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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Pozvánka na výstavu do Tvrze ve Lnářích
Církevní stavby patří i na Blatensku mezi významné památky. Jsou 

dominantami mnoha obcí a dotváří ráz krajiny, kterou Ladislav Stehlík 
nazval příznačně „zemí zamyšlenou“. Některé z nich, jako například kos-
tely v Blatné, Paštikách či Újezdci, překračují svým umělecko-historickým 
významem hranice regionu a řadí se k těm nejhodnotnějším v naší zemi. 
Díky nim zanechali na Blatensku své stopy významní architekti, jakými 
byli Benedikt Ried nebo Kilián Ignác Diezenhofer.

Není to však pouze památková hodnota, která si zaslouží naši pozornost. 
Kostely a kaple hrály a někde dodnes hrají 
neobyčejně důležitou roli v životě člověka 
a společnosti. Nejsou jen místem setkávání lidí 
s Bohem, ale především setkávání lidí mezi 
sebou navzájem. Pravidelné bohoslužby, ze-
jména nedělní, na nichž se v dřívějších dobách 
shromažďovalo v podstatě veškeré obyvatel-
stvo toho kterého města či vsi a vsí okolních, 
jež do konkrétní farnosti příslušely, nabízely 
před svým zahájením a po skončení značný 
prostor ke komunikaci o veřejných i soukro-
mých událostech uplynulého týdne. Nejedna 
obchodní transakce měla svůj počátek nebo 
byla přímo dojednána během cesty na nedělní 
bohoslužbu. Setkávání lidí na církevních obřa-
dech bylo také projevem jejich sounáležitosti 
s místem a sdílení stejných morálních hodnot, 
ať už jejich uplatňování v běžném životě 
vypadalo jakkoli. Pro vyšší vrstvy venkovské 
a městské společnosti představovala účast na 
bohoslužbách příležitost k reprezentaci své 
osoby a rodiny. Usedání v kostelních lavicích 
se pak řídilo svými pravidly, každý zde měl 
své místo, které nezřídka odpovídalo jeho 
postavení v dané komunitě. Na bohoslužby 
přirozeně docházeli i šlechtici se svými ro-
dinami, kteří měli nad jednotlivými kostely 
patronát. Mnozí si zde přímo zřídili rodinná 
pohřebiště, aby místo posledního odpočinku 
nalezli v posvátné půdě a měli jistotou, že se 
za spásu jejich duší bude modlit co největší 
množství věřících, kteří tak a rovněž díky 
mnohdy výtvarně neobyčejně propracovaným 
náhrobníkům a epitafům trvale vnímali jejich památku.

Tak jako byly kostely či kaple místy setkávání lidí, byla společnou i péče 
o jejich údržbu. Bylo-li třeba provést celkovou opravu nebo nakoupit obrazy, 
nové oltáře či zvony, považovali mnozí za svou přirozenou povinnost, jiní 
za vhodné či alespoň společensky nezbytné, přispět finančně, materiálně
nebo i fyzickou prací. Společný cíl pak posiloval soudržnost městské či 
venkovské komunity, i když důvody a zájmy jednotlivců byly při tom 
mnohdy velice různorodé.

Ve starších dobách ovšem plnily kostely i jiné funkce. Často bývaly 
jedinou kamennou stavbou ve vsi a mohly tudíž sloužit také jako poslední 
útočiště obyvatel v případě vojenského útoku a jako skladiště nejcennějších 
předmětů. U některých dokonce dodnes můžeme nalézt prvky umožňující 
v minulosti aktivní či pasivní obranu. Kostelní věže naopak nezřídka před-
stavovaly důležitý orinetační bod v krajině. Většina kostelů byla opatřena 
zvony, jejichž vyzvánění usnadňovalo lidem orinetaci v čase, oznamovalo 

nástup k výkonu robotních povinností, ohlašovalo důležité události (boho-
služby, pohřby), ale také živelní katastrofy (požáry, povodně) nebo útok 
nepřátelského vojska.

Kostely tedy nestavěla církev či šlechta a další privilegované vrstvy spo-
lečnosti minulých věků jen pro sebe, jak se na první pohled může zdát těm, 
kteří se nechtějí dopátrat podstaty věci a spokojí se jen s povrchním hodno-
cením. Stavěli je lidé pro lidi ke společnému užitku a tím, že jim věnujeme 
svoji pozornost, ať už zájmem o jejich historii nebo snahou o jejich údržbu, 
vzdáváme úctu především práci mnoha generací našich předků.

Přiblížit historii a upozornit na význam, památkovou hodnotu a v někte-
rých případech i neutěšený stav kostelů a kaplí 
na Blatensku je cílem výstavy s názvem „Svatá 
místa, Kostely a kaple na Blatensku, jejich 
historie a architektura“, která  proběhne od 
1. března do 14. dubna 2011 ve výstavních 
prostorách Galerie a infocentra Tvrze Lnáře, 
a kterou doplní 25. března odborná přednáška 
o architektonicky nejzajímavějších církevních 
stavbách regionu. Na přípravě obojího se 
významnou měrou podílí Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště v Českých 
Budějovicích za podpory Biskupství českobu-
dějovického.

Výběr staveb pro výstavu a přednášku zahr-
nuje v prvé řadě kostely a kaple ležící na území 
Svazku obcí Blatenska (Blatná, Bělčice, Ka-
dov, Kocelovice, Paštiky, Radomyšl, Sedlice, 
Újezdec, Záboří, Zadní Zborovice). Přidány 
byly ovšem i zajímavé stavby ze sousedního 
Plzeňského a Středočeského kraje, které v mi-
nulosti spadaly do blatenského okresu, tzn. 
Kasejovice, Bezděkov, Budislavice, Dožice 
a Hvožďany.

Výstavu by nebylo možno zrealizovat bez 
obětavé pomoci mnoha lidí, kterým bych zde 
chtěl vyslovit upřímné poděkování. Jsou to:

Mgr. Roman Lavička a Ing. Jana Štor-
ková z Národního památkového ústavu v Čes-
kých Budějovicích, kteří pořídili podrobnou 
dokumentaci vybraných kostelů jako podklad 
pro výstavu a přednášku, které se ujal pan 
Mgr. Lavička.

P. Heřman Fritsch, děkan v Blatné a administrátor farností Kadov 
a Černívsko, P. Josef Charypar, děkan v Březnici a administrátor farností 
Bělčice, Bubovice, Drahenice, Mirovice, Pohoří a Tochovice, P. Mgr. Ro-
bert Konrad Paruszewski, administrátor farností Kasejovice, Lnáře, Bu-
dislavice a Kotouň, P. Jiří Cihelna, administrátor farností Sedlice, Radomyšl 
a Záboří, P. Mgr. Ivo Prokop, administrátor farností Starý Rožmitál, Bohutín 
a Hvožďany a dále Obec Mladý Smolivec, manželé Krejčovi (Dožice), 
Marie Boušová (Kasejovice), Josef Zeman, starosta obce Bělčice, manželé 
Hájkovi (Blatná), Zdeněk Válal (Březí), Jiří Šťástka (Hvožďany), manželé 
Šulcovi (Bezděkov) a manželé Komanovi (Paštiky), kteří umožnili a zajistili 
přístup do vybraných kostelů k provedení fotodokumentace a podrobnému 
seznámení se s nimi.
Bližší informace k výstavě a přednášce naleznete na: tvrz.lnare-obec.cz. 

Vladimír Červenka 
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

Vydejte se za církevní architekturou Blatenska

Interiér blatenského kostela.
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 KTUALITYA

Zima je pomalu na ústupu, i když nás asi ještě 
trochu potrápí. Jaro se hlásí jen velmi tenounce, 
ale  určitě jste již na zahrádkách objevili vyrá-
žející sněženky, bledule, krokusy či kvetoucí 
čemeřice, které však nyní opět přikryl únorový 
sníh. Masopust také vrcholí. Čeká nás předve-
likonoční půst. Letošní jarní svátky připadají až 
na  24.-25. dubna.

Masopustní pranostika také mj. říká:

JEDÍ-LI SE KOBLIHY NA SLUNCI, 
BUDOU SE MALOVANÁ VEJCE JÍST NA 
PECI.

Jaké ty letošní VELIKONOCE budou, se 
ukáže, a i když jsou ještě daleko, u nás můžete  
některá velikonoční překvapení zakoupit již 
nyní. Do velikonočních svátků budeme nabídku 
doplňovat  a velikonoční prodej zahájíme v polo-
vině března, tedy asi měsíc před Velikonocemi. 
V nabídce opět najdete: kraslice, vizovické, 
perníčky, pomlázky, řehtačky, píšťalky, ošatky, 
košíčky, svíčky z včelího vosku aj. Objevíte také 
řadu novinek.

Šest postních nedělí, které nás do jarních 
svátků čekají, má připomínat Kristovo utrpení. 
Počítají se od Popeleční středy. Každá z nich 
dostala také  svůj lidový název:

První neděle – ČERNÁ, PUČÁLKA nebo 
také LIŠČÍ – podle tmavé barvy šatů kajících se, 
nebo pokrmu z namočeného usmaženého hrachu 
a také podle preclíčků, které se dětem navěšovaly 
na stromy (který prý ztratila liška)

Druhá neděle – PRAŽNÁ – podle pokrmu, 
pražení obilí – pražmo, nebo také SUCHÁ – jdou-
cí po suchých dnech.

Třetí neděle –KÝCHAVNÁ – Kolikrát v ten-
to den kýchnete, tak dlouho ještě budete živ

Čtvrtá neděle – DRUŽEBNÁ, RŮŽOVÁ či 
STŘEDOPOSTNÍ

Pátá neděle – SMRTNÁ nebo SMRTELNÁ 
– podle vynášení Morany, smrti

Šestá – KVĚTNÁ, KOČIČKOVÁ nebo také 
PAŠIJOVÁ – od vítání přijíždějícího Krista do 
Jeruzaléma květy, svěcení kočiček, pašijí zpíva-
ných  na mších.

NÁŠ TIP NA BŘEZEN – CD – francouzský 
šanson (60,- Kč, tentokrát trochu netradiční, 
ale vhodný dárek – E.Piaf, CH.Aznavour, G. 
Becaud)

E. Fučíková 
Lidové řemeslo

Správní odbor 
Městského úřadu 
Blatná informuje

Občanské průkazy
Platný občanský průkaz je povinen mít občan 

České republiky, který dosáhl věku 15 let a má 
trvalý pobyt na území České republiky. Občan, 
který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti 
k právním úkonům, může mít občanský průkaz 
jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem 
ustanovený opatrovník. Občanský průkaz lze 
použít jako cestovní doklad do států Evropské 
unie. Žádost o občanský průkaz, s potřebný-
mi doklady a fotografií občana se podává na
kterémkoli matričním úřadu nebo úřadu obce 
s rozšířenou působností, žádost se podává osob-
ně nebo prostřednictvím jiné osoby, k převzetí 
vyhotoveného občanského průkazu se již občan 
musí dostavit osobně.

Žádost k vydání 1. občanského průkazu je 
možno podat nejdříve 60 dnů před dosažením 15 
let, nejpozději v den 15. narozenin. Za občana 
mladšího 15 let žádá o občanský průkaz jeho zá-
konný zástupce. K vyplněné žádosti o 1. občanský 
průkaz se přikládá  fotografie, rodný list dítěte
a doklad o státním občanství (např. platný cestov-
ní pas dítěte nebo osvědčení o státním občanství, 
které vydává bezplatně Krajský úřad Jihočeského 
kraje České Budějovice – žádost lze podat pro-
střednictvím odboru správního MěÚ Blatná, pro 
občany s trvalým pobytem v obvodu Matričního 
úřadu MěÚ Blatná, příp. na Matričních úřadech 
OÚ Bělčice a Lnáře, MěÚ Sedlice, pro občany 
mající trvalý pobyt ve správním obvodu těchto 
matričních úřadů).

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
s dobou platnosti 10 let u občanů starších 20 let, 
a 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let je vy-
hotoven do 30 dnů od podání žádosti. Při splnění 
zákonných podmínek lze vydat občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 
rok nebo 1 měsíc.

V případě porušení povinností daných záko-
nem o občanských průkazech se občan dopouští 
přestupku se sankcí až 15 000,- Kč (nepožádání 
o 1. občanský průkaz v 15 letech), se sankcí 
až 10 000 Kč, např.  pokud si občan nepožádá 
o vydání nového občanského průkazu do 15 pra-
covních dnů od obdržení oddacího listu, úmrtního 
listu manžela, rozsudku o rozvodu, po uplynutí 
doby platnosti, ohlášení ztráty, po zrušení trvalého 
pobytu atd. Tato sankce hrozí občanovi i v případě 
porušení povinnosti mj. chránit občanský průkaz 
před ztrátou, odcizením, poškozením. 

Občanské průkazy od roku 2012
Počátkem příštího roku se začnou vydávat 

občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP), 
žádosti budou vyřizovány obdobným způsobem 

jako u e-pasů, dalším typem budou občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji a bez stro-
jově čitelných údajů. Nově bude moci požádat 
o občanský průkaz i občan mladší 15 let a občan 
bez trvalého pobytu na území České republiky. 
V případě, že si občan požádá o nepovinný e-OP, 
je stanoven správní poplatek 500,- Kč. Dosavadní 
občanské průkazy jsou platné po dobu v nich 
vyznačenou.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů
Upozorňujeme rodiče dětí mladších 10 let, že 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro 
všechny státy Evropské unie, dnem 1. července 
2011 bude zrušeno zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů. 

K podání žádosti o zápis dítěte mladšího 10 
let do cestovního dokladu rodič předkládá svůj 
cestovní doklad, rodný list dítěte, oddací list 
rodičů (příp. rodný list jednoho rodiče). Správní 
poplatek činí Kč 50,-.

Zápisy dětí mladších 10 let v cestovním do-
kladu rodičů jsou platné do 26. června 2012. Po 
tomto datu bude moci i dítě mladší 10 let cestovat 
pouze s vlastním cestovním dokladem. 

Doklady potřebné k vycestování
K vycestování do státu Evropské unie občané 

starší 15 let mohou použít jako cestovní doklad  
platný občanský průkaz. Do ostatních států lze 
cestovat jen s platným cestovním dokladem. Ro-
dič prokazuje údaje k dítěti zapsanému v občan-
ském průkazu pouze na území České republiky. 
Do 26. června 2012 mohou děti mladší 10 let 
cestovat s rodiči, pokud jsou zapsány v  cestovním 
dokladu rodiče, po tomto datu musí mít všechny 
děti vlastní cestovní pas.

Cestovní doklady
Od dubna 2009 jsou vydávány cestovního pasy 

se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji (dále „e-pas“), který obsahuje 
fotografii občana a otisky prstů. Otisky prstů se
pořizují u občanů starších 12 let. Správní popla-
tek za vydání cestovních dokladů činí u občanů 
starších 15 let 600 Kč s platností 10 let, u dětí do 
15 let 100 Kč s platností 5 let. 

Každý občan, který bude žádat o cestovní 
doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat, je povinen se osobně dostavit k příslušnému 
úřadu obce s rozšířenou působností dle jeho 
trvalého pobytu, děti a mladiství do 18 let s do-
provodem rodičů, na Městském úřadu Blatná je 
příslušným místem odbor správní. Po předložení 
potřebných dokladů (občanský průkaz, cestovní 
pas, příp. rodný list), již se nepřikládá fotografie
ani nevyplňuje písemná žádost, ale pracovnice 
odboru pořídí biometrické údaje, tzn. fotografii
a otisk prstů rukou občanů starších 12 let, poté 
vytiskne žádost, kterou občan podepíše. Podpis se 
digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Podání 
žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat 
do centra za účelem jejich dalšího zpracování při 
výrobě cestovního pasu. 

(pokrač. na str. 4)
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky o obci. Ke každé obci se vážou nějaké tradice, zvyky a obyčeje. Ve Skaličanech 

některé staré zvyky a tradiční akce bohužel zanikly. Přestaly se pořádat taneční zábavy, nekonají se ochotnická představení, dříve ve vsi zcela běžná a neko-
nají se ani hasičská cvičení. Zanikly i pobočky organizací dříve v obci činných (např. Čs. svaz žen a Čs. červený kříž). Naopak některé tradiční záležitosti 
se podařilo udržet do dnešních dnů a některé se podařilo i obnovit (např. májka a dětský den). Mezi ty, které nikdy nezanikly se řadí velikonoční rachtání 
či Mikuláš. S několika přerušeními se i nadále pro-
vozuje pálení čarodějnic, které se ve Skaličanech 
v minulosti odehrávalo na Vyhlídce. V těchto místech 
se za dob první republiky pálil i tzv. Masarykův oheň, 
poprvé v roce 1938. Občané si tak připomínali výročí 
narození Tomáše G. Masaryka, prvního Českosloven-
ského prezidenta. Později byla vatra z bezpečnostních 
důvodů přesunuta na jiné místo. Připomínka výročí 
první písemné zmínky o obci se uskuteční ve dnech 
20. až 22. května 2011. Publikace věnovaná historii 
a současnosti Skaličan se dokončuje. 

Václav Cheníček

Velikonoční rachtání,(kolem roku 1960), zleva 
Karel Dlabač, Jiří Vylita, Jaroslav Šoun, Josef Kra-
tochvíl, Václav Cheníček, Josef Vejšický, Stanislav 
Cheníček, Jiří Chlanda a Jan Chlanda (foto archiv 
rodiny Vylitových)

Pohřební služba 
města Blatná

Zemřelí – leden 2011
Adolf Vojík, Sedlo, nar. 1927
Ludmila Heimlichová, Blatná, nar. 1952
Věra Silovská, Kasejovice, nar. 1937

Plánovaná oprava 
kremační pece

V pondělí 14. února začala plánovaná oprava 
kremační pece blatenského krematoria. Jedná 
se o opravu menšího rozsahu, kdy je vyměněna 
podlaha, vyzdívka stěn a vrata pece. Oprava byla 
ukončena ve čtvrtek 17. února a neměla vliv na 
provoz krematoria. Poslední oprava se prováděla 
na jaře v roce 2008, kdy byla provedena generální 
oprava celé pece. Kremační pec blatenského kre-
matoria je výkonná technologie špičkové kvality 
a splňuje vysoké provozně-technické nároky včet-
ně požadavků 
na etiku pro-
cesu kremace 
a ekologickou 
nezávadnost. 
Ročně je zpo-
pelněno kolem 
2000 těl. Od 
počátku provo-
zu krematoria 
v roce 1974 
bylo zpopel-
něno celkem 
74 700 těl.

Svoz komunálního 
odpadu v Blatné
Vážení občané, blatenští podnikatelé.
Technické služby města Blatné s. r. o. Vás tou-

to cestou informují o zvětšujících se problémech 
při svozu komunálního odpadu v Blatné.

Nezřídka se již v loňském roce stávalo, že 
při svozu komunálního odpadu ukládaného do 
plastových či plechových popelnic, případně do 
žlutých plastových pytlů, které lze zakoupit na 
Technických službách, dochází k umísťování 
dalšího odpadu uloženého v jiných plastových 
pytlích (ať již černé či modré barvy), k těmto 
nádobám určených k řádnému svozu. Tato situ-
ace se bohužel nelepší ani v roce letošním, spíše 
naopak těchto lokalit přibývá. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o odpad, který do řádného svozu již 
nepatří a vyskytne-li se takto uložený u popelnic 
jednotlivých občanů či u popelnic před provozov-
nou příslušného podnikatele, nebude již nadále 
pracovníky Technických služeb pracujících na 
úseku svozu komunálního odpadu odvážen k li-
kvidaci na skládce odpadů Hněvkov. 

Proto Vás touto cestou žádáme o větší spo-
lupráci při třídění odpadů a využívání sběrného 
dvora umístěného v ulici Čechova a místní pod-
nikatele žádáme o případné zakoupení dalších 
nádob na komunální odpad, pokud již zakoupená 
kapacita dále nevyhovuje.

Předem Vám velmi děkujeme za Vaší spo-
lupráci.

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

Svoz odpadkových 
košů v Blatné

Již v minulém týdnu jste mohli vidět pohybo-
vat se po Blatné nový malotraktor s rekonstruo-
vaným valníkem určený pro svoz odpadkových 
košů. Malotraktor VEGA byl zakoupen v prosinci 
loňského roku a svou premiéru si odbyl na zimní 
údržbě města při prohrnování a posypu chodníků. 
V ostatních měsících v roce bude sloužit právě ke 
svozu odpadkových košů a v rámci této činnosti 
je prováděno i doplňování papírových pytlíků na 
psí exkrementy. Touto činností je u Technických 
služeb pověřen p. František Cihlo, kterého takto 
budete pravidelně vídat.

Věříme, že i tímto přispějeme ke zkvalitnění 
námi poskytovaných služeb. Níže přikládáme 
snímek nového stroje.
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(dokončení ze str. 2)
V případě, že občan, který není držitelem platného cestovního dokladu, 

potřebuje vycestovat dříve než je lhůta k vyrobení e-pasu, může požádat 
o vydání tohoto dokladu bez strojově čitelných údajů. Předkládá se vypl-
něná žádost, občanský průkaz a 2 fotografie. Platnost dokladu je pouze 6
měsíců a správní poplatek činí u občanů starších 15 let 1 500 Kč a u občanů 
mladších 15 let 1 000 Kč. 

Vydání 1. cestovního dokladu dětem do 15 let
K žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěte do 15 let je nutné předložit 

mj. osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení vydává krajský úřad 
podle trvalého pobytu dítěte. Žádost lze podat osobně na Krajském úřadu 
v Českých Budějovicích nebo prostřednictvím správního odboru MěÚ Blat-
ná pro občany mající trvalý pobyt ve správním obvodu Matričního úřadu 
MěÚ Blatná nebo  prostřednictvím matričních úřadů OÚ Lnáře, OÚ Bělčice 
a MěÚ Sedlice, pro občany mající trvalý pobyt v těchto správních obvodech . 
K vyplněné žádosti o osvědčení o státním občanství, kterou podává zákonný 
zástupce dítěte, je nutno přiložit rodný list dítěte, oddací list rodičů (popř. 
rodný list jednoho rodiče), občanský průkaz rodiče. Správní poplatek činí 
Kč 100,- splatný na účet Krajského úřadu České Budějovice. 

Neplatné cestovní doklady
Cestovní pas, jemuž skončila doba platnosti, je povinen držitel odevzdat 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle svého trvalého pobytu, 
pro občany správního obvodu MěÚ Blatná je příslušným místem odbor 
správní. V zákoně o cestovních dokladech je také stanovena povinnost 
osobám, které mají cestovní pas zemřelé osoby, tento doklad odevzdat. 
V případě porušení těchto povinností se občané dopouští přestupku se sankcí 
až 10 000,- Kč.

Více informací získáte na Městském úřadu Blatná, správní odbor, nebo 
na tel. 383 416 202 – 3.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Městského úřadu Blatná 
je vymezen územím obcí:

Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, 
Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, 
Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, 
Uzenice, Uzeničky, Záboří. 

Matriční obvody:
MěÚ Blatná – Blatná, Bezdědovice,  Bratronice, Buzice, Čečelovice, Ha-
jany, Chlum, Kadov, Lažany, Lažánky, Lažánky, Mačkov Myštice, Záboří
OÚ Bělčice – Bělčice, Hornosín, Chobot, Uzenice, Uzeničky
OÚ Lnáře – Lnáře, Březí, Kocelovice, Tchořovice, Předmíř
MěÚ Sedlice – Sedlice, Lom, Škvořetice.

V Blatné 9. února 2011
Hana Valachová, správní odbor

Správní odbor Městského 
úřadu Blatná informuje

Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz      e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

P O L I C I E   Č R
S kriminalisty strakonicka o kriminalitě, o ochraně před ní, 

o ochraně seniorů před kriminálníky a o některých vyřešených 

kriminálních případech v okrese.

Do you speak English? (leden-červen 2011)

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, 

základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.

Začátek kurzů, přihlašování v týdnu od 3.1.2011. 
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná 
tel.: 732 37 47 58,  e-mail: lubos.vins@seznam.cz

TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 
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Zdravíme všechny příznivce letních prázdnin a táborů pro děti obzvláš-
tě! Sice je za okny ještě nevlídno, ale přípravy pro letní tábor, který pořádá 
občanské sdružení Mirotický paprsek jsou zahájeny! 

Co se chystá? Především zábava! Ale také trochu poučení…..proč 
se něco učit o prázdninách? Ono to vlastně ani moc učení nebude – spíš 
taková zkouška. Zkouška čeho? No přece vás – dětí. Nebude to o tom, 

kdo toho vydrží víc. Zda vy – děti, nebo my - vedoucí. (Myslím, že jsou síly vyrovnané.)Bude to 
spíš o tom, objevit něco nového(teda spíš staronového) a vyzkoušet si, zda to vůbec může v praxi 
fungovat. To by za pokus stálo, ne? Pro ty z vás, kdo to budou chtít „zkusit“ je připraven 7-denní 
tábor v Rekreačním zařízení Lučkovice. Nabízíme vám prožít společně přelom prázdnin (termín 
je od 23.7.2011 – 30.7. 2011). Úspěšnost na přežití takovéto akce je téměř zaručena. Jistě budete 
se mnou souhlasit, že „sedmička“ je šťastné a magické číslo –  7 pobytových dní v 7. měsíci tohoto 
roku je záruka na přežití víc než jistá! Zvlášť pokud se nám podaří vás rozdělit do 7 skupin . Takže 
– jdete do toho s námi?

Pokud ano, tak  je třeba vyplnit Předběžná přihláška. Tu na-
jdete na www.mpaprsek.cz společně s podrobnými informacemi 
o ceně, pobytu a programu. Další možnost je si o přihlášku napsat 
nebo zajít přímo do sídla občanského sdružení Mirotický paprsek 
na adrese: Mirotice, K Dolejšímu mlýnu 38, PSČ 398 01, případně 
zatelefonovat na č.777267969 a domluvit se přímo s Martinou 
Vokatou.

Pokud jste se nerozhodli, můžete sledovat další podrobnosti 
o přípravách tábora na našich webových stránkách, ale vystavujete 
se nebezpečí, že bude tábor obsazen bez vaší účasti.

Obrázek vám napoví do jaké doby a na jaké místo se tentokrát 
vypravíme. Už se všichni těšíme. Martina Vokatá – hlavní vedoucí 
tábora

Co je české, to je 
hezké

Nedávno proběhla na Internetu zpráva, že při 
vrcholné návštěvě čínského prezidenta v USA 
při recepci hrál čínský klavírista melodii protia-
merické písničky. Šlo o melodii z propagačního 
čínského firmu natočeného koncem padesátých 
let. Film oslavoval čínské „dobrovolníky“ (peč-
livě cvičené), kteří bojovali proti Jihokorejcům 
a Američanům ve smutné korejské válce, ve které 
šlo o to, zda se i celá Korea připojí k socialistic-
kým státům. Protože film je známý a přehrávaný 
pouze v Číně, američtí úředníci, kteří rozhodovali 
o průběhu návštěvy, pro ně neznámou písničku 
povolili.

Nemusím souhlasit se všemi kroky americké 
politiky. Přesto se mne tato událost dotkla. Jde 
o stejnou neúctu, jako kdybych já jako turista 
v cizí zemi chtěl vejít do kostela, mešity nebo 
synagogy v šortkách a v tílku, jak jsem zvyklý 
chodit v létě v ČR. 

Není tajemstvím, že existují dvě ohniska 
světového napětí, která mohou vyústit ve světový 
konflikt. Jednak mezi Íránem a Izraelem. A mezi 
USA a Čínou. Ve všech těchto zemích existují 
choré mozky ve vrcholných funkcích, které se 
domnívají, že vojenským zničením protivníka 
se vyřeší ty i ony problémy. V demokratických 
zemích, kde má vůle lidu větší váhu a existuje 
pluralita názorů podporovaná svobodným tiskem, 
je těžší přesvědčit lidi o nutnosti války. V autorita-
tivních zemích lze snáze ovládnout masy.

Překvapivě mnoho lidí v ČR odsuzuje USA. 
Zapomínají na roli Spojených států při uznání 
samostatného Československa v roce 1918. Za-
pomínají na roli amerických vojáků, kteří umírali 
v cizích zemích za demokracii v 1. a 2. světové 
válce. Zapomínají na plody demokracie a svo-

body, které bereme naprosto samozřejmě. (Jsou 
tu samozřejmě velké problémy, jako egoismus 
a nenasytnost majitelů firem, lidí ve vrcholných 
funkcích ve firmách, finančních institucích a úřa-
dech, korupce, zneužívání pravomoci, opovrho-
vání obyčejnými lidmi, podřízenými. Únik lidí 
k alkoholu, drogám, závislostem. Tyto problémy 
podkopávají samotné základy společnosti. Mys-
lím si, že tyto věci se pomalu zlepšují a budou se 
měnit.) Já osobně jako obyčejný člověk si myslím, 
že je lepší být chudší, ale svobodný, svobodně se 
rozvíjet bez toho, aby mi někdo shora nakazoval, 
co mám a nemám číst, čemu mám a nemám věřit. 
Myslí si někdo snad, že pokud roli světového 
četníka převezme Čína, bude se národům světa 
a obyčejným lidem žít lépe?

V duchovní rovině je třeba se modlit za svě-
tový mír. Ve fyzické rovině můžeme také něco 
učinit. 

Je překvapivé, jak lidé v západních zemích 
přednostně kupují domácí zboží. U nás tento trend 
není tak výrazný pravděpodobně proto, že jsme 
dříve jako obyvatelé socialistického státu vzhlíželi 
k západnímu zboží. Nemíním to absolutně. Lidé 
by se měli občas obohatit cizími výrobky. A je 
chvályhodné podpořit chudé, kupříkladu africké 
země, koupí jejich zboží. Přesto si myslím, že 
bychom měli upřednostňovat zboží vyrobené 
v regionu, kde bydlíme. Podporujeme tím pra-
covní místo souseda, který ve firmě pracuje a on 
podobnou koupí podporuje mne. Navíc jsme 
tím ohleduplní k přírodě, Matce Zemi, kterou 
nezatěžujeme přepravou nekvalitního zboží přes 
půlku světa.

Pokud není možné koupit výrobek z regionu, 
kde žiji, tak je dobré koupit zboží vyrobené 
v ČR. Až poté kupovat zboží vyrobené v EU 
nebo USA. 

Jsme nyní zaplaveni levným asijským, přede-
vším čínským zbožím. Obvykle platí, že kolikrát 
je zboží levnější, tolikrát má také nižší životnost. 

Je opravdu dobré upřednostňovat kvalitní české 
zboží, nebo aspoň zboží vyrobené v EU. I zde je 
třeba opatrnosti, již i některé západní značky mají 
malým písmem napsáno „Made in China“, nebo 
méně nápadné „Made in PRC“. 

Již je zlikvidován český textilní průmysl, jsou 
likvidovány hračkářské firmy, elektroprůmysl 
a strojní průmysl. Číňané již do Evropy dovážejí 
počítače, elektrospotřebiče, motorky a čtyřkolky 
s poloviční či třetinovou cenou, oproti evropským, 
ale také se stejným poměrem životnosti. V ČR 
jezdí první čínské autobusy. Roste tlak na dovoz 
čínských osobních automobilů do Evropy. Tento 
trend je zničující a jsou poslední roky, kdy jej 
lze zastavit. Koupí čínského výrobku nejenže 
podporujeme nezaměstnanost v ČR, ale finančním 
tokem do Číny krmíme draka, jehož úmysly ne-
jsou vůči nám čisté. Nemám nic proti obyčejným 
lidem žijícím a těžce pracujícím v ČLR. Mám na 
mysli vrcholnou čínskou politiku.

Měl by zesílit i tlak českých politiků, aby na 
úrovni EU jednali s USA, Japonskem, Austrálií, 
aby byl zákaz nebo přísná regulace vývozu tech-
nologií a výroby, které západní nadnárodní spo-
lečnosti s vidinou svého většího zisku přesouvají 
do Číny. Jsem optimista a věřím, že po roce 2012 
bude dobře. Ale to je téma na jiný článek.

A. D. 2011

Program na březen 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, 
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu
odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti 
do 6 let) 
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky 
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 
4-7 let
PÁ: 16.45 – 19.30 – Hubneme se STOBem 

Program na pondělky a středy
2.3.  - Přáníčka
7.3.  - Ozdobné kelímky
9.3.  - Jaro se blíží
14.3.- Tiskáme
16.3.- Jarní louka
21.3.- Probouzíme jaro
23.3.- Jarní zápichy do květináčků
28.3.- Divoká tlupa
30.3.- Jarní okno

O jarních prázdninách v týdnu od 28.2. 
– 4.3. bude centrum otevřeno jen v pondělí 
a ve středu dopoledne.

Pátek 11.3. a sobota 12.3. – Burza dětského 
oblečení v ZŠ JAK v Blatné

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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ZPRÁVY Z REGIONU
Maškarní ples 

v Buzicích
Horkým favoritem na nejlepší masku 

dětského maškarního plesu v Buzicích 
byl od počátku sedmiletý čipera v kos-

týmu čarodějnice
Buzice - V Buzicích by mohli zlatým písmem 

do kamene vytesat heslo: „Kdo si hraje a tančí, 
nezlobí!“ V jeho duchu se v sobotu 12. února 
ve zdejším společenském sále uskutečnil velmi 
zdařilý dětský maškarní ples, na který si pospí-
šila nejen drobotina s rodiči z mateřské obce, ale 
i z nedalekých Skaličan a města Blatné. 

Zábavnou akci, které vévodilo třicet pět ma-
lých kovbojů, princezen, sněhurka, voják, princ, 
šašek, myšák, čaroděj, Harry Potter, upír, ježibaba 
i další nápadité převleky, uspořádal Petr Samec 
s kolektivem asistentů a svou ženou. Petr Samec 
funguje v obci jako „hybná páka“ společenského, 
kulturního a sportovního dění a zároveň i jako 
moderátor svých podniků. Práce s dětmi patří k je-
ho nejoblíbenějším mimopracovním aktivitám: 
„Děti jsou bezprostřední a vděčné publikum, těší 
a naplňuje mě věnovat jim svůj volný čas. Nikdy 
člověka nezklamou,“ svěřil se v průběhu maškar-
ního plesu se svými pocity Petr Samec.

Pro malé účastníky veselé merendy byla při-
pravena vedle tance v záplavě fáborků a konfetů 
řada soutěží. Nejprve ploužáček, kdy soutěžní 
páry kroužily po parketu s balónkem mezi čely. 
Komu balónek uletěl, musel z kola ven. Následo-
valo chození kolem židlí za hudebního doprovo-
du- na podlaze stálo v kruhu devět židlí, soutěží-
cích bylo o jednoho víc. Kdo na smluvené heslo 
nestačil obsadit jednu ze židlí, odpadl a zároveň 
byla vyřazena jedna židle. Na děti pak ještě čekala 
disciplína, kdy soupeřili ve výdrži na jedné noze 
/ tzv. „holubička“ /, dále se recitovalo a zpívalo. 
Každý, kdo se zapojil, obdržel sladkou či věcnou 
odměnu- nikdo neodešel s prázdnou.

Svoji příležitost dostali i dospělí, kteří absol-
vovali všechny soutěže jako jejich ratolesti. Na 

parketu se ocitl i nejstarší občan Buzic- osmde-
sátiletý Josef Lívanec, přezdívaný „Šroubek“. 
V jedné z disciplín dokonce „strčil do kapsy“ 
všechny mladší konkurenty. „I když mám 
osm křížků na krku, žádnou srandu nezkazím. 
A myslím, že jsem si vedl víc než slušně,“ smál 
se viditelně rozjařený Josef Lívanec, který by ve 
svém věku mohl ještě skály lámat.

Od samého začátku byl horkým favoritem na 
nejlepší „maškaru“ zábavného odpoledne sed-
miletý Albert Kopecký, převlečený za ježibabu. 
Do Buzic přijel s rodiči ze Skaličan, kde mají 
rekreační chalupu. „Tenhle kostým mi maminka 
vyrobila doma,“ pochlubil se dokonale zamas-
kovaný školáček po převzetí první ceny, „Ale 
nečekal jsem, že s ním vyhraju. Sladkou odměnu 
sníme doma s rodiči a bráškou- už se mi sbíhají 
sliny,“ prohlásil natěšeně Albert.

Jako druhá se umís-
tila půvabná princezna 
v podání osmileté Zuz-
ky Chlandové z Buzic: 
„Myslela jsem si, že 
budu až tak čtvrtá. Která 
soutěž se mi nejvíc líbi-
la? Určitě holubičky, kde 
jsem vyhrála,“ pronesla 
rozradostněná princezna, 
které krásné šaty koupila 
maminka v obchodě.

Do třetice slavil sed-
miletý Adámek Balog 
v převleku za šerifa. 
„Byli jsme tady poprvé, 
ale příští rok si tuhle akci 
určitě nenecháme zase 

ujít. Bylo to tu prostě nádherné, perfektně zorgani-
zované a veselé- moc se nám tu líbilo,“ zářila jeho 
maminka Lucie Balogová. Vajíčkovou tlačenku, 
kterou jejich ratolest vyhrála, hbitě naporcovala 
a rozdělila mezi všechny přítomné.

Sál osiřel až s příchodem večera. Co tu zůstalo 
stále patrné, byla milá a srdečná atmosféra a pocit 
pořadatelů z dobrého skutku.

Vladimír Šavrda

Bůh je tady pro každého z nás
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí 
mě na klidná místa u vod,

 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede 
pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho 
zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě 

potěšují.
 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi 

olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou 

všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů.

(Žalm 23, Bible)

Nedávno jsme znovu četla Žalm 23 : Hospodin 
je můj pastýř......  Nenapsal ho nikdo jiný než král 
David. Byl to muž, který vydobyl veliká vítězství 
stejně tak jako někdo, kdo se dopustil promyšlené 
vraždy. Nakonec právě Davida Bůh označil jako 
muže podle Svého srdce.

David popsal v tomto žalmu svůj vztah s Bo-
hem v šesti verších. Ve čtyřech z nich je gramatic-
kým podmětem „Hospodin“, v jednom „dobrota, 
milosrdenství a laskavost.“ Pouze v jediném se 
David zmiňuje o sobě. Nemluví v něm o žádném 
vítězství ani vyhrané bitvě. Říká o sobě pouze: „I 
když půjdu roklí šeré smrti....“ Jinými slovy, jeho 
vztah s Bohem nebyl založen na jeho dobrotě 
a schopnostech, ale na Boží dobrotě a Božích 
schopnostech. 

To všechno mi trochu připomíná akční filmy
ve chvíli, kdy se nějaké město ocitne v nebezpečí. 
Jeho obyvatelé jsou ohroženi monstrem nadlid-
ské velikosti nebo neodvratnou ničivou přírodní 
katastrofou. Jsou to všechno šikovní, talentovaní 
a velmi inteligentní lidé, přesto si nevědí rady. 
V tom se objeví Superman, Batman, Spiderman 
nebo nějaký jiný Xman a město zachrání. Kdyby 
se někdo z toho města pokusil zachránit a postavit 
se nebezpečí sám, nejspíš by ho to stálo život. 

Bůh je mnohem mocnější, charakternější 
a neskonale lepší než jakýkoliv akční hrdina. 
Touží prokazovat svou dobrotu, laskavost a moc 
každému člověku na této planetě. Neexistuje 
situace, nemoc, nedostatek či problém, který by 
nezvládl. 

Většina lidí na této zemi má však pocit, že 
si nic takového od Boha nezaslouží. David se 
dopustil cizoložství a vraždy a přesto měl pevný 
vztah s Bohem. Věděl, že jednoho dne přijde 
Vykupitel, Ježíš - Boží Syn, který vezme Davidův  
hřích na sebe a že Bůh na Ježíšově těle hřích 
odsoudí a potrestá.

Ze stejného důvodu je Boží dobrota a zaopatře-
ní dostupné všem lidem i dnes. Každý má možnost 
mít vztah s Bohem skrze Ježíšovu oběť na kříži. 
Kdokoliv přijímá tuto dobrou zprávu, vstupuje do 
vztahu se Stvořitelem nebe a země. Tento Stvořitel 
už pro takového člověka není vzdáleným chlad-
ným Bohem, ale blízkým milujícím Otcem.

Toto je evangelium – ta nejlepší zpráva od 
Boha pro nás lidi. 
Lenka B.
ARCHA VÍRY Blatná
svobodný křesťanský sbor 
pravidelná shromáždění každou neděli od 15,00 
hod. v 1. patře budovy Steka, ul. Na TržištiVítězná maska
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LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW
SE SEDMI PROJEKTORY 

AUSTRÁLIE 
Kížem krážem 

Zimní putování po erveném kontinentu 

Austrálie je sice malým kontinentem, ale zárove i ohromn velikou zemí! Je zemí úžasných protiklad
s nepedstavitelným množstvím pírodních krás. Na jihu se od moe zdvihají vysoké hory – v zim pokryté 
snhem, v severní ásti se do nekonena táhne tropické pobeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. 
Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké kaony 
s bizarními skalními formacemi.  
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali bhem tí msíc Austrálii do tch nejzazších 
kout. Bez vozidla by však cesta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapjili kempr  – 
obytný vz, tím nebyli nuceni den co den hledat táboišt pro stany a vždy mli po ruce výzbroj pro 
nejrznjší aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích i plachetnicích s potápskou technikou. 
Se snžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích pak sjíždli po jejích zasnžených 
svazích. Podnikli celou adu pších túr podél pobeží, do kaon, k vodopádm a vylezli i na nejznámjší 
skálu svta – na Ayers Rock / Uluru, tento ohromný rudý monolit uprosted poušt. 
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožcm, o to více byl pekvapen, kolik dalších pírodních 
unikát Zem se mu pi tomto putování podailo poznat! 
Novou live-diashow dopluje vydání stejnojmenné fotografické knihy – AUSTRÁLIE: Kížem krážem, 
kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci. 
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: www.leossimanek.cz

TURNÉ JARO 2011 
STRAKONICE (St) 23.3., 19.00 hod., Dm kultury, Mírová  831 
Pedprodej: Dm kultury, Mírová 831, tel.: 383 311 535 
PÍSEK (t) 24.3., 19.00 hod., Kulturní dm, Nábeží 1.máje 1605 
Pedprodej: Kulturní dm, Nábeží 1. máje 1605, tel.: 382 734 711; Infocentrum Písek, Heydukova 97, tel.: 382 213 592 
SEZIMOVO ÚSTÍ U TÁBORA  (Pá) 25.3., 15.30 a 19.30 hod., nové místo konání: Kino Spektrum, námstí Tomáše Bati 701 
Pedprodej: Kino Spektrum, nám. T. Bati 701, tel.: 381 276 707, Infocentrum Tábor, Žižková nám. 2, tel.: 381 486 230 
JINDICHV HRADEC (So) 26.3., 15.00 a 19.00 hod., nové místo konání: Divadelní sál, Kulturní dm Stelnice, Masarykovo nám. 107/1 
Pedprodej: Kino Stelnice, Masarykovo nám. 107/1, tel.: 384 351 234 
ESKÉ BUDJOVICE (Ne) 27.3., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dm Vltava, Františka Ondíka 46  
Pedprodej: Kulturní dm Vltava, Fr. Ondíka 46, tel.: 385 340 560 (14.00-18.00 hod.); Music center, Krajinská 2 (roh námstí), tel.: 387 318 108

MLÁDÁ BOLESLAV (Ne) 10.4., 17.00 hod., Dm kultury, Dukelská 1093 
Pedprodej: Dm kultury, Dukelská 1093, tel.: 326 792 082 
PODBRADY (Po) 11.4., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo Na Kovárn, Jiího nám. 1/1, zámek 
Pedprodej: Kulturní a informaní centrum, Jiího nám. 1/1, tel.: 325 612 505 
KOLÍN (Út) 12.4., 19.00 hod., Mstský spoleenský dm, Zámecká 109 
Pedprodej: Mstský spoleenský dm, Zámecká 109, tel.: 321 720 487; Mstské informaní centrum, Na Hradbách 157, tel.: 321 712 021 
BENEŠOV (St) 13.4.,15.30 a 19.30 hod, Mstské divadlo, Tyršova 163 
Pedprodej: Mstské kulturní stedisko, Tyršova 163, tel.: 317 722 114 
PÍBRAM (t) 14.4., 19.00 hod., Dm kultury – Estrádní sál, Legioná 400 
Pedprodej: Pokladna divadla, Legioná 400, tel.: 318 625 691; Informaní centrum, nám. T.G.Masaryka 156, tel.: 318 622 384 
BEROUN (Pá) 15.4., 15.30. a 19.30 hod., Sál eské pojišovny, Wágnerovo námstí 
Pedprodej: Mstské informaní centrum, Husovo nám. 69, tel.: 311 654 321 
KLADNO (So) 16 .4., 15.00 a 19.00 hod., Kino Hutník, nám. Sítná 3127 
Pedprodej: Kino Hutník, nám. Sítná 3127, tel.: 603 708 747; Mstské informaní centrum, T. G. Masaryka 499 (pší zóna), tel.: 312 604 540 

PRAHA (Ne) 17.4., 15.00 a 19.00 hod., Kulturní dm Ládví, Burešova 1661, Praha 8 – Kobylisy 
Pedprodej: MEINDL – firemní prodejna, Lidická 1, Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 328 960; 
Tourist Point, Hlavní nádraží D, Wilsonova 8, Praha 2, tel.: 224 946 010 

Více informací: www.leossimanek.cz                                                                                                              PROSÍM OBRATE!                  

Pronájem prostor v centru Blatné
Nabízím k pronájmu nebytové prostory v centru Blatné, náměstí Míru  (nad pizzerií). 

Prostory se nacházejí ve druhém patře,  stávají se  ze dvou částí, které mohou být spojeny 
dohromady. Celková plocha 114 m2. První část cca 54,3 m2 + WC, druhý prostor cca 45 
m2 + WC, chodba. Samostatný vchod, vytápění elektrickými přímotopy, vlastní elektroměr, 
telefonní přípojka. V jedné místnosti je krb. Prostory jsou ideální pro kanceláře, kosmetická 
a nehtová studia, masáže, solária, ordinace, atd. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, 
email: info@zamek-blatna.cz

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v Purkyňově ulici v Blatné (bývalá prodejna 
Elimat). Celková plocha 435m2. K hale přiléhá dvůr a garáž. Přípojka na plyn,  úklidová 
komora, šatna, spcha, WC. Výška 2 m 95. Prostor je vhodný pro klub, bar, bowling, zábavní 
centrum nebo jako sklad s prodejnou. Cena dle domluvy. Telefon: 383 42 29 34, email: 
info@zamek-blatna.cz
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Žena v taláru
„Soudci s komunistickou minulostí jistě 

jsou. Nejsou však sami,“ uvádí v rozhovoru 
pro Blatenské listy blatenská rodačka, před-
sedkyně Okresního soudu ve Strakonicích 
Mgr. Martina Flanderová, Ph. D.

Existují místa, která už svým pouhým vzhle-
dem a přítomnou atmosférou vzbuzují respekt, do 
určité míry i tíseň. Mezi taková místa nepochybně 
patří  soudní síně. Tudy „jdou práva“, právě tam 
dochází k zásadním rozhodnutím o budoucnosti 
stovek, tisíců jedinců, rozhoduje se o vině a trestu. 
Stejné pocity zažívají všichni ti, kteří za desítky let 
v různých rolích usedli do jednací síně Okresního 
soudu ve Strakonicích.

Od 1. září roku 2000 je předsedkyní této 
instituce blatenská rodačka Mgr. Martina Flande-
rová, Ph. D. Narodila se 6. dubna 1969. S rodiči 
a sestrou prožila v Blatné krásné dětství, základní 
i střední školu. V roce 1987 započala studium na 

Právnické fakultě University Karlovy v Praze. 
Roku 1991 jej zakončila státní zkouškou a získala 
titul magistr. Asi od roku 1992 zahájila doktorské 
studium na stejné fakultě a škole. Dva roky si 
nadělávala v práci hodiny, aby mohla jeden den 
v týdnu dojíždět do Prahy na přednášky. Nové 
učebnice ještě nebyly, na přednášky musela 
a zaměstnavatel, / kterým byl u justiční čekatelky 
krajský soud /, ji neuvolnil. Následovaly zkoušky 
a rigorózní doktorská práce. Tu Martina Flande-
rová obhajovala až po mateřské dovolené a titul 
doktor / Ph. D. / získala na Univerzitě Karlově 
v Praze roku 1999.

U Okresního soudu ve Strakonicích pracuje 
od roku 1991, nejprve jako justiční čekatelka, po 
složení justičních zkoušek byla jmenována pre-
zidentem republiky do funkce soudce Okresního 
soudu dne 24. května 1994. 

Martina Flanderová je vdaná. Její manžel 
ing. Robert Flandera podniká v oboru stavebnic-
tví. Brali se s manželem jako studenti, ještě na 
škole roku 1988. Civilní sňatek pak ztvrdili cír-

kevním sňatkem v roce 2007 v katolickém kostele 
v Kasejovicích. Oddával je jejich přítel, tehdejší 
tamní farář, Mgr. Čepl. Letos je to dvacet tři let, 
co jsou spolu. Syn Robert se narodil v roce 1995 
a studuje Gymnázium ve Strakonicích.

V roce 2005 se manželé Flanderovi odstěho-
vali do blízkých Pacelic. Stále ale z oken vidí 
věž kostela a blatenského zámku. Klid vesnice 
milují, ale nepřijde jim, že by se odstěhovali 
z rodného města.

Předsedkyně Okresního soudu ve Strakonicích 
ochotně poskytla našemu čtrnáctideníku obsáhlý 
rozhovor. Kromě aktuálních témat v oblasti soud-
nictví se položené otázky týkaly i těch veselejších 
okamžiků ze soudní síně a bilance vyrovnávání 
se s komunistickou minulostí:
„Dá se říci, kolik restitučních sporů po roce 
1989 proběhlo u Okresního soudu ve Strako-
nicích ?“

„Kolik restitučních sporů proběhlo u našeho 
soudu od roku 1990 vám nejsem schopna přesně 
určit. Spisy evidujeme počítačovým systémem 
až od roku 2001, i statistické vykazování se mění 
a vyvíjí. Mohu vám však sdělit, že největší nápor 
restitučních sporů samozřejmě spadal do počátku 
90. let. Sporů s restituční charakteristikou byly 
určitě stovky, možná víc jak tisíc. Odhadnout, 
kolik jich bylo úspěšných a kolik ne, to si skutečně 
netroufám. Všechny rozhodně úspěšné nebyly, 
byla zde problematika včasnosti uplatnění nároků, 
jejich doložení a je nutné připomenout i to, že 
cílem všech restitučních předpisů byla náprava 
některých majetkových křivd, nikoliv všech 
a nebylo i proto možné vždy vyhovět. Soudy 
řešily část sporů ze zákona o půdě, část připadal 
tehdejšímu Pozemkovému úřadu ČR, dále to 
byly mimosoudní rehabilitace. Nejvíc sporů se 
týkalo asi právě zemědělského majetku, náhrad 
za nevydaný majetek, živý i mrtvý inventář 
a transformačních podílů.“
„Kolik osob, postižených komunistickou perze-
kucí, Okresní soud rehabilitoval?“

„Soudních rehabilitací v trestním řízení pro-
běhlo od roku 1990 do roku 1994 celkem 837. 
Tento údaj je statisticky přesný, nejedná se jen 
o dohad. Soudní rehabilitace byly vedeny v sa-
mostatném rejstříku. Připravovala jsem tehdy 
spisy jako justiční čekatelka pro soudce. Nebylo 
to radostné čtení.“
„Byl vůbec některý z komunistických a estébác-
kých zločinců na Strakonicku postaven před 
soud ?“

„Pokud máte na mysli trestní řízení vedené 
proti osobě obžalované za skutky z období před 
rokem 1989, které byly namířeny proti jednotliv-
cům v souvislosti s výkonem z povolání a službě 
minulému režimu určité osoby, tak pokud vím, 
žádnou takovou kauzu jsme neměli.“
„Po sametové revoluci podle mých informací ne-
byla provedena žádná očista justice od lidí, kteří 
se podíleli na páchání bezpráví a vykonávali tzv. 
„špinavou práci“ za komunistické funkcionáře. 
Na svých postech měli zůstat z většiny komunis-
tičtí soudci. Jak to vlastně bylo a je?“

„S tímto tvrzením bych polemizovala. Perso-
nální obměna soudců po roce 1989 byla obrovská. 
Mnoho soudců odešlo dobrovolně. Důvody měli 
různé. Myslím, že se jednalo i o obavu z toho, že 

Prodám byt 3+1 s lodžií, 
73 m2, v osobním vlastnictví, 3. 

patro s výtahem, Zahradnická ul. v 
Blatné. Nebo vyměním za 2 garson-

ky v Blatné. 
Tel. 607 702 082, 

605 408 161.

TRUHLÁŘSTVÍ
 

► ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH 
varná deska ZDARMA 

► k vestavné skříni 4 ks výsuvný koš 
ZDARMA 

► olepování ABS hran do tl. 2 mm
tel.776 11 88 15

Mateské centrum Kapík 
poádá v budov ZŠ JAK 
Blatná  (postranní vchod) 










Píjem zboží: pátek 11.3.  – 13.30 – 17 hod  
Prodej zboží: pátek 11.3. – 15.30 – 18 hod 
                        sobota 12.3. – 8. 30 – 11. 30 hod 
Výdej neprodaného zboží: sobota 12. 3. - 15 – 16 hod 
Podmínky prodeje a nákupu: 

Dtské obleení pijímáme do velikosti vku cca 15 let dítte. Obleení 
musí být isté, oznaené rozumnou cenou a alespo trochu „in“. 

Všechny vci musí být zapsány v seznamu, který si vyzvednete v MC (nebo na 
www.mckaprik.estranky.cz). 

Koárky, postýlky, hrazdiky a ostatní poteby vtších rozmr lze také vyfotografovat, 
s piloženým inzerátem bude fotografie vystavena. 

Z každého kusu si MC pi píjmu zaútuje 
poplatek 1 K a z prodaných vcí 10 %.  

Vci, které nebudou vyzvednuty do stedy 

16. 3. 2011, zstávají majetkem MC.  

Souástí burzy bude také prodej nového dtského 
zboží (vel. 0-176) a drobného galanterního zboží za
velmi pijatelné ceny (ze zrušeného obchodu)
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budou spojováni s totalitním systémem, ale mělo 
to i příčiny zcela jiné. Můj nástupní plat justiční 
čekatelky u soudu v roce 1991 po vysoké škole 
byl 3 600 korun hrubého. Začínající soudce na 
tom nebyl o moc lépe. Velký prostor pro profesní 
realizaci s nesrovnatelně lepším finančním ohod-
nocením nabízela advokacie. Poptávka po práci 
advokáta i v souvislosti s restitucemi a začátkem 
podnikání byla obrovská. To vše mělo za násle-
dek, že se soudy v krátkém čase vylidnily a za-
počala doba prodloužení soudního řízení, průtahů 
a nedodělků. Na začátku mé soudcovské kariéry 
u Okresního soudu ve Strakonicích působili pouze 
dva trestní soudci, já byla jediný civilní soudce, 
třetí do počtu. Již tehdy nás mělo být sedm nebo 
osm. Dnes je nás deset, počet nových případů 
i agend vzrostl a tento trend pokračuje.

Abych se ale vrátila k podstatě vaší otázky. 
Soudci, kteří po roce 1989 zůstali, byli roku 1992 
prověřeni tehdejší Českou národní radou. Vyjad-
řovala se ke každému soudci jednotlivě, zda může 
dál zůstat soudcem či nikoliv. Nově byli soudci 
jmenováni ČNR.

Personálních změn byla celá řada, ale jednalo 
se o osobní a rodinné důvody. Hodně kolegů u nás 
působilo třeba rok, dva. Jednalo se o výpomoc 
soudci z okolních soudů, organizovanou krajským 
soudem. Stabilně jsme začali být personálně ob-
sazeni až v roce 1998. V Jižních Čechách jsme 
na tom byli asi nejhůře. Nicméně personální ne-
obsazenost v jiných krajích, zejména v oblastech 
Severních Čech, byla problémem a do jisté míry 
je stále. Odchází ti, kteří přišli pomoci.“
„Můžete zmínit některé kauzy, které vám pro 
svou mimořádnost utkvěly v paměti?“

„Zajímavých případů, ať smutných, tragic-
kých, dojemných a málokdy i veselých, bylo již 
moc. Jsem pochopitelně vázána mlčenlivostí. 
Nejvíce mi vždy zůstanou v mysli těžké a ne-
veselé kauzy nebo případy, které se týkají dětí. 
V dnešní době zní někdy až neuvěřitelně. Napří-
klad sourozenci ve věku pět a tři let se po zásahu 
sociálky na základě předběžného opatření soudu 
dostaly do ústavní péče, pětileté dítě se chovalo 
jako otec tříletého, kradlo nedojedené zbytky 
chleba od ostatních dětí. Vysvětlení? Neuvěřitel-
né, až zase bude hlad a nebude co jíst. Povedená 
matka si našla nového přítele, asi se jí nehodilo 
vzít svých šest dětí sebou, odešla sama, vracela 
se nepravidelně tak jednou za čtrnáct dní i déle. 
Starší děti kolem třinácti až patnácti let posílaly 
ty mladší před supermarkety žebrat desetikoru-
ny z vozíků. Nebylo čím topit, nešla elektřina. 
Topily staré hadry a svítily svíčkami. Zdaleka to 
nejsou jen příběhy rómských dětí. Raději nebudu 
pokračovat.“
„V soudní síni může být občas i veselo, jak do-
kazují zhudebněné kauzy zpívajícího právníka 
Ivo Jahelky. Stává se to i u vás?“

„Něco veselejšího? V jednací síni jsem se 
například dozvěděla, že jsem „velmi gramot-
ná“. Myslím, že mi autor tohoto výroku chtěl 
zalichotit, pronesl to zcela vážně a bylo těžké 
se nesmát.

I soudce někdy „dobře hlásí“. Zůstanu u sebe. 
V mém protokole z jednání a při jednání samém 
zaznělo, že právní zástupkyně žalobců závěrem 
„dovádí“ /místo uvádí/. Seriózní advokátka, dáma 
v letech, která by mohla být mou matkou, to přešla 

s úsměvem. Rozhodně nijak nedováděla. Rovněž 
se mi povedlo říci, že zástupce jménem „nepříjem-
ných“ účastníků / místo nepřítomných účastníků 
/ přednáší vyjádření….. Že by promluvilo mé 
podvědomí? Omluvila jsem se, ostatní přítomní 
v jednací síni se dobře bavili. Líbilo se to všem. 
Jak to jednou zazní, nelze to vzít zpět.

Výroky našich účastníků jsou mnohdy nepub-
likovatelné. Můj největší trapas v práci, kde jsem 
byla nechtěně aktérkou, spadá do počátků mého 
působení u soudu. Byla jsem jako čekatelka u sou-
du několik měsíců. Měla jsem za úkol vyslechnout 
osobu, vzatou do vazby pro trestní řízení u našeho 
soudu pro cizí soud. Předmětem výslechu byl 
návrh babičky, aby děti obžalovaného a jeho 
manželky byly svěřeny s ohledem na vazbu otce 
právě babičce, nikoliv matce. Obžalovaný otec 
s návrhem babičky souhlasil s odůvodněním, že 
matka dětí je mlynářka. Naivně jsem se zeptala, co 
to znamená! Dostalo se mi odpovědi. V protokole 
se neobjevil ani slušný překlad, například, že se 
matka živí prostitucí. Obžalovaný otec naštěstí 
uvedl dost jiných argumentů proti péči matky, 
které tam již byly. Takhle mě z míry později již 
nikdo nevyvedl.“

(dokončení v příštím čísle)
Vladimír Šavrda

Sdružení rodičů při ZŠ 
J.A.Komenského v Blatné

Sdružení rady rodičů a přátel školy při ZŠ 
J.A.Komenského v Blatné se snaží svými ak-
tivitami získat jednak finanční prostředky pro
financování volnočasových aktivit dětí, ale také
zapojit rodiče do spolupráce se školou. Čle-
nem sdružení jsou rodiče žáků základní školy, 
z každé třídy je zvolen zástupce tzv. důvěrník. 
Důvěrníci jsou právě ty matky a otcové, které 
vidíte na akcích pořádaných sdružením. Jsou to 
dobrovolníci, kteří ve svém volném čase vymýšlí, 
plánují a organizují akce jako Bavíme se společ-
ně, Čertovské zpívání či Velikonoční jarmark, 
v dřívějších dobách společenský ples. Finanční 
prostředky spolu s pravidelnými příspěvky jsou 
v průběhu roku zpět vráceny dětem do školy 
např. na uhrazení jízdného na akce mimo Blat-
nou – soutěže, olympiády, lyžařský kurz, dále na 
odměny vzorným žákům, upomínkové dárky pro 
prvňáčky či na dovybavení školní družiny např. 
sportovními pomůckami.

V roce 2010 sdružení uspořádalo Vánoční jar-
mark,v červnu proběhl na zimním stadionu již 

3. ročník akce Bavíme se společně a napo-
sledy 3.12.2010 jsme uspořádali ve spolupráci 
s třídními učitelkami 1. a 2. tříd a školní družinou 
Čertovské zastavení. 

Velmi mile nás překvapily reakce rodičů, 
kteří se aktivně zapojili do průběhu, přinesli 
občerstvení, nabídli pomoc. Úspěšnost akce je 
možno vyčíslit získanými finančními prostředky,
neuvěřitelnými 4.000,-Kč. Zdá se nám, že  pořá-
dané akce se alespoň trochu dostaly „pod kůži“ 
rodičům i dětem, což nás samozřejmě velmi těší. 
Ráda bych jménem Sdružení rady rodičů a přátel 
ZŠ J.A.Komenského v Blatné  poděkovala všem, 
kteří s námi spolupracují. Těšíme na společná 
setkání i v tomto roce. Příprava Velikonočního 
jarmarku je v plném proudu.

Kateřina Malečková

Koupím garsonku v osobním vlast-
nictví v Blatné. 

Tel. 607 702 082, 
605 408 161. 

PRONAJMU BYT 2+1 V BLATNÉ
TEL.: 775 028 365.

   
ANGLIČTINA PRO DĚTI

Nové kurzy od března
Ukázková hodina zdarma

www.helendoron.cz
tel. 720440362

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE
Od 1.3.2011 můžete v naší podnikové 

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

RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g 109,-/kg
File z tresky mražené 0,8kg 79,-/kg
Kapr bez kostí – jde to 195,-/kg
Kapr mražený půlený 119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g 15,-/ks

UZENÉ: 
Marena uzená 19,00/10dkg
Kapr  uzený 16,00/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě  mr. 10kg 37,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton 55,50/kg
Vepřová krkovice cca 2kg 84,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 66,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 1kg 19,90/kg
Baby karotka 2,5kg 30,90/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené  400g 12,90/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg
Švestky půlené 2.5kg 30,-/kg

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

ceny.
Akce platná do konce března 2011 nebo do 

vyprodání zásob

Vizážistické služby
Jana Vlková
 Denní líčení
 Večerní líčení
 Svatební líčení

Tel.:605 779 628

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net
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BOWLING BLATNÁ VÁS ZVE NA

BURGER MANII

VÝBĚR Z MENU (VELKÁ /MALÁ HOUSKA) VELKÉ  MALÉ 

BURGER + HRANOLKY + NÁPOJ   85,- 65,-
(hovězí burger, salát, rajče, okurka, cibule, kečup)

BURGER, SÝR + HRANOLKY + NÁPOJ   90,- 70,-
(hovězí burger, sýr, salát, rajče, okurka, cibule, kečup)

BURGER, SÝR, SLANINA + HRANOLKY 
+ NÁPOJ 100,- 80,-
(hovězí burger, sýr, slanina, salát, rajče, okurka, cibule, 
kečup)

STRIKE BURGER + HRANOLKY + NÁPOJ 115,- 95,-
(hovězí burger, sýr, slanina, vejce, salát, rajče, okurka, 
cibule, kečup)

!!!!!!!! NOVINKA !!!!!!!!

JALAPENOS BURGER + HRANOLKY + NÁPOJ 115,- 95,-
(hovězí burger, sýr, slanina, jalapenos papričky, salát, 
rajče, okurka, cibule, kečup) - OSTRÉ
MOŽNOSTI VÝBĚRU NÁPOJE : 

PIVO 10°, COCA COLA, FANTA, SPRITE, TONIC, BONAQUA, 
CAPPY JUICE. KOFOLA

!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
BURGER MÁNII SI MŮŽETE OBJEDNAT I V DOBĚ OBĚDŮ 

!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BOWLING BLATNÁ UVÁDÍ

A K C E

PRO VŠECHNY ŽÁKY ZÁKLADNÍCH 
A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

KAŽDÉ PONDĚLÍ A ÚTERÝ

HRA BOWLINGU S 50% SLEVOU
STAČÍ JEN PŘEDLOŽIT, ŽE JSI JEŠTĚ ŠKOLOU 

POVINNÝ A MŮŽEŠ SI ZAHRÁT.
(žákajda, učňovka)

REZERVACE :
TEL. 728 279 507 

NEBO OSOBNĚ NA BOWLINGU 

BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

                       ZZáámmeekk LLnnáářřee
Volné svatební termíny v r.2011

30. dubna, 21. května, 13. srpna
27. srpna, 10. září, 1. října

Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké 
kapli sv. Josefa lze uspořádat kdykoli, po domluvě 
      se Správou zámku a Farností Kasejovice

Více informací o svatbách na Zámku Lnáře
na: www.lnare.cz/zamek, tel.604401432
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Pavel Bobek
se skupinou P.R.S.T.

křest LP desky „Víc nehledám“ natočené v 
Nashvillu.

Host Eliška Ptáčková & Acoustic Sound

Blatenská sokolovna
pátek 18. 3. 2011

začátek v 19.00 hod.
předprodej odd. kultury
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Úterý 10. března - sokolovna 17,00 hod.

SOLASIDO
Pěvecká soutěž žáků ZŠ J.A. Komenského

Úterý 15. března - zámek 19,00 hod.
Koncert KPH
DUO TERES
Lucia  Kopsová - housle
Tomáš  Honěk  - kytara

Duo Teres vzniklo v roce 2007 při studiu 
komorní hry na JAMU v Brně pod      vedením 
odb.as. MgA. Miloše Vacka (primárius Janáčkova 
kvarteta). Tento  komorní soubor tvoří slovenská 
houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš  
Honěk. V jeho repertoáru jsou zastoupena díla od 
období baroka až po hudbu  20. století. Snahou 
dua je interpretovat především díla určená pů-
vodně pro housle a kytaru a také díla soudobých 
českých i zahraničních autorů.

Pátek 18. března -  sokolovna Blatná 19,00 
hod.

PAVEL BOBEK - koncertní 
vystoupení
Křest desky „Víc nehledám“
Koncertní vystoupení  doplní Eliška Ptáč-

ková a Acoustic Sound

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Středa 23. března - sál ZUŠ 10,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
- pro žáky ZŠ
 

Čtvrtek  24. března 17 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost 
 

Pondělí  28. března - sokolovna 19,00 hod.
Zábavný program populárního imitátora 
a baviče ZDEŇKA IZERA

„Ze dvou se to lépe táhne“
Pořad, ve  kterém se diváci opět setkají s jedi-

nečným  a nezaměnitelným humorem Z. Izera

Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních 
pořadů a zábavných soutěží. 
V převlecích a kostýmech 
bude imitována celá řada 
populárních českých i zahra-
ničních zpěváků a zpěvaček. 
Partnerkou Z. Izera v novém 
programu je skvělá zpěvačka 

ŠÁRKA VAŇKOVÁ

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Plesy: 
Sobota 5. března -  sokolovna 19,00 hod.

TRADIČNÍ ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje ANČA BAND

Připravujeme na duben:
Koncert KPH - Shadow guartet - 12.4.

Dětské představení - ČERT A KÁČA - 20.4.
Divadelní představení  -  21.4.
Klec bláznů – Jean Poiret – Divadlo Radka 

Brzobohatého
Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala 

nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, 
podle níž byl o dva roky později natočen film. Ten
byl pak ve třech kategoriích nominován 

na Oscara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden z hlav-
ních představitelů získal Césara a Donatellovu 
cenu.

Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Ondřej 
Brzobohatý/Vojtěch Hájek, Radoslav Brzobo-
hatý, Hana Gregorová, Kateřina Velebová/Ire-
na Máchová, Paul American, Antonín Hardt, 
Antonín Duchoslav/Jan Duhajský,  Michal 
Roneš, Petr Vágner, Pavlína Mourková

Režie:  Robert Bellan
Hudba:  Ondřej Brzobohatý
Předprodej vstupenek 21.března na odd. 

kultury

Absolventský koncert - 27.4. a 28.4.

Vystoupení zdravotně handicapovaných 
hudebníků

SALVE CARITAS - SALVE VITA - 29.4. 
- pro školy

                                                
Sport

Zahájení cyklistické sezony - Sedlice - 2.4.
/jediná akce svého druhu v Jihočeském kraji/

Program kina na 
březen 2011

Středa 2.3 v 19:00 hod.
Thriller, horor USA 2010, 91 minut, s titulky
Paranormal activity 2
/Bontonfilm/
Nejočekávanější hororová událost roku. Chce 

to pevné nervy a připravit se na pár bezesných 
nocí.Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které 
mají znepokojeným majitelům ukázat, co neka-
lého se děje v jejich domově, když klidně spí. 
Lze předpokládat, že děsivější domácí video si 
lze představit jen těžko.
Vstupné 60,- Kč  Mládeži do 15 let nevhodné
Středa 9.3 v 19:00 hod.

SCI-FI USA 2010, 126 minut, s titulky
TRON: Legacy
/Falcon/
TRON: LEGACY je 3D high-tech dobrodruž-

ství zasazené do digitálního světa, který je úplně 
odlišný od čehokoli, co jste již na velkém plátně 
viděli. Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje 
záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, 
který byl kdysi známý jako největší světový tvůr-
ce video her. Když Sam objeví záhadný signál 
poslaný ze staré Flynnovy arkády – signál, který 
mohl být jenom od jeho otce – zjišťuje, že se 
ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn 
po 20 let....
Vstupné 75,- Kč  Mládeži přístupno
Pátek 11.3 ve 20:00 hod.

Thriller USA/Francie 2010, 105 minut, s ti-
tulky

Cizinec
/Falcon/
Americký turista je využíván agentkou Inter-

polu k tomu, aby dopadnul prchajícího zločince, 
který býval jejím milencem. Může tedy začít 
spletitá hra mezinárodních intrik a špionážních 
praktik.
Vstupné 75.- Kč  Mládeži přístupno
Středa 16.3 v 19:00 hod.

Akční krimi USA 2011, 116 minut, s titulky
Zelený sršeň
/Falcon/
Zelený Sršeň se poprvé objevil roku 1939 jako 

radiová hra a o rok později jako komiks. Hlavním 
hrdinou je Britt Reid, vydavatel „Daily Sentinel“. 
Reid vyhlašuje zlu válku jako maskovaný Zelený 
Sršeň, často porušuje právo, aby mohl chytnout 
zločince. Jeho pomocníkem je mistr bojových 
umění – Kato.
Vstupné70,- Kč  Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS
Bělčičtí šipkaři závodili 

v posledním ligovém přeboru 
v oslabení

Bělčice- „Ačkoli mě to bolí u srdce, musím uznat, že družstvo Bizoni- 
Jih  byli tentokrát úspěšnější,“ okomentoval výsledek minulých dvou kol 
první ligy v bělčické sokolovně jednatel zdejšího šipkařského družstva 
Pavel Mašek. Bělčičtí měli tu nevýhodu, že jim chyběli „ na place“ dva 
hráči základní sestavy.

Jaká byla vlastně bilance? Terryho máma z Příbrami versus STEEL 
Bělčice- na legy 27: 18, na body 6: 12. Bizoni Jih  versus Snajpr Bělčice- na 
legy 35: 5, na body 17: 1. STEEL Bělčice versus Snajpr Bělčice- na legy 
14: 4, na body 30: 11. Bizoni Jih ze  versus Šneci Bělčice- na legy 36: 1, 
na body 18: 0.

Soutěže první ligy končí 14. května a dva vítězové divize pak postupují 
do celostátního kola , kde se utkají o titul mistra republiky družstev. „Z naší 
divize stoprocentně postoupí tým Bizoni Jih . O druhou pozici se popere 
Snajpr Bělčice, který je zatím nejblíž. Do nového ročníku 2011- 2012, který 
se rozjede v září, bychom rádi přivítali nové členy,“ říká Pavel Mašek.

Bělčická parta šipkařů je pevně semknutá a táhne za jeden provaz. „Naši 
elitní členové především kamarádsky poradí těm méně úspěšným, odhalí 
znalecky jejich slabiny. Nikdy jsem v našem kolektivu neslyšel, že by ně-
kdo odmítl hrát se slabším soukmenovcem. Bělčičtí šipkaři jsou nesmírně 
pohodoví lidi,“ chválí jednatel klubu ostatní.

Nejstarším členem klubu je padesátiletý Jiří Gregorovič, který zároveň 
drží titul mistra republiky ve věkové kategorii 45 let. Spolu s vicemistrem 
republiky Josefem Šedivým budou letos své tituly obhajovat. Věkový prů-
měr bělčických šipkařů činí něco okolo třiceti let- jsou tu lidé od osmnácti 
do padesáti let.

Jak už bylo podotknuto v novoročním čísle Blatenských listů, v Bělčicích 
se scházejí na turnajích ti nejlepší z nejlepších. „ Jsou to Petr Touš- profe-
sionální mistr republiky, David Miklas- z dlouhodobého hlediska jeden 
z nejúspěšnějších hráčů v Česku, mistryně Slovenska Katarína Nagyová, 
Luděk Kristin- hráč softové superligy KIKS v Jindřichově Hradci,“ vypo-
čítává Pavel Mašek, „Jezdily k nám dva týmy z Českých Budějovic, ale ty 
se loni rozpadly. Ze Strakonic u nás pravidelně hostují týmy Šviháci a Ostrá 
lebka. Ze dvou pražských mužstev už u nás hraje jen jedno- DaC Bizoni 
jih,“ dodává. 

Mezi Bizony a bělčickým Snajprem panuje velká rivalita. „Naše družstvo 
jsme poskládali tak, aby mohlo zdravě konkurovat Bizonům. O první příčku 
se rveme ze všech sil,“ prohlašuje Pavel Mašek.

Mediální a sponzorskou podporu poskytuje bělčickým šipkařům ved-
le obce Bělčice týdeník „Strakonicko“, čtrnáctideník „Blatenské listy“, 
občasník SOB, firma „Vítěz“, D Beton Plzeň, pan Toufar- soudní znalec,
projektant a odhadce z Blatné, Beran- ubytování v penziónu na Železné 
Rudě, Měšťanský pivovar ze Strakonic a Konet s. r. o.

Největší turnaje se v bělčické sokolovně odehrávají v létě a o vánocích. 
Bělčičtí šipkaři jezdí hrát i „ven“, například do Prahy a Senohrab.

Vladimír Šavrda

Zimní triatlon
20. 2. 2011, MČR zimní triatlon 

Vimperk 5km běh, 9 km MTB a 7 km 

běh lyže, Jaroslav Pudil /SCV Blatná/ 

v kategorii obsadil 2. místo.

Na blatenské kuželně rostou 
nové kuželkářské hvězdy

Kája Koubek, jako mladší žák, vyhrál „Pohár mladých nadějí!“ pořá-
daný 6. 2. 2011 v Plzni. Svým nádherným výkonem poražených 236 kuželek 
na 62 hodů sdružených obsadil 1. místo. Již se zúčastnil dvou takovýchto 
soutěží a vždy byl úspěšný. Má nakročeno zúčastnit se republikové  soutěže. 
Je to pro něho vynikající úspěch a prezentace na těchto turnajích je pro něho 
zkušeností. V březnu se chystá do Kutné Hory. 

Trenérem jeho, i ostatních žáků a dorostenců v počtu 6 dětí, je jeho táta.  
Věnuje se mládeži na kuželně již několik let a úspěch se dostavuje. 

Není to jen Kája, který dosáhl úspěchu, ale i mezi staršími žáky je „ na-
děje“.  Jiří Vaňata na tomto poháru získal 11. místo v počtu 174 poražených 
kuželek na 60 hodů sdružených. 

Oba kluci jsou velmi šikovní a pro kuželkářský sport plně zapáleni. Jak 
by ne, vždyť jejich tátové jim jdou příkladem. Oba dva hrají kuželky za 
TJ Blatná.

Jak je vidět nová „čtyřdráha“ přilákala i mládež.                J.M.

Čezetník Blatná tentokrát 
představuje jezdce Jana Rádra

Kdo by to řekl, že z velmi úspěšného přeborníka v gymnastice se stane 
úspěšný motokrosový závodník!

Honza Rádr to dokázal! Tento sportovní allrounder , který nemá zábrany 
před žádným sportem, ukázal širokému sportovnímu okolí, kudy vede cesta 
k tomuto sportu, který vyžaduje celé chlapy! Honza se věnoval sportovní-
mu životu od útlého dětství! Vše, co se sportu týkalo, mu bylo blízké, ale 
nejvíce mu učarovala gymnastika, která mu přinesla hodně úspěchů v po-
době několika titulů na okresní úrovni. Dále se věnoval nohejbalu, tenisu 
a volejbalu a samozřejmě ještě jezdil na Enduru 250 ccm. Kdo ví, jak by 
pokračovala Honzova sportovní kariéra nepotkat prezidenta ČZ- etníku 
Albína Veselého, který si byl vědom ohromné technické zdatnosti Honzy 
a nabídl mu jezdit na ČZ.

Bez Honzy je dnes těžké si tým představit, svým optimismem a elánem 
dokáže strhnout ostatní jezdce stáje k nevídaným výkonům!

Honza v tomto roce bude reprezentovat na nové ČZ 514 380 ccm ve 
třídě Veterán 50+!

A právem se domníváme, že právě on bude štika sezóny 2011!
Emil Vyskočil 

BLATNÁ CUP – muži
1. kolo sobota 12.2.2011 13:00
Bělčice - Mirotice 2:2 (0:1)
Blatná – Kestřany 2:1 (0:1)
Březnice – Milín (zápas odložen)
2. kolo sobota 19.2.2011 11:00
Kestřany - Milín 4:3 (0:1)
Blatná – Bělčice 2:2 (0:1)
Mirotice - Březnice (zápas odložen na 19.3.2011).
3. kolo sobota 26.2. 2011

BLATNÁ CUP 2011 – dorost
1. kolo neděle 13.2.2011 09:00
Bělčice - Sedlice 3:0 (1:0)
Blatná – Chanovice 2:1 (1:0)
Nepomuk  - měl volno
2. kolo neděle 20.2.2011 09:00
Chanovice - Nepomuk 0:8 (0:4)
Blatná – Sedlice 17:2 (8:1)
Bělčice  -  volno
3. kolo neděle 27.2. 2011

Karel Hanzlík, Bělčice a Martin Bulka 
v souboji.

Václav Skuhravý
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Vážení�obchodní�partne�i
zveme�Vás�do�sb�rny�

firmy�

EKOŠROT�spol.�s�r.o.

Výkup�železa�a�barevných�kov��
za nejvyšší ceny !!!

I�:�25221299��DI�:�CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova�ul.��"Usila"�ZZN

Tel.:�777�960�887,�777�645�134

PROVOZNÍ�DOBA

Po,St�14,30���17,30�hod.

So�9,00���13,00�hod.

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 

GENERALI 









 

 

 




   T.G.Masaryka 276, Blatná   
 tel.: 383 422 668, 777 782 835 

www.generaliblatna.cz

DANĚ A ÚČETNICTVÍ
nabízím

- Vedení účetnictví a daňové evidence pro živnost-
níky,malé a

  střední firmy
- Zpracování všech typů daňových přiznání, účet-
ních závěrek

- Evidence DPH, souhrnná hlášení, intrastat
- Vedení mzdové a personální agendy
- Ekonomické a účetní poradenství,spolupráce s 
daňovým poradcem 

Jana Hroudová, tel.: 606 347 277,
e-mail: jahroud@centrum.cz

sjednané pojištění profesní odpovědnosti
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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

INTERNET
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH)

 servis a opravy počítačů
 tvorba webových stránek – Webhosting
 pevná Telefonní linka Voip

Tel. 383 809 555,    602 649 555
e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz

      INTERNET KONET CENTRUM 
            u ubytovny Tesla Blatná

Prodám byt 2 +1 družstev-
ní 62 m2 klidná lokalita, 
částečná rekonstrukce 

- plastová okna
tel.608 939373 

Prodám byt 3+1 s balko-
nem v osobním vlastnictví 
lokalita U čertova kamen-

ne, po rekonstrukci:
tel.: 608 939373

Pronajmu garáž v Blatné,
tel. 733 676 034
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PROVOZ NEPŘERUŠEN!!!
Dáváme na vědomí všem našim obchodním partnerům a zákazníkům, že i přes
úmrtí podnikatele pana Karla Suchého, pokračuje tato firma ve stejném
rozsahu jako dosud. Věříme, že se i nadále budete na nás obracet.
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