v Blatenských 
listech.   Zdeněk Malina

Organizační informace pro čtenáře a inzerenty 
na str.  11).

ŽIVÝ BETLÉM V BLATNÉ
26. prosince 2007 jste mohli zhlédnout živý Betlém umístěný u bla-

tenské věže. Průvod, ve kterém nechyběli ani slavní tři králové, došel 
až k Ježíškovi, jemuž předal dary, a poté si všichni přítomní mohli 
zazpívat vánoční koledy. 

Občanské sdružení Duhové ještěrky ve spolupráci s dalšími Blateňáky, 
kteří se ochotně účastní různých společenských akcí v Blatné a okolí, při-
pravilo i na letošní Vánoce ukázku živého Betléma. Kromě hlavních postav 
- Marie a Josefa - nechyběl ani živý Ježíšek, kterého v jesličkách obdivo-
vali všichni přítomní. V průvodu, který následně dorazil k blatenské věži, 

byli k vidění jak tři králové, tak i další - v dobových kostýmech oblečení 
- lidé, kteří Ježíškovi dali skromné dary a zazpívali si vánoční koledy se 
sborem ZŠ T.G.Masaryka vedeným paní Annou Čadkovou. Vlivem zimního 
počasí sice nástroje nevydržely bez chyby naladěné a ani pro hlasivky to 
nebylo nejvhodnější prostředí, i přesto ale děti ze sboru dokázaly vytvořit 
krásnou vánoční atmosféru. V průběhu zpívání se přítomní chodili dívat 
na Betlém zblízka a hlavně děti měly radost, že můžou vidět Ježíška z tak 
malé vzdálenosti. 

OS Duhové ještěrky a všichni spolupracovníci děkují všem shromáž-
děným za účast a doufají, že se tato akce povedla a dokázala navodit 
příjemnou atmosféru.

Lucie Braunová
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 KTUALITYA
Důležitá informace 
pro občany v Blatné

Zastupitelstvo města Blatná na zasedání 
dne 29.10.2007 vydalo obecně závaznou 
vyhlášku (dále OZV) č. 1/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro rok 2008.

Ta to  OZV nabývá  úč innos t i  dne 
1.1.2008.

Nejdůležitější změny, které nastanou od 
1.1.2008 v porovnání s rokem 2007:

1) Výše místního poplatku – rok 2007 
– 470 Kč

rok 2008 – 420 Kč.

2) Splatnost místního poplatku - rok 2007 
– nejpozději do 30.6.2007

rok 2008 – nejpozději do 31.5.2008.

3) Osvobození se již nebude vztahovat na 
fyzické osoby, které se zdržují mimo území 
Blatná, ale pouze na fyzické osoby, které se 
zdržují mimo území ČR po dobu nejméně 
jednoho kalendářního roku.

4) Osvobození se již nebude vztahovat na 
fyzické osoby, kterým byl trvalý pobyt úřed-
ně zrušen a jejímž místem trvalého pobytu 
bylo sídlo ohlašovny tj. T. G. Masaryka 322, 
388 01  Blatná.

Za fin. odbor MěÚ:, Ing. Jana Kroupová

Technické služby
města Blatná s.r.o.

Technické služby města Blatné s.r.o.
upozorňují 

podniky, organizace a podnikatele :
Prodej nových nálepek pro podniky, 

organizace a podnikatele začne v pondělí  
14. ledna 2008.

Nálepky je možné zakoupit v kanceláři TS 
Blatná s.r.o., T.G.Masaryka,

pondělí-pátek v době od  6:00 do 15:00.
Nálepky z roku 2007 na svoz komunálního 

odpadu platí do středy 30. ledna.
Od února 2008 budou obsluhovány pouze 

nádoby označené novou nálepkou.
Občané Blatné platí stejně jako v loňském 

roce poplatek za likvidaci komunálního odpa-
du MěÚ Blatná!!

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie Blatná informuje
Dne 4. 1. 2008 

by l  Měs t skou 
pol ic i í  Bla tná 
odchycen volně 
pobíhající pes ně-
meckého ovčáka, 
stáří cca 1 rok. 
V současné době 
je pes umístěn v 
městském útul-
ku, a to v objektu 
Čistírny odpad-
ních vod Blatná.

Případnému zájemci informace podají strážní-
ci Městské policie Blatná tel. 383 423 467, nebo 
606/285254 -  p. Vaněk.

Městská policie Blatná

Hromnice
V sobotu 2. února se koná slavnost Obětování 

Páně aneb Očišťování Panny Marie. Říká se mu 
svátek Hromnic, protože se světí voskové svíce 
zvané, ,Hromnice.“ Rozžatá Hromnice předsta-
vuje Pána Ježíše ,,světlo k osvícení národů.“ Ve 
Starém Zákoně bylo předepsáno, že prvorozený 
syn má být v chrámě představen Hospodinu 
a vykoupen z chrámové služby určitým peněž-
ním obnosem. Tento svatý obřad se jmenoval 

představení neboli obětování. Matka nesměla po 
40 dní do chrámu. Teprve potom byla povinna 
s novorozeným synem přijít a obětovat buďto 
beránka s holoubátkem, anebo, byla-li chudá, 
dvě holoubátka. Tento svatý obřad se jmenoval 
očišťování. Oběma předpisům se podrobila 
Panna Maria.

Přečtěme si co nám o tom říká Evangelium 
LK 2( 22-38 ):

Když nadešel den jejich očišťování podle Moj-
žíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby 
ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 
‘Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvě-
ceno Pánu!‘ Přitom obětovali dvě holoubátka.

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl 
to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potě-
šení  Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo 
Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, 
dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy 
veden Duchem přišel do chrámu. Když pak 
rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti 
předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí 
a takto chválil Boha:

,,Nyní můžeš, Pane, propustit svého služeb-
níka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči 
uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všech-
ny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě 
tvého izraelského lidu.“

Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, 
která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho 
matce Marii řekl: ,,On je ustanoven k pádu a k po-
vstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému 
se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne 
meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“

Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanu-
elova z Aserova kmene. Byla pokročilého věku: 
mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, 
potom sama jako vdova. Bylo jí už čtyřiaosmdesát 
let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty 
a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu 
chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, 
kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

ZIPOZ  servis KŘIŽAN
Komenského 203, 341 01  Horažďovice
----------------------------------------------------

Volná místa

OBSLUHA
CNC SOUSTRUHU

FRÉZKY 
 S ODMĚŘOVÁNÍM

SOUSTRUŽNÍK
Nadstandartní platové podmínky.

Nástup možný ihned.
Kontaktní adresa:

Ing.František Křižan, ZIPOZ servis
Komenského 203, 34101  Horažďovice

tel./fax: 376 513 313, GSM: 603 814 
334

e-mail: krizan@zipoz.cz, www.zipoz.cz

Závěrem loňského roku jsme připravili v po-
řadí již třetí výstavu „Staročeské Vánoce“. Tra-
dičně se uskutečnila v průjezdu pod blatenskou 
věží a tentokrát byla její účast opravdu hojná. 
Děkujeme všem za přízeň a pevně věříme, že nám 
zůstanete stejně nakloněni také letos. Po celý rok 
nás najdete na náměstí Míru 209 v prodejně U sv. 
Kateřiny. Obohatíme naši nabídku, k historickému 
sklu Václava Vlasáka přibude ještě další sortiment 
z blatenského řemesla, který bude také v cenách 
přímo od výrobců. Obchod se starožitnostmi, 
jak jste na něj byli zvyklí, sice v březnu skončí, 
ale obnovíme opět výkup drobných starých věcí 
a kuriozit pro chalupáře a sběratele. Od 1. dubna 
zahájíme prodej na nádvoří zámku a pokud nám 
bude počasí nakloněno, v květnu také provoz 
půjčovny loděk. Ještě předtím přijde však na 
řadu velikonoční prodej s bohatou nabídkou 
lidových výrobků a ukázkou pletení pomlázek 
a košů z proutí.

Lednová lidová pranostika

• Leden je počátkem roku ale vrcholem 
zimy.

• Lednoví druhové – vánice a mrazové.
• Když se spřáhne zima a chlad, není oč stát.
• Lenivého tahá mráz za nos, před pilným 

smeká.
• Lednem rok nový se starým se stýká, kdo ve 

starém nepracoval, v novém ať nenaříká.

Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Na základě novely zákona  č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpi-
sů, dochází k podstatným  změnám při přiznávání 
pozemků k dani z nemovitostí, proto si  dovolu-
jeme občany upozornit na nejzásadnější změny 
zákona  pro rok 2008 a na povinnosti, které z nich 
plynou vlastníkům pozemků. 

Od 1.1.2008 je poplatníkem daně z pozem-
ků, které jsou evidovány v katastru nemovitos-
tí v podobě parcel katastru (KN parcel),  vždy 
vlastník pozemku.  Do konce roku 2007 mohl 
být poplatníkem z těchto pozemků i nájemce 
(většinou zemědělská družstva nebo soukromě 
hospodařící zemědělci), pokud se tak nájemce 
s vlastníky pozemků dohodli a tuto dohodu 
předložili v určených lhůtách finančnímu úřadu.
Od 1.1.2008 může být poplatníkem daně z prona-
jatých pozemků nájemce pouze v případě, jde-li 
o pozemky evidované v katastru nemovitostí 
zjednodušených způsobem. 

Na základě výše uvedených skutečností před-
pokládáme, že v roce 2008 bude výrazně zvýšen 
počet poplatníků, kteří budou mít povinnost podat 
daňové přiznání k dani z nemovitostí. Pozemko-
vou úpravou nebo obnovou katastrálního operátu 
došlo v nedávné době k převedení pozemků, 
dosud evidovaných zjednodušeným způsobem, 
do podoby parcel katastru, v těchto katastrálních 
územích, spadajících místní příslušností Finanč-
nímu úřadu v Blatné:

· Blatná, Bratronice, Březí, Hajany, Hornosín, 
Kadov, Kocelovice, Lnářský Málkov, Mračov, 
Metly, Pole, Předmíř, Řiště, Tchořovice, Uzeni-
ce, Uzeničky, Vrbno, Záboří, Záhorčice (část), 
Zámlyní.

Pozemky v podobě parcel katastru  nemovi-
tostí se ovšem vyskytují i v ostatních katastrál-
ních územích (vznikly např. při zaměření parcel 
při prodeji, darování apod.).Všem vlastníkům 
pozemků evidovaných v katastru nemovitostí 
v podobě parcel katastru, kteří dosud nemají tyto 
pozemky uvedeny ve svých daňových přiznáních, 
vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani 
z nemovitostí. Poplatníkům daně, kterým vznikla 
povinnost přiznat pozemky v souvislosti s dokon-
čením obnovy katastrálního operátu v roce 2007 
(pozemky v k.ú. Blatná, Hajany, intravilán obce 
Předmíř) je rozhodnutím Ministerstva financí
ČR – pokynem D 280, prodloužena lhůta pro 
podání daňového přiznání do 30.4.2008, ostatním 
poplatníkům lhůta k podání přiznání na rok 2008 
končí dnem 31.1.2008.

K tomu, abyste vyplnili správně daňové při-
znání k dani z nemovitostí a vypočítali si správně 
daň z pozemků, je nutné znát

· katastrální území, ve kterém se Váš pozemek 
nachází, 

· parcelní číslo pozemku, 
· jeho výměru, 
· druh pozemku (zda se jedná o ornou půdu, 

trvalý travní porost, lesní pozemek apod.) 
· průměrnou cenu pozemku v jednotlivých 

katastrech, kterou udává vyhláška č. 456/2005 
Sb. kterou se stanoví seznam katastrálních území 
s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 

Průměrné ceny pozemků jsou vyvěšeny na 
nástěnce úřadu na chodbě před podatelnou a na in-

formační desce úřadu na skleněných vchodových 
dveřích. Všem poplatníkům budou naši zaměst-
nanci při vyplňování jejich přiznání nápomocni, 
není ovšem technicky a časově možné, zjišťovat 
z naší strany všem poplatníkům základní výše 
uvedené informace o jejich  pozemcích. Všechny 
údaje (mimo průměrné ceny pozemků v jednot-
livých katastrálních územích ) zjistí vlastníci 
pozemků nejlépe z listu vlastnictví nebo např. 
z těchto dokumentů:

· z protokolů o provedených pozemkových 
úpravách, 

· z geometrických plánů, které vznikly např. 
při oddělování částí pozemků při prodeji nebo 
darování pozemků,

· některé podklady lze vyčíst i z nájemních 
smluv se zemědělskými družstvy.

Přiznání k dani z nemovitostí lze podle záko-
na o dani z nemovitostí platně podat až po 1.1. 
každého roku. Je možné, aby vlastníci pozemků 
navštívili úřad s potřebnými údaji již v měsíci 
prosinci 2007, s výpočtem jejich povinnosti jim 
rádi pomůžeme.

Současně upozorňujeme občany, že od 
1.1.2008 dojde v některých případech i ke změně 
daně ze staveb u obytných domů a bytů. Tato 
změna však není spojena s povinností podávat 
přiznání, finanční úřad na základě novely daň
z nemovitostí sám přepočte a novou výši daně 
všem poplatníkům, kterých se bude změna týkat, 
sdělí hromadnými předpisnými seznamy nebo 
platebními výměry. Všem poplatníkům bude 
jako v předchozích letech zaslána nejpozději do 
poloviny května 2008 daňová složenka, na které 
bude uvedena výše jejich daňové povinnosti za 
rok 2008, je tedy zbytečné dotazovat se osobně 
na výši daně a platit daň na pokladně úřadu 
v měsících lednu až dubnu 2008, kdy očekáváme, 
že úřad budou navštěvovat ve zvýšené míře ti 
poplatníci, kteří musí podávat daňové přiznání 
z důvodů změn v dani z pozemků.   

Bližší informace k vyplňování přiznání Vám 
podají pracovníci referátu majetkových daní 
ve dveřích číslo 2 a 4 v přízemí úřadu, nebo na 
telefonních číslech 383 452  327, 383 452 328 
(ústředna úřadu 383 452 111).

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí

Umělecké zpracování 
dřeva – základy

i pro zatím - laiky, větší děti aj. tvořivé li-
dičky.

Přijďte si vyrobit: ozdobný knoflík, prstýnek,
jiný drobný šperk…

Cena 350,- Kč / os.; v ceně je potřebný mate-
riál, i zapůjčení nářadí. 

S sebou vezměte jen šikovné ruce, „oběd“ +  
jiné pití než kávu, čaj, které si bude možno vařit 
na místě. 

Lektorka Šárka Šindelářová, „řezbářka-šper-
kařka“ z Českých Velenic.

V sobotu 26.1.2008, cca 10 – 17 hod., v klu-
bovně 1.p. DM SOU Blatná.

Neváhejte, lyžování dohoníte, a co jinak 
s dlouhým zimním časem… Počet míst omezen, 
několik již obsazeno; rozhoduje pořadí závazné 
přihlášky na:

383 412 332 (14:30 – 21), 383  420 227 ( 9 
– 13:30); 603 123 519; nejlépe na mailové adrese:
M.Vesela@info-office.cz

Otevřete své oči, 
otevřete své srdce…

,,Těžko říci, zda se to stalo právě mou vinou.
Čím více nad tím přemýšlím, tím více zjišťuji 
věcí, a tím více se lekám sám sebe“ spekuloval 
otec nad mrtvolkou malého pejska. ,,Je to jako 
detektivní příběh.Také mi vlezl pod cestu a já 
nezabrzdil.A to mě mrzí.“ Jeho dcera Marcela 
jen zvedla oči v sloup, pohodila svými dlouhými 
vlasy, a zalezla zpět do auta.

,,Chováš se jak idiot, vždyť je to jen pes!“ 
zasykla a nandala si sluchátka na uši, poslouchaje 
řvavej metál a zavřela oči.Otec stál, jak kdyby jej 
přikoval.Tak jeho šestnáctiletá dcera opovrhuje 
životem, byť jen toulavého psíka.A ještě si dovolí 
odporovat a být v pohodě.Sám se klepal, měl pocit 
viny; chtěl psíka vzít domů a zakopat ho pod starý 
dub.A dcera, že ,,prej“ ne, ať ho tam nechá, že se 
nic nestane. ,,Vždyť, když chcípne srnka, tak ji 
také nikdo nesbalí a neodnese domu“ řekla tátovi, 
když se ptal na její názor.A teď si sedí a poslouchá 
hudbu.No kam ta mládež spěje!Vždyť už ani psa jí 
líto není.Ale kdyby to byl ten její potkan, kterého 
má věčně v kapse u bundy.Stejně ho tam má jak 
hračku a módní doplněk… A přestal přemýšlet.
Sebral mrtvého psa, položil jej na deku a klekl 
si.Vzdychnul.Škoda, že mu vlítnul do cesty, byl by 
třeba měl lepší život.Snad se to mělo stát.Zavřel 
kufr a nastoupil do auta.Podíval se po dceři, která 
jen otevřela oči.Rychle je zavřela, aby si snad 
nemyslel, že mu věnuje nějakou pozornost.

Doma ho manželka nepochválila, co by jste 
čekali.Psa pochovali a na hrob mu dali květinu.
Úcta k mrtvým se nedá zapřít.Jedině tak od dce-
ry, která opět zvedla oči v sloup a odešla pryč.
Snad si myslela, že není třeba, aby se zahazovala 
s mrtvým ,,čoklem“.Však otec byl jiného názoru.
Když nemá vztah ke zvířatům, tak si ho vybuduje! 
A tak se také stalo.Pořídil domu velkého huňatého 
psa, kterému začal říkat Alan.Stal se miláčkem 
rodiny.Až na dceru.Překvapilo by vás to? Marcela 
si k Alanovi nechtěla vytvořit žádný lepší vztah. 
A byla by si ho nevytvořila, kdyby se nestala 
tehdy ta divná událost.

Tehdy šla za svým mladým, jak sama říká-
vala.Zase poslouchala metalovou hudbu v mp3 
přehrávači a jak tak byla zabraná do poslouchání, 
nezavřela branku u dvora.A toho poslouchání se 
nepustila ani u nejbližší křižovatky, které se typic-
ky lidé vyhýbají, protože zde bývají časté nehody 
a autohavárie.Poslouchala pomalu se zavřenýma 
očima, když v tom se za ní ozval hluboký psí hlas.
Lekla se a upadla do květin, které jakýsi dobrák 
pěstoval před svým domem. ,,Jejda, zase ten pes!“ 
vztekala se. Byl za ní Alan.V tu chvíli se přímo 
před nimi srazila dvě auta, přímo na přechodu, kde 
by bývala v tuto chvíli Marcela šla.Byla by jistě 
mrtvá, kdyby přešla a kdyby jí pes nezaštěkal za 
zády.A právě tenkrát si uvědomila, že zvířata mají 
nějaký ten cit a nějakou tu předtuchu.Tenkrát si 
pomalu začala uvědomovat, že toulavému psovi 
křivdila, když to byl podle ní jen ,,mrtvej čokl“.
Z autohavárie to odnesla jen poškozená auta, 
protože dnešní vymoženosti zachraňují životy 
a to i tehdy, když jen používáte pásy neb máte 
i zabudované airbagy.

Od té doby má ke zvířatům úctu.Uvědomila si, 
že zvířata mají svoji osobnost, mají hlubokou duši, 
která je naplněna láskou.Navíc dokáží odpustit 
a hlavně sama viděla, že zvířata jsou trpělivá 
a zkouší to s námi znovu a znovu.Navíc, pokud 
dělá zvíře něco špatně, je to většinou chybou 
člověka.Uvědomují si to i někteří z nás?

Človíčkové, otevřete své oči, otevřete své 
srdce…

Karolína Frühbauerová, IX.A.,
ZŠ J.A.Komenského Blatná
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Uplynul již týden od mimořádné společenské akce, ale zážitky z ní jsou 
pořád v naší paměti. Taneční orchestr Metroklubu České Budějovice zaujal 
všechny přítomné natolik, že byl parket celý večer zaplněn. Všichni tancovali 
a užívali si výbornou atmosféru. Nedovedete si představit výrazy lidí, když 6 
saxofonistů sestoupilo z podia a vytvořilo na parketu neuvěřitelnou show. Big 
band Metroklubu České Budějovice neměl chybu! To nebyl jediný zážitek, 
který jsme si odnesli. Exkluzivní raut, který připravila firma HOTEL PILA
Sedlice nebyl jen krásný na pohled, ale nabídl všem nepřeberné množství 
pokrmů. Šéfkuchař v bílém rondonu ochotně obsloužil každého. Celým 
večerem provázela pořádající taneční skupina PREZIOSO Sokol Blatná. 
Slavnostním zahájením byl společný tanec dvou věkových kategorií. Před-
tančením celého plesu byly jejich show formace. Juniorky zazářily tancem 
se stuhou. Bylo to krásné a výbornou tečkou na závěr sestavy byla vysoká 
zvedačka v rozštěpu. Následovala červeno-stříbrná smršť karnevalové 

samby. Velký dík patří také úspěšnému oddílu karate, který dostal touto 
cestou možnost se poprvé prezentovat. Bylo to velmi zajímavé a netradiční. 
Běžně nemáte možnost vidět, jak se o člověka láme tyč. Taneční skupina 
PREZIOSO Sokol Blatná děkuje všem sponzorům, kteří tuto výjimečnou 
akci jakkoli podpořili. Společenský ples Sokol jako první v letošní plesové 
sezóně nasadil laťku opravdu vysoko. Při této slavnostní příležitosti vedoucí 
TS PREZIOSO Jana Augustinová oznámila, že tento úspěšný oddíl Sokola 
oslaví letošní rok páté výročí své činnosti. Největším dárkem k těmto naro-
zeninám je nominace Mažoretkové Asociace na prestižní mezinárodní soutěž 
European Grand Prix, která se uskuteční v květnu na chorvatské riviéře. 
Popřejme tedy taneční skupině PREZIOSO, ať úspěšně hájí barvy města 
i České republiky a zároveň se těšme na další ročník Společenského plesu 
Sokol, který pro Vás opět rádi uspořádáme. Bude jistě stát za to.   

PREZIOSO Sokol Blatná

Prezioso uvádí: Společenský ples Sokol v novém 
obleku 

Dirty Dancing Show.

Samba carneval. Blanka Malinová, Jana Augustinová.

Big band. Taneční parket.

Slavnostní zahájení.
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Postřehy z plesu
Ples Sokola byl na vysoké úrovni, se vším jsme byli s manželem maxi-

málně spokojeni. Díky za hezký večer taneční skupině PREZIOSO! 
     Eva Fialová

Ples byl velice dobře připraven a zorganizován. Moc se nám líbilo. 
Děkujeme za krásný večer. 

     Věra Vrbská

Vřelé díky pořadatelům za příjemný večer plný skvělé muzi-
ky v podání početného amsámblu BIG BANDU Metroklubu Čes-
ké Budějovice v naklizené, pohostinné a velmi vkusně vyzdobené  
blatenské sokolovně. 

     Jiří a Marie Bryndovi

Dojmy z plesu? Jenom ty nejlepší! Výborná hudba, příjemné prostředí 
(výzdoba dělá někdy divy), skvělá atmosféra... Klobouk dolů před vše-
mi, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci. Přišli s novým 
nápadem, do jeho realizace se pustili s nadšením a výsledek stál za 
to! Pro Blatnou byl tento ples rozhodně novinkou, obvykle tu neusly-
šíte hned čtyři saxofony, neochutnáte míchané nápoje s exotickými 
názvy a mezi tancem neuspokojujete chuťové buňky dobrotami z rau-
tu pořádaném hned vedle sálu. Myslím, že se líbil, byl jiný než jsme 
zvyklí, netradiční, plný překvapení, možná bude v budoucnu zaujímat 
čestné první místo blatenské tradice benefičních plesů. Nechme se 
překvapit. 

     Lenka Žihlová

Vzpomínám na sobotní ples - úžasně jsme se bavili - jednak ve společnosti 
milých lidí, a jednak dokonalou atmosférou a šlapajícím, tempem plesu, je-
muž vévodila božská kapela, která se právem zařadila mezi nejlepší taneční 
orchestry Česka.  Moc se mi líbila samba Preziosa, mělo to švih a holky 
tančily celým tělem. Z vystoupení Míši Augustinové a Veroniky Loukotové 
sálal život, energie, živočišnost, radost mládí, prostě bomba a tou radostí 
a žitím nakazily celý sál. Děvčata, díky za hezký večer. 

     Yvona Kotroušová

Co říci o benefičním plesu Taneční skupiny Prezioso? Sympatické vy-
stoupení děvčat z TS Prezioso a skvělý orchestr, který celý večer přítomné 
zásoboval kvalitní taneční muzikou. Vkusně vyzdobený sál blatenské soko-
lovny a příjemné občerstvení v podobě rautového stolu. Prožili jsme krásný 

večer, za který děkujeme organizátorům a přejeme hodně úspěchů v jejich 
činnosti. Příští rok se určitě na plese zase uvidíme!!

     Lapkovi, Blatná

V listopadu jsme byli s manželem a známými na plese Magistrátu hl. m. 
Prahy v Obecním domě v Praze a odcházeli jsme naprosto zklamaní úrovní 
plesu. Oproti tomu plesu blatenských mažoretek Prezioso jsme si opravdu 
užili, byl to moc krásný ples. Chtěla bych vyjádřit velkou pochvalu a podě-
kování pořadatelkám za krásný večer.

    Martina Vodičková, Praha

Raut.

Šéfkuchař.

Karate show.

Duo Verča a Misha.

Hotel Pila, s.r.o. Sedlice
Penzion Tetřívek Nové Hutě
AGH Blatná, s.r.o.
Blatenská Ryba
Pekařství Vrána Josef
S-info Blatná
Larix – TOZ s.r.o.
Elektro Jankovský
Duni
Elektomontáže Blatná
Prexl Truhlářství
Pizzerie Casa Verde
Cocktail Show, barmanská 
agentura
Dura Automotive CZ 
CK Janeta
Ovoce Zelenina Šourek
CM Security Systém s.r.o.
King Cobra, Strakonice
Květinářství Kopretina 
Klenoty MkM Blatná
Kamenictví Jančar
Moira Strakonice
Motokrosová výstroj Voračka

Nehtové Studio Voračková
TAXI Hanzlík
Elektro Němcová
Kadeřnictví Radka Šůsová
Masokombinát Schneider 
Rozmarýna Hana Maňasková
BP Service, Roman Pojer
Sauna u Mravenčí Skály Strako-
nice, Břetislav Turner
Leifheit s.r.o., Blatná
Elektromontáže Blatná
Tesla Blatná
Komerční banka
Drogerie Blovský Blatná
Textil pod věží Blatná
Švadlenka – Prádlo Cihlová
Papírnictví Tomášková
Drogerie Drnek Blatná
Květinářství Šourková
Lékárna Fialová
Nábytek Milan Bláha
Stavebniny Scheiner
Město Blatná
… a dalším

Sponzoři plesu
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Odbor majetku, investic a rozvoje  Městského úřadu Blatná
informuje

o  podaných a  realizovaných  dotacích v roce 2007 , žádosti podané v roce 2007,  s realizací  2008  a  přípravě projektů  se 
žádostí   o dotace z  Regionálního operačního  programu Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013

Dotace na akce realizované a vyúčtované v roce 2007
Dotace na akce realizované a vyúčtované v roce 2007

Dotace na akce realizované a vyúčtované v roce 2007

Od koho Název grantu Dotace Vlastní 
podíl Celkem

Jihočeský krajský 
úřad;  Obnova 
drobné sakrální ar-
chitektury v krajině

Obnova křížku na parc. 
č.524 v k.ú. Skaličan 15 000 7 000 22 000

Jihočeský krajský 
úřad; Nemovité 
kulturní památky 
2007

Obnova střechy 
kontribuční sýpky 250 000 140 042 390 042

Jihočeský krajský 
úřad;  Movité 
kulturní dědictví 
2007

Restaurování dvou 
cechovních korouhví 
, Městské muzeum 
Blatná

53 000 73 000 126 000

Jihočeský krajský 
úřad; Movité 
kulturní dědictví 
2007

Restaurování tří 
cechovních korouhví, 
Městské muzeum 
Blatná 
o požadovaná dotace ve 
výši  74 900 Kč z celko-
vých nákladů 107 000 Kč 
nepřiznána

0 0 0

MK ČR – Program 
regenerace MPR a 
MPZ pro rok 2007   

Výměna oken ZŠ J. A. 
Komenského Blatná 115 000 587 142 702 142

Jihočeský kraj 
- POV z dotačního 
titulu přes Svazek 
obcí Blatenska

Tržnice místních 
produktů v Blatné - 
vypracování projektové 
dokumentace

51 800 22 200 74 000

MMR - Orkán Kontribuční sýpka 
Blatná 36 000 0 36 000

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ;  
POV přes Svazek 
obcí Blatenska

Dětské hřiště MŠ  Hu-
sovy sady 
o požadována dotace ve 
výši 140.000 Kč z celko-
vých nákladů 209.224 Kč 
nepřiznána

0 0 0

Jihočeský kraj;  
Grant na podporu 
autobusových 
zastávek

Zastávky BUS u ČD v 
Blatné 
o požadována dotace  ve 
výši 150.000 Kč z celko-
vých nákladů  669.734 Kč 
nepřiznána

0 0 0

Jihočeský kraj; 
odbor školství 
mládeže a 
tělovýchovy

Poznávejme svět 25 000 7 500 32 000

Nadace VIA ; fond 
kulturního dědictví

Obnova křížku nad Pej-
chou - Skaličany 
o požadována do-
tace ve výši  50 000 Kč 
z celkových nákladů  
60 000 Kč nepřiznána

0 0 0

Nadace VIA  s 
podporou České 
spořitelny

Odpočiňme si v Huso-
vých sadech 
o požadována dotace ve 
výši 200 000 Kč nákladů 
v celkové výši 400 00 Kč 
nepřiznána

0 0 0

Ministerstvo ŽPČR Katlperk 95 000 96 000 191 000
Celkem 640800 932884 1 573184

Žádosti o dotace podané v roce 2007, s realizací v roce 2008 
Žádosti o dotace podané v roce 2007, s realizací v roce 2008

Od koho Název grantu Dotace Vlastní 
podíl

Předpokládané 
náklady 
celkem

Úřad vlády 
ČR + 
Státní fond 
dopravní 
infrastruktury

Bezpečné 
bezbariérové město 
Blatná včetně 
autobusových zálivů 
u nádraží ČD

1 121 250 373 750 1 495 000

Jihočeský 
krajský úřad; 
fondy EHP/
Norsko

Kouzelná zahrada 
– MŠ Husovy sady

271 915 53 495 325 410

Jihočeský 
krajský úřad,;  
fondyEHP/
Norsko

Obnova kulturní 
památky ZŠ J.A. 
Komenského

1 970 000 430 000 2 400 000

Nadace 
Jihočeské 
cyklostezky, 
České 
Budějovice

Podpora 
cykloturistické akce 
okolo Blatenska

15 000 3 000 18 000

Ministerstvo 
financí ČR

Nová základní škola, 
Paštická ul. 0 0 190 000 000

Celkem 3 378 165 860 245 232 384 100

Při získání dotace je předpoklad výše dotace od 50%  do 85 %. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se nám 
naskytla možnost čerpání finančních prostředků z povstupních fondů na různé 
projekty, týkající se regionální politiky.   Regionem se  rozumí územní celek  
vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů  
obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností obcí nebo sdružení obcí.  Spolupráce v rámci regionů je a bude 
důležitou součástí života našich obcí, měst a krajů. Má mnoho forem a mnoho 
cílů, avšak jedna věc spojuje všechny její formy, a to snaha o rozvoj daného 
území a zlepšení kvality života jeho obyvatel.

Možnost získání nenávratné finanční pomoci ze strukturálních fondů  
Evropské unie je pro instituce a občany České republiky, potažmo konkrét-
ně pro  Město Blatná  a její obyvatele, velkou výzvou, jež by měla pomoci 
dalšímu rozvoji a prosperitě.

Projekty se podávají na základě vyhlášených výzev příslušných pro-
gramů, které jsou  stanoveny podmínkou, a to pro obce  do 500 trvale 
bydlících obyvatel  z Programu rozvoje venkova  a nad  2000 trvale 
bydlících obyvatel z Regionálních operačních programů. 

Regionální operační programy
ROP NUTS II – Jihozápad

Zaměření prioritních os:
 Zlepšování dopravní dostupnosti uvnitř i vně regionu
 Zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a moderni-

zace center
 Zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří 

dimenzí, tj. environmentální, ekonomické a sociální 
 Zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu 

PRIORITNÍ OSA 1 – DOSTUPNOST CENTER   
Oblast podpory:  1.1. – Silnice II. a III. třídy 
   1.2. – Dopravní obslužnost
   1.3. – Regionální letiště 
   1.4. – Místní komunikace 
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PRIORITNÍ OSA 2 – STABILIZACE A ROZVOJ MĚST A OBCÍ    
Oblast podpory:  2.1. – Revitalizace částí měst a obcí  
  2.2. – Rozvoj infrastruktury a programů základního,  

            středního a vyššího odborného školství  
  2.3. – Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální  

            integraci 
  2.4. – Rozvoj zdravotnické péče  
 

PRIORITNÍ OSA 3 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU     
Oblast podpory:  3.1. –  Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu   
  3.2. –   Revitalizace památek a využití kulturního dědictví 

            v rozvoji cestovního ruchu 
  3.3 –  Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a 

             produktů  cestovního ruchu  
  Specifikace níže uvedených  projektů vychází z potřeb města, jež jsou

uvedeny v dokumentech týkajících se rozvoje města. Jedná se o  maximální 
využití finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, doplněné o možnosti
financování ze strany města, s využitím i  bankovních úvěrů  .

Žádosti o dotace připravované z Regionálního operačního programu EU 
2007- 2013

Od koho Název grantu Dotace Vlastní 
podíl

Předpokládané 
náklady 
celkem

ROP – EU; podíl 
dotace v % bude 
upřesněn po 
vyhlášení prvních 
výzev, které zatím 
nenastaly

Komunitní  
centrum aktivního 
života ( objekt 
bývalé VDP)

0 0 32 000 000

ROP – EU; podíl 
dotace v % bude 
upřesněn po 
vyhlášení prvních 
výzev, které zatím 
nenastaly

Turisticko 
rekreační centrum 
( objekt bývalého 
OSP)

0 0 130 000 000

ROP – EU; podíl 
dotace v % bude 
upřesněn po 
vyhlášení prvních 
výzev, které zatím 
nenastaly

Snížení energetické 
náročnosti budovy 
ZŠ T.G. Masaryka

0 0 15 300 000

ROP – EU; podíl 
dotace v % bude 
upřesněn po 
vyhlášení prvních 
výzev, které zatím 
nenastaly

Snížení energetické 
náročnosti 
budovy ZŠ J.A. 
Komenského 

0 0 11 300 000

Celkem 188  600 000
   
V případě dotací z ROP se předpokládá dotace až ve výši 85%, vlastní 

podíl 15%.
 Bc. Miluše Kubátová – Městský úřad Blatná, 

odbor majetku, investic a rozvoje

Kresby z Blatenska III 
V roce svého významného životního jubilea a deset let po vydání, 

Kreseb z Blatenska II vytvořil známý blatenský malíř Jindřich Krátký pro 
obdivovatele a milovníky jeho díla další skvost – Kresby z Blatenska III. 
Jde o patnáct velice zdařilých kreseb sepií na kvalitním křídovém papíru for-
mátu A4. Mistr v nich ukazuje neotřelé pohledy na pamětihodnosti v Blatné 
a okolí. Blateňáky, ale i návštěvníky města jistě zaujmou netradiční pohledy 
na zámek ze sádek i ze zámeckého parku, obrázky blatenské věže z Husova 
nábřeží, či z parku, průzor na náměstí z brány do kostela, nebo kresba ná-
draží přímo z kolejiště. Následující čtyři díla zachycují a umocňují nádheru 
b1atenského okolí. Kouzelné pohledy na rybník Řitovíz, na Závišínský 
můstek, Řečický lom a Buzický mlýn evokují neopakovatelnou, až magickou 
atmosféru těchto míst. Další dvě kresby věnoval Mistr nedalekým Lnářům. 

Jde o oku lahodící detailní kresbu části Tvrze a vchodu do zámku a velice 
zdařilý celkový pohled na Lnáře, zrcadlící se v Zámeckém rybníku. Soubor 
pokračuje dále dvěma zdařilými kresbami z Bělčic. Na jedné je pohled na 
kostel sv. Petra a Pavla ze směru od nádraží, na druhé pak celkový pohled 
na Bělčice přes radnici. Celou serii jako poslední v řadě, avšak rozhodně 
neméně kvalitní, uzavírá velice zajímavě pojatá kresba z Újezdce u Bělčic. 
Na ní se opět zrcadlí v hladině rybníku vedle několika vesnických stavení 
starobylý klenot - kostel sv. Voršily. 

Sluší se uvést, že v úvodní části představuje malíře Jindřicha Krátkého 
a historii města starosta Blatné pan Josef Hospergr. Následuje Slovo spo-
lužáka, upřímné přátelské vyznání pana Otakara Bílka k našemu umělci. 
Úvodní dvojlist pokračuje fotografií a stručným životopisem umělce a končí
seznamem kreseb. Celá úvodní část je prezentována též v anglickém a ně-
meckém překladu. Soubor vydal Městský Úřad v Blatné, vytiskla Blatenská 
tiskárna, s.r.o. Celý soubor lze zakoupit v Regionálním turistickém infocentru 
v budově ZUŠ na třídě J.P.Koubka č. 4  za příznivou cenu 49,-Kč. 

Na závěr je namístě konstatovat, že jsme velice rádi, že s námi žije umělec, 
který nám dokáže znovu ukazovat krásy míst, která nám někdy zevšedněla, 
ale nepřestala tím být stále půvabná a přitažlivá. Proto bych mu rád poděko-
val za všechny, kteří obdivují umění Mistra Jindřicha Krátkého a popřál do 
dalších let mnoho zdraví, tvůrčích nápadů a uměleckých úspěchů.

Karel Zíka

TAK ZAS AŽ PŘÍŠTÍ 
ROK

Myslím, že všichni máme rádi Vánoce, i když pro většinu z nás jsou 
tyto svátky nejnáročnějšími.I letos jsme vás chtěly chvilku pozastavit 
a přišly do centra našeho městečka zazpívat a zahrát nějaké koledy a 
vánoční písničky.

Ve středu 19.12. byl zrovna větší mráz než v předchozích dnech, takže 
jsme měly obavy, aby naše kytary vydržely naladěné. Největší mráz byl 
v deset hodin dopoledne. Struny hrály jako zamrzlé a prstíky také. Ve 
tři hodiny odpoledne už se hrálo lépe a v pět odpoledne, přestože jsme 
byly zmrzlé, už to šlo samo.

Potěšili nás všichni lidé, kteří se na chvíli zastavili a zaposlouchali se. 
Děkujeme vám.Příští rok, pokud budeme v pořádku, zase přijdeme.Také 
andílci a koledy, které zpíváme jen jednou v roce na Vánoce.

Chceme také poděkovat pěveckému sboru p.Wachtlové, který s námi 
zazpíval v domově důchodců a v mateřských školkách.Také našemu 
skvělému panu školníkovi, který nás doprovodil na foukací harmoniku 
a posílil naše řady při hraní a zpívání koled u živého Betléma v den sv. 
Štěpána. Přejeme všem hodně úspěchů do nového roku 2008.

Děvčata kytarového kroužku při ZŠ TGM Blatná
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
17 dnů svobody Václava Kříže mezi 4380 
dny nesvobody

/ dokončení /

 Následně po zadržení Václava Kříže a jeho 
uvržení do korekce, kde posléze strávil více než 
deset dní, přišly ke slovu výslechy. Veškeré snahy 
uvězněného o alespoň částečné ulehčení své sví-
zelné situace se ukázaly být marné- vyšetřovatelé 
Státní bezpečnosti věděli podezřele mnoho 
podrobností o útěku i úmyslech Václava Kříže 
a Antonína Polaneckého. Zadržený si hned do-
myslel souvislosti - bezpochyby všechno, včetně 
plánu na překročení státních hranic, vyzradil dříve 
zatčený Antonín Polanecký a oběma tak značně 
přitížil. To se nakonec potvrdilo i při konfrontaci 
obou vězňů, kde Antonín Polanecký všechny 
přitěžující okolnosti dosvědčil do protokolu. 
Antonína Polaneckého zřejmě kvůli této epizodě 
po zbytek života tížilo špatné svědomí. „Když 
jsme se po listopadu 1989 sešli v jedné místnosti 
na schůzi politických vězňů, ani ruku mi nepodal 
- jen klopil oči k zemi a vůbec se ke mně nehlásil“, 
říká dnes Václav Kříž , „Já ho vůbec neodsuzuji, 
v jeho případě došlo k prostému selhání lidského 
faktoru. Co ale těžko chápu je fakt, že za celá ta 
desetiletí po našem propuštění se mně nepokusil 
vyhledat a všechno mi vysvětlit!“

 Ještě předtím, než se začal kauzou útěku Vá-
clava Kříže zabývat soud, došlo k opovrženíhodné 
události, která ale bohužel nebyla v komuni-
stických koncentračních táborech padesátých 
let minulého století ojedinělá. Takhle o ní dnes 
hovoří dvaaosmdesátiletý smutný hrdina tohoto 
pravdivého příběhu: „Po třetím výslechu, kde 
mě při konfrontaci usvědčil Antonín Polanecký, 
jsem byl po podepsání protokolu odvezen zase 
zpět do korekce. Zanedlouho se dveře korekce 
otevřely a v nich stál politruk Zdeněk Janeček, 
přezdívaný „Nosárius“. Odvedl mě do kanceláře 
velitele koncentračního tábora Svatopluk, která 
se nacházela hned vedle, vstrčil mě dovnitř  
a zavřel dveře. V tu chvíli se vevnitř nacházeli 
kromě mne velitel tábora Zelenka, jeho zástupce 
Šobr a věrný pomahač této dvojice bachař Varga. 
Nikdo nepromluvil ani slovo, přesto bylo z jejich 
pohledů a napjaté atmosféry v místnosti zřejmé, 
že se chystá něco mimořádného. Vzápětí velitel 
tábora vysunul ze svého psacího stolu přihrádku, 
ve které ležela pistole a dal si záležet na tom, 
abych tu zbraň dobře viděl. Potom mi poručil, 
abych přišel blíž. Když jsem poslechl, popadl 
mně za vlasy, strhl mně na podlahu a začal mně 
bít pěstmi. Snažil jsem se odplazit ke dveřím. Tam 
stáli Šobr a Varga, kteří mně zahrnuli surovými 
kopanci. Velitel Zelenka se k nim okamžitě přidal. 
V pudu sebezáchovy jsem začal ze všech sil křičet 
o pomoc a to mi pravděpodobně zachránilo život, 
protože chvíli poté vrazil dovnitř jeden vězeň, 
který pracoval ve vedlejší kanceláři. Protože 
bachaři sami si většinou nevěděli s administra-
tivou rady, posílali na kancelářské práce vězně 
z trestních případů, kupříkladu defraudanty  
a podobně, zkrátka ne politické. „Co tady chceš? 
Vypadni odsud!“, zařval na něho nepříčetně velitel 
Zelenka. „Pane veliteli, já jsem si myslel, že vám 
tu někdo něco dělá“, vykoktal ze sebe vyplašený 

vězeň a hned zmizel za dveřmi. Hned potom to 
surové šílenství naštěstí přestalo a nechali mě 
k nepoznání zřízeného odnést do korekce.“

Rád bych se u tohoto případu krátce zastavil. 
Ihned poté, co mi Václav Kříž celý incident 
vylíčil, jsem podal na Úřad dokumentace  
a vyšetřování zločinů komunismu písemně 
trestní oznámení na velitele koncentračního tábora 
Svatopluk Zelenku, jeho zástupce Šobra i bachaře 
Vargu. V současné době se můj podnět přešetřuje  
a o výsledku vyšetřování budu informován. 
Kauzou se zabývá policejní kapitánka Tomanová, 
která Václava Kříže v Mačkově osobně navštívila 
a vyslechla. Ode mne obdržela tři audiokazety 
s nahrávkami příběhu Václava Kříže, jak jsem ho 
zaznamenal. Existuje sice malá pravděpodobnost, 
že někdo z bicího komanda Zelenka, Šobr a Varga 
ještě žije, ale pokud přece, neměl by uniknout 
odpovědnosti za své činy.

Ještě před zahájením soudního procesu  se 
obžalovaný setkal s ustanoveným obhájcem ex 
offo, který se mu ani nesnažil dávat velké naděje: 
„Otevřeně mně připravil na to, že vzhledem 
k přitěžujícím okolnostem mohu dostat trest od 
patnácti let nahoru až k trestu nejvyššímu. V tom 
lepším případě mohu počítat s pěti až patnácti 
lety. Dost mě to zarazilo i když na druhou stranu 
po třech letech v koncentračních táborech jsem 
už byl zvyklý na leccos a při sebenepříznivějším 
rozsudku bych se po svých zkušenostech asi 
zrovna nervově nezhroutil“, vzpomíná na své 
vnitřní rozpoložení politický vězeň.

 Čtrnáct dní po rozhovoru s právníkem stanul 
Václav Kříž před soudním senátem v budově 
pankrácké věznice. Obžalobu, která se vedle útěku 
zabývala i dřívější minulostí Václava Kříže, četla 
prokurátorka více než dvacet minut. Na přetřes 
se dostaly i negativní posudky z poddůstojnické 
školy: „Těch se mi dostalo od jistého desátníka Žíly 
a vojína Šišpely, kteří se ale k soudu nedostavili 
a byla pouze čtena jejich písemná výpověď, ze 
které vyplynulo, že jsem soustavně znevažoval  
a urážel armádu Sovětského svazu. Poškodil mě 
i posudek z mé mateřské posádky, kdy desátník 
Valtman poukazoval na to, že jsem spolupracoval 
s rozhlasovou stanicí BBC“, sděluje s odstupem 
šestapadesáti let Václav Kříž. 

Když se předseda senátu zeptal obžalovaného, 
proč chtěli s Antonínem Polaneckým uprchnout 
do zahraničí, Václav Kříž začal odvážně  
a podle skutečnosti líčit poměry v koncentračních 
táborech. Mluvil o zločinném výnosu ÚV 
KSČ/ „Budeme reakci izolovat a bude-li třeba,  
i hubit“/ z té doby, kdy se vyhrožovalo zásahem 
Lidových milicí a jiných ozbrojených složek. 
Mluvil o štvavé knize Antonína Zápotockého 
/„Když se kácí les, padají třísky “/, která se stala 
doslova signálem pro dozorce z koncentračních 
táborů, že si mohou vůči politickým vězňům 
dovolit prakticky všechno. Mluvil o šikanování 
politických vězňů, kdy tito byli třeba i třikrát za 
noc vyháněni na nástup, mluvil o přecpaných 
táborech, kdy byli odsouzení nuceni spát na 
slamníkách po chodbách a když proti tomu pro-
testovali, dočkali se od bachařů výroků typu : „Co 
si myslíte! My se s vámi mazlit nebudeme, vy 
jste tady stejně na chcípnutí!“ Mluvil o epidemii 

tyfu, kdy na koncentračním táboře Svatopluk 
vězni s vysokými horečkami nebyli sto doběhnout 
s průjmem včas na latríny a pokud to i stihli, 
většinou jim to nebylo nic platné, protože latríny 
byly neustále přecpané. Mluvil o ubohé stravě, 
která nemohla dodat lidskému tělu žádnou ener-
gii a sílu / kupříkladu večerním omáčkám říkali 
odsouzení přiléhavě „umytý kotel“/. 

Na členech soudního senátu bylo patrné, že 
jim tato výpověď není dvakrát vhod. Po ukončení 
výslechu obžalovaného Václava Kříže se senát 
odebral k poradě, která trvala asi patnáct minut. 
Václav Kříž využil dané možnosti, aby poděkoval 
obhájci ex offo. Ten se zasmál a řekl: „Vždyť já 
vás nehájil, vy jste se vlastně hájil sám!“ Přišla 
chvíle, kdy byl oznámen rozsudek. Ten zněl: pět 
let odnětí svobody! Jak se vzápětí Václav Kříž 
dozvěděl, stejný trest byl už dříve uložen i jeho 
společníkovi Antonínu Polaneckému.

 
Doslov

Jak již bylo řečeno, Václav Kříž strávil nako-
nec v komunistických koncentračních táborech 
celých dvanáct let. Propuštěn z výkonu trestu byl 
v květnu 1960 na základě amnestie, vyhlášené 
prezidentem republiky Antonínem Novotným. 
Poté pracoval půl roku u Okresního podniku 
služeb. Po konfliktu, vyprovokovaném jedním
zaměstnancem, odešel k Pozemním stavbám /obě 
pracoviště se nacházela v Písku, tedy nedaleko 
od jeho rodných Semic/. V srpnu 1963 se oženil  
a přestěhoval do obce Mačkov u Blatné, kde 
žije dosud.

Václav Kříž je členem Konfederace politic-
kých vězňů, po listopadu 1989 založil v Blatné 
Spolek přátel USA /SPUSA/.

Vladimír Šavrda
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L I T E R Á R N Í  R U B R I K A

Skřítkova dobrodružství
Rozlehlá půda školní budovy, to bylo přes-

ně to pravé místo pro skřítka. Ticho, klid, tma 
a spousta zajímavých věciček, které pořád dokola 
zkoumal. Vždyť skřítci jsou zvídaví. A není na 
tom nic špatného! Ovšem nepleťte si toto slovo, 
milé děti, se slůvkem  zvědavý . Na tom už by se 
totiž pár nepříjemných vlastností našlo. Ale zpět 
k nakousnutému příběhu...

Skřítci jsou zajímavé bytůstky, velké asi jako 
lidské pětileté dítě. Mají velké uši, bystré oči 
a silné ruce, i když jsou trochu neohrabaní. Jsou 
to kouzelné bytosti, a tak je  dospělí lidé nemohou 
vidět, spatří je jen dítě, které zrovna bude potře-
bovat kamaráda. Skřítci jsou totiž velice přátelští, 
ale jen k dětem, k dospělým cítí strach. A snad se 
ani není čemu divit, že? Z dospělých opravdu jde 
někdy hrůza. Myslí si, že jsou něco víc než děti, 
ale pojďme si povídat o tom, jak i malé bytůstky 
mohou mnohé zvládnout... 

Náš malý skřítek jménem Eda žil v krásné 
starobylé škole, vlastně na její půdě, jinde se 
neukazoval. Každé dopoledne rád slýchával dět-
ský povyk a čekal, jestli nějaká dětská osamělá 
dušička nezbloudí až k němu.

Jednoho deštivého dne se dočkal. Zrovna si 
prohlížel nově objevený kolovrátek, který stál 
hned u vchodu do jeho půdního království, když 
se najednou otevřely dveře a zazněl vystrašený 
hlas: „Ááh, to jsem se lekla, kdo jsi?“ Eda byl tak 
udivený nenadálou návštěvou, že mu jen pomalu 
docházely souvislosti dívčích slov. 

Nakonec promluvil: „Jsem skřítek a jmenuji se 
Eda. Jaké je tvé jméno a co tady děláš?“ Dívenka 
odvětila: „Jsem Anička a jsem tady, protože už 
nechci chodit do školy, už mě to nebaví, a tak 
jsem si usmyslela, že se tady nahoře schovám. 
Jak to, že tě neznám?“ Eda přešel Aniččinu otázku 
bez odpovědi, ale nad jejími slovy se zamyslel, 
také se nerad učil, ale to jí říct nemůže, naopak ji 
musí povzbudit: „Ale Anni, nemůžeš jen tak utéct 
od svých povinností, každý se musí učit. Jednou 
budeš šťastná za to, co všechno umíš, uvidíš! 
Proto jdi za svými kamarády a už nikdy neutíkej 
od nemilých věcí, které tě v životě potkají. Mno-
hokrát se přece stane, že člověka to, co ho ještě 
včera bavilo, zítra už bavit nemusí, ale má cenu 
pustit všechnu předešlou snahu k vodě? Neutopíš 
se pak společně s ní? Zbude ti něco, pro co se 
vyplatí snažit se dál a o něco usilovat?“

Anička přemýšlela nad skřítkovými slovy, 
pomalu se mu podívala do očí, a když ji jeho 
pohled ujistil, že mu může věřit, řekla: „Pojď si 
se mnou hrát. Nemám kamarády ani sourozen-
ce, jsem sama.“ Edovi se jí zželelo, a tak kývl 
malou hlavou, až se mu zatřepotaly uši: „Dobře, 
rád si hraju. Budeme si hrát na schovávanou, 
ano?“ Anna radostně přikývla, a když Eda začal 
odpočítávat čas, který měla na nalezení vhodné 
schovky, dala se vlevo, rychle se vzdálila a zalezla 
do zapadlé uličky, ze které stoupaly schody; úzké 
a špinavé schody… Táhly se vzhůru a v člověku 
narůstal respekt k věcem neznámým. Vydat se 
nahoru? Nebo zůstat při zemi? Risk je zisk, ale 
za chyby se někdy platí...

Mezitím Eda dopočítal do třiceti a rozhlédl se, 
nevěděl, kam by měl jít nejdříve Aničku hledat, 

vždyť na půdě školy bylo tolik věžiček, uliček 
a dalších míst, kde by se dobře a nenápadně 
schoval i obr. Dal se doprava, prohledával kaž-
dou skulinku, každou truhlu, kolem které prošel, 
otevřel, všude se podíval, ale po Aničce nebylo 
ani vidu ani slechu. 

Ta zatím stoupala po strmých schodech 
stále výš a výš. Zvědavost (nebo zvídavost?) ji 
přemohla. Zrychleně oddechovala a chvílemi 
zapomínala, že stále hraje hru se skřítkem. „Co 
může tam nahoře být?“ říkala si. Čím víc se 
blížila k neznámému místu, tím víc jí tlouklo 
srdce. Když už zbývalo jen pár schodů, uslyšela 
podivné zvuky, jako by někdo svazoval silná lana 
do pevných uzlů. Zvědavost jí ale nedala a šla dál, 
otevřela dveře a …

Eda zaslechl pronikavý výkřik, který nepo-
chybně patřil Aničce. Hlas vycházel  z opačné 
strany půdy, skřítek se tedy rychle obrátil a roz-
běhl se nazpět s křikem: „Anni?! Kde jsi? Jsi 
v pořádku?“ Poté narazil na uličku, které si nikdy 
dříve nevšiml. Ano, byla to ta ulička, ve které se 
chtěla schovat Anička. Vešel do ní a po chvíli 
chůze spatřil, stejně jako předtím malá Anička, 
schody, které vedly vzhůru. Zastavil se, protože 
nevěděl, jestli má jít nahoru, a najednou se přímo 
nad ním ozval další výkřik. Nerozmýšlel se ani 
vteřinu a už upaloval po léta nemytých schodech, 
ze kterých se při každém blízkém pohybu zvedaly 
obláčky prachu. Chtělo se mu kýchat, ale nezpo-
malil. Proč se vždycky ve vypjatých chvílích 
naskytnou překážky?

Jakmile doběhl až na vrchol vížky, spatřil 
Annu, jak leží svázaná na zemi v bílých lanech 
a nad ní se sklání přerostlý pavouk s černými čá-
rami po celém kostnatém těle. Anička nemohla nic 
říkat, měla pavučinu i přes obličej, jen oči zůstaly 
nezakryté. Skřítek Eda spatřil její vyděšený výraz 
a chtěl jí nějak pomoct, ale nevěděl jak. Najed-
nou zalitoval, že svolil ke hře s malou dívenkou 
v takovém nebezpečném prostředí. Cítil, že je 
to všechno jeho vina. Sebral síly a v poslední 
chvíli, když už se pavoučí kusadla plná jedu 
blížila k Anně, všiml si zrezivělé sekery visící na 
stěně. Doběhl pro ni, a aniž by pavouk něco tušil 
a očekával, rozmáchlým pohybem ji zasekl do 
ohromných pavoučích zad. Pavouk se napřímil 
bolestí a snažil se vyndat sekeru ze svého těla. 
Házel a škubal sebou, ale sekera držela pevně.

Mezitím se Eda pokoušel sundat z Aničky 
provazy; už je měla jen na trupu, když vtom se 
pavoukovi podařilo vyprostit sekeru. To už ale 
Eda s Annou, kterou podpíral, pelášili zpět dolů 
po schodech. Ztěží se vešli vedle sebe, ale hlavní 
bylo, že se vzdalovali od nebezpečného pavouka. 
Ten se za nimi už nevydal, zřejmě ho sužovala 
silná bolest z rány sekerou.

Edovi a Aničce se podařilo dostat se zpět až ke 
kolovrátku, za nějž si holčička sedla a zhluboka 
oddychovala. Eda z ní sundal zbytky pavučiny 
a díval se do její vystrašené tváře. Anička měla 
nepřítomný výraz a prázdné oči. Eda nevěděl, co 
by měl říct nebo udělat. Chvíli na sebe hleděli, 
když Anna promluvila: „Myslím, že půjdu zpět 
na vyučování,“ zvedala se. 

Skřítek ji chápal. Věděl, že Anička je teď 
vystrašená a temné prostředí půdy jí moc nepomá-
halo. „Jdi za svými spolužáky,“ řekl „a sem už se 
nevracej.“ Anička přikývla a odešla. Měla hlavu 
plnou různých myšlenek. Co všechno se může 
za maličkou chvilku odehrát, že? Je to zvláštní, 
najednou si, děti, budete připadat, že se vám do 

hlavy vkrádají úplně nové a neznámé pocity, které 
nakonec zapříčiní to, že dětství bude nenávratně 
ztraceno... Najednou vám dojde hodnota přátelství 
a to, jak moc potřebujete být milováni, i když 
nahlas to třeba nikdy nevyslovíte. Nevadí. 

My – dopělí – to poznáme. Vlastně jsme taky 
bývali dětmi. 

Skřítek Eda tedy osaměl. Přemýšlel o událos-
tech, které se mu přihodily a byl upřímně rád, že 
se nikomu nic nestalo. Přemýšlel i nad tím, že by 
odešel, aby Aničku nic nelákalo vrátit se k němu, 
ale svůj domov na půdě školy miloval, a proto se 
rozhodl zůstat. 

Tak šel čas, ale Eda nezůstal sám. Holčička 
totiž přišla na to, že se s ním přece nemusí ničeho 
bát ani na půdě: „Pavouk i nadále zůstane nahoře 
ve věži a proč se ho bát, když on sám se možná 
víc bál nás? Když ho nebudeme rušit, proč by se 
na nás zlobil?“ A tak Anna uznala, že nemá cenu 
ztratit kamaráda. Překonala strach a vystoupala 
znovu na tmavou půdu. Zaklepala na padací 
dvířka a když viděla, jak se Edovi rozzářily oči, 
nelitovala ani na chvilku, že se vrátila. Skřítka si 
tolik oblíbila, že za ním vždy nejméně jednou týd-
ně zašla. Někdy jí radil s domácími úkoly nebo si 
třeba jen povídali. Oba byli šťastní, že se poznali 
a vždy se těšili na další společné setkání. 

Stali se přáteli a půdní tajemství objevují 
spolu. 

Jak málo stačí k poznání nových zajímavých 
lidí, k získání nových zkušeností a jak těžkou 
i zdlouhavou cestou se přitom život, jež je právě 
o tom, zdá být.      Lucie Braunová

Vážení přátelé literární rubriky! Děkuji za 
Váš zájem o naši literární rubriku a těším se na 
Vaše další příspěvky! lubos.vins@seznam.cz

P.S: Nebojte se ani volného verše!

Život v oblacích
Vlastimil Šmídek

Život v oblacích je jako sen
Chtěl bych spát stále jen.
Jenže sny neplují věčností
Po probuzení končívají starostí.

V životě je napětí a zvrat
To ve snu se nemůže stát.
Tam vše dokonalé zůstává
I ta nuda tam přebývá.

Vznést se k nebi jako pták
Volně,jenom tak.
Cítit vůni novoty, k tomu vzrušení
Těžko odolávat takovémuto pokušení.

Jednou tam a pak zas jinam
Svět okolo sebe poznávám.
Jiné lidi,mravy různé
Někdy mohou být i hrůzné.

Když už jsem tam
Život naplno prožívám.
Není to jen stres a strach
Je tu i láska a vášeň v něžných hrách.

Ty jsi ty a já jsem já
Všem spravedlivě čas ubíhá.
Vyjdi ven, třeba na chvíli jen
Ucítíš jaký je nebeský sen.
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VÝUKA ANGLIČTINY 
KONVERZAČNÍ  METODOU

-kurzy pro začátečníky, pokročilé, 
konverzace. 

Skupiny max. 5 účastníků.
Individuální přístup, vlídné zacházení!

Rád přivítám i zatoulané ovečky!
Všechny kurzy začínají 7.1.2008

Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
telefon: 732374758

e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Pro Blatenské listy:
Paní Vlastimila (Mili) Svobodová (M.S.) 

užívá dnes  učitelský důchod  převážně v Blatné. 
V dřívějších dobách si pilně zaznamenávala doj-
my a prožitky z dob svého vnímavého a citlivého 
mládí, všímajícího si okolí Blatné, místních lidí a 
zejména krás přírody. Své zápisky nazvala  Lístky 
z blatenského památníku.

Její postřehy jsou vyjádřeny výstižnou 
poetičností, se kterou chceme – se svolením paní 
Svobodové – podělit i naši čtenářskou obec. Pro 
starší jako upomínku na mládí a zašlé časy, pro 
mladé jako ukázku poměrů z dob kolem poloviny 
minulého století u nás… Na pokračování uvedeme 
vždy několik statí.

Náš dům, můj hrad.
Zadíváš-li se pozorně ze státní silnice od 

Stockého vršku na blatenskou čtvrť u nádraží, 
uvidíš vedle železničního přejezdu vedle dlouhé 
střechy uhelných skladů dva špičaté štíty 
šedivého domu v řadě sousedních vilek. Na 
malou chvíli zahlédneš půlkulaté okénko vikýře 
a široce otevřené okno v hořejším pokoji. To je 
náš dům, náš  hrad. Hrdě hlásíme se k tomu, že 
byl jedním z prvních ve čtvrti u nádraží. Tehdy 
se ulice jmenovala U obrázku. Vedle vily Píle, 
vedle statku Albín Veselý – uhlí, dříví, stavebniny 
a rohové vilky tedy Mladé, byla naše dvojvilka 
jednou z prvních na vyschlém rybničním dně. Kde 
tenkrát byly vily Kárů, Havlíčků, Bízků a jiných 
našich sousedů. Proti našemu domu byla velká 
parcela, na které rostly bílé, kulaté pýchavky. Byla 
naším hřištěm, dětským rejdištěm a zábavním 
parkem. Silnice k nádraží, kdysi prašná a písčitá., 
dostala před lety asfaltový koberec. Upravily ji 
buldozery a silniční stroje. Starý pan Havlíček, 
obratný střelmistr a kameník, rozbil žulové bal-
vany v jejím podloží, aby mohla být  dokončena 
planýrka. V posledních letech zmizela i bli-
kavá, žlutá světla pouličního světlení  v naší ulici  
a byla nahrazena modravými zářivkami. Svítí sice 
chladným modravým světlem, ale zdaleka nemají 
kouzlo slabých mihotavých luceren. Nedělají se 
kolem nich barevná duhová kola, když se na ně 
dívám zamrzlým oknem z chodby, a to je škoda. 
Břízolitem šedivým nahozený dvojdomek má 
bytelnou podezdívku ze žulových kvádrů. Pyšní 
se nebývale vysokou, špičatou, strmou střechou 
se  šesti ostrými štíty. Kde pan Komanec, místní 
architekt, který projektovat téměř celou nádražní 
čtvrť, přišel k podivným plánům podle nichž 
stavěl náš dům, to nevím. Ale již mnohokrát 
jsme podrobili jeho projekt ostré kritice, zvláště  
v posledních letech, kdy máme plno starostí 
s modernizací a adaptacemi málo vyhovujícího 
interiéru. I když někdy nadáváme, snažíme 
se vylepšit co se dá a jsme nuceni rozšiřovat 
obytnou plochu podle toho, jak se rozrůstá naše 
rodina. Za nic na světě bychom nevyměnili náš 
dům v Blatné. Vždycky když je v Praze všechno 
špatně, když už ztrácíme náladu a propadáme 
únavě šedivých všedních dnů, stačí vzpomenout 
si na ostrý štít našeho domu a hned víme, že bude 
líp. Těšíme se na první slušnou jarní neděli, kdy 
vypadneme z velkoměsta a složíme umořené 
hlavy tam, kde je nám dobře.

Dvě široká okna do ulice, dvě okna do zahrady, 
dvě okna ze schodiště orientovaná k nádraží  
a tři půlkulatá okénka ve střešních štítech  Dvě 
místnosti v přízemí a příslušenství, dvě místnosti 

v patře, pár strmých dřevěných schodů na půdu. 
K tomu přidej sklep velmi prostorný, chodby 
které zabírají velkou část prostoru, dřevěné 
odpočívadlo v patře, a je to všechno, celý ten 
zázrak. V přízemním okně soupeří bohaté pe-
tunie s kulatými hlavami Idinčiných muškátů. 
Zídka u venkovních schodů je zarostlá loubincem 
pětiprstým – psím vínem. Pod okny kuchyně jsme 
zasadili růžičku a pod okna chodby tři popínavé 
stolístky.

Nejkrásnější večer v našem domě prožívám 
vždycky první den o prázdninách. To se ještě 
nemusí počítat dny, je jich mnoho před námi 
bez starostí, bez problémů, bez školy, bez Prahy. 
Večer nahoře nemohu usnout, tolik myšlenek, 
plánů, nadějí mi víří v hlavě. Ráno se budím brzy, 
nemohu dospat. Slunce ještě nevyšlo. Dívám se 
z malého okénka nad Jášin dům ven na oblohu 
a odhaduji, jaký bude den. Krásný, první prázd-
ninový. Nebe je fialové, světlé. Nad tmavými
korunami stromů v zahradách se rozbřeskne 
nejprve nachová, potom červená, oranžová a žlutá 
záře. Uzounký, zlatý proužek prosvěcuje větve  
a husté koruny, nabývá na síle, už je z něj půlkruh 
a za chvíli celý sluneční kotouč se vyhoupl nad 
město. Víc se dívat nemohu, slunce vychází na 
severovýchodě. Je léto, první prázdninový den  
a to je moc dobře.

Pohled z okna.
Sedím v malém pokoji nahoře v pohodlném 

starém křesle u okna a dívám se ven. Okno je 
široce otevřeno k jižním obzorům V dálce se 
černají lesy u Vrbna. Rodné Kupcovy vybíhají 
špičkou smrčin k polní cestě za Stockým vrškem, 
kterou jen tuším v průzračném oparu. Oblý 
vrchol Stockého, kudrnatá alej lip u státovky  
a vysoké olše u Roudeňáku jsou vzdálené. 
Stříbrné pásy kolejnic nepomucké trati svírají 
obloukem chatařskou oblast a živé ploty nových 
plantáží za řekou. Vilka Gusty Veselých zakrývá 
pohled na Nohavický most. Vysoké duby a temné 
smrky zámeckého parku jsou na dosah ruky. 
Venkovské přízemní domky s podkrovími sousedí 
svými zahradami se zahradou naší. Ve vyrovnané 
řadě zde stojí domky Tomášků, Košanů a rohová 
vila mé kamarádky Marty Hrbků. V zahradách 
jsou ovocné stromy, záhony pestrých květin  
a zeleniny. Na ohrazených dvorečcích se popelí 
slepice a čvachtají kačeny a husy. Známý pohled 
z okna je stejný, ale přeci v každém období roku 
trochu jiný.

Příště náladové pohledy zimní a jarní.
M.S .

Czech point (Český 
podací ověřovací 

informační národní 
terminál) na 

Městském úřadu 
v Blatné

Na jednom místě (tzv. Czech point) mohou 
občané od počátku letošního roku využívat 
možnosti požádat o vydání ověřeného výpisu 
z informačního systému veřejné správy – tj. 
výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchod-
ního rejstříku a výpis z Živnostenského rejstří-
ku.  Tyto výpisy vydávají notáři, krajské úřady, 
matriční úřady, některé obecní a zastupitelské 
úřady, Česká pošta s. p. a Hospodářská komo-
ra ČR. Na Czech point se lze obrátit i s žádostí 
o vydání výpisu z neveřejné evidence infor-
mačního systému veřejné správy, tj. o výpis 
z Rejstříku trestů, který však vydávají pouze 
notáři, krajské úřady, matriční úřady, některé 
obecní a zastupitelské úřady.

 Na Městském úřadu Blatná vydávají ově-
řené výpisy v budově čp. 322 odbor majetku, 
investic a rozvoje, v budově čp. 520 odbor 
správní a živnostenský.

Výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodní-
ho a Živnostenského rejstříku jsou veřejnými 
evidencemi a lze je vydat každému, kdo o to 
požádá. Správní poplatek činí 100,- Kč za 
první stránku a 50,- Kč za každou další stránku 
výpisu.

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat 
jen na základě písemné žádosti osoby, jejíž 
totožnost byla ověřena, a které se výpis týká. 
Lze jej vydat i na základě úředně ověřené plné 
moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci 
poskytování právní pomoci této osobě advo-
kátovi. Může se vydat i cizincům, kteří mají 
přiděleno rodné číslo. Totožnost osoby – obča-
na ČR se ověřuje občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. Totožnost cizince se ověřuje 
cestovním dokladem a dokladem o přidělení 
rodného čísla, je-li cizinci orgány ČR přidě-
leno. Správní poplatek činí 50,- Kč.

V případě, že žádost o výpis z Rejstříku 
trestů nebude moci být vyřízena elektronicky, 
bude písemná žádost vyřízena standardním 
způsobem.  

Takto vydané ověřené výpisy jsou veřej-
nými listinami a plně nahrazují výpisy dříve 
vydávané oprávněnými subjekty.

Hana Valachová
vedoucí správního odboru

MěÚ Blatná
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Vážení 
spoluobčané,

Od 1.1.2008 vstupuje v platnost Zákon o stabi-
lizaci veřejných rozpočtů, který ukládá pacientům 
uhradit regulační poplatek za návštěvu v ambu-
lanci a za hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 
Navzdory často vypjaté společenské diskusi je 
dnes jasné, že Ústavní soud v Brně stížnost na 
zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví 
neprojedná do konce roku a zákon bude platit.

Vzniká tak situace, kdy zdravotnická zaří-
zení jsou povinna vybrat od pacientů příslušné 
poplatky, aniž by zákon specifikoval, jakým
způsobem to má zdravotnické zařízení udělat. 
Rádi bychom Vás proto seznámili  se způsobem 
vybírání regulačních poplatků v Nemocnici Stra-
konice, a.s. Rozhodli jsme se maximálně vyjít 
vstříc liteře zákona a nevybírat poplatky předem 
formou předprodeje kupónů nebo formou placení 
v automatech.

Veškerá tíha výběru poplatků tak spočívá 
na zdravotnických pracovnících v jednotlivých 
ambulancích a na odděleních. Navíc ve třech 
hlavních budovách nemocnice, tzn. na  interním 
oddělení, na chirurgickém oddělení a v pavilonu 
gynekologicko-porodnického oddělení bude 
možno hradit poplatky u sekretářek oddělení. 
Kromě hotovostních plateb je možno také využít 
platbu kartou. Na výše uvedených místech budou 
k dispozici pevné  platební terminály ČSOB 
a dále budou k dispozici i některé volné čtečky 
platebních karet podle aktuální potřeby. Myslíme 
si, že v případě plateb vyšších částek, zejména za 
hospitalizaci, je bezhotovostní styk způsob, který 
jak pacienty, tak personál nemocnice nejméně 
zatěžuje.

Vzhledem k tomu, že v denním tisku byly 
diskutovány všemožné situace, kdy a za co platit, 
nebudeme rozebírat toto široké a nepřehledné 
téma. Faktem zůstává, že obecně jsou od poplat-
ků osvobozeni pouze pacienti, kteří se prokáží 
potvrzením městského úřadu o hmotné nouzi 
mladším jednoho měsíce. Nicméně život může 
přinést řadu složitých situací, cesta pacienta 
zdravotnickým zařízením může být v řadě případů 
značně krkolomná. V těchto případech jsou zdra-
votnici připraveni podat veškeré informace s tím, 
že chápání některých komplikovaných situací je 
koordinováno na úrovni všech nemocnic jiho-
českého kraje, tzn. pacient v těchto nemocnicích 
bude posuzován stejně.

Rádi bychom využili této příležitosti, abychom 
požádali budoucí pacienty o maximální vstřícnost. 
Jde nám o to, aby zdravotní péče byla v naší ne-
mocni poskytována  rychle , spolehlivě a kvalitně. 
Jsme si vědomi, že placení poplatků může i v tom 
nejlepším případě zpomalit ošetření především 
v ambulancích a rádi bychom, aby toto zpoždění 
bylo co nejmenší. Mohou nastat situace, kdy paci-
ent nemůže, či nechce poplatek zaplatit. V těchto 
případech bude vystaven dlužní úpis a  pacient ob-
drží složenku, kterou bude moci uhradit do 8 dnů 
po obdržení.Pokud ani po této době nebude dluh 
uhrazen, nemocnice má jako obchodní společnost 
povinnost takto vzniklou pohledávku vymáhat 
jako jakoukoliv jinou pohledávku z  obchodního 
styku. Rádi bychom upozornili všechny pacienty, 
že pokud nebude zákonná povinnost poplatky 
vybírat modifikována, či zrušena, nemocnice je
povinna učinit veškeré kroky k vymáhání svých 
pohledávek  a je třeba si uvědomit, že žádná paci-
entská organizace ani poslanec za pacienta soudní 

poplatky, které mohou mnohonásobně převyšovat 
výši dluhu, nezaplatí.  

Částky, které budou vybrány z regulačních 
poplatků, chce nemocnice evidovat v účetnictví 
samostatně a bude dbát na to, aby byly využity 
na přímé zlepšení kvality zdravotní péče a zlep-
šení podmínek pro pobyt pacienta v nemocnici. 
Jako první krok chystáme výměnu postelí na 
odděleních a dovybavení lůžek antidekubitními 
matracemi.

Navzdory celospolečenské atmosféře, která 
okolo vybírání regulačních poplatků panuje, by-
chom se na Vás rádi obrátili s žádostí o vstřícný 
a chápavý přístup. Zatímco pro Vás bude placení 
poplatků znamenat někdy i nezanedbatelnou zátěž 
finanční, pro nemocnici půjde především o zátěž
administrativní a organizační. Neměli bychom 
však zapomínat na to hlavní: kvalitní a soustře-
děnou péči o zdraví nás všech. Spory a hádky  
v této situaci jistě nepomohou, stanou se pouze 
zdrojem rozladění, nesoustředění, které nemůže 
přinést nic jiného, než znechucení a chyby v práci. 
Zkusme tedy čelit této situaci společně, abychom 
v nemocnici mohli naplňovat krédo, které se již 
stalo neoddělitelnou součástí našeho loga……. 
nemocnice, které na Vás záleží…

Představenstvo Nemocnice Strakonice, a.s.

Organizační 
informace pro 

čtenáře a inzerenty
Zopakujme si ještě několik organizačních 
informací: 

Dobrovolné roční předplatné je 150 Kč, 
cena 1 čtverečního cm podnikatelské inzerce 
je 10,-Kč  s 10% slevou za opakování inze-
rátu a 20% za trvalou inzerci. Podnikatelské  
inzeráty jsou fakturovány. Soukromou inzerci 
a dobrovolné předplatné můžete zaplatit 
v prodejně  knih u Polánských.  Listy jsou 
roznášeny do všech domácností v Blatné 
a jejích částech a dají se koupit i na několika 
dalších místech v Blatné a v okolních obcích. 
V případě přílohy SOB budou Blatenské 
listy i s přílohou distribuovány do všech obcí 
Svazku.

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

http://www.mesto-blatna.cz
 
Vážení čtenáři těchto listů, jelikož se po-

slední dobou setkáváme s dotazy, jaké vlastně 
jsou pravomoci strážníků městské policie, 
rozhodl jsem se, že Vám zde budu ze zákona 
č. 553/1991 o obecní policii postupně citovat 
vybrané paragrafy. Některé důležité odstavce 
nebo písmena paragrafů doplním odborným 
právnickým komentářem (použiji komentář 
JUDr. Oldřicha Skarky ze soukromého vzdě-
lávacího institutu POLIS).

Uvedu především takové části z tohoto 
zákona, které by měly rovněž vnést jasno těm 
občanům a hlavně mládeži, kteří si myslí, že 
věci se mají jinak, že požadavek zakročující 
hlídky nebudou respektovat, protože  strážníci 
taková oprávnění nemají, apod. Takové bych 
chtěl tímto vyvést z omylů.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 

Česká národní rada se usnesla na tomto 
zákoně:

Úvodní ustanovení
 § 1

(1) Obecní policie je orgánem obce, který 
zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně 
závaznou vyhláškou.

(2) Obecní policie zabezpečuje místní záleži-
tosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 
a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo 
zvláštní zákon.

(3) Každý má právo obracet se na zaměstnance 
obce zařazené do obecní policie (dále jen“stráž-
ník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni 
v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc 
poskytnout.

(4) Při plnění svých úkolů spolupracuje 
obecní policie s Policií České republiky (dále 
jen“policie“).

(5) Úkoly obecní policie podle tohoto zákona 
plní v obcích, které jsou městy nebo statutárními 
městy, a v hlavním městě Praze městská policie. 
(6) Obecní policie může na základě veřejnoprávní 
smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto 
nebo zvláštního zákona i na území jiné obce 
nebo obcí, které jsou smluvními stranami této 
smlouvy.

 
§ 2

Obecní policie při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku a při plnění dal-
ších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona 
zejména:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku,

b) dohlíží nad dodržováním pravidel občan-
ského soužitc) přispívá v rozsahu stanoveném 
tímto nebo jiným zákonem

k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích, d) odhaluje přestupky a jiné 
správní delikty,

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na 
porušování obecně závazných právních předpisů 
a činí opatření k nápravě.

(Dokončení v příštím čísle).

Kresba Ladislava Stehlíka, které zveřejňujeme  
k jeho výročí v letošním roce v kulturním 

kalendáři.
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Po obrovském úspěchu na mezinárodní 
výstavě koní v Lysé nad Labem se o Miloslavu 
Simandlovi začalo mluvit a dokonce i psát. 
V časopise Svět koní (číslo 6/2007) vyšel článek 
věnovaný právě Mílovi a jeho koni Denymu. 
Také v Blatenských listech se už o Mílovi psalo. 
Tentokrát přináším rozhovor s tímto nadaným 

Blateňákem. Jak se do koní zamiloval, nakolik 
ho baví škola, jaké jsou jeho úspěchy... to vše si 
můžete na následujících řádcích přečíst.
Jak ses dostal k práci s koňmi?

Můj otec si koupil koně a nám dětem rodiče 
pořídily poníka. Když jsme vyrostli, nechali 
jsme připustit tátovo kobylu, a tak se narodil 
můj Deny.
Co všechno se svým Denym umíš?

Nedá se říct, že umím, ale zkoušíme spolu 
cvičit podle metod přirozeného partnerství. Je to 
nenásilný postup výcviku a záleží strašně moc 
na vzájemné důvěře. Kůň cvičí ve volnosti jak 

ze země, tak při jízdě. Zkoušíme spolu drezuru, 
westernové i cirkusové prvky.
Kolik úsilí to všechno stojí?

Stojí to hlavně spoustu času a trpělivosti.
Máš čas ještě na něco jiného?

Celý týden jsem na internátě a o víkendech 
trávím s Denym co nejvíce času. 

Kde studuješ a co bys 
o škole řekl, baví tě?

Učím se v Hněvkovicích 
(u Týna nad Vltavou - pozn. 
red.) v učebním oboru ko-
vář - podkovář. Kdybych si 
mohl znovu vybrat, šel bych 
kovařinu studovat jinam. 
Až dostuduješ, co plánu-
ješ?

Zaučit se s jiným pod-
kovářem a tomuto řemeslu 
se opravdu naučit. Samo-
zřejmě se dále věnovat 
výcviku koní. 
Jaký je Tvůj největší sen?

Jet se svým koněm do 
Francie k J. F. Pignonovi 
a učit se od něj. Dalším 
snem je vystupovat ve velké 

světové koňské show.
Co považuješ za svůj doposud největší úspěch?

Za svůj dosud největší úspěch považuji vystou-
pení s Denym na mezinárodní výstavě koní v Lysé 
nad Labem v roce 2007 a článek v časopise Svět 
koní, který napsala a krásné fotky nafotila Anna 
Reinbergerová.
Co bys vzkázal dětem, které by se chtěly koním 
blíže věnovat?

Kůň není hračka, když si ho jednou pořídíte, 
musíte se mu věnovat a uvědomit si, že je to živý 
tvor a má svoje názory a nálady. Uvědomte si, že 
za vše špatné, co se vám s koňmi stane, může vět-

Rozhovor s Miloslavem Simandlem - blatenskou hvězdou jezdecké scény
šinou člověk, proto hledejte chybu vždy nejdříve 
u sebe a neubližujte koním!!!
Určitě existuje něco, co bys chtěl říct, ale nikdo 
se Tě ještě nezeptal...?

Musím říci, že se mě zatím nikdo nezeptal na 
lidi kolem mě, kteří mají obrovskou zásluhu na 
tom, že mohu dělat to, co mě baví.  Nelze zapo-
menout poděkovat celé mé rodině za pochopení, 
podporu a uskutečňování mého snu. Největší díky 
patří mému největšímu kamarádovi Denymu za 
jeho píli a trpělivost.

Zvláštní poděkování patří Davidovi za pomoc, 
za přístup na kolbiště a nošení barelů J.

připravila Lucie Braunová
Více info na www.blatna.yc.cz 

 ZÁKLADNÍ  ŠKOLA, BLATNÁ,  
HOLEČKOVA 1060

SE  VZDĚLÁVACÍM  PROGRAMEM PRO  
ŽÁKY 

SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘE-
BAMI

O Z N A M U J E 
RODIČŮM ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁ-

VACÍMI POTŘEBAMI
( zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, 

sociální znevýhodnění ),
narozených  do  31.8. 2002, že

Z Á P I S  

do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ,  
HOLEČKOVA 1060

na školní rok 2008/2009
se bude konat v  budově školy Holečkova 

1060
ve  čtvrtek 31. ledna  od 13  do 17 hodin

v  pátek 1. února  od 9 do 12 hodin

Bližší  informace na telefonu  383 422 881,
osobní konzultace kdykoli

a  RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽ-
KÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

narozených do  31.8. 2002, že

Z Á P I S 
do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDO-

VA 505
na školní rok 2008/2009

se bude konat v  budově školy Nerudova 505
ve  čtvrtek 31. ledna  od 13  do 17 hodin

v  pátek 1. února  od 9 do 12 hodin

Bližší informace na telefonu  383 420 215
osobní konzultace kdykoli.

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO 
BLATNÁ

MVDr. Viktor Stošek
tel. 383 423 201(záznamník), 

mob. 603 863 933
Na  Tržišti 727, Blatná

Rozšířené ordinační hodiny:
Po  7 – 12    14 – 18
Ut                 14 – 18
St   7 – 12    14 – 18
Čt                 14 – 18
Pá  7 – 12     14 – 18
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Ocitáme se v období, kdy 
každý, kdo jsme měl nějaké 
novoroční předsevzetí, jsme 
ve stádiu pečlivého plnění, 

otázka je, jak dlouho nám to vydrží!? My jsme 
si ve Svazku dali také pár předsevzetí a jedním 
z nich je na základě pozitivního ohlasu vydání 
další přílohy Blatenských listů - našeho SOBáčku. 
Tentokrát by měl být předvelikonočně naladěn. 
A dalším závazkem je příprava stolního kultur-
ního kalendáře na rok 2009. Tímto vyzýváme 
všechny, kteří nám chtějí pomoci s přípravou 
kalendáře, mají pěkné fotografie z dění ve svých
obcích a již nyní vědí termíny připravovaných 
kulturních, sportovních či jiných společenských 
akcí, podělte se s námi! Kontaktujte nás na níže 
uvedených adresách! Kulturní kalendář na rok 
2008 je k dispozici na jednotlivých obcích SOB 
a v kanceláři SOB v Blatné.

Jak jsme Vás již několikrát informovali, i náš 
region se zúčastnil 11. ročníku soutěže   RE-
GION   REGINA   2008   o královnu regionů 
České republiky pod záštitou Ministerstva pro 
místní rozvoj prostřednictvím Michaely Švejdové, 
studentky Střední odborné školy v Blatné. Míša 
získala titul   „REGION   REGINKA“   a pro 
tento titul jsme si spolu s ní dojeli ve čtvrtek 11. 
ledna 2008 na mezinárodní veletrh turistických 
možností v regionech   „REGION   TOUR„   do 
Brna. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
nejen samotné Míše za výbornou reprezentaci 
Blatenska, ale i vedení Střední odborné školy 
v Blatné, všem spoluúčinkujícím, týmu pedago-
gických pracovníků, kteří Míšu a spol připravova-
li, jejím spolužákům, Veronice Janečkové, Radce 

Vokrojové, Blatenské rybě, Daně Spurné, LIQUIB   
ZÁMECKÝ   LIHOVAR   s.r.o. Blatná za práci 
a podporu, která není až tak vidět.

Dovolujeme si připomenout novou interneto-
vou adresu Svazku www.blatensko.cz .

Pokud chcete jako malý či větší živnostník 
či podnikatel „zavěsit“ na naše stránky Váš od-
kaz nebo reklamu, učiňte tak prostřednictvím 
e-mailu: blatensko@blatensko.cz.

Vaše potřebné podněty a informace o všem 
zajímavém a o akcích na rok 2008, ale i na rok 
2009, které chystáte a my o tom ještě nevíme 
můžete posílat na adresu: 

Elektronicky na blatensko@blatensko.cz; 
nebo písemně na Svazek obcí Blatenska, J.P. 
Koubka 4, 388 01 Blatná. V Infocentru již ne-
sídlíme, nyní jsme Na tržišti 727 a máme zde 
i svoji schránku.

Také máme novou zaměstnankyni a tou je 
Kozáková Vladimíra, která je již k dispozici 
v kanceláři Svazku, Na Tržišti 727.

Můžete nás navštívit každý den a to :
 

Pracovní doba
    polední pauza

Pondělí 7 h. 12 h. 13 h. 16 h.
Úterý 7 h. 12 h. 13 h. 16 h.
Středa 7 h. 12 h. 13 h. 16 h.
Čtvrtek 7 h. 12 h. 13 h. 16 h.
Pátek 8 h. 12 h. 13 h. 15 h.

S přáním pevné vůle při dodržování novoroč-
ních předsevzetí a krásných dnů

 Váš Svazek obcí Blatenska

Co se u nás „peče“ …

Hasičská zbrojnice září novotou
Tchořovice - Značné  množství brigádnických 

hodin odpracovali členové zdejšího hasičského 
sboru v průběhu roku 2007 při generální re-
konstrukci své zbrojnice. Ta už ji potřebovala 
jako sůl. „Poslední velká oprava tohoto objektu 
proběhla před třiceti lety v roce 1977“, vzpomíná 
tehdejší a zároveň i současný představitel obce 
Josef Končelík.

 Hasičská zbrojnice se nyní dočkala tolik 
potřebné opravy střechy, při které bylo vymě-
něno zhruba 500 tašek, dále instalace nových 
okapových svodů a štítového lemování, zasazení 
nových vrat a oken, došlo také na opravu a čerstvý 
nátěr vnitřních i venkovních omítek. „Tahle akce 
mohla proběhnout díky grantu z rozpočtu Jiho-
českého kraje ve výši 62 300 korun“, podotýká 
starosta Josef Končelík. Obecní úřad doplatil 
27 000 korun.

 S výsledky práce jsou všichni zainteresovaní 
lidé nadmíru spokojeni a jsou si dobře vědomi 
toho, že jejich už tak půvabná vesnice tímto zá-
sahem na své přitažlivosti jen získala.

Dotace pomohla tchořovickým hasičům 
k solidnímu Tranzitu

Tchořovice - Nového pomocníka na přepravu 
osob a potřebné výzbroje k požárům a jiným 
živelným pohromám v podobě zachovalého auta 
Ford Tranzit získali tchořovičtí dobrovolní požár-
níci. Vděčí za to především předsedkyni Svazku 
obcí blatenska, která zpracovala grantový projekt 
pro Jihočeský kraj. Ten byl následně kladně vy-
řízen a znamenal příjem částky 243 000 korun. 
Z obecního rozpočtu za tímto účelem uvolnili 
volení zástupci občanů dalších 113 000 korun. 
„Tranzit hojně využívají  mladí hasiči, kteří jsou 
v naší obci velmi aktivní“, zmiňuje se pochvalně 
o nástupnické generaci „ostřílených pardálů “ 
tchořovický starosta Josef Končelík.

Učinili opatření, aby se neopakovala povodeň
 Tchořovice - Tato obec patří do smutného 

výčtu zalidněných celků, na které v srpnu 2002 ni-
čivě udeřila velká voda. Stopy po této apokalypse 
jsou na několika  místech patrné dodnes. 

 Aby už nikdy v budoucnosti nemohla taková 
živelná pohroma ničit majetek a ohrožovat životy 

tchořovických občanů, přikročilo vedení obce 
k ráznému protiopatření. „V roce 2006 jsme 
nechali zpevnit oba břehy Dolejšího rybníka po 
délce osmdesáti metrů z každé strany“, nechal se 
slyšet představitel Tchořovic Josef Končelík. 

 Tato akce byla realizována firmou Matějo-
vič z Kolince. Oplocení zmíněných úseků pak 
provedla domácí firma. Akce na trvalou ochranu
před velkou vodou si vyžádala investici 1 800 000 
korun.

Návštěvníci obce si mohou prohlédnout 
záběry z povodně i místní pamětihodnosti

 Tchořovice - Okolo pomníku padlým na 
zdejší návsi vyrostly v loňském roce čtyři dřevě-
né tabule, na nichž si mohou turisté prohlédnout 
fotografie zapamatováníhodných tchořovických
staveb a stavu obce po povodni 2002. Nedílnou 
součástí informačního schématu je i podrobná 
mapa. „Tady se vlastně také nachází začátek 
naučné stezky Tchořovice - Lnáře“, upozorňuje 
tchořovický starosta Josef Končelík.

Na letiště se teď jede znatelně lépe
 Tchořovice - Obecní silnice vedoucí do pro-

storu bývalého vojenského letiště je teď hladká 
jako dětská tvářička. Obecní úřad se postaral 
nákladem 450 000 korun o zbrusu nový povrch, 
který je dílem Lesostaveb Třeboň a.s. Zároveň zde 
byla také vybudována vyhovující kanalizace.

Priorita pro rok 2008 se jmenuje obecní byty
 Tchořovice - Představitelé místní samosprávy 

mají v současnosti dost těžkou hlavu. Důvod? 
Vestavba osmi nových bytových jednotek do prv-
ního patra budovy bývalé Základní školy, v jejímž 
přízemí sídlí Obecní úřad. Ta musí být hotova do 
konce roku 2008. „Peníze“, shrnuje do jediného, 
ale výstižného slova „trable“ spojené s tímto 
projektem muž číslo jedna Josef Končelík.

 Poslední rekonstrukční zásahy ve školní 
budově, zahrnující výměnu okenních křídel 
a zbudování sociálních zařízení, byly provedeny 
v roce 1960. V 60. letech minulého století se Zá-
kladní škola zrušila a posléze sloužila pro potřeby 
Mateřské školky.

Z kvalitního asfaltového povrchu se radují ve 
dvou vsích

Škvořetice - Pacelice: Rozbitá silnice pro-
tínající střed osady Pacelice, patřící pod správu 
Obecního úřadu Škvořetice, je už minulostí. 
S podzimem loňského roku přišli do Pacelic pra-
covníci firmy Znakon Strakonice, aby jí „srovnali
fasádu“. Teď už místní občané chodí a jezdí přes 
ves po povrchu jako z učebnice.

 Spokojeni mohou být i obyvatelé samotných 
Škvořetice, kde firma Strabag opravila komunika-
ci vedoucí do nedalekých Buzic až na samotnou 
hranici katastru. „Druhou část vozovky se podle 
mých informací chystají opravit buzičtí hned 
zjara“, prozrazuje škvořetický starosta Lubomír 
Nový.

 Na rekonstrukci obou cest byla Obecnímu úřa-
du poskytnuta z fondu Jihočeského kraje dotace 
čítající 200 000 korun a z prostředků Ministerstva 
pro místní rozvoj 2 000 000 korun. Obecní úřad 
doplatil ze svého rozpočtu 250 000 korun.

(pokrač. na str. 14)

Zprávy z regionu aneb co se děje kolem nás
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�ajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna Strakonice 

Vás srde�n� zvou na besedu v rámci ZZZEEELLLEEENNNÝÝÝCCCHHH VVVEEE���EEERRR���

NNÍÍZZKKOOEENNEERRGGEETTIICCKKÉÉ AA PPAASSIIVVNNÍÍ DDOOMMYY
......vviizzee bbuuddoouuccnnoossttii,, nneebboo nneezzbbyyttnnýý ssttaannddaarrdd ddnneešškkaa??

KDY: 2. únorovou st�edu 13.2.2008 od 18 hod. 
KDE: �ajovna Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích 

Hostem ve�era bude pan Ing. Karel Srde�ný
z EKOWATTu, st�ediska pro obnovitelné zdroje a úspory energie, v �. Bud�jovicích

�� Nízká spot�eba energie na topení neznamená nízké náklady na provoz. Jak se vyhnout 
nej�ast�jším chybám a na co si dát pozor? 

�� Jinde se nízkoenergetické domy staly již dávno samoz�ejmostí a Evropa sm��uje k dalšímu stupni – 
standardu pasivních dom�. Stavebníci, kte�í si cht�jí postavit d�m s nízkými náklady na energie, jsou 
projektanty obvykle odmítáni s odkazem na to, že „podle normy to sta�í“ a stavebními firmami okrádáni, 
protože neexistuje dostate�n� rozvinutý trh. Výzkumný projekt  EkoWATTu  a �VUT Praha prokázal,  že 
nízkoenergetické domy mohou být postaveny s velmi nízkým nebo nulovým navýšením náklad�, a že pouhá 
optimalizace projektu standardního domu ušet�í cca 20 % provozní spot�eby energií, náklad� a emisí. 

�� Každý ú�astník dostane zdarma CD se softwarem Hestia, kterým se dají modelovat energetické úspory 
v konkrétním dom�, v�etn� ekonomiky. 

�� Dozvíte se zde vše o návrhu, stavb� a užívání nízkoenergetických a energeticky 
sob�sta�ných dom�, v�etn� toho, jak m�žete uspo�it energii ve Vaší domácnosti.

Zprávy z regionu... (pokr. ze str. 13)

Ochránce přírody vystřídalo Povodí Vltavy
Škvořetice - Před listopadem 1989 a krátce po 

něm pečovali o místní potok protékající vesnicí 
členové zdejší organizace Svazu ochránců příro-
dy. Tato organizace sice oficiálně nezanikla, ale
žádnou činnost už nevyvíjí a tak v nedávné době 
vyčistila škvořetický potok společnost Povodí 
Vltavy na žádost podanou Obecním úřadem. 

 „V současnosti je tento vodní tok krásně vykli-
zený“, pochvaluje si starosta Lubomír Nový.

Oprava střechy kulturního domu má 
přednost, ale na rozšíření dětského hřiště 
určitě dojde

Škvořetice - Střecha místního kulturního 
domu se nachází v havarijním stavu, a tak se chce 
vedení obce v letošním roce soustředit právě na 
ni. „Pokud nebude částka na rekonstrukci střechy 
příliš vysoká, rádi bychom ještě rozšířili hojně vy-
užívané dětské hřiště. V opačném případě bychom 
záležitost s hřištěm odložili až na rok 2009, ale 
určitě chceme dětem tuhle radost dopřát“, slibuje 
muž číslo jedna Lubomír Nový.

Souběžně s rekonstrukcí střechy místního 
osvětového stánku se plánuje i čerstvý nátěr 
jeho fasády, která svou ponurou šedí působí na 
kolemjdoucí dost depresivně.

 
Staré přerostlé stromy ustoupily mladé zeleni

Škvořetice - Zcela poslední akcí v roce 2007 
se v katastru obce stalo vykácení šestnácti starých 
přerostlých jasanů okolo škvořetického potoka. 
„Nahradili jsme je novou výsadbou“, podotýká 
starosta Lubomír Nový.

Vladimír  Šavrda

Proč se břízy 
porážejí?

Bydlím přes dvacet let v blízkosti letního stadi-
onu. Je zde krásné prostředí – v blízkosti příroda, 
vybudovaný krásný Domov důchodců..

Obdivuji, jak se zde vybudoval krásný  
a moderní stadion, který byl v roce 2002 při 
katastrofálních záplavách zcela zničen. Rovněž 
se zde ze škvárového hřiště vybudoval stadion 
s umělou trávou, který by nám mohl leckdo zá-
vidět. Tento sportovní areál je opravdu, alespoň 
z mého pohledu, zasazen v hezkém prostředí, 
obklopen stromy.

Proto mne dost překvapilo, když se najednou 
koncem roku začaly porážet břízy (zatím jich 
bylo poraženo 7), které lemují stadion z jedné 
strany. A snad má být poraženo všech 21 stromů. 
Tyto břízy jsou zde desítky let a nikomu dosud 
nepřekážely, ba naopak si myslím, že dotvářejí 
tomuto místu hezký ráz krajiny.

Nevím, jak je s tímto místem kolem stadionu 
zamýšleno, ale je opravdu nutné tyto stromy po-
rážet? Je toto opravdu jediné řešení? Cesta, která 
kolem vede, je podle mého názoru dostatečně 
široká, jenom by chtěla opravit, aby nebyla samá 
díra, stromy také nikoho neohrožují a z mého 
laického pohledu si myslím, že jsou zdravé.

Tak opravdu nevím, z jakého důvodu je takto 
konáno.

Snad mi ještě napadla jedna myšlenka – že 
by tyto stromy musely být obětovány kvůli pou-
ťovým atrakcím, které sem přijedou jednou za 
rok?

Ale to si myslím, že bychom se k těmto 
stromům a k přírodě vůbec zachovali příliš 
macešsky.        -pk-

Šmidingerova 
knihovna 

Strakonice
únor 2008

5.2.2008 - výstava fotografií Milana Jaroše
a Jana Bičovského Světové jamboree 2007 
– oslavy 100 let skautingu. Výstava potrvá do 
22.2.2008, ŠK, vstupní hala 

7.2.2008 - Strakonická strašidla – báje 
a pověsti vypráví Ondřej Fibich, k prohlédnutí 
bude ještě i výstava fotografií Ivany Řandové
Řekli dva andělové..., ŠK, společenský sál

12.2.2008 - Základy internetu, úvod do 
světa internetu pro začátečníky, zdarma, ŠK, 
odd. pro dospělé, 15 hod.

25.2..2008 - Člověk nebo plaz -výstava 
výtvarných prací na dané téma žáků ZUŠ ze 
třídy Věry Bělochové. Výstava potrvá do 24. 
3 2008, ŠK,vstupní hala.

28.2.2008 - Český doktor na moři – bývalý 
lodní lékař Československé námořní plavby, 
cestopisec a dobrodruh MUDr. Otakar Mlej-
nek vypráví, ŠK, společenský sál, 18 hod.

ČTVRTEČNÍ PŘEDNÁŠKY NA OÚ 
ŘEPICE, začátky vždy v 19:00

31. ledna Izrael, Jordánsko - Ivana Vysoká
14. února Napříč Venezuelou - Karel Pecl
21. února Poradenství k úsporám - Energy 
centrum Č.B.
28. února Napříč Pyrenejemi - Pavel Hyksa 

Aktuality a další přednášky najdete průběžně 
na www.repice.cz 

Komu vadil?
Obzvláštní zhovadilost projevil některý 

z „borců“, kteří v noci z pátku 18. na sobotu 19. 
ledna projevovali svou bujarost rozkopáváním 
odpadkových košů a dalšími stupidními zába-
vami. Ale aby vedle těchto „obvyklých“ zábav 
zničil vandal mladý stromek, k tomu už musí 
mít opravdu velkou dávku agresivní brutality 
a naopak mizivou dávku citu, morálních zábran, 
o slušnosti ani nemluvě (zřejmě neví, co to je).

A kdo za to může?
Kromě onoho nepovedeného exempláře jistě 

i jeho kumpáni (předpokládám, že na to nebyl 
sám), kteří mu nedokázali dát najevo, že „to už 
je moc“, ale obávám se, že by se nad svou mírou 
odpovědnosti měli zamyslet i další.

Napadá vás 
policie? Jak-
koliv si jistě 
každý uvědo-
mí, že nemo-
hou hlídat celý 
prostor města 
celé noci, ně-
kdy by zvýše-
ná ostražitost 
a s i  b y l a  n a 
místě, protože 
pokud  v ím, 
bylo v pátek 
večer slyšet 
poměrně vydatnou „střelbu“, zřejmě rachejtlí, 
která svědčila o tom, že někde je hodně rozjařená 
společnost.

Co třeba úslužní hostinští, kteří svým hos-
tům nalévají, dokud jsou tito aspoň natolik při 
smyslech, aby našli peněženku? Nebo je nelze 
omezovat v podnikání?

Ale co veřejnost? Netoleruje se až příliš ochot-
ně opilství a s ním spojená snížená schopnost 
sebekontroly až po vyloženě nedůstojné projevy? 
Není společnost až příliš tolerantní k takovému 
chování jak u mladých, tak i u lidí, kteří by svým 
postavením měli být spíš vzorem? „Vždyť je to 
jinak takový milý kámoš“, že?

Blanka Malinová
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ ŽÁDÁ 
OBČANY!!

Tak nám z nového roku uplynuly tři týdny, 
pro strážníky Městské policie Blatná tři víkendy, 
po kterých jsme opět každé pondělí s vedením 
Města Blatná a Technickými službami sčítali 
škody, které na majetku města napáchali během 
víkendu „naši občané“.

V poslední době se totiž stalo tzv. národním 
sportem určité skupinky osob, a to hlavně mláde-
že, že při opouštění nočních podniků a restaurací 
a následných návratech domů nebo při přesunech 
z podniku do podniku, ničí a poškozují vše, co 
jim přijde ve městě tzv. pod ruku.  A nám všem 
už dochází trpělivost. Stává se totiž, že část noční 
služby strážníků městské policie je věnována 
např. odstraňování stojanů na jízdní kola ze středů 
komunikací, kam je nějaký „chytrák“ přemístil 
z chodníku, sbírání obsahů vysypaných odpadko-
vých košů a popelnic atd. A to není vše. Dochází 
často k poškozování dopravních značek, veřejné-
ho osvětlení, informačních desek, kontejnerů na 
odpadky, laviček  atd. Nikdo z těchto „siláků“ si 
ale neuvědomuje, že svojí hloupostí způsobuje 
poměrně velkou škodu městu a nebo, což je ještě 
horší, dokonce ohrožuje ostatní občany, a to třeba 
i na životě. V uplynulém roce 2007 byly škody 
způsobené na majetku města (včetně dopravního 
značení, osvětlení, poškozených laviček atd.) 
vyčísleny na částku cca. 140.000,- Kč. 

Nyní něco aktuálního. V noci z 11.1. na 
12.1.2008 byla nějakými …………, pro které 
nenacházím slušného oslovení, v parčíku u ZŠ 
J.A.Komenského povalena, a tím poškozena 
ozdobná lampa veřejného osvětlení v hodnotě 
25.000,- Kč. 

Musíme si uvědomit, že  peníze vynaložené 
na uhrazení způsobených škod,  pak městu chybí 
např. při budování chodníků, opravách komuni-
kací, budování sportovišť a dětských hřišť (např. 
náklady na vybudování jednoho dětského hřiště se 
čtyřmi prvky obnáší náklady cca. 100.000,- Kč). 
Vím, že mnoho občanů si řekne, že tu máme měst-
skou policii, aby ta to vše ohlídala. Bohužel, za 
městskou policii musím uvést, že není možné být 
vždy všude, kde se něco děje, i když by to strážní-
ci uvítali. Je to také dáno tím, že bez upozornění 
strážníků na nevhodné chování některých osob to 
ani nejde. Mrzí mě, že po víkendu se pak už jen 
dozvídáme o tom, co kde je zničené a poškozené, 
ale také  vím, že za celý víkend strážníkům nikdo 
a žádným způsobem neoznámí, že tady a tady 
se děje něco, co nemá se slušným chováním nic 
společného. Následně se pak dozvím, že na partu 
mládeže, která poškodila a následně vysypala 
odpadkové koše v ul. T.G.Masaryka, se dívala 
v noční době paní z okna, ale věc neoznámila, 
protože ty koše nejsou její a proto se jí to netýká. 
To pak opravdu mrzí, jelikož ze zkušeností víme, 
že nemůžeme všechnu mládež házet do jednoho 
pytle, že nepořádek ve městě a poškozování věcí 
mají na svědomí jen někteří, které to asi baví, 
a kteří si tím něco dokazují. 

Proto bych Vás, všechny občany města Blatná, 
kterým na našem městě záleží, chtěl požádat: 
Nebuďte lhostejní, nebojte se zvednout telefon 
a upozornit na takové jednání. Je to v zájmu nás 
všech, aby nedocházelo k ničení a poškozování 
všeho kolem nás. Městská policie zase udělá vše 
proto, aby při zjištění jakéhokoliv přestupce, byl 
tento řádně a tvrdě  potrestán. Hlídky městské 
policie se více zaměří na návštěvníky určitých 
nočních podniků v Blatné, a rovněž kontroly na 
podávání alkoholu osobám mladším 18 let, a to 
i ve spolupráci s Policií ČR, budou v těchto pod-
nicích nadále a ještě ve větší míře pokračovat. 

Pro neznalé uvádím veškerá tel. spojení na 
Městskou policii Blatná:

Pevná linka: 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
mobil na velitele MěPo: 606 285 254

Velitel strážníků 
Městské policie Blatná

Petr Vaněk 

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

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

http://www.mesto-blatna.cz

Novoroční 
filmový festival

Ve dnech 4. – 5. ledna 2008 (z pátku na sobotu) 
se na ZŠ TGM uskutečnil filmový festival pro naše 
milé prvňáčky a třetáky. Promítání bylo spojené 
s přespáním ve škole. My deváťáci jsme přinesli 
na výběr několik filmů a nakonec zvítězily: Sco-
oby Doo 2, Happy Feet a Hledá se Nemo. 

Filmy se promítaly v učebně PC, fyziky 
a přírodopisu. Vše probíhalo celkem fajn. Děti 
se dívaly na pohádky a vždy u nich byl někdo 
z deváťáků nebo učitelů. Mezi jednotlivými fil-
my stihly povečeřet a připravit se na další dávku 
kresleného humoru. 

Když pak děti spaly, my už jsme zas byli na 
nohou, chodili jsme jim tajně ujídat to, co jim 
maminky napekly k snídani a prokecali jsme 

celou noc. Byl to fajn večer. Většina z nás šla spát 
až k ránu a když se mělo vstávat, tak to i podle 
toho vypadalo. Kruhy pod očima, všichni ospalí. 
Ale moc jsme se bavili, a to je hlavní. Ráno 
jsme všem pomohli sbalit batůžky a poskládat 
karimatky a spacáky. Rádi bychom ještě někdy 
podobnou akci zopakovali. Děkujeme paní učitel-
ce Růžičkové a Vitákové a paní ředitelce, že nám 
to umožnili a doufáme, že ještě někdy budeme 
podobnou akci opakovat.  

Tereza Soukupová IX. A
ZŠ TGM Blatná

Připravujeme vydání
DĚTSKÉHO SLOVNÍČKU

ČESKO-ANGLICKO-NĚMECKÉHO 
S OBRÁZKY Z BLATNÉ, PÍSKU, 

STRAKONIC.
Publikace bude obsahovat barevné obrázky 

a krátké informace o významných památkách, 
osobnostech, místech všech 3 měst. Kromě 
jazykového zdokonalení vhodnou formou 
dětem přiblíží město, ve kterém žijí.

►Publikace chceme věnovat do základ-
ních škol

►Výtěžek půjde na dostavbu dětského 
hřiště

Pro tento projekt je důležitá podpora spon-
zorů. Prosíme o podporu firmy, které chtějí 
podpořit dobrou věc. Děkujeme.

Kolektiv rodičů z Vrbna
Kontakt: hriste.vrbno@seznam.cz 
Tel 777826356
Garant: Obec Kadov

NEPÁL  2007
8.2.     Manaslu, Anapurny, Dhaulagiri,           

19,00 hod.
v přednášce ing. Dvořáka
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Od 1.4. 2008 nabízím k 
pronájmu prostory sou-
časné videopůjčovny v 

ulici Zahradnická 
tel. 602 447 803

PRONAJMEME PRODEJNU 
na náměstí Míru v Blatné. 

Informace na tel. 723 184 829

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

     Střední odborné učiliště 
             BLATNÁ 

                U Sladovny 671, 388 16

  Nabízíme provedení těchto prací:

● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně  
  elektroinstalace a karoserií

● seřízení podvozku a brzd na počítačo-     
  vém zařízení

● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových  
  motorů

● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a  
  přezkušování svářečů

● ubytovací a stravovací služby

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. - 
p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335, 

383 412 333

D a l š í  i n f o r m a c e :
tel.: 383 412 320

info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz
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INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ 
PRÁCE

 

P ro v á d í m e :
▪ Veškeré vodovodní a kanalizační rozvody
▪ Renovace a opravy rozvodů vody,   
   kanalizace 
▪ Rozvody topení z mědi
▪ Podlahové topení
▪ Výměna radiátorů
▪ Čistění kanalizace elektronickým perem
▪ Zdarma návrhy koupelen

Kontakt :
Lukáš Merhaut        Jan Kyznar
Riegrova 771                    Šilhova 1027
Blatná          Blatná
Tel : 608 921 765         Tel : 777 850 822

Firma UNIVERSAL EXPORT IMPORT s.r.o. 
Blatná

přijme zaměstnance na pozice:

obsluha CNC stroje - obrábění dřeva

čalouník - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou

pomocný čalouník - i nevyučen

šička - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou

Dobré platební podmínky, možnost zajištění dopravy, příspěvky na stravování.

Kontakt: p. Mikulenková, tel. 383 412 311,
email: uni.mikulenkova@tiscali.cz
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy 
    vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez      
   použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť a  
   líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

Dodáváme -  5 a 6ti komorové profily ALUPLAST se 3 těsněními
   - izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
   - kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Zajist íme   - demontáž, montáž, stavební začištění
   - parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
   - financování pro soukromníky i bytová družstva
 
Kontakt     - stavebniny pod rybníkem Pustý – 
   p.Šimeček
   mobil 731 150 080
   fax 383421423, 313549389
   e-mail: blatna@dynal.cz
   www.dynal.cz,    www.zimnizahrady.biz

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7
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Program kina leden - únor 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Pondělí 28. ledna – sokolovna Blatná 
– tělocvičný sál – 9,00 hod.

Výukový program pro žáky ZŠ T.G. 
Masaryka

Sobota 26. ledna – sokolovna – 20,00 hod.
Společenský ples a.s. Tesla Blatná
K tanci a poslechu hraje K- Band

ÚNOR

Čtvrtek 7. února – sokolovna – 18,00 hod.
EVA  a  VAŠEK
- vystoupení populární pěvecké dvojice, která 

patří mezi komerčně nejúspěšnější české hudební 
interprety

Vyprodáno 

Úterý 12. února – zámek Blatná – 19,00 hod.
Koncert KPH
DUO  ALENA  a  PETR  ČECHOVI
Alena Čechová – housle
Petr Čech – varhany, klavír
Sourozenecké duo Alena a Petr Čechovi se 

věnují komorní hře již od svých studií. Stali se 
absolutními vítězi soutěže Concertino Praga v  r. 
1993 v  kategorii „dua“ a laureáty mezinárodní 
soutěže „O evropskou hudební cenu“ v Lucem-
burku. Získali cenu Nadace Leoše Janáčka, cenu 
Nadace Bohuslava Martinů a prémii Nadace 
Českého hudebního fondu. Jako komorní duo 
vystupují na festivalech  a koncertech v Evropě 
i v zámoří.

Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 
na sezonu 2007/08.

Neděle 17. února – sokolovna – 10,00 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha 

uvádí výpravnou pohádku pro děti a rodiče
STRAŠIDELNÝ  MLÝN
- původní česká pohádka s písničkami, ve které 

se setkáte s legračními strašidly Bubulisem a Bo-
bolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve strašidel-
ném mlýně se dějí prapodivné věci. Ze sousední 
vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se 
pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí. Nečekaně 
se objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda, která 
chce vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce 
strašidla vysvobodit?

V hlavních rolích se představí Julie Jurištová 
/princezna z pohádky O Měsíčníku, Větrníku.../,

Hana Kusnjerová, Libor Jeník, Daniel Koťan, 
Radovan Snítil…

Pátek 22. února – sokolovna  - 8,30 hod. ZŠ 
JAK a MŠ Vrchlického 
- 10,00 hod. ZŠ TGM, MŠ Šilhova a Husovy 
sady

PAVEL  NOVÁK
Výlet – koncerty pro ZŠ a MŠ

Pátek 25. 1. ve 20:00 hod.
Tragikomedie ČR, 2007, 97 minut, 

VÁCLAV 
/SPI/ 
Podle skutečné události. 
Václav je vesnický outsider, který ve svých 

40 letech stále ještě žije s maminkou. Přestože 
je Václav vnímán jako  místní šašek, hlupák 
a problematický nezvladatelný kluk, je zároveň 
citlivým vnímavým dobrákem s klukovskou duší. 
Problém nastává, když soupeří s bratrem Františ-
kem o přízeň jeho milenky Lídy... 

Na motivy prezidentských milostí. 
Hrají: Ivan Trojan, Jan Budař, Emília Vášá-

ryová, Jiří Lábus, Jiří Lábus (předseda), Emília 
Vášáryová (matka Václava)...
Vstupné 70,- Kč         Mládeži přístupno

Neděle 27. 1. ve 20:00 hod.
Drama, hudební Švýcarsko, 2007, 100 minut, 

s titulky

BREAKOUT
/Atypfilm/
Další film s hiphop tématikou.
Teenager Nia měl na diskotéce sex s dívkou 

Foxy. Na cestě domů je i s kamarádem Pulpem 
napaden Foxyným expřítelem Spiritem. Zasahuje 
policie a Nia končí v nápravném zařízení pro mlá-
dež. Plánuje ale útěk a pomstu Spiritovi... 
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

Středa 30. 1. v 19:00 hod.
Komedie Irsko, Velká Británie, 2005, 135 

minut, s titulky

SNÍDANĚ NA PLUTU
/SPI/    Cyklus-Nejen pro středoškoláky
Transsexuální proměna mladého muže. 
Film obnažující svět transsexuální proměny 

mladého muže v reáliích londýnských underg-
roundových kabaretů v období 70. let, kdy „sexu-
ální revoluce“ už ovládla britskou popkulturu. 
Vstupné 50,- Kč     Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 1. 2. ve 20:00 hod.
Horror Nový Zéland, USA, 2007, 116 minut, 

s titulky
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
/BlueSky/
Útok krvežíznivých upírů. 
Aljašské městečko je během třicetidenní 

polární noci ponořeno do temnoty a čelí útokům 
krvežíznivých upírů... 

Adaptace komiksu Stevea Nilese. 
Vstupné 65,- Kč   Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 3. 2. ve 20:00 hod.
Akční, horror, sci-fi Austrálie, Francie, Ně-

mecko, USA, Velká Británie, 2007, 90 minut, 
s titulky

RESIDENT EVIL: ZÁNIK
/Falcon/
Nastal konec světa. 
Pokusný T-virus společnosti Umbrella byl 

vypuštěn do světa a proměnil jeho obyvatelstvo 
v hordu potácejících se zombií. Protože ve měs-
tech není bezpečno, dávají Carlos Oliviera a L. 
J. dohromady skupinku přeživších a  vydávají se 
hledat další svého druhu – nenakažené. 
Vstupné 70,- Kč    Mládeži do 15 let nevhodné

Plesy:
Sobota 9. února –  sokolovna  - 13,00 hod. 
DĚTSKÝ  KARNEVAL
 - 20,00 hod. TRADIČNÍ  HASIČSKÝ  PLES

K tanci a poslechu hraje:  Z. Koubek

Sobota 16. února – sokolovna – 20,00 hod.
PLES SRPDŠ
K tanci a poslechu hraje:  Z. Koubek

Připravujeme na březen: 
Panochovo kvarteto - koncert KPH

Čtyři pokoje do zahrady 
– v hlavních rolích J. Brejchová, P. Filipovská, 

J. Kačer, D. Morávková, J. Révai a další.
Předprodej vstupenek 11. února na odd.

kultury od 7,30 hod. 

Šibřinky

Zájezdové představení do HD v Karlíně

Strašidelný mlýn je původní česká 
pohádka s písničkami, ve které se setkáte 
s legračními strašidly Bubulisem a Bo-
bolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve 
strašidelném mlýně se dějí prapodivné 
věci. Ze sousední vesnice sem zabloudí 
Matěj a Bětuška, kteří se pokusí strašidla 
vysvobodit ze zakletí. Nečekaně se objeví 
i zlá a chamtivá selka Klotylda, která chce 
vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce 
strašidla vysvobodit?

S T R A Š I D E L N Ý  M L Ý N
Přijďte se podívat!!

V neděli 17. února 2008 od 10.00 hodin
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 PORTS
Silvestr a Nový 
rok v Kadově
31. 12. 2007 uspořádala Obec Kadov již 

tradiční „Silvestrovský pinčes“ v bývalé škole 
v Kadově. Účast byla solidní – 18 hráčů a zvítězil 
Vítek Toman z Pole, druhé místo vybojoval Karel 
Dobřemysl z Vrbna a třetí příčku obsadil Bohumil 
Valach z Pole.

Ceny pro vítěze a zúčastněné…
… a na Nový rok jsme uspořádali novoroční 

pochod na malý Čertův náramek, pak jsme popili 
novoroční ovocný punč a šli jsme dospat spánko-
vý deficit ze silvestrovské noci.

Obec Kadov připravuje na sobotu 9. února 
2008 dětský maškarní bál – viz. kulturní kalendář 
na 2008. Zveme všechny dětičky!!!

Ples Sokola 
Když na podzim přišly dívky s nápadem uspořádat sokolský ples, výbor TJ Sokol tu myšlenku 

sice uvítal, ale současně jsme je varovali, že si možná berou velké „sousto“. Mažoretky v čele 
s oběma děvčaty Augustinovými se ale nezalekly, výbor jim dal důvěru a ukázalo se, že to bylo 
dobře. Opět se potvrdilo, že sázet na mládí se většinou vyplatí. 

V sokolovně se 19. ledna konal opravdový ples (nikoliv tancovačka nebo disco, což jsou jiné, 
ne nutně horší kategorie), při kterém se lidi dobře bavili, nekuřáci nemuseli odcházet předčasně se 
slzícíma očima, a po němž nebylo nutné nic spravovat ani uklízet sál buldozerem. Profesionální 
taneční orchestr zvládl i známou nedobrou akustiku a v přívětivé atmosféře vynikla také dobře ukli-
zená a vyzdobená sokolovna. K úspěchu přispěl i doprovodný program, který zajistily oddíly Sokola 
(mažoretky a karatisté), podnikatelé v pohostinství (raut a nápoje) a nakonec i obsluha u stolů.

Díky pořadatelkám, kapele i návštěvníkům byla nasazena laťka dost vysoko.
A ta se obvykle posunuje jen nahoru.

Blanka Malinová   

FOTBAL
Hrací a časový plán

SO 19.1.2008 
 11,00 Hradešice / Klatovy
13,00 Bělčice / Sušice 15,00 Blatná / Dříteň 
 
NE 20.1.2008
16,00 Milín / Nepomuk

SO 26.1.2008
9,00 Sušice / Hradešice 11,00 Nepomuk / Dříteň
13,00 Milín / Klatovy 15,00 Blatná / Bělčice 
 
SO 2.2.2008
9,00 Klatovy / Nepomuk 11,00 Dříteň / Sušice
13,00 volno 15,00 Blatná / Milín 

NE 3.2.2008
15,00 Hradešice / Bělčice 

SO 9.2.2008
9,00 Dříteň / Hradešice 11,00 Klatovy / Bělčice
13,00 Sušice / Milín 15,00 Blatná / Nepomuk 

SO 16.2.2008
9,00 Bělčice / Milín 11,00 Hradešice / Nepomuk
13,00 Blatná / Sušice 15,00 Klatovy / Dříteň 

SO 23.2.2008
9,00 Dříteň / Bělčice 11,00 volno
13,00 Nepomuk/Sušice 15,00Blatná / Klatovy 

NE 24.2.2008
17,00 Hradešice / Milín

SO 1.3.2008
9,00 Klatovy / Sušice 11,00 Dříteň / Milín
13,00 Nepomuk/Bělčice 15,00Blatná / Hradešice

3. ročník BLATNÁ CUP

Sobota 19.1.2008

Hradešice – Klatovy B  0:1 (0:1)
B: 7.min. Matějka Daniel (pen.)

Sestavy: Hradešice – Šůs, Řezáč, Hlaváč, Melka M., Melka J., Fiala, Křesák, Šašek,
 Kopal, Florián,Lávička 
(Hlaváč, Hanojský, Melka L., Šmrha)

Klatovy –  Riška, Rendl, Lávička, Voráček, Moser, Boubele, Matějka, Rejtar
Janda, Meszáros, Sýkora 
(Veselka, Gyorgy, Lorenc)

Sokol Bělčice – TJ Sušice  1:3 (0:2)
B: 18.min Kočí, 28.min Hubáček, 67.min Nusl, 78.min Kočí

Sestavy: Bělčice –  Vančát, Toman, Krejčí, Zamrazil, Suda, Krameš, Sejkova,
Kočovský, Hevera, Zeman, Nusl 
(Říský, Hlaváč)

Sušice –  Míček, Goby, Hoda, Procházka, Chmelík, Hrach, Sládek, Fuchs,
Hubáček, Sunek, Kočí 
(Klíma, Kysilka, Kindelman)

TJ Blatná – Dříteň   2:0 (2:0)
B: 27.min. Jiřinec, 41.min. Skuhravý

Sestavy: Blatná -– Fiřt, Skuhravý, Nový, Švec, Uldrich, Čadek P., Paprštejn,
Mikolášek, Jiřinec, Bulka M., Rubáš 
(Krajzl, Říha, Brynda, Jirka)

Dříteň – Pospíšil, Klimeš, Slepička, Smékal, Koudelka, Pečenka, Novák J.,
Profant, Novák A., Hošek, Dvořák
(Košinář, Petr, Kučera)

Milín – Nepomuk   5:1 (2:1)
B: 6´ Marvan, 7´ Zákoucký, 62´ Vitásek, 74´ Venta, 89´ Zákoucký - 19´ Herout

Sestavy: Milín -–Vančát, Sládek, Holan, Palina, Slivka, Marvan, Škopek, Vitásek, 
Venta, Lundák, Zákoucký
(Nemés, Šváb)

Nepomuk – Baroch, Kolařík, Herout, Hořejší, Racek, Bohatý, Šlégl, Vosyka J., 
Vosyka V., Kalabza, Švec, 
(Ticháček)
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