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Říká se, že nové koště dobře mete. Zcela určitě 
to platí o novém správci Tvrze Lnáře – Mgr. Vla-
dimíru Červenkovi. Tento historik a heraldik 
působil za studentských let na Zámku Lnáře 
jako průvodce od jeho zpřístupnění v roce 1999, 
a po dvouleté pedagogické praxi na gymnáziu 
v Říčanech se ujal řízení chodu Tvrze ve Lnářích. 
Po jeho nástupu v roce 2009, jako by se roztrhl 
pytel s kulturně vzdělávacími akcemi, které nejen 
organizuje, ale v některých z nich přímo vystu-
puje. Přednáška   „Blatensko v heraldice“ byla 
jednou z nich. Jednalo se o zahajovací přednášku 
z cyklu:  “Vybrané kapitoly a osobnosti z historie 
Blatenska”. Kdo by také mohl lépe promluvit 
o znacích a erbech používaných na Blatensku, 
než autor několika z nich. 

Návštěvníci, kterých bylo 56, a kteří se sjeli 
nejen z Blatenska, do posledního místa zaplnili 
sál Tvrze.  Přednášející nejprve přirovnal erb 
k dresu sportovního mužstva: tak jako pestroba-
revný dres pomáhá hráčům, aby se lépe odlišili 
od protihráčů, pomáhaly v středověkých bitvách 
erby na korouhvích a výstroji bojujících stran 
k odlišení svých příslušníků od nepřátel. Vzápětí 
se na plátně objevil pomyslný erb, na němž byly 
vysvětleny jeho hlavní součásti.

 A nyní: Jaký je rozdíl mezi znakem a erbem? 
Zatímco erb je záležitostí šlechty, znak mohou 
používat státy a jejich územní útvary, města, obce, 
instituce i jednotliví občané. Znak na rozdíl od 
erbu nesmí obsahovat klenot ani erbovní korunu. 
Pokud má koruna 5 perel, jedná se o rytíře, 7 jich 
mají baroni neboli svobodní páni a 9 hrabata. 

K vyplnění jednotlivých sybmolů erbů a znaků 
se používá tinktur. Tinktury se dále dělí na kovy 
(zlato a stříbro), barvy (červená, modrá, černá, 
zelená a přirozená) a kožešiny (hermelín a po-
peličina). Dokud bylo hlavním posláním erbů 
identifikovat bojující strany, byly poměrně jed-
noduché. Postupem času měnily svoji funkci na 
reprezentační. Do erbů byly přidávány kupříkladu 
symboly z erbu životního partnera nebo znaky 
všech držav či hodností konkértního šlechtice. 
Erby se tak mnohdy stávaly nepřehlednými. 

Lev z Rožmitálu a Eliška Bezdružická z Ko-
lovrat na Zámku Blatná jsou příkladem alianč-
ního (manželského) erbu - heraldicky vpravo 
(při pohledu štítonoše) erb manžela, vlevo erb 
manželky.

Na znaku Bělčic vidíme meč a klíče: symbol 
sv. Petra a Pavla, jimž je zasvěcen místní kostel. 

BLATENSKO V HERALDICE

Tak bychom mohli vysvětlovat i další znaky: obec 
Doubravice má ve znaku symbol dubu, Lnáře 
mají klíč a kapra na modrém poli. Klíč z erbu nej-
starších majitelů vsi dal Lnářím německé jméno 
Schlüsselburg (Schlüssel=klíč) a kapr (zejména 
lnářský modrák) proslavil lnářské rybnikářství. 
Vše na modrém poli, které symbolizuje jednak 
vodu, jednak barvu lnu, který se tu v minulosti 
hojně pěstoval (osada lnářů - Lnáře). 

Přednáška trvala téměř dvě hodiny a po ní 
následovala zajímavá diskuse. Přítomen byl 
i heraldik Ing. Milan Daněk z Českých Budějovic, 
jehož erby zdobily stěny přednáškové místnosti 
a v budoucnu ještě doplní výstavu fotografií „Zá-
mecké parky Blatenska“, která proběhne ve Tvrzi 
Lnáře od 9. 4. do 31. 5.  2010. Zájem o přednášky 
a další akce v Tvrzi roste a tak se zavádí rezervace 
míst. Na nejbližší přednášku spisovatele a býva-
lého ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze RNDr. Václa-
va Větvičky, která bude 23.března  je již kapacita 
sálu téměř vyčerpána. Další akcí ve Tvrzi bude 
beseda o vývoji, významu a tradicích Velikonoc 
dne 26. 3. 2010 v 17 hodin.

Zcela určitě si rezervujte místa na přednášku 
Mgr. Adély Šmilauerové o Johannu Hoffman-
novi, která bude v zámecké kapli Zámku Lnáře 
16. 4.2010 v 17 hodin. (Tel: 380 423 770, E-mail: 
tvrzlnare@blatna.net ). Johann Hoffmann vyzdo-
bil v roce 1721 nástěnnými malbami zámeckou 
kapli. Je autorem fresek v kostele Nanebevzetí 
P. Marie v Blatné a sousoší na náměstí Míru 
v Blatné. První předložil také architektonický 
návrh kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách, který 
byl později přepracován a realizován Kiliánem 
Ignácem Diezenhofferem. 

Text a foto Ing. Jan Kurz 
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M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
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

 KTUALITYA
Spolek divadelních ochotníků v Blatné 

informuje 
Naše představeví divadelní hry

„MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI“
bylo už 5x beznadějně vyprodáno.

Další představení v Blatné bude sehrá-
no o Velikonoční neděli dne 4.4.2010 

v 19 hodin. 
Plný výtěžek ze vstupného věnují 

ochotníci nadačnímu fondu KAPKA 
NADĚJE.

Přijďte se zasmáti a dobrého skutku 
učiniti :))))
Petr Řezáč

NAŠE VZPOMÍNKA NA JANA OLEJNÍKA
Ani my nemůžeme nevzpomenout na osobnost 

JANA OLEJNÍKA, se kterým jsme se setkali 
velmi krátce po našem příchodu na Blatensko 
(1998). Byl jedním z mála lidí, kteří nás tehdy 
spolu se svojí maminkou R.Hálovou dokázal 
veřejně podpořit a ocenit naši snahu o záchranu 
a zviditelnění českého řemesla. Ať již to bylo 
v počátcích, kdy jsme působili pouze v prodejně 
na nádvoří blatenského zámku, nebo později 
v roce 2002, kdy se 2.2. zúčastnil slavnostního 
otevření prodejny lidového řemesla v prostorách 
informačního centra. Také s námi měl ještě řadu 
plánů i v době naší existence v prodejně U sv. Ka-
teřiny, které jsme však již neuskutečnili. Obdivo-
vali jsme ho v jeho touze malovat po vzoru svého 
dědečka Jana Hály, kdy býval často viděn v Blatné 
s paletou v ruce, nejčastěji v okolí zámku.

JAN OLEJNÍK byl v současném světě 
velmi vzácnou až neskutečnou bytostí. Také my 
nezapomeneme.

LIDOVÉ VELIKONOCE V BLATNÉ
 Věříme, že většina z nás si stále nedovede 

představit VELIKONOČNÍ SVÁTKY bez 
kraslic, pomlázek, řehtaček, klapaček a všeho, 
co k pravým lidovým velikonocům patří. To vše 
najdete v prodejně U svaté Kateřiny na náměstí 
Míru 209 v měsíci březnu a o velikonočním ví-
kendu v prodejně na nádvoří blatenského zámku. 
TĚŠÍME SE NA VÁS!

VELIKONOČNÍ JARMARK V BLOVI-
CÍCH

se pomalu stává tradicí. Také v letošním roce 
se uskuteční v sobotu 20. března od 9.00 – 16.00 
hod. na zámku v Blovicích. I my se opět zúčast-
níme. V areálu zámku najdete také historické sklo 
V. Vlasáka z Bělčic i s jeho autorem. Věříme, že 
počasí bude této akci příznivé, loni se opravdu 
povedla!

Z BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY:
- NAPIJE-LI SE NA KEDRUTU (17.3.) 

Z LOUŽE SLEPIČKA, NAŠKUBE SI NA JIŘÍ-
HO (24.4.) I KRAVIČKA

- SVATÝ JOSEF ROVNÁ VODU (19.3.) ´= 
konec vysokých jarních stavů vody na našich 
tocích

- NA SV. ŘEHOŘE (12.3) V KOŽICHU JE 
PŘEDOBŘE, NA SV. JÁCHYMA (20.3.) UŽ NE 
TAK DOCELA, NA SV. JIŘÍ (24.4) KOŽICH DO 
KOMORY MÍŘÍ

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

Technické služby města Blatné s. r. o.
informují

Vážení občané,
pracovníci Technických služeb města Blatné 

s. r. o. by Vás touto cestou rádi seznámili s pro-
váděnými stavebními úpravami smuteční obřadní 
síně blatenského krematoria.

Aby docházelo k neustálému zlepšování 
poskytovaných služeb, byla na začátku roku 
provedena výměna starých oken za nová plas-
tová v kanceláři pohřební služby. Dále byla 
kompletně zrenovována kancelář administrativy 
budovy krematoria a v současné době bude 
probíhat úprava smuteční obřadní síně, která 
bude spočívat v kompletní výměně starých oken 
a vstupních dveří za nová plastová. Zároveň je 
dále uvažováno o instalaci klimatizace v těchto 
prostorách, čímž by znatelně došlo ke zlepšení 
podmínek při smutečních obřadech, a to zejména 
v letních měsících.

Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Turnaj 
v kuželkách

TS města Blatné s.r.o. vs. Radek Šimsa, 
služby mechanizace

Vzhledem k dlouho trvajícím zimním pod-
mínkám a provádění náročné zimní údržby na 
začátku tohoto roku, rozhodly se uspořádat TS 
města Blatné s.r.o. a firma Radek Šimsa, služby
mechanizace, turnaj v kuželkách na nové čtyř-
dráhové kuželně v Blatné, který se uskutečnil 
dne 18. února 2010. Cílem tohoto turnaje bylo, 
aby se pracovníci zúčastnění na zimní údržbě 
řádně odreagovali a též si odpočinuli, což se 
jistě povedlo.

Celkem se turnaje zúčastnilo 5 čtyřčlenných 
družstev, z toho 3 za TS města Blatné a 2 za 
firmu Radek Šimsa. A jak turnaj dopadl, o tom
tedy níže.

Místo první
družstvo TS ve složení Kopáček, Mourek, Srb, 

Navrátil – celkový výkon – 748

Místo druhé
družstvo Radek Šimsa ve složení Šimsa, Miko-

lášek, Viktora, Koubek – celkový výkon – 674
Místo třetí

družstvo TS ve složení Novotný, Macháček, 
Ounický, Novák – celkový výkon – 643
Místo čtvrté

družstvo Radek Šimsa ve složení Chaloupka, 
Brožek, Mourek,  Beran – celkový výkon – 576
Místo páté

družstvo TS ve složení Hokr, Hajník, Burda, 
Baťka – celkový výkon – 511

Všichni zúčastnění hráči na závěr obdrželi 
hodnotné ceny a jednoznačně bylo konstatováno, 
že takováto utkání by se měla opakovat častěji, 
protože vyniknout na poli herním a zároveň 
i společenském se ne vždy povede.

Technické služby města Blatné s. r. o.
Přemysl Navrátil

Dne 8. 2. 2010 byl v obci Blatná odchycen 
volně pobíhající pes křížence, hnědobílé barvy, 
stáří cca 5 let. V současné době je pes umístěn 
v záchytných kotcích městské policie, a to v ob-
jektu Čistírny odpadních vod Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254. 
Další informace rovněž na http://www.kotce-
-blatna.estranky.cz

Dne 27. 2. 2010 byl v obci Blatná odchycen 
volně pobíhající pes křížence, bílé barvy, stáří 
cca 3 roky. V současné době je pes umístěn v zá-
chytných kotcích městské policie, a to v objektu 
Čistírny odpadních vod Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce podají strážníci Městské policie Blatná tel. 
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254. 
Další informace rovněž na http://www.kotce-
-blatna.estranky.cz

 Městská policie Blatná
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PROMĚNY BLATNÉ
Možná se někomu zdá, že Blatensko se moc nemění, ale opak je pravdou. Za posledních několik desítek let se změnilo spoustu míst. Připravila jsem 

pro vás malou ukázku těch nejznámějších míst, která se proměňovala v čase až do dnešní podoby. V dnešním šestém posledním díle tohoto malého seriálu 
uvidíte změny budovy bývalého městského úřadu, křižovatky na náměstí Míru a třídy J. P. Koubka.

Budova bývalého městského úřadu v letech 1942 a 2007.

Křižovatka u náměstí Míru před rokem  1970 a v roce 2007.

Třída J. P. Koubka (dolní část) – rok neznámý a 2006.

Všechny fotografie, které se objevily v seriálu Proměny Blatné, můžete v barevné podobě a vyšší kvalitě zhlédnout také na internetových stránkách
www.blatensko.com, kde naleznete spoustu dalších informací o Blatné a okolí. Web je nyní ve výstavbě, ale již brzy bude opět funkční. Pokud máte doma 
jakékoliv staré fotografie Blatenska, a byli byste tak ochotní a zapůjčili mi je, budu moc ráda. Za případnou spolupráci už předem děkuji.  

Lucie Braunová                       www.blatensko.com

Dům Kohnů čp. 201 na nám. Míru - zbourán v r. 1970
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Pilát a Herodes
S blížícími se velikonočními svátky si křesťa-

né připomínají mučednickou smrt Ježíše Krista, 
který svým zmrtvýchvstáním smrt přemohl a li-
dem tak připravil cestu k věčnému životu.

V procesu jeho odsouzení podle evangelií 
sehráli důležitou roli soudců dvě historické 
postavy.

Pilát Pontský a Herodes Antipas, kníže 
v Galilei.

Pilát pocházel z rodu Pontiů, jeho předkové 
byli rytíři, těšil se veliké důvěře císaře Tiberia, 
který mu r. 26 svěřil neklidnou provincii Palestinu. 
Bydlel v Jeruzalémě v paláci Heroda Velikého. Na 
blízku se rozkládal vojenský tábor v němž sídlila 
římská kohorta (600 mužů), kterou Pilát přiváděl 
na svátky z Cesareje a lišila se od vojska ubytova-
ného v hradu Antonia. Sem přivedli kolem šesté 
hodiny ráno spoutaného Krista. Pilát s jeho smrtí 
nesouhlasil, ale na nátlak židovské Velerady a roz-
vášněného davu vydal Ježíše, aby byl ukřižován. 
Trestu Božímu neušel. O několik let později vyvo-
lal kouzelník Šimon mezi Samaritány (obyvatelé 
severní Palestiny) nepokoje, šířily se pověsti, že 
se blíží příchod Mesiášův. Pilát schůzky zakázal 
a protože Samaritáni neuposlechli, bylo jich 
mnoho zajato a popraveno. Obrátili se na syrského 
místodržitele Vitellia, který Piláta sesadil. Chtěl si 
uchránit úřad, obětoval Vykupitele světa, a proto 
podlehl Mesiáši nepravému.

Herodes Antipas, kníže v Galilei, přicházel 
do Jeruzaléma jen na větší svátky. Ježíš v Galilei 
učil, uzdravoval, v městečku Nazaretě bydlel, 
proto Pilát poslal pro galilejskou příslušnost Je-
žíše i s Veleradou k Herodovi. Ten obžalovaného 
Ježíše uvítal v domnění, že uvidí nějaký zázrak, 
ale Ježíš na jeho otázky neodpovídal. Herodes se 
netěšil dobré pověsti a jeho mravní život budil 
veřejné pohoršení. Žil v nedovoleném poměru 
s ženou svého bratra Filipa, Herodiadou. Navíc 
uvěznil nepohodlného kazatele a proroka Jana 
Křtitele, jehož nechal v žaláři stít. Uražená pýcha 
Heroda přiměla, aby Ježíše zesměšnil a nechal 
ho obléknout do obnošeného královského pláště. 
Čím kdo hřešil, tím bývá i trestán. Kdyžb Ag-
rippa I. dostal od císaře Caliguli královský titul, 
ctižádostivá

Herodias naléhala na svého manžela, aby se 
ucházel o podobné vyznamenání. Kníže konečně 
svolil a vydal se na cestu do Itálie. Jakmile o tom 
zaslechl Agrippa, vypravil k císaři rychlého posla 
se žalobou proti Herodovi. Oba současně dorazili 
k císařskému dvoru. Caligula žalobám uvěřil, 
sesadil Heroda r. 40 po Kristu a poslal jej do vy-
hnanství do vzdáleného Španělska. Tam skonal ve 
veliké bídě muž, který kdysi potupil královskou 
důstojnost Spasitelovu. Trest Boží ho zastihl právě 
v okamžiku, kdy se sám o korunu ucházel.

A jak dopadlo město Jeruzalém i jeho oby-
vatelé? 

Ježíšovo úmrtí doprovázelo krátké zemětřese-
ní. Velící setník zvolal k okolostojícím: „Opravdu, 
to byl Syn Boží.“ Diváci, kteří na Kalvárii ještě 
zůstali, se vraceli do města jako vyměnění. Po 
seslání Ducha svatého, působením apoštolů 
v čele s Petrem, přijímali Ježíšův křest(Sk 2,41) 
a vznikala prvotní církev. Mnozí zůstali i nadále 
zatvrzelými a nevěřícími. Roku 70. n. l. přitáhl 

s vojskem římský vojevůdce Titus Vespasianus 
a dobyl Jeruzalém. Hradby i město vojáci rozbo-
řili, chrám vypálili, zbylé obyvatelstvo odvedli 
do zajetí. Na počest Titova vítězství byl v Římě 
postaven triumfální oblouk, který je zachován 
dodnes.

Použitá literatura:
Dr. Josef Miklík: Umučení Ježíše Krista
Lion Feuchtwanger: Židovská válka

Marie Kýčková

��lloobbrrddiiááddaa
Víte, co je �lobrdiáda? A víte, co znamená �lov��e, nezlob se? To ví jist� každé 

malé dít�. A ti v�tší si na tuto hru také rádi vzpomenou. Existuje již velká 
spousta r�zných zajímavých obm�n tradi�ní hry, ale ta p�vodní a nejstarší je 
jen jedna. A práv� v této jednoduché a oblíbené h�e byl v úterý 2. b�ezna na 

naší škole uspo�ádán slavný turnaj – �lobrdiáda.
Zú�astnili se všichni p�ítomní žáci školy rozd�leni do 2 kategorií podle v�ku.
Mladší školáci zasedli v místní t�locvi�n� k r�zným hracím plán�m a podle 
po�tu puntík� na kostce pohybovali svými figurkami s cílem co nejd�íve je 

dostat do vlastního dome�ku. Velmi precizn� se p�itom soust�edili na správné 
po�ítání polí�ek p�i p�esunu k cíli. A jaká byla radost, když se n�kterému z nich 

poda�ilo bez újmy dosáhnout vytoužené mety. Ani když došlo k nejhoršímu a 
soupe� poslal n�kterého ze sout�žících zp�t na za�átek, se nikdo nehoršil. 

Vtipálek pouze pronesl kouzelná sl�vka „�lov��e, nezlob se!“ a pokra�ovalo se 
dál. Však ješt� nebyl zdaleka všemu snažení konec. Každý ze sout�žících

obdržel ur�itý po�et bod� podle kone�ného po�adí a již se mohl t�šit na jiný 
herní plán a nové soupe�e. A další urputné zápolení mohlo op�t za�ít od 

za�átku. Te� se bude jist� da�it lépe! 
Stejné hore�né zápolení na stejném míst� probíhalo i mezi staršími školáky.

Tady hry plynuly p�ece jen o poznání rychleji a své místo m�la i správná 
taktika. Není p�ece vždy úpln� jednoduché vymyslet strategii, jak vyzrát na své 
soupe�e a p�esunout se na to nejsprávn�jší místo. Každý zvolil jiný zp�sob hry, 

a když plány vyšly, byl spokojený a hrdý na své chytré po�ínání. Také zde se 
bodovalo podle úsp�šnosti v jednotlivých kláních. 

Když se dostate�n� vyst�ídali soupe�i i p�ipravená místa souboj�, p�išel �as na 
po�ítání. Každý sout�žící se sice dozv�d�l kone�ný po�et bod�, které se mu 

poda�ilo b�hem celého turnaje nast�ádat, ale vít�zství pat�ilo všem. Každý se 
stal majitelem sladké odm�ny a také krásného pam�tního listu se symbolikou 
hry a svým jménem. Spokojenost byla náramná. Další školní den se p�iblížil ke 

svému záv�ru. Ten se nám ale vyda�il!

                                                             Mgr. Petr Šavrda 
                                                          ZŠ Blatná, Hole�kova

PROVÁDÍME VEŠKERÉ 
STAVEBNÍ PRÁCE

rychle a kvalitně.

Bližní informace na tel. č.
724759559
604603757
775630346
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Policisté Obvodního oddělení Policie ČR 
v Blatné za první 2 měsíce letošního roku evidují 
zatím 47 přečinů (v roce 2009 to bylo 46 případů). 
Z tohoto počtu 26 případů spadá pod majetkovou 
trestnou činnost (14 případů krádeží vloupáním 
a 12 případů krádeží prostých). Násilná trestná 
činnost je zatím evidována pod 6 případy.  Ve 
stejném období loňského roku bylo evidováno 
30 majetkových trestných činů a 4 násilné trestné 
činy. Ve srovnání s ostatními obvodními odděle-
ními v okrese Strakonice se jedná o třetí nejvyšší 
nápad trestné činnosti po okresním městě Strako-
nice a po Vodňanech. V počtu dosud spáchaných 
majetkových přečinů (dříve trestných činů) zatím 
„vede“ město Blatná včetně osad  (15 případů), 
v ostatních částech služebního obvodu bylo spá-
cháno 11 majetkových přečinů. Z nejzávažnějších 
případů lze zmínit loupežné přepadení pracovnice 
pošty v obci Záboří z 15. ledna 2010, vloupání do 
garáží v areálu firmy OSIVO Blatná v ul. T. G.
Masaryka ze 4. ledna 2010 se škodou ve výši  cca 
74.200,-Kč, krádež autodílů na os. automobil tov. 
zn. Renault Clio Sport z neuzamčeného nákladní-
ho vozidla zn. Mercedes v areálu autosalonu v ul. 
V Jezárkách v Blatné z 16.2.2010 (odcizeny kom-
pletní pravé a levé dveře modré barvy se zpětnými 
zrcátky, levý přední blatník modré barvy,  dveře 
zavazadlového prostoru modré barvy, kompletní 
nerez výfuk, chladič a řídící jednotka s palubní-
mi přístroji) a vloupání do kanceláře benzínové 
čerpací stanice Benzina v obci Lnáře se škodou 
téměř 70.000,-Kč, kde pachatel či spíše pachatelé 
odcizili pouze tabákové výrobky. Při zmíněném 
vloupání do garáží v areálu firmy OSIVO v Blatné
byla odcizena rozbruska zn. NAREX, vrtačka 
zn. METABO, obloukový svářecí agregát od 
výrobce MEZ Broumov, dále svářecí CO agregát 
s ochrannou atmosférou, akuvrtačka zn. META-
BO a šičku pytlů zn. FISCHBEIN. Úspěšní byli 
naopak policisté oddělení při zadržení pachatele 
při vloupání do budovy Městského úřadu Blatná 
v ul. T. G. Masaryka z 12. ledna 2010, předtím 
6. ledna 2010 byl v Blatné přistižen řidič os. 
automobilu, u kterého byla odborným měřením 
zjištěna hladina alkoholu v dechu přesahující 2 
promile a proto mu bylo sděleno  ve zkráceném 
trestním řízení podezření z přečinu „ohrožení 
pod vlivem návykové látky“. Nyní jsou již poli-
cistům k dispozici dva tyto přístroje zn. Dräger 
k měření hladiny alkoholu v dechu, přičemž ten 
novější dokáže měřit hladinu alkoholu, aniž je 
potřeba pomocí náustku do něj přímo vdechnout 
potřebný objem vydechovaného vzduchu, tj. 
změří koncentraci alkoholu v určitém prostoru. 
Uplatní se tak u případů, kdy osoba vzhledem 
ke své zdravotní indispozici není popř. schopna 
se podrobit přímo klasické dechové zkoušce 
vdechnutím potřebného objemu vydechovaného 
vzduchu  do tohoto digitálního přístroje. Postačí 
přístroj přiložit k ústům a ve velmi krátké době 
je přítomnost alkoholu vyhodnocena.  Ve spolu-
práci se strážníky Městské policie Blatná stejně 
jako v roce uplynulém budou nadále prováděny 
kontroly podávání alkoholu osobám mladším 18 
let v řadě restauračních zařízení na území města 
Blatné, neboť stále jsou registrovány případy už 
i v letošním roce, že ze strany personálu restaurací 

či ze strany starších „kamarádů“ jsou i vědomě 
mladistvým prodávány a podávány alkoholické 
nápoje, či si dokonce tito mladiství alkohol jinde 
zakoupený s sebou nosí na diskotéky a podobné 
zábavy.  Oprávněnost těchto kontrol ze strany 
Policie ČR vyplývá z příslušných ustanovení 
zákona o Policii ČR č. 273/2008 Sb., a ze zákona 
č. 379/2005 Sb., jak již bylo zmíněno výše. Pokud 
osoba mladistvá při této kontrole odmítne výzvu 
k provedení orientačního vyšetření ve smyslu ust. 
§ 67 odst. 1 písm. b) zákona o Policii ČR, dopustí 
se tím přestupku proti veřejnému pořádku dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/90 Sb., 
o přestupcích (neuposlechnutí výzvy veřejného 
činitele). Osoba mladší  15 let v takovém případě 
postižitelná není.

Dodatečně jsou ve spolupráci s policisty 
kriminální služby a vyšetřování ze Strakonic 
doobjasněny některé případy trestné činnosti 
z loňského roku.  Nezanedbatelný je i počet pří-
padů, kdy nejen otcové, ale i matky, zapomínají 
ať již z nedbalosti nebo úmyslně platit výživné 
na své ratolesti, což jsou případy, které jsou po 
administrativní a časové stránce značně náročné. 
V letošním roce je již evidováno 6 takových pří-
padů, 11 přitom za celý loňský rok. 

V měsíci únoru byly dále na území města 
Blatná zaznamenány 3 případy krádeží  zejména 
horských a trekingových jízdních kol v rozmezí 
od 15. do 19.2.2010 v domě č. p. 1107 v ul. Nad 
Lomnicí, v ul. Nerudova a nakonec v  ul. Za-
hradnická. Ve všech těchto případech se pachatel 
bez násilí dostává do těchto bytových domů a do 
sklepních prostor, kde poté páčí petlice s visacími 
zámky, kterými jsou tyto sklepní kóje uzamčeny. 
V některých těchto případech k vloupání do-
chází během dopoledních hodin, kdy je většina 
obyvatel domu v zaměstnání. Odcizené věci pak 
končí v bazarech a zastavárnách v sousedních 
okresech. Bohužel se stále najde řada s pachateli 
spřízněných majitelů těchto provozoven s použi-
tým zbožím, kteří bez jakýchkoliv skrupulí  tyto 
věci vykupují, ač vědí, jakým způsobem byly 
získány.

Na přelomu roku 2009 a v prvních dvou měsí-
cích roku 2010 policisté obvodního oddělení, po-

kud se týče protiprávních jednání násilného cha-
rakteru, byli nuceni řešit ve zvýšené míře případy 
vzájemného fyzického napadání mezi hosty „Baru 
U čerta“  v ul. Nad Vdovečkem v Blatné. Některé 
tyto „souboje“ jsou řešeny jako přestupky proti 
občanskému soužití, jiné dokonce jako přečiny 
„výtržnictví“ či „ublížení na zdraví“ dle trestního 
zákoníku. Při posledním incidentu došlo dokonce 
k fyzickému napadení zakročující policejní hlídky 
podnapilým hostem. Ten nakonec skončil v poli-
cejní cele a ještě téhož dne si od vyšetřovatele ve 
Strakonicích vyslechl obvinění z přečinu „násilí 
proti úřední osobě“ a „výtržnictví“, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až do výše 4 let.  Proto 
budou či jsou již přijata určitá opatření ve spolu-
práci s Městskou policií Blatná a Městem Blatná 
k eliminaci tohoto nežádoucího stavu a sama 
Policie České republiky využije svých možností 
k ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku při 
konání těchto akcí o volných dnech, jak jí to 
umožňuje zákon o Policii ČR, zákon o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látka-
mi  či jiné příslušné právní normy. Obecně lze 
konstatovat, že v průběhu loňského roku  došlo 
nejen  v obvodu Policie ČR,  Obvodního oddělení 
Blatná k určitému nárůstu násilné kriminality při 
konání různých kulturních akcí, jako jsou zejména 
diskotéky a podobné akce pořádané pro mladé 
lidi. Převážně jsou aktéry mladí lidé posilnění 
alkoholem či jinými návykovými látkami. Ně-
kteří z nich se těchto násilných jednání dopouští 
opakovaně a tyto kulturní akce vyhledávají již 
s cílem zde pod vlivem alkoholu vyprovokovat 
nějakou tu rvačku a vybít si tak tímto, bohužel 
zcela nesprávným způsobem svoji energii.

Z pohledu protiprávních jednání přestupko-
vého charakteru převážně uvedených v zákoně 
č. 200/90 Sb., o přestupcích je oproti stejnému 
období loňského roku zaznamenán pokles evi-
dovaných případů o celkem 8 přestupků (k 28. 
2.2010 celkem 54 přestupků). V 15 případech se 
jedná o přestupky spáchané porušením pravidel 

Informace z činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná

Základní škola a Mate�ská škola  Lná�e

Vás srde�n� zvou na 

ve dnech 26.3. – 31.3.2010 
v prostorách ZŠ Lná�e

(pokrač. na str. 8)
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Milejovice , ležící dva kilometry za Hošticemi 
u Volyně, jsou na první pohled tuctovou malou 
obcí, kde dnes žije pouhých sedmdesát obyvatel. 
Nic nenasvědčuje tomu, že by se zde v minulosti 
odehrálo něco zvláštního. A přece- v padesátých 
letech minulého století ji tragicky zasáhla násilná 
komunistická kolektivizace, která zcela rozvrátila 
zdejší selský stav. Milejovice se tehdy staly dru-
hou nejpostiženější obcí na Strakonicku- násilně 
vystěhovány zde byly hned čtyři grunty.

V soukolí třídní nenávisti skončily rodiny Šve-
ců, Kokrdů, Holubů a Králů. Ze dne na den přišly 
o všechno- statky, zemědělské stroje, hospodářské 
zvířectvo, veškerý domácí inventář. Staly se vydě-
děnci a žebráky. Ale to bohužel nebylo všechno- 
všichni živitelé rodin byli pozatýkáni příslušníky 

Státní bezpečnosti a skončili ve vězení.
Dnes dvapadesátiletá Jindřiška Kulhanová, 

dcera sedláka Krále, která restituovala zpět rodný 
grunt v roce 1992, vypovídá  toto: „Můj otec byl 
držen tři měsíce v psychiatrickém ústavu v Dob-
řanech a nucen k podepsání dokumentu, kterým 
se zříká svého majetku. Tomu on se samozřejmě 
bránil a tak se vážně uvažovalo o tom, že bude 
zbaven svéprávnosti. Z ústavu ho nakonec 
dostaly až intervence jeho známých a přátel. 
Mimoto strávil tatínek celé dva roky ve vazbě na 
Pankráci spolu s dalšími sedláky. Nebýt toho, že 
v roce 1953 zemřel Klement Gottwald, dopadlo to 
s nimi se všemi nejhůř, jak to dopadnout mohlo. 
Všeobecně se vědělo, že jsou do jednoho určeni 
k fyzické likvidaci.“ Zemědělec Král se do Mile-
jovic vrátil ve značně zuboženém stavu. Po pro-
puštění na svobodu vážil pouhých 48 kilogramů! 
„Babičce dalo hodně práce dát ho do pořádku“, 
podotýká Jindřiška Kulhanová, „A když potom 
babička zemřela, musel otec opustit rodnou obec, 
a to navždycky. Vrátit se anebo Milejovice pouze 
navštívit měl přísně zakázáno, stejně jako ostatní 
tři deportovaní sedláci s rodinami. Tatínek se bál 
i na hřbitov, kde měl pochované rodiče, aby z toho 
nebyly nepříjemnosti. Zemřel v roce 1981, aniž 
by domov ještě jednou spatřil. Pádu totality se 
bohužel nedožil. Přes všechno, co mu komunisté 
a estébáci způsobili, mě vždycky vychovával tak, 
aby ve mně nebyla žádná zášť a pomstychtivost. 
Já také žádnou zášť vůči lidem z Milejovic nepo-
ciťuji ani jsem nepociťovala. Tehdy prostě byla 
taková doba“, dodává.

Společně se svým manželem se rozhodla, 
že si rodný grunt ponechají a opraví ho. Není 
třeba dodávat, že místo kvetoucího statku jim 
byla vrácena ruina. „Nikdo to tady pochopitelně 
neudržoval, celý objekt byl po desetiletí pone-
chán svému osudu. Střídali se zde různí nájemci, 
kterým byl stav budovy lhostejný. I když jsme 
sem s manželem vkročili poprvé, ještě tenkrát tu 
bydlela nájemnice, která na nás hleděla poměrně 
překvapeně, možná až pohoršeně, protože tihle 
lidi žili v tom, že to je jejich- ani za to nemohli. 
Komunistický režim jim prostě takové chápání 
vtiskl do podvědomí. Takhle ta doba ty lidi vycho-
vala. No a ta paní nás tenkrát nepustila ani mezi 
dveře! A za tu dobu, co tam ještě zůstala v nájmu, 
nás všehovšudy dvakrát pustila do kuchyně. Já 

jsem nechtěla tu paní určitě 
vyhodit na ulici, ona se stě-
hovat nechtěla, takže jsme 
zůstali u toho nájmu. Nájem-
kyně nakonec odešla sama 
roku 2004, asi půl roku to 
tu bylo prázdné a teď tu dva 
roky už bydlíme my.“Jin-
dřiška Kulhanová přiznává, 
že rekonstrukce zchátralého 
statku je finančně více než
náročná: „Zrovna onehdy 
jsem říkala, že bych potře-
bovala vyhrát dvacet miliónů 
ve sportce, abychom to tam 

dali všechno do pořádku. Ale zaplaťpánbůh to 
máme z větší části hotové. Upravili jsme si vnitřní 
prostory, dali jsme do pořádku sýpku, chystáme 
se položit novou střešní krytinu.“ První návrat 
domů byl šokující: „Všude bylo nataženo příšerné 
zelené lino. Polovina podlah dřevěná ještě po 
tatínkovi, druhá polovina vybetonovaná. Na tom 
leželo papírové lino, přes něj chlupatý koberec 
s gumou přitlučený tesařskými hřebíky. Jeden 
stůl, jedna židle, všehovšudy dvě žárovky v domě. 
Hrůza!“, vrací se k prvním okamžikům návštěvy 
gruntu restituentka.

Jindřiška Kulhanová byla jako dítě vesnického 
„kulaka“ komunistickým režimem „ocejchovaná“: 
„Nesměla jsem jít na vysokou školu. A když se po 
čtyřiceti letech režim změnil, 
byla jsem postižena podruhé, 
protože jsem nemohla sehnat 
adekvátní zaměstnání právě 
kvůli absenci vysoké školy.“

K zatčení Jaroslava Švece 
došlo stejně nečekaně jako 
k zatčení sedláka Krále. Za-
tímco toho odvedli estébáci 
rovnou z pole od práce jako 
sprostého zločince, zatčení 
svého otce líčí jeho syn- tři-
ačtyřicetiletý Ladislav Švec, 
dnes žijící v obci Čenkov- 
podobně, tak jak to zná z vy-
právění matky: „Otec se vrátil 
domů z pole, ustájil koně 

a v chodbě už na něj čekali dva příslušníci Státní 
bezpečnosti. Na místě ho zatkli a tak jak byl, ho 
odvezli na vyšetřovnu. Půl roku ho drželi ve vyšet-
řovací vazbě, následně byl odsouzen k šesti letům 
vězení. Matka ho jezdila navštěvovat do žaláře na 
Bytízu.“ Stejně jako ostatní milejovičtí sedláci ani 
Jaroslav Švec se po výkonu trestu nesměl vrátit 
domů, a to dokonce až do roku 1991, kdy mu bylo 
teprve doručeno usnesení o rehabilitaci a zrušení 
zákazu vstupu za hranice domácího okresu!

„Než se vrátil otec z vězení, matka mohla 
zůstat na gruntu v Milejovicích, ovšem jen jako 
trpěná nájemnice na vyhrazeném vejminku, 
protože veškerý majetek zabralo JZD, založené 
roku 1956,“pokračuje Ladislav Švec, „Sem do 
Čenkova se matka za otcem přistěhovala v roce 
1964, já jsem se tu narodil o rok později. Pamatuji 
si dobře na rok 1968, kdy jsem sovětské vojáky 
jako kluk obíral o odznaky. I když tu panovala 
atmosféra strachu a nejistoty a obyvatelům vsi 
se nedoporučovalo vycházet ze stavení, já to 
ve svém dětském mozečku nechápal a klidně 
jsem je navštěvoval.“ Jaroslav Švec byl jediný 
z milejovických vystěhovaných sedláků, kterému 
bylo osudem dopřáno vrátit se ještě před smrtí na 
rodný grunt. Nebyl to ovšem příjemný pohled. 
„Naše kdysi krásné hospodářství vypadalo jako 
po výbuchu bomby a čišel z něho mrazivý klid, 
připomínající návštěvu černého moru. Všechen ži-
vot se odtud vytratil“, konstatuje smutně Ladislav 
Švec, „Stropy hospodářských i obytných budov 
byly propadlé, zdevastovaný vejminek obývalo 
několik Rómů, kteří pravděpodobně vytrhali 
a spálili všechny dřevěné stropy a obklady. Straš-
livá zkáza!“ Co bude se zničeným gruntem dál? 
„Rozhodně ho nemíním renovovat, spolklo by to 
hrozné množství peněz, které nemáme. Zatím to 
zůstává tak, jak nám to vrátili. Hospodaříme spíš 
v restituovaném lese, kde se nám ovšem díky 
živelným pohromám a kůrovci příliš nedaří. Jestli 
milejovický grunt prodáme nebo neprodáme- to 
si ještě všechno musíme řádně rozvážit. Faktem 
tedy je, že z původního historického jádra zbylo 
jen žalostné torzo!“

Jaroslava Švece semlela soukolí až tzv. „dru-
hé vlny.“ Zatčen byl roku 1955, trest vězení mu 

Komunistický bič nad selským stavem v Milejovicích

Žně v Milejovicích - začátek 50. let.

Zdevastovaný statek rodiny Šveců z Milejovic - pomník socialismu.
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proběhl v letech 1956- 1962. V průběhu výkonu 
trestu byl těžce zraněn, když se mu dostala noha 
mezi vagóny a bylo sedřeno lýtko až na kost. 
Tehdy hrozila amputace. „Moje matka ve stejné 
chvíli tenkrát ucítila výraznou bolest ve své noze 
a hned pochopila, že se manželovi něco stalo“, vy-
práví Ladislav Švec, „Tátu tehdy zachránili s ním 
uvěznění lékaři, kteří ho naložili do heřmánkové 
koupele. Otec později vzpomínal na vězení jako 
na „Univerzitu“, kde byla umístěna elita národa- 
českoslovenští letci bojující ve Velké Británii, 
vysokoškolští profesoři, vědci a další významné 
osobnosti. Doma nám také prozradil, že tam 
zahlédl i pozdějšího normalizačního prezidenta 
Gustava Husáka.“ Největším psychickým trauma-
tem prý bylo pro Jaroslava Švece ve vyšetřovací 
vazbě zaslechnout ze dvora ržání a klus koní: 
„Otec měl koně bytostně rád- doslova je miloval. 
A tyhle zvuky mu připomínaly, že už se k nim 
nevrátí. Pokaždé se úplně zhroutil“, doplňuje 
jeho syn Ladislav.

V Milejovicích žije ještě několik místních 
pamětníků, kteří si na deportaci selských rodin 
ze vsi dobře pamatují. „Ti lidé si směli vzít jen 
ty nejzákladnější osobní věci a všechno ostatní 
zůstalo napospas komunistům. Stěhovali je jako 
sudetské Němce z pohraničí. Celá ta ostudná 
akce vznikla z popudu okresu a špinavou práci 
velmi ochotně odvedli milejovičtí funkcionáři“, 
pohoršuje se sedmdesátiletý Jindřich Vokoun, 
který má sám se zrůdným režimem špatné zkuše-
nosti. Nesměl kvůli „třídnímu původu“ studovat, 
během vojenské základní služby tedy podepsal 
nástup do dolů.

Proč se zrovna Milejovice staly dějištěm 
takové tragédie, když kupříkladu z nedalekých 
Sudkovic nebyl vystěhován ani jediný velký 
sedlák? Kde se v Milejovicích vzala ta krutost 
a hrozná třídní nenávist? K tomu se vyjadřuje 
další zdejší pamětník, také sedmdesátiletý Jin-
dřich Frček: „V Milejovicích bohužel byla pro 
takové svinstvo živná půda. Místní komunističtí 
funkcionáři se k němu propůjčili s klidným svě-
domím. Doba byla taková, že potřebovala lidi 
vystrašit- předzvěst kolektivizace. Používaly 
se metody jako v Sovětském svazu. Vytipovaní 
sedláci byli podrobeni neúnosnému tlaku- neu-
stále se jim zvyšovaly dodávky a když je nemohli 
splnit, přišly ke slovu pokuty, věznění i deportace. 
Pochopitelně když se zdejší lidé stali svědky 
vystěhování čtyř významných hospodářů a roz-
kradení jejich majetku, nejeden člověk se zlomil 
a radši podepsal přihlášku do JZD, než aby se mu 
stalo to samé!“

Podle dalších svědectví mělo pogrom na selské 
rodiny na svědomí celkem pět komunistických 
funkcionářů z Milejovic. Jejich jména jsou pocho-
pitelně všeobecně známá, ale nikdo si nepřeje je 
uvádět v tisku. Nynější starosta Milejovic Fran-
tišek Havel, který svou funkci zastává už od roku 
1990, na tohle téma říká: „Doba to byla hrozná, ale 
nechme už to spát. Nikdo z nás si nepřeje, aby za 
své táty trpěly jejich děti nebo vnoučata.“

Jeden z milejovických obyvatel prozrazuje, že 
místní komunističtí funkcionáři spravedlivému 
trestu neunikli ještě tady na zemi: „Všichni, kteří 
se podepsali pod deportace zdejších sedláků, sešli 
ze světa dost hroznou smrtí. A měli dost času 
přemýšlet o tom, co spáchali .“

Že by zasáhla vyšší moc?
Vladimír Šavrda

Oblastní charita Strakonice, Sou-
sedovice 40, 386 01  Strakonice
IČ: 69093083, DIČ: CZ 69093083
Bankovní spojení:ČSOB Strako-
nice: 136219490/0300

Kontaktní kancelář: Tyršova 436, 388 01  Blatná

Pečovatelská 
služba Blatná

Pečovatelská služba v Blatné je jednou ze 
sociálních služeb Oblastní charity Strakonice. 
Na území blatenska působí od ledna 2008. Město 
Blatná se i nadále finančně podílí na poskytování
sociálních služeb pro občany Blatné. Každý rok 
nám Blatná přispívá na provoz částkou 500 tisíc 
korun. V současné době naše služby aktivně vy-
užívá cca 100 lidí z regionu blatenska, z tohoto 
počtu je 60 uživatelů z Blatné. 

Pečovatelská služba je terénní sociální služba 
poskytovaná osobám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována 
v pracovních dnech od 7:00 do 17:00. S každým 
zájemcem je na základě sociálního šetření indi-
viduálně sepsána smlouva o poskytování soci-
álních služeb podle potřeb, přání a požadavků 
uživatele.

Posláním pečovatelské služby je podporovat 
soběstačnost uživatelů tak, aby mohli žít plno-
hodnotný, aktivní a důstojný život v přirozeném 
prostředí. Je poskytována taková míra podpory, 
která v maximálním možném rozsahu zachovává 
či rozvíjí schopnosti uživatele. Podporujeme 
přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní 
komunitu.

Od nového roku jsme rozšířili náš ceník o nové 
služby, po kterých byla ze strany uživatelů poptáv-
ka. Jedná se především o úklid sněhu a pomoc při 
údržbě hrobů. Po domluvě lze poskytovat osobní 
asistenci a zapůjčit kompenzační pomůcky.

Zásady pečovatelské služby:
- zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů
- respektujeme osoby jako jednotlivce a smě-

řujeme k zajištění jejich důstojnosti a práv
- dodržujeme lidská práva a základní svobody 

osob
- respektujeme volby a potřeby uživatele
- respektujeme uživatele jako rovnocenného 

partnera
- postupujeme v souladu se standardy kvality 

sociálních služeb
- podporujeme nezávislost uživatele
- předáváme informace a kontakty na další 

organizace, instituce a společnosti
- uživatelé jsou aktivními účastníky při uspo-

kojování svých potřeb

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat všem dárcům, 

kteří v loňském roce reagovali na mou žádost 
o spolupráci a pomohli nám přiblížit se našemu 
snu – zakoupení nového automobilu. Doufám, že 
i v letošním roce se najdou lidé, kteří nám budou 
chtít pomoci a náš sen se stane skutečností.

Velké díky patří: Blatenská ryba s.r.o., lékár-
na Poliklinika, manželé Vlasákovi – sklárna 

Bělčice, obec Mačkov, Zdeněk Charvát – in-
stalatér - topenář

Vedoucí pečovatelské služby Blatná/sociální pracov-
nice 
Bc. Anna Baťková
tel.: 383 422 653
mobil.: 777 808 985
e-mail.: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz

13 let v Hospodě U Datla
Menu: pátek 19.3. Pivo za 13 Kč

Sobota 20.3. od 20.00 koncert:
Mordors gang /Psychobilly swing 

trio Plzeň/
Host: Twisted rod /rockabilly Praha/ 
Každý návštěvník při vstupu dostane 

DÁREK

Neděle 21.3. od 11.00 : Vítání jara 
–Neandrtálské téma hraje –  

Anča Band /Chleevbilly Blatná/

Ztracené časy
Za padajících kapek
na kočičí schody
vnímám,
co dostane do pohody.

Letní lásky,
vlající vlasy.
Parná léta,
ztracené to časy.

Kolemjdoucích oči
se ale divně točí
za zlatým ohonem,
fárem s pohonem.
Ztracené to časy.

Kočičí mrouskání
vzdychající na souhlas,
mnoho povyků,
vzlyků, věna - klas.
Ztracené to časy.

Zimní radovánky,
sněžné hrátky.
Vrácím já se
zpět - do pohádky,
kde on bude zas.

Karolína Frühbauerová
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NEJDOU VÁM CIZÍ JAZYKY, NEMÁTE 

ČAS SE JE UČIT ?  

NETRAPTE SE! 
PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY a E-mailové 

KURZY—ANGLIČTINA/FRANCOUZŠTINA 

MICHAELA ZACHOVA  
Tel: 606 519 359;      e-mail: michaela.zach@email.cz

Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se 
může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. 
Chcete li se zbavit tohoto předsudku, přijďte na 
kurz i pro úplné začátečníky:

Kurz kreslení pravou 
mozkovou hemisférou

v DDM Blatná, Palackého 652, okr. Strakonice
1. a 2. května 2010, denně od 9 do 16h 

Určeno dospělým a dětem od 12 ti let: - vhodné i jako příprava 
na talentové zkoušky

Informace o kurzu a fotogalerie:  www.kalova.cz

Přihlášky: 
tel.: 728 770 692, 383422134 

emai-l:ddmblatna@iol.cz 

silničního provozu. Ve 20 případech se jednalo o útoky proti majetku a v 16 
případech o přestupky proti  občanskému soužití (zejména slovní a drobnější 
fyzická napadení jiných osob). Zde je třeba podotknout, že velmi často 
se oznámení o spáchání přestupku uskutečňuje telefonicky nebo osobně 
přímo na obvodním oddělení zde v Blatné, kdy se obsah oznámení zachytí 
policistou do protokolu o podání vysvětlení nebo se jeho obsah uvede do 
úředního záznamu. V řadě případů jsou předmětem oznámení různá slovní 
napadení, urážky, vydání druhého v posměch, vyhrožování újmou na zdra-
ví, nepravdivá obvinění z přestupku, různé schválnosti či drobná úmyslná 
ublížení na těle bez vzniku pracovní neschopnosti, která zakládají převážně 
pouze podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 49 zákona 
o přestupcích. Policie ČR takto příjatá oznámení od občanů, pokud je osoba 
podezřelá ze spáchání přestupku od počátku známa a není potřeba provádět 
žádná jiná šetření k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější 
dokazování, oznamuje následně příslušnému správnímu orgánu, tj. správ-
nímu odboru MěÚ Blatná k projednání. Policie ČR v těchto případech není 

příslušna k projednání těchto přestupků a k ukládání sankcí za tyto přestupky 
dle příslušného ustanovení přestupkového zákona. Proto se zejména občané 
mohou s těmito oznámeními o podezření ze spáchání přestupku obrátit přímo 
na příslušný správní orgán, kterým je správní odbor Městského úřadu Blatná, 
pokud jde o přestupky spáchané v obvodu jejich působnosti, tj. v územním 
obvodu Blatné jako obce s rozšířenou působností, neboť toto území je 
prakticky totožné s územním obvodem Policie ČR, Obvodního oddělení 
Blatná.  Správní orgán má sám prostředky k tomu, aby prověřoval došlá 
oznámení o přestupku a disponuje oprávněním požádat nejen orgány Policie 
ČR o provedení úkonů potřebných k prověřování oznámení o přestupcích. 
U výše zmíněných přestupků proti občanskému soužití má Policie ČR pouze 
možnost tyto přestupky řešit v blokovém řízení uložením blokové pokuty, 
avšak pouze za předpokladu, že přestupek byl spolehlivě zjištěn, nestačí 
domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. U kategorie 
přestupků proti občanskému soužití dle ust. § 49 zákona o přestupcích je však 
toto vyřízení přestupku policisty blokovou pokutou naprostou vzácností. 

npor. Bc. Bohuslav Hřebeček, vedoucí oddělení

Informace policie ČR  (pokr. ze str. 5)

Velikonoce na tvrzi v Kadov�
6.ro�ník sout�že „NEJHEZ�Í VELIKONO�NÍ

KRASLICE“

�� Srde�n� Vás zveme na velikono�ní výstavu, p�i
které si m�žete zakoupit výrobky a velikono�ní
aranžmá.

�� Expozice ru�n� vyráb�ných d�ev�ných výrobk� a 
hra�ek

�� Zárove� si m�žete sami vyrobit drobné 
velikono�ní dekorace pod dohledem zkušených 
instruktor�.

Sou�ástí výstavy je tradi�ní „sout�ž o nejkrásn�jší
kraslici“

�� P�íjem sout�žních kraslic prob�hne do pátku 
26.3.2010
Nejvýše 3 ks p�inášejte do:

- prodejna „ZOFI market“ Kadov
- ZŠ TGM Blatná p.Pilná

Otev�eno:   sobota      27.3.  10.00 - 17.00 hod 
       ned�le    28.3.  10.00 - 17.00 hod
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POZVÁNKA
Obanská poradna pi Jihoeské rozvojové o.p.s. 

Vás srden zve na seminá

Spolen  prot i  dluhm  
Pod záštitou námstkyn hejtmana Jihoeského kraje Mgr. Ivany Stráské 

KDY: 29.3.2010 
KDE: Krajský úad Jihoeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské 

Budjovice (sál zastupitelstva – seminá// press centrum –obanské poradenství 

v dluhové problematice) 

AS: 9:00 – 15.30 hodin 
CENA: bez poplatku (oberstvení zajištno)

Pedpokládaný program: 
Insolvence z pohledu Krajského soudu v B – novely a praxe (JUDr. Miroslav Veselý) 

Problematika exekucí – novely a praxe (JUDr. Pavel Vyžral) 
Pjky z pohledu bankovní instituce (zástupce SOB) 

Odpovdné pjování (Ing. Libor Novák – Sdružení eských spotebitel) 
Postup policie v trestním oznámení a vyšetování (plk. JUDr. Mgr. Milan Veitl, mjr. Mgr. 

Miloslava Marková)

Pro koho je seminá uren: 
 Pracovníkm neziskových organizací, obecních úad, úad práce, 

okresních správ sociálního zabezpeení… 
 osobám a rodinám v tíživé finanní situaci (mohou se zúastnit semináe i 

se osobn poradit s poradcem o možnostech jak dluhy ešit)

Dležité upozornní:
Doporute svým klientm, známým, obanm zúastnit se této jedinené akce.

Motivace k třídění odpadu 
v městě Blatná

Vážená redakce, vážení spoluobčané, 
s příchodem nového roku jste jistě i Vy zavaleni složenkami a různými 

poplatky a já bych se chtěl s Vámi podělit o svůj názor na jeden z těchto 
poplatků. Jedná se o poplatek za svoz komunálního odpadu. Jsme 7-mi 
členná rodina (4 dospělí a 3 děti) a pohled na rozloženou řadu složenek na 
stole je velmi smutný. Vím, že musím platit za to, že naše rodina včetně 
mých děti vyprodukujeme odpad, který se musí nějak „likvidovat“ a rád to 
udělám. Kde je ale motivace třídit odpad? Před zavedením tohoto fixního 
systému naše rodina bydlící v rodinném domě (4 dospělí a tehdy jenom 2 
děti) potřebovala vyvážet odpadní nádobu jedenkrát za 14 dní a za to zaplatila 
cca 1600 Kč (bohužel už jsem nenalezl doklad, ale myslím, že to bylo cca 
1600 Kč za rok).  Hned po zavedení nového systému naše rodina zaplatila 
6 x 470 Kč = 2820 Kč. Opravdu výrazné zdražení a tak jsem velmi rozezlen 
vyrazil na Technické služby s dotazem, zda mám nárok na 2 nádoby (které 
jsem nepotřeboval a nepotřebuji a nemám je dodnes), když platím téměř 
dvojnásobek původního poplatku. Odpověď zněla, že nádoby u domu můžu 
mít dvě, když si opatřím druhou nádobu. Tak to mi téměř vyrazilo dech. To 
je opravdu perspektivní odpadová politika. Vím, že v našem městě funguje 
systém třídění odpadu dobře. Ale je tento systém opravdu spravedlivý a mo-
tivující? Např. ve vyhlášce o poplatcích není uveden poplatek pro právnické 
osoby, pouze odkaz na smluvní cenu. Nevím, co si mám pod tímto pojmem 
představit, když pro fyzické osoby jsou pravidla přesně specifikována.
Nebudí to ve mně pocit spravedlivého systému. Pokud se mýlím, rád budu 
poučen. Popravdě musím říci, že jedinou opravdovou motivací ke třídění 
odpadů jsou pro mě naše děti, které se snažíme vést k tomu, aby si vážily 
prostředí, ve kterém žijí a aby do koše házely jen věci nepatřící do tříděného 
odpadu. Nestálo by za úvahu, aby Ti, co pečlivě odpad třídí, byli nějakým 
způsobem zvýhodněni za své úsilí? Děkuji každému ze zastupitelů, který 
se nad touto otázkou zamyslí. Děkuji za zveřejnění mého názoru. 

Radek Janota

Drobné památky Blatenska
U obce Myštice poblíž vjezdu do bývalého 

zemědělského areálu stojí na hranolovém 
soklu vysoký pilíř zakončený litinovým kří-
žem s korpusem Krista pod nímž je kruhová 
destička s nápisem Ku cti a chvále boží, u paty 
je figurální reliéf. Kříž pochází patrně z 2.
poloviny 19. století, kamenný sokl s pilířem je 
mladší (1. polovina 20. stol.).                   Pet

Foto Josef Jančar, listopad 2008
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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

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
a Místní knihovna Lnáře

Vás zvou na

besedu s Helenou Hrubešovou a Mgr. Vladimírem Červenkou

„PROČ SE PEČOU 
JIDÁŠE?“

aneb
teoreticky i prakticky o vývoji, významu

a tradicích Velikonoc

z cyklu

Svátky a tradice v lidové kultuře českých zemí 
a Blatenska

pátek 26. března 2010 

od 17:00

Tvrz Lnáře
Vstupné dobrovolné

PRODÁM BYT 1+1 v Blatné po  
rekonstrukci 

32m2, s balkonem, v klidném cih-
lovém domě poblíž centra města. 

Plovoucí podlaha, nová dlažba, par-
kety, nová kuch. linka, horkovzdušná 
trouba, lednička, koupelna po rekon-
strukci se sprch. koutem, vybaveno 

pračkou.
K bytu je k dispozici sklep. 

Tel.: 607 955 150
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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

Blatenská ryba s .r.o .

AKCE
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.

Pořadatelé
Šibřinek 2010 

tímto děkují všem 
účastníkům za 

pohodový průběh 
celé akce.

 Dále pak všem 
sponzorům za 

krásné ceny pro 
masky.

Koupím byt 1+1 nebo garsonku  
v Blatné. Nabídněte.

Kontakt na 723 112 501
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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

   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

Hledáme řidiče-operátora 
pro přibližování dřeva lesním trak-

torem John Deere 6230 jako za-
městnance na plný úvazek pro lesy 
v okolí Blatné. Kontakt: G.T.S. CZ, 

s.r.o., Ing. Vokurka, tel. 737851467.“
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Program kina – březen 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Čtvrtek 25. března – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro 
veřejnost

Úterý 30. března – zámek 19,00 hod. 
Koncert KPH
VIOLONCELLOVÝ 
DVOJKONCERT
Jiří Hošek – violoncello, klavír
Dominika Hošková – violoncello

Doc. Mgr. Jiří Hošek je český hudebník, klaví-
rista, violoncellista a hudební pedagog. V sedm-
desátých letech vystudoval hru na violoncello na 
pražské konzervatoři a poté pokračoval ve studiu 
violoncellové hry na pražské AMU. Je pokládán 
za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního 
umění současnosti. V domácích i zahraničních 
soutěžích získal mnohá ocenění.

Dominika Hošková začala hrát na violoncello 
ve čtyřech letech pod vedením svého otce doc. Ji-
řího Hoška. Úspěšně se zúčastnila řady soutěží, 
sólově koncertovala s mnoha významnými hu-
debními tělesy. V roce 2006 byla nominována 
na Premiérovou listinu ČHF pro nejlepší mladé 
interprety. 

Program : J. Haydn, A. Kraft, J. Offenbach ..
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 

na sezonu 2009/10

Sport : 
Sobota 27. března

Zahájení cyklistické sezony
MEMORIÁL CH. BATTAGLII, 
S. ŘÍHY, M. KREJČÍHO
Start ve 14,00 hod. u budovy ZŠ v Sedlici
Délka okruhu 23 km
Vhodné pro všechny věkové kategorie a pro 

všechny stupně výkonnosti

Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti ve 
spolupráci s MěÚ Blatná a MěÚ Sedlice

Připravujeme na duben: 

SDO – divadelní představení
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Koncert KPH - BELADONA QUARTET
L. Kopsová – housle, M. Pospíchalová 

– housle, K. Hegnerová – viola, P. Jahodová 
– violoncello

Divadelní představení – Dezertér z Volšan 
Hrají: O.Navrátil – hlavní role, O. Špráchalo-

vá, J. Jurištová, P. Oliva, L. Jeník ….. 
Nenapravitelný flamendr, hlídaný na příkaz 

manželky sluhou, to přežene s koňakem………
Předprodej vstupenek 22. 3. 2010 na odd. 

kultury

Pátek 19. 3. v 20:00 hod.
Historický Polsko / Slovensko / Česko, 2009, 

140 minut, v českém znění
JÁNOŠÍK- Pravdivá historie
/Bioskop/ 
V našem příběhu poznáváme Jánošíka (Václav 

Jiráček) jako vojáka Rákocziho vojska. O pár let 
později ho vidíme v císařském vojsku, kde hlídá 
vězně u správce Bytčianského zámku Krištofa 
Ugronoviča. Jednoho však neuhlídá, nebo spíše 
uhlídat nechce... Je jím dávno pronásledovaný 
zbojník kapitán Tomáš Uhorčík.Další zimu tráví 
Jura doma v Terchovej. Uhorčík si ho najde a pře-
svědčí ho, aby se přidal ke zbojníkům. Jánošík si 
brzy získá obdiv jak Uhorčíka, tak i některých 
členů zbojnické družiny. Mezitím, co Jánošík 
poznává zbojnický život se Uhorčík zamiluje, 
rozhodne se oženit a změnit svůj život. Juro se 
ujímá vedení družiny. Bohatým bere a chudým 
dává. Mezi lidmi o něm začínají kolovat legendy. 
Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osu-
du, nad kterým se jen těžko dá vyhrát.
Vstupné 65,- Kč           Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 24. 3. v 19:00 hod.
Rodinný film USA, 2009, 88 minut, v českém 

znění
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
/Bontonfilm 
V pokračování filmu ALVIN A CHIPMUN-

KOVÉ se Dave (Jason Lee) rozhodne poslat 
Alvina (Justin Long), Simona (Matthew Gray 
Gubler) a Theodora (Jesse McCartney) do školy. 

Mezitím Ian Hawke (David Cross), zdrcen ze 
ztráty Chipmunků a toužící po pomstě, hledá 
po světě zpívající a tancující zvířátka, až najde 
Chipettes (Anna Faris, Christina Applegate a Amy 
Poehler). 
Vstupné 60,- Kč           Mládeži přístupno

Pátek 26. 3. v 20:00 hod.
Komedie, drama USA, 2009, 103 minut, 

s titulky
MORGANOVI
/Falcon/ 
Komedie Morganovi vypráví příběh velice 

úspěšného manželského páru z Manhattanu, Paula 
a Meryl Morganových (Hugh Grant a Sarah Jessi-
ca Parker), jejichž dokonalý život má jen jedinou 
chybičku – rozpadá se jim manželství
Vstupné 75,- Kč                          Mládeži přístupno

Středa 31. 3. v 19:00 hod.
Akční, dobrodružný USA, 2009, 161 minut, 

s titulky
AVATAR
/Bontonfilm/              dvojprogram, premiéra
Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, 

kde lidstvo objevilo planetu Alpha Centauri B-4. 
Pro vědce a astronauty, kteří překonali propast 
mezi slunci a přistáli na mimozemské půdě známé 
jako Pandora, se jejich sen stal skutečností. Je to 
svět tak rozmanitý, plný tvorů a rostlin, které si 
lidská mysl dokázala stěží představit. Skýtá neu-
věřitelná přírodní bohatství a poklady, po kterých 
lidé vždy toužili.
Vstupné 65,- Kč               Mládeži přístupno
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 PORTS
V žebříčku deseti nejlepších 

sportovců strakonického okresu se 
poprvé ocitl závodník SCV Blatná
Letošní slavnostní vyhlášení nejzdatnějších sportovců Strakonicka ve 

velkém sále kulturního domu v okresním městě bylo důležité i pro klub 
SCV Blatná. Poprvé v historii ceremoniálu převzal na pódiu ocenění jeho 
zástupce - triatlonista Jaroslav Pudil ze Strakonic. Už samotná nominace 
byla považována za velký úspěch. A když nakonec Jaroslav Pudil zaujal 
„čistý střed“- páté místo z deseti , byl tento výsledek přijat s nadšením 
a uznáním.

Před odchodem ze sálu odpověděl Jaroslav Pudil na několik otázek:
„Jak jsi přijal zprávu o své nominaci mezi – nej sportovce okresu?“

„Přiznám se, že vzhledem k medailovému úspěchu na Mistrovství Evropy 
v dlouhém triatlonu v Praze jsem ve skrytu duše v nominaci doufal.“
„S jakým umístěním jsi počítal?“

„Byl jsem velice potěšen za samotnou nominaci a jakýkoliv úspěch jsem 
už považoval za nadsvatbu.“
„Takže máš z páté pozice radost?“

„Určitě - dá se říct, že jsem byl příjemně překvapen, protože triatlon nepa-
tří mezi nejznámější sporty. Je vidět, že se porota skládala z odborníků.“
„Zač konkrétně přišlo tvoje ocenění?“

„Především došlo k ocenění již zmíněné bronzové medaile z Mistrovství 
Evropy. Dále sehrály roli velké úspěchy v nabitém jihočeském poháru, kde 
jsem byl celkově třetí a v kategorii první. V rámci seriálu jsem jeden závod 
vyhrál celkově. Český pohár v dlouhém triatlonu mi vynesl celkovou třetí 

příčku a na Mistrovství České re-
publiky v Ironmennu v Teplicích 
jsem si sáhl na bronz.“
„Jak přijali ocenění tví rodiče, 
kteří byli v sále přítomni?“

„Byli potěšeni, neboť oni dobře 
vědí, na kolik se triatlonu věnuji.“

„Je to skvělý výsledek,“ohodno-
til umístění Jaroslava Pudila blaten-
ský starosta Josef Hosperger, který 
se osobně předávání cen zúčastnil, 
„Moc si toho vážím a samozřejmě 
budu potěšen, když se příští rok 
opět do žebříčku nejlepších dostane 
některý sportovec, registrovaný 
v Blatné.“

„Chtěl bych panu starostovi 
poděkovat za podporu a přístup 
ke klubu SCV Blatná. Velmi se 
o sportovní dění zajímá a to je u ve-
řejného činitele sympatické a chvá-
lyhodné“, dodal Jaroslav Pudil.

Vladimír Šavrda

Starosta města Blatná Josef Hospergr 
blahopřeje triatlonistovi J. Pudilovi, 

který se stal pátým nejlepším sportov-
cem okresu.

Čtyři tváře úspěšné sportovní 
kariéry Miloše Bečváře ze 

Strakonic
Není tomu tak dlouho, co byl do strakonické síně slávy uveden bývalý 

reprezentant Miloš Bečvář. Tuto poctu si více než zasloužil - během dlou-
holetého působení v oblasti vrcholového sportu si postavil pomník jako 
běžec, triatlonista, lyžař i cyklista. Dnes dvaapadesátiletý nositel slavného 
jména od roku 1990 podniká - má vlastní obchod s cyklistickým a lyžařským 
zbožím, tedy sortimentem jemu důvěrně známým, kde zajišťuje i kompletní 
servis. Aktivního sportování se nezříká ani dnes, i když teď startuje už jen 

jako „soukromá osoba“. Své cenné zkušenosti z dob reprezentace ochotně 
předává dál. Především generaci dětí a mládeže.

O vzpomínky na dobu „vavřínových věnců“ i aktuality ze současnosti 
se Miloš Bečvář podělil s našimi novinami:
„Můžete mi sdělit něco o svých prvních kontaktech se sportovním pro-
středím?“

„V sedmi letech mě otec přihlásil do TJ ČZ Strakonice, kde působil jako 
dobrovolný funkcionář. Jezdili jsme spolu na hory, kde jsem si do sytosti 
vyzkoušel sjezdovky i běžky. Nikdy mě nebavilo čekat ve frontách u vleků 
jen kvůli tomu, abych se párkrát vytáhl nahoru. Mnohem radši jsem měl 
proto běžkování, kdy jsem se svobodně pohyboval po krajině. 

Když mi bylo deset let, podařilo se mi zvítězit v závodě na Kubově Huti 
v konkurenci kluků až o dva roky staršími.“
„Výborných výsledků jste dosáhl mezi dorostenci v běžeckých přebo-
rech….“

„Na Mistrovství ČSR mladšího dorostu jsem se umístil jako osmý, ve 
starším dorostu jsem skončil pátý, podařilo se mi vyhrát učňovskou olym-
piádu za resort strojírenství.“
„Můžete shrnout své největší úspěchy sportovní kariéry?“

„Čtrnáctkrát jsem se stal mistrem republiky na lyžích. Jako triatlonista 
jsem na Mistrovství republiky obsadil šestou pozici, na horském kole jsem se 
v kategorii Masters od 35 let propracoval třikrát k mistrovskému titulu v rám-
ci republiky. Ve stejné kategorii jsem se stal na lyžích dvakrát mistrem světa. 
Zúčastnil jsem se také olympiády, kde jsem získal osmé místo a dvacátou 
příčku v běhu na padesát metrů. Pak přišly ještě nějaké dílčí úspěchy- dvakrát 
jsem vyhrál Tatranský pohár, několikrát dálkové běhy na lyžích.“
„Zažil jste v reprezentaci nějaké velké zklamání?“

„Na štafetě v mužské reprezentaci na běžeckých závodech v Lake Placid. 
Tam se mi to tedy vůbec nepovedlo. Už dávno vím, že ve snaze se co nejlíp 
připravit jsem se Šimonem trénoval v italském Cais Am zbytečně na doraz. 
Jenže tam byl krásný sníh i počasí a my jsme nedokázali odolat!“
„Jak dlouhá byla vaše reprezentační kariéra?“

„Prakticky od dorostu do nějakého roku 1995.Dneska se ještě účastním 
maratónů horských kol, hodně pořád lyžuju, ale už jako samostatný spor-
tovec, protože bez toho nemůžu být. Na vojnu jsem se dostal do Dukly 
Liberec, kde jsem vyhrál Mistrovství republiky a tak si mě tam nechali na 
hostování. Nebylo to snadné, protože jsem měl míň peněz / ve Strakonické 
Zbrojovce jsem bral jen plat dva tisíce / a musel jsem se živit tím, kde jsem 
co sehnal.“
„Byly vaše mistrovské tituly spojeny s nějakým finančním ohodnoce-
ním?“

„Kdepak, tenkrát nebylo nic. Za vyhrané Mistrovství republiky jsem 
dostal maximálně pětistovku.“
„Jaké podmínky jste měli za socialismu v reprezentaci?“

„Na závody, včetně zahraničních, jsme museli jezdit v autech z půjčovny. 
Ta cesta trvala několik dní- dneska je to mnohem snazší, létá se. Výbavu, 
kupříkladu vosky na lyže, jsme měli pochopitelně taky ubohou. Ale nechci 
si stěžovat, alespoň jsme se někam podívali a něco zažili. Problémy byly 
s vyřizováním víz - to trvalo celý měsíc, museli jsme mít čtyři pasy, když 
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jsme přejížděli ze země do země, pro každý stát jeden. No ale taková byla 
doba.“
„Jestli tomu dobře rozumím, zažívali jste originální „sparťanské podmín-
ky“ a určitě jste se nenudili….“

„Přesně tak, na to se nedá zapomenout. Těch zážitků byly mraky. Všechny 
naše výpravy byly dost dobrodružné a o legraci nebyla nouze, tvořili jsme 
dohromady bezva partu.“
„Nepřemýšlel jste někdy o tom napsat knihu ze sportovního prostředí, jak 
jste to prožíval na vlastní kůži?“

„Přemýšlel, ale tak já to mám v sobě a necítím potřebu to ventilovat. 
Každý si pamatuje, co potřebuje a hlavně chce. Moje vzpomínky by vydaly 
ne na jednu knížku, ale rovnou na tři.“
„Z reprezentační kariéry máte určitě přátelské vztahy s řadou našich 
i zahraničních sportovních špiček….“

„To rozhodně, kamkoliv přijedu na soustředění, se objeví spousta ka-
marádů z oněch dob. Když se sejdeme, tak si zaskáčeme na lyžích a různě 
zablbneme.“
„Asi nejblíž to máte ke Kateřině Neumannové…..“

„Jasně. Vídáme se především na Zadově, kde ona vlastní penzión a kam 
já jezdím trénovat. My se s Katkou známe dlouho, společně jsme začínali 
a společně jsme jezdili na lyžích.“
„Objevily se během vaší sportovní kariéry úrazy a zdravotní problémy 
nebo to nestojí za řeč?“

„Jednou před odjezdem do Ruska mi prasklo slepé střevo. Ignoroval 
jsem bolesti břicha a šel normálně na trénink. Odtud už mě odvezla sanitka 
rovnou na sál. Dodnes děkuju bohu, že se mi to stalo doma a ne někde tam 

na Ukrajině, kde byla zdravotní zařízení 
v katastrofálním stavu. To už bych tam 
asi zůstal.

Co se týče úrazů, tak ty mě potkáva-
ly hlavně na kole, když mi třeba praskla 
řídítka nebo se s kolem stalo něco jiné-
ho. Bez zlomenin se to neobešlo, to už 
prostě ke sportu patří.“
„Jaký byl zájem veřejnosti a médií za 
totality o závody, kde jste startoval?“

„Ono jak kde. Třeba na Tatranském 
poháru se sešlo až padesát tisíc diváků. 
Ale jinak u nás doma to tenkrát nebyla 
žádná sláva. Když jsem se vrátil ze 
zahraničního závodu, kde jsem skončil 
druhý, nesměl jsem se ani zmínit, že 
vyhrál Američan. Soudruzi si přáli, 

abych mluvil jen o sobě. Média se těmto sportovním kapitolám ani moc 
nevěnovala.“

 „Děkuji za rozhovor a přeji ještě dlouhá léta soukromých sportovních 
aktivit.“

V roce 1982 o Miloši Bečvářovi prohlásil jeho trenér Urbanec toto: „Je to 
kliďas. Až se zdá, že flegmatik, ale to je doopravdy jen zdání. Umí se totiž
soustředit na závod jako málokdo. Jak my říkáme, umí závodit.“

Vladimír Šavrda

POZVÁNKA NA HOKEJBAL
TJ BLATNÁ DATELS - SK PEDAGOG Č.BUDĚJOVICE

Blatenští hokejbalisté  se v neděli 21. března  podruhé během čtrnácti 
dnů představí před domácím publikem. Navíc je v prvním kole nadstavbové 
části II.NHbL čeká znovu českobudějovický Pedagog. Po vypjatém remi-
zovém utkání v Blatné a prohře v Písku chybí týmu stále pouhé dva body 
na pozici zajišťující postup do závěrečné vyřazovací části sezony! Přijďte 
v neděli podpořit „Datly“  v další důležité bitvě o play-off. Utkání bude jak 
je již tradicí doprovázeno hudební produkcí, pro diváky je připraveno bohaté 
občerstvení a tradiční soutěž o cenu. Zápas začíná ve 14:00, doprovodný 
program s rozcvičením týmů o půl hodiny dříve. Přijďte podpořit blatenské 
hokejbalisty!

Výsledky uplynulých dvou kol:  
TJ Blatná Datels - SK Pedagog ČB 2:3 sn (0:1)(1:1)(1:0)  Paukner, 
Bolina
HC ŠD Písek - TJ Blatná Datels  8:3 (2:2)(4:1)(2:0)  Bolina 2, Rádr O.

Tabulka II.NHbL-jih po 14.kole
1. SK Suchdol n/L    91:28     38
2. HBC Zliv                 87:34     37 
3. TJ Vltava ČB          87:56     27
4. HC ŠD Písek          46:50     22
5. SK Pedagog ČB    35:47     16 
6. HBC Tábor             37:59     12
7. TJ Blatná Datels    42:89     10
8. TJ Stars S.Vrbné    25:87        6

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Jaro si kone�n� otevírá vrátka a turistická sezóna 
pomalu za�íná. Zimní kabáty bychom už nejrad�ji 
nadobro odložili hluboko do sk�íní a nastavili svou tvá�
slune�ním paprsk�m, které nám po dlouhé zim� dodají 
energii. I když to lze u�init i te�, v �asném jarním období! 
V místech našemu kraji vzdálen�jších panuje v tuto chvíli 
krásné slunné po�así.  Tak t�eba v Austrálii - u našich 
protinožc� - pomalu ustupuje extrémn� horké léto a je 
p�íjemných 30 °C. Ideální doba pro cestování, koupání 

se v Tichém oceánu a potáp�ní �i šnorchlování na úžasn� barevném a jedine�ném „Velkém 
korálovém útesu“ - Great Barrier Reef. Mnoho dalších míst je ideální navštívit práv� v zimních m�sících, 
protože jde o období s nejmenším množstvím deš�ových srážek. Z t�ch nejznám�jších míst bych cht�la 
zmínit nap�íklad Thajsko, Srí Lanku, Indii, Nepál, Filipíny, Kubu, Dominikánskou Republiku a Karibik v�bec. 
Jsou to místa s naprosto jinou kulturou, je nádherné ji poznat. V ulicích voní ko�ení a vlají barevné šátky, 
jinde se poku�ují doutníky a šumí tyrkysov� pr�zra�né mo�e, osv�žujete se �erstvým kokosem �i sladkým 
š�avnatým ananasem, který ješt� ráno rostl na plantáži… Nechali jste se unést? Jde o místa exotická a 
vzdálená a p�itom díky letecké síti tak blízká. Nejkratší let do teplých kraj� trvá nyní cca 4 hodiny a za 
tuto dobu se ocitnete ve slunném Egypt�. Pr�m�rná teplota pro b�ezen je 25 °C. Velice p�íznivé klima 
mají b�hem celého roku Kanárské ostrovy. Doba letu je p�ibližn� 4,5 hod a poletíte-li ješt� te� v b�eznu, 
ocitnete se v p�íjemných 23 °C.  Jen se odhodlat a vyrazit a prom�nit sen ve skute�nost! K oh�átí se 
nabízí i další varianta, která je hojn� využívaná v lét�, ale práv� v zim� má, myslím si, ješt� v�tší kouzlo. 
Oh�át se, je možné i b�hem jednoho dne. Ur�it� jste už slyšeli o termálních lázních Bad Füssing, které se 
nachází jižn� od n�meckého Pasova. Pokud ne, tak v�zte, že areál nabízí mnoho bazén� s termální 
vodou sloužících jak na plavání tak pro relaxaci v podob� masážních proud� �i
perli�kových lázní, velkou raritou je 120 m dlouhý proudový kanál, zajít m�žete do 
sauny a jist� objevíte i mnoho dalších báje�ných míst. Velice rádi Vás vezmeme 
s sebou na sobotní výlet 27. 3. a 24. 4. P�ij�te si k nám pro bližší informace. I b�hem 
jediného dne si p�íjemn� proh�ejete a uvolníte celé t�lo a odpo�inete si od všedních 
starostí. Víme,  že si to zasloužíte!  
Každý m�síc vychází nové �íslo magazínu Tim. Najdete v n�m mnoho informací a tip�
na cestování po �echách. Je zdarma k dostání v informa�ním centru a cestovní 
kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží.   

T�šíme se na Vaši návšt�vu. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team 
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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


