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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

(pokrač. na str. 9)

NÁVŠTĚVA  WARSTEINU

V polovině března 2008 se na Gymnáziu města 
Warstein  (Německo) uskutečnila další pracovní 
schůzka Comenius týmů  všech partnerských 
škol projektu.  Hostitelská škola přijala skupiny  

studentů a pedagogů ze Základní školy ve Važci (Slovensko), z Häme-
enlinnan lysean koulu (Finsko) a ze SOŠ v Blatné. Během týdenního 
pobytu měli všichni účastníci možnost získávat praktické zkušenosti 
z provozu různých průmyslových a zemědělských podniků v oblasti 
Sauerland. V navštívených firmách zpracovávali také  dotazník o struk-
tuře zaměstnanců, vytvořený na podzimní  pracovní schůzce ve Važci,  
a  seznámili se s možnostmi uplatnění na trhu práce v Německu i v jiných 
Evropských zemích.

Za naši školu, Střední odbornou školu v Blatné, jsme se návštěvy War-
steinu zúčastnily my tři studentky 3. ročníku, Kateřina Ostřížová, Eva 
Řezníková a Kristýna Pangrácová a spolu s námi paní učitelky Evženie 
Bláhová a Marie Švehlová. Náš pobyt v zahraniční škole byl pro nás vlastně 
vyvrcholením dlouhodobé práce na projektu Comenius.

Program pobytu byl stanoven dopředu, ale naše delegace nejela do 
Warsteinu s prázdnou. Hlavním přínosem naší školy do společného pro-
jektu byla tentokrát  prezentace studentského projektu Willkommen in 
Südböhmen/Vítejte v jižních Čechách, který jsme zpracovaly na základě 
požadavku warsteinského  učitele dějepisu. Ten se totiž chystá v příštím 
roce se svými studenty na exkurzi po jihočeských památkách. Náš projekt 
je pozvánkou do našeho regionu a současně průvodcem pro  mladé  lidi, 
kteří se zajímají o kulturní památky, chtějí si u nás zasportovat a najít různé  
možnosti ubytování. 

Kromě toho vezla naše delegace s sebou několik  projektových triček, 
která jsme dali vyrobit podle výtvarných návrhů našich spolužáků Vojtěcha 
Kováře a Petra Velkého. V únoru proběhla totiž v rámci projektu Comenius 
na naší škole výtvarná soutěž na téma Hledáme společné perspektivy v Evropě 
a Vojta s Petrem v této soutěži zvítězili. Část triček nosí studenti naší školy 
a část jsme darovali našim kamarádům z jednotlivých partnerských škol, 
takže teď už je nosí i ve Finsku, v Německu a na Slovensku. Nutno říci, že 

oba  předané projekty se u našich partnerů setkaly s obrovským uznáním 
a dokonce i s dojetím.

Měsíce práce, hodiny snažení a spousta zařizování a stresování, to byly 
přípravy na náš pobyt. Ale stály za to! Po dlouhé cestě autem, letadlem 
a vlakem nás čekalo příjemné přivítání v německých rodinách. Každá z nás 
bydlela v jiné rodině: Eva u Felixe, Katka u Wery a Kristýna u Olivera (to 
jsou studenti warsteinského gymnázia). Všichni se k nám chovali velmi 
mile a přívětivě a dá se říci, že nás přijali takřka jako člena rodiny. Německá 
domácnost nás zaujala způsobem soužití a stylem života. Členové rodiny se 
v domě nezouvají. Každé ráno se všichni scházejí u bohaté snídaně s teplým 
pečivem a povídají si…

Každý den jsme chodily na pár hodin do školy.Výuka probíhala  for-
mou hry, praktických úkolů a vtipné komunikace bez dlouhého zapisování 
poznámek. V prostorách školy chodí studenti v botách a své oblečení si 
nechávají přehozené přes židle. Přestávku oznamuje několik příjemných 
tónů jakési jemné melodie, což nepůsobí tak depresivně jako řinčení zvonku 
u nás. O přestávkách se studenti scházejí ve vestibulu, píší úkoly, povídají 
si a dokonce mohou opustit školu a zajít si do obchodu.

Viděly jsme také studentské divadelní představení. To bylo úžasné a moc 
se jim povedlo. Hra se jmenovala Meine Leiche – deine Leiche (Moje mrtvola 
– tvoje mrtvola), studenti ji nacvičovali celý rok a je třeba říci, že jsme se 
fakt nasmály….

Další formou výuky jsou exkurze do místních podniků, kde si studenti 
mohou osvojit praktické dovednosti a najít perspektivy pro své budoucí 
uplatnění. Během týdne jsme všichni navštívili podnik na výrobu plastů 
(Kunststoff Menke in Subtrop), kde nás nejvíce zaujaly součástky do le-
tadel, automobilových motorů, myček a dojících zařízení. Výrobky jsou 
to velmi kvalitní a drahé. Zajímavější byla exkurze v pivovaru Warstein. 
Zdejší prohlídku jsme absolvovali jízdou v autobuse, neboť areál pivovaru 
je velmi rozlehlý. Seznámili jsme se tu s technologií výroby piva a velkým 

Projekt  COMENIUS na SOŠ v Blatné

Okresní město Soest – procházka parkem se středověkými hradbami.
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 KTUALITYA
Práce našeho 

zdravotního kroužku 
a doktorské spaní

Před třinácti lety jsem v naší škole založila 
zdravotní kroužek a začala, naprosto nezkušená, 
učit děti základům první pomoci a připravovat 
je na okresní soutěž Hlídek mladých zdravotní-
ků, která se každým rokem koná na plaveckém 
stadionu ve Strakonicích pod záštitou tamního 
ČČK. Musím také vyzdvihnout spolupráci s p.
ředitelkou Helenou Mocovou Linhartovou a zdra-
votní sestrou Věrou Brejchovou a poděkovat jim 
za pomoc a poskytované rady. Bez jejich pomoci 
bych opravdu nedosáhla každoročně s dětmi 
z naší základní školy tak vynikajících výsledků. 
Už po několik let se umísťují moje děti mezi 
nejlepšími a postupují vždy do krajských kol 
soutěží HMZ. Tomu všemu ale také předchází 
perná práce. Abychom se v přípravě ještě více 
zdokonalili, pořádáme v naší škole několikrát 
do roka tzv.,,Doktorská spaní“ (vždy z pátku na 
sobotu) , která věnujeme hlavně výuce typových 
poranění, obvazové technice, transportu a dalším 
důležitým dovednostem, ve kterých musí děti na 
soutěži obstát. Samozřejmě nám zbývá čas i na 
přípravu jednoduché večeře a společnou i volnou 
zábavu. Letošní školní rok ukončíme společnou 
čtrnáctidenní cestou do Španělska, kterou zorga-
nizoval ČČK ve Strakonicích. To je vlastně jakési 
poděkování těm dětem, které se tohoto výletu 
k moři zúčastní, za celoroční i několikaletou práci 
v kroužku, za vzornou reprezentaci naší školy 
i ČČK ve Strakonicích. Na všechny se samozřej-
mě nedostalo, protože naše základna čítá 33 členů. 
Možná tuto akci zopakujeme v příštích letech.

Mým velkým přáním by bylo, aby o práci 
v kroužku mělo zájem stále víc dětí, protože po-
skytování první pomoci v reálném životě, nejen na 
soutěži, je velice důležité a potřebné. Často se také 
stává, že větší znalosti a dovednosti v krizových 
situacích projevují spíše děti než dospělí.

Marcela Džisová 
vedoucí vychovatelka 

ZŠ J.A.Komenského v Blatné

TURISTICKÁ SEZÓNA 2008 JE TADY!

ZÁMEK BLATNÁ – PRODEJNA 
ŘEMESLA – PŮJČOVNA LODÍ

Zítra – v sobotu 5. dubna v 10.00 hodin se opět 
otevře brána blatenského zámku pro veřejnost. 
V měsíci dubnu a zhruba do poloviny května 
lze do interiérů nahlédnout pouze o sobotách 
a nedělích.

První prohlídka začíná v 10.00 hodin, poslední 
odchází v 16.00 hodin. V době od 12.00 – 13.00 
hodin je čas pro polední přestávku.

Také náš obchod na nádvoří zámku se těmto 
intervalům postupně přizpůsobí. Podle přízně 
počasí zprovozníme také půjčovnu loděk, takže 
půvab blatenského zámku bude možno obdivovat 
také z vodní hladiny.

ZÁMEK LNÁŘE – KVĚTEN 2008 
– PRODEJNA ŘEMESLA SE VRACÍ

Prodejna lidového řemesla bude otevřena 
v pokladně zámku ve Lnářích znovu po dvouleté 
odmlce.

Květen a červen – otevřeno bude o víkendech 
a o prázdninách potom denně od 10.00 – 17.00 
hodin mimo pondělí.

V prodejně najdete řadu zboží, které v Blatné 
nenabízíme.

ZAHRADNICKÉ VÝPĚSTKY U SV. 
KATEŘINY

Od tohoto týdne budete moci zakoupit v naší 
celoroční prodejně U sv. Kateřiny na náměstí Míru 
209 řadu rostlin pro jarní výsadbu. Představíme 
Vám tím Zahradnictví u Viklanu z Kadova.

Ceny budou samozřejmě bez navýšení. Vaše 
zahrady a zahrádky netrpělivě čekají, čím je letos 
obohatíte.

E. Fučíkoví
Lidové řemeslo

Velikonoční sbírka 
humanitární 

organizace ADRA
Dne 18. a 19.3. 2008 proběhla v Blatné 

Velikonoční sbírka humanitární organizace 
ADRA pod názvem ,,Pomáhat může každý“.Na 
městském úřadě, poště i v základních školách 
jste mohli spatřit vyvěšené plakátky. Během 
úterý a středy jsme se pohybovaly po městě 
a prodávaly symbolické domečky s logem 
ADRY.Podle předběžných výsledků se jeví, 
že v celé republice letošní sbírka bude o jednu 
čtvrtinu nižší, než sbírka v loňském roce, kdy se 
vybralo více jak 2,5 mil.Kč.Svým přispěním jste 
podpořili tři oblasti - 1/3 sbírky jde na pomoc 

v zahraničí (od Srbska,Kosova až po Bangladéš), 
1/3 směřuje na republikové projekty - pomoc při 
povodních (ADRA pomáhala při povodních 
r.2002 i v Blatné  - poznámka autora), dobro-
volnická centra a 1/3 na regionální projekty.
Překvapilo nás, že i tak transparentní organizaci, 
jako je ADRA, mnozí z nás neznají, nebo jen 
okrajově o ní vědí.Co to tedy vlastně ADRA je 
a čím se zabývá?

 
ADRA je meziná-

rodní humanitární or-
ganizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi.  
Pomáhá jak při mimo-
řádných událostech (ži-
velné pohromy, válečné 
konflikty apod.), tak při

realizaci dlouhodobých rozvojových projektů 
(podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím 
základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, 
aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlast-
ními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, 
které mají k dispozici. Usilujeme o zvyšování 
úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, 
rozvojových zemí a všech lidí, kteří naši pomoc 
potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání 
nebo náboženského přesvědčení.

ADRA ČR se angažuje v Bangladéši, Bosně 
a Hercegovině, Bulharsku, Indii, Kambodži, Keni, 
Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, 
Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA a Zambii. Za 
období své existence ADRA pomohla ve více než 
35 zemích světa.

V České republice vede vzdělávací programy 
Projekt není problém (určen pracovníkům nezis-
kových organizací) a PRVák, jehož cílem je zvýšit 
informovanost dětí a mládeže o problematice 
rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA 
spravuje rovněž několik dobrovolnických center, 
dva azylové domy, psychosociální intervenční 
tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška 
určenou těm, jež nezištně poskytují pomoc obča-
nům nacházejícím se v přímém ohrožení.(www.
adra.cz)

 Tímto děkujeme všem, kteří přispěli.Všichni 
víme, že pomáhat může každý.

Karolína Frühbauerová, Tereza Špetová

Taneční kurzy 2008
Pro taneční sezonu září – prosinec 2008 otevíráme tyto taneční kurzy:
· Základní kurz společenského tance a výchovy pro mládež
· Taneční pro dospělé – základní kurz
· Taneční pro dospělé – pokračovací kurz
· Taneční pro pokročilé – speciálky
· Lady kurz – taneční pro sólo ženy
Podrobnější informace o jednotlivých kurzech včetně přihlášek najdete na 

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Zápis do základního kurzu pro mládež probíhá od 1. dubna 2008. Přihlášky si lze vyzvednout na 

kulturním oddělení na třídě J.P.Koubka, stáhnout na webových stránkách nebo osobně na adrese: 
Dana a Miroslav Strnadovi, ul. 9. května 472, Blatná.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: 383 423 838 nebo e-mailem na tanecni.blatna@cen-
trum.cz



Ročník 19 (29) Blatná 4. dubna 2008 Číslo 6 / strana 3

Drobné památky 
Blatenska

U staré cesty na rozhraní katastrů Blatná 
– Skaličany stojí v lokalitě „Nové Háje“ kříž, 
označující místo tragické smrti (umrznutí) chudé 
ženy Kvasničkové. Původně to byl dřevěný kříž, 
který stářím ztrouchnivěl a proto byl v roce 1922 
postaven za peníze občanů ze Skaličan kříž 
nový, umístěný na kónickém pilíři, pod nímž 
je hranolový sokl. Kříž je litinový s korpusem 
Krista, s oválným štítkem a figurami v dolní
části. Části památky – kříž i pilíř ukazují patrně 
na 2. pol. 19. stol. Je možné, že v roce 1922 
došlo k jejich přemístění na toto místo z jiné, 
nám neznámé lokality. Kříž bude v letošním 
roce restaurován péčí Města Blatná.

Pet

Foto Václav Cheníček, 2007.

27.3. proběhla beseda se zvířaty ze ZOO 
Ohrada. Zúčastnili se jí žáci 1.A a 1.B. Děti 
měly možnost blíže se seznámit s chovem mor-
čete, želvy a hada-krajty královské. Nenašel se 
nikdo, kdo by si krajtu alespoň nepohladil. Při 
osobním dotyku se zvířaty dětem oči jenom 
zářily. I paní učitelky si takovou příležitost 
nenechaly ujít. Drobným peněžitým obnosem 
přispěly děti na potravu a chov krajty krá-
lovské a staly se tak jejími spolusponzory. Po 
besedě měly za úkol napsat, co je zaujalo, co 
se dozvěděly nového atd. Zde jsou nejzdařilejší 
příspěvky:

„Dozvěděl jsem se, že had má jednu plíci. 
Líbilo se mi, jak se mi omotal kolem ruky. Hada 
jsem viděl poprvé. Morče potřebuje klid. Želva 
potřebuje krunýř jako ochranu, kdyby na ní něco 
zaútočilo.“ (Marek Bláha)

„Byla tu paní. Jmenovala se Míša. Měla mor-
če, želvu a hada, krajtu královskou. Želva měla 
krunýř. Morče je chlupaté. Všechna zvířátka byla 
krásná a hodná.“ (Kristýnka Smolová)

„Nejvíc se mi líbil had a morče. Morče mělo 
obličej, na hadovi se mi líbilo, že žere myš. Byla 
škoda, že tady nebyl lev, tygr a taky hyena, puma, 
lvíček a antilopa.“ (Matěj Dráb)

„Hada jsem viděla poprvé. Byla to krajta. 
Morče jsem viděla ráda. Žirafa tady nebyla, ale 
byla tady želva.“ (Andrea Majerová)

Beseda 1. ročníků s pracovníky 
ZOO Ohrada z Hluboké nad Vltavou

„Já Dianka Zoššáková jsem nikdy neviděla 
hada. Líbily se mi na něm šupiny a barva. Jmeno-
val se krajta královská.“ (Diana Zoššáková)

„Líbil se mi had a želva a že jsme si je mohli 
pochovat. Had měl hezké šupiny. Jmenoval se 
krajta královská. Hada jsem choval poprvé.“ 
(Pavel Urban)

Mgr. Pavla Fousová a žáci 1.B ZŠ TGM Blatná

Vážení čtenáři, město 
Blatná má v současnosti 
aktivní partnerství s měs-
ty Važec na Slovensku, 
Vacha v Německu, Ro-
ggwil ve Švýcarsku, Sargé 
– les Le Mans ve Francii 
a s oblastí Calderdale ve 
Velké Británii. Ve dvoj-
jazyčné rubrice Poznejte 
Calderdale –Get to know 
Calderdale, která bude 

připravována ve spolupráci se členy CSTA v An-
glii, bychom vás rádi seznamovali s partnerskou 
oblastí, která se nachází v hrabství West Yorkshire 
na severozápadě Anglie, cca 300km severně 
od Londýna, blízko měst Leeds, Manchester 
či Bradford. Celá oblast se rozkládá na ploše 
cca 363km2 a žije zde okolo 195300 obyvatel. 
Správním střediskem je město Halifax s téměř 
100000 obyvateli. Formální partnerské vztahy 
byly navázány v roce 1992. Smlouvu o partner-
ství podepsali tehdy zástupci Okresního úřadu ve 
Strakonicích a starostové  měst Strakonice, Vod-
ňan, Blatné a Volyně. V roce 1994 bylo založeno 
Občanské sdružení Calderdale Strakonice Twin-
ning Association(CSTA). Jedním z hlavních cílů 
tohoto sdružení je podpora výměny a osobní styky 
mezi občany obou regionů. V Blatné proběhly 
např. výměnné pobyty fotbalistů a fotbalistek, 
spolupráce škol – SOŠ Blatná a The Calder High 
School v Mytholmroyd, vystoupení dětského 
hudebního souboru z Hebden Bridge na zámku 
Blatná a mnoho dalších osobních kontaktů včetně 
významné finanční podpory po povodni v roce
2002.   Vzhledem k tomu, že oficiálně v roce 2003
zanikl okres Strakonice, došlo  k podepsání nové 
smlouvy, kterou podpořila města Strakonice, Blat-
ná, Vodňany, Volyně. Partnerství je podporováno 
přátelskými vztahy mezi školami, sportovními 
oddíly, kulturními sdruženími a občany strako-
nického a calderdalského regionu. 

Lucie Šnajdrová, odbor školství a cestovního ruchu 
MěÚ Strakonice a Blanka Malinová, zástupkyně 

Blatné v CSTA.

Get to know Calderdale 
Imagine a gently curving 40km long river 

valley, with steep sides and deciduous  woodlands 
surrounded by extensive moor land peat bogs. The 
road, railway, river and canal all run along the 
narrow valley bottom connecting the main towns. 
Twisting lanes dotted with ancient farms, often the 
legacy of Viking settlers, climb from the valley to 
the hilltop villages and the moors beyond. Eve-
rywhere is stone: the oldmill buildings in the val-
ley floor, the houses and cottages in the towns and
villages and the field boundaries are all built from
stone. This mountainous area is cool and wet and 
the abundance of fastflowing streams gave rise
to the manufacture of woollen cloth. Prior to the 
Industrial Revolution weaving was carried out on 
handlooms in the upper storeys of people’s homes. 
Later, huge mills (factories) sprang up bringing 
great prosperity to their owners and appalling 
working conditions and poverty for the workers. 
This is Calderdale: once worldfamous for carpets, 
fine cloth and engineering and now developing
a twentyfirst century tourist industry.

Pamela Norrington, CSTA

Poznejte Calderdale 
Představte si lehce zakřivené 40km dlouhé 

říční údolí tvořené příkrými svahy s listnatými 

lesy, obklopené rozsáhlými vřesovišti a rašeliništi. 
Cesty, železnice, řeky a kanály, to vše probíhá 
úzkým údolím, které spojuje velká města. Klikaté 
cesty jsou poseté starověkými farmami, které 
byly založeny již vikingskými osadníky. Cesty 
vystupují z údolí až ke vsím na vrcholcích kopců, 
za nimiž  se táhnou již jen slatě. Všude najdeme 
kámen :ve zdech starých mlýnů na dně údolí, ve 
zdech domů a chalup ve městech a na vesnicích, 
v zídkách mezi jednotlivými poli. Tato hornatá 
krajina je chladná a vlhká, bohatá na rychle 
proudící potůčky. Ty umožnily vznik továren na 

zpracování vlny. Před průmyslovou revolucí bylo  
tkalcovství provozováno na ručních tkalcovských 
stavech v horních patrech lidských obydlí. Poz-
ději se objevily obrovské mlýny a továrny, které 
využívaly vodní energii. Přinesly nejen velký 
blahobyt jejich vlastníkům, ale i děsivé pracovní 
podmínky a chudobu dělníkům, kteří v nich pra-
covali. To je Calderdale: dříve světově proslulé 
koberci, jemnými látkami a strojírenstvím, nyní 
rozvíjející cestovní ruch 21.století. 

MUDr. Soňa Pavlová, CSTA
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L I T E R Á R N Í  R U B R I K A SWING  
V BLATNÉ 4

Vážení čtenáři,
jsme rádi, že Vás zaujala naše pravidelná rub-

rika „Swing v Blatné“, která je vždy, jednou do 
roka, příslibem intenzivního hudebního zážitku. 

Konečně přichází ten čas, kdy si jazzoví 
fanoušci, staromilci všeho věku, jakož i veškeré 
kulturní obyvatelstvo blatenské může v kalendáři 
zakroužkovat významný den - pátek 25. dubna 
2008. V 19 hodin na zámku propukne koncert čes-
kobudějovického SWING TRIA AVALON (Jakub 
Šafr - klavír, Martin Voříšek - klarinet, Jan Kubeš 

Andělské požehnání

Pod starými schody,
Ve starém domě,
Sedí stará žena,
Chová malé robě.

Chová, chová,
Zpívá písničku,
Zastupuje vroucně
Mladou matičku.

Plamen svíčky
Tiše plápolá.
Za oknem sníh.
Robě se k ženě batolá.

Tma tmoucí zakrývá dědinu,
Jen pouliční lampy svítí.
Již táhne na dvanáctou hodinu,
Žena chopíc se jehel a nití.

Stará žena vyšívaje,
Deku pro robátko.
Vyšívaje střed i kraje,
Hotova jest zakrátko.

Pokládajíc dečku bílou,
Ťuká kdosi na okenici.
Vidí osobu, snad plete si ji s vílou,
Ťuká, ťuká, jak v zámku na vrátnici.

Stará žena okno otvíraje,
Do místnosti vstoupilo světlo.
Vidí krásu, lásky nepopíraje,
Jak kdyby zde vše kvetlo.

Vstoupil anděl, křídla krásná a veliká,
Pokyne žene, jde k děťátku.
Stojíc před kolíbkou, modlitbu odříká,
Svěcenou vodou jej pokapal.

Pod starými schody,
Ve starém domě,
Sedí stará žena
Chovající robě.

Robě malé chovajíce,
Na rtech úsměv.
Rděné líce,
Chová, chová robátko
Vyšívanou dečkou pokryté.

Karolína Frühbauerová, ZŠ J.A.Komenského IX.A

FEJETON  
CHORVATSKÝ
B.F.Blatenský
Loni v létě, tak jako většina Čechů, i já veden 

touhou po zážitku, vydal jsem se všanc cestovní 
kanceláři a odjel, snad i dle hlásání reklamního 
sloganu, za sluncem do Chorvatska. Cesta lu-
xusním autobusem uběhla jako nic a po nových 
dálnicích jsme tam dorazili s velkou časovou 
rezervou.

Každý, kdo zažil čekání, než se vystěhuje 
předešlý nájemník, než připraví pokoje a vy se 
konečně můžete nastěhovat, se zpravidla stává 
svědkem nejrůznějších scén.

Já, maje tu výhodu, že jsem se znal s majitelem 
již od předešlého pobytu, dostal svůj apartmán 
přednostně. Ani to však nezabránilo tomu, abych 
se účastnil hádky, jež vyústila ve spílání všem 
Čechům.

Jedna z právě končících rodinek měla potyčku 
s otcem majitele. Ten na ně křičel sice chorvatsky, 
ale rozumět mu bylo dobře. Že se neumíme chovat, 
že jsme nekulturní národ, že tu na nás nečekají 
a tak dále. Nakonec jim dával za příklad Němce, 
kteří jsou, dle jeho názoru, mnohem lepší.

Právě, když jsem se chystal vstoupit do je-
jich výměny názorů, chytil mne Doran za rukáv 
a lámanou češtinou mi říká. Pojď se mnou, tohle 
jsi ještě neviděl. Vstoupili jsme do pokoje, který 
vypadal jako po nájezdu. Na podlaze smetiště, na 

zdech obtiskané mastné ruce, přetékající koš na 
odpad, v truhlících na balkoně špačky z cigaret. 
A to jsi ještě neviděl koupelnu, zahlaholil na mne. 
Ani jsem neměl chuť.

Z venku k nám stále ještě doléhal křik jeho 
otce, jehož modulace zhusta ujížděla až do piskla-
vých tónů. Očividně si zahrával s infarktem.

O dva dny později jsem  při procházce okolo 
pláží došel k hotelu, kde se právě rozjížděla párty 
v zahradě ve stylu Ein Kessel Buntes. Ještě dnes 
mi v uších zní Eins, zvei, drei,- Urlaub, zpí-vané 
několika německým důchodcům. Vše pro němce, 
kteří jim přiváží peníze. A my? Jídlo svoje, na 
kunu skoupí, a ještě po sobě necháváme nepořá-
dek. Na nás v Chorvatsku opravdu nečekají.    

-bfb-

- bicí) a jeho hostů, to jest Petry Ernyeiové (zpěv, 
půvab) a Marka Rejhona (kytara, zpěv).

Zkušený čtenář naší rubriky si jistě všiml, že 
počet účinkujících hudebníků rok od roku roste. 
V kuloárech české swingové scény bývá prý 
slýchána věta: „Naši Blateňáci nám rozumějí!“ 
Těžko říct, kdo se na výjimečné atmosféře již 
pravidelných koncertů podílí větší měrou; živelná 
hudba 30. a 40. let, rozdivočelí posluchači nebo 
renesanční fresky... nebo snad kouzelník? 

Třeba nám odpoví již čtvrtý swingový ve-
čer, na nějž lze koupit vstupenku na místě či 
v předprodeji v Knihkupectví u Polánských od 
7. dubna 2008.

AV



Ročník 19 (29) Blatná 4. dubna 2008 Číslo 6 / strana 5

Na počátku roku 1939 vydává L. Stehlík 
sbírku Kořeny, které dala doba, kdy vznikla, 
trvalou pečeť, která je patrná ve vyznění jed-
notlivých básní. Objevuje se zde tíha života 
i jeho tragika v národním i individuálním 
smyslu. V této sbírce se mění i básníkův 
verš. Není to už jen melodické opojení slo-
vem, jeho verše jsou konkrétnější, hmotnější 
a pociťujeme v nich vůni ornice, polí i životní 
cykly venkovského člověka. 

Pet

Bělčice v kresbě Ladislava Stehlíka

Pronajmu velkou garáž nad tep-
lárnou dlouhodobě.  

Tel. 723 579 839 

Prostý hostinec se změnil na moderní 
společenské centrum s byty

Čečelovice - Objekt v centru obce, skrývající 
pod jednou střechou pohostinství, společenský sál 
a prodejnu se smíšeným zbožím, prošel od roku 
2005 důslednou generální rekonstrukcí.   Stavba 
s omšelou fasádou se v průběhu tří let promě-
nila v moderní společenské centrum, které dělá 
návsi opravdovou čest a je ozdobou zastavěné 
lokality.

Celková proměna objektu započala roku 2005 
adaptací obchodu. Ta si vyžádala investici ve výši 
410 000 korun, z čehož 180 000 korun pokryla 
dotace z Programu obnovy venkova. Tehdy se 
také rozjelo budování nástavby a zřizování pěti 
bytových jednotek.

V roce 2006 pokračovala generální rekon-
strukce víceúčelové budovy renovací celého 
výčepu a zhotovením zázemí pro zaměstnance 
/ pánské WC, šatny, sprchy, skladovací prostory 
/. Zároveň se také přikročilo k výměně oken 
v přízemí, částečnému zateplení objektu a opra-
vě spodní fasády. Veškeré tyto stavební úpravy 
přišly na 640 000 korun. Z Programu obnovy 
venkova získal Obecní úřad na tuto část projektu 
částku 129 000 korun. V září 2006 byly také 
dokončeny byty v nástavbě. Vzniklo tu celkem 
pět bytových jednotek různých rozměrů, které 
už jsou dnes všechny obsazené. „Upřednostnili 
jsme v tomto případě sociálně slabé rodiny“, 
podotýká čečelovický starosta Milan Stejskal, 
„Rádi bychom nahoře zřídili ještě dva další byty. 
Momentálně máme zažádáno o povolení.“ Bytový 
projekt čečelovické značně finančně vyčerpal
- stál 4 180 000 korun. Pomohla jim ale dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 750 000 
korun. „Stejně jsme si ale byli nuceni vzít v roce 
2006 úvěr na milión korun. Nemusíme se však 
ničeho bát, nájemné z bytů nám za pár let náklady 
zaplatí “, vyjádřil se starosta Milan Stejskal.

Během roku 2007 byla proměna centrální bu-
dovy završena. Provedla se vnitřní rekonstrukce 
společenského sálu, která zahrnovala výměnu 
ústředního topení, nové obložení stěn, rekon-
strukci sociálního zařízení pro ženy / výměna 
dlažby, obkladů, zárubní, dveří /, opravu vnitřních 
omítek a čerstvé vymalování celého prostoru. Za 
závěrečnou fázi velkého projektu zaplatil Obecní 
úřad 205 000 korun - 120 000 korun se mu vrátilo 
z Programu obnovy venkova.

V Čečelovicích se v období po osamostatnění 
obce vykonalo velmi mnoho práce pro zvelebení 
celé lokality a spokojený život občanů. Generální 
rekonstrukce víceúčelového objektu na návsi patří 
mezi ty nejvýznamnější a nejviditelnější.

Svatý Josef dostal od občanů krásný dárek
 Čečelovice - Patron zdejší kaple v centru 

vesnice svatý Josef se nepochybně cítí být če-
čelovickým zavázán. Ti se totiž v loňském roce 
rozhodli svůj svatostánek zrenovovat.

 „Kompletně jsme vyměnili střešní krytinu, 
opravili fasádu a následně ji nově natřeli. Také se 
provedla renovace vchodových dveří“, vypočítává 
místní starosta Milan Stejskal. Na zušlechtění 
čečelovické kapličky přispěl grantem 50 000 ko-
run Jihočeský kraj z fondu na obnovu sakrálních 
staveb. Vlastní podíl obce činil 27 000 korun.

Škody napáchané silným větrem na 
veřejném majetku už jsou minulostí

 Čečelovice - Vichřice, která se v lednu 2007 
přehnala obcí, zničila mimo jiné obecní rozhlas 
a veřejné osvětlení. Naštěstí obdrželi čečelovičtí 
na obnovu těchto základních zařízení dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 100%- kon-
krétně 240 000 korun. „Mohli jsme tak v krátké 
době provést revizi vedení a výměnu ampliónů 
i světelných těles“, netají se vděčností starosta 
Čečelovic Milan Stejskal.

Obec si zalesněných ploch hledí
 Čečelovice - Ve vlastnictví obce se nachází 

celkem 37 hektarů lesního fondu. Čečelovičtí si na 
nich hospodaří sami a vedou si opravdu příkladně. 
„Loni jsme uklízeli polomy, vzniklé následkem 
silného větru. Šlo celkem o 700 000 kubických 
metrů dřeva“, informuje starosta Milan Stejskal, 
„Letos máme v plánu vysadit osm tisíc stromků 
a zalesněné plochy oplotit.“

Pravá domácí zabijačka přilákala malé 
i velké diváky

Hajany -  Sto padesát párů zvědavých očí 
hledělo v sobotu 15. března na prostranství za 
místní hospodou na ukázku nefalšované domácí 
zabijačky. „Nechali jsme vytisknout a rozvěsit 
plakáty po všech okolních vsích i Blatné, aby-
chom umožnili shlédnout tuhle podívanou co 

největšímu množství lidí. Zrovna nám i vyšlo 
počasí, takže si mnoho zájemců udělalo do Hajan 
výlet na kolech“, konstatuje s potěšením hajanská 
starostka Dana Vohryzková.

Diváci mohli vidět celou „operaci“ pěkně od 
zabití prasete přes opaření, rozporcování až po 
vaření pochoutek v polní kuchyni. Mezi zdmi 
hostince je čekaly bohaté vepřové hody, kde 
si za lidové ceny mohli koupit a zkonzumovat 
jednotlivé živočišné produkty. „Jedno prase jsme 
totiž zabili a zpracovali o den dřív, aby se v sobotu 
mohly podávat čerstvé vepřové poživatiny. Ta 
druhá zabijačka byla spíš něco jako představení 
pro veřejnost“, vysvětluje Dana Vohryzková.

Aby vepřové lépe klouzalo do žaludku, točilo 
se pivo a od šestnácti hodin odpoledne hrála k tan-

ci i poslechu skupina „Normal“. Volná zábava pak 
pokračovala až dlouho do noci.

Domácí zabijačka spojená s vepřovými hody 
se uskutečnila na hajanské obecní půdě v tomto 
provedení poprvé. Jde o dobrý nápad, který se 
nepochybně dočká opakování.

V obci už půl roku funguje veřejný internet
Lažany - Místní občané mohou od loňské-

ho října využívat na Obecním úřadě veřejný 
internet.

„Dostali jsme z Programu obnovy venkova na 
jeho zavedení dotaci třicet pět tisíc, zbývajících 
dvacet tisíc doplatila ze svého rozpočtu obec“, 
uvádí starosta Jiří Myslík.

Údržba veřejných prostranství a zařízení 
probíhá svépomocí

 Lažany - Rok 2007 nebyl ve znamení ně-
jakých větších stavebních úprav. Podle starosty 
Jiřího Myslíka  se v katastru obce prováděly běžné 
a finančně nenáročné práce: „Všechno si vzali na
starosti brigádníci z řad zdejších obyvatel, kteří 
pracovali takříkajíc jen za občerstvení. Na hřišti 
se sekala tráva a byl vybudován nový písečný 
volejbalový plácek, také se vyrobily dřevěné 
lavičky. Mimoto došlo k vyčištění obecní studny, 
v hasičské zbrojnici byly opraveny vnitřní omítky 
a vybíleny stěny.“

 Sportovnímu hřišti je v Lažanech věnována 
mimořádná pozornost a péče, protože se stává 
každý rok dějištěm několika sportovních turnajů 
a mnoha tělovýchovných aktivit. „Nejinak tomu 
bude i letos. Ke slovu se dostane kopaná, nohejbal 
i volejbal“, dodává starosta Jiří Myslík.

Vladimír Šavrda

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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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

Hledám spolehlivého svářeče CO2 
pro práci v Belgii,

10-11 euro na hodinu čistého.  
Ubytování + cestu 

hradí zaměstnavatel.
tel.: 776574149

Měsíc se s měsícem sešel a já vás mohu, milí 
čtenáři, opět seznámit s akcemi, které proběhly 
v naší škole v průběhu  března. A opět jich bylo 
dost, posuďte sami:

- ve čtvrtek 6.3. žila III.A projektem o zdravé 
výživě (o tomto projektu jsme informovali v mi-
nulém čísle BL)

- ze 7. na 8.3. (a z 28.na 29.3.) prožili členové 
zdravotnického kroužku s p.vedoucí vychova-
telkou M.Džisovou  ve škole další noc při velmi 
oblíbeném „Doktorském spaní“

- 10.3. si žáci 6.tříd vyjeli s p.uč. O.Dlabačo-
vou a p.uč.M.Vojtovou do příbramského divadla 
na hru „Rychlé šípy“

- velmi úspěšná byla opět „Velikonoční výsta-
va“, kterou s dětmi připravily vychovatelky školní 
družiny ve dnech 13. a 14.3. Nepřeberné množství 
velikonočních dekorací potěšilo oko všech ná-
vštěvníků a pomohlo jistě ke sváteční  výzdobě 
v mnoha domácnostech.

- v tomto měsíci využilo několik tříd (I.A; 
II.A,B; III.A,B,C) k návštěvě MěLK v Blatné.
Paní knihovnice pro děti připravily program 
s velikonoční tématikou, který děti velmi zaujal. 

- na společnou exkurzi do Prahy vyjely 
17.března třídy IX.B a VIII.C. Zatímco deváťáci 
se seznamovali s prostory a prací Poslanecké 
sněmovny PČR, osmáci v kině IMAX zhlédli 
film „Dinosauři“

- před Velikonocemi (17. – 19.3) žily všechny 
tři třídy 3.ročníku projektem „Barevné Velikono-
ce“.Pod vedením třídních  učitelek  V.Zemanové, 
M.Srbové a L.Motykové se děti seznamovaly se 
vším, co k Velikonocům patří – od biblického 
příběhu až ke zvykům a tradicím 

- v tomto měsíci jsme přivítali ve škole dvě 
návštěvy ze zoologických zahrad. Nejdříve přijel 
p.Milan Zaleš ze ZOO Plzeň, aby všem žákům 
přiblížil slovem i ukázkou život dravých ptáků 
(18.3). Ve čtvrtek 27.března přijela ing.Zuzana 
Štětková ze  ZOO Ohrada z Hluboké nad Vltavou, 
aby dětem prvních tříd představila některá zvířata 
vhodná k domácímu chovu – morče, želvu, pot-
kana. Největší úspěch však měla krajta královská, 
kterou si děti mohly i pohladit. Ta také dostala od 
dětí sponzorský dar

- ve středu 26.března se opět potvrdila dobrá 
spolupráce se ZUŠ Blatná. Žáci třetích a čtvrtých 
tříd byli pozváni na koncert mladých hudebníků. 
Ještě ten den odpoledne vyjely děti se školní dru-
žinou na v tomto školním roce poslední bruslení  
do Strakonic 

- poslední březnový den žila svým projektem 
„Květiny kolem nás“, který připravila p.uč.
I.Chvostová, třída II.A 

- nesmím zapomenout ani na velkou akci žáků 
sedmých tříd – lyžařský výcvik na Belvederu 
v Železné Rudě. I když sněhové podmínky ne-
byly vysloveně ideální, děti lyžovaly a všem se 
týdenní pobyt velmi líbil (8. -15.3.). Děkuji všem 
instruktorům – p.uč.M.Karbanové, p.D.Malečko-
vi a P.Karbanovi, ped.dozoru – p.K.Malečkové 
a zdravotnici -  p.M.Muchlové za skvělé zvládnutí 
celého výcviku. 

Mgr.J.Karlíková -  řed.školy
Výuka v novém prostředí a s novými po-

můckami
Ač je naše škola více jak sto let stará, snažíme 

se ji s pomocí zřizovatele, ale i sponzorů stále 

modernizovat. V měsíci březnu se nám podařilo 
dokončit dvě akce, na které jsme pyšní. Nejdříve 
jsme dokončili  přestěhování žákovské knihov-
ny do nových, mnohem přívětivějších prostor 
než byly původní. K úplné spokojenosti nám 
chybí pouze dovybavení knihovny počítačem 
s připojením na internet, ale i to se nám snad 
letos podaří.

Druhou akcí je otevření učebny s interaktivní 
tabulí, která se dnes řadí k nejmodernějším učeb-
ním pomůckám. Je to tabule spojená s počítačem 
(s připojením na internet) a dataprojektorem  
umožňující využití této moderní techniky ve všech 
fázích výuky. Troufám si říci, že je to špička mezi 
učebními pomůckami, kterou bychom bez pomoci 
sponzorů z příspěvků na pomůcky v žádném 
případě nepořídili. A tak mi dovolte poděkovat 
touto cestou všem, kteří nám na její zakoupení 
přispěli. Jsou to: DURA  AUTOMOTIVE CZ, 
s.r.o., BLATENSKÁ RYBA spol.s r.o., TESLA 
BLATNÁ a.s. a  BLATENSKÉ STROJÍRNY. 

Děkujeme!
Mgr.J.Karlíková, ředitelka 

ZŠ J.A.Komenského Blatná

Březen v ZŠ J.A.Komenského Blatná
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 , k.s.,
Čechova 32, Blatná

pronajme v sídle firmy  
kancelářské prostory 

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

Pogrom na hospodáře v Hajanech aneb 
deportace za přeškrtané kandidátky

 Násilná kolektivizace venkova v 50. a 60. 
letech minulého století napáchala velké množství 
křivd a tím nejsurovějším způsobem zpřetrhala 
staletími utvrzená pouta mezi příslušníky selského 
stavu, jejich rodnými grunty a půdou. V rámci 
objektivity je nutno podotknout, že existovaly 
obce, odkud nebyly selské rodiny vysídleny. 
Příkladem z blatenska mohou být kupříkladu 
Škvořetice, kde místní komunističtí funkcionáři 
dokázali zabránit provedení plánu z vyšších míst 
na deportaci vytipovaných soukromých rolníků. 
I v takových případech ovšem byli živitelé národa 
nemilosrdně „združstevněni“ a nuceni opustit 
svůj způsob života. Naopak existovaly vsi, kam 
dopadla komunistická pěst s neobyčejnou razancí 
a krutostí. Toto se stalo v Hajanech pouhé tři kilo-
metry od Blatné, odkud bylo v roce 1957 násilně 
vystěhováno pět rodin najednou.

V létě zemědělci, v zimě vězni
Terčem třídní nenávisti se příslušníci selské-

ho stavu v Hajanech stali od samého počátku 
nastolení komunistického režimu v únoru 1948. 
Konkrétně se jednalo o rodiny Josefa Komana, 
Františka Klosara, Ladislava Ubla / hořejší 
statek /, jeho bratra Josefa Ubla / dolejší statek 
/ a Bohumila Boudy. Posledně jmenovaný byl 
navíc v roce 1953 ve zmanipulovaném soudním 
procesu odsouzen k pěti rokům odnětí svobody, 
které strávil v koncentračním táboře Jáchymov. 
„Otec, narozený roku 1898, byl Státní bezpečností 
zatčen 2. září 1952. Celý jeden rok byl držen ve 
vyšetřovací vazbě u Krajského soudu v Plzni. 
Při následujícím procesu se hájil úplně sám, 
bez právního zástupce. Krátce poté, co se vrátil 
z koncentračního tábora ke své rodině, tragicky 
zemřel v zaměstnání ve Státním statku Čekanice, 
kam jsme byli posléze vystěhováni. Vůbec nic by 
se nestalo, kdybychom zůstali doma ,“vzpomíná 
dnes jeho syn- provozovatel pohostinství v Blatné 
Jan Bouda / 72 let /.

Uvězněni byli dočasně i ostatní později de-
portovaní hajanští sedláci. Do zimy je komunisté 
nechali pracovat v jejich hospodářstvích, po skon-
čení podzimních prací je dva roky po sobě zavřeli 
až do jara do vězení. „Tam museli směnovat v ci-
helně, konkrétně v Plzni- Černicích. Po úmorné 
domácí dřině jim nedopřáli ani zasloužený zimní 
odpočinek,“ vypovídá Jan Bouda.

Jepičí život hajanského JZD
V roce 1955 bylo s velkou slávou v Hajanech 

založeno Jednotné zemědělské družstvo. Záhy 
se však jeho zakladatelům protáhly obličeje. 
JZD v Hajanech existovalo přesně půl roku. 
V roce 1956 se rozpadlo, aby už nikdy nebylo 
obnoveno. 

Po tomto nezdaru zabraly veškeré polnosti 
soukromým zemědělcům v Hajanech roku 1956 
Státní statky Lnáře. Josef Koman, František Klo-
sar, Ladislav a Josef Ublovi, Bohumil Bouda- ti 
všichni se stali ze dne na den bezzemky a cizinci 
ve vlastních hospodářstvích.

Trest za svobodnou volbu
Nebylo divu, že hajanští sedláci poté, co je 

komunisté ožebračili, neměli chuť ani důvod volit 

ve volbách do orgánů Národní fronty v roce 1957 
předem zvolené komunistické kandidáty. Demon-
strativně u volební urny jmenné seznamy kandidá-
tů přeškrtali. Učinili tak přesto, že jim muselo být 
jasné, že takové gesto nezůstane bez povšimnutí 
a bez následků. Trest se dostavil vzápětí- rodiny 
všech „rebelů“ byly určeny k deportaci a jejich 
statky ke konfiskaci.

Jan Bouda v té době vykonával základní vo-
jenskou službu. Po zprávě, že jeho rodina musí 
nuceně opustit rodné Hajany, dostal krátkou do-
volenou, aby mohl pomoci se stěhováním. Když 
přijel domů, potkal ve vsi obávaného kádrováka 
ze Státního statku Lnáře Václava Smetáka, který 
na chystající se deportace osobně dohlížel. Tehdy 
mu řekl : „ Proboha, tyhle rody tady žily odne-
paměti, mají tady pevné kořeny a vy je odsud 
vyháníte !“ Tvář Václava Smetáka se stáhla do 
zuřivé grimasy. Posléze vyštěkl: „ Ještě děti vašich 
dětí budou trpět za to, že jste se stavěli lidově 
demokratickému zřízení!“

Rodina Bohumila Boudy se musela vystěhovat 
do Čekanic. Rodina Josefa Ubla byla vysídlena do 
Předního Poříčí u Březnice, tamtéž musela odejít 
i rodina Františka Klosara. Ladislav Ubl a jeho 
nejbližší byli vykázáni do Borku u Nepomuka. 
Ušetřen nezůstal komunisty ani Josef Koman 
se čtyřmi dětmi, který se musel vystěhovat do 
Vlkova u Nezvěstic.

Jako důvod deportace bylo stranickými 
funkcionáři uvedeno „zajištění plynulého chodu 
Státního statku“.

Papír snese všechno
Vedle fyzické perzekuce sedláků v Hajanech 

došlo i k jejich očernění v komunistickém tisku, 
jak bývalo tehdy dobrým zvykem. Dne 4. čer-
vence 1951 otiskl zpravodaj „Za socialistickou 
vesnici“ hned dva štvavé články, namířené proti 
těmto nepohodlným jedincům:

Sabotéři v Hajanech
„V posledním čísle našeho časopisu jsme 

uvedli jako jednu z nejhorších obcí v plnění 
mléka Hajany. Kde jsou příčiny? V Hajanech 
se projevuje nepřátelský postoj velkých sedláků 
k našemu lidově demokratickému zřízení, kteří si 
pravděpodobně všímají více hlasu Ameriky než 
hospodářství. Zatím co malí zemědělci mají větší 
stav dobytka než mají plán, schází sedlákům do 
plánovaného stavu každému několik kusů dobyt-
ka. To se projevuje zejména v plnění mléka. Tak 
například sedlák Ubl Ladislav měl dodat za první 
čtvrtletí 1300 litrů mléka, vzhledem k jeho postoji 
k pracujícím nedodal ani litr. Dalším takovým 
výtečníkem je pan Josef Komanč p. 8, který za 
první čtvrtletí měl dodat 1500 litrů mléka, dodal 
však jen 130 litrů, za druhé čtvrtletí měl dodat 
1600 litrů a dodal v dubnu jen 44 litrů, v květnu 
54 litrů. Josef Meloun čp. 17 za první čtvrtletí 
měl dodat 1951 litrů a dodal 397 litrů, za druhé 
čtvrtletí předpis 2232 litrů, dodal v dubnu 90 litrů, 
v květnu 105 litrů. Vojtěch Tetaur čp.5 za první 
čtvrtletí předpis 1900 litrů, dodal 533 litry, na 
předpis na druhé čtvrtletí dodal v dubnu 71 litrů, 
v květnu 127 litrů. František Klozar čp. 9 za první 
čtvrtletí měl dodat 1500 litrů, dodal 761 litrů, za 
druhé čtvrtletí 1900 litrů, dodal v dubnu 81 litrů, 
v květnu 103 litrů.

 Že by neměli čím krmit? Loni prodali 60 q 
jakostního sena ve veřejné dražbě. Také letos 
nejlepší seno ze spolkové usedlosti prodali 
a aby to jak se patří oslavili, „táhli to v hospodě 
dlouho do noci“. Malí poctiví zemědělci, kteří 
máte malou krmnou základnu, jak dlouho budete 
trpělivě přihlížet k těmto sabotérům veřejného 
zásobování? Jak dlouho se budete před nimi 
krčit? Nedělejte zástěrku k jejich jednání, které 
je namířeno proti vám! Úkolem lidosprávy bude 
tento bolavý a páchnoucí vřed na zdravém těle 
Hajan vyříznout!“

 Druhým článkem autor nevybíravě zaútočil 
přímo proti Bohumilu Boudovi a skutečně na něm 
nenechal „nit suchou“:

Proč se tak dosud nestalo?
 Při reorganizaci MNV v Hajanech byl zvolen 

finančním referentem V. R., který se dosud nemohl
ujmout své funkce z toho důvodu, že bývalý 
finanční referent pan Bouda dosud tento referát
nepředal a jeho předání neustále odkládá. Kdo je 
pan Bouda? Důvěrný přítel agrárníka Machníka, 
Feierábenda, bývalý funkcionář Kooperativy, 
ředitel družstva, lihovaru, zkrátka velmi expo-
novaný agrárník, který i dnes podkopává budo-
vatelské úsilí našeho lidu. Dodávku mléka splnil 
za první čtvrtletí na 50% a na dodávku druhého 
čtvrtletí nedal v dubnu ani litr a v květnu 22 litrů. 
A takovým lidem typu Boudy, Ubla, Komana 
a ostatním podává předseda MNV židli, zatím co 
na poctivé dodavatele z řad malých a středních 
rolníků si otevře „hubu“. Dělnická třída, poctiví 
drobní a střední zemědělci již dokázali a denně 
dokazují, že dovedou lépe řídit naše hospodářství 
než kapitalisté a proto jakékoliv další odkládání 
předání referátu nemohou poctiví občané Hajan 
trpět.“

 Tyto řádky nepotřebují dalšího komentáře.
Vladimír Šavrda

Dodatek: Terčem komunistické perzekuce 
se stali i další hospodáři v Hajanech. V první 
řadě šlo o sedláka Berana, který byl připraven 
o veškerý majetek.

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA

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
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Jste uživatelem nebo pot�ebujete sociální službu ? 
Zajímá Vás  nový zákon o sociálních službách ? 

Vy�izujete si p�ísp�vek na pé�i ? 
Budete uzavírat Smlouvu o poskytování sociální služby ? 

Víte, že od 1. ledna 2007 nabyl ú�innosti nový zákon
o sociálních službách? Víte, že každý obyvatel domova pro 

seniory, ústavu sociální pé�e, každý uživatel pe�ovatelské služby, 
osobní asistence a dalších služeb bude muset se svým 

poskytovatelem uzav�ít
speciální Smlouvu ? 

Potom jsme tu pro Vás.   Na 74 místech �eské republiky jsme 
otev�eli poradenská pracovišt�, která Vám bezplatn� pomohou 

s výb�rem vhodné sociální služby. Pom�žeme Vám p�i uzavírání 
Smlouvy o poskytování sociální služby, poradíme jak postupovat 
p�i jednání s Vaším poskytovatelem a upozorníme Vás na úskalí, 

která Smlouva pro Vás m�že p�inášet !  Jste-li senior, ob�an se 
zdravotním postižením nebo kdokoliv, kdo užívá sociální služby,

neváhejte a kontaktujte nás !
Vaše nejbližší poradenské místo: 

MÚ Blatná ZŠ T.G.M. zasedací místnost 
každý 3 �tvrtek v m�síci 9.00 – 12.00 hod. 

CZP JK o.s. pracovišt� ve Strakonicích 
Stavba�� 213, 386 01 Strakonice

Telefon 383 321 931, email centrum.zp@strakonice.cz

www.poradnaprouzivatele.cz
Financováno za podpory Ministerstva práce a sociálních v�cí �R

Ještě o Emmě
Emma. Takové krátké jméno evokující vzpo-

mínky na první slabikáře. Krásné, milé vzpomín-
ky. Dnes symbol síly a nestálosti počasí. Přihnala 
se první víkend v březnu 2008 jako vichřice 
– vlastně skutečná vichřice. Ukázala negativní 
sílu přírody, sílu, která ničí. Tahle síla nemá 
s Hvězdnými válkami nic společného. 

V Podzámčí poškodil strom zaparkované auto, 
přes cestu na Pacelice padly topoly, v Buzicích 
vichřice vyvrátila lípy u kapličky, ve Lnářích se 
rozlomila obrovská lípa, její velká větev pobořila 
dům. Naštěstí jen jeho hospodářskou část. Výčet 
škod by byl dlouhý. Každý ve svém okolí jistě 
viděl, co vichřice s něžným jménem ze slabikáře 
dokázala.

V porovnání s Kyrillem byla Emma přeci jen 
slabší, mnohem slabší. Možná právě proto, že je ze 
slabikáře. Škody, které vichřice Emma způsobila, 
jsou také jako ze slabikáře. 

Nikdo nedokáže říci, kdy a zda-li vůbec 
přiletí po Emmě a po Kirsten další jejich sestra 
nebo sestřenice za týden, za dva nebo za měsíc. 
Bude slabší? 

Nebojme se přírody. Naučme se ji respektovat, 
jsme její součástí.

RV

  

Co se u nás 
„peče“ …

Jak jistě víte, Svazek obcí Blatenska 
začal vydávat ,,Sobáčka“ – příloha Bla-
tenských listů. Setkali jsme se s kladnýmy 
ohlasy a proto jsme se rozhodli pokračovat 
a vydat další číslo a to předvelikonoční, 
které vyšlo 21. 3. 2008. Chtěli bychom 
poděkovat všem z vás, kteří přidali nějaký 
ten příspěvek z kulturního,sportovního 
či domácího prostředí Vaší obce. Pokud 
jste v tomto čísle našli nějaké nedostatky 
a nebo naopak se vám výtisk líbil budeme 
rádi, když své připomínky zašlete na adresu 
blatensko@blatensko.cz

Děkujeme za spolupráci a již se těšíme 
na Vaše další příspěvky, které bude možno 
zasílat opět na adresu Listy@blatensko.cz

Váš Svazek obcí Blatenska
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překvapením  pro nás byla kombinace piva a limonády (piva s příchutí 
citronu, pomeranče apod.)

Příští návštěva patřila rodinné farmě Hof Kroll – Fiedler. Pan majitel nám 
přiblížil náročnost prací spojených s výrobou mléka, provedl nás kravínem 
a odchovnou telat. Navštívili jsme také výrobnu bioplynu, který používají 
na farmě jako významný zdroj energie na pohon některých zařízení. Na 
závěr prohlídky nás paní majitelka pohostila kakaem z čerstvého kravského 
mléka a sušenkami.

Další cesta vedla k jedné z četných větrných elektráren v okolí (mají 
jich tam opravdu stovky). Otec pana učitele Stefana vlastní jednu z nich, 
a tak jsme měli jedinečnou možnost vejít do vnitřku větrné elektrárny  
a vyslechnout zasvěcený výklad z první ruky o jejím provozu, údržbě, 
výkonu apod.

Exkurze byly pro nás opravdu zajímavé. Během prohlídek jsme získávali 
informace potřebné pro zpracování dotazníku o zaměstnanosti a možnostech 
uplatnění. Všichni pracovníci byli velmi vstřícní a ochotně odpovídali na naše 
dotazy. Každý podnik se snaží vychovat a vyučit si své budoucí zaměstnance. 
Dotazníky budeme zpracovávat na jednotlivých partnerských školách.

Poslední odpoledne jsme navštívili krásné město Soest s mnoha hrázdě-
nými domy. Zde jsme měli možnost zavítat do Berufsinformationszentrum 
(informační centrum o možnostech uplatnění jak pro studenty, tak pro pra-
cující), kde nám poskytli zasvěcený výklad o tom, jak a kde hledat potřebné 
informace o trhu práce v Německu i v zahraničí.

S německými teenagery jsme se brzy sblížily a spřátelily. Každý večer 
se konaly společné večírky v rodině jednoho z nich. Byla skvělá zábava, 
mluvilo se anglicky, německy, finsky, slovensky i česky (naučily jsme se
i vyznání lásky ve finštině!). Každá rodina měla místnost určenou právě pro
večírky a párty, kde jsme mohli všichni trávit příjemné večery plné legrace 
a zábavy. Kristýna dokonce navštívila vystoupení zdejší taneční skupiny 
a byla bruslit na zimním stadionu.

Celý pobyt nám dal hodně nových zážitků a zkušeností. Poznaly jsme 
život v německé rodině. Máme mnoho nových přátel, s nimiž jsme zůstaly 
v kontaktu a už plánujeme na léto společná setkání u nás doma a ve Važci. 
Procvičily jsme si angličtinu a němčinu.

Projekt  COMENIUS... (pokr. ze str. 1)

Kristýna a Oliver.

Katka a Wera.

Těšíme se na další setkání. To nejbližší bude v dubnu u nás ve škole.
Ahoj! Tschüß! Bye, bye! Do videnia!  Moi, moi! Na shledanou!

Kateřina Ostřížová, Eva Řezníková a Kristýna Pangrácová, 
studentky 3. ročníku SOŠ v Blatné

Tento projekt obdržel grantovou podporu Evropské komise v rámci Programu 
celoživotního vzdělávání. Za obsah tohoto textu ručí výhradně SOŠ Blatná a Evrop-
ská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.

Katka, Eva a Wera.

Petr VELKÝ – SOŠ 
Blatná

Autor „EU 4 LIFE“.

Vojtěch KOVÁŘ –SOŠ
autor

„Dvojice v krajině“.

Kamarádky z Važce a z Blatné.

Malebné město Soest.



Číslo 6 / strana 10 Blatná 4. dubna 2008 Ročník 19 (29)

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 

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

ŠŠmmiiddiinnggeerroovvaa kknniihhoovvnnaa vvee SSttrraakkoonniiccíícchh
vás srde�n� zve na 17. dubna 2008 v 18. 00 hodin na autorskou besedu.

Hostem bude

RRUUDDOOLLFF
KK��EESS��AANN

zznnáámmýý ffeejjeettoonniissttaa,, pprr��vvooddccee rroozzhhllaassoovvýýcchh
DDoobbrrýýcchh jjiitteerr aa aauuttoorr ��ttrrnnááccttii kknniihh

Beseda bude spojena s autorským �tením z chystané nové fejetonové sbírky 
a také s možností získání autogramu do p�inesených knížek

(Strakonice -  spole�enský sál Šmidingerovy  knihovny 
 na 3. hradním nádvo�í, Zámek 1) 

PŘIJMEME

TRUHLÁŘE
do výroby eurooken

mzda 90 - 120,- Kč na hodinu
tel.: 603 519 735

Pronajmu byt 3+1 v Blatné
druhé poschodí

samostatné plynové vytápění
Telefonní kontakt: 731765102
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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 

ZADEJTE SI KROV NA VÁŠ DŮM VČAS

Ze sportu

Výsledky 
hokejbalistů

2.NHbL
TJ Datels Blatná-Vltava Č. B.  2:2  

(0:0,2:1,0:1) Pangrác M. 2
H b C  Z l i v - T J  D a t e l s  B l a t n á  11 : 0 

(3:0,1:0,7:0)

OL ČB
TJ Datels Blatná B-Protivín A 9:2 (3:0,3:1,3:1) 

Milota 2, Diviš 2, Suchopár 2, Havelka, Rádr, 
Vacek

TJ Datels Blatná B- Protivín B 14:3 
(6:2,4:0,4:1) Rádr 3, Slováček 2, Brož 2, Suchopár 
2, Baťka, Havelka, Milota, Diviš, Čadek

NHbL SD
Sharks Český Krumlov-TJ Datels Blatná 5:3 

(4:0,1:0,0:2)Tyrpekl 2, Šular
Sharks Český Krumlov -TJ Datels Blatná 6:1 

(2:1,3:0,1:0) Šular
HC Písek -TJ Datels Blatná 3:5 (1:2,0:2,2:1) 

Tyrpekl 2, Šular 2, Paukner
H C  P í s e k  - T J  D a t e l s  B l a t n á  8 : 0 

(2:0,2:0,4:0)

MČR SŽ
SK Suchdol n.L.-TJ Datels Blatná 1:6 

(0:0,1:2,0:4) Matějka 2, Sádlo, Peleška, Říha,-
Jícha

SK Suchdol n.L -TJ Datels Blatná 5:7 
(1:2,0:3,3:2) Matějka  3, Peleška 2, Šorna 2

Příští domácí utkání:

2.NHbL
 neděle   6.4..2008   14:00
TJ Datels Blatná-HBC Prachatice

(1:2,0:3,3:2) Matějka  3, Peleška 2, Šorna 2

Příští domácí utkání:

2.NHbL
neděle   6.4..2008   14:00
TJ Datels Blatná-HBC Prachatice

Došlo po uzávěrce
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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

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

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

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 
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Program kina - duben 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 

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 fes-
tivalech 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

MĚSÍC ČESKÝCH FILMÚ
Pátek 4. 4. ve 20:00 hod.

Krimi ČR, 2006, 92 minut, 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
/Falcon
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, 

samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních 
možností v novém filmu Filipa Renče.Hrají: Jiří
Langmajer, Filip Blažek, Václav Jiráček, Lucia 
Siposová, Miroslav Krobot, Marcel Iures 
Vstupné 70,- Kč        Mládeži přístupno

Pátek 11. 4. ve 20:00 hod.
Dobrodružný USA, 2006, 124 minut, s ttulky
LOVCI POKLADŮ: KNIHA 
TAJEMSTVÍ 
/Falcon/     premiéra
Nicolas Cage pátrá po obrovském pokladu ve 

výpravném dobrodružném filmu.

Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) 
obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu 
Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest 
generací jeho předků....
   Vstupné 70,-  Mládeži přístupno
Neděle 20. 4. v 17:30 hod.

Pohádka ČR, 2006, 98 minut, 
Nejkrásnější hádanka
/Falcon/    premiéra
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru 

Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce 
nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího 
ženicha...

Hrají: Jan Dolanský, Taťana Krchovová, La-
dislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav 
Táborský, Miroslav Hrabě, Přemysl Kubišta, 
Pavel Kikinčuk, Taťjana Medvecká 
Vstupné 70,- K Mládeži přístupno
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 PORTS
BĚLČICKÉ PLÁCÁNÍ

Jako každý rok se s příchodem jara uskutečnil 
v Bělčicích populární volejbalový turnaj smíše-
ných trojic, kterého se zúčastnili i Dřeváci z TJ 
Sokola Blatná. Na rozměrech hřiště 6x8 metrů se 
hrálo ve třech pětičlenných skupinách o jediné 
postupové místo do finále. Tam se probojovali
vítězové posledních dvou ročníků turnaje - Pošta 
Mirovice, dále Mirovice II. a také Dřeváci. Ve 
strhujících finálových kláních, kdy každý tým
jednou zvítězil a jednou odešel poražen, rozho-
doval až konečný součet uhraných míčů, který 
o pouhé dva míče vyzněl ve prospěch Dřeváků! 
Propukla tak obrovská radost a Jana Vestfálová, 
Martin Čechura a Ondřej Kočovský začali slavit 
vítězství v tomto velice prestižním turnaji. Do 
sbírky Dřeváků přibyl krásný skleněný pohár 
a také putovní trpaslík, kterého příští rok získají 
opět ti nejlepší.

Ondřej Kočovský

Výsledky 5.kola okresního 
přeboru mužů ve volejbalu

 Páté kolo okresního přeboru mužů nabídlo opět velice vyrovnané zápasy, ve kterých se neztratili 
ani hráči TJ Sokola Blatná „Dřeváci“ a nadále se pohybují v popředí soutěže, stejně jako TJ Blatná 
„B“. Blatenských týmům se opravdu daří, avšak až poslední dvě kola ukážou, kdo nakonec ve velice 
nabyté konkurenci stane na špici tabulky. 

 
5. kolo
 49 TJ Blatná „B“ - SK Řepice   2:0  (14, 9)
 50 TJ Blatná „A“ - TJ ČZ Strakonice  0:2  (-22, -20)
 51 TJ ČZ Strakonice - SK Řepice  2:0  (22, 15) 
 52 TJ Blatná „B“ - TJ Blatná „A“  2:1  (22, -22, 11)
 53 SK Řepice - TJ Blatná „A“   0:2  (-22, -19)
 54 TJ ČZ Strakonice - TJ Blatná „B“  2:0  (23, 17) 
 55 TJ Fezko OL.D.St. - TJ Sokol Blatná „D“ 2:0  (12, 21) 
 56 Záboří Žížaly - SK Otava Katovice  0:2  (-23, -21)
 57 SK Otava Katovice - TJ Sokol Blatná „D“ 1:2  (-20, 24, -11)
 58 TJ Fezko OL.D.St. - Záboří Žížaly  2:0  (20, 19) 
 59 TJ Sokol Blatná „D“ - Záboří Žížaly  2:1  (-27, 18, 14)
 60 SK Otava Katovice - TJ Fezko OL.D.St. 2:1  (19, -15, 11)

Tabulka soutěže
 1. TJ Blatná „B“  15 10   5 21 : 13 25
 2. TJ Sokol Blatná „D“ 15 10   5 20 : 18 25
 3. TJ ČZ Strakonice 15 12   3 24 :   6 24
 4. SK Otava Katovice 15   9   6 22 : 13 24
 5. Záboří Žížaly  15   8   7 18 : 16 23
 6. TJ Fezko OL.D. Strak. 15   7   8 17 : 19 22
 7. TJ Blatná „A“  15   3 12 10 : 25 18
 8. SK Řepice  15   1 14   6 : 28 16

Druhá část rozlosování jarní soutěže bude zveřejněna v příštím čísle Blatenských listů.
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