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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

V Blatence žije a střídavě tvoří téměř třicet let akademický sochař Karel 
Kryška. Jeho umělecká tvorba, která se v posledních letech odrazila v ob-
novující se Blatné, dokazuje, že město tak sleduje zájem o udržení kulturní 
a historické tradice. 

Dalo by se říci, že vše se začalo přes Tělocvičnou jednotu Sokol v Blat-
né, kdy oddíl cyklistiky uspořádal veřejnou sbírku na zhotovení pomníku 
cyklistické legendě Ch. 
Battagliovi v Bratroni-
cích. Na pomníku praco-
val Karel Kryška s velkým 
nadšením, neboť osobnost 
barona Battaglii byla, jak 
sám říkal, novým im-
pulsem v jeho dosavadní 
umělecké tvorbě. Pomník 
byl odhalen za velké účas-
ti v r. 2002.

Po ničivé povodni, 
která postihla Blatnou 
13. srpna 2002, byl tento 
blatenský či blatenen-
ský sochař  požádán, aby 
zhotovil pomníček, který 
by výstižně připomínal 
tragickou událost. Za 
rok, téměř přesně na den, 
14. srpna 2003, byl pod 
Kaplankou odhalen pís-
kovcový kvádr, do jehož 
vrcholu byl vkusně zakomponován symbol valící se vody se značkou, kam 
až v těchto místech voda sahala. Také k tomuto pomníku přicházel umělec 
s velkým zápalem. Když jsme spolu mnohokrát o těchto věcech hovořili, 
vždy dovedl strhnout svými postřehy a nápady. Kolikrát jsme filozofovali
nad výtvory, které stály buď připraveny v ateliéru nebo venku pod modrou 
oblohou, kde teprve dostávaly svůj konečný tvar,  a kde jim umělec vde-
chuje život. Žula, pískovec, mramor – jak se tyto materiály mění, přetvářejí, 
zpracovávají - o všem dovede Karel Kryška velice poutavě vyprávět. Jakoby 
Vám před očima vytesával majzlíkem svůj výtvor. Tak se rodí nejen v jeho 
hlavě, ale především v jeho rukách dílo z kamene, pískovce, dřeva,bronzu 
a dalších materiálů.  Takovým příkladem je busta prvního pěvce naší hymny 
K. Strakatého odhalená na jeho rodném domě v r. 2004 na paměť 200. výročí 
jeho narození a v témže roce odhalený žulový monument s věrnou tváří J. 
A.Komenského na prostranství před základní školou. 

Karel Kryška, rodák  ze Zlína, se nejprve vyučil kamenosochařem v Žu-
lové ve Slezsku. V letech 1955 – 1959 absolvoval proslulou kamenickou 
školu v Hořicích. Tam poznal těžbu a zpracování kamene, kamenosochařskou 
tvorbu, restaurování a konzervování kamene. Protože se chtěl oddat umění, 
nastoupil na pražskou akademii, kde v letech 1959 – 1967 vystudoval so-
chařství u významného českého surrealistického sochaře prof. Makovského 
a restaurování kamene u prof. Slánského. Vzdělání si ještě doplnil absolvo-
váním pedagogických studií. 

Dosavadní umělcův život je skutečně  prodchnut tvůrčí prací, kterou vě-
noval nejen sochařině, ale také práci se dřevem, kovem a jinými přírodními 
produkty. Je také vzpomínkou na léta pražských uměleckých společností. 
Všude, kde to zavánělo kumštem a tvořivostí, snažil se Karel Kryška pro-
niknout. Tak poznal řadu malířů, sochařů, muzikantů, ale také divadelních 
a filmových herců a režisérů, kteří již nejsou mezi námi. To jej načas přitáhlo

i do filmu, kde si s chutí
zahrál, byť i v nepatrných 
roličkách. Mnohokrát se 
zmínil o genialitě  F.Vláčila, 
když si mohl zahrát v čes-
kém filmu filmů Markétě
Lazarové, nebo v proslulém 
Mostu u Remagenu, který 
natáčeli Američané v Praze 
Štěchovicích přesně před 
čtyřiceti lety v r. 1968. 

Dosavadní dílo K. Kryš-
ky výše uvedeným počtem 
zdaleka nekončí. Jeho práce 
z doby pražského pobytu 
bychom mohli zhlédnout 
nejen v hlavním městě, 
ale i na několika místech 
v Čechách. Ve spolupráci 
s městem Blatná a Měst-
ským muzeem v Blatné 
zrekonstruoval také několik 
soch - Svobody, Sv. Václava 

na domě čp. 99,  Spořivosti na budově čp. 10. Ani v současné době Karel 
Kryška nezahálí, připravuje plastiku, připomínající 90. výročí vzniku naší 
státnosti. Za dosavadní umělecký přínos byl oceněn Okresní hospodářskou 
komorou Strakonice jako osobnost roku 2006.

Nechce se tomu ani věřit, že letos 17. dubna oslavil náš milý umělec 
skvělou sedmdesátku. Představitelé města, všichni přátelé a ti, kteří jej mají 
rádi, mu ze srdce přejí mnoho zdraví, tvůrčích sil a radosti do dalších let. 

Jan Olejník

Ak. sochař Karel Kryška vytváří bustu K.Strakatého.

Karel Kryška jubilující
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 KTUALITYA

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@centrum.cz

V režii Hynka 
Bočana

Prosím účastníky besedy s režisérem Hyn-
kem Bočanem, která se konala 25.11.2006 
v blatenském zámku, aby se ozvali, pokud 
mají zájem, paní Bohumile Hermannové na 
telefonní číslo: pevná - 383 423 029, mobil: 
724 360 600

Potřebuji, abyste paní Hermannové na výše 
uvedeném kontaktním telefonním čísle nadik-
tovali vaši adresu a jméno, abych vás mohl 
osobně pozvat v květnu 2008 na setkání, o kte-
rém jsem se tehdy během besedy zmínil.

Hynek Bočan

Reakce na článek
Dobrý den, chtěla bych jen reagovat na 

článek z předchozích listů s názvem „Fejeton 
chorvatský“, kde jistý člověk nepodepsaný nebo 
schován za zkratku dělá z Čechů velké bordeláře 
a Němci jsou OK. 

Minulý rok jsme také navštívili Chorvatsko, 
kde byli ubytovaní i Němci, kteří rámusili do 
pozdních večerních hodin, všude kolem budovy 
byly poházené papíry od nanuků, sušenek apod. 
Přitom odpadkové koše tam byly na pokojích, 
vymlácená okna. Tak se ptám: a na ně v Chor-
vatsku čekají?

Snad jen proto, že jim možná nechají nějakou 
tu kunu navíc?

Češi jsou možná na kunu skoupí a Němci ne, 
ale ve srovnání jejich a našich výdělků je to pro 
obyčejného člověka pochopitelné.

Eva Urbanova

Poděkování
V Domově PETRA Mačkov vystoupila 

2. 4. 2008 country skupina Š-UMÍCI pod 
vedením p. M. Simandla z Blatné.

Všichni její členové se dobrovolně vzdali 
svého volného odpoledne a bez nároku na 
honorář hráli k tanci i k poslechu. 

Do Mačkova přijeli také chlapci z DOZP 
Osek. Společně s děvčaty si zatančili a prožili 
velmi příjemné odpoledne.

Děkujeme Š-UMÍKŮM za pěkný hudební 
zážitek.

Domov PETRA Mačkov

Sobota 19. 4. 2008 od 20,00 hod.

Hajanská hospoda
k tanci a poslechu hrají

Š-UMÍCI (country)

+ domácí uzené

k tanci a poslechu hrají

Š-UMÍCI (country)

+ domácí uzené

Druhé kolo 
přijímacích zkoušek 

v SOŠ Blatná
Vzhledem k tomu, že oproti minulým dvěma 

rokům ve SOŠ Blatná maturuje o jednu třídu 
navíc, lze přijímat uchazeče o studium do 4 tříd 
místo obvyklých 3. První kolo přijímacího řízení 
proběhne v pondělí 21.4. a ihned poté lze podávat 
přihlášky do druhého kola. Ředitel Střední od-
borné školy, Blatná, V Jezárkách 745, vyhlásí 
2.kolo přijímacího řízení pro obory: 

Elektronické počítačové systémy (26-47-
-M/002) – počet volných míst: 9

Informatika v ekonomice (63-41-M/040) 
– počet volných míst: 6

a Obchodní akademie (63-41-M/004) – po-
čet volných míst: 13

Termín pro odevzdání přihlášky řediteli 
školy: nejpozději do 25. 4. 2008

Termín 2. kola: 5. 5. 2008 (vydání rozhod-
nutí)

Přihlášku lze obdržet buď v SOŠ Blatná nebo 
v ZŠ (prospěch ze ZŠ musí být potvrzen školou) 
– vyznačte příslušný obor a připojte poznámku 
„2.kolo“. Formulář přihlášky je k dispozici i na 
stránce www.blek.cz .

Přihlášku mohou podat uchazeči, kteří 
nebyli přijati na jinou SŠ v 1.kole přijímacího 
řízení (žáci přijatí na SŠ v některém z kol při-
jímacího řízení již nemohou podávat přihlášku 
na jiné SŠ).

V případě, že počet přihlášených uchazečů ve 
2.kole (případně dalších kolech) nepřevýší počet 
volných míst, bude těmto uchazečům prominuto 
vykonání přijímacího testu (podrobnosti na 
webu školy). V případě, že se nezaplní všechna 
volná místa během 2. kola, bude během května 
vyhlášeno 3.kolo.

Kromě přijímacího řízení a maturitních zkou-
šek v SOŠ Blatná probíhají i přípravy na oslavu 
50 let školy, která proběhne v sobotu 21.6.2008, 
zahájení setkání absolventů a zaměstnanců školy 
bude od 10 hodin, prezence účastníků již od 8 
do 10 hodin. Bližší informace budou i na webu 
školy www.blek.cz , na kterém jsou i informace 
k přijímacímu řízení a možná se na něm objeví 
jako zajímavost i internetový přenos z hnízda 
poštolek, které se letos usadily na budově domova 
mládeže.

Při staročeském dělení roku na dvě přirozené 
období léto a zima byl  právě duben považován za 
dobu, kdy zima definitivně pozbývá svoji vládu. 
A protože se zima ještě nechce vzdát , měsíc se 
neobejde bez početného střetávání a zápolení 
s létem - aprílové počasí.

- Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje.
- V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
- Duben často časy mění, ale obdaří již violů 

zemi.
- Na sv. Izidora (4.4.) oráče i ptáče si radostí 

zaskáče.
- Sv, Tibercius si obléká zelený kabát (14.4)
- Co  do sv. Jiří (24.4.) vyroste má se palicí 

do země zatlouct.
                              ---------

LIDOVÉ ŘEMESLO  “U Sv: KATEŘINY”
 Možná jste nepřehlédli, že jsme obohatili náš 

sortiment o sazenice ZAHRADNICTVÍ U VI-
KLANU Z KADOVA.

Zatím úzký sortiment - dřeviny, skalničky , 
trvalky a bylinky postupně rozšířime. Zajistíme 
také druhy na vaše přání pokud to bude v našich 
silách.

  VÝKUP STAROŽITNOSTÍ v nových pod-
mínkách POKRAČUJE!

  RÁMOVÁNÍ OBRAZU
Již v dohledné době budete u nás moci objed-

nat zarámování vašeho obrazu či obrázku.
  ANTIKVARIÁT V NOVÉM
změníme nabídku antikvariátu. Nabídneme 

staré knihy různého zaměření z Blatenska i Stra-
konicka ve spolupráci s panem J. Olejníkem.

LIDOVÉ ŘEMESLO NA BLATENSKÉM 
ZÁMKU

  Víkendy na zámku se pomalu rozbíhají. 
Zveme vás na  JARNÍ PROJÍŽĎKY KOLEM 
ZÁMKU ! Pokud počasí dovolí, za plného slunce 
je projížďka velmi romantická. Stromy dosud 
neobalené listím nám umožńují později neopako-
vatelné průhledy...    Eva Fučíková, lid. řemeslo
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Velikonoce v naší mateřské škole
Jeden z nejkrásnějších měsíců v mateřské škole Vrchlického je 

měsíc březen.
Děti se již každý rok těší na velikonoční pomlázku. Za slunného 

počasí probíhá většinou venku na zahradě MŠ.
„Velikonoční zajíček“ k nám přiběhne z lesa a schová barevná 

vajíčka po celé zahradě MŠ. Kdo z dětí svoje vajíčko najde, najde 
v něm také schovanou sladkou velikonoční pomlázku.

Na procházku po parku nám o Velikonocích přivedla ukázat maminka 
Emičky Benešové opravdového beránka. Také nás vyfotila, děti si ho 
pohladily a společně s ním zaskotačily.

V. Havlenová, ředitelka MŠ

Letošní  regionální kolo celostátní odborné 
soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR se kona-
lo ve Středním odborném učilišti Blatná.

V pátek 4. dubna 2008 proběhlo ve Středním 
odborném učilišti Blatná regionální kolo celostát-
ní odborné soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR, 
kterou již 14. rokem vyhlašuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a sekce 
profesního vzdělávání Svazu prodejců a opravářů 
motorových vozidel ČR.

Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oboru 
vzdělání automechanik a regionálního kola se 
mohou zúčastnit všechny  školy Jihočeského kraje 
vyučující  tento obor, a to v počtu jeden soutěžící 
na jednu  třídu oboru.

Soutěže se zúčastnilo celkem devět soutěžících 
z pěti škol, 4 soutěžící vyslala VOŠ, SPŠ auto-
mobilní Č. Budějovice, po jednom zástupci pak 
SOU Blatná, SOU zemědělské a služeb Dačice, 
SOŠ a SOU Písek, SŠ řemesel a služeb Strakonice 
a SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor.

Obsahem  soutěže byl test na PC, který  pro-
věřil  teoretické znalosti soutěžících, dále pak 
poznávací test, zaměřený na znalosti názvosloví 
v oboru a nakonec nejobsáhlejší praktická část, 
kde soutěžící museli prokázat dovednosti při di-
agnostikování závad, provádění oprav a  seřízení 
motorových vozidel.

Na regulérnost soutěže dohlíželi zástupci 
z jednotlivých škol a zástupci podnikatelské praxe 
a výsledky soutěže byly přijaty bez připomínek. 
Zahájení soutěže se také zúčastnil starosta Blatné 
pan Josef Hospergr a člen krajského zastupitelstva 
pan Václav Novák.

Všichni přítomní  velmi kladně hodnotili 
organizační zabezpečení soutěže pořadatelskou 

školou a zejména úroveň vybavení jednotlivých 
pracovišť autoservisu  SOU Blatná. 

Výsledky soutěže:
1. místo – Jan Staněk – Střední odborné uči-

liště Blatná
2. místo – Zdeněk Spišák – VOŠ , SOŠ auto-

mobilní a technická České Budějovice
3. místo - Jan Zimmel – VOŠ , SOŠ automo-

bilní a technická České Budějovice
  Pocity na stupních vítězů si jmenovaní zažili 

při slavnostním předání cen v sobotu 
5. dubna při příležitosti konání výstavy MO-

BIL SALON  na Výstavišti v Českých Budějovi-
cích. Hodnotné ceny pro vítěze a pro účastníky 

Regionální kolo celostátní odborné 
soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR

soutěže věnovali sponzoři z řad podnikatelských 
firem, kteří trvale spolupracují se Středním od-
borným učilištěm Blatná.

Dva soutěžící postupují do celostátního finále
soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR 2008, které 
se bude konat ve SOŠ a SOU Praha 10 – Hostivař, 
ve dnech 23. a 24. května 2008.  Za pořadatele 
regionálního kola přejeme oběma postupujícím  
mnoho úspěchů. 

Ve Středním odborném učilišti Blatná se již 
těšíme na pořádání další soutěže, kterou bude 23. 
dubna 2008 již 7. ročník „ Jízdy zručnosti s trakto-
rem a přívěsem„. Tato soutěž je   určena  pro žáky 
zemědělských škol z jihočeského, západočeského 
a středočeského regionu.

Záštitu nad touto soutěží převzala členka 
Rady Jihočeského kraje paní Ing. Bc. Marie 
Hrdinová. 

Václav Kníže, SOU Blatná
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A už je to opět tady! V naší TS PREZIOSO Sokol Blatná pod vedením 
Jany Augustinové opět vrcholí přípravy na soutěžní sezónu 2008! Letos 
máme napilno, protože připravujeme dvacet jedna sestav! Všechny se již 
zanedlouho „poperou“ o postupy do dalších kol v kvalifikaci IMA ve Vim-
perku. Přestože trénujeme třikrát v týdnu, před soutěží jsme nevynechaly ví-
kendové soustředění. Letos jsme ho strávili na konci dubna v ZŠ Kasejovice. 
Naše soustředění ale není jen o tvrdém tréninku, volný čas trávíme společně 
a užíváme si spoustu legrace! Hrozně nás to tam bavilo, ani jsme nechtěly 
jet domů a určitě bychom si rády podobnou akci zopakovaly. 

Od našich vedoucích jsme za námahu dostaly dárek v podobě návštěvy 
bazénu v Mačkově. Bylo to krásné zpestření a odreagování při přípravách 
na soutěže.

 Žhavé novinky z PREZIOSA
Letošní rok však před sebou máme kromě MČR ještě jeden těžký úkol. 

Jako první jihočeský soubor v historii máme tu čest jet reprezentovat město 
Blatná do chorvatské Opatije na mezinárodní mažoretkový šampionát Euro-
pean Grand Prix. Velice si toho vážíme a na tuto nevšední událost se budeme 
nadále zodpovědně připravovat, abychom mezi velkou konkurencí uspěly. 
EGP se totiž zúčastní mažoretkové skupiny z České republiky, Slovenska, 
Maďarska, Polska a Chorvatska.

Závěrem bychom chtěly moc poděkovat našim trenérkám Janině, Míše 
a Verče, které nás vždy podporovaly, i když to s námi nemají někdy lehké. 
Je s nima pořád legrace, máme je rády a to je podle nás to hlavní, co tvoří 
dobrý tým!

Za skupinu juniorek Karolína Kaprová a Veronika Hosnedlová, TS PREZIOSO

Juniorky na tréninku. Kadetky v bazénu.

Ladný záklon.

Regionální informační 
a mapové  

centrum Blatná
zve občany Blatné na 

akci
„15 minut interne-

tu zdarma“,
který se koná 
od 21.4. do 
25.4.2008.

Žbluňk!
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Blatenská ryba s.r.o.

        AKCE
Pangasius filet   80,-/kg
 (bal. 1kg)
Makrela uzená  7,90/10dkg   

Kuřecí prsa   109,-/kg
(bal. 2kg)

 Platnost akce od 21.4.2008 do 
5.5.2008 nebo do vyprodání zásob.

Dezolátní stav kanalizace už představitele 
obce neděsí

Lažánky - Jedním z hlavních úkolů místní 
samosprávy pro rok 2007 bylo dokončení opravy 
kanalizace, která započala rok předtím. Zatímco 
v roce 2006 se jednalo o zhruba stometrový úsek, 
na loňský rok zbylo přibližně padesát metrů. 
„Jsme rádi, že se to zvládlo a že je to za námi. 
Kanalizace byla doslova v dezolátním stavu, 
místy propadlá“, referuje starosta Lažánek Josef 
Sedláček. Zatímco v roce 2006 si oprava kanali-
zace vyžádala investici ve výši 120 000 korun, 
loni to bylo 250 000 korun. Bez dotace z Progra-
mu obnovy venkova, která činila 60% nákladů, 
by si v Lažánkách na tuhle akci mohli asi stěží 
troufnout. Malá obec se 75 obyvateli hospodaří 
s ročním rozpočtem okolo 500 000 korun.

První etapa se uskutečnila v rozmezí říjen- lis-
topad, druhá v rozmezí srpen- září. Realizací akce 
byly pověřeny firmy Radka Šimsy z nedalekého
Záboří a Stanislava Nováka z Blatné. Kanalizační 
vývod byl opatřen plastovým obalem.

Žádost o příspěvek na komunikace byl loni 
zamítnut, letos se ještě nerozhodlo

Lažánky - Zdejší Obecní úřad by rád viděl 
nový asfaltový povrch na komunikaci do Jindři-
chovic a zejména pak na dvoukilometrové komu-
nikaci do Mračova, která je v ještě horším stavu. 
„Loni jsme podali v rámci Programu obnovy 
venkova žádost, peníze jsme ale žádné nedostali. 
Letos jsme zažádali znovu, rozhodnuto by mělo 
být v nejbližší době. Snad to tentokrát vyjde“, 
nevzdává se naděje starosta Josef Sedláček.

Pokud bude obci dotace poskytnuta, uhradí 
50% nákladů vzniklých v souvislosti s vyasfal-
továním poškozených úseků. Celkově by měla 
celá akce vyjít na 250 000 korun.

Obec má pěkné autobusové zastávky, ale 
radost jí kalí rozbitá silnice mezi nimi 

Lažánky - Už v roce 2001 pověřil místní 
Obecní úřad dva zdejší živnostníky, aby vytvořili 
reprezentativní autobusové zastávky. Ze všeho 
nejdříve byla stržena ohyzdná plechová bouda, 
kde se cestující skrývali před nepřízní počasí 
původně. Na jejím místě vyrostla v krátké době 
čekárna dřevěná. Druhá, zděná zastávka naproti 
byla pečlivě zrekonstruována a opatřena čerstvým 
nátěrem. Účet za dřevěnou budku činil 29 000 
korun, oprava zděné čekárny vyšla na 70 000 
korun.

Hezké autobusové zastávky s upraveným 
okolím jsou pro obyvatele Lažánek vynikající 
vizitkou. Dobrý pocit jim trochu kalí jen rozbitá 
silnice, vedoucí mezi oběma čekárnami. „Pěkná 
silnice tomu chybí, to je pravda. Pořád se jen plá-
tují díry a přes zimu se to zase vydrolí“, konstatuje 
první muž obce Josef Sedláček.

Obecní úřad na majitele rekreačních chat 
nezapomíná

Lažánky - Ve výhledu do budoucnosti počí-
tají představitelé místní samosprávy s opravou 
jeden a půl kilometru dlouhé cesty k rybníku 
„Ostrý“, kde se nachází rekreační chaty. „Do 
katastru Lažánek patří jen část zastavěné plochy, 

druhá část spadá do Blatenky a tudíž pod správu 
Městského úřadu Blatná“, podotýká starosta Josef 
Sedláček. 

Nezastavěné zůstávají už jen pouhé dvě 
parcely

Lažánky - Už jen dvě ze šesti stavebních 
parcel, které nabídl místní Obecní úřad k pro-
deji, zůstávají volné. Na ostatních čtyřech už 
stojí rodinné domky. „ My jsme v této oblasti 
nechali na vlastní náklady udělat inženýrské sítě 
a novou příjezdovou komunikaci. U té chceme 
ještě navrstvit jeden povrch a plánujeme u parcel 
vybudování chodníků“, sděluje starosta Lažánek 
Josef Sedláček.

V současné době probíhá kolaudace zasta-
věných ploch. Odprodej posledních dvou parcel 
je závislý na územním plánu, který je ve stadiu 
rozpracování a měl by být hotový ještě letos. 
„Řeší se ještě otázka čističky odpadních vod, 
ale tu nemají kolikrát větší obce než jsme my“, 
podotýká na závěr představitel zdejší samosprávy 
Josef Sedláček.

Křížky v okolí obce jsou jako nové
Lažánky - Zvláštní péče byla v uplynulém 

období věnována památným kamenným křížkům 
v okolí obce. Tři z nich z let 1850 až 1900 se 
dočkaly pečlivého ošetření kamene a čerstvého 
vyzlacení nápisů. V letošním roce je naplánována 
renovace zbývajících dvou.

Uvnitř Mateřské školy proběhly nutné 
změny

Záboří - Objekt místní Mateřské školy na-
vštěvuje celkem dvacet osm dětí ze Záboří i spá-
dových obcí. V předškolním zařízení se jim teď 
bezpochyby líbí daleko víc, protože to tu vypadá 
o poznání lépe. Obecní úřad o loňských letních 
prázdninách investoval do vnitřního zařízení 
budovy částku 50 000 korun. Za to se kompletně 
vyměnila dlažba a osvětlení a nainstalovala nová 
umyvadla i záchodové mísy.

Hřbitov je olemován zbrusu novou zdí
Záboří - Zdejší místo posledního odpočinku 

je od okolí odděleno třicet pět metrů dlouhou 
hřbitovní zdí. Na jaře roku 2007 zábořští zedníci 
původní zeď rozebrali, aby na jejím místě posta-
vili zcela novou. Podle záznamů v obecní kronice 
se pohřbívalo kolem kostela sv. Petra a sv. Pavla 
až do roku 1873. Poté byl založen opodál vsi 
současný hřbitov.

„Současně s vybudováním nové hřbitovní 
zdi se přikročilo i k opravě kapličky. Ta je podle 
historických záznamů v prostoru bývalého mo-
rového hřbitova“, podotýká zábořský starosta 
ing. Miroslav Augustin.

Gotická památka se dočkala venkovního 
osvětlení za přispění i dalších obcí

Záboří - Dominantou obce je krásný kostel sv. 
Petra a sv. Pavla z 1. poloviny 13. století. Původně 
raně gotický stavební skvost byl později pozdně 
goticky přestavěn.

 Nyní se kouzlo jeho osobnosti ještě násobí, 
když jsou venkovní rysy za tmy romanticky osvět-

leny. Na instalaci osvětlení se finančně podílely
kromě Obecního úřadu Záboří i vesnice, spada-
jící pod zdejší farnost. „Šlo o investici ve výši 
95 000 korun“, upřesňuje starosta ing. Miroslav 
Augustin. Zakázka byla svěřena soukromé firmě
z Březnice. Zábořský kostel se slavnostně poprvé 
rozsvítil 30. června 2007.

Černá skládka konečně zmizela
Záboří - Přibližně třicet let hyzdila okraj 

obce černá skládka, na které se našlo snad od 
všeho něco. „Nejhorší na tom je, že starosta nemá  
pořádnou pravomoc zasáhnout a někoho sankcio-
novat“, posteskl si zábořský starosta ing. Miroslav 
Augustin, „Pokud vyloženě někoho nechytne za 
ruku nebo při vývozu odpadu nevyfotografuje, 
nemá cenu ani volat policii.“ 

Teď už není zaplaťpánbu po této skládce ani 
památky. Obecní úřad ji nechal na své náklady 
zlikvidovat, zavézt vrstvou zeminy a tam vysázet 
1200 sazenic jehličnanů. 

Obec získala moderní autobusovou zastávku
Záboří - Od léta loňského roku čekají místní 

občané na autobus pod střechou moderní proskle-
né zastávky. „Zakoupili jsme ji za 70 000 korun“, 
uvádí muž číslo jedna ing. Miroslav Augustin. 
V současnosti probíhá rekonstrukce druhé, pů-
vodní zděné čekárny.

Prioritou roku 2008 je dokončení kanalizace
Záboří - Maximální pozornost soustřeďují le-

tos volení zástupci občanů na projekt roku, kterým 
bude dokončení kanalizace v katastru. Nyní se 
zpracovává projektová dokumentace. Celá akce 
vyjde na astronomických 10 000 000 korun. Pro 
obec s 320 obyvateli a ročním rozpočtem mezi 
2 500 000 – 3 000 000 korun je to značná finanční
zátěž. „Bez dotace bychom na realizaci takového 
projektu nemohli ani pomyslet“, dodává ing. Mi-
roslav Augustin, představitel obce.

Vladimír Šavrda

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS

Prodám zahrádku v klidném pro-
středí u rybníku Pustý. Rozloha  cca 
400 m2. Dvě chatky: 2 x 3 - možnost 
využití jako kůlny, 3 x 4  - k rekreaci 
(nedostavěná). Součástí i část louky 
za zahrádkou. Motorové čerpadlo na 

zalévání vodou z rybníku. Ovocné 
stromky, keře. K dispozici 220 a 380 V. 

Cena dohodou. Tel.: 777 08 96 93.
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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

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

Jak se bavíme 
v naší školce

Zprávu o tom, že bude v naší MŠ karneval 
(jako každý rok), přijaly děti s nadšením. Týden 
před tím už prozradily jaké budou mít masky 
a co všechno předvedou. Když nastal „ten den“, 
přišlo do MŠ již brzo ráno mnoho Batmenů, 
čarodějnic, princezen, rytířů, dinosaurů, slepiček 
i draků a mnoho jiných bájných bytostí. V tomto 
zvláštním uskupení děti žily od časného rána až 
do oběda. Tančily, zpívaly, soutěžily a dostaly 
také různé dobrůtky. Hudba hrála, až uši zaléhaly. 
Prostě veselice! Při obědě jsme už padali všichni 
únavou, ale zážitky stály za to.

Nedlouho potom začalo „velikonoční těšení“. 
Vyráběly se kraslice, velikonoční obrázky, děti 
se podílely na výzdobě MŠ. Všichni nadšeně 
pomáhali, zapojili se i rodiče. Vyvrcholením 
velikonočních oslav byla návštěva knihovny 
v Blatní, kde dětem paní Vaňková četla z knih, 
povídala (mimochodem velice poutavě), o vel-
konočních tradicích našeho kraje a všichni jsme 
hráli vajíčkovou hru „hrábě“. To bylo nadšení 
z výhry vajíček druhých!

Nyní nás v MŠ čeká ještě návštěva hasičů na 
jejich pracovišti a ukázka různých automobilů 
a přístrojů na hašení. Prostě něco pro kluky! 
Každým rokem je to zajímá víc a víc.

Také přijde na řadu výlet do ZOO Plzeň, kam 
jezdíme též velmi rádi.

Potom se bude konat rozloučení předškoláků 
s MŠ. Děti předvedou krátké pásmo, co se naučili 
v MŠ a bude možnost pro rodiče pohovořit si 
i s učitelkou ze základní školy.

Ještě ke konci školního roku nás čeká účast 
na Sportovních hrách MŠ, kde předvedou hlavně 
předškoláci svoji tělesnou zdatnost, ale mladší 
děti jim přijdou samozřejmě fandit.

Mezi tím vším oslavím MDD též hrami, sou-
těžemi, pohádkami a sladkými odměnami.

Tak to je tak zhruba život naší školičky v dru-
hém pololetí tohoto roku.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům za 
to, že přispěli čímkoliv dětem na různé aktivity, 
pamlsky, pomůcky i hračka a těšíme se na příští 
školní rok.

Děti a zaměstnanci MŠ Blatná Vrchlického 
– odloučené pracoviště Husovy sady

Na DODÁVKU hledám schopné-
ho,samostatného  DŮCHODCE. 
Veškeré info na tel.: 775 225 855

Kaple v obci Václavov má 
čtvercový půdorys, trojúhelníko-
vý štít nad římsou a oválné boční 
okenní otvory. Střecha je sedlová, 
kryta taškou bobrovkou. Na ní 
je umístěna plechová zvonička 
s křížkem. Kaple pochází patrně 
z 2. poloviny 19. století. U vcho-
du je osazena deska, připomína-
jící návštěvu prezidenta V. Havla 
ve Václavově v roce 1990.

Pet

Foto Václav Cheníček, 2003 .

Drobné památky Blatenska
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D�EVOKOV Blatná, a.s. se sídlem Vrbenská 25, 388 12 Blatná

1)  p r o n a j m e 
v areálu sídla firmy volné nebytové prostory o rozloze 300 m2. Tyto 
prostory jsou vhodné pro výrobní, montážní �i skladovací �innosti.
V prostorách je zajišt�no vytáp�ní, dodávka elektrické energie i samo-
statný p�ístup.

2)  p � i j m e
pro svoji rozši�ující výrobu pracovníky následujících profesí: 
��elektriká�e-údržbá�e – podmínka vyu�ení v oboru, praxe 
��truhlá�e – podmínka vyu�ení v oboru truhlá�, p�ípadn� tesa�
��svá�e�e – podmínka svá�e�ský pr�kaz (CO2)
��d�lníky do kovovýroby 
��d�lník pro obsluhu rámové pily – podmínka praxe v oboru 
��topená�e-instalatéra – podmínka vyu�ení v oboru, svá�e�. pr�kaz

Nabízíme:
��dobré platové podmínky 
��závodní stravování 
��týden dovolené navíc 
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Kontakt:
Josef Hodonický – �editel spole�nosti 383412110, 602266961 
JUDr. Hana �áhová – osobní odd�lení 383412114, 603187676 

3)  n a b í z í 
po�ez kulatiny na katru: 

��jednoduchý po�ez – prkna, fošny 
��dvojitý po�ez – hranoly, st�ešní lat�
��prodej �eziva
��po�ez krovu dle p�edložené dokumentace 
��prodej paliva od katru 
��ost�ení pil 

Kontakt:
Miroslav Dovín, tel. 383412123, 603187348 

Společnost VISHAY Electronic s.r.o., 
závod ESTA, Paštická 1243, Blatná

hledá zaměstnance na následující pozice:

♦ mzdová účetní   - SŠ, praxe v oboru, práce s PC,
♦ výrobní technolog   - VŠ elektrotech. zaměření,
        - znalost NJ, popř. AJ,
♦ elektronik / elektrotechnik  - SŠ elektro, vyhl. 50/78 Sb.
♦ koordinátor kvality  - SŠ technického zaměření,
    - vhodná znalost NJ, popř. AJ,
♦ mezioperační kontrolor – SŠ
♦ montážní dělníci

Zájemci mohou volat na tel. č. 383 455 511

Knižní novinky
OBERMANNOVÁ Irena, NORMÁLNÍ ZÁ-

ZRAKY ( Povídky provázané převážně ženskými 
pocity ze stále probíraných témat jako muži, rodi-
čovství a samota.Při věčném hledání však mnohdy 
přehlédnou každodenní zázraky...)

McEWAN Ian, POKÁNÍ  ( Třináctiletá Briony 
odvíjí svůj život v představách ...Co nelze, tomu 
je třeba dopomoci....Protagonisty své soukromé 
hry na život dohání k tragedii, za kterou by měla 
činit pokání po celý zbytek život)

DURRELL Gerald, O mé rodině a jiné 
zvířeně 

DURRELL Gerald, Ptáci, zvířata a moji pří-
buzní ( laskavé, moudré a vtipné vyprávění nejen 
o rodině ,ale i členech  zvířecích...)

ŠTÍPLOVÁ Ljuba, Pohádky na týden a hrát-
ky každý den 

O mašince Tomášovi 12 (Dalších pět příběhů 
o mašinkách z ostrova Sodor a železnici tlustého 
kontrolora)

Mash Robert,  TAJEMNÍ DINOSAŘI ( V této 
knize se vám představí dinosauří rekordmani od 
trpaslíka menšího než kuře až po obra vážícího 
víc než dvacet slonů.)

Bezpečnostní 
agentura přijme na 
hlavní nebo vedlej-
ší pracovní poměr  

pracovníka 
ostrahy

pro pracoviště v 
Blatné - čistý TR, 
min. výuční list.
Tel. 731 143 190 

Městská policie 
Blatná informuje

Dne 12. 4. 2008 byl Městskou policií Blat-
ná odchycen volně pobíhající pes německého 
ovčáka, stáří cca 2 roky. V současné době je 
pes umístěn v městském útulku, a to v objektu 
Čistírny odpadních vod Blatná.

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

Městská policie Blatná
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ZŠ TGM pod lupou ...
Celoškolní projekt Napříč profesemi

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. se na naší škole konal 
celoškolní projekt Napříč profesemi. Žáci se mohli 

přihlásit do skupin podle zájmu o dané povolání – a vybírat bylo opravdu 
z čeho. V následujícím přehledu najdete nejen profese, o které jsme se 
zajímali, ale i ukázku toho, co se žáci dozvěděli. Více informací si můžete 
prohlédnout v hale školy.
 truhlář: mohli jsme si prohlédnout soukromou truhlářskou dílnu 

B&S
 nábytkář: navštívili jsme firmu Universal
 veterinář: informace o práci veterináře jsme získali od MVDr. Viktora 

        Stoška
Víte, že kdo se chce stát veterinářem, musí vystudovat vysokou školu 

veterinárního lékařství – první škola tohoto druhu v Evropě vznikla v 18.
století.
 lékař, zdravotní sestra: ve své ordinaci nás přivítal MUDr. Ondřej   

         Drátovský
 automechanik: 
„Přivítal nás dědeček naší Natálky pan Pavel Spálenský. Ukázal 

nám, jak se opravují pneumatiky. Bylo tam hodně strojů. Nakonec jsme 
dostali výborné pohoštění a někteří i kšiltovku. Moc se nám to líbilo.“ 
žáci 3. třídy
 modelář: udělali jsme si výlet do vesnice Vrčeň, kde žije pán, který už 

        10 let pracuje na modelu elektrické železnice
 voják:
Navštívili jsme 25. protiletadlovou brigádu  ve Strakonicích . Celý den 

se o nás staral major Breburda a poručice Dienová. Celá naše návštěva 
byla zahájena prezentací v kinosále, kde jsme dostali veškeré informační 
materiály. Vojáci pro nás připravili bohatý program s ukázkami nebez-
pečných zbraní a vojenských vozidel. Seznámili nás také s bojovým 
uměním MUSADO a ukázali nám cvičný vojenský zásah. Sami jsme 
si mohli vyzkoušet hod granátem, rozebírání zbraní, neprůstřelné ves-
ty a protichemické obleky. Všichni jsme se pokusili sestřelit letadlo, 
i když jen  na cvičném trenažéru, a některým se to dokonce i podařilo. 
Na dvou improvizovaných radiostanicích jsme mezi sebou navázali 
spojení        a předali si ,,bojové“ informace. Obrněná vozidla jsme si 
mohli prohlédnout       i zevnitř a vcítit se tak do role vojáka. Všechny 
aktivity a ukázky doprovázel odborným, a přesto zajímavým výkladem 
major Breburda. Návštěva tohoto útvaru se nám velice líbila a některé 
i motivovala k úvaze o kariéře profesionálního vojáka.

Děkujeme celé protiletadlové brigádě za ochotu a uskutečnění akce. 
 astrofyzik: o práci astronoma nám poutavě vyprávěli v planetárium 

         v Českých Budějovicích
Věděli jste, že souhvězdí byla základem hvězdných map už dvě tisíci-

letí před Kristem? I dnes dělí astronomové oblohu na 88 souhvězdí, která 
jsou všeobecně uznávaná, přestože mnohá jejich jména pocházejí ještě od 
starořeckých astronomů, kteří je převzali ze starořecké mytologie.
 poštovní doručovatelka: p. Sedláčková nám na poště v Blatné uká-

zala místa, kam se běžně nedostaneme a řekla nám také, kolik zásilek 
Česká pošta denně doručí
 kastelán: zjistili jsme, co obnáší správa zámku v Blatné
 zootechnik: 
„Byli jsme se podívat v kravíně v Hajanech. Viděli jsme, jak se starají 

o krávy a telata, čím a jak se krmi, jak se pracuje s mlékem.“
 sklář: 
„Naše skupina navštívila sklářskou huť v Bělčicích. Viděli jsme výrobu 

replik historického skla a některé výrobky si i koupili.“
 hostinský: nejen jak se připravují míchané nápoje jsme se dozvěděli 

při návštěvě restaurace Na Obůrce
 lihovarník: už víme, jak to vypadá v lihovaru v Blatné
  vychovatelka: internátem na SOŠ v Blatné nás provedla paní  

         Vonášková
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám při našich projektových 

dnech vyšli vstříc, věnovali nám svůj čas a  pokusili se našim žákům 
přiblížit klady i zápory svých profesí. 

učitelé a žáci ZŠ TGM Blatná

Vítání ptačího zpěvu 
2008

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ 
proběhne na Blatensku v sobotu 3. května 2008, sraz na vlakové zastávce 
ve Tchořovicích u Blatné v 9 hodin. Lze přijet na kole či autem, případně 
pěšky, vlakové spojení je bohužel dosti omezené, ale na případné cestující 
od Kasejovic a Nepomuku s příjezdem v 9:13 ve Tchořovicích počkáme 
a kdo by dorazil od Blatné již v 6:52 (odjezd vlaku z Blatné v 6:45) může 
se již od rána zúčastnit níže zmíněného kroužkování (bude pokračovat i se 
všemi pozdějšími účastníky). Vycházka povede k blízkému rybníku Hořejší, 
u kterého je kolonie hnízd volavek popelavých, není vyloučeno ani pozo-
rování volavek bílých, luňáků červených i hnědých, kormoránů, několika 
druhů kachen, potápek, strakapoudů prostředních, ledňáčků a mnoha pěvců 
a dalších ptáků. Vycházka potrvá přibližně do 12 až maximálně 13 hodin (lze 
využít vlak ze Tchořovic do Blatné v 13:13). Cesta povede částečně lesem 
a po louce, doporučit lze obuv odolávající mírnému vlhku a máte-li vezměte 
i dalekohled ( k dispozici bude i velký stativový dalekohled). 

Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společnosti 
ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu 
ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Petr Louda a Jan Černý (kontakt: 
petrp@blek.cz; 723 743 299, fotky z minulých akcí jsou na www.csop-jc.
org/blatna/ ). Bude možné poslechnout si hlasy ptáků „na živo“ i z magneto-
fonu, pozorovat mnoho běžných i vzácnějších druhů přímo v jejich biotopech 
(volavky i na hnízdech) a v rámci monitoringu ptačích populací, na kterém 
se podílejí kroužkovatelé P. Louda a Z. Voborník, budou moci všichni vi-
dět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování 
a opětovném vypouštění do přírody. Budou rozdány informační materiály 
o ptácích a jejich ochraně a vítězové poznávačky ptáků obdrží i knižní od-
měnu např. atlas ptactva (díky příspěvku Města Blatná na akce ČSOP pro 
veřejnost). Připomenuto bude také telefonní číslo na nejbližší záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové Vsi u Čížové (telefon 
724 090 220). 

Tato pozvánka je doplněna fotografií páru čápů z blatenského lihovaru,
kteří s námi v Blatné úspěšně přežili celou zimu a jak je vidět, již počátkem 
března mysleli na vyvedení další generace čápích mláďat (zda se zimní 
lety čápů nad blatenskými domy projeví i v přírůstku malých blatenských 
občánků zatím jasné není...). Za normálních okolností se čápi vrací z jihu 
až koncem března. Samice má černý kroužek a je to původem “bavoračka”, 
kroužkovaná jako mládě v roce 2003 v Gerhardshofenu 231 km západně, 
samec má zelený kroužek a možná pochází rovněž z Německa z chovné 
stanice v Karlsruhe, to se ale musí ještě potvrdit. Každopádně v Blatné se 
cítí jako doma, protože zde přezimoval dokonce podruhé! Poděkování patří 
všem, kteří se během zimy zajímali o osud čápů, díky mírnému počasí nebylo 
třeba využít intenzivnější přikrmování, čápům stačila potrava z nezasněže-
ných polí, luk a nezamrzlých vod, kolem vánoc se přiživili i na zbytcích na 
sádkách místního rybářského svazu. Na závěr (nejen pro účastníky vycházky 
“Vítání ptačího zpěvu”) otázka: jak “zpívají” čápi?

Za blatenské ornitology z ČSOP 20/04 Blatná Petr Pavlík 
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Blatenské protistátní skupiny Roušal a spol. 
a Cheníček a spol.

Termíny „protistátní skupina“ a „spiklenecké 
centrum“ se poprvé objevily v Sovětském svazu 
za hrůzovlády masového vraha Josefa V. Stalina. 
Každý, koho z příslušnosti k takové organizaci 
tajná policie NKVD nařkla, byl předem ztracen. 
V lepším případě ho čekal mnohaletý pobyt 
v koncentračním táboře, v horším pak poprava. 
Důkazy se vždycky nějak vyrobily, přiznání 
z obviněného se vždycky nějak dostalo. Tato 
demagogie stála život milióny nevinných lidí.

Po skončení 2. světové války se politický „hon 
na čarodějnice“ rozšířil do všech států, ovládnu-
tých komunisty. Ve Východní Evropě se pod tak-
tovkou sovětského diktátora rozpoutala nevídaná 
masová hysterie, která si žádala stále nové a nové 
oběti. Nelichotivé přední místo zaujalo v tomto 
organizovaném šílenství Československo, kde 
se v roce 1948 pevně chopil opratí věrný Stali-
nův žák a nohsled Klement Gottwald. Politické 
procesy se bohužel nevyhnuly ani blatensku. Do 
rukou příslušníků Státní bezpečnosti upadlo mimo 
jiné sedm místních občanů, které justice opatřila 
nálepkou „Roušal a spol.“ a „Cheníček a spol.“

Obvinění
30. července 1953 obdržel Krajský soud v Plz-

ni písemnou obžalobu na tyto jedince: Jaroslava 
Šmause z Blatné / narozen 24. listopadu 1899 
v Oboře, okres Benešov, bývalého poručíka SNB 
a posléze úředníka /, Josefa Kotrbatého z Věšína / 
narozen 13. listopadu 1896 v Bukové, okres Blat-
ná, bývalého vrchního strážmistra SNB, posléze 
lesního dělníka a nakonec invalidního důchodce /, 
Jana Šimáněho z Blatné / narozen 17. května 1904 
v Životicích, okres Blatná, hostinského a autodo-
pravce /, Josefa Cheníčka z Mačkova / narozen 1. 
února 1912 v Mačkově, okres Blatná, soukromého 
zemědělce hospodařícího na výměře čtyř hektarů 
/, Jaroslava Moláka z Blatné / narozen 7. října 
1908 v Kamenici, okres Jihlava, správce lihovaru 
/, Jana Vaňáče z Paštik / narozen 12. srpna 1892 
v Paštikách, okres Blatná, soukromého zemědělce 
hospodařícího na výměře osmnáct hektarů / a Bo-
humila Boudu z Hajan / narozen 5. listopadu 1898 
v Hajanech, okres Blatná, soukromého zemědělce 
hospodařícího na výměře deseti hektarů /. Všichni 
obvinění byli vyšetřováni vazebně.

Krajský prokurátor odůvodnil obžalobu takto: 
„V roce 1949 uprchl do západního Německa 
vyakčněný příslušník SNB H., aby se tam dal 
do služeb kapitalistům, kterým jako bývalý čet-
ník sloužil oddaně již v době předmnichovské 
republiky. Západní imperialisté přijali tohoto 
zrádce do svých služeb a vysílali ho jako agenta 
CIC do Československa, aby zde vytvořil z je-
mu podobných nepřátel republiky protistátní 
skupiny, které by byly nápomocny nepřátelům 
republiky v zahraničí v zločinných útocích na 
naše lidově demokratické zřízení. Agent CIC 
Josef H. získal skutečně pro protistátní činnost 
řadu osob, které instruoval o jejich zločinných 
úkolech a od kterých získával špionážní zprávy. 
Jedněmi z přímých spolupracovníků agenta CIC 
H. byli vyakčnění příslušníci SNB R. a Š., kteří 
opět získávali pro protistátní činnost další své 

spolupracovníky a pomahače. Jimi byl získán 
zejména vyakčněný příslušník SNB, obviněný 
Jaroslav Šmaus, který opět zapojil do protistátní 
činnosti další osoby, zejména obviněného Josefa 
Cheníčka. A tak jeden zrádce republiky zapojo-
val do protistátní činnosti dalšího zrádce. Byla 
tak vytvořena protistátní skupina, která vydatně 
pomáhala protistátní skupině hlavní, vedené 
agentem CIC H. Cílem této protistátní skupiny 
bylo docílit zvrat lidově demokratického zřízení 
a hlavním úkolem bylo stát se v případě válečného 
útoku imperialistů na naše zřízení pátou kolonou 
nepřítele na našem území.“

Jaroslava Šmause komunistický prokurátor 
obvinil následovně: „Sloužil od roku 1920 u čet-
nictva, po roce 1945 byl převzat k SNB, odkud 
byl v roce 1948 pro nespolehlivost propuštěn. Pro-
tože si přál zvrat lidově demokratického zřízení 
a návrat kapitalismu, kterému celý život sloužil, 
ochotně přijal v roce 1949 výzvu rovněž vyakč-
něného příslušníka SNB L. R. , aby se zapojil do 
protistátní činnosti. R. mu bylo sděleno, že je ve 
spojení s agentem CIC H., který provádí na území 
našeho státu rozvratnickou a špionážní činnost 
ve prospěch západních imperialistů. Obviněný 
Šmaus, který agenta CIC H. dobře znal, přislíbil 
spolupráci ve špionážní činnosti a v ukrývání 
agentů CIC. Skutečně pak po rozmluvě navští-
vil obviněného Cheníčka, kterému sdělil obsah 
rozmluvy s R. a požádal ho o získání úkrytu pro 
agenta CIC H. Získanou adresu úkrytu pak sdělil 
R. V roce 1950 pak dostal od H. úkol opatřit 
zbraně údajně pro osoby, které ilegálně za pomoci 
agenta CIC H. přechází do západního Německa. 
Šmaus pak skutečně předal R. čtyři pistole se 
zásobníky a náboji a dva samopaly s náboji. Pro 
sebe si ještě ponechal další pistoli, která u něho 
byla nalezena. Zbraně obviněný získal jednak 
sám, jednak prostřednictvím obviněného Cheníč-
ka. Na podzim roku 1950 mu obviněný R. sdělil, 
že bude agenty CIC dopravena do Československa 
vysílačka a z letadel shozeny zbraně. Obviněný 
Šmaus byl pověřen úkolem, aby pro vysílačku 
i zbraně našel úkryt. Skutečně obviněný pak R. 
předal adresu jistého hajného, u kterého měla být 
vysílačka schována a jméno jistého kostelníka, 
který měl ukrýt zbraně v kostele. Začátkem 
roku 1951 obdržel od R. písemné instrukce ze 
zahraničí, aby se s nimi seznámil. Dále obviněný 
ověřoval R., kteří bývalí příslušníci SNB jsou 
vhodní k získání pro ilegální činnost.

Byl rovněž činný v získávání špionážních 
zpráv a to zejména předáním R. mapy Prachatic-
ka, kterou si přímo agent CIC H. vyžádal. Dále 
přislíbil R. získal popis nového samopalu, tento 
daný úkol se mu však nepodařilo splnit.

Obviněný dále věděl o další činnosti agenta 
CIC H. a R., sám pak zprostředkoval předání 
dopisu od jisté ženy agentům CIC. Že jeho služby 
pro hlavní protistátní skupinu agenta CIC H. byly 
velké a byly oceňovány, svědčí to, že měl zařízen 
touto protistátní skupinou ilegální přechod hranic 
v případě, kdyby mu hrozilo zatčení.“

V obžalobě na Josefa Kotrbatého stojí doslova 
toto: „Sloužil rovněž od roku 1921 u bývalého čet-
nictva a byl v roce 1945 převzat do SNB, odkud 
byl v roce 1948 propuštěn. V březnu 1951 sešel 

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
se s bývalým příslušníkem SNB R., který se mu 
svěřil se svou protistátní činností, kterou provádí 
ve spojení s agentem CIC H. Byl informován 
o tom, že agent CIC H. získává špionážní zprávy 
všeho druhu a byl požádán, aby rovněž špionážní 
zprávy opatřoval. S tímto úkolem souhlasil a do 
špionážní činnosti se zapojil. Dostal pak za úkol, 
aby zjistil určité zprávy vojenského rázu. Tyto 
zprávy se mu nepodařilo zjistit a proto sdělil 
R. pouze poplašnou zprávu o přestřelce blízko 
vojenského objektu. Přislíbil pak dodat špionážní 
zprávy v pozdější době. Na příští schůzce pak R. 
nadiktoval asi osm jmen funkcionářů s tím, aby 
tito funkcionáři byli hlášeni ve štvavém zahra-
ničním rozhlase a tím zastrašováni. Vzhledem 
k tomu, že R. byl v prosinci 1951 zatčen, nemohl 
již obviněný slíbené špionážní zprávy předat.“

 Proti Janu Šimáněmu uvedl krajský prokurátor 
toto obvinění: „Pochází ze živnostenské rodiny 
a sám provozoval rovněž živnost hostinskou 
a kromě toho vlastnil soukromou autodopravu. 
Jako ostatní obvinění i on měl záporný postoj k li-
dově demokratickému zřízení a snažil se pomoci 
těm, kteří usilovali o jeho rozvrat. Proto v roce 
1950 na podzim odvezl jednoho z hlavních členů 
protistátní skupiny R. na schůzku s agenty CIC. 
O tom, že se jedná o schůzku s agenty CIC byl 
informován přímo R. V prosinci roku 1950 pak 
vezl R. na další schůzku s agenty a tyto sám viděl 
a zjistil dokonce, že dva z nich byli vyzbrojeni 
automaty.“             (pokračování v příštím čísle

V. Šavrda)

K výročí L. Stehlíka
V těžkých dobách okupace vycházejí dvě sbír-

ky L. Stehlíka. V roce 1940 „České jaro“ a o tři 
roky později sbírka „Madoně“. Básnická skladba 
„České jaro“ je pro básníka charakteristickou apo-
teózou domova, která nepostrádá určitou trpkost 
a porozumění pro tragický úděl národa.

Hluboko zapustil‘s do nás své kořání,
tíhu všech životů vložil‘s nám do dlaní,
víc nežli o štěstí vyprávíš o hoři,
tvá hvězda vzdálena v očích nám zahoří
jak záře ranních ros, zbloudilá světla v tmách,
vábení nočních vln, režný svit ve travách,
žasnoucí dětský smích pod kříži hřbitova –
zjihlý zrak Nerudův – tesknice Máchova …
                               Ze sbírky „České jaro“

Ve sbírce „Madoně“ (vyšla v roce 1943) jsou 
básníkovi madony symboly životního údělu 
a v čase nebezpečí symboly rodné země. Touto 
sbírkou končí jedno období Stehlíkova básnické-
ho díla, další sbírka vychází až v r. 1949.     Pet.

L. Stehlík: Lnáře – kostel sv. Mikuláše.
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Pokračujeme ve vyprávění blatenských 
zážitků z mládí paní Mili Svobodové:

DEDEČEK   
MARTÍNEK

Potkají-li se v lese dva houbaři, mohou k sobě 
zaujmouti vcelku dvojí postoj. Buď vyloženě 
nepřátelský, který vychází z přesvědčení velice 
sobeckého, že totiž, když jsem v lese já, nemá tady 
ten druhý už co pohledávat. Obyčejně se ti dva ani 
nepozdraví nebo jen něco nedbale odvrčí a pádí 
dál. Jsou samozřejmě přesvědčeni, že vetřelec 
jim všechny houby už vysbíral. Jen se podívej, 
jak má nabitou tašku!

Druhý postoj je jaksi sousedsky přátelský 
a společensky vlídný. Dává najevo, že mi ten 
druhý tady na mých místech vůbec nevadí, na-
opak, jen ať si nasbírá.  A záhy se začne odvíjet 
řeč a navazuje se nitka kontaktu. Člověk se pak 
ledacos dozví. Nedostižitelným mistrem v na-
vazování takovýchto klábosivých  známostí byl 
manžel Olgy, Jirka Voráček. Ten dokázal získat 
důvěru náhodných houbařů a rybářů do té míry, 
že babky z Tchořovic mu samy řekly, kde rostou 
pod duby ty nejlepší hřiby a rybáři mu nesmlčeli, 
kde tluče ta štika dvoukilová nebo kde leží hejno 
cejnů. To já jsem proti němu úplný břídil a přeci 
jsem letos v létě postála v dobré hodince a proslu-
něné pohodě s tetkou houbařkou v borové stráni 
nad Bezdědovicemi. Paní  se smíchem v očích, 
statná sedmdesátnice, mi najednou mezi řečí 
povídá…“a vy,odkud vlastně jste, jste z Bezdě-
dovic nebo blatenská, že já vás neznám!“ Já na 
to, že blatenská, že neteř Aninky Ruthů, té paní 
učitelky, víte paní ? „ I to víte, že vím, i to víte, 
že znám, Všechny je znám. A vy jste od Márinky 
nebo od Boženky, s tou jsem seděla v černivské 
škole v jedné lavici a váš dědeček mě celé roky 
učil.“Když se dověděla, že jsem Boženčina, ne-
bralo povídání konce a pozdravujte, pozdravujte 
já jsem Mařka Vazačova z Uzenic. Rozloučily 
jsme se, jdu dál borovým lesem a v myšlenkách 
se mi vrací slova paní Vazačové – „ váš dědeček 
mě učil…“ Po takových letech letoucích si prostá 
venkovská žena s láskou vzpomíná na pana řidí-
cího z Černívska. Po takových letech letoucích se 
zatřepetá jemná strunka v mysli a vyloudí obraz 
a odkaz, jímž  se český učitel zapsal nesmazatelně 
do duší a srdcí svých žáčků školáčků. A byl to můj 
dědeček Martínek.

Černívsko, ty sne mojí maminky. Pár chalup 
rozstříknutých  kolem tajemného rybníka pod 

skalou, pod Křikavou. Borový les si vyběhl 
málem až na náves. Zastavila ho jen stavidla 
u čapu, kde je rybník nejhlubší. Šilhův mlejn, 
Knížovic statek, chalupa Bedřichů, statek mistra 
Habady, Emlerovic hospoda, kostel fara a škola. 
A škola! Tady tedy působil můj dědeček Martin 
Ruth drahně let. Vyučil a vychoval celou generaci            
jihočeských sedláků, mlynářů, lesníků, hajných, 
podruhů, domkářů a rybářů, ale také učitelů, 
písmáků a spisovatelů, herců i režizérů. Vedle 
dětí z Černivska, Hošovic, Uzenic a Uzeniček, 
Málkova a Chobota a všech těch vesnic a samot 
z širokého okolí, seděly v prostých dubových 
lavičkách i jeho vlastní čtyři děti, Jiřík, Márinka, 
Aninka a Boženka. Černivská škola byla čtyř-
třídní a újezdní.

Paní řídící, moje babička, se starala o malé 
hospodářství, které patřilo ke škole.Kousek pole, 
kousek louky, školní zahrada, hejno sľepic, kačen 
a husí, králíci, dvě rohaté kozy a občas i vepřík- to 
bylo celé to bohatství venkovské kantorské rodiny. 
A přesto všechno čtyři děti řidících vystudovaly. 
Jiřík, obchodní akademii a tři děvčata budějovic-
ký učitelský ústav. Dědeček vedle učitelských 
povinností na sebe bral i starost o obec, staral se 
o místní divadelní ochotníky a v kostele chválil 
pána boha rukama, nohama, byl varhaníkem.V 
roce 1930 si na penzi zakoupil v Blatné rodinný 
dům spolu s panem řidícím Šimsou, kolegou, kte-
rého dobře znal a s nímž jsme sdíleli dvojdomek 
v ulici tehdy U obrázku.

(Pokračování v příštím čísle).

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:
§ 21

Povinnosti strážníka po použití donucova-
cích prostředků a služební zbraně

(1) Jestliže strážník zjistí, že při použití donu-
covacích prostředků došlo ke zranění osoby, je po-
vinen, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zra-
něné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření. 
(2) Po každém použití služební zbraně, při 
kterém došlo ke zranění osoby, musí strážník 
ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout 
zraněné osobě první pomoc a zajistit lékař-
ské ošetření. Dále je povinen učinit všechny 
neodkladné úkony, aby mohla být řádně ob-

Pomník připomínající povodeň v Blatné byl odhalen 
v r. 2003 pod Kaplankou.

jasněna oprávněnost použití služební zbraně. 
(3) O každém použití donucovacích prostředků 
nebo služební zbraně je strážník povinen vy-
rozumět bez zbytečného odkladu osobu, která 
řídí obecní policii (§ 3 odst. 1), a sepsat úřední 
záznam.

§ 22
Zvláštní omezení

Donucovací prostředky, psa a služební zbraň 
nesmí strážník použít při zákroku proti těhotné 
ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou 
tělesnou vadou nebo chorobou a osobě mladší 
15 let, vyjma případů, kdy útok těchto osob 
bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka 
nebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí 
nelze odvrátit jinak.

Vážení čtenáři těchto listů. V několika po sobě 
jdoucích výtiscích, jsem se  pokusil zveřejnit asi to 
nejdůležitější ze zákona o obecní policii. Doufám 
že jsem Vám tímto aspoň trochu objasnil pravo-
moci a povinnosti strážníků městské policie. 

Velitel strážníků, Městské policie Blatná
Petr Vaněk 

Karel Kryška 
jubilující
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PŘIJMEME

TRUHLÁŘE
do výroby eurooken

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

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
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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

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 

Sádrokarton - Izolace 
Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro 
stavební firmy a montážníky; 
nejširší nabídka p�íslušenství;

doprava v míst� zdarma. 
Otevírací doba: 

Po-Pá 7 – 16  (10-13 rozvoz) 
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264, fax 383 421 078 

takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 

Nabíz ím
dlouhodobý pronájem

objektu

Hospoda Na 
Vinici.
Kontakt:

tel.724 290 310
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Program kina - duben 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Středa 23. dubna – sál ZUŠ – 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
 - pro žáky ZŠ

Čtvrtek 24. dubna – sál ZUŠ – 17,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
- pro veřejnost

Pátek 25. dubna – zámek – 19,00 hod.
SWING TRIO AVALON
Koncert 

Úterý  29. dubna – sokolovna – 8,30 a 10,00 
hod.

Hudební pořad pro ZŠ  JAK a TGM – II. st.
TOULAVÁ KYTARA
Účinkuje:  Drobek -  S. Schwarz 

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 realizováno s Pardubickou filhar-
monií s dirigentem D.Bostockem, druhé s Hudbou 
Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou Libora 
Peška.

Mezi další aktivity v oblasti vážné hudby 
patří například spolupráce s Českým národním 
symfonickým orchestrem, se kterým má nastudo-
vané 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 zazpí-
vala mimo jiné dva duety z muzikálu West Side 

Story. 
V  č e r v n u 

2002 hostovala 
s  Moravskou 
filharmonií na
festivalu Petera 
Dvorského, kde 
si s touto světo-
vou tenorovou 
špičkou zazpí-
vala mimo jiné 
i duet z Webe-
rova 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.

Připravujeme na květen:
Průjezd historických vozidel 4.5. v 16,30 a 7.5. 

v 9,00 tř. J.P.Koubka
Blatenské hudební slavnosti – 7. 5. 
Pořad pro MŠ a ZŠ
Koncert Lucie Bílé – předprodej vstupenek 

probíhá na odd. kultury 

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
Středa 23. 4. v 19:00 hod.

Hudební ČR, 2006, 85 minut, 
...A BUDE HŮŘ
/Cinemart/ 
Předlohou filmu je část Děti ráje z čtenářsky

úspěšného románu Jana Pelce ...a bude hůř. Tvůrci 
se rozhodli zatím vynechat klasickou distribuci 
v multikinech a soustředit se na kluby, hudební 
festivaly a hospody. Proto byl film natočen na
16mm černobílý inverzní film a bude promítán
z 16mm projektorů. Po první premiéře 27. 7. 2006 
a dočasných projekcích následuje 31. 5. 2007 
distribuční premiéra prostřednictvím společnosti 
CinemArt. 
Vstupné 70,- Kč    Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 27. 4. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2006, 100 minut, 

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
/Falcon/                premiéra
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v obla-

cích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která 
skončila málem jako bitva u Waterloo.

Režie: Dušan Klein
Hrají: BOLEK POLÍVKA, ZLATA ADA-

MOVSKÁ, JOSEF SOMR, MONIKA HILME-
ROVÁ, JAN BUDAŘ, ROMAN VOJTEK, JANA 
DOLEŽELOVÁ, MIROSLAV ŠIMŮNEK, MA-
REK VAŠUT, OTMAR BRANCUZSKÝ...
Vstupné 70,-  Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS

Druhá část rozlosování jarní soutěže.

Kolo Datum "OP" - Muži �as Odjezd Den

14 30.3. Blatná -Pražák 16.30 Ne

15 5.4. Dražejov - Blatná 16.30 So 22 5.4. Protivín - Blatná 10.00 8.30 So

16 13.4. Blatná -Katovice 16.30 Ne 12 13.4. Blatná - Strakonice "B" 10.00 Ne

17 19.4. Volyn� - Blatná 17.00 So 13 20.4. Stachy - Blatná st. 13.00 11.00 Ne 

18 27.4. Blatná -Chel�ice 17.00 Ne 14 27.4. Blatná - Netolice 10.00 Ne

19 3.5. Malenice - Blatná 17.00 So 15 3.5. Cehnice - Blatná 10.00 8.30 So

20 11.5. Blatná - Pracejovice 17.00 Ne 16 10.5. Blatná - Prachatice "B" 10.00 So

21 17.5. Cehnice - Blatná 17.00 So 17 18.5. Hradišt� - Blatná (h�. atl.st.Pís) 10.00 8.30 Ne 

22 25.5. Blatná - Lná�e 17.00 Ne 18 Blatná - Volyn� st.

23 1.6. Osek B - Blatná 17.00 Ne 19 1.5. Vod�any - Blatná 10.00 8.15 �t

24 8.6. Blatná - Po�í�í 17.00 Ne 20 8.5. Blatná - Osek 10.00 �t

25 15.6. Blatná - Lom 17.00 Ne 21 15.6. Hluboká - Blatná 10.00 8.00 Ne 

26 21.6. Hoštice - Blatná 17.00 So

10 13.4. FK �í�any - Blatná 16.30 13.30 Ne 10 21.4. Doubravice - Blatná 17.00 Po

11 20.4. Blatná - TJ Baník Mo�ina 14.00 Ne 11 28.4. Blatná - Katovice B 17.00 Po

12 4.5. SK Viktoria Všestudy - Blatná 14.00 10.30 Ne 12 5.5. Pracejovice - Blatná 17.00 Po

13 10.5. Blatná - TJ Karlštejn "B" 17.00 So 13 12.5. Blatná - Bavorov 17.00 Po

14 18.5. FK Bohemia Tábor - Blatná 14.00 11.30 Ne 14 19.5. Volyn� - Blatná 17.00 Po

15 25.5.  DFK Mnichovo Hradišt� - Blatná 17.00 13.00 Ne 15 24.5. Blatná - Katovice A 17.00 Po

16 1.6. Blatná - TJ Meteor Hradištko 14.00 Ne 16 2.6. Radošovice - Blatná 17.00 Po
17 8.6. FC Inferno Praha - Blatná 17.00 14.00 Ne 17 9.6. Pražák - Blatná 17.00 Po

18 15.6. Blatná - SK Ka�ice 14.00 Ne 18 16.6. Blatná - Dražejov 17.00 Po

dohr. 26.4. Ka�ice - Blatná

Žáci I."A"
starší - mladší

�as Odjezd

DatumOdjezd Den

Kolo Datum Den

Kolo Datum Ženy III.liga �as 35 + �as Odjezd DenKolo

Zahájení 
cyklistické sezóny
Cyklistickou sezónu zahájilo v Sedlici u 
Blatné šedesát stoupenců ekologické jízdy 
„oprášením“ závodu z roku 1951.

Prostranství před sedlickou sokolovnou 
v sobotu 22. března znatelně ožilo. Shromáž-
dilo se zde na šedesát cyklistů a cyklistek, aby 
společně otevřelo cyklistickou sezónu 2008 
a zároveň uctilo světlou památku tří vynikajících 
průkopníků tohoto sportu - Christiana Battaglii 
z Bratronic, Miroslava Krejčího a Stanislava 
Říhy ze Sedlice. 

Patronem a sponzorem této akce byly  nadace 
„Jihočeské cyklostezky“ se sídlem v Českých 
Budějovicích a Jaderná elektrárna Temelín, 
generální partner nadace  Jihočeské cyklostezky 
pro rok 2008.

Všechny přítomné uvítal na startu oficiálně sta-
rosta města Sedlice František Kopáček. Vzápětí se 
peloton vydal po trase legendárního cyklistického 
závodu z roku 1951 ve směru Sedlice- Hněvkov 
– Blatná – Pacelice – Škvořetice – Dol - Muže-
tice a zpět o délce zhruba 23 kilometrů. Mládež 
a veteráni mohli odbočit ze Škvořetice rovnou do 
Sedlice a absolvovat tak jen poloviční vzdálenost. 
Po dojezdu do cíle čekalo na účastníky v areálu 

hasičské zbrojnice bohaté občerstvení, poskytnuté 
Městským úřadem Sedlice bezplatně. Navíc každý 
jezdec obdržel na památku věcnou pozornost.

Počátkem dubna zalétla do Blatné smutná zpráva, že nás navždy 
opustil bývalý běžec dlouhých tratí, nadšený sportovec pan Václav 
Rudolf. Zemřel v Praze dne 27. března ve věku osmdesáti pěti let. 
Narodil se v Černívsku, po středoškolských studiích ve Strakonicích, 
Volyni a v Praze se stal členem pohraniční stráže, poté nastoupil 
službu u SNB. Již od mládí byl členem několika sportovních oddílů, 
zejména AFK Blatná a Sokol Strakonice (1940 – 1941), kde také 
začal se svou běžeckou závodní kariérou. Na mistrovství Protektorátu 
Čech a Moravy v r. 1940  získal třetí místo v běhu na 3000 metrů. Po 
zrušení Sokola přestoupil do DTJ Písek, aby se dál mohl věnovat své 

oblíbené atletické disciplíně. O tři roky později se stal vítězem přeboru DTJ Čech v běhu na 5000 
metrů. Jako člen Rudé hvězdy Praha se stal v r. 1955 mistrem republiky v běhu na 10 kilometrů. 
V té době běhal také po boku slavného Emila Zátopka, kterého občas na některých závodech 
zaskakoval. Ještě v sedmačtyřiceti letech absolvoval proslulý košický maratón v úctyhodném 
čase dvě hodiny čtyřicet šest minut. 

     Václav Rudolf byl především tradičním hostem Memoriálů Jana Janovského, který každo-
ročně od r. 1995 pořádá TJ Sokol Blatná. Při přátelském posezení dovedl vždy nadšeně vyprávět 
o svých sportovních zážitcích. Nad albem sokolských fotografií si zavzpomínal na staré časy, kdy
se zúčastnil i prvních tří ročníků běžeckého memoriálu v letech 1946 – 1948. Navzdory svým 
zdravotním potížím se vždy zapojil do pořadatelské činnosti. Jako člen pražských atletických 
klubů se téměř do poslední chvíle svého života zajímal o veškeré sportovní dění. Odchodem 
pana Václava Rudolfa ztrácí naše historie dalšího sportovce, který se významně zapsal do dějin 
naší atletiky.

                                                     Čes t  j eho  památce!
Jan Olejník

 Akci pořádaly tyto složky - Městský úřad Sed-
lice, Městský úřad Blatná a Sdružení cyklistické 
všestrannosti Blatná.   Vladimír Šavrda

Za Václavem Rudolfem
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Šachový turnaj
Pod záštitou starosty Města Blatná p. Hosper-

gra se konal 2.dubna 2008 v místní sokolovně ša-
chový turnaj základních škol Blatenska. Přihlásilo 
se 10 družstev ze 3 škol: ZŠ TGM Blatná, ZŠ JAK 
Blatná a ZŠ Záboří.

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo 
ZŠ TGM Blatná  ve složení:Tomáš Brož, Filip 
Říský, Jiří Hejl a David Formánek.

V kategorii starších žáků se na 1.místě umístilo 
družstvo ZŠ Záboří  ve složení: Jan Merašický, 
Oldřich Merta, Tomáš Prokopius a David Bašta.

Blahopřejeme!

Poděkování patří nejen všem soutěžícím, 
ale i organizátorům a hostům, zejména  Mgr. B. 
Navrátilovi, který jménem starosty města pře-
dal vítězům poháry a  ceny. Panu V. Novákovi 
a Mgr. M. Gutwirthovi vděčíme za hladký průběh 
a řízení celého turnaje.

Děkujeme i sponzorům: Městu Blatná, Ko-
merční bance Blatná, GE Money Bank Blatná.

Šachový kroužek na naší škole vede pan R. 
Veselý. Potěšující je, že do kroužku dochází 
pravidelně 12 dětí a hlásí se další zájemci z řad 
nejmenších. Pod vedením pana Veselého se 
chlapci zúčastnili okresního přeboru, kde zvítězili, 
a v krajském kole obsadili 6. místo.

Poděkovat bych chtěla i rodičům dětí, protože 
jen s jejich pomocí se můžeme zúčastnit 19. dubna 
2008 krajského přeboru v Sezimově Ústí.

Snad se podaří oživit tradici kvalitních šachis-
tů, kteří v Blatné byli. Mohl by k tomu přispět 
i turnaj mezi rodiči a dětmi z našeho šachového 
kroužku, který plánujeme na Den dětí.

Za ZŠ TGM Blatná
Dana Pilná

BLATENSKÝ DŘEVÁK
TJ Sokol Dřeváci Blatná uspořádal v sobotu 12.4. již třetí ročník volejbalového turnaje smíšených 

družstev „Blatenský Dřevák“. Do blatenské sokolovny se sjelo 8 týmů bojovat o putovní pohár. Týmy 
byly rozlosovány do dvou čtyřčlenných skupin, přičemž dva nejlepší celky z každé z nich postoupily 
do semifinále. Tam přehráli hráči Mirovic tým TJ Blatná a bohužel také Sedlice u Rožmitálu porazila 
domácí Dřeváky. Ve finále poté podlehli vítězové dvou předchozích ročníků z Mirovic novým účast-
níkům turnaje ze Sedlice u Rožmitálu.

Domácím Dřevákům se tentokráte příliš nedařilo, v utkání o 3. místo nestačil oslabený tým na TJ 
Blatná a druhé domácí družstvo obsadilo až šestou příčku. 

Putovní pohár si spolu s dalšími cenami letos odvezl tým ze Sedlice, ale ani ostatní účastníci neodjeli 
s prázdnou, zejména děkujeme našim sponzorům - Blatenské rybě a Restauraci v sokolovně. 

Ondřej Kočovský

Výsledky volejbalu
Výsledky soutěže OP-ŽENY-2007/08

6. kolo
 61 TJ ČZ Strak. - TJ Fezko „C“ Strak. 1 : 2  (23, -12, -15)
 62 TJ Fezko „C“ Strak. - Záboří Žížaly 2 : 0  (14, 18) 
 63 TJ S: Blatná - TJ ČZ Strak.  2 : 1  (-18, 12, 7)
 64 Záboří Žížaly - TJ ČZ Strak.  0 : 2  (-20, -27)
 65 TJ Fezko „C“ Strak.  - TJ S: Blatná 1 : 2  (-17, 18, -11)
 66 TJ S: Blatná - Záboří Žížaly  2 : 0  (7, 16) 
 67 TJ S.Katovice - S.Volyně  2 : 0  (14, 15) 
 68 S.Volyně - S.Radomyšl  0 : 2  (-10, -3) 
 69 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Katovice 2 : 1  (17, -20, 9)
 70 S.Radomyšl - TJ S.Katovice  2 : 0  (18, 21) 
 71 S.Volyně - TJ Fezko „S“ Strak. 0 : 2  (-15, -18)
 72 TJ Fezko „S“ Strak. - S.Radomyšl 0 : 2  (-20, -22)

Tabulka soutěže 
1. TJ Fezko „C“ Strak.  18 15 3 31  :   8 33
2. TJ S: Blatná  18 15 3 31  :   8 33
3. S.Volyně   18 11 7 22  : 16 29
4. TJ ČZ Strak.  18 9 9 22  : 20 27
5. TJ Fezko „S“ Strak.  18 9 9 19  : 21 27
6. S.Radomyšl  18 7 11 15  : 25 25
7. TJ S.Katovice  18 5 13 15  : 27 23
8. Záboří Žížaly  18 1 17   5  : 35 19

TJ BLATNÁ - oddíl kopané
pořádá 1.5. 2008

T U R N A J
mladších přípravek

Za účasti:

BLATNÁ, MILEVSKO, HORAŽĎOVICE,
OSEK, KATOVICE, VODŇANY,

KASEJOVICE, BLOVICE

ZAČÁTEK V 9.00 HODIN

Přijďte povzbudit naše nejmenší.

Výsledky hokejbalistů:
2.NHbL

TJ Datels Blatná-Prachatice 13:2 (5:0,5:1,3:1) Bulka P. 3, Pangrác M. 2, Čadek P. 2, Slováček M., Suchý, 
Blecha, Sedláček, Samec

Suché Vrbné-TJ Datels Blatná 1:4 (1:1,0:2,0:1) Suchý, Pangrác Z., Vacek, Vlček
OL ČB

Písek-TJ Datels Blatná B 8:1(3:0,2:1,3:0) Suchopár
TJ Datels Blatná B-Olešník 5:2 (1:0,3:1,1:1) Vacek 2, Slováček, Blecha, Sádlo

NHbL SD
Suché Vrbné -TJ Datels Blatná 25:0 (9:0,7:0,9:0)
Suché Vrbné -TJ Datels Blatná  7:1 (0:0,4:0,3:1) Paukner

MČR SŽ
Tábor-TJ Datels Blatná 5:8 (1:1,0:5,4:2)) Matějka3, Čejka 2, Sádlo J., Paukner, Šorna
Tábor -TJ Datels Blatná 3:10 (0:2,1:4,2:4) Paukner 3, Matějka 3, Tkadlec 2, Zeman, Šorna
TJ Datels Blatná-Jindřichův Hradec 5:2 (1:0,2:1,2:1) Čejka 2, Paukner 2, Sádlo
TJ Datels Blatná-Jindřichův Hradec 10:2 (3:1,2:1,5:0) Paukner 6, Sádlo, Zelenka, Šorna, Kopp

Příští domácí utkání:
OL ČB
sobota  19.4.2008    14:00   - TJ Datels Blatná B - HBC Betonova Holubov B

2.NhbL
neděle   20.4..2008   14:00  - TJ Datels Blatná - SK Ďáblovi soustružníci České Budějovice
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