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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Zápis budoucích prvňáčků
Všechny předškoláky z Blatné a okolí čekal 5. a 6. února zápis do  

1. tříd. Kdo z dětí a rodičů měl zájem, mohl se k nám, do Základní školy  
T. G. Masaryka, přijít podívat už při pořádání Dne otevřených dveří. Ten se 
konal 2. a 3. února, a tak každý mohl poznat „do čeho jde“. Této možnosti 
využilo 25 rodičů s budoucími prvňáčky.

V pátek 5. února už před 14. hodinou se hala školy plnila nedočkavými 
dětmi s rodiči, ale i pohádkovými bytostmi. Klaun, vodnice, čarodějnice, 
Červená Karkulka, anděl, beruška, lesní víly, princezna, Pipi Dlouhá punčo-
cha i Marge Simpsonová se stali průvodci dětí na jejich dobrodružné cestě 
k získání zlatého klíče od školy a s ním i vstupenky do naší školy.

Předškoláci museli plnit úkoly na čtyřech stanovištích. Děti předvedly 
své znalosti v matematice, poznávání písmen a číslic, neméně důležitou 
součásti úkolů byla samozřejmě kvalita mluveného projevu a jemné moto-
riky. Všech 39 dětí v těchto zkouškách obstálo výborně, proto si z každého 
stanoviště odnesly barevné klíče, které nakonec vyměnily za výše zmiňo-

vaný zlatý klíč a vstupenku do školy. Pohádkové bytosti (děti z 8.A a 8.B) 
dělaly předškolákům věrné společníky až do konce. Každé z dětí si odneslo 
v dárkové taštičce (práce školní družiny – p.uč. Dany Pilné) spoustu dárků. 
Perem, omalovánkami, různými dobrotami a drobnostmi počínaje a sáčkem 
s nápisem ŠKOLÁK, plným překvapení, konče.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na dárečcích 
pro budoucí prvňáčky. Jsou to: Papírnictví, hračky – p. Jelínková, Cukrárna 
Viola – p. Havlenová, Ovoce a zelenina – p. Šourek, Papírnictví, hračky 
Tomar a nesmím zapomenout ani na naši školní družinu. 

Moje poděkování patří také Mgr. Pavle Fousové, která se mnou celý zápis 
připravovala, a i ostatním kolegům, kteří přiložili ruku k dílu. Děkuji i dětem 
z 8.A a 8.B, které přispěly k příjemné atmosféře celého zápisu.

Zdravím budoucí prvňáčky a těším se s nimi v září na shledanou!
Mgr. Zdenka Voříšková
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 KTUALITYA

ZIMA JE TRÝZEŇ – JARO JE PŘÍZEŇ
I když paní ZIMA svou vládu zatím ještě pev-

ně drží v ruce, kalendář i prodlužující se den nám 
signalizují, že JARO  se pomalými krůčky blíží. 
Svou opojností a krásou probouzející se přírody, 
je právem považováno za nejkrásnější období 
v roce, které nám všem právě po tuhé zimě přináší 
veliký pocit radosti. A s jarem jsou těsně spjaty  
svátky jara  – VELIKONOCE ! (v letošním roce 
připadají na 4. a 5. duben)

Stejně jako každoročně pro vás také v letošním 
roce připravujeme tradiční bohatou nabídku růz-
ných drobných dárků a dekorací vyrobených z pří-
rodních materiálů. ORIGINÁLNÍ KRASLICE, 
JARNÍ PŘÁNÍ, ŘEHTAČKY, KLAPAČKY, 
KÁČI, POMLÁZKY, PÍŠŤALKY, KOŠÍČKY 
A OŠATKY, MALOVANÝ PERNÍK, PERNÍK 
Z FOREM, jako novinku PERNÍK POUZE 
TVAROVANÝ, LEVANDULOVÁ SRDÍČKA, 
nebudou chybět ani SVÍČKY Z VČELÍHO 
VOSKU, VIZOVICKÉ, KULIČKY, KONOP-
NÁ aj. PŘÍRODNÍ MÝDLA, AROMAOLEJE. 
Také KONOPNÝ ČAJ vhodný na pročištění 
organismu, proti nespavosti a bolesti hlavy.

Doplnili jsme také nabídku OBRÁZKŮ 
KVĚTINOVÝCH KOLÁŽÍ a OBRÁZKŮ 
s blatenským zámkem. Z části ke koupi již nyní, 
plná nabídka od  1. března.

SKLÁŘSKÁ HUŤ V BĚLČICÍCH BUDE 
OPĚT V PROVOZU

  Pravděpodobně od tohoto týdne je SKLÁŘ-
SKÁ HUŤ V BĚLČICÍCH po krátké odmlce 
opět v provozu. Pokud byste V. Vlasáka chtěli 
navštívit, doporučujeme se předem telefonicky 
ohlásit (775 090 359).

JARO KRÁSNÉ, VŠEM TVORŮM  
SPÁSNÉ !

Eva Fučíková
Lidové řemeslo

PROSÍM POCTIVÉHO NÁLEZCE
V Blatné dne 6.2. 2010 při hasič-

ském
plese ztracena kroucená náušnice 

s kamínky.
kontakt: 731 348 639

LETNÍ TÁBOR 
PRO DĚTI

Občanské sdružení Mirotický paprsek - www.
mpaprsek.cz - pořádá pravidelně letní tábory 
pro děti. V letošním roce se chystáme uspořádat 
dětský tábor v Rekreačním zařízení Lučkovice, 
které je situováno mezi městy Mirotice a Blatná. 
Okolí je velice příhodné pro rekreaci – lesy, ryb-
níky, cyklistické stezky. Děti jsou ubytovány ve 
zděných  bungalovech, které mají vždy vlastní 
sprchu a wc. 

Součástí areálu je budova s jídelnou a hlavní 
budova se společenskou místností s krbem.

Stravování je zajištěno 5 x denně + pitný 
režim (neomezený přístup k várnicím s čajem 
nebo  vodou se šťávou).

O děti se starají táboroví pracovníci (vždy 2 na 
jeden oddíl), kteří jsou buď přímo profesionální 
pedagogičtí pracovníci, nebo prošli školením 
a splňují veškerá kritéria, jenž stanovuje zákon. 
Hlavní vedoucí je  absolventem vzdělávacího 
programu akreditovaného Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy.

Program tábora je vždy velmi pestrý. Děti si 
mohou vzít s sebou vlastní kola, na kterých se 
pořádají vyjížďky po okolí,  dále jsou připravené 
soutěže zručnosti. Táborovým pobytem se prolíná 
celotáborová etapová hra, která má letos téma: 
„HOLLYWOOD“. Děti se seznámí s různými 
filmovými žánry, shlédnou v improvizovaném
letním táborovém kině řadu filmů a v neposlední
řadě si budou moci „filmové řemeslo“  vyzkoušet
na vlastní kůži. V závěru tábora chystáme i pře-
hlídku vlastní filmové tvorby a do poroty máme
již přislíbenou účast od několika známých „cele-
brit“. Komu bude udělen „táborový Oskar“, bude 
záležet jen a jen na dětech samotných.

Rozhodně nebudou chybět oblíbené diskotéky, 
karaoke show, soutěže  „dance-pad“ (taneční 
podložky), táborák nebo noční hra, či stezka 
odvahy.

Termín tábora: 24. července 2010 – 31. čer-
vence 2010, cena za pobyt: Kč 2.500,--.

Pokud Vás nabídka zaujala a rádi byste 
získali více informací, obraťte se na pořa-
datele tábora: Mirotický paprsek, občanské 
sdružení, K Dolejšímu mlýnu 38, 398 01 Mi-
rotice, telefon: 777267969 (Martina Vokatá), 
e-mail: dolejsimlyn@volny.cz

Na našich webových stránkách www.mpapr-
sek.cz  je možné stáhnout přihlášku. 

Program  1. pololetí 2010
12. března:  Cestování po jižní Africe s panem  
 MUDr. Urbanem
9. dubna:  A opět léčivá síla bylinek.
 Oblíbený MUDr. Baloun
14. května:  Island ve fotografii
 Jaroslava Kortuse
11. června:  MA MI opět v akci.
 Příprava rybích specialit na roštu  
 nebo kameni s pány Maškem a  
 Milotou. V případě pěkného
 počasí rožníme venku

Začátek vždy v 19,00 hodin. 
Změna programu vyhrazena, pokud není uve-

deno jinak, je vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno. Rezervace míst  a   informace na tel. 
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz 
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz  I vy si můžete 
náš sál zadat pro svoji akci.

Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řeše-
ní všech otázek od  vaření po situaci v Číně. 

Chodník nebo 
slalom?

Sedím za svým stolem, hledím z okna ven 
a pokouším se zabavit děti zábavnou, vtipnou, ale 
zároveň poučnou činností. Pohled z okna mě však 
nenechá svou práci v klidu dokončit.

Venku pofukuje, sněží, lidé se choulí do svých 
kabátů a venčí své čtyřnohé miláčky. Dokonce 
mi z nich začíná být také zima. Na tom není 
samozřejmě nic divného. Sleduji mladého muže 
a jeho chlupatého mazlíčka, který právě vykonává 
svou potřebu (zajisté myslím pejska /ne/ pána)… 
a oba pokračují spokojeně dál. Není ale zdaleka 
jediný. Stojím u okna jen krátkou chvíli a vidím 
takových ,,nepořádných páníčku‘‘ hned několik. 
Přemýšlím, že za malou chvilku půjdu s dětmi na 
vycházku. Riziko, že se dětská podrážka setká se 
psím výkalem, je docela velké. Nabízí se otázka: 
,,Jít či raději zůstat čistým?‘‘ Nakonec vycházíme 
s dětmi ven… pohled na psí exkrementy kolem 
školky mnou otřásl. Nejsme jediným místem 
s tímto problémem, ale okolí školky orientované 
ve středu sídliště se přímo nabízí jako vhodná 
trasa k venčení pejsků. Nic proti tomu, ale říkám 
si: ,,NEMĚLO BY SNAD BÝT SAMOZŘEJ-
MOSTÍ, ŽE PO SVÝCH ČTYŘNOHÝCH 
MILÁČCÍCH SI KAŽDÝ MAJITEL UKLIDÍ 
SÁM?‘‘

H.P. Mateřská škola Blatná, Šilhova
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Informace z činnosti Obvodního 
oddělení Policie ČR Blatná

Policisté zdejší součásti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná v roce 
2009 evidovali celkem 303 trestných činů spáchaných v jejich služebním 
obvodu (v roce 2008 to bylo 299 trestných činů). Jako již tradičně nadpolo-
viční většinu nápadu trestné činnosti tvoří majetková kriminalita v počtu 188 
trestných činů, což činí slabě přes 62% z celkového počtu 303 trestných činů. 
Krádeží vloupáním bylo spácháno v uplynulém roce 84, krádeží prostých 
(bez vloupání) 90 případů. Evidováno bylo dále 16 případů násilné trestné 
činnosti, kde se ve většině případů jedná o ublížení na zdraví úmyslným či 
nedbalostním jednáním pachatele.

Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními v okrese Strakonice se 
jedná o třetí nejvyšší nápad trestné činnosti po okresním městě Strakonice 
(739 trestných činů) a po Vodňanech (323 trestných činů). Podstatně méně 
případů trestných činů „napadlo“ ve služebním obvodu Policie ČR, Obvod-
ního oddělení Radomyšl a Volyně.

 K měsícům, v nichž pachatelé trestné činnosti vyvíjeli nejvyšší snahu 
o bezpracný zisk, patřily měsíce březen (31 trestných činů), leden (30 trest-
ných činů), prosinec (28 trestných činů). Nejméně aktivní byli pachatelé 
v srpnu (16 trestných činů), únoru (15 trestných činů) a září (14 trestných 
činů).

Porovnáme-li ještě počet spáchaných trestných činů na území města 
Blatná bez osad k ní náležejících a počet trestných činů spáchaných v ostat-
ních částech služebního obvodu, tak na území Blatné bylo spácháno 141 
trestných činů a v ostatních částech služebního obvodu pak 162 trestných 
činů. V obci Lnáře a jejím nejbližším okolí policisté v roce 2009 vyšetřovali 
celkem 25 trestných činů a přestupků, v Sedlici, které má statut města, pak 
24 trestných činů a stejný počet přestupků, v Bělčicích 14 trestných činů 
a 15 přestupků. U větších obcí jako Lnáře a Sedlice, popř. Bělčice je větší 
počet spáchaných trestných činů oproti jiným částem služebního obvodu 
podmíněn jednak velikostí těchto sídel, jednak jejich umístěním na hlavním 
silničním tahu České Budějovice – Písek – Plzeň, popř. Blatná – Březnice 
– Příbram v případě obce Bělčice, neboť z těchto směrů, zejména z Plzeňska, 
Příbramska a taktéž z Písecka do zdejšího služebního obvodu směřovali 
pachatelé za vidinou zcizování různých materiálních hodnot zejména při 
vloupání do prodejen, objektů různých firem a provozoven podnikajících
fyzických osob, do osobních a nákladních vozidel a různých pracovních 
strojů, rekreačních objektů, rodinných domů a bytů. Předmětem zájmu bý-
vají především tabákové výrobky, alkohol, potraviny, kosmetické výrobky 
a finanční hotovost při vloupání do prodejen včetně čerpacích stanic a re-
stauračních zařízení, různé druhy nástrojů, nářadí a přístrojů při vloupání do 
firemních vozidel a objektů sloužících k podnikání a v neposlední řadě velmi
populární a rozšířené odcizování pohonných hmot, zejména pak motorové 
nafty, z různých pracovních strojů, nákladních vozidel , popř. nádrží pro 
uskladnění tohoto druhu pohonných hmot v areálech různých firem, zejména
zemědělských družstev.

Mezi nejzávažnější případy, které byly spáchány v obvodu zdejší sou-
části Policie ČR v roce 2009, se řadí trestná činnost zejména majetkového 
charakteru. Z hlediska výše způsobené škody, tak trestných činů se škodou 
nad 50.000,-Kč bylo spácháno celkem 32. Konkrétně lze zmínit, pokud 
se týče města Blatná, 3 případy vloupání do novinového stánku mezi OD 
Lidl a Penny Market v rozmezí měsíce srpna a října s celkovou škodou cca 
570.358,-Kč, vloupání do autodílny v ul. Písecká v Blatné z června se ško-
dou cca 77.405,-Kč, vloupání do veterinárního střediska a klempířské dílny 
v ul. Na Tržišti z března se škodou cca 341.400,-Kč, přičemž za značného 
přispění policistů zdejšího obvodního oddělení se podařilo odhalit pachatele 
této rozsáhlé trestné činnosti s pobytem, jak jinak, v Příbrami. K vloupání 
do veterinárního střediska ve výše uvedené ulici došlo přitom již v mě-
síci únoru se škodou cca 80.000,-Kč, bohužel tento případ se nepodařilo 
objasnit, i když lze téměř s jistotou i v tomto případě předpokládat, že se 
jednalo o jedny a tytéž pachatele jako v případě březnového vloupání. Zde 
je nutné zdůraznit, že v řadě případů majetkové trestné činnosti spáchané 
v obvodu OOP Blatná je policistům jako pořádkové, tak kriminální policie, 
znám pachatel či pachatelé majetkové trestné činnosti, chybí však dostatek 
důkazních prostředků nutných k tomu, aby těmto pachatelům bylo možno 
sdělit obvinění ze spáchání konkrétního trestného činu. 

(pokrač. na str. 5)

Několik fotografií z „Maséra v dámských lázní“, úspěšné
inscenace blatenských ochotníků, o které jste si už mohli 
přečíst podrobný článek v Blatenských listech. Další před-
stavení je v blatenské Sokolovně na programu 28. února.
                                                                                              ZM

Foto: Petr Solar (Blbajz).
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Zimní radovánky 
v naší škole

Dne 4. ledna jsme v naší školičce odstartovali 
nový kalendářní rok 2010. První dny byly ve 
znamení doznívajících vánočních svátků, děti si 
vylíčily rodinnou vánoční nadílku i bujaré oslavy 
v závěru roku. Ovšem velmi brzy vzpomínky 
nahradily nové zážitky. 

Jako první jsme v naší škole dne 7. ledna 
uspořádali zimní olympiádu. Tuto akci jsme 
naplánovali hned začátkem ledna v domnění, že 
by později nemusel být žádný sníh. Na závodní 
dráhu na místním fotbalovém hřišti jsme dorazili 
kolem půl jedenácté. Každý s sebou táhl nějaké 
to sněžné vozítko, tu boby, tu lopatu a všichni 
měli v obličeji stejný výraz – já vyhraji! Jako 
první začal závod ve slalomu. Tady se více dařilo 
starším žákům, kteří si s brankami hravě poradili. 
Druhá disciplína byl sjezd a  karty se obrátily 
a mnozí malí špunti to starším spolužákům nan-
dali.Vyhodnocení probíhalo ve školní tělocvičně, 
kde byli vítězové odměněni diplomem a medailí 
příslušné hodnoty. Všichni, kteří zabodovali, se 
tvářili, jakoby to nebyla školní olympiáda, ale ta 

pravá, která bude probíhat v únoru v kanadském 
Vancouvru.

Ve dnech 6. a 7. února se někteří žáci naší školy 
zúčastnili charitativní akce Tříkrálové sbírky. 
Byli rozděleni do dvou skupin. První  skupina 
obcházela domácnosti ve Lnářích a druhá v Ko-
celovicích. Vybrané peníze půjdou na charitativní 
účely, a proto jsou takové akce vždy záslužné. 
Všem malým koledníkům patří za jejich ochotu 
velký dík.

V druhém lednovém a dosti ledovém týdnu se 
žáci, kteří navštěvují přírodovědný kroužek, vyda-
li nakrmit lesní zvěř do nedalekého lesíka Jezby-
ně. Každý přinesl něco na zub a vyrazili jsme. 
To jsme ještě netušili, co nás čeká. Brodili jsme 
se přes pole obrovskými závějemi, které menším 
dětem byly až po kolena. Nakonec jsme dorazili 
do lesa, kde jsme zvířátkům připravili velkolepou 
hostinu. Určitě jim moc chutnala. O čtrnáct dní 

později jsme při-
chystali hostinu 
ptáčkům, kteří 
přežívají dlouhou 
zimu v okolí naší 
školy. Na stro-
my a keře jsme 
rozvěsili vlastno-
ručně vyrobené 
laskominy z tuku 
a semínek.

Ve  č t v r t e k 
29. ledna jsme 
uzavřeli první  

pololetí školního roku rozdáním vysvědčení na-
šim žákům. Troufám si říci, že všichni žáci byli 
spokojeni a mohli si užít příjemné jednodenní 
pololetní prázdniny.

Poslední akcí, která se v naší škole uskutečnila, 
byl zápis  předškoláků do 1. třídy. Jako tradičně 
probíhal v duchu pohádek a ústředním postavami  
byli tentokrát oblíbení Pat a Mat. Děti si s nimi 
vyzkoušely zbrusu novou píseň a následně plnily 
zadané úkoly. Všichni předškoláci byli moc šikov-
ní a za svou snahu si domů odnesli drobné dárečky 
a pamětní list na tento významný den.

A na co se naši žáci mohou v zimním a před-
jarním období ještě těšit? Začátkem února se 
uskuteční v tělocvičně koncert pro děti, dne 27. 
února se koná tradiční maškarní bál , který pořá-
dá SRPDŠ při ZŠ Lnáře a v následujícím týdnu 
proběhne školní karneval, který je mezi našimi 
žáky velmi oblíbený. Nakonec se  budeme těšit 
na jaro a na sluníčko, které si po tak dlouhé a vy-
čerpávající zimě budeme plnými doušky všichni 
vychutnávat.

Mgr. Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Pat a Mat – to jsme my.

Sláva vítězům!

Připravujeme dobroty pro zvířátka.

Naši předškoláci.
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Pokračování ze str. 3)
K majetkové trestné činnosti se škodou mi-

nimálně 50.000,- Kč docházelo v průběhu roku 
i v jiných částech služebního obvodu. Stejně 
jako v roce 2008, tak i v roce 2009 se terčem 
útoků stal ve 2 případech objekt benzínové čer-
pací stanice Čepro v Sedlici z měsíce listopadu 
a prosince s celkovou škodou cca 165.000,-Kč, 
rovněž ve 2 případech vloupání do prodejny 
Jednota Volyně na náměstí v Sedlici též z měsíce 
listopadu a prosince, kdy v prvním případě se 
podařilo policistům oddělení na místě zadržet 
2 pachatele, mimochodem bratrskou dvojici, 
která před zadržením stačila do opodál přista-
veného osobního automobilu naložit odcizené 
zboží v celkové hodnotě cca 128.000,- Kč.  
Dále lze ještě zmínit odcizení cca 3.600 litrů 
motorové nafty z podzemní nádrže v areálu ze-
mědělského družstva AGRO Sedlice se škodou 
cca 93.000,- Kč. V obci Bezdědovice v dubnu 
2009 byl odcizen vibrační pěch z ložné plochy 
nákladního automobilu, přičemž poškozené 
firmě Strabag byla způsobena škoda ve výši cca
160.000,-Kč. V obci Lnáře pak lze uvést z ledna 
2009 objasněný případ vloupání do areálu firmy
Agro Blatná se škodou cca 83.000,- Kč. V závěru 
roku 2009 se pak podařilo objasnit sérii případů 
vloupání do rekreačních chat a chalup v k. ú. 
obce Závišín, Kocelovice, Tchořovice a Sedlice. 
Úspěšní byli policisté OOP Blatná krátce po 
půlnoci dne 15. května 2009, kdy kolem 01.00 
hodin řidič vozidla Škoda Octavia v obci Lnáře 
nereagoval na výzvu policistů k zastavení, načež 
následovala „rychlostní vložka“, kdy policisté 
vozidlo pronásledovali po hlavní silnici směrem 
na Písek. Mezi Blatnou a Sedlici však řidič pro-
následovaného vozidla odbočil z hlavní silnice 
a po projetí blízkou obcí skončil v louce za že-
lezničním přejezdem, kde havaroval. Po přivolání 
psovoda se služebním psem byl pak vypátrán 
společně se svou spolujezdkyní. Následně bylo 
zjištěno, že nikdy v minulosti nevlastnil řidičské 
oprávnění, na vozidle byly použity odcizené 
tabulky registrační značky a po řidiči bylo vy-
hlášeno pátrání. Shodou okolností se jednalo 
o téhož pachatele, který později v létě zemřel 
při přestřelce s policisty v Praze, kdy ve službě 
zemřel na následky střelného poranění i policista 
kriminální služby. 

V roce 2009 byl zaznamenán i zvýšený počet 
loupežných přepadení , zejména poboček pošt 
a obsluh benzínových čerpacích stanic. V obvo-
du OOP Blatná lze zmínit loupežné přepadení 
pošty v Sedlici a v Kadově, které byly objasněny, 
přičemž bylo zjištěno, že pachatel měl na svě-
domí i další obdobná přepadení nejen v okrese 
Strakonice.

Protiprávních jednání přestupkového charakte-
ru zejména podle zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích evidovali policisté zdejšího obvodního 
oddělení celkem 417, přičemž z tohoto počtu 
bylo např. 159 případů předáno do správního 
řízení k projednání, a to správnímu odboru Měst-
ského úřadu Blatná a 149 přestupků bylo řešeno 
v blokovém řízení uložením blokové pokuty 
(převážně se jednalo o přestupky v dopravě spá-

chané porušením zákona o provozu na pozemních 
komunikacích). Za celý rok 2009 na území města 
Blatné připadá 236 přestupků, v ostatních částech 
služebního obvodu bylo spácháno 181 přestupků. 
I u přestupků nejvyšší počet připadá na přestupky 
proti majetku dle ust. § 50 zákona o přestupcích, 
značná část pak připadá i na přestupky na úseku 
dopravy a dále na přestupky proti občanskému 
soužití.

Rok 2010 je pak rokem, kdy nabyl k 1. lednu 
účinnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., 
který na první místo co do významu chráněného 
zájmu zařadil trestné činy proti životu a zdraví, 
které jsou vyjmenovány v hlavě první zvláštní 
části trestního zákoníku. Tato právní norma nyní 
obsahuje 37 nových paragrafů – trestných činů, 
kde lze zmínit trestný čin „zabití“ dle ust. § 141 
nebo trestný čin „nedovolené pěstování rostlin 
obsahujících omamnou a psychotropní látku“ dle 
ust. § 285, který mimo jiné reaguje na rozšířené 
pěstování rostliny konopí určené následně k vý-
robě drogy marihuany a hašiše, kdy v minulosti 
samotné pěstování rostliny konopí nebylo možné 
ztotožňovat s pojmem výroby omamné a psy-
chotropní látky dle ust. § 187 trestního zákona 
platného do 31.12.2009.

Na druhé straně nový trestní zákoník zrušil 
10 starých trestných činů, například hodně dis-
kutovaný trestný čin „řízení motorového vozidla 
bez řidičského oprávnění“ dle ust. § 180d; před-
chozího trestního zákona. Toto jednání je nyní 
postihováno dle ust. § 22 odst. 1 písm. e, bod 1. 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde hrozí 

Informace z činnosti Obvodního oddělení 
Policie ČR Blatná

sankce – pokuta ve výši od 25.000 do 50.000,- Kč 
a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel od 1 roku do 2 let. Trestné 
však nadále bude jednání, kdy u osoby dojde 
k odnětí řidičského oprávnění podle příslušných 
předpisů v důsledku dosažení 12 trestných bodů, 
které bude postihovat ust. § 337 odst. 1 písm. a; 
trestního zákoníku pod názvem „maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání“.

Za Obvodní oddělení PČR Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

NEMOVITOSTI  BLATNÁ  A  OKOLÍ 

LIBUŠE  FADRNÁ
Váš osobní

poradce a zprost�edkovatel p�i nákupu, prodeji, 
 pronájmu i financování nemovitostí. 

383 423 107, 777 127 793, 728 363 581 

Nabízím a poskytuji komplexní služby na odlišných základech,
a� nakupujete, �i prodáváte a nejen to. 

� Vypomohu a zastoupím Vás p�i nejr�zn�jších jednáních a vy�izováních na ú�adech
� Pot�ebujete projektovou dokumentaci, stavební povolení �i protipožární zprávu ?
� Nevíte si rady s vyklizením a úklidem nemovitostí ?  
� Pot�ebujete realizovat opravy �i rekonstrukce Vašeho bydlení ?
� Zajistím kompletní službu �emeslník� v�etn� cenové nabídky jejich služeb
� Budu p�ítomna u celého obchodního procesu až po p�edání nemovitosti v�etn� p�episu
 energií. 

Snažím se pomoci tomu, kdo pomoc zrovna pot�ebuje.
Ve své práci up�ednost�uji p�edevším lidský p�ístup, p�ed výd�lkem za každou cenu.
Jednoduše a prost�, o NIC se nestaráte, vše vy�ídím a za�ídím za Vás. 

Výb�r z aktuální nabídky : byt 3 + 1 ul. B.N�mcové, RD (2 byty) �echova, vým�na nebo prodej 
zd�ného bytu 3 + 1 v �echov� i Fügnerov� ulici, pronájem zd�ného bytu po rekonstrukci 
3 + 1 v Nerudov� ul., stavební parcela v Ma�kov�, zd�ný byt 3 + 1 v�etn� garáže v Zábo�í u 
Blatné, byt 4 + 1 Lná�e, dvougenera�ní vila v Blatné, menší byt 3+1 s garáží a zahrádkou v Blatné 
– Malý vrch. 
Hledám pro starší manželé byt v Blatné, o podlahové ploše 65 – 70 m , p�ízemí, 1. poschodí 
podmínkou nebo 2. poschodí s výtahem, nejlépe v lokalit� U �ertova kamene a okolí. 

2

Platí hotov�, na st�hování nesp�chají. Za nabídky Vám p�edem d�kuji. 

T�ším se na práci pro Vás !
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Jubilejní ročník masopustního 
průvodu ve Škvořeticích 

zaznamenal rekordní počet masek
Škvořetice - „Moje chaso milá, jsem ráda, že jste se v tak hojném počtu 

v naší obci sešli. Chtěla bych vás tady přivítat, ale také jedno napomenutí 
vám dát. Abyste nám tady příliš neplechu netropili a nějaké ohně nebo jiné 
neplechy nám tady činili, takže vám tímto napomenutím povolení dávám 
a věřím, že letošní masopust se povede.“ Těmito slovy místostarostka obce 
Jana Hroudová dostála své tradiční povinnosti a požehnala účastníkům ju-
bilejního 10. ročníku masopustní merendy ve Škvořeticích, shromážděným 
v plné kráse před budovou zdejšího hostince. S posvěcením z míst nejvyšších 
se téměř okamžitě pestrobarevný průvod vydal k prvnímu stavení.

Co do počtu masek byl letošní škvořetický masopust obzvlášť štěd-
rý- pořadatelé manželé Lackovi z blízkých Pacelic jich napočítali šedesát 
pět. „Jde o rekord“, poznamenal Štefan Lacko v přestrojení za bubeníka, 
„V minulosti se nás tady scházelo tak okolo čtyřiceti až padesáti, víc ne. A je 
to samozřejmě jedině dobře, když už máme ty desáté narozeniny.“ K vidění 
tu byly rozličné maškary- hastrman, čarodějnice, černošská rodina s oštěpy, 
přerostlí šmoulové, kuchař, vojáci v socialistických uniformách, nechyběl ani 
jízdní policista s přilbou a plácačkou, pomocí které zastavoval projíždějící 
auta a vybíral menší poplatek za vydání povolenky k průjezdu vsí.

Velkou pozornost si vysloužil Milan Navrátil v medvědím kostýmu se 
svým synem Jakubem, taktéž oděném v medvědí kůži. „Máme je z půj-
čovny- myslím, že medvěd nesmí na pořádném masopustu chybět,“ soudí 
Milan Navrátil, který se do Škvořetic přistěhoval před pěti lety a od té 
doby na žádné místní maškarní merendě nechyběl, „Je to bezva, strávit 
celý den s lidmi z mateřské vsi a pořádně se odreagovat. Je to jedna z mála 
příležitostí, protože jinak je člověk pořád něčím zaměstnaný.“ Na otázku, 
zda ho při některém z dřívějších ročníků „neuzemnila“ štamprlata s tvrdým 
alkoholem, která se maškarám podávají snad před každým stavením, reaguje 

diplomaticky: „Zatím jsem vždycky štaci dokončil i když asi dvakrát se to 
neobešlo bez menších následků.“

U škvořetického masopustního průvodu nemohou logicky chybět mu-
zikanti, konkrétně harmonikář, saxofonista, trumpetista a bubeníci. Velký 
buben o váze cca 15 kilogramů obětavě nosí řadu let od chalupy k chalupě 
pan František Mařík z nedalekého Lomu: „Zpočátku jsem chodil v průvodu 
s harmonikou. Tenhle masopust to je náramně výborná akce. Vždycky z toho 
mám doslova povznášející pocit, na všechny starosti a problémy zapomenu 
jako mávnutím kouzelného proutku. Počasí nám prozatím většinou přálo, 
snad jen jednou nám na cestu pršelo. Ale my jsme jako muzikanti zvyklí na 
daleko horší podmínky.“

Jak se on vyrovnává s alkoholovou transfúzí, kterou jim ordinují domácí 
lidé? „Vždycky vydržíme až do konce, protože musíme“, usmívá se František 
Mařík, „Bez kapely to prostě nejde. Pravda ale je, že při prvních ročnících 
masopustu některé masky i někteří muzikanti odpadli.“

Pro obyvatele Škvořetic, kteří s občerstvením čekají na příchod průvodu 
doma, jde o vítané zpestření víkendového dne a náramné povyražení. Pavel 
Král z Prahy, který tráví důchod v téhle obci, se přiznává, že se na maškarní 
merendu tak těší, že ani dospat nemůže: „Sám jsem se průvodu v minulosti 
zúčastňoval. Sousedé mně přesvědčili, abych se přestrojil za krále. Učinil 
jsem tak, ale jednou jsem si šlápl na plášť a excelentně sebou praštil na nos. 
Soused – ten to má zakázáno. Jednou šel za listonoše a přebral, manželka se 
rozzlobila a od té doby má utrum ,“ dělí se Pavel Král o zážitky z dřívějších 
ročníků.

Starosta obce Lubomír Nový, který si nenechá účast v průvodu nikdy ujít, 
má jako představitel Škvořetic pochopitelně radost z udržování této staré 
lidové tradice: „Je dobře, že se občané schází a baví, přispívá to k všeobecné 
soudržnosti a upevňování sousedských vztahů. Rozhodně vítám, že u nás 
došlo k obnovení této akce stejně jako vítám, že rok od roku počet účastníků 
průvodu roste, zejména co se týče mládeže.“ Obecní úřad Škvořetice se na 
organizování masopustní merendy významně podílí spolu s již zmiňovanými 
manželi Lackovými z Pacelic, hlavně v podobě finanční podpory.

Za minulého režimu se ve Škvořeticích oslava masopustu omezovala 
jen na pořádání maškarních bálů. Teď už škvořetickým tradici jejich předků 
nikdo neupře ani nevezme.

Vladimír Šavrda

Masopustní veselí má ve 
Lnářích pod palcem TJ Sokol

Lnáře - Zasněžená obec, ponořená do zimního spánku, se v sobotu 
odpoledne probudila k životu. Přišel čas masopustního reje. Tady ve Lná-
řích se letos jednalo už o devátý ročník. Nad akcí si od samého počátku 
vzala patronát zdejší TJ Sokol, která je nejsilnější společenskou organizací 
v katastru. 

Jako už tradičně se v odpoledních hodinách shromažďovaly masky 
před hospodou „ Přístav“. „Zatím nejsilnější účast v masopustním průvodu 
byla loni, kdy se tu sešlo šedesát čtyři maškar. Jinak zaznamenáváme účast 
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Lechtivých tónů náruč bohéma

Bohém.
To jest on,
silného těla
a lásky prázdné dlaně.
Každá by ho chtěla.
Já znám jeho taje.

Hrál mi
Tóny
baskytary.

Bohémský ideál každé panny.

2009 Karolína Frühbauerová

v průměru okolo padesáti „duší“, vyjadřuje se 
k početním stavům předseda TJ Sokol Lnáře 
Václav Krejčí. Letos maškarní dav loňský trumf 
překonal o deset jedinců. Václav Krejčí pobaveně 
vzpomíná na první ročníky, kdy některé masky 
přemohl alkohol takovým způsobem, že dočasně 
„znehybněly“: „To už tak k tomu patří. Ale teď už 
všichni obchůzku stoprocentně zvládáme.“

V závětří a teple čekala  na zahájení průvodu 
povedená dvojka mládenců Pat a Mat, kopírující 
oblíbené postavičky z večerníčku. Pat a Mat, 
občanskými jmény Milan Hrubeš a Josef Florián 
vyrazili do víru masopustní merendy letos poprvé. 
„Co od dnešního odpoledne očekávám? Že se 
výborně pobavím a že se u každé chalupy vnitřně 
zahřeju,“ naznačuje názorně Milan Hrubeš, „Ne-
rad bych to ale přehnal - dal jsem si za cíl dostat 
se po vlastních až do konce.“

Josef Florián alias Mat dodává: „Já taky dou-
fám, že ten okruh zvládnu. Kdyby náhodou ne, 
Pat mně na zádech donese domů“, škube mu to 
šibalsky koutky úst.

Starostka obce Stanislava Mašková je ini-
ciativou TJ Sokol Lnáře přímo nadšena: „Byl 
to jejich spontánní nápad a jelikož mají dobrou 
partu a je jich velký počet, realizace myšlenky ve 
skutečnost nebyla žádným problémem. Lidé doma 
ve staveních se na masopust těší možná víc než 
ti, co jdou do průvodu. Takováhle akce dokáže 
občany stmelit víc než co jiného a Sokolové to 
umí zorganizovat skutečně skvěle. Jsou ale aktivní 
i jinak- pořádají čarodějnice i s průvodem ježibab 
napříč vsí, mikulášskou nadílku a samozřejmě 
vyvíjejí sportovní činnost. Jako Obecní úřad jsme 
moc rádi, že je máme a snažíme se je maximálně 
podporovat.“

Před rokem 1989 prý tradici masopustů udr-
žovali členové mysliveckého spolku: „Tehdy se 
ještě chodilo pěšky i do sousedních Zahorčic. Moc 
dobře si na to pamatuji- náš děda jednou půjčoval 
do průvodu živou kozu,“vrací se do minulosti 
paní starostka.

Jak velí tradice, první cesta maškar vedla právě 
k paní Maškové. Tam předseda TJ Sokol Lnáře 
Václav Krejčí předal oficiální žádost o povolení
průvodu, opatřenou voskovou pečetí. A pak už 
lidová veselice vypukla nanovo.

Vladimír Šavrda

Taneční obor ZUŠ Blatná
Druhým rokem je na Základní umělecké škole v Blatné vyučován taneční obor, který v současné 

době navštěvuje dvacet žáků ve dvou odděleních. K přípravě a taneční praxi dětí slouží kvalitně 
vybavený sál a možnost vystoupení na četných koncertech Základní umělecké školy.

Nejmladší žáčci ve věku 4 – 7 let navštěvují přípravný ročník, kde se seznamují se základy tance. 
Děti se učí své první taneční kroky, držení těla, rytmus a jsou motivovány k výkonu prostřednictvím 
tanečních her, kde také rozvíjejí svojí improvizaci. 

Druhý ročník navštěvují starší a zkušenější žáci, jejich taneční „záběr“ je již širší. Ukázkou waltzu 
a samby zpestřili mnohé plesy a to nejen v Blatné, ale i v Horažďovicích, Myšticích, Škvořeticích, 
Záboří nebo v Písku. Kromě standardních a latinsko-amerických tanců se žáci seznamují také s li-
dovým tancem a spolu s dudáckou muzikou se zúčastní známého festivalu ve Strakonicích. 

Za sebe musím říci, že jsem velmi potěšena nadšením žáků z tance a zájmem veřejnosti o naše 
vystoupení.

Loukotová Veronika

Prodám garáž v Blatné
lokalita Topič

zastavěná plocha 24 m2

mob. 724 077 880

PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ 
PRÁCE - rychle a kvalitně

Bližní informace na 
tel. č. - 724759559

- 604603757
- 775630346
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…krátké, ale ,,dobré‘‘ čtení - k rozptýlení, k pobavení…

,,MASOPUSTNÍ VESELÍ 
aneb PRÍMA 
VODVAZ‘‘

Každý rok se těšíme na školkovské běsnění,
kdy zavítá k nám Popelka a princ ve zlatém brnění.
Masopustní  týden u nás začal velkou přípravou,
děti třídy vyzdobily vlastnoruční výzdobou.
V maskách přišly nejen děti- k nepoznání docela,
tančilo se v rytmu diska a to pěkně zvesela!
Nemáme strach z čertů malých, z čarodějů, strašidel,
tolik postaviček známých ještě nikdo neviděl.
Jeníček a Mařenka sledovali  ze střechy,
jak krasavice Marfuša louská svoje ořechy.
Také paní učitelky v rychlém rytmu tančily,
museli byste tam býti s námi, abyste to viděli.
Masopustní veselí jsme zakončili posezením,
veselými písničkami a výborným pohoštěním.

PŘÍŠTÍ ROK SE TĚŠME ZASE- PŘIBLIŽNĚ VE STEJNÉM ČASE!
H.P. Mateřská škola Blatná, Šilhova

Beseda v MC o biopotravinách
Dne 2.2.2010 se v Mateřském centru Kapřík pořádala beseda o biopotra-

vinách z Kozí farmy Březí. Příjemné posezení, ochutnávka a povídání s paní 
Emilií Citterbartovou bylo nejenom příjemné, ale i poučné. Svět ,,Bio‘‘ je 
velice rozmanitý, čistý a ukazuje vlastně život našich babiček, jak se staraly 
o domácí chov skotu, koz a pěstování potravin bez veškerých chemických 
látek. Dozvěděli jsme se, že i dnes jsou kozí a kravské výrobky velmi 
vyhledávanou potravinou pro diety a alergiky. Kravské a kozí mléko, sýry, 
tvarohy, jogurty bylo možno jak ochutnat,  tak i zakoupit, popovídat si o jeho 
kvalitě, cyklu výroby atd. Do biovýrobků těstovin, sladkostí, semínek, čajů, 
patří i kosmetika v biokvalitě, která je obohacena o technické konopí a má 
blahodárný vliv na hojení ran, oparů, popálenin... Zajímavé bylo, že i ko-
nopí je přidáváno do sušenek, těstovin, čajů, tašek, čokolád a vše má velmi 
příjemnou chuť. Většina biovýrobků je přímo produkována na Kozí farmě 
v Březí nedaleko Blatné.  Na jaře se můžeme všichni vypravit na příjemný 
výlet za kůzlátky, životem na statku, na který nás sama paní Citterbartová 
pozvala. Chtěla bych Mateřskému centru a paní Emilii Citterbartové za mě 
a za všechny účastníky besedy moc poděkovat a těšíme se na další spolupráci 
zpříjemněnou poznáváním nových chutných výrobků.

 Členka MC Hana Pavlíková



Ročník 21 (31) Blatná 19. února 2010 Číslo 3 / strana 9

Objekt na blatenské třídě J. P. Koubka zvaný 
„Růže“ je v podvědomí veřejnosti zanesen přede-
vším jako vyhlášená restaurace. Pouze dosud žijící 
blatenští pamětníci vědí, že v 50. letech 20. století 
sloužil jako sídlo obávané a všemocné Státní bez-
pečnosti. Říká se o něm, že je to prokletý dům. 
Lidé se mu v oněch strašných dobách obloukem 
vyhýbali jako by byl nakažen černým morem. Za 
jeho zdmi byli zde surově mučeni a biti jednotlivci 
nepohodlní komunistickému režimu. 

Když se estébácká mučírna v Blatné rušila 
a nastoupili malíři, aby vnitřní prostory vybílili, 
vyděsili se při pohledu na zdi postříkané lidskou 
krví. Měli co dělat, aby se jim podařilo tento důkaz 
drastických zvěrstev přemalovat. Jejich svědectví 
koluje mezi blatenskými občany dodnes.

Jeden z politických vězňů - Josef Cheníček 
z Mačkova, který prošel krutou mašinérií esté-
báckých jatek, zanechal na stránkách Blatenských 
listů pro budoucí generace písemnou výpověď. 
Podobně vypovídali i další oběti Státní bezpeč-
nosti v Blatné. Dnes už jsou bohužel všichni 
po smrti. Uplynulo příliš mnoho času. Události 
v „Růži“ byly nejhoršími zločiny, které se na 
Blatensku za komunistické totality spáchaly. 
Pochopitelně jako v jiných podobných případech 
nebyl nikdo z viníků potrestán.

Jména blatenských estébáků, kteří sídlili 
v „Růži“, zůstala i po roce 1989 tabu. Někteří 
z blatenských občanů se na mne nedávno obráti-
li, zda bych se nepokusil získat jmenný seznam 
zaměstnanců blatenského oddělení STB. Bylo 
to dost obtížné a v jednu chvíli se to dokonce 
zdálo neproveditelné, ale nakonec se to podařilo. 
Přestože nelze na základě dostupných pramenů 
sestavit kompletní výčet příslušníků působících 
u STB v Blatné, díky studiu kádrových rozkazů na 
Úřadu bezpečnostních složek byla nalezena jejich 
významná část. Tyto písemné archivní důkazy 
nemohou být ničím a nikým zpochybněny.

Okresní útvar STB v Blatné byl zřízen v lis-
topadu 1949 a existoval až do roku 1960, kdy 
byl v souvislosti s prováděnou územní reformou 
zrušen. V průběhu uvedeného období byl něko-
likrát reorganizován a měl následující názvy: 
Velitelství oddílu STB /VO STB/ 1949 - 1952, 
Okresní oddělení STB /OO STB/ 1952 - 1953, 
Okresní oddělení ministerstva vnitra /OO MV/ 
1954 - 1960.

U blatenského útvaru Státní bezpečnosti 
působili tito příslušníci: Karel Chudáček /1915/ 
- operativní pracovník, Stanislav Daněk /1923/ 
- operativní pracovník, František Schlichts 
/1915/ - operativní pracovník, Jaroslav Ada-
movský /1924/ - operativní pracovník, Bohumil 
Zib /1918/ - operativní pracovník, Josef Černý 
/1915/ - operativní pracovník, Karel Wágner 
/1922/ - operativní pracovník, Jaroslav Sloup  
/1924/ - operativní pracovník, Vladimír Kolofa 
/1921/ - operativní pracovník, Ludvík Bytel 
/1906/ - starší referent.

Náčelníkem oddělení v letech 1950 až 1954 
byl Miloslav Bohůnek /1925/, v letech 1954 až 
1957 Václav Beneš /1920/ a v letech 1957 až 1960 
Karel Skála /1915/. Zástupcem náčelníka oddělení 
v letech 1949 až 1954 byl Josef Reindl /1925/, 
v roce 1954 Jaroslav Tolar /1923/ a v letech 1955 
až 1957 František Němec /1924/.

Na blatenském oddělení Státní bezpečnosti 
pracovali dále mladší telefonistka Miloslava 
Jánská /1933/ , velitel autodružstva František 
Žák /1917/, řidič Bohuslav Říha /narozen 1908/ 

a písařky Jiřina Koubková /1932/ a Věra Hanz-
líková /1933/.

O pozdějších osudech výše uvedených osob 
není prozatím nic známo. Nevíme, zda je někdo 
z nich ještě naživu. Bezpečně víme jen to, že es-
tébák František Schlichts z Blatné se v roce 1968 
sprovodil ze světa vlastní rukou - oběsil se.

O neutuchající aktivitě blatenských estébáků 
svědčí fakt, že i v letech 1958 až 1959 šikanovali 
tzv. kulaky, kteří se stali členy JZD.

ESTÉBÁCKÁ MUČÍRNA V BLATNÉ Tato hořká kapitola blatenské historie je jen 
dalším důkazem toho, že v Česku po sametové 
revoluci nikdy nebyla politická ani justiční vůle 
vypořádat se s komunistickými a estébáckými 
zločinci. Po roce 1989 ještě nepochybně někteří 
blatenští estébáci žili. Nikdo se po nich nesháněl. 
Je to totéž, jako kdyby se jejich obětem plivlo 
do tváře.

Vladimír Šavrda

Pozn.: K tomuto tématu se v budoucnosti na 
stránkách BL ještě vrátím.

Světoběžník Phil Shöenfelt učinil první hu-
dební kroky na půdě londýnských klubů. Jeho 
dobrodružné povaze, hledající stále něco nového 
však začal být londýnský píseček příliš těsný 
a Phil se vydal na obhlídku neznámých teritorií 
za mořem. Nejdříve si to namířil kam jinam, než 
do New Yorku. Jeho výlet, původně plánovaný na 
čtrnáct dní se však řízením osudu protáhl na pět 
let. Na Manhatanu Shöenfelt prožil slavnou post-
punkovou vlnu. Založil skupinu Khmer Rouge, 
hrál na společných vystoupeních s The Fall, Sonic 
Youth, jamoval s Jimem Jarmouschem . . .

Po návratu do Londýna vystupoval sólově  
s Nickem Caveem & Bad Seeds. S Caveem jsou 
také jeho hlas a tvorba nejčastěji srovnávány 
i když v tvorbě Southern Cross je silně cítit také 
vlivy umělců jako Neil Young, Leonarda Cohena, 
ale i U2 nebo The Cure . 

Phil byl požádán, aby napsal úvod k českému 
vydání Caveovi knihy „ A uzřela oslice anděla“ 
a Cave na oplátku připsal pochvalnou poznámku 
k Shöenfeltově knize „Feťácká láska“ (Junkie 
Love). A právě „Junkie Love“ byla v USA oce-
něna knižní cenou „2002 Fire Cracker Alternativ 
Award“.

Před několika lety se Shöenfelt usadil v Pra-
ze, která mu učarovala svým kulturním kvasem 
a krásnými ženami. Založil zde kapelu Southern 
Cross, s níž pravidelně koncertuje v Čechách 
i v zahraničí. Se skupinou Southern Cross vydal 
již tři alba. „Blue Highway“, „Dead Flowers 
For Alice“ a „Ecstatic“, které je podle jeho slov 
rockově přímočařejší a také tanečnější, než alba 
předchozí. Tato přímočarost se projevila také 

v rozhodnutí zjednodušit název skupiny a místo 
původního Phil Shöenfelt & Southern Cross 
začala kapela vystupovat pod stručným názvem 
SHOENFELT. V roce 2004 vychází na němec-
kém labelu „Phantasmagoria“ dvoj CD „Deep 
Horizon“ - průřez toho nejlepšího z dosavadní 
Philovy tvorby.

Zatím posledním CD je živé album „Live At 
The House Of Sin“ které nahrál Phil pouze se 
svým dlouholetým spoluhráčem Pavlem Cinglem 
a jedná se o záznam jejich příležitostných komor-
ních vystoupení. Toto CD bylo v USA oceněno 
cenou Grindie Award.

SHOENFELT jsou:
Phil Shöenfelt – kytary, zpěv
Pavel Cingl – housle, kytara, mandolina
Pavel Krtouš – baskytara
Jaroslav Kvasnička – bicí

PHIL SHOENFELT & SOUTHERN CROSS
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Blatenská ryba s .r.o .

A K C E
Od 11.2.2010 můžete v naší 

podnikové prodejně nakoupit 
mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). 
Například :

RYBY:
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg
Candát mražený 165,-/kg
Pangasius mražený 1kg   70,-/kg
Pangasius mražený 5kg   68,-/kg
Pstruh mražený cca 300g   99,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Krevety mražené 1kg 137,-/kg
UZENÉ:
Tolstolobik uzený   9,90/10dkg
Losos uzený  13,90/10dkg
MASO:
Kuřecí prsa  mr. 2kg 99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac 112,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 69,-/kg
Kachna mražená 2,1kg 72,-/kg
Kuřecí čtvrtky tácek mražené 52,50/kg
Kuřecí roláda plněná 1kg 109,-/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát 450g  8,-/ks
Zelenina pod svíčkovou 2,5kg 19,80/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Americké brambory 2,5kg 26,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg 24,-/kg
Lesní směs 2,5kg 72,50/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.

Akce platná do konce března 2010.

MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
       7.00-8.00
    8.00-12.00 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu) 

                       veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
            ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
    GLUKOMETR, AMBU VAKY

Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

Prodám byt 3+1 Nad Lomnicí v 
Blatné 71m2 s halou a lodžií + sklep.
Situovaný do klidné části sídliště,-

nízký nájem,3 patro s výtahem.Volný 
únor - březen 2010.Informace na tel. 

602 65 95 45
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V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických 

zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční

situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá 

zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská 
poradna. 

Dočasné zaváděcí ceny!!
Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

www.jsm-racing.com, e-mail: jsm123@seznam.cz

ROMOTION, spol. s r. o.
Cechova 239, BLATNÁ, tel.: 602 219 449

JARNÍ PROHLÍDKA
VOZU VSECH

ZNACEK
ZA 100,-- Kc

o v

v

v

v

Mate�ské�centrum�Kap�ík�Blatná�po�ádá�

pod�vedením�kvalifikované�porodní�asistentky�kurz�

Cvi�ení�pro�t�hotné�a�p�íprava�na�porod�

Zahájení:���4.3.2010�v�16:30�v�t�locvi�n��Základní�školy�v�Hole�kov��ulici�

Vstupné:��40,��K��na�jednu�lekci,��

možno�zakoupit�zvýhodn�nou�permanentku�na�celý�kurz�(b�ezen�����erven)�v�cen��300,��K�.�

Dále�p�ipravujeme�na�b�ezen�

�� Velikono�ní�tvo�ivá�dílna�pro�maminky�(každou�st�edu�od�20�hodin)�

�� Odpolední�pohádka�pro�d�ti�i�dosp�lé�–�S�l�nad�zlato�–Dramatický�kroužek�
ZŠ�J.A.Komenského�

��více�na�www.mckaprik.estranky.cz�
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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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   St�ední odborné u�ilišt�
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

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

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 

Autodílna AMK Blatná
Riegrova  773,   388 01  Blatná

Tel:  383 422 634
Mob: 603 732 579

P r o v á d í m e :

► Pneuservis, včetně dodání 
     pneumatik různých značek
► Vyhledávání a odstraňování 
     elektronických závad diagnostikou  
     Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel
► Karosářské práce
► Lakování vozidel
► Prodej autobarev
► Prodej náhradních dílů

VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů
rizikové kácení

STAVEBNÍ ČINNOST
obklady, dlažby

sádrokarton
tel: 602934526

cistenistrech@seznam.cz
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Program kina – únor 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Úterý 23. února – zámek 19,00 hod. 

Koncert KPH

TRIO ARUNDO
Jan Souček – hoboj
Jan Mach – klarinet
Václav Vonášek – fagot 
Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003/04 

z iniciativy blatenského rodáka, fagotisty Václava 
Vonáška. Všichni tři jeho členové působí v před-
ních českých orchestrech. 

V programu zazní skladby W.A. Mozarta, J. 
S. Bacha, B. Martinů ….

Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 
na sezonu 2009/10

Středa 24. února – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro 
školy

Čtvrtek 25. února – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro 
veřejnost

Plesy: 
Sobota 27. února – sokolovna 20,00 hod.

PLES BLATENSKÁ RYBA
Hudba: The Slackers

Zájezdové představení
Středa 24. února – Divadlo Hybernia – 11,00 
hod.

BARON PRÁŠIL

Pátek 19. 2. v 20:00 hod.
Dokumentární ČR, 2009, 100 minut, 
MILOŠ FORMAN: CO TĚ 
NEZABIJE…
/Cinemart/ 
O Milošovi Formanovi před rokem 1989 

točil Jaromil Jireš pro Němce, Věra Chytilová 
pro Belgičany a po sametové revoluci vznikl 
konečně český dokument Drž se toho snu v režii 
M. Šmídmajera. Zachytil Miloše Formana při jeho 
putování na kole z Paříže na MFF v Karlových 
Varech a právě jízda na kole tvořila symbolický 
motiv k jeho životním a tvůrčím peripetiím. Za 
posledních 15 let došlo ve Formanově životě 
k velkým změnám a i jeho profesní kariéra prošla 
určitými zvraty a peripetiemi... Miloslav Šmídma-
jer se tak opět vrátil k tomuto stále vzrušujícímu 
a inspirativnímu „tématu“, aby zachytil současný 
život i myšlení této velké osobnosti a díky osob-
nímu vztahu i kontaktu otevřel i některá intimní 
zákoutí Formanova života, která se stala inspi-
rací pro jeho filmovou tvorbu a s neobyčejnou
hloubkou a v nečekaných souvislostech zazněla 
v jeho filmech.
Vstupné 60,- Kč                   Mládeži přístupno

Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 
hod. OBSAZENO!!

Další zájezdové představení připravujeme na:
 27. března (sobota) – muzikál DĚTI RÁJE
- cena s dopravou 800,- Kč

27. dubna (úterý) – předpremiéra muzikálu 
JAK ZABÍT DAVIDA
- cena s dopravou 400,- Kč
Zájemce prosíme o přihlášení nejpozději do 
20. února na odd. kultury, tel. 388 422 849

Připravujeme na březen:
Představení pro MŠ a I.st.ZŠ
Koncert KPH - J. Hošek a D. Hošková –  

                                 violoncello
Divadelní představení – Miláček Anna /hra-

jí: M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová,  
S. Rašilov, L. Rybová/ 

Předprodej vstupenek 8. 2. 2010 na odd. 
kultury

Středa 24. 2. v 19:00 hod.
Rodinný film Holansko, 2008, 89 minut,

v českém znění
HRDINOVÉ Z DARANU
/Cinemart/
Obrazově poutavý rodinný film vypráví příběh

Jimmyho, jedenáctiletého chlapce z Evropy, který 
přijede do Afriky s maminkou, velice zaměst-
nanou výstavbou golfového letoviska. Jednoho 
dne se Jimmy ztratí na městském tržišti, kde se 
setká s tajemnou mluvící žirafou jménem Seraf. 
Ta chlapci vypráví o situaci mezi dvěma domo-
rodými kmeny, které spolu válčí o půdu. Podle 
žirafy se před touto kmenovou válkou nedá tak 
snadno uniknout. Jimmy pak společně s chudou 
africkou dívkou Charitou nastoupí dobrodružnou 
a kouzelnou cestu africkou džunglí, při níž musí 
překonat mnoho překážek. Naštěstí s sebou mají 
pomoc, a to nejen v podobě Seraf, ale také dra-
hocenného medailonu. Po cestě zjišťují, že svého 
cíle mohou dosáhnout, jedině tehdy, když budou 
skutečně věřit sami sobě a nenechají si zkřížit 
cestu nikým a ničím. 
Vstupné 60,- Kč       Mládeži přístupno

Drobné památky 
Blatenska

Kříž při cestě ze Sedlice do Čekanic 
v lokalitě „Mláka“ (mláka znamená bažinaté 
a mokré místo) je zdaleka viditelný díky 
vysokému pilíři na hranolovitém kamenném 
soklu s letopočtem 1854. Kříž byl již opravo-
ván – pilíř kříže je zpevněn železným pásem 
a je v dobrém stavu. Kříž byl údajně pořízen 
vdovou Annovu Klasovou z čp. 71.

Pet

Foto Václav Cheníček, leden 2010
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 PORTS
Turnaj starších přípravek 

v Klatovech
Dne 30. 1. 2010 jsme se zúčastnili halového turnaje v Klatovech. Mezi 

8 zúčastněnými týmy jsme obsadili celkově výborné 2. místo. Po prohře 
v prvním zápase s Katovicemi se kluci vzpamatovali a po remíze s Kasejo-
vicemi a výhře nad Mochtínem 2:1 jsme z 2. místa postoupili do semifinále,
kde nás čekal soupeř ze Strakonic.

Po heroickém výkonu jsme soupeře porazili 1:0 a těšili se na finále, ve 
kterém jsme neštastně prohráli 2:1 s Nepomukem.

O naše branky se podělili Paukner 4x a Vinter 1x. Zároveň byl nejlepším 
gólmanem celého turnaje vyhlášen náš brankář Leoš Peroutka.

Tímto bychom chtěli všem hráčům poděkovat za vzornou reprezentaci 
našeho oddílu.

Trenéři
V soukromé biliardové lize 
jasně vede její organizátor 

Miloš Hrdina
Blatná - Blatenská hospůdka „Na Růžku“ kromě posezení s občerst-

vením a internetu nabízí také sportovní vyžití. Biliardový stůl uprostřed 
místnosti rozhodně nezahálí. Kromě běžné permanence ze strany hostů se 
na něm hraje  místní soukromá liga pro zbystření oka, cvik ruky a hlavně 
pro odreagování a zábavu. Žádné mistráky. Ovšem hraje se o poháry a na 
velice solidní úrovni.

V sobotu se uskutečnil  v pořadí již třetí turnaj v biliardu. Deset účastníků 
čarovalo s tágem téměř devět hodin, od třinácté hodiny až do dvaadvaceti nula 
nula. První místo v biliardovém žebříčku si doposud držel hlavní pořadatel 
Miloš Hrdina z Blatné. I tentokrát prokázal skvělou formu a počet vítězství 
tak „popotáhl“ na tři za sebou v jedné šňůře.

Miloš Hrdina je všestranně zaměřený sportovec - kromě biliardu rád hraje 
ping-pong, fotbal, jezdí na kole a běhá. Aby toho náhodou nebylo málo, je 
členem „úderného jádra“ Sboru dobrovolných hasičů.

Jeho třetí biliardové vítězství prý ale bylo těžce vykoupené. „Můj finá-
lový soupeř mi nedal nic zadarmo. Bojoval statečně“, vyjadřuje se uznale 
o kvalitách protivníka Miloš Hrdina.

Součástí vyčerpávajícího turnaje bylo i štědré občerstvení, které poskytla 
provozovatelka hospůdky paní Veselá. Po skončení oficiální části se kupodivu
ještě nikomu nechtělo domů a pokračovalo se čtyřhrami nanečisto.

Malí „datlíci“ v Praze
Ve dnech 6.-7.2.2010 proběhl v Praze hokejbalový turnaj mladších žáků 

Pražský míček, kterého se naši malí „datlíci“  také zúčastnili. Za nás fanoušky 
mohu říci, že to byla krásná a velice napínavá hra. Ze sobotního semifinále
jsme postupovali s vedením 3:0. V neděli, po velice napínavém a nerozhod-

ném boji s Pedagogem České Budějovice, skončila hra po nájezdech 4:3 pro 
Pedagog. Ale naši hoši nic nevzdali a poprali se o bronzový pohár, který do 
Blatné přivezli. Ráda bych jim tímto moc poděkovala. Vždyť začali před 
rokem. Po zimní sezóně mistrovství ČR jsou na jihu  první v tabulce, mohou 
se pochlubit stříbrným a bronzovým pohárem. A my všichni pevně věříme, 
že se jim bude dařit i nadále. Největší zásluhu na tom mají samozřejmě 
„datlíci“,ale také trenéři, kteří s nimi musí mít obrovskou trpělivost. No 
a v neposlední řadě fanoušci, jimiž jsou převážně rodiče a sourozenci.

A co o nás napsali v Praze? „ Dle průběhu turnaje horký favorit, jihočeské 
mužstvo Datels Blatná, byl v semifinále překvapivě vyřazen právě svým
regionálním sokem 3:4 až po samostatných stříleních. K vytoužené finálové
účasti Datlům nestačilo ani průběžné semifinálové vedení 3:0, a tak se nako-
nec červenobílí povzbuzovaní mohutným a velice slušným fanouškovským 
kotlem museli spokojit s konečným 3. místem.

Takže díky a jedeme dál!  
Zdena Braunová
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Na podstavec obřího putovního poháru tak 
přibyla již třetí destička se jménem Miloš Hrdina 
v pořadí za sebou. Druhý pohár vybojoval Fran-
tišek Veselý, třetí trofej byla souzena Radimu 
Tenorovi a čtvrtá zástupkyni něžného pohlaví 
Jitce Alešů. Všichni zmínění jsou z Blatné.

Vladimír Šavrda

OPĚT VE FINÁLE – Turnaj 
st. přípravek v Nepomuku

Dne 14. 2. jsme se zúčastnili turnaje v Nepo-
muku. Po remíze se Spáleným Poříčím 0:0, výhře 
2:0 nad Horažďovicemi a 3:1 nad Nepomukem B 
jsme v semifinále narazili na Nepomuk A, který
jsme porazili 2:0 po penaltovém rozstřelu. Ve 
finále jsme v nejlepším zápase celého turnaje
podlehli 2:4 přípravce Viktorie Plzeň. Poděkování 
patří všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili 
a rodičům za podporu.

Trenéři 

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Do Blatné zavítá každoro�n� mnoho návšt�vník�.
N�kte�í poprvé, jiní opakovan�. A víte, kolik jich bylo v 
lo�ském roce? My to víme docela p�esn�! Vedeme si 
totiž p�ehled o návšt�vnosti blatenského infocentra a 
cestovní kancelá�e Ciao…, sídlící pod blatenskou v�ží.  
A také máme meziro�ní srovnání. 

Nejv�tší po�et návšt�vník� p�ilákal do 
Blatné zámek. Krásný vodní zámek a 

zámecký park se stádem da�k� byl pro dosp�lé a jejich ratolesti tím hlavním turistickým 
cílem. Návšt�vníci se  poptávali také na další památky a zajímavosti v Blatné a okolí. 
Mnoho z nich m�lo namí�eno na zámek do Lná�, cht�li shlédnout kostel v Paštikách 
nebo pokusit se rozviklat kadovský viklan. Velkou �ást tvo�ili cyklisté, kte�í se svým 
dvoukolým kamarádem projeli Blatensko k�ížem krážem. Ale ani p�ší turisté nez�stávali 
pozadu a �asto jsem slýchávala jejich plány, kam mají práv� namí�eno. U nás se 
zastavovali hlavn� pro mapy, jiho�eské turistické pr�vodce a také pro rady a tipy na zajímavé zastavení 
na jejich vytý�eném okruhu. V lét� sm��ovalo mnoho dotaz� na koupání, v pr�b�hu teplejších m�síc�
roku pak na sportovní možnosti obecn� v�etn� ryba�ení.  �asto turisté shán�li ubytování a stejn� �asto
se poptávali po dobré restauraci, kavárn�. Dotazy, kterými nás p�edevším v letní sezon� zahrnovali se 
však týkaly i míst mimo blatenský region. Jednalo se t�eba o otvírací dobu ostatních hrad� a zámk�
(nap�. B�eznice, Strakonický hrad a další), o lodní dopravu na Orlíku, o možnosti sjetí Otavy �i Vltavy. 
Mnohokrát jsme také vyhledávali dopravní spojení do okolních m�st. Velmi �asto návšt�vníci využívali 
ve�ejného internetu a ten kdo neposlal z dovolené e-mail, poslal ur�it� pohled s blatenskou tématikou. 
Nejen d�ti zajímaly suvenýry. Loni k nám p�išlo mnoho lidí, kte�í sbírají d�ev�né turistické známky, turistické 
plechové štítky na hole, magnety s motivem zámku �i keramické náprstky. U nás si svojí sbírku vždy 
slušn� doplnili. Mezi naše návšt�vníky samoz�ejm� po�ítáme i Vás, místní ob�any. Za vaši návšt�vu jsme 
vždy velice rádi, a� už k nám zavítáte poprvé nebo k nám chodíte pravideln�. Víte, že u nás najdete 
vždy širokou nabídku map a pr�vodc� jak po �echách tak po cizích krajích a také mnoho typ� na 
výlety a na dovolenou.  
Takže kolik tedy vlastn� bylo návšt�vník�, kte�í p�ekro�ili náš práh?  Neuv��itelných 9116!

NÁVŠT�VNOST V ROCE 2009
dotazy po�et

Památky a zajímavosti v Blatné a okolí 3481
P�ší výlety, cyklistika a sport 1128
Stravování 154
Ubytování 135
Vlakové a autobusové spojení 117
Ryba�ení 22
Ostatní 3490
Internet 589

Po�et návšt�vník� celkem 9116

D�kujeme za Vaši návšt�vu a t�šíme se na Vaši p�íze� a na vid�nou i v letošním roce. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Do Blatné zavítá každoro�n� mnoho návšt�vník�.
N�kte�í poprvé, jiní opakovan�. A víte, kolik jich bylo v 
lo�ském roce? My to víme docela p�esn�! Vedeme si 
totiž p�ehled o návšt�vnosti blatenského infocentra a 
cestovní kancelá�e Ciao…, sídlící pod blatenskou v�ží.  
A také máme meziro�ní srovnání. 

Nejv�tší po�et návšt�vník� p�ilákal do 
Blatné zámek. Krásný vodní zámek a 

zámecký park se stádem da�k� byl pro dosp�lé a jejich ratolesti tím hlavním turistickým 
cílem. Návšt�vníci se  poptávali také na další památky a zajímavosti v Blatné a okolí. 
Mnoho z nich m�lo namí�eno na zámek do Lná�, cht�li shlédnout kostel v Paštikách 
nebo pokusit se rozviklat kadovský viklan. Velkou �ást tvo�ili cyklisté, kte�í se svým 
dvoukolým kamarádem projeli Blatensko k�ížem krážem. Ale ani p�ší turisté nez�stávali 
pozadu a �asto jsem slýchávala jejich plány, kam mají práv� namí�eno. U nás se 
zastavovali hlavn� pro mapy, jiho�eské turistické pr�vodce a také pro rady a tipy na zajímavé zastavení 
na jejich vytý�eném okruhu. V lét� sm��ovalo mnoho dotaz� na koupání, v pr�b�hu teplejších m�síc�
roku pak na sportovní možnosti obecn� v�etn� ryba�ení.  �asto turisté shán�li ubytování a stejn� �asto
se poptávali po dobré restauraci, kavárn�. Dotazy, kterými nás p�edevším v letní sezon� zahrnovali se 
však týkaly i míst mimo blatenský region. Jednalo se t�eba o otvírací dobu ostatních hrad� a zámk�
(nap�. B�eznice, Strakonický hrad a další), o lodní dopravu na Orlíku, o možnosti sjetí Otavy �i Vltavy. 
Mnohokrát jsme také vyhledávali dopravní spojení do okolních m�st. Velmi �asto návšt�vníci využívali 
ve�ejného internetu a ten kdo neposlal z dovolené e-mail, poslal ur�it� pohled s blatenskou tématikou. 
Nejen d�ti zajímaly suvenýry. Loni k nám p�išlo mnoho lidí, kte�í sbírají d�ev�né turistické známky, turistické 
plechové štítky na hole, magnety s motivem zámku �i keramické náprstky. U nás si svojí sbírku vždy 
slušn� doplnili. Mezi naše návšt�vníky samoz�ejm� po�ítáme i Vás, místní ob�any. Za vaši návšt�vu jsme 
vždy velice rádi, a� už k nám zavítáte poprvé nebo k nám chodíte pravideln�. Víte, že u nás najdete 
vždy širokou nabídku map a pr�vodc� jak po �echách tak po cizích krajích a také mnoho typ� na 
výlety a na dovolenou.  
Takže kolik tedy vlastn� bylo návšt�vník�, kte�í p�ekro�ili náš práh?  Neuv��itelných 9116!

NÁVŠT�VNOST V ROCE 2009
dotazy po�et

Památky a zajímavosti v Blatné a okolí 3481
P�ší výlety, cyklistika a sport 1128
Stravování 154
Ubytování 135
Vlakové a autobusové spojení 117
Ryba�ení 22
Ostatní 3490
Internet 589

Po�et návšt�vník� celkem 9116

D�kujeme za Vaši návšt�vu a t�šíme se na Vaši p�íze� a na vid�nou i v letošním roce. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

Pom�r dotaz� za rok 2009

Ostatní
38,3%

Internet
6,5%

Stravování
1,7%

Ubytování
1,5%

Vlakové a autobusové 
spojení
1,3%

Ryba�ení
0,2% P�ší výlety, cyklistika a 

sport
12,4%

Památky a zajímavosti v 
Blatné a okolí

38,2%

Stravování

Ubytování

Památky a zajímavosti v Blatné a
okolí

P�ší výlety, cyklistika a sport

Vlakové a autobusové spojení

Ryba�ení

Ostatní

Internet

AUTODOPRAVA
Dodávkovým vozem s p�ív�sem 

FORD Transit 
Kapacita 3 + 3 EUR palety 

( 6 + 6 m3 ; 1000 + 800 kg ) 
�� Jednorázové objednávky 
�� Pravidelné p�epravy
��Rozvážková služba 
�� St�hování 

�   777 268 264

Blatenská ryba, spol. s r.o. zve  na 

Rybářský ples
V sobotu 27. února v sokolovně 

Blatná
Hudba : The Slackers 

Vstupné: 200 Kč
Bohatá a hodnotná tombola
Předprodej: 383 422511 pí: Jíchová
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Mgr. J. Olejník, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,  
tel. 731367507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.  
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

Speciální nabídka Allianz pojiš�ovny
• nejlevn�jší povinné ru�ení v regionu
• vysoké slevy p�i uzav�ení více druh� pojišt�ní

Navíc Vám ZDARMA vypracujeme nezávazné nabídky 
a rádi podáme podrobné informace o nabízených produktech. 
Neváhejte a navštivte nás nebo kontaktujte.

pojiš�ovací kancelá� Petr Bernas, Purky�ova  264, Blatná
tel.: 383 421 001, mobil: 773 400 306, e-mail: blatna@bernas-allianz.cz
provozní doba: po–pá 8.00–12.00 a 13.00–17.00

Allianz - stojíme p�i Vás


