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(pokrač. na str. 8)

Jan Masaryk - první oběť nových časů aneb Vražda, která otřásla 
nebem i zemí

10. března uplyne rovných šedesát let ode dne, kdy byl ve svém bytě 
zbaběle a surově zavražděn syn prezidenta osvoboditele a přední osobnost 
československé politické scény - ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. 
Záměrně píšu, že byl zavražděn i přesto, že komunistická propaganda vytvo-

řila, uměle živila a dlouhá desetiletí udržovala v podvědomí veřejnosti teorii 
o tom, že Jan Masaryk odešel z tohoto světa dobrovolným skokem z okna. 
Ve skutečnosti se stal prvním komunisty násilně umlčeným člověkem po 
únorovém puči v roce 1948, prvním zabitým demokratem na dlouhé a krvavé 
cestě totalitních struktur napříč poválečnými československými dějinami.

Smrt ministra Jana Masaryka byla vyšetřována celkem čtyřikrát, pokud 
lze vyšetřování z roku 1948, vedené Státní bezpečností účelově a neprofesio-
nálně za nějaké vyšetřování vůbec považovat. Skuteční a nezaujatí odborníci 
posuzovali okolnosti pádu ministra zahraničí z okna v pražském Černín-
ském paláci až v letech 1968 - 1969, 1993 - 1996 a 2001 - 2003. Poslední 
vyšetřování, oficiálně uzavřené v roce 2003, konečně vydalo jasný a jed-
noznačný závěr, který zněl: „Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, 
především pak v souladu se znaleckými posudky, dospěl vyšetřovatel Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k tomu, že bývalý ministr 
zahraničních věcí ČSR Jan Masaryk byl dne 10. března 1948 v blíže nezjiš-
těném čase mezi půlnocí a ránem ve svém služebním bytě v Černínském 
paláci na Loretánském náměstí v Praze 1 zavražděn nezjištěnými pachateli.“ 
K tomuto usnesení byl připojen dodatek: „Protože se však nepodařilo zjistit 
skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání, bylo v souladu s ustanovením 
§ 159 a odstavec 4 trestního řádu rozhodnuto o odložení věci. Pominou-li 
důvody odložení, trestní stíhání se zahájí.“

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vydal veškerá 
fakta, vztahující se ke kauze Jan Masaryk, v roce 2005 knižně. Publikace 
zahrnuje průběhy veškerých vedených vyšetřování případu, svědectví lidí 
z ministrova okolí, odborné a znalecké posudky opravdových kapacit ve 
svých oborech, detaily z místa činu, vysvětlivky, hypotézy a nejasnosti 
spjaté s touto politickou vraždou. Kompletní soubor písemných materiálů 
poskytl ÚDV vedle jiných historiků, badatelů, organizací a žurnalistů v rámci 
vzájemné spolupráce i mojí osobě.

Hrozná pravda byla poprvé vyřčena už nad Masarykovou rakví.
V Blatné žije pamětnice paní Marie Hlaváčová /85 let/, která v oněch po-

hnutých březnových dnech roku 1948 navštívila naše hlavní město a shodou 
okolností se ocitla v síni Černínského paláce, kde bylo na katafalku v rakvi 
vystaveno tělo zavražděného ministra, spolu s hospodyní Jana Masaryka. 
„Jednalo se o starou babičku, oblečenou do zcela prostých šatů“, vrací se 
ve vzpomínkách zpět Marie Hlaváčová, „Příslušníci SNB, střežící vchod do 
Černínského paláce, už nikoho dalšího nechtěli vpustit dovnitř a chystali se 
vrata pro ten den zavřít. Ta babička se dala do usedavého pláče a volala, že 
Jana Masaryka jako malého chlapce chovala v náručí a houpala na kolenou, 
že byla v Masarykově rodině hospodyní a že musí Jeníčka vidět. Jednomu 
z příslušníků SNB se jí zželelo a vpustil ji do smuteční síně. Mně vpustil 
zároveň s ní, protože si myslel, že já jí doprovázím. Ocitli jsme se v ponuré 
místnosti, kde v rakvi leželo tělo Jana Masaryka, posypané kytičkami sněže-
nek. Jednu kytičku měl vetknutou za uchem u spánku. Katafalk s rakví byl 
obklíčen uniformovanými policisty. Když babička chtěla přistoupit k rakvi 
a tělo pokřižovat, zabránili jí v tom. Stará hospodyně znovu propukla v pláč 
a zvolala: „Nebohý Jeníčku, vždyť oni mi tě zastřelili!“

 Marie Hlaváčová dále popisuje, jaká atmosféra tehdy před šedesáti lety 
v okolí Černínského paláce vládla: „Lidé i s malými dětmi stáli v dlouhých 
frontách, aby se mohli poklonit milovanému Janu Masarykovi, čekali celé 
hodiny, než se dostali dovnitř. Když chtěla SNB v pět hodin odpoledne 
Černínský palác zamknout a vyzývala tu obrovskou lidskou masu tlampači 

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA

První prezident Česloslovenské tepubliky T.G. Masaryk při vyjížďce se synem 
Janem v Lánech v r. 1934.



Číslo 4 / strana 2 Blatná 7. března 2008 Ročník 19 (29)

 KTUALITYA
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

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Pokračování z minulého čísla: 
e) o povoleních ke zvláštnímu užívání pozem-

ních komunikací na území obce, 
f) o povoleních ke zvláštnímu užívání veřej-

ného prostranství v obci v rozsahu nezbytném 
k provádění kontroly dodržování obecně závazné 
vyhlášky obce o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství,

g) o osobě, která je v katastru nemovitostí 
zapsána jako vlastník nemovitosti, nacházející se 
na území obce, a o tom, zda konkrétní pozemek 
na území obce je v katastru nemovitostí zapsán 
jako zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň.                                                                                             
(2) Dožádaný orgán, který požadované úda-
je ve svém informačním systému vede, je 
povinen je obecní policii poskytnout, po-
kud mu v tom nebrání plnění nebo dodržo-
vání povinností podle zvláštních předpisů. 
(3) Jestliže mají údaje uvedené v odstavci 1 po-
vahu osobních údajů, poskytne je dožádaný orgán 
pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění 
osoby uvedené v § 12 odst. 1.

Oprávnění strážník
§ 12

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto 

zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data 
narození a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování 
totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se 
zjištění provádí.

(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby 
prokázala svoji totožnost,

a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon 
k plnění úkolů obecní policie,

b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání 
trestného činu nebo přestupku či jiného správního 
deliktu,

c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat 
vysvětlení (§ 11),

d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby 
hledané policií,

e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má 
na zjištění totožnosti právní zájem,

f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totož-
nosti podle písmena e),

g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze 
spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného 
správního deliktu.

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 
2 vyhovět.

§ 13
Oprávnění předvést osobu

(1) Strážník je oprávněn předvést na policii 
osobu, která odmítla vyhovět výzvě stráž-
níka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 
2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné 
součinnosti strážníka svou totožnost prokázat. 
(2) Strážník je oprávněn předvést na policii 
osobu, u které se při zjišťování její totož-

nosti prokáže, že je osobou hledanou policií. 
(3) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost pří-
slušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.10) 
(4) O předvedení se sepíše krátký záznam.

§ 14
Oprávnění odebrat zbraň

(1) Strážník je oprávněn přesvědčit se, 
zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na 
osobní svobodě,11) nemá u sebe zbraň, kte-
rou by mohla ohrozit svůj život nebo zdraví 
anebo život a zdraví jiných osob, a odebrat ji. 
(2) Strážník je oprávněn po předchozí marné 
výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě 
na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné 
v zájmu ochrany veřejného pořádku, života 
a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hro-
zí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo 
pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň vydala 
nebo jíž byla zbraň odebrána, vystaví strážník 
potvrzení o jejím převzetí. Odebranou střelnou 
zbraň předá strážník příslušnému útvaru policie, 
který uvede v potvrzení podle předchozí věty. 
(3) Zbraní podle odstavců 1 a 2 se rozumí coko-

LIDOVÉ VELIKONOCE „U Sv. Kateřiny“
Od úterý 11. března zahajujeme velikonoční 

prodej, tentokrát na nám. Míru 209. Všichni jste 
srdečně zváni. Z nabídky alespoň: kraslice tradič-
ní i netradiční, přání, pohledy, medové perníčky, 
vizovické, řehtačky, klapačky, pomlázky, káči, 
píšťalky, praky, kuličky, košíky, ošatky aj.

Darujte svým blízkým červené vajíčko 
z lásky.

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE 
V RADOMYŠLI

Na nedělní odpoledne 9. března od 14 hod. při-
pravili také v Radomyšli velikonoční prodej. Jeho 
součástí budou ukázky zdobení kraslic a nabídka 
obsáhne téměř vše, co k jarním svátkům patří.

VŠEM BLATENSKÝM OBČANŮM
BLATENSKÉ ŘEMESLO ZA CENY OD 
VÝROBCŮ

Opět připomínáme, že od 1. dubna tohoto roku 
prodejna na nám. Míru 209, která doposud byla 
víceméně prodejnou starožitností, mění částečně 
svojí tvář a stává se hlavně prodejnou českého 
uměleckého řemesla. A co víc, jistě víte, že v le-
tošním roce již desátý rok (na zámku) a sedmý 
rok (ve městě) se snažíme propagovat tvůrčí 
činnost blatenských výtvarníků a řemeslníků. 
Pochopitelně chceme v této činnosti pokračovat 
a přiblížit ji všem občanům tak, aby pro ně byla co 
nejvýhodnější z hlediska finančního a aby tomu
tak bylo také pro výrobce. To znamená: Budeme 
uskutečňovat prodej blatenského řemesla za ceny 
přímo od výrobců. Již koncem roku jsme celkem 
úspěšně započali prodej historického skla Václava 
Vlasáka z Bělčic. Stejným způsobem bychom rádi 
pokračovali také s ostatními blatenskými produk-
ty. V jednání jsme například s keramičkou Evou 
Tomáškovou ze Lnář, s prodejnou paličkované 
krajky ze Sedlice, s podnikem Kámen Hudčice 
(možná ani netušíte co vše tato provozovna nabí-
zí), nabídnout chceme také sortiment zahradnictví 
z Kadova a jistě i další.

Všem drobným i větším výrobcům nabízíme 
obchodní prostor v centru města pouze za malý 
měsíční paušál, u drobných výrobců třeba i zcela 
zdarma. Paradoxně podmínkou však je prodej za 
vaši výrobní cenu. Prezentujte u nás vaši práci. 
Platí pro všechny naše stálé dodavatele, ale také 
pro ty, kteří s námi dosud nespolupracovali.

Pokud Vám není lhostejná tvář vašeho města 
a regionu, pomozte nám všichni v realizaci tohoto 
kulturního stánku. Ptáte se jak? Jestli zrovna 
nepatříte mezi výrobce, můžete patřit mezi zá-
kazníky a odhalit tak kolik šikovných rukou je 
mezi námi Eva Fučíková, lidové řemeslo

OZNÁMENÍ
Dne 10.3. 2008 se od 16:00 koná 
zasedání zastupitelstva města.
Na programu je mj. projednání 

dosavadních výsledků sociologického 
průzkumu prováděného v Blatné FF UK 
Praha a hloubkový rozbor výsledků za 
loňský rok.

Srdečně zveme všechny občany 
a zvláště respondenty.

Mašíni oceněni 
premiérem

Citát z blogu Karla Hvížďaly na serveru aktu-
alne.cz z 24.2.2008:

Podle posledních oficiálních statistik od února
1948 do listopadu 1989 bylo u nás z politických 
důvodů odsouzeno 208 000 lidí, z toho 4 500 ve 
vězení zemřelo. 179 000 lidí emigrovalo a na 
hranicích při pokusu o opuštění republiky jich 
bylo 374 osob zastřeleno. Ve stejné době bylo 
z politických důvodů popraveno 254 lidí, mezi 
kterými byla jedna žena.

Reakce šéfa komunistů, kteří se dodnes hlásí 
k odkazu „vítězného“ února, na ocenění bratří 
Mašínů premiérem je pozoruhodná. Je to symbo-
lický příspěvek do diskuse o třetím odboji - zloděj 
křičí chyťte zloděje.

Komunisti se netajili tím, že boj zahájil dávno 
před únorem 48. Třetí odboj byl legitimní. Pokud 
někdo, jako skupina bratří Mašínů, našel odvahu 
proti zvůli komunistů v režii Sovětského svazu 
bojovat, nemohl bojovat v rukavičkách.

Takže otázka zní, kdo je vrah, soudruzi?
Zdeněk Malina

(pokrač. na str. 9)
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Zkreslování 
dějin?

V posledním vydáním BL z 22. února mne 
zaujal článek paní Kýčkové s nadpisem „Zvedni 
hlavu křesťane“, kde se sděluje, že léta existuje 
Liga proti hanobení Židů a nyní také katolíci 
založili organizaci proti hanobení křesťanů.

V blatenské knihovně jsem si totiž půjčil 
obsáhlou knihu „Tajné dějiny jezuitů“ o 753 
stranách, vydanou v Praze roku 2000. V jejím ob-
sáhlém labyrintu dějin se hemží tolik zarážejících 
nepravd, z kterých pro ilustraci několik uvádím:

str. 25.  Jezuité jsou tajně zakořeněni ve vedení 
všech církví,  tajně ovládají všechny světové 
i menší banky , tajně znovu pronikli do všech 
vlád, parlamentů a soudů každé země, pronikli 
do všech druhů sdělovacích prostředků, rozhlasu 
a televize po celém světě, do všech světových 
hospodářských a náboženských organizací a me-
zinárodních institucí…

Str. 250: Francouzská revoluce: Naplánovali 
revoluci ve Francii, zavést novou víru se vším, 
co katolická víra neuznává. Víru v Boha nahradit 
za víru v Přírodu a člověka, náboženský systém 
nahradit lidskou moudrostí a rozumářstvím. Re-
voluce měla smést náboženství. Jednou z tajných 
organizací byli ilumináti, jinou svobodní zednáři, 
různé spolky Panny Marie a pod. Všechny tyto 
organizace byly jezuitům plně   k dispozici…

Ve Francii jedna skupina tajných jezuitů se 
starala o vyprázdnění královské poklady. Za l5 
let se r. l789 revoluce dostavila. Dobytí Bastily, 
drancování úřadů, zámků , kostelů, klášterů 
– a jezuité jásali. Bible páleny veřejně s posmě-
chem. Zavedený desetidenní týden. l0. den určen 
k nemravným radovánkám a veřejnému rouhání. 
Katolické náboženství bylo prohlášeno za přeži-
tek nevhodný moderní doby. V pochodu žen na 
královský Versailles bylo mnoho tajných jezuitů 
i jeptišek, převlečených za ženy… Jezuité se ve-
třeli k Jakobínům, podněcovali revoluční nadšení. 
Intriky jezuitů. Masakry. Francie republikou, po-
prava krále a královny.  Krutovláda. Povražděny 
stovky tisíc obyvatel katolíků, kněží, biskupů, 
šlechticů a měšťanů, i dětí. Vraždy byly vedeny 
tajnými jezuity. Výkonným nástrojem jezuitů byl 
Robespierre. Ten byl pak popraven. Katolicismus 
padl, je třeba přenést revoluci do Evropy.. Marně 
jezuité přestrojení za vojáky vyzývali ke svržení 
monarchie… Napoleon zde zajal papeže a poslal 
do vyhnanství, i v tom měli prsty jezuité.

Měli pod kontrolou revoluční náladu v Rus-
ku, revoluce l905 byla jejich. Když ztroskotala, 
urychleně stahli revolučně talentovaného Vladi-
míra  Uljanova do exilu… Pak se pustli do příprav 
světové války.. Hlavní úlohu v další revoluci 
svěřili Leninovi.. Za jejich finanční podpory psal
a připravil založení bolševické strany l903.

Str. 338:  Komunismus je okopírovaný model 
jezuitského řádu… Kroky Lenina řídil sám černý 
papež…

Str. 340: Marx a Engels, kteří napsali Manifest 
komunistické strany, vedli a přímo řídili jezuitští 
kněží…Jejich děti jsou dvě: Nacistická a komu-
nistická strana…

Str. 34l: Jezuité úzce spolupracovali s Mar-
xem, Engelsem, Trockým, Leninem a Stalinem. 

l7. 7. l9l8 učinila skupina Uralský sovět rychlý 
útok na Jekatěrinburg a odhalila carský úkryt. 
Někteří ze skupiny byli jezuité v komunistických 
službách. Rodinu zavraždili. To bylo triumfální 
vítězství Vatikánu…Pozdější hon na pravoslavnou 
církev byl proveden v horlivosti…

Str. 362:  Marxe, Engelse, Lenina, Stalina nebo 
Brežněva neustále přímo nebo nepřímo ovliv-
ňoval Vatikán prostřednictvím jezuitů .. i české 
komunistické vedení bylo v každé době důkladně 
jezuity infiltrováno, včetně jejich tisku a propa-
gace a pronásledování katolických kněží bylo jen 
obětní zástěrkou… Těžko přijmou katolíci zprávu, 
že papež svůj lid po milionech podváděl a před-
hazoval je svým dětem – komunismu a fašismu 
jako obětní maso…

Stra. 362: … islám je jedno z dětí papežského 
Říma  a nyní plní přesně rozkazy Vatikánu..

Str.364, 5, 6 a 368:  Jsou uváděny pořád stejné 
plácaniny, Židé a pohanský Řím, vznik islámu,. 
Vatikán a islámská vojska

Str. 370: Jezuité založili v Německu Třetí říši. 
Symbolem byl hákový kříž, symbol svobodných 
zednářů.. Hitlera zvolil Pius XII. a pověřil jej 
politickou činností v Německu… Netušili, že 
s Hitlerem volí r. l933 okultistu, černého mága 
a především jezuitu pod nejtajnější přásahou…      
--- dále samé nesmysly--- Například str. 43l .. 
Atomový výzkum USA řídí jezuité, stejně celý 
program NASA, volbu kosmonautů a p. Řídí 
volby presidentů, moderátorů při volbách, kursy 
dolarů podle ceny ropy a těžby zlata (které mají 
pod svou vládou) atd.

Str. 442: NATO je jezuitská organizace… 
Str.47l-82: UFO jsou experimenty jezuitů…

Str. 584 – 588  budoucí uspořádání světa podle 
jezuitů- // tolik nesmyslů o podřízení NATO, třetí 
světové válce, novém světovém řádu a světovlá-
dě..a další a další listy i o událostech v Čechách, 
které jsme všichni prožili a víme přesně o co 
jde- nestojí ani za komentáře…//

Zdá se, že je třeba se všímat mnohých nesmys-
lů,  které po čase zapomenutí lidí na události, se 
mohou stát dějinnou pravdou…

F.K.

Technické služby města Blatné s.r.o. 
oznamují

   změnu svozu „Domovního  
odpadu“  o Velikonočních svátcích.

Svoz bude posunutý     
-   z úterý 25.března na středu 

26.března
-  ze středy 26.března na čtvrtek 

27.března 

V měsíci dubnu proběhne generál-
ní oprava kremační pece, kterou 

provede
firma TABO CS,s.r.o.

Cílem opravy je zvýšení provozní 
spolehlivosti a efektivnosti, citlivosti 

k životnímu prostředí a zlepšení služeb 
etiky a piety.

Veškeré služby budou zajišťovány i 
během opravy.

P O Z V Á N K A
na velikonoční výstavu

ZŠ TGM BLATNÁ

Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu prací děvčat 
výtvarného kroužku, paličkování a kroužku dovedných 
rukou, která se uskuteční ve spolupráci se SRPDŠ  

ve dnech

čtvrtek 13. března 2008      9 hod. – 16 hod.
pátek 14. března 2008        9 hod. – 16 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu

KVETOUCÍ TRNKA je další a velice vý-
znamnou básnickou sbírkou Ladislava Stehlíka, 
vydanou v roce 1936. Básník se zde představuje 
české veřejnosti jako osobitě vyhraněný autor. 
V této sbírce je už zřetelný pocit domova. To 
slovo v jeho verších se téměř neobjevuje, ale 
celá tato sbírka je jím prodchnutá. Tento pocit je 
umocněn skromným trnkovým keřem, který se 
stává symbolickým výrazem jeho krajiny. Trnka 
rozkvétající na kamenitých pahorcích uprostřed 
polí – to je básnický svět L. Stehlíka. Nechme 
jej promlouvat básní z této sbírky.

Pet.

Kvetoucí trnka
 (Josefu Horovi)

Ty, která noci rozněžňuješ vůní
seversky přibledlou – 
ty, času mého sladké novoluní,
přicházíš ke mně tmou – 

přicházíš jatá v tiché pousmání
až k veřejím mých snů,
ty, krásko dubnem probuzených strání
výkřikem pramenů,

ty, domoviny mé tak věrně bdící
sne na zápraží, nebe s večernicí,
ty v jara šatě měnivém,

dej odmysliti od své pěny
myšlenku na plod, na kořeny,
když plátkem květu steleš zem.  

Ze sbírky „Kvetoucí trnka“, 1936, F. Borový, 
Praha.

Blatensko, kresba L. Stehlíka.
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Nové zdravotní středisko zahájí provoz na 
apríla

 Sedlice - Objekt starého zdravotního stře-
diska, o který se již od roku 1990 vede restituční 
spor, v dohledné době připadne do prozatímního 
užívání Psychiatrické léčebně Lnáře. Stávající 
lékařské ordinace budou přestěhovány do nově 
zrekonstruované budovy ze 70. let minulého 
století. Tam se  vedle ordinací praktického lékaře 
a stomatologa od dubna 2008 veřejnosti otevřou 
i lékárna a pediatrická ambulance. „Kolaudace 
nového zdravotního střediska proběhla v loňském 
prosinci- nebyly shledány žádné závady“, konsta-
tuje sedlický starosta František Kopáček. Rekon-
strukce objektu přišla na 9 500 000 korun.

 Protože dosud soud pravomocně nerozhodl 
o tom, kdo je majitelem starého zdravotního 
střediska, nikdo do stavby neinvestuje a ta už 
drží pohromadě jen silou vůle. „Nechali jsme 
si vypracovat odborný posudek, který říká, že 
uvedení budovy do normálního stavu by stálo 
60 000 000 až 70 000 000 korun. Stav objektu je 
přímo havarijní - zatéká tam, elektroinstalace by 
potřebovala generální opravu, mohli bychom na 
tohle téma diskutovat donekonečna“, povzdychne 
si František Kopáček.

 Přístup do nového zdravotního střediska bude 
bezbariérový, nebude tam chybět výtah. 

V sousedství Základní školy vznikne spor-
tovní areál

 Sedlice - Víceúčelové sportovní zázemí- 
tohle dosud místním občanům, zejména pak 
mladé generaci, ve městě chybělo. V sedlickém 
katastru se nachází pouze zatravněné fotbalové 
hřiště a střelnice.

 Brzy už ale sedličtí budou mít svůj vytoužený 
sportovní areál. Od září 2007 se buduje v prostoru 
u zdejší Základní školy a světlo světa by měl 
spatřit v květnu letošního roku. „Hlavním prvkem 
bude malé hřiště pro pěstování míčových her a te-
nisu. Mimoto se jeho součástí stane stometrová 
dráha pro sprint s tvrdým povrchem, doskočiště 
a umělé osvětlení. Veškerý potah bude tartanový. 
Sociální zařízení - umývárny, šatny, WC - už 
tam jsou. Zřizovala se při nedávné generální 
rekonstrukci školy“, vysvětluje sedlický starosta 
František Kopáček.

 Podle jeho dalšího vyjádření bude areál sloužit 
i přespolním sportovcům: „Hodláme ho za určitý 
poplatek pronajímat. Místní zaplatí pouze režijní 
náklady, mládež z naší školy platit nebude vůbec- 
v jejich případě to bude zahrnuto do školních 
nákladů“, dodává jedním dechem.

 Výstavba sportovního areálu byla zadána 
firmě Tenis Zlín a přijde na zhruba 8 500 000
korun. „V plánu je i vybudování pódia, na kterém 
by se mohla odehrávat kulturní vystoupení“, končí 
rozhovor František Kopáček.

Vedení města chce zabránit spekulacím 
s parcelami

 Sedlice - Zdejší volení zástupci občanů mají 
jako jednu ze svých priorit navýšení počtu oby-
vatel města. Za tímto účelem přistoupili k prodeji 
devatenácti stavebních parcel v katastru. „Tím se 
Sedlice rozrostla de facto o sto lidí. Už se blížíme 

k číslu 1300“, komentuje to s viditelným potěše-
ním starosta František Kopáček.

 Městský úřad stanovil pro prodej parcel, 
jejichž jednotlivá rozloha se pohybuje od 900 
do 1100 metrů, určitá kritéria. Tím stěžejním je 
povinnost nového vlastníka předložit do pěti let 
od koupě kolaudační rozhodnutí. „Chceme tak 
zabránit spekulacím s pozemky“, odůvodňuje 
tento krok František Kopáček.

O vylepšení veřejných prostranství rozho-
dovaly i rodiče s dětmi

 Zahorčice - Malá obec se 101 obyvateli, 
náležející pod správu Obecního úřadu Lnáře, 
má za sebou významnou proměnu, která bude 
ku prospěchu všem bez rozdílu. Tato proměna 
spočívá v komplexní rekonstrukci vnitřních pro-
stor obecního domku - tzv. „Alcronu“ - a zásadní 
úpravě hřiště ve středové části vesnice.

 Celý projekt si vyžádal investici ve výši 
300 000 korun, kdy 210 000 korun tvořila dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj a 90 000 doplatek 
z rozpočtu obce Lnáře. „Před zahájením akce 
jsme uspořádali takovou anketu, kdy jsme se ptali 
rodičů s dětmi, jak by si přeměnu představovali 
a jejich nápadů a připomínek jsme pak využili při 
rozhodování“, říká lnářská starostka Stanislava 
Mašková, „Do vlastní realizace projektu jsme 
zainteresovali regionální firmy- stavební práce
prováděla firma Josefa Čadka ze Zahorčic, podla-
hářské firma pana Krameše z Blatné, elektrikářské
Michal Poklop z Předmíře. Poděkování si zaslouží 
sami občané Zahorčic, kteří tam odpracovali 
mnoho brigádnických hodin.“

Úpravami v obecním domku získali místní 
lidé krásnou klubovnu, která se pyšní mimo jiné 
elektronickými šipkami, kulečníkem a stolním 
fotbalem. Došlo k opravě a vymalování omítek, 
čerstvému nátěru oken, položení nových podlah , 
elektroinstalačním a vodoinstalačním úkonům.

V Zahorčicích se hodně sportuje a tak se 
nemohlo zapomenout na plácek vedle Alcronu. 
Hřiště se teď pyšní antukovým povrchem, dů-
kladným oplocením, novým košem na míčové 
hry, přibyly nové lavičky a řada hracích prvků 
pro nejmenší - kolotoč, houpačky aj., které dodala 
firma Jiřího Mooze.

Lnářští chtějí vrátit svému kulturnímu domu 
jeho ztracený kredit

Lnáře - Do rozpočtového plánu byli předsta-
vitelé obce nuceni zahrnout i generální rekon-
strukci místního kulturního domu. Monstrózní 
socialistická stavba z roku 1970 se totiž nachází 
v alarmujícím stavu. „Předně tam zatéká - to je 
klasický problém rovné střechy, která se už opra-
vovala několikrát“, zdůrazňuje starostka Stanisla-
va Mašková, „Dále je tam špatná elektroinstalace 
a velký únik tepla - projektanti jaksi zapomněli na 
izolaci jeviště i stropů. My bychom chtěli budovu 
plynofikovat a zřídit oddělené topení - zatím ho
má kulturní dům společné se Základní školou. 
Pokusíme se finanční prostředky sehnat a projekt
odstartovat ještě letos.“

Obecní úřad by také zároveň rád vrátil osvěto-
vému zařízení jeho ztracený kredit: „Zatím slouží 
stabilně jen k pořádání diskoték a to vůbec není 

dobré. V souvislosti s diskotékami dochází často 
k rušení nočního klidu a ničení veřejného majet-
ku, občané si stěžují a i my jsme znepokojeni. 
Kulturní dům by měl mít širší využití - například 
plánujeme zřízení prostoru pro charitativní čin-
nost a pro cvičení. Počítáme také s bezbariérovým 
přístupem.“

V obci pulsuje bohatý spolkový život
Lnáře - Zdejší spolková činnost je velice pest-

rá a bohatá. Zásluhu na rozmanitém společenském 
dění mají čtyři organizace: TJ Sokol Lnáře /220 
členů/, Myslivecké sdružení Stráže- Lnáře /32 
členů/, Český svaz žen /27 členek/ a Sdružení 
dobrovolných hasičů /71 členů/. „Máme letos 
hned dvě výročí“, zmiňuje při té příležitosti sta-
rostka obce Stanislava Mašková, „Od založení 
hasičského sboru uplyne 115 let a od vzniku 
mysliveckého spolku 60 let. Při té příležitosti 
proběhne ve Lnářích řada zajímavých akcí.“

Místní Český svaz žen má na kontě nemálo 
zorganizovaných přednášek pro veřejnost, pra-
videlně pořádá cyklistické výlety za pamětihod-
nostmi regionu. Členové TJ Sokol Lnáře vedle 
sportovní náplně udržují několik tradic - lampió-
nový průvod, pálení čarodějnic, masopustní veselí 
a mikulášskou nadílku.

Římskokatolická církev vyňala ze svého 
vlastnictví hřbitov i okolní zeď

Lnáře - Jako „Danajský dar“ může být 
označována místní hřbitovní zeď i místa posled-
ního odpočinku za ní, které před několika týdny 
převedla po podpisu smlouvy římskokatolická 
farnost do vlastnictví obce. V roce 2005 se totiž 
velká část hřbitovní zdi zřítila a dodnes je zbytek 
chráněn před sesuvem pouze nouzovými pro-
středky. Obecní úřad zoufale shání prostředky, 
aby památkově chráněný kamenný pás vyvalu-
jící se do přilehlé komunikace opravil. I hojně 
navštěvovaný hřbitov dělá vedení obce vrásky 
- od podlední ničivé povodně je totiž celý silně 
podmáčený.

 Každopádně změna vlastnických práv zname-
ná pro postiženou lokalitu pozitivum. Ve vlastnic-
tví církve nadále zůstává lnářský kostel.

V obecních lesích zbývají dosadit dvě mýtiny
Hornosín - Ve vlastnictví obce se nachází 

celkem 35 hektarů zalesněných ploch, které také 
hornosínští sami opečovávají. Loni po odklizení 
polomů vysadili 1500 sazenic mladých borovic 
a smrků. Osazení posledních dvou holých mýtin 
zabránilo velké sucho.

Letos by hornosínští rádi sadbu dokončili. 
„Ještě nevíme, kolik to bude obecní pokladnu 
stát. Počet sazenic a jejich druh teprve určí lesní 
hospodář“, zmiňuje se starosta Karel Mašek.

Vladimír Šavrda

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pořádá

v sobotu 22. března 2008 v Hospodě ve 
Vrbně od 20,00 hodin

HASIČSKÝ BÁL 
K tanci i poslechu hraje hudební skupina   

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

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 ESTA –  p�ijme sekretá�ku.
Podmínkou je SŠ, znalost NJ, p�ípadn� AJ. 
Kontakt: tel.  383 455 500. 
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná 

SAMOHLÁSKY
Jana Kudrlová

A
Jako střecha, jenž zakrývá dům
Jako ochrana proti deštivým dnům
Jako hrot tužky, jenž jméno tvé píše
Jako vstup do podzemní říše
Jako střelka kompasu, kde severem jsi ty
Jako prs ztuhlý vzrušením, když hýčkán je
tvými rty

E
To je úsměv rozesmáté smrti,
Jenž vší svojí silou duši mou drtí
Jsou to hrábě, co oddělí od zrna plévy
Je to hřad, po němž se pne kmen vinné révy
Je to hřeben, jímž tolikrát česal jsi můj vlas
A já ptám se denně, zda učešeš jej zas?

I
To jsi ty – tvá postava rovná, když díval ses
na mě
a snad podíváš se znova a spatříš ten cit, 
co v srdci svém mám,
dávno jsem rozhodla, že všechen, všechen
tobě dám,
jen když tvé ruce zas pohladí mé,
jen když zaženeš pryč všechny chmury zlé

O
Jako němá ústa ryby, co nemůže omluvit sebe 

     a své chyby
Jako měsíc v úplňku, kdy se plní sny
Jako slunce, jenž prozáří i ty nejchladnější
dny
Jako prstýnek, jenž jsi navléknout mi měl
Proč jsi mě opustil? Proč jsi odešel?

U
To je úsměv tvůj, co měla jsem tak ráda
I kvůli němu mě bolí ta zrada
Zůstala jsem sama – jen já se svým splínem,
Štěstí si namlouvám vodkou a vínem
Vím však, že úsměv můj jen ty vrátíš zpět
Bez tebe nemá život cenu, bez ceny života
končí pro mě svět

Informace pro absolventy SOŠ 
v Blatné 

(dříve ZTŠ, SZTŠ, SEŠ, SZeŠ)
V sobotu 21. června 2008 společně oslavíme 50 let trvání školy. Slavnostní za-

hájení proběhne v areálu Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745, v 10 hodin (prezentace 
účastníků: 8 h – 10 h). Celý areál školy bude k dispozici pro společná setkání tříd s vyučujícími 
a dalšími zaměstnanci, bude k dispozici nový almanach školy, podrobnější program bude ještě 
upřesněn. Některé organizátorky třídních srazů už dodaly škole aktualizované seznamy svých tříd. 
Žádáme další zástupce tříd o urychlené zaslání seznamů s aktuálními kontakty (zejména e-maily 
či mobily) na e-mail skola@blek.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo 720 448 164, případně 
faxem 383 412 210. Máte-li zajímavé fotografie z historie školy, případně fotografie maturitních
tabel, prosíme o jejich zapůjčení.

V době oslav již počet absolventů překročí 3 700! Protože nebude možné zasílat všem písemné 
pozvánky poštou, budou využity právě kontakty e-mailové, SMS zprávy, informace budou vyvěšeny 
na  www.blek.cz  a zejména věříme, že absolventi budou pozvání šířit mezi bývalé spolužáky.

Ing. Jiří Mikeš, ředitel školy

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA A �ESKÝ SVAZ OCHRÁNC� P�ÍRODY
ZVOU D�TI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO V�KU,

P�ÍPADN� I P�EDŠKOLÁ�KY S MAMINKAMI
K PRAVIDELNÝM PÁTE�NÍM SCH�ZKÁM, KDE SE MOHOU

DOZV�D�T SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH V�CÍ
O ZVÍ�ÁTKÁCH, KYTI�KÁCH  A  P�ÍROD� V�BEC

VVÍÍCCEE IINNFFOORRMMAACCÍÍ NNAA WWWWWW..CCSSOOPP--SSTTRRAAKKOONNIICCEE..NNEETT

Základní škola a Mate�ská škola  Lná�e
            Vás srde�n� zvou na prodejní 

ve dnech 13.3. – 19.3. 2008
v prostorách ZŠ Lná�e

T r u h l á ř s t v í
Pavel Šindelář

přijme
vyučené truhláře 
pro výrobu stylového 

nábytku z masivu.
Dobré pracovní a platové 

podmínky.
Informace na mob:

602 165 296
606 592 603

TERMÍNY KONCERTŮ ZUŠ
26. března 2008 - koncert ZUŠ Blatná pro žáky ZŠ J.A.K. od 10:00 hodin v sále školy
27. března 2008 – koncert ZUŠ Blatná pro veřejnost od 17:00 hodin v sále školy

�ajovna Inspirace 
a Šmidingerova knihovna Strakonice 

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

PPEERRMMAAKKUULLTTUURRAA aa BBIIOOZZAAHHRRAADDAA,,
aanneebb ŽŽIIJJMMEE SS PP��ÍÍRROODDOOUU VV HHAARRMMOONNIIII

KDY: 2. b�eznovou st�edu 12.3.2008 od 18 hod. 
KDE: �ajovna Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích 

Hostem ve�era bude paní Monika Pýchová
z centra ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA z �eských Bud�jovic

�� Máte rádi p�írodu a chcete jí být ješt� blíž? 
�� Chcete, aby Vaše zahrada �i zahrádka byla "bio"? 
�� Zajímáte se o p�stování ekologicky �istého ovoce, zeleniny, bylinek a jiných rostlin? 
�� Jak využít p�írodní zdroje na zahrad�?
�� Co nabídnout d�tem na p�írodní zahrad� jako alternativu za „železné“ proléza�ky?
�� Víte, co je permakultura? 
�� Ukázky literatury o p�írodních zahradách. 
�� P�ij�te se inspirovat! :-)
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(Pokračování z minulého čísla)
Sociální demokracie byla zlikvidována „slou-

čením“ s KSČ. O členství v KSČ neměl téměř 
nikdo z této strany zájem. Většina členů tak dala 
najevo nesouhlas s politikou KSČ a provedením 
únorového puče. 

Nejsilnějšímu politickému tlaku a represím 
byli vystaveni národní socialisté. V krátké době se 
komunistům podařilo tuto stranu téměř vyhladit. 
Z více než půl milionu členů zbylo jen několik 
funkcionářů v okresních a krajských výborech 
NF, v národních výborech a parlamentu.

Z Lidové strany odešlo nebo bylo vyloučeno 
kolem 200 tisíc členů. Noví představitelé lidovců 
počítali s vytvořením nové velké strany, nicméně 
tato snaha narazila jak na nesouhlas komunistů, 
tak na nezájem bývalých členů a voličů vstoupit 
do této strany především proto, že se nové ve-
dení ztotožnilo s proticírkevní politikou vlády. 
Těžký osud potkal řadu významných politických 
a kulturních představitelů, z nichž mnozí byli 
pronásledováni, žalářováni, popravováni nebo od-
cházeli do exilu. Tak bychom mohli vzpomenout 
P. Zenkla, P. Drtinu, B. Laušmana aj.

Jak proběhl Únor 1948 v Blatné? 
V kronice města jsou události popisovány 

velice obecně. Lze konstatovat, že valná část 
českého národa pohlížela na únorové události jako 
na logické vyústění poválečných snah komunistů. 
KSČ byla stranou „statečných a obětavých“ lidí, 
kteří v době okupace neváhali položit své životy 
za svobodu národa a kteří měli hlavní podíl na 
konečné porážce fašismu. Ačkoliv zní tato slova 
v dnešní době poněkud přehnaně, je třeba si 
uvědomit, že každodenní politická, hospodářská 
a ideologická praxe v Československu po válce 
byla až na několik málo výjimek silně  proko-
munistická  a prosovětská. Doslova masové sym-
patie získávali komunisté zejména svou účinnou 
agitací tj. prosazováním hospodářských plánů 
a budovatelských programů (dvouletky, pětiletky) 
k obnově zničené republiky. 

Také v okrese Blatná se hned v únorových 
dnech r. 1948 ustavily příslušné akční výbory 
Národní fronty.  V čele Národní fronty na úze-
mí blatenského okresu pracoval Okresní akční  
výbor Národní fronty v Blatné, který měl své 
předsednictvo,  plénum a radu komisí. Výkonným 
orgánem byl tajemník,  jehož kancelář sloužila 
zároveň jako sekretariát  této instituce. Výbor 
začal fungovat 26. února 1948. Jeho nadřízeným 
orgánem byl po celou dobu činnosti KV NF v Plz-
ni. Obvod územní působnosti Okresního akčního 
výboru NF  v  Blatné byl  totožný s územním  
obvodem Okresního národního výboru v Blatné. 
Po reorganizaci 1. února 1949 k němu patřily 
všechny obce soudního okresu Blatná a soudního 
okresu Březnice,  vyjma obcí Horní Láz, Hořa-
jany, Ostrov,  Tochovice a Vrančice, které přešly 
do obvodu ONV Příbram a Plíškovice, které se 
staly součástí obvodu NF Písek. V r. 1949 tvořilo 
obvod OAV NF v Blatné 110 obcí. 

Dne 26. 2. 1948 vydal Okresní akční výbor 
Národní fronty v Blatné následující provoláni: 

Po pokuse rozvratníků a zpátečníků vyrvat 
moc z rukou lidu a vrhnout poměry v naší repub-
lice zpět do poměrů před Mnichovem, vytváří se 
nové orgány demokratické jednoty našeho lidu. 
Jsou to akční výbory obrozené Národní fronty, 

jichž úkolem je soustředit všechny pokrokové 
živly k upřímné a poctivé práci pro republiku 
a pro blaho pracujícího lidu. nejvyšší orgán těchto 
akčních výborů je Ústřední akční výbor Národní 
fronty v Praze. Okresní akční výbor národní fronty 
v Blatné, ustavený ze zástupců politických stran, 
ústřední rady odborů, jednotného svazu českých 
zemědělců, svazu České mládeže, Sokola, čsl. 
obce legionářské, svazu národní revoluce a svazu 
osvobozených politických vězňů, prohlašuje: 

Stojíme pevně za vládou obrozené Národní 
fronty za vedení Klementa Gottwalda.  Budeme 
plnit všechna nařízení Gottwaldovy vlády, usne-
sení na sjezdu závodních rad zaměstnaneckých 
a sjezdu rolnických komisí. Nepřipustíme výroky 
proti vládě a hanobení slovanského spojenectví, 
zejména SSSR, a budeme bdít nad řádnou očistou 
veřejného života od nepřátel pracujícího lidu“. 

V dalším se občanstvo okresu vyzývá, aby 
zachovalo klid, plynulost a řádný chod výroby 
a dodávek zemědělských výrobků a aby na všech 
svých pracovních úsecích zvýšilo svoje úsilí o spl-
něni úkolů daných dvouletým budovatelským 
plánem. Za akční výbor Národní fronty jsou 
podepsáni; Jar. Richter, J. Mora, V. Bartušek, L. 
Chvojka, Vl. Hrzal, J. Říha a Jar. Kopper.

Byl tedy Únor 1948 puč? 
S touto charakteristikou se setkáváme velmi 

často, ale ani ta neobstojí. Slovník spisovné češ-
tiny uvádí tuto definici:  Puč je násilný politický
převrat (zpravidla reakční) provedený malou 
skupinou lidí. Pokud ponecháme stranou zprofa-
novaný přívlastek „reakční“, který si každý může 
vysvětlovat po svém, pokládám komunisty vždy 
za reakcionáře, protože nebyli nikdy demokraté. 
Za puč pokládáme takový převrat, který je pro-
veden takříkajíc za zády naprosté většiny obyva-
telstva, bez jeho iniciativy a bez jeho spoluúčasti; 
velmi často jde o převrat vojenský, při němž 
iniciativa přichází z vedení armády. A tak tomu 
v únoru 1948 nebylo. Musíme si připomenout, že 
bohužel v roce 1946 dostali komunisté v českých 
zemích v demokratických volbách (i když ne za 
zcela demokratických podmínek) kolem 40% 
hlasů a že i na počátku roku 1948 bylo mezi námi 
fanatických Gottwaldových přívrženců víc než 
dost. Puče nepodporují demonstrace, kterých se 
zúčastní desetitisíce lidí. 

Domnívám se, že Únor 1948 nebyla ani revo-
luce, ani puč. Spíše se jednalo o  komunistický 
převrat nebo o uchopení moci komunisty. Není to 
jediný případ v dějinách 20. století, kdy byl demo-
kratický systém nahrazen nedemokratickým, aniž 
bychom mohli mluvit o revoluci nebo o puči. 

Velmi nápadné paralely najdeme zvláště 
mezi nastolením nacistického režimu v Němec-
ku v roce 1933 a uchopením moci komunisty 
v Československu roku 1948. V obou případech 
dostala nedemokratická strana v demokratických 
volbách značný počet hlasů (přes 30 %) nacisté 
i komunisté měli vždy své zanícené přívržence, 
kteří rádi a ochotně šli podpořit svou stranu účastí 
na demonstracích, případně se stali členy ozbro-
jených organizací. V obou případech stál v čele 
státu demokraticky zvolený prezident, přičemž 
demokratické síly byly nejednotné. V obou přípa-
dech spoléhali mnozí politikové i občané na to, že 
Hitler či Gottwald se umoudří, jakmile se ujmou 
vlády. Stejně došlo k vládní krizi, která skončila 

Byl Únor 1948 puč? tím, že demokraticky zvolený prezident jmenoval 
vládu jednoznačně směřující k vytvoření totalitní-
ho režimu a parlament tuto vládu schválil. V obou 
případech se nezmohli demokraté na účinnější 
odpor a konec konců v obou případech byly za-
vedeny volby, při nichž měl občan možnost volit 
jen jednu kandidátku. 

Ve výčtu podobných znaků roku 1933 v Ně-
mecku a roku 1948 v Československu by bylo 
možno pokračovat. Byly zde ovšem také některé 
rozdíly. Politický systém výmarského Německa 
byl výrazně demokratičtější než uzavřený poli-
tický systém Národní fronty v Československu. 
Nacisté se svým odporem k demokracii netajili, 
kdežto komunisté se u nás po roce 1945 tvářili 
jako demokraté. Ale tyto a další rozdíly nic ne-
mění na skutečnosti, že svým charakterem si byly 
obě události dosti podobné. 

A na závěr ještě jednu podobnost, která by 
mohla vést k zamyšlení. Týká se zvláště intelek-
tuálů, ale nejen jich. V Německu žilo před rokem 
1933 mnoho slušných lidí, kteří na Hitlera a jeho 
hnutí pohlíželi s despektem a nebrali je vážně. 
Politického života se nezúčastnili, chtěli být 
nestranní, někteří pokládali účast v politickém 
životě za něco, co je pod jejich úroveň. Pak se 
uchopili moci nacisté a i mnozí z oněch nezúčast-
něných se stali obětí nacistické zvůle. Potom obvi-
ňovali politiky, že to zavinili. Zapomínali na svou 
nečinnost, zapomínali na to, že ten, kdo nebrání 
zlu mu fakticky pomáhá. Totéž platí o mnohých 
lidech, kteří si na své nezávislosti a apolitičnosti 
zakládali u nás před rokem 1948. 

A je třeba mít se na pozoru i teď. 
Jan Olejník

Školní družina při ZŠ J.A.Komenského 
v Blatné

pořádá ve dnech  13. a 14. 3. 2008

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
ve třídě III.C (přízemí školy)

od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Přijďte se podívat a třeba i koupit např. vajíčka 
zdobená různými technikami nebo některý z dět-
ských výrobků s velikonoční a jarní tématikou.
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DURA Automotive CZ, k.s.
nabízí ve svém závodě Blatná pracovní příležitosti v činnostech:

 - operátor – obsluha svařovacích robotů a cel (třísměnný provoz)
 - broušení (třísměnný provoz)    
 - dovařování (předpoklad svářečské oprávnění CO2 -   uchazeče bez oprávnění   
   vyškolíme, třísměnný provoz)

Nabízené pracovní pozice jsou charakterem práce vhodné pro muže. Vyučení ve strojírenských 
oborech mohou být v případě zájmu připravováni a později zařazeni na pozici seřizovač. 

Nabízíme:
- mzdové podmínky po zapracování a plnění norem – základní mzda + hodinová prémie cca 
85 – 100 Kč/hod (podle pracovního zařazení)
- příplatky za směnnost a práci ve dnech pracovního klidu (5 Kč/hod odpolední, 12% hodi-
nové mzdy noční, 6 Kč za každou hodinu za ztížené pracovní prostředí – pozice dovařování) 
 - 13. a 14. plat (ve výši měsíční mzdy) při splnění podmínek pro přiznání
 - závodní stravování
 - příspěvek na dopravu podle vzdálenosti od místa dojíždění
 - dotované nápoje a občerstvení
 - 5 týdnů dovolené 

Kontakt: personální oddělení, tel. 383451210, e-mail:janotova.j@duraauto.com,  
                bubalova.i@duraauto.com

Květná neděle
Květnou nedělí, letos 16. března, začnou 

v křesťanské liturgii přípravy na Velikonoce. Tato 
6. neděle postní je počátkem Svatého (pašijové-
ho) týdne, který je zasvěcen památce Ježíšova  
utrpení. Při bohoslužbě se žehnají ratolesti a čte 
se evangelium o slavném vjezdu do Jeruzaléma, 
koná se průvod do kostela, kde se slaví mše sv. 

O svém utrpení se Ježíš poprvé apoštolům zmí-
nil asi po půldruhém roce jeho veřejné činnosti.

Přečtěme si, co nám o tom zaznamenal evan-
gelista Lukáš/9, 18-27/:

Když se o samotě modlil a byli s ním jeho 
učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy 
pokládají?“ Oni mu odpověděli: „Za Jana Křti-
tele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden 
z dávných proroků.“ Řekl jim: „A za koho mne 
pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího 
Mesiáše.“ On jim však důrazně přikázal, aby to 
nikomu neříkali a pravil jim: „Syn člověka musí 
mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží 
a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.  Všem 
pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
nes každého dne svůj kříž a následuj mně. Neboť 
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 
kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký 
prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám 
sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za 
má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až 
přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. Ří-
kám vám po pravdě: Někteří z těch, kteří tu stojí, 
neokusí smrti dokud nespatří království Boží.“

Veleradu v Jeruzalémě tvořili velekněží, uči-
telé zákona a „starší,“ t.j. někteří významnější 
členové náboženské obce. Velerada měla celkem 
71 členů. Byl to židovský nejvyšší správní úřad 
a zároveň nejvyšší soudní dvůr. Rozsudky smrti 
veleradou vynesené však musely být potvrzeny 
od římského místodržitele. (Jan 18,31).

Ježíš přišel na svět proto, aby lidem přiblížil 
Boha. Chtěl, aby lidé dodržovali Boží přikázá-
ní a žili spolu v důvěře, pokoji, snášenlivosti, 
přátelství a spravedlnosti. Chodil po celé zemi 
Izrael, kázal, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé 
a připomínal lidem velkou lásku, kterou k nim 
Bůh chová. Mnoho z nich tuto nabídku odmítlo  
a chovají se tak i dnes. Proto Ježíš obětoval svůj 
život, zemřel na kříži, aby odčinil lidské viny. Ale 
pak nastaly Velikonoce, Ježíš vstal z mrtvých a ži-
je věčně. I nám slíbil věčný život, když uvěříme 
v Boha a budeme dodržovat jeho přikázání. 

Marie Kýčková

   Blatenská ryba s.r.o.

AKCE
Pangasius filet 100% 89,-/kg
 (bal. 5kg)
Losos uzený  12,90/10dkg   

Kuřecí prsa  115,-/kg
(bal. 2kg)

 Platnost akce od 3.3.2008 do 
17.3.2008 nebo do vyprodání zásob.

Drobné památky 
Blatenska

Na návsi obce Jindřichovice je na kamenném 
soklu vyšší žulový kříž s litinovým korpusem 
Krista. Na soklu je letopočet 1900. Kříž byl v roce 
1999 opraven a zbaven nečistot.

Pet.
V minulém čísle došlo k záměně textu ke kříži 

v Jindřichovicích. Omlouváme se čtenářům BL. 
Uveřejňujeme znovu s opraveným textem.

Foto Václav Cheníček, 2004
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k rozchodu, občané začali zpívat národní hymnu 
a volat: „Masaryk je náš! My Masaryka nedáme!“ 
A lidé si skutečně nakonec vynutili, že Černínský 
palác zůstal otevřený i přes noc a davy dále prou-
dily dovnitř a posléze zase ven. Vznikaly takové 
tlačenice, že mnoho lidí muselo být po přidušení 
odvezeno do nemocnice. I já sama jsem se do 
takové situace dostala- nezůstal mi na kabátě 
jediný knoflík!“

Tohle byl dostatečný důkaz toho, jak moc 
český národ Jana Masaryka miloval a ctil. Tohle 
byla ukázka opravdové lidské lásky a vřelosti, 
prýštící z hlubin statisíců srdcí. Tohle se vůbec 
nedá porovnat s pozdějším „povinným“ smutkem 
nad skonem sovětských komunistických diktátorů 
Stalina, Brežněva, Černěnka a Andropova, který 
si na obyvatelstvu vynucovali až do svého pádu 
českoslovenští komunisté.

Podivné dění okolo Masarykovy smrti
Roztříštěné tělo ministra zahraničních věcí 

Jana Masaryka na dlažbě pod okny Černínského 
paláce nalezli osudného rána 10. března 1948 
po páté hodině dva topiči Jan Merxbauer a Jan 
Pomezný. Neprodleně oznámili hrůzný nález ve 
vrátnici službu konajícímu praporčíkovi SNB 
Josefu Klapkovi. Oblastní kriminální ústředna 
v Praze obdržela oznámení v sedm hodin. Na 
místo činu se ihned dostavili přednosta úřadovny 
JUDr. Zdeněk Borkovec se dvěma detektivy. Po 
předběžném ohledání okolí těla přivolal Zdeněk 
Borkovec policejního lékaře MUDr. Josefa Tep-
lého a předpokládal, že podle platných předpisů 
sám převezme vyšetřování. Avšak následný vý-
voj událostí nabral zcela jiný směr - v koupelně 
u Masarykovy ložnice se JUDr. Zdeněk Borkovec 
setkal s několika předními politickými činiteli. 
Byli to vrchní rada z ministerstva vnitra dr. Jan 
Hora, člen ÚV KSČ Jindřich Veselý a Vlado 
Clementis z ministerstva zahraničních věcí. 
Dr. Jan Hora mu úsečně oznámil, že případ od 
kriminalistů převezme Státní bezpečnost. Od této 
chvíle začalo všechno probíhat velmi podezřele 
a všechno poté nasvědčovalo tomu, že smrt Jana 
Masaryka byla politickou vraždou.

 Na nádvoří Černínského paláce se vzápětí 
objevil další kriminalista - přednosta Kriminální 
ústředny, vrchní kriminální rada JUDr. Josef 
Gorner. Doprovázeli ho odborníci na daktylo-
skopii Jan Panenka, na mechanoskopii Viktor 
Vichr a fotograf Jaroslav Holoubek. Započal 
s vyšetřováním, které ale skončilo současně jako 
začalo. Na scéně se vynořili dva příslušníci Stb 
a ti mu jednoduše oznámili, že celá záležitost 
patří jim a je jejich věcí. Kriminalisté, v té době 
považováni za extratřídy ve svém oboru, byli 
postupem ministra vnitra Václava Noska, který 
rozkaz o svěření případu Jan Masaryk Státní 
bezpečnosti vydal, šokováni a udiveni. Pochopili, 
že se zde jedná o vyšší zájmy.

 Ještě před odchodem z Masarykova bytu upo-
zornil vrchní kriminální rada Gorner orgány Stb 
na existující stopy - roztroušené oharky cigaret, 
na koberci rozsypané pilulky, otisk exkrementu 
na otevřeném okně. Naprosto nezkušení diletanti 
z řad Stb však toto sdělení okázale ignorovali. 

Cigaretové nedopalky jen smetli do sáčků, aniž 
by je postoupili odborné expertíze / později se tyto 
důkazy záhadně ztratily /. Tradiční kriminalistický 
postup vůbec nebyl dodržen - tady už nešlo o ne-
zkušenost a lajdáctví, ale čirou sabotáž a vědomé 
zahlazování stop.

 Pitva Jana Masaryka byla provedena bez soud-
ního příkazu / ! / 10. března odpoledne profesorem 
patologie MUDr. Hájkem, který proslul svou 
prací při odhalení hromadného hrobu polských 
důstojníků v katynském lese. Asistovalo u ní 
dalších pět osob, avšak Masarykova osobního 
lékaře MUDr. Oskara Klingera nikdo nepřizval, 
dokonce mu nebylo povoleno ani nahlédnout do 
pitevního protokolu.

 Při tzv. „vyšetřování“ okolností Masarykovy 
smrti se se vším podezřele spěchalo. Šéf ústředny 
Stb JUDr. Jan Hora již dva dny po tragédii vydal 
zprávu o uzavření vyšetřování. Závěr? Sebevraž-
da ! Za tak krátkou dobu se ovšem žádné závažné 
vyšetřování skončit nedá a už vůbec ne v případě 
vrcholného politika. Ministr vnitra Václav Nosek 
se překonal ještě víc, když ohlásil Masarykovu 
sebevraždu veřejně ještě předtím, než mohla být 
provedena pitva! V den Masarykovy smrti 10. 
března ve 12. 02 hodin tutéž lež poprvé odvysílal 
i Československý rozhlas, ačkoliv nemohl mít 
k dispozici žádné oficiální závěry vyšetřování.
Bývá zvykem, že se státní pohřeb koná týden 
až deset dnů po skonu státníka. V případě Jana 
Masaryka byl pohřeb vypraven už 13. března, 
tedy pouhé tři dny po jeho nenadálém úmrtí. Nač 
ten spěch? Sebevrazi nechávají vždycky po sobě 
dopis na rozloučenou, Jan Masaryk nic takového 
neudělal! Stopy exkrementu na okenní desce 
svědčily o hrůze před smrtí - podle vyjádření 
předních psychiatrů je však člověk odhodlaný 
k sebevraždě vnitřně vyrovnaný a smířený. Jan 
Masaryk byl nadto člověk, o kterém se všeobecně 
vědělo, že má panický strach z tělesné bolesti  
– určitě by si tedy nezvolil takový drastický 
způsob dobrovolného odchodu ze života. A co ta 
kytička sněženek za uchem mrtvého ministra na 
katafalku ve smuteční síni Černínského paláce 
a příslušníci SNB, kteří nedovolili ani jeho staré 
hospodyni přiblížit se k rakvi? Nepochybně šlo 
o snahu zamaskovat ránu na spánku Jana Masa-
ryka, ať už pocházela od výstřelu z revolveru, vpi-
chu injekce či podle jednoho svědectví dokonce 
od průrazu jateční pistolí. Našly by se ještě další 
desítky závažných indicií a svědectví- není tu 
však pro ně prostor.

Záhadná úmrtí
 Po politické vraždě Jana Masaryka začali za 

záhadných okolností umírat lidé, zainteresovaní 
do celého případu. Nastalo období likvidace 
nepohodlných svědků, přítomných 10. března 
1948 v Černínském paláci. Přežilo jen několik 
vysokých komunistických funkcionářů. Těla za-
vražděných byla tajně zakopávána nebo spalována 
v martinských pecích na Kladně.

 Prostřednictvím velkého politického procesu 
z roku 1953, kdy byl podle sovětského scénáře od-
souzen generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slán-
ský a jeho tzv. „protistátní spiklenecké centrum“, 
byli nakonec definitivně odstraněni /popraveni/
i tito bývalí mocní, kteří věděli, jak Jan Masaryk 
zamřel. Naživu zůstal jen bývalý ministr vnitra 

Václav Nosek, hlava sovětské čeky v Českoslo-
vensku. Dnes už se ví, že právě Rudolf Slánský 
zosnoval politickou vraždu ministra Masaryka. Za 
nitky ovšem tahal z Kremlu J. V. Stalin.

Obnovené vyšetřování Masarykovy smrti 
v roce 1968 mělo za následek, že znovu začali 
záhadně umírat lidé. Tentokrát to byli příslušníci 
Státní bezpečnosti, kteří v roce 1948 přebrali od 
kriminalistů případ Masaryk a prohlásili ho po 
několika hodinách za sebevraždu. Všichni tito 
členové Stb zemřeli ve sledu několika dnů jedi-
ného měsíce - dubna 1968 a všichni údajně spá-
chali sebevraždu! Jednalo se o majora Bedřicha 
Pokorného, bývalého zpravodajce ministerstva 
vnitra /nalezen 9. dubna 1968 v lese u Brna s pod-
řezaným hrdlem a oběšený, dále o MUDr. Josefa 
Sommera /nalezen 26. dubna 1968 s prostřelenou 
hlavou/, JUDr. Josef Břešťanský /nalezen téhož 
dne oběšený nedaleko Prahy/ a konečně o podplu-
kovníka Jiřího Počepického /nalezen 27. dubna 
1968 oběšený blízko Mariánských lázní/.

Vůbec prvním člověkem, který dobře znal 
příčiny Masarykovy smrti a musel proto ze-
mřít, byl policejní lékař a vrchní zdravotní rada 
MUDr. Josef Teplý. Ten oficiálně spáchal sebe-
vraždu již několik dní po skonu Jana Masaryka. 
Příčinou smrti bylo požití silné dávky morfia. Po
ohledání těla ministra Masaryka byl ministrem 
vnitra Václavem Noskem a jinými komunistic-
kými pohlaváry donucen podepsat nepravdivý 
lékařský posudek, svědčící o sebevraždě. Své 
manželce doma ovšem řekl pravdu a varoval ji, že 
jsou oba ve velkém nebezpečí. Nedlouho po smrti 
MUDr. Teplého spáchala sebevraždu také ona.

Ještě předtím, než zemřel, sepsal ale  
MUDr. Josef Teplý pravdivou lékařskou zprávu 
o smrti syna prezidenta osvoboditele a tu peč-
livě uschoval u spolehlivých lidí. Vypracovaný 
záznam se podařilo v roce 1951 propašovat do 
zahraničí, kde ho 29. prosince uveřejnily New 
York Times.

Krátce po pohřbu Jana Masaryka dostal 
příslušník Státní bezpečnosti Zdeněk Starec 
od dr. Hory příkaz, aby policejního lékaře  
MUDr. Teplého předvedl. MUDr. Teplý zareago-
val takto: „Už jsem jim nahoře řekl vše. Dobře 
vědí, jak to bylo.“ Byl to také MUDr. Josef Teplý, 
který v přítomnosti inspektora Holoubka z Krimi-
nální ústředny na místě činu osudného 10. března 
1948 řekl: „Pánové, to je vražda !“ 

/dokončení v příštím čísle/
Vladimír Šavrda 

Kapitoly psané perem... 
(pokr. ze str. 1)

Zveme Vás do nově otevřených potravin

VEcERKA
V ulici J.P.Koubka 23, Blatná

Otevírací doba: po-ne od 6.00-20.00 hod.

Nabízíme:
  pečivo
  alko-nealko
  zelenina, ovoce
  drogerie
  mléčné výrobky
Za přijatelné ceny

Těšíme se na Vás

›
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Spole�nost

- záme�nictví

- obráb�ní

- broušení

- kovovýroba

- montáž
   I�O: 26080362  , DI�: CZ26080362

P�ijme na hlavní i vedlejší pracovní pom�r :

- záme�níky
- svá�e�e

      Nadpr�m�rný výkon = nadpr�m�rná odm�na

Provozovna : Kontakt : mob.: 607 864 329 
Vrbenská 25 606 486 771
388 01 Blatná 607 864 239

e-mail: engineeringblatna@seznam.cz
pavel.bezpalec@engineeringblatna.cz

o inzerce_100x150_label.indd   1 2/25/08   4:26:21 PM

V přeloženém termínu se koná kurz, v BL již 
avízovaný:

umělecké zpracování dřeva 
– základy 

i pro zatím-laiky, větší děti aj. tvořivé lidičky
Přijďte si vyrobit: ozdobný knoflík, prstýnek, jiný drobný
šperk…
Cena 350,- Kč / os.; v ceně je potřebný materiál, i 
zapůjčení nářadí. 
S sebou vezměte jen přezůvky, šikovné ruce, „oběd“ +  
jiné pití než kávu a čaj,  
Které si budete moci uvařit na místě. 
Lektorka Šárka Šindelářová, „řezbářka-šperkařka“ 
z Českých Velenic.
V sobotu 15.3.2008, cca 10 – 17 hod., v klubovně 1.p. 
DM SOU Blatná.
Neváhejte; lyžování dohoníte, a co s dlouhým předjarním 
časem… Počet míst omezen, několik obsazeno již 
z minula; rozhoduje pořadí závazné přihlášky na: 383 
412 332 (odpol.), 383 420 227 (dopol. + St, Pá); 604 123 
519;
nejlépe na mailové adrese: M.Vesela@info-office.cz

liv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.12) 
(4) Zbraň odebranou podle odstavce 1 je strážník povinen 
vrátit proti podpisu při propuštění osoby, nebrání-li tomu 
zákonné důvody, anebo ji předat spolu s osobou policii; 
o odebrání zbraně podle odstavce 1 sepíše strážník úřední zá-
znam a osobě, které byla zbraň odebrána, vystaví potvrzení. 
(5) Jestliže pominuly důvody pro odebrání zbraně podle 
odstavce 2 a nebrání-li tomu jiné zákonné důvody, vrátí 
se zbraň tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odebrána, 
pokud se tato osoba o vrácení zbraně přihlásí u úřadovny 
obecní policie, a jde-li o střelnou zbraň, u útvaru policie, 
uvedených v potvrzení o převzetí zbraně.

§ 15
Oprávnění zakázat vstup na určená místa

(1) Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úko-
lů obecní policie, je strážník oprávněn přikázat každému, 
aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa 
nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu 
strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení 
určeného místa může být použito technických prostředků. 
(2) Úkon podle odstavce 1 je strážník oprávněn provést 
též na žádost orgánu, který má obdobné oprávnění podle 
zvláštních předpisů.13).

Zákon o obecní policii (pokr. ze str. 2)

Únor v ZŠ J.A.Komenského Blatná
Ani únor, byť jsme ho začali pololetními a jarními prázdninami, nebyl 

skoupý na různorodé akce. Posuďte sami:
- v pondělí 11.února, první den po prázdninách,  proběhla ve školní družině 

soutěž „Skok do nového pololetí“. Byla to soutěž ve skoku do dálky z místa 
a děti při ní užily spoustu legrace

- nejinak tomu bylo i při maškarních  bálech školní družiny(13. a 22.úno-
ra), kdy ve škole bylo možné potkat princezny, berušky,čarodějnice,kovboje 
i piráty….

- dobu antického  Říma přiblížil  žákům vzdělávací program manželů Pěnka-
vových „Ave Caesar“, ve kterém se dozvěděli, jak se staří Římané oblékali, jak 
bojovali gladiátoři, jak byli vybaveni legionáři, jak se jedlo, stolovalo  apod.

- naším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí je i sběr starého papíru 
a víček od PET lahví. Pod názvem „Za starý papír (a víčka) nové knihy jsme 
tuto akci uspořádali 20.února. Výtěžek ze sběru totiž použijeme na nákup 
nových knih do žákovské knihovny. Tu se nám podařilo zmodernizovat a po 
instalaci počítače se stane naším informačním centrem

- v pátek 22.února přijel dětem mateřských a 1.stupně základních  škol 
zazpívat Pavel Novák. Nebyl v blatné poprvé, ale z jeho každého pořadu je 
poznat, že je původní profesí učitel a dětem  rozumí 

- v rámci předmětu volba povolání zahájili žáci osmých tříd sérii exkurzí 
do blatenských podniků; 25.února byla VIII.B v závodě DURA AUTOMO-
TIVE CZ,s.r.o.

- poslední akcí tohoto měsíce bylo další „Doktorské spaní“ ve škole. Se členy 
zdravotnického kroužku ho absolvovala p.vedoucí vychovatelka M.Džisová. 

Mgr.J.Karlíková, ředitelka školy
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PROJEKT  
COMENIUS NA  
SOŠ BLATNÁ

Výtvarná soutěž
Hlavní náplní třetího roku Projektu partnerství 

škol Comenius  na naší škole jsou mezinárodní 
mobility, tedy zahraniční cesty studentů a pedago-
gů na naše partnerské školy. Jsou jimi Gymnasium 
města Warstein (Německo), Základná škola Važec 
(Slovensko) a Hämeenlinnan lysean koulu (Fin-
sko). Součástí projektu jsou  také místní aktivity, 
jejichž smyslem je zapojit do projektu co nejvíce 
studentů s ohledem na jejich zájmy.

Jednou z těchto aktivit byla výtvarná soutěž 
vyhlášená v lednu  vedením školy. Soutěž byla 
určena pro studenty, kteří jsou schopni výtvarně 
zpracovat své představy o hledání společných 
perspektiv v Evropě, o rovných šancích pro 
všechny a o přípravě na budoucí povolání (tj. na 
hlavní témata tohoto projektového roku). Úkol to 
byl jistě nelehký. …Motivací pro studenty byla 
skutečnost, že vítězný výtvarný návrh bude využit 
na výrobu  triček pro Comenius týmy na našich 
partnerských školách. 

Zájem a nadšení studentů nás příjemně 
překvapily. Soutěže se zúčastnilo pět studentů 
s celkem 10 pracemi různých výtvarných stylů 
a technik. Skupinu hodnotitelů tvořilo  deset členů 
pedagogické sboru školy  a  nezávislý výtvarník,  
pan Petr Olejník

.Na 1. – 2. místě se společně umístili Petr VEL-
KÝ  ze třídy 2.A s prací „EU 4 LIFE“ a Vojtěch 
KOVÁŘ ze třídy 4.B s prací „Dvojice v krajině“. 
Oba získali čestné uznání ředitele školy a pou-
kázky na nákup výtvarných potřeb dle  vlastního 
výběru. Na 3. místě se s třemi obrázky   na téma 
Rovné šance umístila Alena PIXOVÁ ze 3.D 
a získala čestné uznání ředitele školy.

Dva vítězné návrhy budou použity na výrobu 
výše zmíněných triček. Tyto produkty spolu 
s marketingovým projektem Willkommen in 
Südböhmen/Vítejte v jižních Čechách poveze       
v březnu delegace našich studentek do Gymná-
zia města Warstein, kde se koná další pracovní 
schůzka projektu Comenius.

Všechny výtvarné práce jsou k vidění  na 
výstavce v prostorách SOŠ. Až potkáte teenagery 
s malými vlaječkami Česka, Německa, Slovenska 
a Finska na zádech, tak to jsou naši! Budou se jistě 
pyšnit obrázkem na prsou, který sami vytvořili. 
Přesvědčili své okolí o tom, že přemýšlejí o  dění  
kolem sebe a že jim toto není lhostejné. S takový-
mi studenty je radost spolupracovat.

Ing. Marie Švehlová, koordinátorka projektu
SOŠ Blatná

Pozn.:
Projekt Comenius obdržel grantovou podporu 

v rámci Programu celoživotního vzdělávání.  Za 
obsah tohoto textu ručí výhradně SOŠ Blatná 
a Evropská komise neodpovídá za žádné případné 
užití dotčených informací.

Co získáte? 
1000 K� za každého známého, který si
 U RSTS uzav�e smlouvu o stavebním spo�ení.
�ástka Vám bude p�ipsána na ú�et.

Co získá váš známý? 
Výhodnou smlouvu o stavebním spo�ení

za polovi�ní poplatek, 
       Nejmén� tak získá 1000 K�.
Dostane takto výhodnou smlouvu  i jinde? 

Neváhejte ! Zvýhodn�né podmínky platí pouze  
                             do 31.b�ezna 2008 

Telefonní kontakt : 724 / 071656 , 721 / 043438 

KDYŽ CHCETE OPRAVDOVÝ 
ČAJ A KÁVU

navštivte naši prodejnu  

„ROZMARÝNA“ 
na náměstí Míru.

Rozšířili jsme pro Vás sortiment  
o velký výběr kvalitních sypaných 

čajů, kávy a dalšího
příslušenství.

Těšíme se na Vás

Jan Spálený již 8. 3. v Blatné!
 

Jak bylo již dříve avizováno, v sobotu dne 
8. 3. (MDŽ) vystoupí v Hospodě U Datla 
Jan Spálený a ASPM. Jedná se o jednu z 
dalších hudebních lahůdek, na které jsme 
již v této osvěžovně, nejen nápojové, ale i 

kulturní, zvyklí. Nejen ženy zve pořaDatel. 

Václav Cheníček

Velikonoce na tvrzi v Kadov�

4.ro�ník sout�že „NEJHEZ�Í VELIKONO�NÍ
KRASLICE“

�� Srde�n� Vás zveme na velikono�ní výstavu, p�i které si m�žete
zakoupit výrobky a velikono�ní aranžmá d�tí ze ZŠ TGM Blatná. 

�� Zárove� si m�žete sami vyrobit drobné velikono�ní dekorace pod 
dohledem zkušených instruktor�.
Sou�ástí výstavy je tradi�ní „sout�ž o nejkrásn�jší kraslici“

�� P�íjem sout�žních kraslic prob�hne do úterý 18.3.2008 16.00 hod.
�� Nejvýše 3 ks p�inášejte do:

- prodejna „ZOFI market“ Kadov
- ZŠ TGM Blatná pí.Pilná

Otev�eno: sobota 22.3.  10.00 - 17.00 hod. 
    ned�le  23.3.  10.00 - 17.00 hod. 
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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

PŘIJMEME

TRUHLÁŘE
do výroby eurooken

mzda 90 - 120,- Kč na hodinu

tel.: 603 519 735

PODNIKEJTE KE 
SVOBODĚ
finanční i časové
tel.: 775 214 104 
        604 642 322
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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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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

PETR MAŇASKA – SLUŽBY 
PRO VÁS

Provádíme renovace dřevěných  
podlah:

broušení, drátkování, voskování, 
pastování, lakování.

Nadále provádíme čištění koberců, 
sedacích souprav a interiérů aut.
Objednávky na tel.: 776 270 415

Společnost LENALI CZ s.r.o. zabývající se zakázkovou 
truhlářskou výrobou v Kasejovicích

hledá
nové spolupracovníky na obsazení pracovních míst 

Truhlář
Lakýrník 

nabízíme:
 ●  zajímavou práci v zavedené a stále se rozvíjející firmě
 ●  nadstandardní platové ohodnocení dle pracovní výkonnosti

požadujeme:
 ●  samostatnost, spolehlivost
 ●  chuť pracovat a učit se novým pracovním  postupům

Kontaktní osoba: Nikola Fiala, 777 174 190
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Program kina - březen 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Sobota 1. března – zámek Blatná – 15,00 h.

BÝT ŽENOU V MUSLIMSKÉM  
SVĚTĚ
Válečná zpravodajka Petra Procházková, Ali-

chan, Ivanka Plíhalová, Jana Hradílková a další 
hosté a příznivci občanského sdružení Berkat, 
které se snaží pomáhat lidem v Afganistánu, 
Čečensku a také uprchlíkům v České republice, 
vystoupí v hudebně laděném pořadu.

Na setkání si můžete také prohlédnout výstavu 
fotografií

DOŽÍT SE LEPŠÍCH ČASŮ
případně si zakoupit ručně šitou panenku a tím 

přispět do sbírky Adžmal.
Výtěžek z akce bude věnován na sbírku 

Adžmal na transplantaci očních rohovek v Af-
ganistánu.

Vstupné dobrovolné

Úterý 4. března – zámek Blatná – 19,00 hod.
Koncert KPH
PANOCHOVO KVARTETO
J. Panocha – I. housle
P. Zejfart – II. housle 
M. Sehnoutka – viola 
J. Kulhan – violoncello 
-mezinárodně uznávaný kvartetní soubor 

vycházející z české kvartetní tradice, klade důraz 
na českou hudbu.

Pondělí 10. března – sokolovna – 19,00 hod.
Divadelní představení
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa 

zamilovaných, okouzlených, podvádějících i pod-
váděných. O lásce laskavé, vášnivé, vražedné, 
překvapivé a překvapující s detektivní zápletkou.
Vyprodáno 

Středa 19. března – sál ZUŠ – 10,00 hod.
KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ   
pro žáky ZŠ

Čtvrtek 20. března – sál ZUŠ – 17,00 hod.
KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ 
pro veřejnost 

Zájezdová představení do Hudebního di-
vadla v Praze:

ČARDÁŠOVÁ  PRINCEZNA
neděle 16. 3. a sobota 29. 3. – odjezd autobusu 

v 8,00 hod. od ubytovny Tesly
Obsazeno 

Čtvrtek 13. a pátek 14. března – ZŠ  T.G. 
Masaryka  od 9 – 16,00 hod.

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVA
Prodejní výstava prací děvčat výtvarného 

kroužku, paličkování a kroužku dovedných 
rukou

Sobota 1. března – sokolovna – 20,00 hod. 
NETRADIČNÍ   ŠIBŘINKY
Pro tanečníky i posluchače hraje známá sku-

pina ANČA  BAND

Pátek 7. 3. ve 20:00 hod.
Dokument ČSR, 2007, 119 minut, v českém 

znění
OBČAN HAVEL
/Aerofilms/
Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet

v roce 1992 a sledoval prvního českého prezi-
denta více než třináct let. 

Premiéry se nedočkal. Po jeho tragické smrti 
film dokončil Miroslav Janek.
Vstupné 70,- Kč  Mládeži přístupno

Středa 12. 3. v 19:00 hod.
Romanticko špionážní thriller USA, 2006, 157 

minut, s titulky
TOUHA OPATRNOST 
/BlueSky/       dvojprogram
Thriller se rozehrává v dravé době druhé svě-

tové války v koutu světa zvaném Šanghaj. 
Vstupné 65,- Kč   Mládeži přístupno

Pátek 14. 3. ve 20:00 hod.
Akční, thriller Francie, USA, 2007, 100 minut, 

s titulky
HITMAN 
/Bontonfilm/
Akční thriller podle počítačové hry. 
Režisér Xavier Gens natočil mrazivý akční 

thriller na motivy počítačové hry. V hlavní roli 
Timothy Olyphant. 
Vstupné 60,- Kč    Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 16. 3. ve 20:00 hod.
Muzikál, romantický USA, 2007, 131 minut, 

s titulky
ACROSS THE UNIVERSE 
/Falcon/                 dvojprogram
Nespoutanost ducha a nekonečná svoboda. 
Livepoolský přístavní dělník Jude se v Ame-

rice, kam cestuje aby našel svého otce, zamiluje 
do mladé dívky Lucy. A když její bratr odchází 
do Vietnamské války, stane se mírovým akti-
vistou... 
Vstupné 70,- Kč         Mládeži přístupno

Středa 19. 3. v 19:00 hod.
Thriller USA, 2006, 100 minut, s titulky
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
/BlueSky/ 
Nový thriller Davida Cronenberga (existenZ, 

Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí do prostředí 
ruských gangů v Londýně. Hlavním hrdinou je rus 
jménem Nikolaj Lužin, který pracuje pro jednu 
velmi „významnou“ mafiánskou rodinu...
 Vstupné 65,- Kč  Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 21. 3. ve 20:00 hod.
Komedie, romantický USA, 2007, 115 minut, 

s titulky
TĚSNĚ VEDLE
/Bontonfilm/
Jak manžel po svatbě prokoukl... 
Až na svatební cestě Eddie (Ben Stiller) zjistil, 

že našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel 
není jeho novomanželkou... Americká komedie 
o ženitbě a lásce. 
Vstupné 60,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 23. 3. ve 20:00 hod.
Tragikomedie ČR, 2007, 85 minut, 
CHYŤTE DOKTORA
/Bontonfilm/
Manželský trojúhleník. 
Příběh muže, který se ocitne na vrcholu 

manželského trojúhelníku a čeká ho perný den. 
V debutu režiséra Martina Dolenského si zahrála 
Tatiana Vilhelmová i muzikant Michal Malátný. 

Hrají: Michal Malátný, T. Vilhelmová, I. Jan-
žurová, V. Javorský, L. Sobota aj.
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

Středa 26. 3. v 19:00 hod.
Drama, válečný, psychologický USA, 2007, 

90 minut, s titulky
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 
/Bontonfilm/
Válka v Afghánistánu. 
Válka v Afghánistánu z pohledu tří naprosto 

odlišných lidí. Americký senátor obhajuje svoje 
stanoviska před novináři....
Vstupné 60,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné

Sport: 
Sobota 22. března 

Zahájení cyklistické sezony
MEMORIÁL  CH. BATTAGLII,  
S. ŘÍHY, M. KREJČÍHO
Start ve 14,00 u budovy ZŠ v Sedlici.
Délka okruhu 23 km.
Vhodné pro všechny věkové kategorie a pro 

všechny stupně výkonnosti.
Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti ve 

spolupráci s MěÚ Blatná a MěÚ Sedlice.

Fotbalový stadion TJ Blatná
CUP  2008 – hrací plán
Muži:                       Dorost:
sobota 1. 3.              neděle 2. 3., 9. 3., 16. 3.

NOVINKA
Oznamujeme zájemcům o divadelní před-

stavení v sokolovně, že si mohou objedná-
vat vstupenky rovněž elektronickou službou  
www.mesto-blatna.cz 

Odkazy najdete v části Pro občany – kultura 
– automatická rezervace vstupenek nebo na hlav-
ní stránce vpravo –  Kultura Blatná - rezervace 
vstupenek 

Připravujeme a duben:

Koncert KPH – Jiří Hlaváč, A. Strejček…
Koncert pro ZŠ – Drobek 
Zábavný pořad – „Chcete nás…?“ účinkují: M. 

Pitkin, Z. Srstka, F. Sysel, I. Azubuike. 
Předprodej vstupenek 3. 3. na odd. kultury
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 PORTS

Jaroslav Pudil SCV Blatná,obsadil v anketě spor-
tovec okresu Strakonice celkové 10.místo

BLATENSKÁ  ATLETIKA
Malí atleti se zúčastnili v sobotu 23.2.2008 závodů, které se konaly v českobudějovické  sportovní 

hale . Závodilo se v těchto disciplínách: 50m, skok daleký, 300m, 200m. Závod byl určen pro roč-
níky 1996 a mladší. Pro zajímavost přikládáme výsledky z disciplín, kterých se zúčastnili blatenští 
závodníci.

Dívky 1998 – ročník narození   Dívky 2001
50m   200m
1. Burdová Magdalena    SK Čečová ČB   8,3 s 1.Lisová Barbora  AT Písek       46,6 
7. Loudová  Hana            TJ  Blatná           9,4  2.Sokolová Lucie  TJ Blatná      50,7
Dálka   3.Zoubková Lucie TJ  Blatná    50,8
1.Burdová  Magdalena   SK Čečová ČB   340cm Dálka
7. Loudová Hana            TJ  Blatná           246 1. Zoubková Lucie   TJ  Blatná   257  
Dívky 1999    2. Lisová Barbora    AT Písek     253
300m   3. Zoubková Lucie TJ Blatná   245 
1. Mikešová Michaela     Sokol ČB      67,6
4. Žáčková  Natálie          TJ  Blatná     85,1 Kluci 1998
Dálka   50m
1. Mikešová Michaela    Sokol ČB     312 1. Fleischman Jan    Milevsko       8,3   
3. Žáčková  Natálie         TJ  Blatná    280 8. Cink Jaroslav  TJ  Blatná          9,8
Dívky 2000   300m
200m   1. Fleischman Jan   Milevsko      70,1
1. Surá  Tereza    SK Čečová ČB    42,9 8. Cink Jaroslav   TJ Blatná        85,8
7. Michálková Tereza  TJ Blatná     54,7   Dálka
Dálka   1. Fleischman Jan   Milevsko     342   
1. Kružíková Pavlína  SK Čečevá ČB   306 8. Cink Jaroslav     TJ  Blatná       264
6. Michálková Tereza   TJ  Blatná         228 Kluci 1999
Dívky 2001   50m
50m   1. Jakeš Josef    Chyšky             8,3
1. Lisová Barbora   AT  Písek     10,0 3. Louda Petr    TJ  Blatná        8,7
2. Zoubková Lucie   TJ  Blatná    10,4
4. Sokolová Lucie     TJ Blatná     10,9 300m
   1. Beran Jan  SK Čečová ČB      64,2
 Kluci 1999   4. Louda Petr TJ  Blatná            67,7
 Dálka
1.  Jakeš Josef      Chyšky        343 Kluci 2001
2. Louda Petr       TJ  Blatná    330 Dálka
Kluci 2001   1. Vlach Vojtěch   SK Čečová ČB   290
50m    4.  Ondřej Chvátal  TJ  Blatná         256
1. Vlach Vojtěch    SK  Čečová ČB   9,5
4. Chvátal Ondřej   TJ  Blatná           10,1
Na závěr si dovolím připomenout, že po dvouleté pauze jsem se vrátil k trénování. Tudíž jsme opět 

dva tzn., Jaroslava Mlsová (tel 605 476 129), Roman Barto - Jasánek  (tel 604 101 620)
 Máme zájem, aby se naše řady rozrostly, do konce března jsme v tělocvičně:
      Pondělí    od  17,00 hod   do   18,00 hod,   ZŠ  Komenského
      Čtvrtek   od   17,00 hod   do   18,30 hod,   Střední odborná škola, V Jezárkách
Od dubna, pokud počasí dovolí, máme v plánu trénovat na stadionu na dráze.

3. ročník 
BLATNÁ 

CUP
Pátek 29.2.2008
Klatovy B - Sušice      3:0 (0:0)

B: 57.min Meszároš, 58.min vlastní, 68.min 
Pavlík

Sestavy: Klatovy B - Lorenc, Rendl, Voráček, 
Veselka, Moser, Bouberle, Matějka, Rejthar, 
Janda, Meszároš, Gyorgy (Matějka, Lávička, 
Lorenc)

Sušice - Kindelman, Kodýdek, Klíma, Dulík, 
Hupka, Hrach,Cihlář, Hubáček, Procházka, Junek, 
Kočí (Tuček, Chmelík, Míček)

Sobota 1.3.2008
Dříteň - Milín             1:2 (0:2)

B: 70.min Klimeš - 21.min Krejčí, 70.min 
Klimeš

Sestavy: Dříteň - Pospíšil, Klimeš, Slepička, 
Kolařík, Koudelka, Stulík, Florián, Pečenka, 
Šíma, Smílal, Mašek (Profant, Pech)

Milín - Holan, Sváda,  Marvan, Pacina, Zá-
koutský, Škopek, Soukup, Venta, Vitásek, Krejčí, 
Lundák (Vančát, Bejček, Sládek)

Nepomuk – Bělčice     4:0 (1:0) 
B:43.min Švec – 55, 63.min Vosyka Václav, 

87.min Vosyka Jakub
Sestavy: Nepomuk - Baroch, Ticháček, Švec, 

Svoboda, Herout, Kolařík, Racek, Bohatý, 
Hora, Martinek, Vosyka V. (Vosyka J., Baran, 
Kalabza,)

Bělčice - Diviš, Toman, Krejčí, Zamrazil P., 
Suda, Vejšický, Krameš, Kočovský, Hevera, 
Hlaváč, Uhlíř (Šustr, Hevera)

        

Blatná-Hradešice      1:1 (0:0)
 B: 68.min Čadek(penalta) – 83.min Křesák

Sestavy: Blatná - Fiřt, Skuhravý, Pikolon, Ča-
dek P., Uldrich, Vanduch, Paprštejn, Kratochvíl, 
Nový, Rubáš, Jiřinec (Jirka, Čadek L., Krajzl)

TABULKA - Blatná CUP 2008
po 7. kole

1. Milín  7 5 2 0 22 :   8 17
2. Blatná  7 5 2 0 18 :   7 17
3. Dříteň  7 4 1 2 12 :   9 13
4. Sušice  7 3 0 4 10 : 18 9
5. Klatovy dor. 7 2 2 3   8 : 10 8
6. Hradešice 7 2 1 4 10 : 12 7
7. Nepomuk 7 2 0 5 12 : 16 6
8. Bělčice  7 1 0 6   7 : 19 3

Hradešice – Šůs, Řezáč, Hlaváč M., Šmrha, 
Hlaváč V., Křesák, Novák, Šašek   Kopal, Fran-
čík, Lávička (Melka M., Hanojský, Kodýdek, 
Melka L.)
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Sádrokarton - Izolace 
Navštivte novou prodejnu 

stavebního materiálu, zam��enou
na systémy suché stavby. 

Otevírací doba: 
Po-Pá 7 – 16  ,   Sobota 8 – 11 

Tel. 777 268 264, fax 383 421 078 
takogips@seznam.cz

Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 

Prosba
Prosím obyvatele v Blatné a okolí, kteří viděli 

v pondělí 25.2.2008 cca v 15:30 hodin bílého Fa-
vorita neznámé SPZ, který nám před ubytovnou 
Tesly srazil pejska - labradorského retrívra zlaté 
barvy, aby v případě bližších informací (SPZ,..) 
kontaktovali tel. číslo 607209954.

Výsledky 
hokejbalistů

2.NHbL
SK Suchdol nad Lužnicí - TJ Datels Blatná  

7:2  (0:0,4:1,3:1) Pangrác M., Pangrác Z.

OL ČB
TJ Datels Blatná B - HC Švantlův Dvůr Písek 

B  4:3 ss  (2:0,0:0,1:3) Říha 2, Vacek, Brož

NHbL SD
TJ Datels Blatná - HbC Zliv  1:4   (0:0,0:2,1:2)  

Lexa
TJ Datels Blatná - HbC Zliv  2:1   (1:1,1:0,0:0)  

Kalmunzer, Matějka

MČR SŽ
TJ Datels Blatná - SK Suchdol nad Lužnicí   

10:1   (3:0,5:1,2:0)  Paukner 3, Matějka 2, Zeman, 
Peleška, Šorna, Říha, Sádlo

TJ Datels Blatná - SK Suchdol nad Lužnicí 
13:4  (4:2,4:2,5:0) Peleška 3, Sádlo 3, Čejka 2, 
Matějka 2, Šorna, Kust, Říha

Příští domácí zápas:
2.NHbL
neděle  9.3.2008  14:00
TJ Datels Blatná - TJ HC Dranreb Nová  
                                Včelnice

Oznámení 
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova a Mateřské 

školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2008/2009.

Zápisy se budou konat 
v úterý dne 22.4.2008 od 8-15 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č. 822

pro MŠ Vrchlického: v budově Vrchlického č. 726
v budově Husovy sady č. 746

 

Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

PořaDatel

ŠIBŘINEK 2008
TÍMTO DĚKUJE VŠEM 

SPONZORŮM A ÚČASTNÍ-

KŮM ZA ZDAŘILÝ PRŮBĚH   

      AKCE.
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