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Osudové osmičky v našich dějinách

Byl Únor 1948 puč ?
Jan Olejník
Před šedesáti lety vstoupila naše republika
do tragického období našich dějin. Sotva odezněly výstřely druhé světové války, rozpoutala
sovětská špionáž rozsáhlou diverzi politických
poměrů v Československu, které vedlo ke smutně
proslulému, za socialismu tolik oslavovanému
„únorovému vítězství“ lidových mas. Vítězství,
které bylo spíše tragédií a prohrou poválečných
demokratických sil. Únor 1948 byl velice dobře
promyšlenou a zákeřnou akcí komunistů.
Na převzetí moci se komunisté připravovali
již během okupace. Základním pilířem pro
uskutečnění jejich cílů se stala Národní fronta
- seskupení politických stran a společenských
organizací v Československu v letech 1945
- 90. Byla ustavena v březnu 1945 v Moskvě
představiteli londýnského a moskevského zahraniční odboje a zástupci Slovenské národní rady.
V jejím programu byl zakotven princip národní
jednoty a spolupráce všech demokratických
a antifašistických sil v poválečné ČSR. Národní
fronta trvala prakticky od února 1948 až do r.
1990, kdy ukončila svou činnost. Její historie je
o to tragičtější, že po celou dobu své existence
byla nástrojem totalitního politického systému
uplatňovaného KSČ. Je třeba si uvědomit, že již
od počátku jejího vzniku v roce 1945 komunisté
své koaliční partnery - nekomunistické strany
- považovali za nepřátele, proti kterým je nutné
bojovat a konec konců je i zlikvidovat. Po r. 1945
začali totiž komunisté zasahovat do všech sfér
politického a veřejného života naší země. Snažili
se ovlivnit a postupně ovládnout všechny důležité
prvky státního aparátu. Pomocí této zákeřné inﬁltrace se podařilo KSČ rozšířit poměrně rozsáhlou
síť důvěrníků a informátorů, často tajných členů
z řad komunistů, působících v ostatních stranách
národní fronty na nejrůznějších postech.
Další významnou roli v procesu nastolení komunistické diktatury hrála Bezpečnost. Komunističtí pracovníci z řad Bezpečnosti začali postupně
vstupovat na politickou scénu jako samostatná
mocenskopolitická síla, která působila jako nátlak
na vedení KSČ ve směru urychlení deﬁnitivního
převzetí moci ve státě. Svoji politiku uplatňovali
díky vazbám na přítomné sovětské zpravodajce,
kteří v Československé republice zajišťovali zájmy Sovětského svazu prakticky od konce 2. svě-

tové války. K tomu, aby mohla být centralizována
a posílena pozice ministra vnitra, byl v červenci r.
1947 založen Sbor národní bezpečnosti, skládajícího se z pořádkové, kriminální, státně bezpečnostní a zpravodajské složky. Jejich příslušníci
především sledovali, odhalovali a tvrdě trestali
jakékoliv odpůrce KSČ a pomocí účinné metody
zvané provokace vyvolávaly hádky na schůzích,
prováděli výtržnosti, zastrašovali obyvatelstvo
apod. V režii Státní bezpečnosti proběhlo několik
provokací, z nichž se nejvíce zapsala krčmaňská
či mostecká aféra. Tato diverzní komunistická
činnost nahrála únorovým událostem a následné
demisi ministrů nekomunistických stran.
Koncem r. 1947 došlo k vládní krizi, kterou
charakterizovaly vyhrocené spory mezi komunistickými a nekomunistickými ministry. Komunisté
se snažili provádět důležité změny a rozhodnutí
bez dohody v koalici, bez projednání ve vládě,
pouze svým rezortním nařízením. Zatímco nekomunističtí ministři usilovali o vytvoření vládních
komisí, jejichž prostřednictvím chtěli tyto aktivity
omezit. Činnost vlády a celé Národní fronty tak
byla stále více a více paralyzována, až se Národní
fronta přestala v listopadu scházet úplně.
Únorový puč nebyl pučem v pravém slova
smyslu, protože nedošlo k násilnému převzetí
moci pomocí ozbrojených složek. Je nutné si
ale uvědomit, že komunisté během celé vládní

krize disponovali velkým počtem ozbrojených
sil. K okamžitému zásahu byly připraveny oddíly
Bezpečnosti, Lidových milicí a pohraničních
pluků. Na Slovensku drželi pohotovost bývalí
partyzáni ze Svazu slovenských partyzánů. Ti
byli dokonce připraveni táhnout na Prahu. Komunistům se tak podařilo dostat do zbraně tisíce
lidí a je více než zřejmé, že v případě potřeby by
tyto ozbrojené síly neváhali použít pro prosazení
svých zájmů.
V průběhu vládní krize přistoupili tvrdě k politickým čistkám, docházelo k hromadnému propouštění ze zaměstnání, omezování svobody tisku
a shromažďování, zatýkání funkcionářů ostatních
stran atd. Velkou roli v tomto procesu sehrály
Akční výbory NF, které byly vytvořeny zcela
protizákonně a jejichž činnost byla v naprostém
rozporu s ústavou. Založení Lidových milicí jako
ozbrojené složky jedné politické strany – KSČ
- znamenalo de facto ovládnutí všech důležitých
průmyslových center.
Ministři podali demisi, prezident ji přijal a doplnil vládu podle návrhu jejího předsedy. Vláda
následně získala důvěru v parlamentu. Formálně
bylo postupováno podle ústavy. Prakticky však
všechny tyto kroky, především pak rozhodnutí
prezidenta dr. E. Beneše přijmout demisi ministrů, proběhly v atmosféře zastrašování, represí
a politické zvůle ze strany komunistů.
(pokrač. na str. 8)

Taneční
V sobotu 16. února jsme úspěšně zakončili
taneční sezonu 2007/2008 závěrečnou lekcí pokračovacího kurzu, navazujícího na základní taneční
kurz pro mládež.
V nadcházející taneční sezoně 2008/2009 se můžete těšit nejen na tradiční základní taneční kurz pro
mládež, ale opět i na navazující pokračovací kurz.
Souběžně s kurzem pro mládež bude opět probíhat
i kurz pro dospělé s výukou základů standardních
a latinsko-amerických tanců. Novinkou nadcházející sezony bude lady kurz. Podrobnější informace
o jednotlivých kurzech budou zveřejněny v průběhu
března.
Dana Strnadová
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A KTUALITY
Městský úřad Blatná, odbor sociální,
upozorňuje občany, kteří pobírají příspěvek
na péči nebo jsou osoby blízké nebo jiné
fyzické osoby, které poskytují oprávněné
osobě pomoc, že od 1.1.2008 mají povinnost
písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností i tyto změny:
- přijetí do ústavní péče zdravotnického
zařízení,
-přijetí do školského zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
- vzetí do vazby nebo nástup výkonu trestu
odnětí svobody, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
Pro lepší spolupráci připomínáme příjemcům příspěvku na péči nebo osobám poskytujícím péči, aby ve svém vlastním zájmu
hlásily písemně do 8 dnů veškeré změny,
které nastanou (změna trvalého pobytu nebo
bydliště příjemce, změna trvalého pobytu nebo
bydliště pečující osoby, úmrtí příjemce nebo
pečující osoby, změna způsobu výplaty atd.).
Předejde se tak tomu, že příspěvek na péči
bude vyplacen neprávem nebo v nesprávné
výši a bude nutno vzniklý přeplatek vrátit.

Příkopy plné
odpadů
Zaměstnanci technických služeb využili příznivého počasí na konci ledna a začátku února
k likvidaci černých skládek a úklidu okolí Blatné. Byly uklizeny hlavně strouhy a odpočívadla
kolem silnic v okolí Blatné. Celkem byly zatím
odvezeny téměř tři tuny odpadu na skládku.Bylo
ho však mnohem více, ale nalezené sporáky,
lednice, autobaterie a pneumatiky byly odvezeny
na sběrný dvůr, odkud budou předány ﬁrmám
zabývajícím se jejich likvidací.
Odpad tedy nakonec skončí tam, kde by měl
a kam ho má možnost odvézt každý občan.

AUTOGRAMIÁDA
Pátek 29. února od
15.30 hodin
Vivien Rose, autorka z Blatné, bude
podepisovat svou
prvotinu „O jazýček
kratší“ v knihkupectví
Václava Polánského,
(Blatná,
ul. J. P. Koubka 99)
▼
Kdo našel / ke komu přišel velmi přítulný, až vetřelý/na kontakt náročný,
Mourovaný
kocourek, může jej vrátit. Tel.
383 420 227; 604 123 519; 777
013425. Děkujeme.
▼

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:

§ 11
Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Strážník je oprávněn požadovat potřebná
vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku
a jeho pachatele nebo jiného správního deliktu,
jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu
dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení nebo předložila potřebné doklady.
(2) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.
(3) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by
jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém,
svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu
nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem
pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
(4) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby,
která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by
byla této povinnosti příslušným orgánem nebo
tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
(5) Strážník je povinen osobu předem poučit
o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 3 a 4.
(6) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na
náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu
poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten,
kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo
pro své protiprávní jednání anebo ten, kdo má
nárok na náhradu podle zvláštních předpisů.9)
(7) Nárok na náhradu podle odstavce 6 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi dnů
ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1
dostavila; o tom musí být osoba poučena.
(8) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být k sepsání
zápisu o podaném vysvětlení předvedena.
(9) Zápis o podaném vysvětlení musí být s osobou
sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po jeho sepsání strážník osobu propustí.
(10) O předvedení sepíše strážník úřední záznam.
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Drobné památky
Blatenska
Ozdobou kamenného mostu z roku 1768
přes říčku Lomnici v obci Buzice je výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple je
cihlová, střecha je kryta žulovými deskami
s vrcholovým kamenným křížkem. V čelní
stěně je výklenek, uzavřený oknem v dřevěném rámu. Čelní stěna je zdobena štukovými
hvězdami. Kaplička byla osazena na most
v roce 1885 a přežila i povodně v roce 2002.
Pet

Foto Radka Vokrojová

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

§ 11a

(1) Obecní policie je k plnění svých
úkolů podle tohoto zákona oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů
a) o hledaných a pohřešovaných osobách,
b) o odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových
vozidel
c) o totožnosti provozovatele motorového
nebo přípojného vozidla, kterým byl na území
obce spáchán přestupek,
d) o psech, přihlášených podle zvláštních předpisů u správce poplatku ze psa, o jejich vlastnících
a o uhrazení poplatků ze psa v rozsahu nezbytném
k provádění kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
Pokračování v příštím čísle

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
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Rok 2008 je významný ke jménu
Karla Klostermanna
V tomto roce slaví kulaté výročí narození
i úmrtí.
Karel Klostermann se narodil 13.února 1848
v hornorakouském Haagu jako syn německých
rodičů.Jeho otec,naposledy okresní lékař v Kašperských Horách,byl selský syn ze šumavského
Rehberka/česky dnes Srní/,jedné z rychet králováckých svobodných sedláků,kteří sem kdysi
přišli až z Vestfálska.Josef Klostermann celou
duší lpěl na šumavském domově svých předků
a vzdal se výnosnějších profesních možností,jen
aby mohl být jako lékař nápomocen především
chudým obyvatelům horských končin.Jeho choť
,Karlova matka Charlotta Klostermannová,roz.
Hauerová,pocházela z rozvětvené sklářské rodinyÁbeleových,která byla svým podnikáním na
Šumavě v oboru sklářství velmi známá.
Poněvadž tatínek jako lékař se mohl velmi
málo starat o výchovu svého syna a v jeho působišti nebyl dostatek škol,odešel Karel už v šesti
letech z domova a jak často sám říkával,vracel se
od té doby už spíše jen jako host o Vánocích a Velikonocích.Základní školu vychodil v Klatovech
.Klatovy byly městem,kde žilo pohromadě české
i německé obyvatelstvo.Z těchto dob pochází
i Klostermannovo šedesátileté životní přátelství
s Albertem Kerberem,synem českých rodičů.
Gymnázium navštěvoval Klostermann v Klatovech a v Písku.Roku 1865 v Písku maturoval.Jako
student trávil letní prázdniny u svých příbuzných
v Srní.Přitahovala ho sem láska k přírodě a ke
zvířatům.Vyrůstal tak ve spojení se šumavskou
přírodou a s lidmi v ní žijícími.
Na otcovo přání se po maturitě vydává studovat medicínu do Vídně.Je velmi nadaný na jazyky.
Bohužel ho posléze nadměrná krátkozrakost
donutila studia medicíny nedokončit.Krátce se
stal novinářem a psal tehdy do známého časopisu
Wanderer ve Vídni.
V Plzni nastupuje místo suplenta na reálce
v roce 1873,pět let nato se stává řádným učitelem.
V roce 1881 je jmenován profesorem až do svého
odchodu do penze v roce 1908.V letech 1.světové
války byl Karel Klostermann postižen těžkým zápalem plic.Protože nutně potřeboval změnit klima
nabídl mu kníže Alfred Windischgraetz pobyt na
svém zámku ve Štěkni,kde mohl být Klostermann
snadno vozen zámeckým parkem v kolečkovém
křesle,kde stále pokračoval ve své spisovatelské
práci.Kníže mu také zajistil to,že když bylo jeho
panství v roce 1921 vyvlastněno,prosadil,aby nemocnému spisovateli byl jeho letní byt ponechán
k doživotnímu užívání.Dne 16.července 1923
Klostermann ve Štěkni umírá.Město Plzeň zařídilo slavnostní rozloučení před zámkem a převoz
do Plzně kde je Karel Klostermann pochován na
Ústředním hřbitově s kaplí sv.Václava.
Hrob zdobí prostý kříž s plechovým Kristem,jak jej vídáme na některých místech Šumavy
i dnes.Vepředu se na hrobě zvedá mohutný,omšelý žulový balvan ze Šumavy s reliéfním
portrétem spisovatelovým a prostým nápisem
Karel Klostermann 1848-1923.Na kameni je vidět
rozevřenou kovovou knihu,na jejíchž stránkách
jsou vyryty tituly Klostermannových románů.

Z nichž nejznámější je : Ze světa lesních samot
,V ráji šumavském,Kam spějí děti,Skláři,Mlhy
na Blatech,povídky V srdci šumavských hvozdů
a mnoho dalších.
V prosotorách chodby Městské knihovny
v Blatné je malá výstavka o díle Karla Klostermanna a publikací o životě na Šumavě dříve
a v současnosti.

Projektový den „Egypt“
VI.A ZŠ J.A.Komenského
v Blatné

Dne 25. ledna se na naší škole uskutečnil ve
třídě 6.A projektový den.
Ráno jsme přišli do školy jako vždy na 8.
hodinu, ale bez učebnic a sešitů. Nepřišli jsme
však s prázdnou. Abychom se mohli zúčastnit
projektu, museli jsme mít vstupenky – lístky, na
které jsme pomocí hieroglyfů napsali svá jména
a název našeho projektu EGYPT.
Rozdělili jsme se do šesti čtyřčlenných skupin a vrhli se na plnění prvního úkolu – jednoho
člena skupiny převléci za Egypťana. Ve třídě se
za chvíli objevili princezna Idut se služebnou,
Imhotep, Pepi I. i otroci. Samozřejmě nechybělo
ani výrazné egyptské líčení. Krátce před devátou
hodinou mohla začít módní přehlídka. Egypťané
se procházeli po stupínku jako modelky na molu.
Každá skupina musela „svého Egypťana“ představit ostatním.
Po velmi vtipné módní přehlídce přišly na
řadu úkoly z matematiky, češtiny, přírodopisu
a zeměpisu. Museli jsme například zjistit, zda je
vyšší Eiffelova věž či Cheopsova pyramida, kolik
kvádrů bylo potřeba ke stavbě pyramidy, jaká
ohrožená zvířata žijí v Egyptě. Někteří z nás si
zahráli na cestovní kancelář a museli pro ostatní
připravit plán a program týdenního výletu do
Egypta. Nesměli zapomenout ani na očkování,
která bychom měli absolvovat, jak dlouhá bude
cesta a kolik budeme potřebovat peněz. Při plnění úkolů jsme mohli používat encyklopedie
i internet. Po třech hodinách aktivní práce jsme
měli hotovo.
Osm vylosovaných dobrovolníků pak odešlo
do školní kuchyňky. Vařili jsme egyptské rýžové
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placičky a pekli výborný moučník (samozřejmě
egyptský) zvaný „basbousa“. Ostatní ze třídy
malovali egyptské bohy a faraóny. Když bylo
uvařeno a upečeno, přinesli jsme jídlo do třídy
a společně vše snědli. Byla to sice jen ochutnávka,
ale všichni jsme byli s jídlem spokojeni a někteří
z nás si opsali recepty, aby se mohli i doma předvést se svým kuchařským uměním.
Celý projekt se nám moc líbil, prožili jsme
pěkný den. Neseděli jsme v lavicích a přesto
jsme se dozvěděli zajímavé informace o Egyptě, navíc jsme ochutnali egyptské jídlo. Určitě
bychom chtěli, aby se podobný den v naší škole
opakoval.
Lenka Opatrná, Šárka Bauerová, Kristýna
Hrušková, Petra Lorencová, Kristýna Dušková
a Petr Burian, VI.A

Foto Lenka Šimůnková IX.B

Dáša a Lenka při módní přehlídce

Na internetu vyhledáváme potřebné informace

Pracujeme ve skupinách ve třídě.

Sbor dobrovolných hasi�� Hajany
po�ádá

HUDBA: Skupina NORMAL

BOHATÁ TOMBOLA

___________________________________________________________________________________________________________________
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Kdo byl BOHUMIL ELIÁŠ

Trpíte roztroušenou sklerózou,
a jste s NÍ tak nějak „sami“?

Narozen: 2. září 1937 Nasobůrky
Zemřel: 21. května 2005 Praha
Studia: 1954 – 1957 SUPŠ sklářská Železný
Brod
1957 – 1963 VŠ uměleckoprůmyslová Praha,
ateliér monumentální malby skla, prof. Kaplický
Člen SVU Mánes
Člen umělecké skupiny RUBIKON
Bohumil Eliáš patří mezi nejvýraznější české
umělce - skláře 2. poloviny 20. století a svou
mnohotvárnou tvorbou se zapsal i do světového
kontextu ateliérového skla. Jeho přirozený talent
formovalo studium na VŠ uměleckoprůmyslové
v Praze, ateliéru monumentální malby a skla pod
vedením prof. Kaplického.

Zde se vyhranilo Eliášovo zaměření ke sklu
a k malbě, které po dalších čtyřicet let určovalo
podstatu jeho výtvarné práce. Malířské cítění
bylo základem uměleckého výrazu Bohumila
Eliáše a malba byla vždy paralelní tvůrčí linií
vedle sklářské tvorby. Jeho malby byly ovlivněny
podněty expresionismu, fauvismu i surrealismu
a postupně nabývaly charakter zcela osobitého
rukopisu.
Mezníkem pro vývoj autorovy sklářské polohy
se stal rok 1975. Pro realizaci oken do gotického
kostela použil nezvyklý princip horizontálního
vrstvení tvarů, vyřezávaných z plochého skla.
Tento efektní způsob práce se sklem poté uplatnil
v řadě rozměrných prací do architektury i jako
jedna z poloh tvorby svých volných skleněných
plastik. Zprvu byly založeny na hře tvarů, modelovaných lomy světla na hranách.
Od 90.let začal uplatňovat na jednotlivých
vrstvách i malbu, která vytvořila fascinující iluzi
vnitřního prostoru. Formu plastik zredukoval na
základní stereometrické tvary, monumentální ve
své mlčenlivé strohosti.
Malířská a sklářská poloha se prolnuly v roce
1985, kdy začal malovat na vyfouknuté skleněné
tvary. Výchozím bodem skleněných objektů

- obrazů se však brzy staly ohýbané a reliéfně
tvarované desky plochého skla. Skleněné tvary
na sobě nesou kompozice, uplatňující veškerou
mnohotvárnost autorova originálního malířského
projevu.
Sklo umožnilo malbě obejmout prostor, vneslo
do ní magickou světelnou hru lazur a trojrozměrné
rozvinutí do imaginárních prostorů.
Umělecká tvorba Bohumila Eliáše byla vždy
živelnou erupcí potřeby tvořit. Užíval si naplno
expresivní barevnosti a tvarové rozmanitosti,
neváhal experimentovat s nezvyklými postupy
a spojeními. Jeho plastiky a obrazy zůstanou
v desítkách veřejných i soukromých sbírek uchovány jako díla výjimečně invenčního a solitérního
umělce světového formátu.
Nyní si zlomek jeho díla můžete prohlédnout
i na Tvrzi ve Lnářích.
Více info na www.lnare-obec.cz

Přijďte mezi nás. Nikoho nenutíme, ale
nebudete litovatJ
Můžete jen nezávazně pobýt, popovídat, nebo
se podělit o své zkušenosti, navázat nová
přátelství; či vyzkoušet mj. hydroterapii, hippoterapii, odborně vedené cvičení, masáže…
Blíží se (časově, i místně) příležitost pro vás
z Blatné a okolí.
Už léta velmi dobře fungující organizace Roska Písek pořádá totiž každoročně rekondici
v ÚSP Mačkov. Letos od 1. do 8. 6. 08
Základní odbornou literaturu, přihlášky aj.
info seženete u: PhDr. Marcely Veselé;
383 420 027 (dopol. + ST + PÁ); 604 123 519;
m.vesela@info-ofﬁce.cz; 383 412 332 (odp.)
Přivítáme i jakoukoliv formu podpory velké
beneﬁční akce ke Dni RS 14.6.08 v Milevsku.
Ladislav
Stehlík se
narodil 26. 6.
1908 v Bělčicích u Blatné.
Po maturitě
na učitelském
ústavu v Příbrami působil
jako učitel
v Leleticích,
Hudčicích
a Koupi, řadu let učil v Myslívě na Klatovsku a později v Praze, kde také v roce 1987
zemřel. První jeho básnickou sbírkou byly
Barevné dálky, vydané v roce 1930. Už v této
sbírce se projevuje jeden charakteristický rys
Stehlíkovy tvorby - výtvarné vidění krajiny,
osobitost a čistota mateřského jazyka.
;Pet
DOMA
Pláč noci zjihlý
voláním černých slz,
hučící rezivé stromy.
(Našedlé kštice mlh
visí na černých větvích.)
Zjizvenou zemí
vonící chlebem
do dálek utíkají
potem mokvající brázdy
splývající s modří.

MEZINÁRODNÍ TÁBOR
MLÁDEŽE
Město Blatná ve spolupráci s partnerskými městy Vacha a Sargé les Le Mans
pořádá tábor mládeže, který se uskuteční v Blatné od 13.července do 26. července 2008. Tábor je určen pro mládež
ve věku 14 – 18 let. Zájemci se mohou
přihlásit na tel.: 383 416 103 nebo na
e-mailu: candova@mesto-blatna.cz.

Oči mám ztěžkalé
zatrpklou vůní.
Štětcem máčeným v srdci
zemitě, temně,
jak houslí tón na struně g,
uhodím akordy ztemnělých skvrn
schoulených chalup.
Večerním tichem
z oken se rozlévá
nažloutlá písnička
tichého štěstí.
Z básnické sbírky „Barevné dálky“, 1930,
knihtiskárna Ant. Pelz, Příbram
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

Vodo, voděnko,
zůstaň čirá.
Vodo...ach voděnko,
ať můžu říci,
že zdravá jsi byla...

~

Millimu...

Karolína Frühbauerová
...báseň věnovaná nalezenému kocourkovi...
Sedíš, tiše pozoruješ,
ranní rozbřesk světla.
Vím, že Lásky potřebuješ,
by Tvá duše kvetla.
..........

Slepice Etela

Sedíš, čistíš svoji srst,
pozoruješ okolí.
Vím, že dám-li Lásky hrst,
cestičku Ti napovím.

Naše pipka Etela
ničeho se nebála
po dvore chodila
na jedné noze stála
a pak smutně hleděla.
e to blbý, Etelo
když letadlo už letělo?

..........

Ale Etela nebyla žádná hloupá slepice
po lítání toužila přímo strašné velice
svých tužeb po dálkách vzdat se nechtěla
byla to proste bezva pipka, tahle Etela
nezažili jste tak fajn a chytrou slepičku
když snést vejce, tak jen a pouze na špičku
byly k nerozeznání od Kolumbových vajíčků
nebo ty svaly, když šla v šortkách a tričku!
Etela řekla - budu lítat - vše se změní !
ale na zasraným dvoře se těžko shání povoleni
a spousta razítek a taky musíš na skoleni
a nakonec získat pštrosa k metodickému
vedeni!
A přišel den D tamhle na letišti
trénujem rozběhy, jeden pokus, druhy, třetí,
Etela běží ozlomkrky a je tu konec a gumy piští
a pak už íi - slepice se může rozbíhat jak chce
... stejně neodletí
Ross Hedvicek

,,Vodo, ach voděnko“

Karolína Frühbauerová
Vodo, voděnko,
teč, plav,leť!
Vodo voděnko
uplyň pryč....
...hned teď!
Vodo, voděnko,
chraň se.Buď svá!
Vodo, voděnko,
nenech se polapit
do špíny zla!..

~

~

Sedíš, najednou se otáčíš,
Díváš se, hle, na mne.
Tu zas jdeš pryč.
Někam kráčíš.
Noc černá, půlnoční,
ta najednou tmavne...

Tisíc a jedna noc

Jana Kudrlová

Tisíc a jednu noc jsem probděla.
Četla jsem příběhy životem psané
Ne žádné tlachy na téma dané
Jen pravdu a fakt
Tisíc a jednu noc jsem probděla.
V žilách mi proudila krev bohů
Já vzlétla na Olymp, zas snesla se dolů
A přemýšlela pak
Tisíc a jednu noc jsem probděla.
Jak alchymista hledá zlato
Já snažila se přijít na to
Kde je věčný život skryt
Tisíc a jedna noc bdění.
Tisíc a jedna noc bez chvíle snění.
Ta dlouhá doba nepřinesla nic
Ať teď někdo jiný věčný život hledá
Já přišla už na to, že najít se nedá.

Zvedni hlavu
křesane
Již řadu let existuje ve světě Liga proti hanobení Židů, známá jako „Antidefamační liga.“ Jejím
úkolem je upozorňovat v médiích na lži, které jsou
šířeny o židovském národě, vyvracet je a případně
podávat soudní žaloby na jejich šiřitele.
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Jenže předmětem hanobení jsou dnes také
křesťané. Proto loňského roku založili italští
katolíci tzv. Katolickou ligu proti hanobení, nevýdělečnou organizaci, v jejímž čele stojí uznávaný
žurnalista Vittorio Messori, u nás známý svou
knihou rozhovorů s papežem Janem Pavlem II.
„Překročit práh naděje.“ Podobná organizace
působí v USA od r. 1973. O založení podobného
sdružení se uvažuje také v Polsku.
Zesměšňování a urážení náboženského a křesťanského cítění katolíků v médiích se vyskytuje
i u nás. Příkladem by mohlo být vysílání staršího
českého ﬁlmu „Slunce, seno, jahody...“ 4.11.
a 18.1. 2008 v televizi NOVA. Ve ﬁlmu vystupuje poťouchle ztvárněná osoba venkovského
faráře, jehož obklopuje skupinka prostomyslných
a primitivních starých venkovských věřících žen.
Obrana křesťanů v dnešní době je nutná více než
kdy jindy.
Belgický profesor dějin Léo Moulin, sám nevěřící, adresoval katolíkům závažné věty:
„Poslouchejte toho starého nevěrce, který ví,
co říká: Mistrovská protikřesťanská propaganda
dokázala vytvořit u křesťanů, zvláště u katolíků,
špatné svědomí, ne-li přímo pocit hanby kvůli
vlastní minulosti. Ustavičnou propagandistickou
masáží se vás podařilo přesvědčit, že jste odpovědni téměř za všechno zlo na světě. Byli jste zparalyzováni do postoje masochistické sebekritiky,
aby se tak neutralizovala kritika těch, kteří zaujali
vaše místo. Dovolili jste, aby za všechno, i za to,
co je vylhané, obviňovali vás. Nebylo v dějinách
problému, zločinu nebo utrpení, které by vám nepřipsali. A vy, neznající svou minulost, jste tomu
začali věřit, a dokonce svým odpůrcům pomáhat
v této činnosti, zatímco já, agnostik, ale zároveň
historik, snažící se být vždycky objektivní, vám
říkám,že se tomu máte postavit ve jménu pravdy.“
(cit. Vittorio Messori,, Czarne Karty Košciola,
Katowice 1998, str. 12) (časopis IMMACULATA
č. 6/2007 pod názvem CADL Liga proti hanobení
katolíků - str. 20)
Odpůrci svými hrubými úchylnostmi, vmanévrovali křesťany do těžkého ochrnutí.
Léo Moulin, přes půl století profesor historie
a sociologie na universitě v Bruselu žijící ve
20. století. Autor mnoha knih překládaných do
angličtiny, francouzštiny, polštiny, nikoliv zatím
do češtiny.
Vysvětlivky:
paralýza, paralysis - ochrnutí
masochismus - hrubá sexuální deviace,spočívá
v bolestivém trýznění a ponižování druhou osobou, přičemž oběť se nebrání.
agnosticismus - ﬁlosoﬁcký směr, který omezuje možnost lidského poznání na oblast smyslové
zkušenosti podle své základní teze, že člověk
může poznávat pouze jevy. Podstatu jevů pokládá
agnosticismus za nepoznatelnou, uvažování o ní
za zbytečné.
(Příruční slovník naučný. Vydala ČSAV Praha
1966)
Marie Kýčková

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

Číslo 3 / strana 6

Blatná 22. února 2008

Beze slov …

WYDA A JÓGA

Motto:

Nový kurz od 27. února 2008, každou st�edu od 18 do 20 hod.
v t�locvi�n� ZŠ NA VINICI V BLATNÉ
WYDA – systém fyzických a spirituálních cvi�ení druid�, duchovních v�dc�
Kelt�, díky nimž se v plném zdraví dožívali vysokého v�ku.

JÓGA – nauka o t�le, mysli, v�domí a duši. Praxe vede ke zdraví a harmonii.
Sou�ástí kurzu jsou kruhové tance dávných tradic, zpívání manter a dynamické techniky proti stresu.

T�ší se na Vás

Karimatky s sebou!

Gardra Hana �íhová, TJ HARMONIE
723 335 572, http://cestaksobe.webz.cz

WYDA – CVIČENÍ KELTŮ – NOVÝ KURZ V BLATNÉ
Wyda je systém tělesných a duševních cvičení,
díky nimž se druidové v plném zdraví dožívali
vysokého věku. Staroirsky „druid“ znamená
„velemoudrý“. Druidové byli kelští léčitelé, kněží,
hvězdopravci, jasnovidci… Byli nositeli keltské
kultury a veškerého vědění. Nechtěli však nic
stanovit deﬁnitivně, aby se uchovali otevřenost
pro nové poznatky.
Filozoﬁe tohoto učení o zdraví a duchovním
růstu je orientovaná na přírodu. Člověk neexistuje
mimo dění v přírodě, je její součástí. Úkolem
člověka je obnovit jednotu s přírodou. Pak bude
zdravý a šťastný.
Cviky jsou rozděleny na posilující, harmonizující a sjednocující. Energetické síly člověka je
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třeba nejprve zvětšit, aby mezi nimi mohla být
nastolena harmonie a aby se později vzájemně
propojily a sjednotily v jedno velké energetické
pole probíhající celým tělem. Cviky jsou jednoduché, ale mají výrazné účinky nejen na fyzické,
ale i na duchovně psychické procesy člověka. Vše
negativní se jakoby samo vytrácí.
V současné době nastává jedinečná příležitost
vyzkoušet si toto cvičení a proniknout do jeho
tajů. Kurz bude zahájen 27. února v 18 hodin
v tělocvičně ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY NA VINICI
v Blatné a pokračovat kažkou středu. (Čas začátků
se může podle potřeby upravit.)
Hana Říhová

Vstávej můj miláčku,
nebe je bez mráčku,
pojedeme spolu hned,
do Předmýře (Přemíře) na výlet.
Beze slov… lze nazvat způsob označení
obce Předmýř – Předmíř na nově instalovaných informačních tabulích vydaných Svazkem obcí Blatenska a umístěných nejen ve
městě, ale i na celém území svazku.
Čtenář Vašich listů Václav Počta

Obec Bezdědovice
srdečně zve občany
v sobotu 1. března 2008 v 18 hodin
do
OBECNÍ HOSPODY
na zajímavou besedu
s panem Františkem

Šestákem

o velké cyklistické výpravě
„Napříč Amerikou“
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

 , k.s.,
Čechova 32, Blatná

pronajme nebytové prostory
v areálu ﬁrmy.
Bližší informace na telefonu
603 208 179, 607 832 465

SKLADNÍK
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Bezmoc strakonických mocných aneb Velké
vítězství Jaroslava Foglara a jeho fanklubu
Spisovatel Jaroslav Foglar, duchovní otec
nesmrtelných Rychlých šípů a hochů od Bobří
řeky, ovlivnil svou tvorbou celou řadu generací
a postavil si již během svého bohatého tvůrčího života v srdcích miliónů čtenářů pomník. Jeho dílo
a smýšlení nebylo ovšem v souladu s osnovami
socialistického umělce, narýsovanými cenzory
ve službách KSČ. V praxi to znamenalo, že žil za
vlády jedné strany v klatbě a bylo absolutně nežádoucí, aby kdekoliv a kdykoliv veřejně vystupoval. Tuto klatbu se ovšem v roce 1988 podařilo
skvělým způsobem prolomit čtyřem členům jeho
fanklubu ve Strakonicích, kteří dokázali navzdory
odporu místní Státní bezpečnosti a stranických
orgánů uspořádat v okresním městě veřejnou
besedu s touto velkou skautskou legendou. Tato
akce se setkala s obrovským zájmem a vyvolala
nebývalý ohlas . Nešlo totiž jen o nejvýznamnější
kulturní událost v novodobé historii města. Tímto
odvážným činem uštědřila čtveřice stoupenců
Jaroslava Foglara políček skomírajícímu barbarskému režimu, jehož ozvěna byla slyšitelná daleko
za hranicemi Strakonic.
Skulina v neprůstřelné ideologické vestě
O to přivést spisovatele Jaroslava Foglara do
Strakonic se velice dlouho bez úspěchu pokoušel
někdejší místní skautský vůdce Vlastimil Toman,
který po likvidaci strakonického skautingu komunistickou mocí působil ve vodáckém oddílu.
Jeho snaha by se dala přirovnat ke střelbě z kuličkové pistole proti panceřovému vozu- jakmile
na Národním výboru, kde existovala ohlašovací
povinnost, vyslovil jméno Jaroslav Foglar, osvětoví pracovníci padali strachy pod stůl a okamžitě
takovou žádost zamítli. Argumentovali tím, že je
tento autor děl pro mládež na jakémsi indexu /
jeho knihy byly od 60. let minulého století zakázány /. Nešťastný Vlastimil Toman se se svými
útrapami svěřil v zaměstnání Františku Marešovi,
který byl vedle disdžokejské činnosti v té době
členem svazáckého výboru v ČZ a činovníkem
v oblasti sportu, což představovalo tehdy jedinou
možnost nepoliticky se angažovat v politické
akci. „ Slíbil jsem Vlastovi, že se pokusím zjistit,
jakým způsobem by to šlo prosadit. Přece jen rok
1988 byl už jaksi volnější na rozdíl od takových
sedmdesátých let ,“ vzpomíná na ono období
František Mareš / 48 let /,“Podnikový právník nám
poradil zorganizovat akci, kde nebudeme vybírat
vstupné. V takovém případě prý stačí jen oznámit
konání takové akce bez nutnosti čekat na udělení
povolení. Podle toho jsme se také zařídili.“
Vlastimil Toman okamžitě zkontaktoval svého
přítele „ Jestřába“, jak zněla skautská přezdívka
Jaroslava Foglara, který pozvání s velkým nadšením přijal. „ My jsme náš plán do poslední
chvíle tajili, aby nám to přece jen někdo nějakým
způsobem nepřekazil. Pak jsme vyvěsili plakáty
a celou akci zaštítili Svazem mládeže “, vysvětluje František Mareš.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, veřejná beseda
s Jaroslavem Foglarem, která proběhla 21. listopadu 1988, se setkala u občanů s mimořádným
zájmem. Dům kultury ve Strakonicích se v onen
památný den naplnil k prasknutí- odhadem se
tam shromáždilo 600 až 700 dychtivých diváků.

Sešli se tam zájemci všech věkových kategorií
a v mnoha případech sebou nesli tašky plné
foglarovek, aby si je mohli nechat od slavného
autora podepsat. „ Ta autogramiáda po skončení
besedy také skutečně proběhla, Jaroslav Foglar se
trpělivě a dlouho podepisoval. Výjimku učinil jen
ve dvou případech- nepodepisoval zásadně čisté
papíry, ty odsouval stranou, protože se obával, aby
před jeho autogram nějaký nasazený provokatér
nepřidal dodatečně nějaký závadný text jako třeba
že podporuje Chartu 77. Pak také nepodepisoval
takzvané „ trampské cancáky“, to znamená různé
sešity, vlastně ze stejného důvodu. Musel by totiž
takový sešit nejdřív prolistovat,aby se neztotožnil
s něčím, co by mohlo pak být použito proti němu.
Bylo na něm poznat, že represálie vůči jeho osobě
ze strany komunistického režimu jsou asi dost
tvrdé. Co se týče nás pořadatelů, my jsme od něho
získali autogramy se jmenným věnováním. Já
ho mám jako vzácnou památku pořád schovaný.
Je to památka na člověka, který se stal pro mně
tou největší osobností, s jakou jsem se v životě
setkal“, svěřuje se jeden ze čtyř statečných František Mareš.
Beseda s Jaroslavem Foglarem, během níž byl
promítán dokumentární ﬁlm ze skautského tábora
a během níž zazněly snad stovky dotazů, trvala
více než tři hodiny. Skautská legenda udělala na

všechny přítomné ten nejpříznivější dojem jak
svým zajímavým vyprávěním, tak skromným
vystupováním a ryzí srdečností. V té době bylo
Jaroslavu Foglarovi osmdesát let. „ Po vyčerpání
oﬁciálního programu následovala ještě přátelská
večeře nás čtyř pořadatelů- mně, Vlastimila
Tomana, Michala Calaby a tehdejšího předsedy
SSM Milana Myslivce s vzácným hostem. Pro
tuto příležitost jsme pro něho nechali speciálně
připravit kremrole, protože jsme od Vlasty Tomana věděli, jak moc je zbožňuje a on si na nich
opravdu pochutnal. Bavili jsme se tenkrát ještě
dlouho po skončení autogramiády a já jsem byl
příjemně překvapen, že „Jestřáb“ navzdory svému

vysokému věku měl cit a pochopení pro moderní
dobu. Nikdy jsem taky netušil, že se s ním budu
moci bavit o diskotékách a že jeho to bude zajímat!“, vypráví František Mareš.
Když nedotknutelní „koušou“…..
Tato „minivzpoura“ vůči totalitnímu / ne /
pořádku ve Strakonicích nemohla zůstat bez následků a také bez následků nezůstala. I když počínání čtyř odvážlivců nebylo právně napadnutelné,
Národní výbor se cítil odstrčený a znevážený
a jeho osazenstvo to umělo dát patřičně najevo.
Ostatně tehdejší „ bezmocní mocní“ neváhali
„vystrčit drápky“ už před besedou samou, kdy
kulturní pracovník Národního výboru obklopený
smečkou estébáků vnikl na kulturní půdu a pořadatelům zle vyhrožoval. „ Přestaňte tady žebrat
nebo zavolám VB!“, řval nepříčetně na Františka
Mareše, když zjistil, že ﬁnanční výdaje spojené
s propagací akce a jízdným jsou řešeny vybíráním
dobrovolného předplatného a že lidé solidárně
na stůl v předsálí kladou bankovky podle svých
možností. Protože František Mareš coby disdžokej
spadal přímo do jeho kompetence, „vyřádil“ se
přednostně na něm: „ Křičel, že mně tohle bude
mrzet, že si to se mnou vyřídí. A taky po mně až
do konce sametové revoluce tvrdě šel. Nepřijít
listopad 1989, tak bych jako disdžokej skončil.
Jednou se mu nelíbilo moje oblečení na diskotéce
a málem ze mně strhal tričko, podruhé jsem třeba
zase nemohl hrát celý měsíc v Dražejově, prostě
šikana v pravém slova smyslu.
Já to schytával po té kulturní stránce, protože jsem nebyl politicky činný. Ale takový
Milan Myslivec coby předseda SSM zase zažil
represálie politického charakteru, nad Michalem
Calabou, který jezdil na světová setkání mládeže,
visela hrozba, že ho komunisti nepustí vůbec do
zahraničí. Oba dva to však nesli statečně“, popisuje běsnění strakonických „papalášů“ František
Mareš.
A co dnes dělá vzpomínaný kulturní pracovník
bývalého Národního výboru, který projevil takovou třídní bdělost a vpravdě revoluční nenávist?
„ Žije tady ve Strakonicích a daří se mu dobře “,
uculuje se František Mareš , „ Na Městském úřadu
už nepůsobí. Jak se jmenuje? To nebudu uvádětjá neuznávám nějaké takové to kopání do mrtvol
a on se pro mě stal mrtvolou v okamžiku, kdy mně
začal znepříjemňovat život. Až si tohle přečte, tak
se sám pozná a poznají ho i další!“
Jména čtyř odvážných mužů, kterým se podařilo prolomit ledovou hráz okolo spisovatele
Jaroslava Foglara- Františka Mareše, Vlastimila
Tomana, Michala Calaby a Milana Myslivce-jsou
pro věčnou paměť zaznamenána v obnovené
skautské kronice spolu s poděkováním. A jak
se odvíjely osudy hrdinů tohoto příběhu po roce
1989? František Mareš stále působí coby úspěšný
disdžokej a pořadatel zábavných akcí pro mládež.
Michal Calaba bohužel před dvěma lety zemřel
ve věku pouhých 44 let. Milan Myslivec se stal
součástí podnikatelské sféry. Vlastimil Toman
dnes v požehnaném věku stále sepisuje historii
skautingu a věnuje se výchově mladých skautů.
Jaroslav Foglar opustil tento svět ve věku 92 let
před několika roky,ale jeho odkaz a myšlenky
zůstávají nesmrtelné a oslovují nové a nové
chlapce i děvčata. Pozůstalost Jaroslava Foglara
se bohužel po jeho skonu stala předmětem nechutných soudních tahanic a terčem obyčejné lidské
chamtivosti jeho vlastní přízně.
V. Šavrda
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Osudové osmičky (pokr. ze str. 1)
Ministři podali demisi, prezident ji přijal a doplnil vládu podle návrhu jejího předsedy. Vláda
následně získala důvěru v parlamentu. Formálně
bylo postupováno podle ústavy. Prakticky však
všechny tyto kroky, především pak rozhodnutí
prezidenta dr. E. Beneše přijmout demisi ministrů, proběhly v atmosféře zastrašování, represí
a politické zvůle ze strany komunistů.
Samozřejmě se nabízí otázka, zda bylo možné
komunistům v provedení puče zabránit. Představitelé tří stran považovali podání demise za
nejlepší řešení. Toto řešení zároveň patřilo mezi
ty nejjednodušší. Brzy se ukázalo, že tyto strany
nebyly na střetnutí s komunisty vůbec připraveny.
Vzhledem k mezinárodní situaci je však velmi
pravděpodobné, že by k podobnému výsledku,
tedy uchopení moci komunisty, dospěla i každá
jiná varianta odporu.
Únorový komunistický puč proběhl jakousi
„pololegální“ cestou bez krveprolití a masových
zatýkání. Na to jsme v naší zemi opravdu specialisté. Ovšem skutečný bolševický teror byl
rozpoután těsně po únoru a jasně ukázal, jací lidé
a jaká ideologie se dostali k moci.
Po vyřešení vládní krize 25. února 1948
a schválení Gottwaldovy vlády prezidentem republiky již komunistům nic nebránilo k uchvácení
veškeré moci ve státě. Ve zcela nedemokratických
a totalitních podmínkách proběhlo 11. března
1948 zasedání Národního shromáždění, které
mělo schválit programové prohlášení nové Gottwaldovy vlády. Pouze 11 poslanců opustilo před
hlasováním sál. Zbylých 230 poslanců novou
vládu schválilo.
Hlasování v Národním shromáždění předcházela důležitá událost. Den před tím, 10. března,
tragicky zahynul po pádu z okna Černínského
paláce ministr zahraničí Jan Masaryk. Oﬁciální
komunistická propaganda hovořila o sebevraždě.
Okolnosti Masarykovy smrti však nejsou dodnes
uspokojivě objasněny.
Dne 9. května byla přijata nová ústava, která
vyhlašovala lidově demokratickou republiku.
Prezident dr. E. Beneš ji odmítl podepsat, protože
obsahovala protiústavní a nedemokratické prvky
a tak ústava zatím nemohla vstoupit v platnost.
Stalo se tak až poté, co ji podepsal nově zvolený
president Klement Gottwald.
Dne 30. května, proběhly parlamentní volby.
Byla sestavena jednotná kandidátka Národní
fronty. Žádné strany ani kandidáti mimo tuto
kandidátku nebyli k volbám připuštěni.
Byla vyžadována veřejná volba, za neúčast
hrozily postihy, především v zaměstnání.
Nesouhlas s jednotnou kandidátkou mohl být
vyjádřen pouze vhozením bílého hlasovacího

lístku do urny. Skutečný počet těchto lístků byl
komunisty záměrně snížen na zhruba 10 %.
Bezprostředně po volbách, 2. června, abdikoval prezident Beneš. V té době byl již vážně
nemocen a jeho vliv na politické dění byl téměř
nulový.
Novým prezidentem byl 14. června jednomyslně zvolen Klement Gottwald. Vznikla nová vláda
v čele s Antonínem Zápotockým.
Jedním z hlavních úkolů komunistů bezprostředně po uchopení moci bylo vyřešit osud ostat-
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ních stran Národní fronty. Komunisté se zaměřili
na jejich oslabení a rozrušení, případně úplnou
likvidaci, aby pro ně již nemohly představovat
vážného politického protivníka. A tak byly likvidovány nejen strany, ale i lidé kteří této ideologii
tolik věřili. Agrárníci- po dlouhou dobu naše nejsilnější politická strana byla odstraněna z politické
scény už v dubnu 1945 obviněním ze spolupráce
s nacisty a následným zákazem činnosti.
Pokračování příště

Zprávy z regionu aneb co se děje kolem nás
Obecní úřad se zaměří na komunikace
Buzice - Silnice spojující obce Škvořetice
a Buzice se nachází z větší části ve velmi špatném
stavu. Ne nadarmo se úsek, spadající pod správu
Obecního úřadu Buzice, označuje za nejhorší
komunikaci na blatensku a bývá přirovnáván
k „tankodromu“. Tamější samospráva si je neutěšeného stavu dobře vědoma a už dlouho se
snaží sehnat ﬁnanční prostředky na generální
rekonstrukci inkriminované lokality. Teď se jí to
konečně podařilo. „Závěrem loňského roku nám
Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo dotaci
ve výši 2 800 000 korun, která společně s naším
přispěním na opravu bohatě vystačí“, netají se
radostí z úspěchu starosta obce Václav Maňhal.
Nového povrchu se komunikace dočká v nejbližším možném termínu letošního roku. Škvořetická
část této silnice byla opravena na hranice katastru
už v roce 2007.
V „hledáčku“ volených zástupců občanů je
i další komunikace, vedoucí do obce Myštice.
Také její povrch volá o pomoc. „Máme podanou
žádost o dotaci na její rekonstrukci u Jihočeského
kraje, kde bychom mohli dostat 200 000 korun.
Dosud ale ještě nebylo rozhodnuto“, prozrazuje
Václav Maňhal , „Počítáme i s pomocí ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj. Ona tahle akce
nebude levnou záležitostí. Pokud budeme chtít
spravit i odbočku do samoty Václavov, který
patří pod naší správu, vyjde to na 5 000 000
korun“, dodává.
Co se komunikací týče, chtěl by Obecní úřad
Buzice ještě dokončit opravu silnice směřující
do nedalekých Skaličan. Loni do tohoto projektu
investoval 320 000 korun, z čehož činila dotace
150 000 korun a vlastní podíl obce 170 000
korun.
Okolí pomníku padlých zkrášlí nová zeleň
Buzice - Nedílnou součástí zdejší návsi je
majestátný pomník, vzdávající úctu padlým z 1.
světové války. Není tomu tak dlouho, co bylo
v rámci brigády prostranství v blízkém i vzdále-

nějším sousedství kamenného monumentu vzorně
vyřezáno a vyklizeno. Teď Obecní úřad plánuje
další zvelebení zmíněného prostoru. „Zažádali
jsme na Jihočeský kraj o příspěvek 110 000 korun
na pořízení mladé zeleně, kterou vysázíme okolo
pomníku a májky. Ještě předtím chceme ale zabudovat do této lokality obrubníky. Nyní čekáme
na odpověď na naší žádost“, říká buzický starosta
Václav Maňhal.
Lesem povede cesta z makadamu a štěrku
Kocelovice - Snazší přístup do obecního lesa
a bezproblémové hospodaření v něm má zabezpečit rekonstrukce lesní cesty ve Zlatých horách,
která vyjde asi na 3 000 000 korun. Zpevněný
povrch nahradí makadam a štěrk. Bude se jednat
o tři úseky v celkové délce jeden a půl kilometru.
„Půjde o nejrozsáhlejší akci, do které se chceme
letos pustit“, podotýká starosta Josef Vonášek ,
„K její realizaci by měla přispět dotace, o kterou
jsme požádali Jihočeský kraj .“
Zalesněná plocha, kudy zmíněná cesta vede,
čítá téměř sto hektarů.
Obec potřebuje více pitné vody
Lom - Stávající vodovodní řad by měl být
posílen o další kvalitní zdroj. Za tímto účelem si
chce zdejší Obecní úřad objednat průzkumný vrt,
ze kterého by byl odebrán vzorek vody k rozboru.
„Pokud bude vyhovující, necháme vrt rozšířit
pro čerpání pitné vody“, uvádí starosta Lomu
Jaroslav Batysta.
Vodovodní řad by potřeboval posílit i v nedalekém Neradově, který je rovněž spravován
Obecním úřadem v Lomu. „Rozhodně na tuto
sousední ves nezapomeneme“, ujišťuje Jaroslav
Batysta.
Dosud byl problém v katastru narazit na
kvalitní vodní zdroj.
Kanalizace už dospěla do ﬁnále
Hornosín - Malá obec se čtyřiceti popisnými čísly žije už od roku 2005 realizací projektu
(pokrač. na str. 9)

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 Blatná – ESTA p�ijme
pracovníka do odd. výrobního plánování.
Požadavky: VŠ technického zam��ení, znalost NJ, pop�. AJ.
Dále hledáme montážní d�lníky, elektriká�e, svá�e�e, záme�níky
a lakýrníky do vícesm�nného provozu.
Kontakt: tel. 383 455 511.
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná
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Zprávy z regionu (pokr ze str. 8)
kanalizace. Celá akce byla rozdělena na tři etapy
a v polovině letošního roku by měla být završena.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 1 600 000
korun. „Třikrát do projektu vstoupil s ﬁnanční
dotací krajský úřad. Bylo to samozřejmě podmíněno naší spoluúčastí“, vysvětluje hornosínský
starosta Karel Mašek.
Po vybudování celé kanalizační sítě bude
přikročeno k terénním úpravám.
V obci se vyprodukují a kvalitně roztřídí
desítky tun odpadu
Lnáře- V katastru obce a přilehlých Zahorčic
se nachází v současnosti šest stanovišť se zvony
na tříděný odpad. Produkce zbytkových surovin
je vzhledem k počtu obyvatel a přítomnosti řady
veřejných zařízení značná. Zatímco v roce 2006
se odtud odvezlo 6, 95 tun plastů, o rok později
už to bylo 10, 71 tun. Bílého a barevného skla
skončilo ve sběrných nádobách v roce 2006 9,
78 tun, v roce 2007 15, 29 tun. Likvidace papíru
naopak loni poklesla na 5, 47 tun oproti 7, 02
tuny z roku 2006. V roce 2006 se začaly nově
třídit v katastru kartonové obaly. Firma Rumpold
jich tehdy odvezla 0, 36 tuny, za rok se množství
zdvojnásobilo.
Lnářští občané si na rozdělování odpadu zvykli a třídí ho s ukázkovou zodpovědností. O tom
svědčí mimo jiné to, že v roce 2007 v kategorii
obcí od 500 do 2000 obyvatel skončili mezi 123
hodnocenými samosprávnými celky Jihočeského
kraje na hezkém čtrnáctém místě.
Kvalitní třídění odpadu znamená také úsporu
prostředků z obecního rozpočtu, které ﬁrma EKOKOM likvidující obsah sběrných nádob v katastru
poukazuje v určité výši zpět. V roce 2007 tak
Lnáře ušetřily 61 821 korun.
Vladimír Šavrda

AGH BLATNÁ S.R.O. - REALITNÍ KANCELÁ�
NABÍZÍ NA PRODEJ TYTO RODINNÉ DOMY

Spole�nost

- záme�nictví
- obráb�ní
- broušení
- kovovýroba
- montáž
I�O: 26080362 , DI�: CZ26080362

1. ROB�ICE U PLZN�

2. OSEK U STRAKONIC

Prodej prob�hne formou ve�ejných dražeb na adrese :

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

J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná, okr. Strakonice

P�edm�t dražby:

Nejnižší podání:
Zahájení dražby:

P�edm�t dražby:

Nejnižší podání:
Zahájení dražby:

- záme�níky
- svá�e�e

1. ROB�ICE – nov� vybudovaný rodinný d�m 5 km
od Plzn�. Celková plocha pozemku �iní 3 757 m2
3.950.000,- K�
3. b�ezna 2008 ve 14 oo hodin

2. OSEK – rodinný d�m 8 km od Strakonic zd�né
p�ízemím, 1. NP typ „Okal“, pozemek 668 m2
640.000,- K�
3. b�ezna 2008 v 10 oo hodin

Veškeré informace v�etn� dražebních vyhlášek získáte na :
mob.724 077880, www.agh-reality.cz - www.centralniadresa.cz

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

Vrbenská 25
388 01 Blatná

Kontakt :

mob.: 607 864 329

606 486 771
607 864 239
e-mail: engineeringblatna@seznam.cz

pavel.bezpalec@engineeringblatna.cz
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PROJEKT COMENIUS NA SOŠ V BLATNÉ
aneb: Další zamyšlení nad tím, jak mě škola připravuje pro život
Jmenuji se Eva Řezníková.
Jsem studentkou 3. ročníku obchodní akademie SOŠ v Blatné.
Každý člověk má nějaké plány a sní o své budoucnosti. Nepochybně každý se zeptal sám sebe, jaké
to asi bude v budoucnu a co nás čeká. Jelikož jsem
ve 3. ročníku, blíží se maturita a s ní i podávání
přihlášek na vysokou školu. Pomalu začínám uvažovat, jakou školu si vybrat a jaký obor by pro mě
byl ten pravý. Velmi mě zaujalo studium na vysoké
škole ve Skotsku, pro které se rozhodl i absolvent
naší školy Martin Kabát. Čtenáři BL se mohli
s Martinem seznámit již v minulých číslech. Ve
Skotsku tráví Martin první rok a na svých webových stránkách http://myworld.cz píše o svých
zážitcích. Tady je jeden z jeho článků (uvádím
v plném znění a s Martinovým svolením), v němž
popisuje zážitky z jednoho školního výletu.
Loch Ness, hrad a whisky
Nessie jsme viděli i neviděli. Nikde ve vodě se
neplácala. Ale v jejím malém městečku pro turisty
jsme ji viděli mnohokrát, snad až mockrát. Kromě
krásné projížďky lodí jsme byli ještě na prohlídce
Urquhart Castle a v Glenﬁddich Distillery. Musím
říct, že výlet se povedl a velmi jsem si ho užil.
Včera jsem byl v práci, přišel jsem asi ve 3
hodiny ráno a připravoval jsem si potom svačinu,
takže jsem neměl moc času na spánek. Zvlášť,
když jsem tentokrát musel vstávat dříve. Chvilku
na odpočinek jsem však měl, tak si nemůžu až
zas tak stěžovat. Na Schoolhill jsme se vydali
přibližně dvacet minut před odjezdem, takže jsme
přišli akorát ve chvíli, kdy autobus přijížděl. Díky
tomu jsme si stihli „urvat“ naše oblíbené pozice
v zadních partiích autobusových. Ujistili jsme se,
že jsme všichni a po sedmé hodině ranní vyrazili
na cestu.
Všichni byli ještě ospalí, proto se v buse podřimovalo. Asi po hodině jízdy jsem se vzbudil
a docela rozčarován zjistil, že jsme se teprve
rušnou ranní dopravou prokousali k Dyce (severozápad Aberdeenu, kde je letiště). Od této
chvíle jsme Aberdeenu dali sbohem a vydali
jsme se vpřed neznámu. Zrána ještě byla hodně
mlha, držela se při zemi a nechtěla se jí pustit.
Pak však přece jenom povolila a mě se konečně
naskytl pohled na Skotsko, na který jsem tak
dlouho čekal. Kopce, údolí, ovce a krávy a koně,
řeky a říčky, zeleň luk a hněď polí. V půl desáté
jsme dorazili do městečka Keith, kde jsme si dali
malou občerstvovací přestávku.
Pak jsme pokračovali dále ku městu Inverness
vlastnícímu stejnojmenný prvoligový skotský
tým. První věcí, kterou jsem ve skotské krajině
nečekal, byly větrné elektrárny. Možná je to zajímavé, ekonomické, velké a bílé, ale rozhodně
to kazí ráz krajiny. Přeberte si sami, jestli se vám
větrné elektrárny líbí či nikoliv.
Krátce po desáté hodině jsme dorazili do
Inverness, které jsme projeli a následně zamířili
k jezeru Loch Ness, kde už na nás čekal parníček.
Rychle jsme se do něj všichni nasoukali, přijeli
jsme totiž o chvilku později, než bylo plánováno.
Hned jsme vyjeli a jezero se nám pomalu začalo
otevírat. Všichni jsme se začali fotit (teda sa-

mozřejmě hlavně já, jsem na tohle hrozně ujetej
- nechával jsem se fotit snad všude na výletě ;-))
a koukali jsme po Nessie. Chtěli jsme si udělat
i pár skupinových fotek (naše skupina kamarádů),
to nám „zařídil“ David Henderson (můj oblíbený
učitel na BBC) se svým vychytaným fotoaparátem. Stáli jsme na bocích, přídi nebo zádi, užívali
si pěkného dne a projížďky a bavili se.
Pořádně jsme se ani nerozkoukali, já jsme si
málem nestačili koupit kávu, a už jsme připlouvali
ke zřicenině Urquhart Castle. To je hrad hned na
břehu lochnesského jezera. Celý jsme si ho proběli, udělali fota a zamířili do obchodu se suvenýry,
odkud nás Renata musela vyhánět, protože jsme
zase nestíhali.
Autobusem jsme se vyrazili k poslední baště
našeho školního výletu a sice palírně skotské
whisky Glenﬁddich. Cesta to byla docela dlouhá,
dnes jsme najeli opravdu hodně mil. V serpentinách několik málo mil před Dufftownem jsme
míjeli kamion převrácený na bok očividně jen
chviličku předtím, než jsme projeli (ještě se mu
točila kola).
Dufftown je sídlo Glenﬁddich, palírny
známého skotského „paliče“ Williama Granta.
Když jsem zjistil, že Glenﬁddich založil William
Grant a jeho synové, byl jsem doma. Tedy jenom
obrazně. Doma máme totiž několik lahví whisky
William Grant‘s. Nejdříve jsme byli rozděleni do
menších skupinek, následovalo shlédnutí videa
o založení a postupném růstu a věhlasu značky.
William Grant založil Glenﬁddich v roce
1887 společně se svými syny a dcerami. Celkem 9
lidí stavělo palírnu a na její stavbu bylo položeno
více než 750 000 kamenů. Glenﬁddich ve skotštině znamená „Údolí jelenů“. Základem whisky
Glenﬁddich je čistá pramenitá voda, která teče
v okolí palírny. Aby pramen i tok zůstal nedotčený, skoupili Grantové velké území kolem palírny.
Kromě pramenité vody známé jako Robbie Dhu
jsou na výrobu Glenﬁddich whisky potřeba už
jen 2 suroviny - kvas a ječmen. Ječmen se nechá
nasáknout rozpustným aromatizovaným cukrem.
Následně se společně s velmi horkou pramenitou
míchá a zjemňuje, mezitím uniká sladká aromatizovaná tekutina zvaná Wort, která se odvádí
a chladí pro další použití. Wort se dá do míchacích
sudů a přidá se k němu kvas. Aromatizování se
provádí postupně v několika sudech a trvá 3 dny.
Výsledný produkt se dvakrát destiluje. Při první
destilaci se tekutina zahřeje na takovou teplotu,
při které alkohol vře. Dochází ke kondenzaci
a výsledné tekutině se říká Low Wines. Ta se
přesouvá do úložny Low Wines, mnohem menších
kádí, než při první destilaci. V druhé destilaci
se přivede opět alkohol k varu. Při tomto úkonu
odtéká alkohol do třech různých částí, které se
nazývají Hlava, Srdce a Ocas. Hlava a Ocas se
vrací zpět k druhé destilaci, jen ze Srdce se vyrábí
whisky. „Srdcová“ tekutina má většinou hodnotu
70% alkoholu, proto se ředí společně s pramenitou
vodou Robbie Dhu na 63,5%. Zákon nařizuje, že
tato tekutina musí zrát v sudech z dubu minimálně
3 roky, aby se jí mohlo říkat skotská whisky. Dostali jsme se do oddělení, kde zraje whisky, shlédli
ﬁlm o výrobě sudů (jeden místní zaměstnanec má
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rekord ve výrobě sudu 7 minut). Všiml jsem si, že
několik sudů má na sobě napsáno XMAS 1987 - to
znamená, že v nich zraje whisky, která je přesně
stejně stará, jako jsem já. Následně jsme si čichali
k různým druhům sudů a zjišťovali, že záleží na
volbě dubového dřeva atd. Poslední fází výroby
whisky je její stáčení, ale to jsme rádi přeskočili,
protože nás čekala ochutnávka. : -)
Nakonec jsme ještě něco málo koupili v obchůdku a vydali se na cestu domů. Přijeli jsme
neobvykle pozdě, ale s pěkným dnem za sebou.
Takovéhle výlety bych si nechal líbit častěji.
Rozhodně zajímavé čtení a příjemné zážitky, co
myslíte? Tak mě napadlo, jestli Martin zůstane u
oboru, který v Blatné vystudoval, když je skoro
odborníkem na pálení whisky…
Ráda cestuji a tak se zajímám o příběhy lidí,
kteří žijí v cizí zemi. Zkušenost, kterou má Martin,
je dobrá z několika hledisek – člověk se osamostatní, musí se naučit přizpůsobovat jiným zvykům
a také musí zvládnout jazyk. Myslím si, že v životě
je to obrovská zkouška. Proto všem, kteří se pro
toto rozhodnou, přeji hodně štěstí.
Eva Řezníková, studentka 3.D
SOŠ Blatná
Projekt Comenius obdržel grantovou podporu
v rámci Programu celoživotního vzdělávání. Za
obsah textu ručí výhradně SOŠ Blatná a Evropská
komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených
informací.

U příležitosti pořádání „Koncertu pro
Vážku“ Město Blatná,
ZUŠ Blatná, Česká alzheimerovská
společnost
pořádají seminář

Péče a poradenství pro rodiny
a pečující o uživatele s demencí

seminář je určen rodinným pečujícím, široké
veřejnosti a pracovníkům v sociálních
službách
Přednášky:
PhDr.Eva Jarolímová – Psychologické
aspekty péče o klienty s demencí
Zdeněk Choura – Význam svépomocných
skupin, spolupráce rodiny se sociálními
službami
Mgr.Dagmar Donátová- Zkušenosti z péče,
orientace v právních předpisech
Pomoci rodinám

Seminář se koná 21.února 2007 v zasedací
místnosti Městského úřadu Blatná (vedle
ZŠ) od 10.hodin
Veškeré informace o semináři podá
Zdeněk Choura tel: 773 279 481 nebo
email:choura@atlas.cz
Od 16 hodin se koná „Koncert pro
Vážku“ v koncertním sále Základní
umělecké školy Blatná, účinkují žáci a
učitelé ZUŠ Blatná
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Diamantovou
svatbu
– 60 let společného života oslavili ve čtvrtek
7. února 2008 manželé Marie a Josef Huřťákovi
z Vrbna. Je to úctyhodná doba a Obec Kadov
srdečně blahopřeje!

Marie a Josef Huřťákovi z Vrbna

Zlatou svatbu
– 50 let společného života oslavili v pátek 15.
února 2008 manželé Jaroslava a Jiří Šolovi také
z Vrbna. Obec Kadov opět srdečně blahopřeje!
Že by ve Vrbně měli patent na dlouhé spokojené soužití?
V. Tomanová

Manželé Jaroslava a Jiří Šolovi.

Z „blatenského
památníku“ paní
Míli Svobodové
3. POHLED LETNÍ
Slunce je život, léto je radost. Letní pohled
z našeho okna je vymalován červeně, modře,
bíle, zeleně a žlutě. Zralý rybíz v naší zahradě
je korálkově červený, Modromodrá je vysoká
jihočeská obloha. Bílé jsou nadýchané beránky
na nebi. Zelené je všechno kolem nás. A žluté je
to jedinečné životodárné slunce. Nic nevadí, že
pálí, ani na chvilku neusedáme do stínu. Na lehátkách, které náš dědeček přejmenoval na –harfy-,
se opalujeme s Olgou každý den. Pot se z nás jen
lije, když už je nám moc horko, opláchneme se
vodou ze zahradní sprchy. Jsme už tak opálené,
že velký Jirka kriticky podotýká – Holky, to už
ani není hezké – Jako kdyby on věděl co je a co
není hezké. Okřikujeme žertem naší babičku,
která, majíc na paměti houby ve vyschlých lesích,
spouští lamento – a nezaprší a nezaprší.
Dopoledne jsme vymáchaly prádlo pod Nohavickým mostem v řece a teď je sušíme. Svěží
vůně vody a vzduchu provoněla celou zahradu.
V ohrádce mezi rybízovými keři se plouží naše
želva. Darovala nám ji paní Solarová. Někomu
utekla a špacírovala se v zahradách, až se dostala i k nám. A protože máme rádi všechno živé,
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staráme se teď o prapodivného tvorečka, kterého
jsem pokřtila jménem Tereza. Ohrádka se jí ale
zhruba nelíbí, stále má zaječí úmysly a snaží se
podhrabat ven. Když ji pustím z ohrádky, vezme
dráhu a namíří si to rovnou do jahod. Za chvíli
by byla pryč. Kdepak, Terko, vždyť bys někde
v zimě zmrzla. Krmíme ji salátem, suchary, vajíčkem i rohlíkem. Loudá se s jídlem, polovinu
všeho nechá v misce. Dášenka - foxice, která
by nevzala do huby chleba ani za nic, s oblibou
Tereze její porci sežere. Tereze je hej, když hřeje
sluníčko, k večeru se zahrabe pod rybíz do listí.
Je to podivný tvor. Již chápu , proč se želvy
dožívají letitého věku. Celý jejich život je jako
zpomalený ﬁlm. Věčně jen spí a spí. Přesto byla
želva Tereza loni o prázdninách pohyblivější než
já.Jak trpce jsem litovala své nemohoucnosti. Se
zlomenou nohou jsem proseděla na zahradě celé
prázdniny. Dobelhala jsem se o berlích k harfě,
kluci mě kropili vodou z konve a já jsem žehrala
na Tatry a Vrátnou dolinu, kde jsem přišla k úrazu.
Víte, co to je, šest neděl s gipsem v horkém létě
o prázdninách. Občas mě vyvezli pod Vinici nebo
k rybajsku a taky do Strakonic do nemocnice na
kontrolu a to bylo všechno. A jak to dopadlo s Terezou. Špatně. Dášena, která na ni neustále žárlila,
se k ní jednou dostala do ohrádky a zmordila ji
tak, že to Tereza nepřežila..
Dozrávají na záhonech jahody, rybíz nabírá
sladkost, letní jabloň Anička má bohatou úrodu
- léto budiž pochváleno.
4. POHLED NA NOČNÍ OBLOHU
V době mých deseti – dvanácti let jsme chodívali večerní procházkou do Bezdědovic do
statku k Hořejšovům pro mléko. Můj otec, kantor
zeměpisec a teta Aninka, učitelka přírodopisu,
mě v krásných letních nocích seznamovali s jiskřícími hvězdami na blatenské obloze. Bylo to
za války, kdy zatemnění pouličních světel i oken
v domech bylo kvůli nočním náletům povinné
a dokonalé, nic tedy nepřesvětlilo noční nebe.
Odtud mám ke hvězdám zcela osobní vztah. Pro
dvanáctiletou zvídavou a zvědavou školačku
nebyl problém nalézt známá souhvězdí- Velký
vůz, Malý vůz s Polárkou , Kasiopeu , vymýšlela
jsem si pohádky a příběhy o hvězdách. Nad ostrou
špicí našeho domu v letní noci zářily v Mléčné
dráze hvězdy letního trojúhelníku – Deneb, Altair
a Vega. Letěla tam souhvězdí Labutě, Orla i Lyry.
Plaval si tam Delfín a nad jižním obzorem zářila
Corona borealis – Jižní koruna. V zimě, kdy se
hvězdy v mrazivé noci nevídaně třpytí, si vyšel na
oblohu nejkrásnější princ Orion, sledován svým
věrným psem Síriem.Sírius – psí hvězda, nejjasnější hvězda severní oblohy. Tam někde začíná
psí ráj. Ach, Jessi, pejsku, kamaráde, pozdravuj
tam všechny naše věrné psy, kteří tady s námi
žili. Ať to byl bělounký špic Vlček z dětství mého
tatínka, nebo Vořa z mých dětských let, Zdenkova
Rita, milovaný Čegyt, věrný druh mého tatínka,
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Olgy fenečka Dášenka – foxice a dobrotisko
Cita . Zařaď se po jejich boku do nebeské psí
smečky a doprovázejte bájného lučišníka od
věků do věků.
Ale já dnes čekám na měsíc. Jak podivně mění
noc jásavé barvy dne. Všechno je neskutečné.
Stromy v zámeckém parku se černají jako kulisy.
Vykloním-li se z okna uvidím temnou špičku
blatenské věže s rybím okem ciferníku věžních
hodin. Zelenavé světlo zářivek osvětluje domky
v ulici. Stromy jsou blízko, na dosah ruky, Spící
ticho je rušeno jen tíkáním usínajících sýkorek
a zadupáním králíků v králíkárně.Neslyšně se
prosmykl kolem okna netopýr.Dívám se do ztemnělé oblohy, hledám známá souhvězdí a pověrčivě
čekám na padající hvězdu.Pozorně zkoumám
každý světelný bod, zda se nepohybuje.Jsme přeci
ve věku kosmonautů a vesmírných cest. Kolem
naší planety krouží desítky družic a lidé se již
nepozastavují v obdivu před odvahou a rozletem
člověka, když vidí vesmírný koráb brázdit oblohu
od obzoru k obzoru. A přece to byla událost před
deseti či dvanácti lety, na kterou byli všichni
zvědavi a hlídali zprávy i čas, kdy se má družice
objevit. Také jsme to zažili. Pan Bártík, syn paní
Havlíčkové, byl o přesném čase letu družice dobře
informován a slíbil, že nám dá vědět, až ten zázrak nastane. Seděli jsme v družné besedě večer
v kuchyni. Babi Boženka se pohodlně rozložila na
kanapi a podřimovala. Pan Bártík nám dal avizo
a my jsme se všichni ,jako jeden muž, vyřítili
ven. Když se pět lidí hrne z kuchyně do zahrady,
je to pěkný šrumec. Naše babi, vytržená z prvního spánku, rychle vklouzla do pantoﬂí a sotva
dechu popadajíc,vyběhla za námi. Venku, když
zjistila,že si všichni vylamujeme krky a civíme na
nebe, vyjeveně se nás zeptala – A kam se vlastně
utíká…-Tak byla i tato historická událost polidštěna jiskřivým blatenským humorem. Neviděli
jsme samozřejmě nic a pan Bártík si asi myslel,
že jsme dost divná rodina.
Ale dnes čekám na měsíc. Ten kouzelník čaruje
na nebi nad zámeckým parkem. Nejprve postříbřil
lehké šály vysokých mraků, zasvítily a rázem
zmizely. Chladná, bělavá záře vykreslila každou
větev stoletých dubů ostrou černou konturou.
Vychází už – ještě ne, až nyní , nyní se objevil
stříbrný proužek mezi stromy. O slunci se nikdy
neříká, že pluje. Slunce vychází září, svítí, pálí,
zapadá… ale měsíc, ten pluje po noční obloze.
Někdy jeho srpek připomíná lodičku. Schová se za
průsvitný mušelínový závoj, zajde za černý mrak,
průrvou znovu vysvitne a posléze vypluje na čisté
nebe. Hvězdy před ním blednou. Neskutečné
měsíční světlo ostře rýsuje obrysy domků, zahrad
stromů i keřů, ale barvy nerozsvěcuje, jen černá
země a stříbrná měsíční záře. Vidíš, ty čaroději,
nedostupný, chladný, vzdálený. Strnule zíváš na
náš svět a přeci i na tobě už stanula lidská bytost.
Ve jménu člověka, zrozence země přijdou další
a další vzhůru ke hvězdám.

Tradiční dětský maškarní bál
se konal v sobotu 9. února 2008 na myslivecké chatě v Kadově. Dětičky prožily krásné soutěžní
a taneční odpoledne se skupinou NORMÁL . Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit
ceny do soutěží! Doufáme, že se všem u nás líbilo a příští rok se těšíme na shledanou!
V. Tomanová
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY
D o d á váme

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

Z a j i s tíme

- demontáž, montáž, stavební začištění
- parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
- ﬁnancování pro soukromníky i bytová družstva

K o n t a kt

- stavebniny pod rybníkem Pustý –
p.Šimeček
mobil 731 150 080
fax 383421423, 313549389
e-mail: blatna@dynal.cz
www.dynal.cz, www.zimnizahrady.biz
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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 počítačovém 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

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

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
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CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové
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● 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
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Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667
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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
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INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Firma UNIVERSAL EXPORT IMPORT s.r.o.
Blatná

Provádíme:
▪ Veškeré vodovodní a kanalizační rozvody
▪ Renovace a opravy rozvodů vody,
kanalizace
▪ Rozvody topení z mědi
▪ Podlahové topení
▪ Výměna radiátorů
▪ Čistění kanalizace elektronickým perem
▪ Zdarma návrhy koupelen

přijme zaměstnance na pozice:

Kontakt :

Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822

obsluha CNC stroje - obrábění dřeva
čalouník - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou
pomocný čalouník - i nevyučen
šička - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou
Dobré platební podmínky, možnost zajištění dopravy, příspěvky na stravování.

Kontakt: p. Mikulenková, tel. 383 412 311,
email: uni.mikulenkova@tiscali.cz
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K ULTURNÍ KALENDÁŘ
Pátek 22. února – sokolovna - 8,30 hod. ZŠ
JAK a MŠ Vrchlického
- 10,00 hod. ZŠ TGM, MŠ Šilhova a Husovy
sady

PAVEL NOVÁK
Výlet – koncerty pro ZŠ a MŠ
Plesy:
Sobota 23. února – sokolovna – 20,00 hod.

BLATENSKÁ RYBA
K tanci a poslechu hraje: Cross Strakonice

Březen
Sobota 1. března – zámek Blatná – 15,00 h.

BÝT ŽENOU V MUSLIMSKÉM SVĚTĚ
Válečná zpravodajka Petra Procházková, Alichan, Ivanka Plíhalová, Jana Hradílková a další
hosté a příznivci občanského sdružení Berkat,
které se snaží pomáhat lidem v Afganistánu,
Čečensku a také uprchlíkům v České republice,
vystoupí v hudebně laděném pořadu.
Na setkání si můžete také prohlédnout výstavu
fotograﬁí

DOŽÍT SE LEPŠÍCH ČASŮ
případně si zakoupit ručně šitou panenku a tím
přispět do sbírky Adžmal.
Výtěžek z akce bude věnován na sbírku
Adžmal na transplantaci očních rohovek v Afganistánu.
Vstupné dobrovolné
Úterý 4. března – zámek Blatná – 19,00 hod.
Koncert KPH

PANOCHOVO KVARTETO
J. Panocha – I. housle
P. Zejfart – II. housle
M. Sehnoutka – viola
J. Kulhan – violoncello
-mezinárodně uznávaný kvartetní soubor
vycházející z české kvartetní tradice, klade důraz
na českou hudbu.
Pondělí 10. března – sokolovna – 19,00 hod.
Divadelní představení

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa
zamilovaných, okouzlených, podvádějících i podváděných. O lásce laskavé, vášnivé, vražedné,
překvapivé a překvapující s detektivní zápletkou.
Vyprodáno

Školní družina při ZŠ J.A.Komenského
v Blatné
pořádá ve dnech 13. a 14. 3. 2008

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
ve třídě III.C (přízemí školy)
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Přijďte se podívat a třeba i koupit např.
vajíčka zdobená různými technikami nebo
některý z dětských výrobků s velikonoční
a jarní tématikou.

Jan SPÁLENÝ vystoupí v Hospodě u Datla

V Hospodě u Datla se uskuteční v sobotu 8. března zajímavý koncert.
Blatnou navštíví bluesman každým coulem, milovník češtiny, tvůrce nálad,
obdivovatel Raye Charlese a vynikající hudebník - Jan Spálený. Spálený
studoval v letech 1964 – 1968 pražskou konzervatoř. V běhu let hrál dixieland, rock‘n‘roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem měli kapely Hipp‘s
a Apollobeat, hostoval v popových kapelách a hudbě, které se převážně
říká vážná. Od roku 1984 je velmi úzce spojen s ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů). Celý život skládá, píše texty, aranžuje,
provokuje… Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových
pohádek, něžný chlap, tatínek jedné z živých podob českého blues. ASPM
vzniklo v roce 1984 v původním obsazení Jan Spálený, Petr Kalandra a
František Havlíček jako hudební těleso programově zaměřené na blues ve všech jeho podobách.
Současná tvář ASPM je jazzovější, zvukově košatější a postavená na jiných nástrojích (vibrafon
Radka Krampla, trubka Michala Gery, tuba Filipa Spáleného). Album
„Má vina“ z roku 2002 bylo oceněno Akademií populární hudby
jako Album roku v kategorii Jazz a Blues. Jan Spálený spolupracuje
s Českým rozhlasem jako hudební dramaturg a moderátor. Zatím
poslední album z loňského roku se jmenuje Zahrada v dešti. Na
album zařadil nejen autorské skladby, ale také písně Boba Dylana,
Toma Waitse nebo Paula McCartneyho Tuto legendu se jistě U Datla
vyplatí vidět i slyšet.
Václav Cheníček
Jan Spálený, ASPM

Program kina - únor 2008
Pátek 22. 2. ve 20:00 hod.
komedie Finsko, 2003, 113 minut, s titulky

Vstupné 60,- Kč

TAK TROCHU CRAZY
/Atypﬁlm/
Čtyři bratři žijí pouze s otcem a provozují
malý krámek s alkoholem a pochutinami. Otec
ale skončí ve vězení a chlapci jsou bezmocní a ponecháni s dluhy. Situace se komplikuje, když se
k nim přistěhuje desetiletá nevlastní sestra Saara.
Má ale nádherný hlas a kluci z ní chtějí udělat
pěveckou superstar.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 27. 2. v 17:30 hod.
animovaný, pohádka, rodinný ﬁlm USA, 2007,
108 minut, v českém znění

KOUZELNÁ ROMANCE
/Falcon/
Princezna v New Yorku.
Klasická disneyovka, která se zčásti odehrává
v moderním New Yorku. Pohádková princezna se
kvůli zlé královně najednou ocitá v současném
světě. A brzo začne měnit svůj pohled na život
i lásku...
Vstupné 70,- Kč

sirem Walterem Raleighem. Zaslíbila přece své
tělo i duši Anglii...

Mládeži přístupno

BŘEZEN
Neděle 2. 3. ve 20:00 hod.
Drama, historický Francie, Velká Británie,
2007, 114 minut, s titulky

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
/Bontonﬁlm/
Cate Blanchettová jako královna Alžběta.
Španělský král Filip II. chce se svojí mocnou
armádou Anglii obrátit znovu na katolickou víru.
Alžběta se proto připravuje na válku, ale všechno
jí komplikuje vztah se slavným mořeplavcem

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 5. 3. v 19:00 hod.
Drama Bosna a Hercegovina, Chorvatsko,
Německo, Rakousko, 2006, 90 minut, s titulky

GRBAVICA
/Aeroﬁlms/
Příběh ze současného Sarajeva.
Esma žije se svou dcerou Sárou v poválečném
Sarajevu. Sářina třída se chystá na školní výlet,
a aby tam Sára mohla jet, bere Esma raději práci
v nočním klubu, než aby prozradila pravdu o jejím otci...
Vstupné 60,- K

Mládeži do 15 let nevhodné

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

OBČAN HAVEL
/Aeroﬁlms/
Režisér Pavel Koutecký začal ﬁlm natáčet
v roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než třináct let.
Premiéry se nedočkal. Po jeho tragické smrti
ﬁlm dokončil Miroslav Janek.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

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

TOUHA OPATRNOST
/BlueSky/
dvojprogram
Thriller se rozehrává v dravé době druhé světové války v koutu světa zvaném Šanghaj.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
Dne 12,2.2008 jsme zahájili provoz
webových stránek. Najdete zde vše
o oddíle mladších žáků a výsledkový
servis ostatních družstev blatenského
fotbalu.
Navštivte:

www.fotbalblatna.cz

3. ročník
BLATNÁ CUP
Pátek 8.2.2008
Klatovy - Bělčice
0:1 (0:x1)
B: 37´ Hanzlík Karel
Sestavy: Klatovy - Lorenc, Rendl, Voráček,
Veselka, Moser, Boubele, Matějka, Rejthar, Janda,
Gyorgy, Zahradník (Mészáros, Riška)
Bělčice – Diviš, Zamrazil R., Vejšický,
Krameš, Hanzlík, Říský, Hevera, Zeman, Uhlíř,
Zamrazil P., Nusl (Sejkora, Hlaváč)
Sobota 9.2.2008
Dříteň - Hradešice
3:1 (0:0)
B: 50´ Hošek Fr., 80´ Profant Vl., 86´ Kotiš
V., 90´ Profant Vl.
Sestavy: Dříteň - Pospíšil, Klimeš, Slepička,
Smílal, Koudelka, Šíma, Plojar, Novák J., Profant,
Hošek, Litian (Jon P.)
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3. ročník BLATNÁ CUP
Sobota 16.2.2008
Bělčice - Milín
2:4 (1:2)
B: 25.min Hanzlík, 80.min Zamrazil Petr – 3.minVitásek, 23.min Krejčí, 47.min Soukup, 75.min
Snáda
Sestavy: Bělčice – Kočovský, Zamrazil R., Suda, Vejšický, Krameš, Hanzlík, Sejkora,
Říský, Hevera M., Zeman, Zamrazil P. (Hevera P., Hlaváč)
Milín - Vančát, Snáda, Doubek, Pacina, Zákoucký, Škopek, Soukup, Vitásek, Bejček, Krejčí,
Lundák (Harvan, Venta, Slivka)
Hradešice - Nepomuk
3:1 (0:1)
B: 60. a 65.min Novák, Fiala - Martínek
Sestavy: Hradešice – Ryba, Řezáč, Hlaváč M., Šmrha, Melka M., Hlaváč V., Novák, Šašek, Kopal,
Florián,Lávička (Hnojský, Fiala, Křesák, Frančík)
Nepomuk – Baroch, Ticháček, Švec, Herout, Kolařík, Racek, Bohatý, Hora, Martínek, Baran,
Kalabza (Mareš)
Blatná – Sušice
4:1(2:0)
B: 24.min Bulka, 32.min Paprštejn, 57.min Čadek P., 68.min Krajzl – 55.min Kodýdek
Sestavy: Blatná - Fiřt, Mikolášek, Pikolon, Uldrich, Čadek P., Paprštejn, Vanduch, Brynda, Jiřinec,
Bulka, Rubáš (Jirka, Čadek L., Nový, Krajzl)
Sušice - Míček, Kodýdek, Hupka, Hoda,Fuchs, Hrach,Cihlář, Hubáček, Chmelík, Junek, Procházka
(Tuček, Kysilka, Lodvar)
Klatovy – Dříteň
3:3(0:3)
B: 67.min Matějka, 77.min Moser, 86.min Lávička – 16., 36. a 40.min Klimeš

Hradešice – Forejt, Řezáč, Hlaváč M., Šmrha,
Melka M., Hlaváč V., Hnojaký, Kotiš, Kopal,
Florián,Lávička(Melka L., Fiala)

Sestavy: Klatovy - Riška, Rejdl, Voráček, Veselka, Moser, Bouberle, Matějka, Rejthar, Janda,
Meszáros, Pavlík (Lávička, Sýkora, György, Lorenc)
Dříteň - Pospíšil, Klimeš, Slepička, Kolařík, Koudelka, Stulík, Novák, Profant, Smékal, Plojhar,
Hošek (Petr, Dvořák, Libren)

Sušice – Milín
1:6 (0:2)
B: 8´, 36´ 47´ Šváb Petr, 49´ Sládek Br., 65´
Hrubec P., 69´ Pacina M., 86´ Vitásek
Sestavy: Sušice - Míček, Hupka, Potužák,
Prchlík, Hrach,Cihlář, Sládek, Hubáček, Kotrba,
Hrubec, Kočí (Tuček, Chmelík, Eindelma)

Výsledky 4. kola OP žen ve
volejbalu 2008

Milín - Holan, Sváda, Ondračka, Pacina, Zákoutský, Marvan, Soukup, Venta, Vitásek, Sládek,
Zákoutcký, Šváb(Škopek, Lundák)
Blatná-Nepomuk
3:2 (2:1)
B: 2´ Václavek, 26´ Bulka, 40´ Čadek P., 51´
Baran M., 85´ Bulka M.
Sestavy Blatná - Jirka, Krajzl, Pikolon, Mikolášek, Uldrich, Kratochvíl, Čadek P., Brynda,
Paprštejn, Jiřinec, Bulka (Reguš)
Nepomuk: Baroch, Ticháček, Švec, Kepka,
Kolařík, Václavek, Racek, Bohatý, Hora, Kalabza
(Baran)
Neděle 10.2.2008
Hradešice – Bělčice
3:1 (2:1)
B: 20.min Šmrha Miroslav, 20.min Nusl Adam
(Běl.), 34.min Hlaváč Václav, 60.min Florián
Martin,
Sestavy: Hradešice – Šůs, Řezáč, Hlaváč M.,
Šmrha, Melka, Hlaváč V., Křesák, Hnojský, Fiala,
Kopal, Florián (Lávička)
Bělčice - Kočovský, Krejčí, Zamrazil R., Suda,
Krameš, Hanzlík, Hevera, Nusl, Uhlíř, Zamrazil
P., (Sejkova, Říský)

Příští 5. kolo se bude hrát . 8.3. - sk. „A“ v Záboří a sk. „B“ ve Volyni.
4. kolo
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TJ Fezko „C“ Strak.- S.Volyně
S.Volyně - Záboří Žížaly
TJ S.Katovice - TJ Fezko „C“ Strak.
TJ Fezko „C“ Strak. - Záboří Žížaly
S.Volyně - TJ S.Katovice
Záboří Žížaly - TJ S.Katovice
TJ S: Blatná - TJ Fezko „S“ Strak.
TJ Fezko „S“ Strak. - S.Radomyšl
TJ ČZ Strak. - TJ S: Blatná
TJ S: Blatná - S.Radomyšl
TJ Fezko „S“ Strak. - TJ ČZ Strak.
S.Radomyšl - TJ ČZ Strak.

Tabulka soutěže :
1. TJ Fezko „C“ Strak.
2. TJ S: Blatná
3. S.Volyně
4. TJ ČZ Strak.
5. TJ S.Katovice
6. TJ Fezko „S“ Strak.
7. S.Radomyšl
8. Záboří Žížaly

12
12
12
12
12
12
12
12

11
9
9
7
4
4
3
1

2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
3
3
5
8
8
9
11

22
19
18
15
11
9
6
4

0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
:
:
:
:
:
:
:
:

(16, 21)
(21, 15)
(-8, -17)
(17, 8)
(13, 15)
(-19, 17, 9)
(24, 22)
(14, 21)
(-18, -23)
(6, 11)
(17, 22)
(-12, -16)
3
6
7
11
17
17
20
23

23
21
21
19
16
16
15
13
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