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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

(pokrač. na str. 8)

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

/ dokončení z minulého čísla /

Kdo vraždil?
Jak již bylo předesláno, ministr Jan Masaryk byl odstraněn na pokyn 

sovětského vedení a zosnování jeho vraždy se stalo úkolem pro tehdejšího 
generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského. Kdo ale přímo Jana 
Masaryka zabil? Na tuto otázku dodnes bohužel neexistuje uspokojivá 
odpověď i když teorií se v průběhu desetiletí vynořilo hned několik. Asi 
nejčastěji bývá označován za Masarykova vraha major Augustin Schramm, 
kterého tehdejší mocní pověřili spolu s Rudolfem Slánským, Bedřichem 
Geminderem a Osvaldem Závodským „vyřešením záležitosti Jana Masa-
ryka“. S touto skupinou úzce spolupracoval ještě tehdejší šéf  5. oddělení 

ministerstva obrany- zpravodajství- 
plukovník Bedřich Reicin a také major 
Bedřich Pokorný z ministerstva vnitra. 
Myšlenka na zatčení a uvěznění Jana 
Masaryka byla představiteli KSČ za-
vržena - obávali se negativní reakce 
domácí i mezinárodní veřejnosti. Pokus 
najít nějaké kompromitující materiály 
a jimi pak syna prezidenta osvoboditele 
vydírat a přimět ke spolupráci ztrosko-
tal - příslušníci Státní bezpečnosti při 
prohlídce Masarykova bytu a kanceláře 
nic nenašli. Objevil se tedy odporný 
scénář na politickou vraždu, která 
měla navenek působit jako sebevražda, 
a ten byl do písmene naplněn. Přispěla 
k tomu významně averze a nedůvěra, 

kterou choval k Masarykově osobě sovětský velvyslanec v Praze Valerian 
Alexandrovič Zorin. Českoslovenští komunisté se obávali, aby se v případě 
jejich liknavosti neobrátila vůči nim. 

O hlavní roli majora Augustina Schramma při likvidaci Jana Masaryka 
vypovídá svědectví Dobroslava Pičmana, od skončení 2. světové války až 
do roku 1949 magistrátního komisaře Národního výboru hlavního města 
Prahy. V létě 1949 došlo k jeho zatčení- důvod se nikdy nedozvěděl. Po 
brutálních policejních výsleších byl převezen Dobroslav Pičman na Pankrác, 
kde se setkal s MUDr. Provazníkem. Ten mu důvěrně sdělil, že ošetřoval 
dva zmučené muže Choce a Šádka, kteří měli údajně zabít krátce po Ma-
sarykově smrti právě majora Schramma / to jim nikdy nebylo prokázáno /. 
Choc a Šádek MUDr. Provazníkovi přísahali, že oni se ničeho nedopustili, 
ale major Schramm že zavraždil Jana Masaryka. Učinil tak prý z příkazu 
NKVD, které byl členem. Tuto závažnou výpověď učinil Dobroslav Pičman 
na půdě Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu v roce 
2000. Majora Augustina Schramma označili za Masarykova vraha i mnozí 
další svědci, propojení s touto kauzou. Choc a Šádek, označení za pachatele 
vraždy majora Schramma, byli nakonec popraveni, i když jim vinu nikdo ne-

prokázal. Podle všeho se stali obětí estébácké hry. Major Augustin Schramm 
byl zastřelen 27. května 1948, a to bezpochyby na rozkaz generálního ta-
jemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského, který ho přímo řídil a potřeboval ho 
naléhavě a provždy umlčet.

Jako o vrazích Jana Masaryka se hovořilo ale i v případě jiných osob. 
Spekulovalo se o kapitánovi Stb Miroslavu Pichovi-Tůmovi. Ten se stal 
likvidátorem České strany národně socialistické. Šlo o sadistického estébáka, 
který byl schopen prakticky všeho. V roce 1995 spáchal sebevraždu. Jiná 
verze ukazuje na podplukovníka Vojtěcha Kohouta, osvětového důstojníka 
v prvním Československém armádním sboru a agenta NKVD. Ten osudné-
ho 10. března 1948 rozrušeně oznamoval telefonem, že „Pérák doskákal“. 
V kapse mu našli razítko Masarykova podpisu. V závažném podezření se ocitl 
zasloužilý partyzán Josef Vávra-Stařík, jehož skupina partyzánů provedla 
v Masarykově bytě v noci na 10. března 1948 domovní prohlídku. V roce 
1953 byl popraven. Podle další verze zajistil major Augustin Schramm přístup 
do Masarykova bytu dvěma pracovníkům NKVD, nájemným zabijákům, 
vyslaným do Prahy speciálně za účelem vraždy Jana Masaryka. Na tomto 
dramatu se měl podílet spolu se zmiňovanými jedinci příslušník SNB Václav 
Sedum, který údajně odvolal stráže od zadního vchodu.

Velice zajímavé je svědectví vysloužilé plukovnice NKVD- KGB Je-
lizavety Alexandrovny Paršinové, která působila v letech 1945-1953 na 
území Československa. Ta v několika rozhovorech pro média v minulosti 
prohlásila, že zná identitu Masarykových vrahů. Podle jejího tvrzení odmítl 
Jan Masaryk spolupracovat se sovětskou zpravodajskou službou a byl proto 
vyhozen z okna Černínského paláce. Na této akci se měli přímo podílet 
generál Michail Iljič Bělkin a Michail V. Bondarenko, později svědkyně 
jmenovala ještě generála Alexandra Michajloviče Korotkova. Není bez za-
jímavosti, že generál Bělkin byl pověřován likvidací nepohodlných politiků 
i v jiných státech. Měl také dohled nad sovětizací Balkánu. Byl pověstný 
svou služební horlivostí a slepou ochotou vykonat jakýkoliv Stalinův roz-
kaz. Podle J. A. Paršinové se generál Bělkin vraždou Jana Masaryka přímo 
vychloubal. Doslova prý jí do očí řekl: „Byl jsem to já, spolu s kapitánem 
Bondarenkem. To my jsme vyhodili Masaryka z okna. Sotva jsme ho zvládli, 
takový to byl udělaný strejda.“

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
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 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
§ 16

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený 
prostor

(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život 
nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda 
na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt 
nebo jiný uzavřený prostor (dále jen“byt“), 
vstoupit do něho a provést v souladu s tímto 
zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatře-
ní k odvrácení bezprostředního nebezpečí. 
(2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných 
opatření podle odstavce 1 je strážník povinen 
zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; ne-
musí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
(3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných 
opatření podle odstavce 1 je strážník povi-
nen neprodleně vyrozumět uživatele bytu 
a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak 
učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. 
(4) O otevření bytu a provedených opatřeních 
sepíše strážník úřední záznam.

§ 17
Oprávnění odejmout věc

(1) Strážník je oprávněn po předchozí marné 
výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze 
mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být 
vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. 
(2) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je 
v nápadném nepoměru k povaze přestupku. 
(3) O odnětí věci sepíše strážník úřední záznam 
a osobě, jíž byla věc odňata, vystaví potvrzení 
o odnětí věci; odňatou věc předá strážník orgánu, 
který je příslušný o přestupku rozhodnout.

§ 17a
(1) Strážník je oprávněn použít technický pro-

středků k zabránění odjezdu vozidla, které bylo 
ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla 
zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy 
silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chod-
níku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem 
proveden neoprávněný zábor veřejného pro-
stranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje. 
(2) Technických prostředků k zabránění 
odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 po-
užít, jen jsou-li zajištěny nepřetržitě pod-
mínky pro jejich bezodkladné odstranění. 
(3) Technické prostředky k zabránění odjezdu 
vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po pří-
padném projednání přestupku v blokovém řízení 
nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo 
na místě ponechala, nebo po provedení úkonů 
nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby. 
(4) Technických prostředků k zabránění od-
jezdu vozidla z důvodů uvedených v od-
stavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které 
a) tvoří překážku silničního provozu, nebo 

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbro-
jených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, 
Sboru požární ochrany, vozidlo určené k posky-
tování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy 
nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit 
podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je 
Česká republika vázána

(5) Přiložení a odstranění technických pro-
středků k zabránění odjezdu vozidla se provádí 
na náklady osoby, která vozidlo na místě pone-
chala. 

§ 17c
Oprávnění ke vstupu 

do živnostenských provozoven
Strážník je při plnění úkolů obecní policie 

oprávněn vstupovat v živnostenských provozov-
nách) v prodejní nebo provozní době do všech 
prostor určených pro zákazníky. Tím není dotčeno 
ustanovení § 16, pokud jde o vstup do bytu nebo 
jiného uzavřeného prostoru.
Použití donucovacích prostředků, psa a služeb-

ní zbraně strážníkem
 

§ 18Donucovací prostředky
(1) Donucovacími prostředky jsou
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, 
b) slzotvorné prostředky,
c) obušek, 
d) pouta,
e) úder služební zbraní 
f) hrozba služební zbraní
g) varovný výstřel ze služební zbraně,
h) technické prostředky k zabránění odjezdu 

vozidla (§ 17a).
(2) Donucovací prostředky je strážník opráv-

něn použít k ochraně bezpečnosti jiné osoby nebo 
své vlastní nebo majetku, k zabránění výtržnosti, 
rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně naru-
šován veřejný pořádek; pouta smí však použít jen 
při předvedení osoby, která klade odpor, nebo při 
omezení osobní svobody; donucovací prostředek 
podle odstavce 1 písm. e), f) a g) je strážník opráv-
něn použít pouze, jestliže jsou splněny podmínky 
pro použití služební zbraně podle § 20 odst. 1.

(3) Před použitím donucovacích prostředků 
podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník po-
vinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby 
upustila od protiprávního jednání s výstrahou 
„jménem zákona“, že bude použito donucovacích 
prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život 
nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby 
a zákrok nesnese odkladu.

(4) O tom, který z donucovacích prostředků 
použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situ-

INFORMACE Finančního úřadu v Blatné 
Daňová přiznání k daním z příjmů  lze v posledním březnovém týdnu podat v těchto hodinách: 
            úterý   25.3.2008 :  7.00  - 18,00   hod.
 středa 26.3.2008 :  7,30  - 18,00   hod.
 čtvrtek  27.3.2008 :  7,00  - 18,00   hod.
            pátek   28.3.2008 :               7,00  - 18,00   hod.
 pondělí 31.3.2008 :  7,30  - 18,00   hod.
Pokladní hodiny úřadu:    pondělí, středa  7,30 – 12.00 hod     13.00 – 15.30 hod. 
V posledním týdnu před termínem pro podání přiznání, tj. od 25.3.2008 do 28.3.2008,  bude 

pokladna úřadu otevřena denně  úterý, čtvrtek a pátek 8, 00 – 11,00  12,00 – 13,15 hod.
Daň lze uhradit i převodem z účtu a daňovou složenkou. Složenky je možné získat i na poštách. 

Úhrada daní z příjmů  složenkou je bez poplatku.
Číslo účtu Finančního úřadu v Blatné   :   předčíslí - 47624291/0710
Bankovní předčíslí pro platbu daně z příjmů fyzických osob: 721
Spojení:  telefon ústředna , podatelna:    383 452 111
   

Adresa e-podatelny pro elektronicky
podávaná přiznání v aplikaci EPO   :       http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html
 e-mail  úřadu                             :       podatelna@blt.cb.ds.mfcr.cz

Upozornění k dani z nemovitostí:
Vážení vlastníci pozemků v  k.ú. Blatná, Hajany, intravilánu  obce Předmíř, intravilánu obce 

Tchořovice. 
Dovolujeme si připomenout, že  vlastníci pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v podobě 

parcel katastru v uvedených katastrálních územích, mají nově povinnost uvést tyto pozemky ve  
svých daňových přiznáních. Poslední den pro podání těchto přiznání k dani z nemovitostí na rok 
2008 je 30.4.2008.

Číslo účtu pro daň z nemovitostí : předčíslí –47624291/0710
předčíslí pro daň z nemovitostí je 7755
Daň z nemovitostí lze zaplatit daňovou složenkou na poště bez poplatku.

ace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákonem; 
přitom použije takového donucovacího prostřed-
ku, který je nezbytně nutný k překonání odporu 
osoby, která se dopouští protiprávního jednání. 
(5) Strážník je povinen dbát, aby použitím do-
nucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu 
nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 
protiprávního jednání.

§ 19
Použití psa

(1) Strážník je oprávněn použít namís-
to nebo vedle donucovacích prostředků též 
psa; ustanovení tohoto zákona o donucova-
cích prostředcích se přitom použije obdobně.  
(2) Způsobilost psa k použití podle odstavce 1 
musí být osvědčeno policií.

§ 20
Použití služební zbraně

(1) Strážník je oprávněn použít služební zbraň 
a) za podmínek nutné obrany nebo za podmínek 
krajní nouze,                             (poktač. na str. 6)

Vítáme nové 
čtenáře

Toto číslo Blatenských listů vychází ve 
větším nákladu a je distribuováno v městech 
a obcích Svazku obcí Blatenska (SOB) spo-
lečně s přílohou SOB.

Dnes se tedy dostávají Blatenské Listy do 
rukou nových čtenářů.  Věřím, že Vás Listy 
alespoň trochu potěší, že si v nich najdete 
nějaké zajímavé informace. Čísla Blatenských 
listů bez přílohy SOB jsou ditribuovány jen 
v Blatné a jejích částech. Koupit si je můžete 
každých čtrnáct dní v knihkupectví u Polán-
ských na třídě JP Koubka v Blatné

Zdeněk Malina
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Za posledních 5 let se městská zeleň začala 
výrazně měnit. Někde k lepšímu a někde, pravda, 
k horšímu. Od roku 2003 bylo na pozemcích, 
které můžeme zahrnout pod pojem veřejná zeleň, 
poraženo celkem 516 ks dřevin. Vidíte-li součet 
všech dřevin, je to až neuvěřitelné. Nutno dodat, 
že toto číslo zahrnuje všechny dřeviny, tzn. ve 
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny jsou 
to všechny dřeviny rostoucí mimo les, a to jak 
strom rostoucí jednotlivě nebo ve skupině tak 
i keř. Celkový počet 516 ks dřevin v sobě zahrnuje 
i dřeviny poškozené při orkánu Kyrril v lednu 
2007 (zejména na novém hřbitově a v ulici Šilho-
va), dále všechny keře a stromy, které bylo nutno 
pokácet v rámci revitalizace zeleně v Husových 
sadech v Blatné.

Na druhou stranu nechalo město vysadit v le-
tech 2003 – 2005 celkem 94 ks dřevin, z toho 64 
vzrostlých stromů a téměř 30 keřů. 

Následující rok 2006 bylo již vysazeno 370 ks 
dřevin, z toho sice „jen“ 20 vzrostlých dřevin, 
ale prostřednictvím Technických služeb města 
Blatná bylo zajištěno k výsadbě na 200 ks keřů 
(vnitroblok sídliště Nad Lomnicí, u hlavní bu-
dovy radnice, u sídliště rodinných domků Na 
Blýskavkách atd.). Dále rodiče dětí z blatenských 
mateřských škol vysadili keřové a trvalkové 
záhony v areálech mateřských škol (100 keřů). 
Za to jim patří velký dík. Žáci vyšších ročníků 
Základní školy Holečkova si vysadili celkem 50 
keřů v areálu své školy.

Na podzim 2006 a následně na jaře 2007 za-
ložili žáci a žákyně ze druhého stupně ZŠ TGM 
Blatná keřový záhon v nově upraveném parku na 
levém břehu Závišínského potoka u Dukelského 
nábřeží. I jim patří upřímné poděkování. Připojili 
ruku k dílu, na kterém se sami aktivně podíleli již 
od přípravy návrhu řešení části dětského parku. 
Díky jejich přístupu ke zpracování návrhu řešení 
zanedbané části parku město získalo část finanč-
ních prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR (MMR) na realizaci parku u ZŠ TGM Blatná. 
Ve stejné době žáci ZŠ JAK Blatná připravovali 
návrh řešení vnitrobloku sídliště Nad Lomnicí. 
I jejich návrh byl realizován díky jejich nápadům 
za finanční podpory MMR.

V loňském roce již bylo vysazeno více než 
1.000 kusů dřevin, z toho 103 kusů vzrostlých 
stromů a více než 900 ks keřů včetně dříve uve-
dených výsadeb. Na zlepšování stavu zeleně se 
podíleli i členové TJ Blatná, kteří za povolené 
kácení dřevin z roku 2006 vysadili na jaře 2007 
celkem 240 keřů jako základ nového živého plotu 
u letního stadionu. Samozřejmě mají povinnost 
následné péče o tuto novou výsadbu. Ta jim byla 
uložena v souladu se zákonem o ochraně přírody 
a krajiny na dobu 5 let od výsadby. Následná péče 
znamená mj. zálivku vysazených keřů v době 
sucha, pletí, přihnojování, zdravotní řez a také 
zajištění nové výsadby za uhynulé nebo znehod-
nocené kusy. 

Město Blatná nechalo v roce 2007 za finanční
podpory Státního fondu životního prostředí ČR 
vysadit v Husových sadech na 631 ks dřevin 
(z toho 9 ks vzrostlých dřevin, ostatní jsou keře, 
protože v hustém porostu není potřeba další 
výsadba vzrůstných stromů) a v roztroušených 
skupinách bylo vysazeno více než 450 ks trvalek. 
Nejen že byly pokáceny prosychající dřeviny, 

nevhodné nálety a poškozené stromy, více než 1/3 
dřevin byla odborně ošetřena a u některých dřevin 
bylo přistoupeno k instalaci bezpečnostní vazby 
koruny dřevin. Vše je směřováno k významnému 
výročí městského parku. Husovy sady byly zalo-
ženy právě před 100 lety. 

Na novém hřbitově bylo vysazeno celkem 
43 ks vrostlých dřevin podél jižní a západní hra-
nice hřbitova. Proti hlavnímu vchodu na hřbitov 
byl založen keřový záhon, který byl doplněn 
stínomilnými trvalkami. Po škodách způsobených 
loňským orkánem Kyrril a po nepříznivém prů-
běhu počasí v posledních letech je to první krok 
k tomu, aby místu byla zachována důstojnost 
a pietní ráz. 

Obchodní společnosti LIDL za povolené 
kácení při stavbě prodejny a parkoviště v Blatné 
bylo uloženo vysadit celkem 51 ks vzrostlých 
dřevin (z toho 6 ks u parkoviště, 8 ks v ulici 
K Jatkám, obě místa s keřovou podsadbou, dále 
7 ks u zimního stadionu a 30 ks na sídlišti Na Bílé 
husi a U Čertova kamene). I obchodní společnosti 
byla uložena povinnost následné péče o novou 
výsadbu. 

Vedle postupného zlepšování stavu zeleně ve 
městě se zlepšuje i přístup nás všech  k zeleni 
ve volné krajině nebo chcete-li mimo zastavěné 
území. Město získalo finanční dotaci od Státního
fondu životního prostředí ČR na výsadbu liniové 
zeleně podél obnovené cesty na Kátlperk a na 
výsadbu roztroušené zeleně na vlastní ploše 
na Kátlperku. Bylo vysazeno celkem 308 ks 
vzrostlých dřevin s převahou listnáčů. Dalším 
pěkným a významným počinem je i výsadba 
dřevin v okolí rybníka Zadní Topič a podél cesty 
z Paštické silnice k rybníku Kaneček. Realizaci 
této výsadby zajistila paní Josefína Hildprandtová, 
i když výsadba jí byla uložena jako povinnost ze 
zákona o ochraně přírody a krajiny za povolené 
kácení jiných dřevin. 

Péče o zeleň není jen kácení dřevin a nové 
výsadby. Péče o zeleň zahrnuje ošetřování dřevin 
(např. pravidelné tvarování lip v ul. Šilhova, tř. 
TGM atd., tvarování buků a habrů v Jiráskově 
ul. a ve Fügnerově ul.)., sekání travnatých ploch, 
pletí, zalévání, přihnojování a obnova trvalkových 
i keřových záhonů atd.. Významné je ošetřování 
vzrostlých dřevin (např. dříve zmíněné ošetření 
dřevin v Husových sadech v r. 2007, ve stejném 
roce bylo přistoupeno k ošetření všech dřevin 

uvnitř areálu MŠ Šilhova a k převážné části 
vzrostlých dřevin v areálu MŠ Vrchlického). 
V letech 2006 - 2007 byly ošeřeny všechny dře-
viny na starém hřbitově a po odstranění škod po 
orkánu Kyrril byla ošetřena převážná část dřevin 
uvnitř areálu nového hřbitova atd.. V r. 2006 bylo 
provedeno ošetření převážné části jírovců (kašta-
nů) v ul. Nerudova, v r. 2005 byly sníženy koruny 
lip v ul. Holečkova u rybníka Pustý atd. Bude 
pravděpodobně nutné přistoupit k vyhodnocení 
zdravotního stavu dřevin na novém hřbitově a ná-
sledně učinit kroky k odstranění nebezpečných, 
nevhodných a nezdravých dřevin. Podobně bude 
město postupovat i v dalších lokalitách. 

Zelených ploch ve městě, které budou v nej-
bližším období potřebovat zásah do vzrostlé 
zeleně, je mnoho. Předpokládáme postupné řešení 
vznikajících problémů, střetů zájmů. Vážíme si 
pozornosti občanů, kterou věnují svému nejbliž-
šímu okolí. Děkujeme každému, kdo se podílí na 
zlepšení stavu zeleně nejen na „své“ zahrádce, ale 
i na plochách veřejného prostranství. Věříme, že 
všichni pochopí, že nelze vyřešit vše najednou 
jakoby mávnutím kouzelného proutku. K někte-
rému kácení vzrostlých stromů bylo přistoupeno 
zejména z důvodů existence inženýrských sítí 
(např. pokácení borovic černých v ul. Boženy 
Němcové, které rostly přímo nad plynovodem), 
dále z důvodů poškození dřevin v lednu 2007 
(např. douglasky a smrk u garáží v ul. Nerudova, 
areál nového hřbitova, areál MŠ Vrchlického atd.), 
ohrožení okolí (např. topol na dětském hřišti u ZŠ 
TGM Blatná, ze kterého byl následně vyroben 
herní prvek pro děti) atd. Vždy se snažíme po 
odkácení dřevin vysadit nové dřeviny, vhodné 
do městské zástavby (adaptabilita na městské 
prostředí, snášenlivost exhalací popř. zasolení, 
současně adaptabilita na omezení kořenových 
systémů dřevin jejich výsadbou do tzv. chrániček 
z důvodů existence sítí, nižší vzrůst atd.).  Při 
nových výsadbách budeme volit druhy a variety 
dřevin vhodné do městského prostředí.

Zatím byly uvedeny pouze některé příklady 
kácení dřevin, ošetření a nové výsadby zeleně. Je 
nutné dodat, že pravidelná a úplná péče o zeleň 
je jednou z hlavních podmínek dobrého výsledku 
snažení. Všechny kroky jsou limitovány finanční
stránkou věci. Město investuje do zeleně nemalé 
finanční prostředky, proto jistě většinu z nás
mrzí, že se najdou i tak bezohlední jedinci, kteří 
vzrostlou zeleň ničí. V letošním roce byly zničeny 
již 4 vzrostlé dřeviny. Jestliže si představíme, že 
jedna sazenice vzrostlého stromu stojí přibližně 
6 tisíc korun a musíme k tomu připočítat i peníze 
za práci (odstranění poškozeného stromu, vyko-
pání jámy pro výsadbu, podpěrné kůly, zálivku, 
výměnu části substrátu, úklid a odvezení odpadu), 
dostaneme se k velmi vysoké částce. Tyto částky 
za odstranění škod po „řádění“ vandalů ubírají 
z balíku peněz na zeleň v území celého města. 

Některé dřeviny rostou několik let, jiné stov-
ky let. V městské zástavbě omezením životních 
podmínek zkracujeme dřevinám život, jiným ho 
musíme zkrátit pro naši bezpečnost. Přesto věřím, 
že nadále bude jak město, tak občané přistupovat 
ke svému okolí ohleduplně. Dejme stromům, 
keřům i květinám šanci, ať se nám představí 
v celé své kráse.

V Blatné 5.3.2008.
Ing. Radka Vokrojová, odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná

„Lípa v Podzámčí, obvod kmene 335 cm, foto 
červenec 2006, Radka Vokrojová“

Zeleň ve městě Blatná za posledních 5 let
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L I T E R Á R N Í  R U B R I K A

Představujeme novou autorku, Alenu Pixovou, 
studentku SOŠ Blatná. Přeji hezké počteníčko 
a těším se na další příspěvky!

Luboš Vinš 

Mlha
Mlha je skládanka z drobounkých kvítků,
něžný šál z perel utkaný.
Je plna kouzel, víl a skřítků.
Vzkaz perem vzácným napsaný.

Mlha je peřinou večera,
na dobrou noc pohlazení.
Z noci nicotu udělá,
ránu jest tichým probuzením.

Múzou stvořený stín. 
Světlušky zbloudilé lesk.
Poklad schovaný pod listím.
Na konci léta stesk.

Zázračným úkazem chladného splínu
kraj tichý stává se obrazem.
Opar zakryl kaštan i jívu,
jezero vzdáleným může být snem.

Mlha je smítko, které se třpytí,
křidélko anděla.
Výšivka utkaná z hedvábných nití
z všedních dnů zázrak udělá.

Úkryt před zlobou, závistí,
skrýš v samotě nitra.
Schovaná cesta za štěstím.
Tvoje dnes i tvoje zítra.
Kouzlo noci

A slunce zas krví posvětí
červánky v modři zajetí.

Šerem se ozvaly housličky kouzelné,
do temnoty se halí kraj,
cvrčkové pějí své balady tajemné,
vše čeká, přijde-li noci král.

A světla měsíční se zjeví pás,
přichází noc, zní tichý hlas.

Můry s třpytem pavučin vzduch čeří,
temnota se šíří dál.
S únavou a se sny, kterým věří,
světla oken zhasínaj.

A luna jasná, nebe černé,
hvězdy temnotě jsou věrné.

Světlušky s lehkostí bosé nožky víly,
světýlka ze tmy,
v půlnočním tichu řeku v zlato proměnily,
vlnka se s vlnkou střetly.

A nebe tiše hledí v dál
na noční něhy plný kraj.

Do náhle ztichlé krajiny,
s rychlostí času podobné,
jak kdyby ozvaly se hodiny,
šero jde v průvod sluneční královně.

A mraky rozstoupily zem,
z ní jitřní žár je narozen.
Rozbřesk vplížil se tiše
a v poklad slzy změnil.
Motýlím křídlem po zemi píše,
oblakům šat vybělil.

A slunce výš stoupá stále,
touhou probouzí širé ty kraje.

Závěť zvadlé růže

Doba temna, to je život náš,
doba temna, kam se podíváš.
Zhasly lampy a lidé tvrdě spí,
po nocích chodí jen šelmy toulavý.

Zhasla světla a není vidět moc,
odpadky, špína, prach a nekonečná noc.
V otroka hávu páv pyšní se svým peřím,
k oltáři modlí se, kdo věřil, už nikdy neuvěří.

Strachem v žilách cloumá děs.
Zničí tě za dva dny, zítra, dnes?
Ztracená přání, zborcené iluze,
slavík zpívá svou ódu ponuře.
V hlubině vichřic srdcí,
na tváři zrada hanbou se rdící,
zatmělé slunce smutně se usmívá.
Černý třpyt nevidí, kdo tmou se odívá. 

Jehličí stromů bodláky vine. 
Údery hromů bez cesty jiné.
Nic než černočerná tma,
stále jen teskno, zima, chlad.

Po zemi píše inkoustu kapka.
Ke zrádné síti vůně je sladká.
Obloha spadla a nikde nic není,
podlost se záští v kobce se žení.

Ničemné plameny, z kamene duši,
andělé netuší, co ďábel dávno tuší.
Nářky ztracenců ztracených v moři
dopředu, dozadu, v hloubku se vnoří.

Zčernalé mraky stahují závěsy,
přes slzy úzkosti stejně svět pověsí.
Světlo je zmařeno na roky dopředu,
v odpověď slyšet je jen hrůznou ozvěnu.

Bolest kapky v řece osamělé.
Vzpomínka písně dlouho odeznělé.
Stíne temný, proč sžíráš mě zaživa?
Proč závěť zvadlé růže je tak tíživá?

„Mám jen jedno přání, pro něž mi srdce buší - 
blátem jdi, ale nenech jít svou duši.“

�ajovna Inspirace 
                a Šmidingerova knihovna Strakonice 

Vás srde�n� zvou na besedu v rámci 

ZZZEEELLLEEENNNÝÝÝCCCHHH VVVEEE���EEERRR���

""RRAADDAARR vv ��RR aannoo ��ii nnee??""
KDY: 2. dubnovou st�edu 9.4.2008 od 18 hod. 
KDE: �ajovna Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích 

P�ij�te si vyslechnout argumenty týkající se výstavby 
radarové základny v �eské republice. 

Sou�ástí Zeleného ve�era bude promítnutí propaga�ního dokumentu Ú�adu vlády. 
Hostem bude sle�na Ivona Novomestská, mluv�í ob�anské iniciativy "Ne základnám".
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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
  

Automobil není trezor
Obyvatelé Blatné si mohli všimnout reflexní žluté 

tabule  s nápisem „Auto není trezor“, která byla kon-
cem února umístěna na budovu supermarketu Penny 
v Blatné. Na tabuli je zobrazeno  červeně  přeškrtnuté  
vozidlo s uvnitř odloženým mobilním telefonem,  
fotoaparátem a kufrem s penězi. To značí, že právě 
tyto věci se stávají předmětem zájmu pachatelů  
a   rozhodně  by  je řidiči ve vozidle  nechávat neměli. 
Zářivá tabule by měla nakupujícím připomenout,   aby 
v zaparkovaném vozidle  nenechávali při odchodu do 
supermarketů  viditelně odložené cenné věci, které se  
často stávají  snadnou kořistí pro pachatele. Projekt 
Policie ČR s názvem  “Auto  není trezor“ je jedním 
z dalších preventivních  opatření v rámci okresu  Stra-
konice.  Prevencí může každý  z nás předejít kriminali-
tě a nedat tak zlodějům  šanci.  Projekt byl realizovaný 
v rámci Resortního programu MV v oblasti  prevence  
kriminality ve spolupráci s MÚ Blatná. 

V úterý 11. března 2008 policisté společně se 
strážníky z Blatné kontrolovali parkoviště před supermarketem Lidl a Penny a zároveň upozor-
ňovali občany, aby si v zaparkovaných vozidlech nenechávali viditelně odložené věci. Policisté 
doporučovali i zkontrolovat si uzavření oken, 
zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří 
vozidla. Součástí preventivní akce bylo i rozdá-
vání preventivních letáků s názvem „Automobil 
není trezor“, které obsahují rady a doporučení 
pro řidiče. 

Na kontrolu parkovišť před supermarkety se 
v průběhu roku zaměří strážníci ve spolupráci 
s policisty a budou i nadále místa monitorovat. 
Přesto je však důležitá ostražitost a opatrnost 
samotných občanů. 

Zdroj Policie ČR
Velitel strážníků, Městské policie Blatná - Petr Vaněk

Velikonoční třídení
Letos 16. března začaly v křesťanské litur-

gii přípravy na Velikonoce. Vykoupení lidstva 
a oslavu Boha naplnil Ježíš skrze své velikonoční 
tajemství umučení a zmrtvýchvstání. V tomto 
svatém týdnu zaujímá významné postavení slav-
nost velikonočního třídení, které končí radostí 
nad Kristovým vítězstvím nad smrtí, nedělním 
Zmrtvýchvstáním Páně a Božím hodem veliko-
nočním.

Toto třídení začíná letos 20. března večer na 
Zelený čtvrtek. Mše svatá se slaví na památku 
Ježíšovy poslední večeře, na které ustanovil 
svatou eucharistii. Čtou se texty ze Starého zá-
kona a Janova evangelia. Po mši svaté se přenáší 
eucharistie na boční oltář.

Velký pátek, den přísného půstu, je dnem 
Kristova umučení. Koná se pobožnost křížové 
cesty, bohoslužba slova, uctívání svatého kříže 
a svaté přijímám.

Bílá sobota. V minulosti bylo zvykem navští-
vit během dne Boží hrob. Jinak se žádné obřady 
nekonají. Vše se připravuje k velikonoční noci. 
Sobotním západem slunce začíná podle litur-
gického počítání nový den, neděle. Křesťané se 
scházejí, aby v této Veliké noci slavili bohoslužbu 
velikonoční vigilie = bdění. Po setmění se žehná 
oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce (paš-
kál), která se v průvodu nese do chrámu. Od ní 
zapalují věřící své svíce. Paškál, symbol vzkří-
šeného Krista, je požehnán na začátku obřadu 
Veliké noci. Po celých 50 dní velikonoční doby 
stojí v blízkosti oltáře a zapaluje se při každé 
bohoslužbě. Po skončení velikonoční doby je 
umístěna u křtitelnice, rozsvěcuje se při křestní 
slavnosti; při pohřbu svítí u rakve zemřelého.

Při bohoslužbě slova se předčítají dějiny spá-
sy, od stvoření světa až po Kristovo vzkříšení. 
Po posledním čtení ze Starého zákona se zpívá 
chvalozpěv Gloria, při kterém se rozezní zvony. 
Pokud se o velikonoční vigilii nekoná žádný křest, 
žehná se voda a věřící obnovují svůj křestní slib. 
Celá slavnost vrcholí eucharistickou bohoslužbou 
(mší svatou).

První neděle po Velikonocích je svátek Božího 
milosrdenství - naděje a záchrana duší. Tento 
svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi. 
Sám Pán Ježíš o něm řekl řeholnici Faustyně 
Kowalské:

„Těm, kteří o svátku mého Milosrdenství 
přistoupí ke svaté zpovědi a svatému přijímání, 
rád udělím úplné odpuštění všech jejich hříchů. 
Přeji si, aby bylo uctíváno moje Milosrdenství. 
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke 
zdroji mého milosrdenství. Kdo odmítá projít 
branou mého Milosrdenství, bude muset projít 
branou spravedlnosti...“      Marie Kýčková

Maškarní bál v mateřské škole
Naše škola, ZŠ TGM, se již podruhé pustila do společného projektu s MŠ Vrchlického. Tentokrát byli 

pozváni předškoláky naši žáci.
Ve čtvrtek 28.2. jsme se proto my, děvčata z VIII.B, vypravila do školky na maškarní bál. Pro děti jsme 

měly připraveno spoustu her a také sladké odměny.
Když jsme přišly do šaten, přivítaly nás všechny možné masky od princezen přes spidermany až po čer-

nokněžníky. Rychle jsme se do kostýmů převlékly i my a po krátké svačině začal karnevalový program. Nejprve 
jsme si všichni trochu zatancovali a pak přišly na řadu hry, do kterých se zapojily i paní učitelky. Když jsme 
se společně s dětmi nasvačily, šly jsme s nimi ještě na zahradu nebo na procházku po Husových sadech.

Ve školce se nám moc líbilo a tohle dopoledne se nám všem určitě povedlo. Jestli 
bude ještě někdy příležitost, rády si podobnou akci zopakujeme.

Michaela Linhartová, Michaela Vohryzková, VIII.B, ZŠ TGM Blatná
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Bezpe�né zhodnocení Vašich úspor!né zhodnocení Vašich úspor!

- stavební spo�ení
/státní podpora až 3.000,- K� ro�n�/

- penzijní p�ipojišt�ní
/státní podpora až 1.800,- ro�n�/

P�ipravte se na zm�ny zákona!!!

�Smlouvy pro miminka do 1 roku – zdarma /bez poplatku/!!!
�D�ti do 19 let – polovi�ní poplatek!!!
�Úv�ry – bezkonkuren�ní úrok 3,7%!!!

Navštivte naše poradenské místo na nám�stí Míru v Blatné

Lenka Ambrosová - tel. 604 214 687 
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949 
Luboš Kallmünzer – tel. 724 434 318 
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972 
Monika Mikyšková – tel. 602 179 074 
Jana Tetourová – tel. 604 352 889 
Hanka Šourková– tel. 732 481 890  
Jana Hroudová – tel. 606 347 277 
Old�ich Kníže – tel. 777 551 117

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

Pronajmu garáž na skalčanské od 
1.4.08 dlouhodobě tel. 723 579 839Drobné památky 

Blatenska
Výklenková kaplička na okraji obce Škvo-

řetice vpravo u silnice do Sedlice. Při opravě 
kapličky v roce 1983 byla v kamenné schránce 
nalezena narušená plechová krabička, obsahující 
poškozené písemné zprávy o vzniku této památ-
ky. Dle těchto dokumentů ji nechal postavit Jan 
Buřič z čp. 70 ve Škvořeticích v roce 1913 za 
podpory rodiny Hildprandtů. Podle nalezených 
dokladů základní kámen (sokl) vysekali Fr. 
Čížek a Kůta ze Řečice. Zděný pilíř zhotovili 
zedníci Matěj Rataj z Pacelic a Josef Liška ze 
Škvořetic. Stavitelem byl Antonín Procházka 
ze Sedlice. Kapli zasvěcenou Neposkvrněnému 
početí P. Marie posvětil kaplan Josef Racocha 
ze Sedlice. Opravu v r. 1983 provedli František 
Vošahlík se synem a zedník Jaroslav Hejl, všich-
ni ze Škvořetic. Při opravě, kterou hradil tehdejší 
místní národní výbor, byly do kamenné schránky 
vloženy kopie původních dokladů spolu s údaji 
o událostech 80. let ze Škvořetic.

Pet. 

Foto: Fr. Vošahlík, 2007

b) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, 
jehož nemůže jiným způsobem zadržet. (2) Použití 
služební zbraně v případě uvedeném v odstavci 
1 písm.

b) je přípustné pouze tehdy, jestliže použití 
donucovacích prostředků by bylo zřejmě neú-
činné.

(3) Služební zbraní podle odstavce 1 se rozumí 
střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštních 
předpisů obec.

(4) Před použitím služební zbraně je strážník 
povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby 
upustila od protiprávního jednání s výstrahou, 
že bude použito služební zbraně. Od výzvy s vý-
strahou může upustit jen v případě, že je ohrožen 
jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život 
nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. 
(5) Při použití služební zbraně je strážník povinen 
dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen 
život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví 
osoby, proti níž zákrok směřuje.
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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

 , k.s.,
Čechova 32, Blatná

pronajme v sídle firmy  
kancelářské prostory 

Bližší informace na tel. čísle 
603 208 179, 607 832 465

Daruji koňský hnůj, 5 km od Blatné.
Tel.: 720468457 nebo večer 

383420167

Autogramiáda
Dne 29.02.2008 se  uskutečnila v knih-

kupectví u Polánských úspěšná autogrami-
áda spojená s křtem knihy O jazýček kratší, 
blatenské autorky Vivien Rose, kterou uvedl 
šéfredaktor Viktor Steinbach z knižního na-
kladatelství Nava.

Děkujeme kytarovému kroužku A.Čadko-
vé za příjemné zpestření odpoledne, Martinu 
Jonákovi za nafocení celé akce a čtenářům za 
velkou účast.

Hledám spolehlivého svářeče CO2 
pro práci v Belgii,

10-11 euro na hodinu čistého.  
Ubytování + cestu 

hradí zaměstnavatel.
tel.: 776574149

Zpěv k zemi je chronologicky další básnickou 
sbírkou Ladislava Stehlíka, ve které pokračuje 
jeho lyrické cítění české krajiny, krajiny nostal-
gické a tiché, ve které se střídají roční období. 
Je to niterný svět básníka, který voní zemí, přes 
kterou jdou jarní deště, svítí na ní slunce a večer 
padá soumrak …      Pet.

Odněkud z dálky
Odněkud z dálky brázdy zavoněly 
a šuměl smích –
Odněkud z dálky jarní zvony zněly 
a pták se zdvih´.

Odněkud z dálky svitly dětské hlasy,
jdouce snem mým.
Odněkud z dálky příslib nové krásy
dých´ rašením.

Odněkud z dálky slova oráčova
nad vlhkou hlinou objala mne znova
a byl to klam

odněkud z dálky. – Doma na mne kývá
v tajícím sněhu chudobka a jíva. –
Pojď, jaro, k nám!

Ze sbírky „Zpěv k zemi“, 1936, F. Borový, 
Praha

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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 Když požádal Úřad pro dokumentaci a vyšet-
řování zločinů komunismu ruskou stranu o mož-
nost vyslechnout tuto svědkyni, byl odmítnut 
s poukazem na smlouvy uzavřené mezi ČSSR 
a SSSR v srpnu roku 1982. Při druhé pozdější 
žádosti se ÚDV dozvěděl, že J. A. Paršinová 
mezitím zemřela.

Vyjde někdy celá pravda najevo?
 Jedno je jisté- ruské archivy mají k záhadné 

smrti Jana Masaryka co říci. S největší pravdě-
podobností skrývají celou a úplnou pravdu. To, 
že je ruské orgány tvrdošíjně a zarputile odmítají 
odtajnit, je samo o sobě tím nejlepším důkazem. 
Dozvíme se vůbec někdy, jak to s vraždou syna 
prezidenta osvoboditele bylo? Kdy vydají ruské 
archivy svá tajemství? Za deset, patnáct, dvacet 
let? A vydají je vůbec někdy? Dokud nedojde 
v Rusku ke změně politického kursu, těžko.

Nebezpečné jméno Masaryk
 Smrt Jana Masaryka byla zlým znamením pro 

československou demokracii a nezávislost. On byl 
posledním velkým vůdcem, schopným vést svůj 
národ do boje proti komunistické hydře. Prezident 
Edvard Beneš , který Jana Masaryka přežil jen 
o několik měsíců, se tohoto úkolu zhostit nemohl. 
V té době už to byl jen unavený, starý a zlomený 
muž, kterému překot událostí mnohonásobně 
přerostl přes hlavu a obzor.

 Jan Masaryk nemohl přežít rok 1948, pokud 
chtěl zůstat tak čistý a morálně neposkvrněný 
jako jeho otec. A on takový zůstal. Až do poslední 
vteřiny. Jeho jméno bylo pro komunisty příliš 
nebezpečné. Protože jméno Masaryk znamená 
svoboda a tu přišli komunisté zabít. Proto museli 
zabít i Jana Masaryka.

Vladimír Šavrda

O vraždě Jana Masaryka se dále můžete poučit 
na blogu z 12.3.2008:
http://hedvicek.bigbloger.lidovky.cz/c/28254/
Jan-Masaryk-komunisticke-lhani-a-vymysly-
vcera-a-dnes.html.
Doporučuji      ZM

Jan Masaryk... (pokr. ze str. 1)
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Regionální informační a mapo-
vé centrum Blatná

zve občany Blatné na akci  
„15 minut internetu zdarma“, 

který se koná 

od 24.3. do 28.3.2008.

Pravidelné 
páteční schůzky

Šmidingerova knihovna a Mladí ochránci 
přírody při  ČSOP zvou mladší školní děti, 
případně i předškoláčky s rodiči nebo praro-
diči k pravidelným pátečním schůzkám. Konají 
se většinou od 15.30 do 16.30 hod. na různých 
místech, pokud možno venku.  Zúčastňovat se 

mohou i jiní zájemci, například maminky s ko-
čárky nebo senioři.

Schůzky vede Mgr. Zdeňka Skalická a Ing. Jit-
ka Svobodová.
Jak se vydařily první schůzky mladých 
ochránců přírody?

Od té doby, co jsme se začali v pátek odpo-
ledne scházet, už jsme toho hodně viděli a i se 
všelicos naučili.

- Víme, kudy se jde do psího útulku a jak se 
tam ošetřovatelé o pejsky dobře starají. Dově-
děli jsme se, že už více než 40 jich našlo nový 
domov.

- Už dvakrát jsme navštívili kozí stádečko 
v hradním příkopu a viděli jsme, jak rostou nová 
kůzlátka - Zuzanka a Eliška.

- Prohlédli jsme si v knihovně výstavu obráz-
ků. Některé byly strašidelné, některé legrační, 
ale všechny hodně zvláštní, protože na nich byli 
lidé a hadi. Obrázky namalovaly děti ze Základní 
umělecké školy a my jsme jim do pamětní knížky 
napsali, že se nám výstava líbila. Kdo chtěl, přidal 
do knížky i svůj vlastní obrázek. Příště si můžeme 
o hadech říci nějaké zajímavosti.

- Ukázali jsme si kouzlo: když se dá syrové 
vajíčko ve sklenici do octa, za několik hodin se 
úplně změní. Zvětší se, změkne a vypadá jako 
šišatý gumový míček.

- Roztočili jsme na stole dvě vajíčka a viděli 
jsme, že syrové se točí pomaleji než vařené. Také 
jsme si řekli, jak poznat čerstvé vajíčko od sta-
rého. Když je potopíme ve sklenici, čerstvé leží 
vodorovně, staré se staví na špičku.

- Složili jsme si ze žlutého a hnědého papíru 
krátké řetízky, svázali je po dvou a navěsili na 
holé větvičky ve váze, aby vypadaly jako jehnědy. 
Ukázali jsme si, jak se opravdové jehnědy při 
teplém a suchém počasí roztáčejí, aby se z nich 
mohl prášit pyl. Ten je potřeba k tomu, aby na-
padal na pupeny a způsobil, že z některých pak 
vyrostou oříšky.

- Při první březnové schůzce 7.3. jsme se už 
začali připravovat na Velikonoce. Zdobili jsme 
vajíčka včelím voskem. Příště si chceme uplést 
každý svou pomlázku.

7.3. se nás sešlo tolik, že jsme museli udělat 
skupinky a při programu se střídat. Ti, kteří byli 
nedočkaví a chtěli si všechno vyzkoušet hned, 
rychle přišli na to, že když si navzájem pomůže-
me, všechno nám půjde lépe. Takhle bychom to 
chtěli dělat i při dalších schůzkách. Zatím si na 
sebe teprve zvykáme a sbíráme zkušenosti - děti, 
rodiče i vedoucí. Každý má o našich schůzkách 
trochu jiné představy a také každý je šikovný na 
něco jiného. Než budeme lépe sehraní, bude to 
chtít trochu trpělivosti. Tu si ale každý, kdo chce 
pozorovat a chránit přírodu, musí trénovat tak 
jako tak. Příroda není televize, aby nám všechno 
ukazovala tak, jak si vybereme. O to je to ale 
napínavější a zajímavější.

Až zase půjdeme společně ven, zase pomů-
žeme maminkám dávat pozor na nejmenší děti, 
aby se někdo neztratil nebo si neublížil. Sami se 
taky budeme držet na dohled. Všimneme si, kdy 
je potřeba se ztišit, kdy někdo potřebuje něco 
podat nebo podržet, kdy se máme někomu uhnout 
z cesty, kdy dohonit ostatní... Budeme brát ohled 
jeden na druhého, aby každý dobře viděl a slyšel 
všechno, co si předvedeme, a aby nám šlo od 
ruky to, co budeme vytvářet. Když se budeme na 
něčem domlouvat, každý může říci, co by se mu 
líbilo a co pro to on sám může udělat.

Zažili jsme i hodně legrace. Třeba když Alenka 
na otázku „Víš, jaká psí rasa má modrý jazyk?“ 
pohotově odpověděla: „Vím. Lední medvěd“. 
Bětuška napomenula brášku, když jsme se měli 
líp rozestavět: „Udělej půlkruh“. David se chtěl 
podepsat na papír tím, co právě držel v ruce při 
zdobení vajíčka - obrácenou tužkou se zapích-
nutým špendlíkem. Paní knihovnice si oblékala 
bundu a při zapínání si nevšimla, že dává k sobě 
jednou rukou začátek zipu od bundy, druhou od 
mikiny. Nejvíc jsme se ale nasmáli při pohledu 
na baňaté měkké vajíčko, protože něco takového 
jsme ještě neviděli.

Sraz bude většinou v pátek v 15.30, a to někdy 
u hradu, ale někdy třeba v parku nebo u plavecké-
ho stadionu nebo jinde - podle toho, kam budeme 
mít namířeno. Plakáty s informacemi budou viset 
každý týden ve školách a školkách, ve vývěskách 
knihovny, v hlavní knihovně na hradě, na poboč-
ce Za Parkem (v Husově ulici č. 380) a ještě na 
některých dalších místech, například ve výloze 
prodejny ESSE (naproti Prioru). Kdo se často 
dívá na internet, přečte si pozvánku na stránkách 
www.csop-strakonice.net nebo na www.knih-st.
cz. Může si také nechat posílat informace mailem. 
Když někdo přijde na nějaké další nápady (a také 
v tom, co bychom mohli podniknout), budeme 
jenom rádi.



Ročník 19 (29) Blatná 21. března 2008 Číslo 5 / strana 9

S námi kultura
latinsky to zní hezky – Nobiscum Humanitas 

– tak se jmenuje nové občanské sdružení, které 
bylo založeno v Blatné (oficiálně zaregistrováno
v lednu 2008). Cílem sdružení je představovat 
v Blatné kultury jiných národů. V krásném 
prostředí blatenského zámku již proběhl „Řecký 
víkend“ na podzim 2007, který nabídl ukázky 
řeckého folklóru, hudby, zpěvu, jídel, vína a ně-
kterých tradičních řeckých výrobků. Tento víkend 
byl organizován Lyceem Řekyň v ČR a zúčastnili 
se ho i velvyslanci Řecka a Kypru. 

Myšlenka zvát do Blatné zástupce jiných 
národů byla inspirací pro skupinu lidí, kteří se 
rozhodli postupně představovat ukázky kultur 
z různých zemí. 

Pro letošní rok, kdy slavíme významné výročí 
vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, jsme 
se rozhodli pro „Slovenský víkend“. Dobrým dů-
vodem pro to, abychom začali se Slovenskem je 
samozřejmě i naše partnerství se slovenským Važ-
cem, který je nejstarší spřátelenou obcí Blatné.

Pro ty, kteří možná neznají původ vztahů mezi 
Blatnou a Važcem připomínám, že jsou spjaty 
s osobností malíře Jana Hály, který se narodil 
v Blatné (1890) a při jedné náhodné cestě na 
Slovensko (1923) byl naprosto okouzlen krajinou, 
lidmi a krásnými kroji ve Važci, takže si ho zvolil 
za svůj domov a stal se opravdovým malířem 
podtatranské dědiny. 

Partnerství mezi Blatnou a Važcem trvá i po 
rozdělení republiky, probíhají vzájemné návštěvy, 
v Blatné už několikrát vystoupil važecký folklorní 
soubor i dětský „Važťanček“, ve Važci se před-
stavili blatenští dudáci ze ZUŠ a mažoretky ze 
Sokola, blatenská SOŠ spolupracuje se základní 
školou ve Važci a dalšími školami z Německa 
a Finska na mezinárodním projektu Comenius 
(dříve Socrates).

Slovenský víkend je plánován na 6. - 8. červen 
a v jeho průběhu plánujeme:

- vystoupení važeckého folklorního souboru 
(několikrát)

- výstavu fotografií slovenského fotografa
Karola Benického

- houslový koncert mladého slovenského 
houslisty Miroslava Ambroša

- ochutnávku a prodej vín Jána Hacaje z Pezin-
ku, odborníka zejména na šumivá vína

- promítání filmů, besedy se slovenskými
umělci, prodejní výstavy slovenských tradičních 
rukodělných výrobků, slovenská jídla – halušky, 
sýry, …

a samozřejmě po celý víkend možnost osob-
ních kontaktů s našimi hosty.

Proběhne také dětská soutěž o Slovensku.
Jsme v kontaktu s Važcem, se slovenským 

velvyslanectvím, slovenským institutem v Praze, 
slovenským kulturním centrem v Praze a s další-
mi možnými partnery.

NOBISCUM HUMANITAS přivítá další 
zájemce o spolupráci.

Blanka Malinová

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. 

Pohledy z Važce.
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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

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 

Náplň práce:
- přímé řízení oddělení nákupu 

  a nákupní logistiky firmy 
- vedení týmu 6 osob
- udržování a rozvoj efektivních procesů

  nákupu
- výběr dodavatelů, projektový nákup
- tvorba materiálových kalkulací
- vedení obchodních jednání, 
- příprava, uzavírání a kontrola plnění

  smluv
- hodnocení dodavatelů

Požadavky: 
- SŠ/VŠ vzdělání technického nebo

  ekonomického směru 
- velmi dobrá znalost AJ, + NJ výhodou
- praxe v obdobné pozici výhodou
- organizační a řídící schopnosti 
- komunikační dovednosti
- časová flexibilita
- znalost práce na PC 
- ŘP skupiny B

Nabízíme: 
- odpovídající platební ohodnocení

  včetně bonusů, 
- zajímavou práci s častými 

  mezinárodními kontakty
- flexibilní pracovní dobu
- sociální výhody (5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění)
- možnost ubytování
- možnost dalšího profesního rozvoje

Bližší  údaje poskytne Mgr. Jaromír Trpák, tel.: 383 415 380, e-mail: trpak@tesla-blatna.cz

TESLA BLATNÁ, a.s. 
hledá pracovníka na pozici

Nástup možný ihned. 

VEDOUCÍ NÁKUPU

Pronajmu byt 3+1 v Blatné
druhé poschodí

samostatné plynové vytápění
Telefonní kontakt: 731765102

Velikonoční 
s TRACHYTem Na Vinici 
- 22.3.2008 od 21:00hod.

Sobec
Karolína Frühbauerová

Kytko! Květino!
Dej mi svého květu.
Kytko, květeno!
daruji Tě světu!

Ty kvítku bělavý,
daruj mi své krásy!
Má milá dnes slaví
Vzpomínku
na staré časy.

Ty květe žlutavý,
předej mi vlády!
ať mne ty mé panenky
mají stále rády...

Ať mne mé panenky,
mají stále rády...

L I T E R Á R N Í  R U B R I K A
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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 e l i k o n o � n í

H a j a n y 
23. 3. 2008 od 20,00 h. 

„Dopoledne pro 
zdraví“

Ve čtvrtek 6.3.2008 proběhlo naše dopolední vyu-

čování úplně jinak než v jiných dnech. 

V cvičné kuchyňce jsme totiž dokončili jsme  pro-

jekt „Zdravá výživa“. Při několika předcházejících  

hodinách prvouky jsme si povídali o zdravých jíd-

lech, stolování a chování u stolu. A ve čtvrtek jsme si 

zkusili vše prakticky; s paní učitelkou V.Zemanovou 

jsme pekli palačinky s tvarohem. Při hodině českého 

jazyka jsme si napsali recept, v matematice jsme po-

čítali, kolik surovin budeme potřebovat, také jsme si 

zopakovali převody jednotek. No a mohli jsme začít. 

Rozdělili jsme se do skupin, připravili těsto a upekli 

moc dobré palačinky, který si každý podle své fantazie 

ozdobil. Prostřeli jsme si stůl a s chutí jsme naše první 

výtvory snědli. Přišla se na nás podívat i paní ředitel-

ka, kterou jsme také pohostili. Vše nám fotograficky

zdokumentovala L.Šimůnková z IX.B. 
(Pavel Voborník, Táňa Bláhová, Sára Barcalová  III.A)

ZADEJTE SI KROV NA VÁŠ DŮM VČAS
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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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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

Koupím obraz Buzic nebo 
okolí. I starší. Tel. 728317128



Číslo 5 / strana 14 Blatná 21. března 2008 Ročník 19 (29)

Program kina - březen 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Úterý 8. dubna – zámek – 19,00 hod.

Závěrečný koncert KPH
HUDBA, KTEROU MÁM RÁD
Koncert k životnímu jubileu a čtyřicetileté 

koncertní činnosti prof. Jiřího Hlaváče
Účinkují:

Jiří HLAVÁČ –  klarinet, saxofon - držitel 
ocenění Zlatý štít, Grammy Clasic, Mann of the 
Year, prof. AMU v Praze

Daniel WIESNER – klavír - laureát tuzem-
ských a mezinárodních klavírních soutěží, absol-
vent AMU v Praze

Milan VITOCH – bicí nástroje - člen legen-
dárních jazzových formací SHQ, Barock Jazz 
Quintet

Alfréd STREJČEK – umělecký přednes 
- člen Divadla E. F. Buriana, vynikající recitátor 
a moderátor

Pondělí 14. dubna – sokolovna – 19,00 hod.
Zábavný pořad
„CHCETE NÁS…?“
ve kterém se představí hvězda country estrády 

svérázný a nesmělý vypravěč všedních historek 
a vtipů Milan PITKIN, herec, kaskadér, moderá-
tor pořadu „Chcete mě“ Zdeněk SRSTKA, bavič, 
zpěvák, imitátor František SYSEL a zpěvačka 
Ivana AZUBUIKE.

Novinka na našich pódiích  - pořad jenž za-
ručuje ohromnou dávku dobré zábavy. A jak už 
z názvu vyplývá, CHCETE  NÁS – pokud ano 
- přijďte se podívat! 

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Lucie Bílá v Blatné
Koncert Lucie Bílé za doprovodu kapely 
Petra Maláska se koná 30.5.2008 od 19.30 
hod. na zimním stadionu.

Něco o Lucii …
Lucie Bílá se narodila 7. dubna 1966 na 

Kladně.
Zpěv studovala v LŠU. Začínala zpívat s ka-

pelami Arakain, Helius a Rock-Automat.
Dnes už si málokdo vzpomene na její „Ne-

poslušné tenisky“, kterými si vyšlapala cestu na 
svůj Olymp. 

V roce 1990 začala zpívat v muzikálech 
(Bídníci, Drákula, Zahrada rajských potěšení, 
Krysař).

Za svůj největší úspěch považuje hned dvě 
vystoupení na Pražském jaru 98. Podařilo se jí 
to jako první popové zpěvačce v historii. Jedno 

vystoupení bylo 
r e a l i z o v á n o 
s Pardubickou 
fi l h a r m o n i í
s  d i r igentem 
D.Bostockem, 
druhé s Hudbou 
Hradní stráže 
a Policie ČR 
pod taktovkou 
Libora Peška.

Mezi další 
aktivity v oblas-
ti vážné hudby 
patří například 

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

spolupráce s Českým národním symfonickým 
orchestrem, se kterým má nastudované pásmo 
muzikálových melodií (G.Gershwin, L.Bernstein, 
A.L.Weber), se kterým vystoupila mimo jiné pod 
taktovkou 

Leoše Svárovského na prestižních festivalech 
vážné hudby Smetanova Litomyšl nebo 

Český Krumlov 2001, kde spolu se světovým 
tenoristou Moisem Parkerem zazpívala mimo jiné 
dva duety z muzikálu West Side Story. 

V červnu 2002 hostovala s Moravskou filhar-
monií na festivalu Petera Dvorského, kde si s tou-
to světovou tenorovou špičkou zazpívala mimo 
jiné i duet z Weberova Requiem Pie Jesu.

Lucie rovněž spolupracovala s FOK, se kterým 
svým koncertem podpořila Nadaci pro transplan-
taci kostní dřeně.

Do této oblasti také náleží pravidelná vy-
stoupení s chlapeckým pěveckým sborem Boni 
Pueri, který Lucii Bílou doprovází při skladbách 
jako jsou Pie Jesu, Recordare, Panis angelicus, 
Hodie apod.

Její domovskou scénou je divadlo Ta Fantas-
tika, jehož je spolumajitelkou a kde účinkovala 
téměř tři roky v titulní roli muzikálu Johanka 
z Arku, za kterou obdržela od Herecké asociace 
Cenu Thálie 2000 v oboru „opereta, muzikál“. 

V současnosti je možné Lucii spatřit v muzi-
kálech Láska je láska, Elixír života a Excalibur. 
Od května t.r. můžeme Lucii spatřit v nejnovějším 
muzikálu Němcová, k němuž složil hudbu její 
manžel Václav NOID Bárta.

Je mnohonásobnou držitelkou prestižních 
ocenění - televizní Ceny TýTý, Českého slavíka 
(v roce 2007 obdržela desátou trofej ), Ceny 
akademie populární hudby (dříve Gramy) a řady 
dalších.

Věnuje se ve velké míře nadační činnosti.
Lucie má syna Filipa, který se narodil v dubnu 

1995. 
V roce 1998 vydala knihu „Teď už to vím…“ 

na kterou navazuje úspěšný autobiografický doku-
ment Miloše Šmídmajera „Život je zebra“.

V roce 2007 vydala knihu „Jen krátká návštěva 
potěší…“ doplněnou obrazy přítele Vladimíra 
Komárka.

Lucie Bílá je už řadu let královnou českého 
popu a je považována za jednu z nejvýraznějších 
a nejsledovanějších osobností této země.
Předprodej vstupenek na odd. kultury 26.3. 
2008.

ZÁJEZDOVÉ  PŘEDSTAVENÍ 
Oddělení kultury připravuje zájezdové 

představení do Hudebního divadla v Karlíně 
na světovou premiéru amerického muzikálu  
CARMEN.

S Carmen přichází do Prahy velkolepá 
divadelní podívaná v brodwayském stylu, ve 
které nebudou chybět ani odvážná cirkusová 
čísla. Hvězdné obsazení a nádherná hudba 
Franka Wildhorna slibují úžasný divadelní 
zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. 

Poprvé v historii spatří Praha ve světové 
premiéře dílo renomovaných brodwayských 
autorů. Nová verze tohoto tématu, kterou pro 
Hudební divadlo Karlín píše trojice zkušených 
amerických autorů, není stejná jako původní 
kniha nebo opera. Není to „moderní verze“ 
Carmen, ale příběh Carmen „inspirovaný“.

Obsazení muzikálu bude odtajněno až po 
tiskové konferenci, která se koná 1. 4. 2008.

Ale určitě se máme na co těšit!
Zájezd se uskuteční v sobotu 22. listopadu 

2008 – z důvodu velkého zájmu je nutné pro-
vést  rezervaci již nyní.

Předpokládaná cena i s dopravou je 
850,- Kč.

Zájemci se mohou informovat a přihlašovat 
na odd. kultury  tel. 383 422 849.

J. Grubičová, kulturní odd.

Oddělení kultury připravuje zájezdové 
představení do Hudebního divadla v Karlíně 
na světovou premiéru amerického muzikálu 

CARMEN. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 22. listopadu 
2008 – z důvodů velkého zájmu je nutné 
rezervaci provést již nyní. Předpokládaná 

cena i s dopravou je 850,- Kč. 
Zájemci se mohou informovat a přihlašovat 

na odd. kultury tel. 383 422 849
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 PORTS
Hodnocení 
TJ Blatná 

CUP 3. - 2008
3. ročník Blatná CUP proběhl bez problémů. 

Splnil účel přípravy pro všechna mužstva. Kabiny, 
hřiště i občerstvení bylo vždy kvalitně připraveno, 
za což musím poděkovat správci stadiónu panu 
Milanovi Synkovi. Na turnaji se vystřídali čtyři 
rozhodčí (Hornát, Lepič, Linhart, Bernas), kdy 
největší množství zápasů odpískal Ladislav Lin-
hart z Čimelic. Všechna utkání ze strany rozhod-
čích proběhla bez větších potíží. Turnaj proběhl 
bez vážnějších zranění s výjimkou našeho hráče 
Petra Mikoláška s klatovským dorostencem, kdy 
si oba při hlavičkovém souboji přivodili otřes 
mozku, ale oba dva jsou již v pořádku. Poslední 
zápasy se odehrály v sobotu 1.3.2008 a závěrečné 
vyhodnocení a vyhlášení výsledků proběhlo ten-
týž den v 17.30. Vyhlášení se zúčastnila všechna 
mužstva, většinou po třech zástupcích. Oceněna 
byla všechna mužstva, včetně individuálních cen 
pro nejlepšího střelce (Klimeš – TJ Dříteň) a hráče 
(Čadek P. – TJ Blatná) turnaje. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na 
tyto hodnotné ceny. Předávání cen a závěrečného 
vyhodnocení turnaje se zúčastnil místostarosta 
města Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, předseda 
TJ p. Václav Šůs, předseda fotbalového oddílu 
JUDr. Tomáš Uldrich a dlouholetý činovník 
a duše našeho fotbalového oddílu p. Jan Pouzar. 
Po závěrečném vyhodnocení byla volná diskuze, 
kde jsme si vyříkali klady a zápory turnaje, což 
by se mělo projevit v dobrém slova smyslu již 
v  dalším ročníku turnaje. Na závěr se podávalo 
občerstvení pro všechny zúčastněné v salónu 
pana Synka. Na závěr bych chtěl říci, že všechna 
zúčastněná mužstva byla velice spokojena s or-
ganizací a průběhem turnaje a tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na pořádání tohoto 
turnaje podíleli

Michal Brabec, TJ Blatná fotbal

Hokejbal
Výsledky:

2.NHbL
SK Pedagog Č.B.-TJ Datels Blatná 2:4  

(1:1,0:2,1:1) Pangrác M. 2, Bulka, Havelka.

OL ČB
HBC Betonova Holubov B-TJ Datels Blatná 

B 9:2 (2:0,4:1,3:1) Rádr, Popelka.

NHbL SD
TJ Datels Blatná-HC Sharks Český Krumlov 

1:5 Popelka.

MČR SŽ
SK Pedagog Č.B.-TJ Datels Blatná 4:3 ss 

(1:0,2:1,0:2) Peleška 2, Paukner .
SK Pedagog Č. B.-TJ Datels Blatná 3:5 

(0:3,1:1,2:1) Peleška 2, Čejka 2, Matějka .

Příští domácí utkání v hokejbale:
2.NHbL
neděle   23.3.2008   14:00    TJ Datels Blatná-TJ Vltava České Budějovice

OL ČB
sobota  22.3.2008    14:00    TJ Datels Blatná B-TJ Platan Protivín A

Výsledky 5. kola okresního 
přeboru žen ve volejbalu

5. kolo
 TJ Fezko „S“ Strak. - Záboří Žížaly  2 : 0 (11, 19) 
 S.Radomyšl - TJ Fezko „C“ Strak.  0 : 2 (-21, -18) 
 TJ Fezko „C“ Strak. - Záboří Žížaly  2 : 0 (13, 19) 
 TJ Fezko „S“ Strak.  - S.Radomyšl  2 : 1 (20, -17, 5)
 Záboří Žížaly - S.Radomyšl   1 : 2 (23, -10, -9)
 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ Fezko „S“ Strak. 0 : 2 (-22, -18)
 TJ S: Blatná - TJ ČZ Strak.   2 : 0 (13, 15) 
 TJ S.Katovice - S.Volyně   0 : 2 (-7, -10) 
 S.Volyně - TJ ČZ Strak.   2 : 1 (-24, 9, 11) 
 TJ S: Blatná - TJ S.Katovice   2 : 0 (18, 12) 
 TJ ČZ Strak. - TJ S.Katovice   2 : 1 (-22, 19, 12)
 S.Volyně - TJ S: Blatná   0 : 2 (-23, -26) 
 
Tabulka soutěže po 5. kole 
 
 1. TJ Fezko „C“ Strak. 15 13 2 26 : 5 28
 2. TJ S: Blatná  15 12 3 25 : 6 27
 3. S.Volyně  15 11 4 22 : 10 26
 4. TJ ČZ Strak.  15   8 7 18 : 16 23
 5. TJ Fezko „S“ Strak. 15 7 8 15 : 18 22
 6. TJ S.Katovice  15 4 11 12 : 23 19
 7. S.Radomyšl  15 4 11 9 : 25 19
 8. Záboří Žížaly  15 1 14 5 : 29 16

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  Městským úřadem v Blatné 
vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K U
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především  

 kabátů a bund
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční
 peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
 hraček a školních  potřeb
 novin, časopisů a knih
 nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
 kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);

ledničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky 
(transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční dne:  ve čtvrtek 17.04.2008
čas:    8.00 – 18.00 hodin
místo: Domov pro seniory, tř. T.G.Masaryka 272, Blatná
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za  Vaš i  pomoc.

Bližší informace podá  MÚ tel.  383 416 212 
nebo dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203(fax).
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc 

potřebným občanům u nás  i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu 
práce.

                                          Více na  www. diakoniebroumov.org
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