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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Spolek divadelních ochotníků 
v Blatné

uvádí u příležitosti 160. výročí 
založení spolku,

hru Ladislava Stroupežnického

Naši Furianti
Premiéra se uskuteční v neděli dne 

24. dubna 2011 od 19:00 hodin 
v Sokolovně v Blatné.

Letos si připomeneme dvě důležitá výročí – před stopadesáti 
lety se narodil Msgre Jan  P. Hille, historiograf Blatenska, jehož 
život a dílo zasluhují obrovské uznání. Vzhledem k tomu, že pro 
komunistický režim byla osobnost katolického duchovního těžko 
přijatelná, je, bohužel, málo znám a proto přineseme ještě mnoho 
informací. 

2011 – rok významných výročí
Spolek divadelních ochotníků oslaví 160. výročí svého založení. Při-

pomínáme, že v roce 1851 byly uvedeny dvě hry, a to Divotvorný klobouk 
a Jan za chrta dán. O historii ochotnického spolku se lze dozvědět např. 
v publikaci „Ochotnické divadlo v Blatné“ autora Jiřího Sekery, kterou 
vydalo Městské muzeum a Městský úřad v Blatné v roce 1991. Pro leto-
šek připravili blatenští ochotníci „Naše furianty“, samozřejmě v novém 
nastudování.                 B.M.

Scéna ze hry L. Stroupežnického Naši furianti /1982/. 
 
(foto z brožury „Ochotnické divadlo v Blatné“ autora Jiřího Sekery).

Bisk. vikář a děkan Msgre Jan P. Hille, historiograf Blatenska. 
(foto z knihy Z pamětí města Blatné 1914-1933, sestavil Miroslav Vrána, 
městský kronikář, vytiskla knihtiskárna Bratří Římsové v Blatné 1935). 
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 KTUALITYA
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@blatna.net
http://www.blatna.eu

Městská policie Blatná informuje

Dne 28. 2. 2011 
byla v Blatné na-
lezena 2 odlože-
ná štěňata pejska 
a fenky křížence, 
černé barvy, stá-
ří cca 6 měsíců. 
V současné době 
jsou štěňata umís-

těna v záchytných 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 policieBlatná

SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU KONČÍ 
ZIMU PLNOU (19.3)
NA SV. JÁCHYMA, SKONČILA SE UŽ 
ZIMA.(20.3.)

Kalendářní   J A R O  konečně nastalo! Slu-
nečního svitu přibývá, svět se jeví krásnější. Jarní 
svátky letos připadají až na konec dubna, proto 
věříme, že se vydaří. 

STAROČESKÉ VELIKONOCE  „U SVATÉ 
KATEŘINY“

Od poloviny března jsme zahájili velikonoční 
prodej spojený s lidovými tradicemi. Obohatili 
jsme nabídku perníčků, vizovického, kraslic, 
řehtaček, dřevěných píšťalek a káč, košů a ošatek, 
voňavých pytlíčků, prvních pomlázek a samozřej-
mě jsme doplnili také pytlíčky s hliněnými kulič-
kami. Vyberete u nás i originální přání a pohledy. 
Možná Vás zaujmou „žertovná vajíčka“. Je tedy 
mnoho důvodů, proč se u nás zastavit.

TURISTICKÁ SEZÓNA NA DOHLED 
– STARONOVÉ TURISTICKÉ CENTRUM

S jarním sluníčkem do Blatné přijíždí  řada 
turistů, kteří již vědomě zabloudili do našeho 
kraje. V letošním roce poprvé nebudeme na ná-
dvoří blatenského zámku, a proto rozšíříme nejen 
naši nabídku, ale i prodejní dobu na náměstí Míru 
„U SVATÉ KATEŘINY“ Výhledově počítáme  
asi od poloviny května (možná i víkendy okolo 
Velikonoc), že zahájíme prodej také o sobotách 
a nedělích.( Nezapomeňte proto informovat vaše 
jarní nebo letní návštěvy!) O prázdninách potom 
prodloužíme prodejní dobu minimálně do 18. 00 
hod. Jistě víte, že jste u nás i v minulých letech 
mohli zakoupit pohledy z velkého výběru, také 
mapy, turistické známky, vizitky, štítky na hole, 
magnety, odznaky aj. turistické suvenýry. Stejně 
tak ochotně poskytujeme i řadu informací týka-
jících se blatenského kraje. Třešničkou na dortu 
je naše nabídka blatenského řemesla.

Naše tipy na březen:
ROZMARÝNEK, kniha říkadel, pohádek 

a rozpočitadel, ilustrovaná Milošem Nesvatbou
Zpěvník lidových písní s notami a CD
Hradišťan CD
Čerstvé „Blatenské preclíčky“
Jablečný mošt (opět v nabídce)

Dnešní den nám napoví, jak se letošní jarní 
svátky vydaří:

 JAKÉ ZVĚSTOVÁNÍ BOŽÍ MATKY 
(25.3.) – TAKOVÉ VELIKONOČNÍ SVÁT-
KY!

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

POZVÁNKA
Vážení kolegové,
Dne 1. února 2011 zahájilo v Blatné 

svoji činnost Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež  STATION 17, které provozuje 
občanské sdružení Prevent. Rádi bychom 
Vás pozvali na  slavnostní oficiální otevření
tohoto zařízení. Slavnostní otevření proběhne 
ve čtvrtek 14.dubna od 11:00 v prostorách 
STATION 17. Přítomen bude starosta města 
Blatné, který symbolicky přestřihne pásku od 
nových prostor v 11:00.

Srdečně Vás zveme k návštěvě a prohlídce 
našich prostor a také na malé občerstvení.

STATION 17 NZDM PREVENT se na-
chází na adrese:

Spálená 727
388 01 Blatná

Těšíme se na viděnou
Martin Klajn, DiS.
vedoucí zařízení

Městská lidová knihovna spolu 
s odd. kultury MěÚ Blatná
zvou na křest nové knihy 

Františka Šestáka s názvem

„Na kole
napříč Amerikou 

–
29 dnů na

ROUTE 66“,
který se uskuteční  spolu s prode-

jem knihy a autogramiádou

8. dubna 2011 od 17.00 hod.
v prostorách Městské knihovny v 

Blatné

Základní škola J. A. Komenského v Blatné spolu se 
Sdružením rady rodičů a přátel školy

vás srdečně zve na společnou akci

VELIKONOČNÍ
JARMARK

ve středu 13. dubna 2011 
od 15.00 hod. 

v budově ZŠ J.A.Komenského
v Blatné
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Skaličany si v letošním roce připomínají 600 let od první písemné zmínky 
o obci. Stejně jako v každé jiné obci i ve Skaličanech býval hostinec, po něja-
ký čas dokonce hostince dva. Tradiční hospodou býval šenk v čp. 1. Tomuto 
domu se dodnes říká „u šenkýřů“. Hostinec disponoval i sálem, ve kterém se 
odehrávala zasedání obecního zastupitelstva (později MNV) a hasičů, konaly 
se zde bály, taneční zábavy a představení místního ochotnického spolku. 
Činnost pohostinství, které později přešlo pod správu společnosti Jednota, 
byla ukončena v roce 1988. Zhruba do roku 1952 se pivo točilo i v hospo-
dě v čp. 33 u Prošků, po tomto roce zde dále fungoval prodej tabákových 
výrobků. Tuto hospodu údajně navštěvovalo spíše mladší osazenstvo. Po 
zrušení pohostinství v čp. 1 fungoval několik let (v letních měsících) výčep 
piva v kiosku u rybníka. Do roku 1998 provozovala obchůdek se základním 
zbožím paní Illésová. V současné době žádná z těchto služeb ve Skaličanech 
není. Ke schůzím osadního výboru a hasičského sboru je využívána úřadov-

600 let obce Skaličany
na, ke schůzím mysliveckého sdružení „trucovna“ u Bártíků. Připomínka 
výročí první písemné zmínky o obci se ve Skaličanech uskuteční v sobotu 
21. a v neděli 22. května 2011. Program bude upřesněn.

Václav Cheníček

V hospodě ve Skali-
čanech (čp. 1) – zleva 
Václav Cheníček, Karel 
Jakubec, Karel Dlabač, 
Jan Novák a Jan Levák, 
kolem roku 1973 (foto 
archiv rodiny Cheníč-
kových).

Technické služby města Blatné s.r.o. děkují 
všem firmám, podnikatelům a obchodníkům, kteří
si pro rok 2011 zakoupili nálepky na popelnice  
k odvozu odpadu. Termín pro nákup nálepek byl 
určen do 28. 2. 2011. Je zcela omluvitelné, že 
někteří na nákup nálepky zapomněli a nálepku  
si pořídili v měsíci březnu. Je ale mnoho podni-
katelů a obchodníků, kteří si odvoz odpadu nikdy 
nezakoupí. Na tyto nepoctivce doplácejí ti poctiví. 
Všichni totiž mají možnost využívat plastové zvo-
ny rozmístěné po městě, kam mohou svůj odpad 
uložit nebo využívají malých odpadkových košů 
ve městě, kam vhazují drobný odpad a zdarma.  
Určitě se nikomu z obchodníků nelíbí, pokud jim  
nepoctivý zákazník ukradne např. arch papíru, 
obuv, ponožky, nějaké oblečení, nebo uteče z re-
staurace bez placení. Je třeba si uvědomit, že je 
krádež jako krádež. Ovšem krádež v obchodě si 
pamatují všichni a celé roky.

Jitka Novotná, ekonomka TS 

Turnaj v kuželkách
TS města Blatné s. r. o. vs. Radek Šim-
sa, služby mechanizace - ročník 2011

Rok se s rokem sešel, a tak se opětovně sešli 
i rivalové ve sportu kuželkářském, jako tomu bylo 
po loňské zimě. Jen letos to bylo trochu jinak. 
K týmům Technických služeb a Radka Šimsy se 
přidal i tým Města Blatná, Bezdědovic a skupina 
Jiřinci pod vedením pana Kouby. Vzájemné klání 
se odehrálo opět v prostorách blatenské kuželny 
dne 7. března 2011 a nejen, že bylo opravdu na co 
se podívat, ale hrálo se také o hodnotné ceny. Tur-
naje se zúčastnilo celkem 6 čtyřčlenných družstev 
a příjemné bylo i to, že ani jedno družstvo a ani 
žádný hráč neodešel s prázdnou. A jak vzájemné 
soupeření dopadlo si můžete přečíst níže.

Místo první
TS Blatná ve složení: Baťka, Hokr, Novák, 
Navrátil P. - celkový výkon - 734

Místo druhé
Jiřinci ve složení Mourek, Kokoška, Kouba, 
Diviš - celkový výkon - 724

Místo třetí
Město Blatná ve složení Mourek, Navrátil B., 
Ounický, Kallmünzer - celkový výkon - 709

Místo čtvrté
TS  Blatná ve složení Macháček, Bulka P., Na-
vrátil B. + Baťka, Ounický + Novák - celkový 
výkon - 681 

Místo páté
Bezdědovice ve složení Staněk, Viktora, Fo-
šum, Toufar - celkový výkon - 671

Místo šesté
Radek Šimsa ve složení Šimsa, Koubek, Cha-
loupka, Brožek - celkový výkon - 628

Oproti loňskému roku se výkony značně 
zlepšily a tak se už všichni těší na ročník příští, 
kdy opět vyniknou na poli herním a zároveň 
i společenském.

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

Správa bytů a tepelného 
hospodářství

Jednou z hlavních náplní střediska bytů je 
pronájem bytů. Tato činnost zahrnuje uzavírání 
smluv o nájmu bytů, dohod o zániku nájmu 
bytů, činnosti spojené s nájmy, výměnami 
a přechody nájmu bytů, ověřování a řešení 
stížností nájemníků, kontrola užívání bytů, 
zabezpečování drobných úprav a údržby nemo-
vitostí, zajišťování odstranění poruch a havárií, 
dále sledování dluhů a úhrad nájemného a činnosti 
spojené s výpověďmi z nájmu bytů. O žádostech 
o byt a výpovědích z bytů rozhoduje Rada MěÚ 
Blatná. Pro dluh na nájemném jsme letos bohužel 
museli předat 2 výpovědi z nájmu bytu. Středisko 
bytů celkem spravuje 369 městských bytů a 19 ne-

bytových prostor na „Starém sídlišti“, i Nad Lom-
nicí. Do tohoto čísla spadá i Dům s pečovatelskou 
službou v ulici Tyršova, kde se snažíme vytvořit 
pro naše seniory spolu se Sociálním odborem 
MěÚ příjemné bydlení. Je zde 40 bytů. Dále 
s  tímto odborem spolupracujeme i s obsazováním 
domu v ulici Purkyňova, kde bydlí spoluobčané 
s nižším příjmem. Do naší kompetence patří 
i některé nemovitosti v ulici Písecká, Náměstí 
J.P.Koubka a Blýskavky.

V letošním roce jsme začali s rekonstrukcemi 
koupelnových jader v domě č.p. 730 a č.p. 1016. 
V objektech č.p. 1255 a 1256 započne oprava 
a rekonstrukce balkónů a zimních zahrad. 

K naší pracovní náplni patří i obě kotelny, ale 
o nich někdy příště.

Technické služby města Blatné s.r.o. 
Luboš Kallmünzer vedoucí tepelného hospodářství  

a správy bytů

Odvoz a likvidace větví
Před třemi týdny jsme v Blatné rozmístili tři 

kontejnery na ukládání větví. Pro připomenutí 
– najdete je v ulicích Nad Vdovečkem, Brigádnic-
ká a Rybářská. Kontejnery po naplnění odvážíme 
na odkládací plochu, která je v blízkosti skládky 
Hněvkov. Na stejné místo svážíme také větve, 
které občané přivezou na sběrný dvůr, a také 
větve, které nastříhají naši zaměstnanci při údržbě 
stromů v ulicích města. Když je větví dostatečně 
velké množství, jsou specializovanou firmou
seštěpkovány. Vzniklou štěpku firma odváží, a po
vysušení prodává např. teplárnám.

Za první tři týdny od rozmístění kontejnerů 
bylo svezeno 7,28  tun větví, ze sběrného dvora 
za stejné období 2,3 t.

Děkujeme všem občanům, kteří do kontejnerů 
vhazují pouze větve.
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Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

Sobota 9.4.2011 od 15,00 hod. v sále hospody ve Vrbně se 
koná

velikonoční výstava
Velikonoční perníčky (prodej), jejich zdobení na přání 
(kytičky, růžičky), reborn panenky, háčkování, doplňky pro 
děti, korálkování, drátkování, pletení z papíru ( plete-
né slepičky, věnečky, košíčky apod.). 

13.5. Po světě na kole s cestovatelem panem  Šestákem 
ze Sedlice
-----------------------------------------------------------------------------------------
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné 
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst  a   informace na tel. 
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz  I vy si můžete náš sál 
zadat pro svojí akci.

Lyžařský kurz 7. tříd, ZŠ 
J. A. Komenského Blatná

Sobotní ráno bylo ve znamení balení a příprav na 
lyžák. Po obědě jsme již vyhlíželi autobus p. Vohryzky, 
který nás odvezl do Železné Rudy do hotelu Belveder. 
Přivítala nás pěkně upravená sjezdovka a my byli 
rozděleni do družstev pod vedením paní učitelky Mar-
cely Karbanové a jejího manžela Pavla. Další družstvo 
bylo přiděleno Dušanu Malečkovi. Dále s námi odjely 
zdravotnice – Lenka Handíková a Milena Muchlová. 
Kateřina Malečková se podílela na organizaci lyžáku 
a připravovala různé činnosti na večery po lyžování. 
Prosluněný týdenní pobyt se nesl v poklidné atmosféře. 
Velký dík patří instruktorům, radě rodičů a škole za 
finanční podporu. Naším velkým přáním by bylo si za
rok lyžák zopakovat. Ještě jednou děkujeme za pěkně 
prožitý týden na horách… 

Adéla Korbelová za VII. A

              
                       
 


   
   

 
    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Duben 2011 
• 5. 4. – 2. 5. – Promny. Výstava prací žák p. u. Vry Blochové, z výtvarného 

oboru ZUŠ Strakonice. ŠK, vstupní hala 
• 11. 4. – Páni ze Strakonic. Pednáška Miroslava Svobody, autora knihy „Páni ze 

Strakonic“ bude vnována rodu Bavor ze Strakonic od nejstarších zmínek až do 
vymení rodu na poátku 15. století, se zamením na jejich psobení ve Strakonicích. 
Zmínna bude pozvolná pemna menších vsí v msto na pelomu 13. a 14. století a 
také provázanost Bavor s ádem johanit. ŠK, spoleenský sál, 17:00 

• 12. 4. - Školení poítaové gramotnosti - Kouzlo digitální fotografie. 
Jednoduché úpravy digitálních fotografií za pomoci bžn dostupných poítaových 
program. Z dvodu omezené kapacity žádáme zájemce, aby se na vybrané termíny 
(dopolední i odpolední kurz) pihlašovali – osobn, na telefonu 380 422 700 nebo 
mailem knihovna@knih-st.cz. Dkujeme za váš zájem a víme, že osobní pístup 
zvýší kvalitu kurz. 
ŠK, studovna, 9:30, 15:30 

• 13. 4. – Zelený veer aneb Louíme se. Projekt Zelených veer po šesti letech 
koní. Srden zveme všechny jeho píznivce na neformální rozlouení s organizátory 
i prostedím ajovny Inspirace.  
ajovna Inspirace, 18:00 

• 20. 4.  – O zcela bžných vcech. O všem a pedevším o niem je název setkání se 
známým básníkem, pekladatelem a nakladatelským redaktorem Ivo Šmoldasem. 
Besedu z cyklu Akademie volného asu moderuje Petr Záleský. 
Rytíský sál na hrad, 17:00 

• 20. 4. –  ŠK se opt pipojuje k akci Celonárodní tení Bible, v jejímž rámci se 
uskutení pednáška Prof. Jana Sokola, charismatického eského filosofa, 
pekladatele, vysokoškolského pedagoga a publicisty, jenž v souasnosti pednáší na 
etných eských i zahraniních universitách, zejména na evropská a filosofická 
témata. Téma pednášky je Bible oima Jana Sokola.  
ŠK, spoleenský sál, 17.30 hod. 

 Dále nabízíme na 6. – 7. 5. víkendový hudebn-tvoivý kurz výroby kantel
Dlabej a hrej. Materiál  bude pipraven, s sebou si pineste vhodný pracovní odv a 
svainu. Cenu nástroje ovlivuje jeho velikost, použitý materiál a poet strun (od 
1300,- do 1650,- K). Vzhledem k omezenému potu úastník (min. 10, max. 20) je 
nutné se pedem pihlásit - telefonicky na ísle 380 422 721, mailem na jan.juras@knih-
st.cz nebo osobn v ekoporadn na poboce knihovny Za Parkem v Husov ulici (ve všední 
dny zpravidla mezi 7:30 a 16:00 hod.). Kurz se koná ve spoleenském sále ŠK. Zaátek  
6. 5. v 17:00, konec 7. 5. v 18:00.  
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Na počátku nového roku nezbývá, než zre-
kapitulovat stav kriminality na území Policie 
ČR, Obvodního oddělení Blatná za předchozí 
rok 2010. Od 1. ledna do 31. prosince 2010 
bylo policií evidováno celkem 272 trestných 
činů, pachatel či pachatelé byli zjištěni u 124 
trestných činů (objasněnost tak činila 45,59 %). 
Na úseku obecné kriminality bylo z 206 případů 
objasněno 72 případů (objasněnost 34,95%), na 
úseku násilné kriminality jich bylo z 34 případů 
objasněno 26 (objasněnost 76,47%). Ve  145 
případech se jednalo o trestné činy majetkového 
charakteru. Zejména sem patří krádeže prosté, 
krádeže vloupáním, poškozování cizí věci, pod-
vody a zpronevěry a zatajení nálezu. Oproti roku 
2009 je zřetelný pokles celkové kriminality o 31 
případů (v roce 2009 celkem 303 případů), který 
je dán výrazným poklesem evidované majetkové 
trestné činnosti o 43 případů (v roce 2009 celkem 
188 případů). Naopak byl v loňském roce zazna-
menán nárůst násilné trestné činnosti o 18 případů 
z 16 případů v roce 2009 na 34 případů v roce 
2010. Určitý nárůst kriminality je patrný rovněž 
u hospodářské a ostatní trestné činnosti.

Jak již bylo konstatováno v předchozích zprá-
vách o činnosti zdejšího obvodního oddělení, tak 
úbytek majetkové trestné činnosti lze do jisté míry 
přičíst poklesu „nájezdů“ pachatelů tohoto druhu 
kriminality z okolních okresů, zejména z okresu 
Příbram, Písek a Plzeň-jih. Řadě pachatelů byla 
v roce 2009 a v průběhu roku 2010 prokázána 
mnohdy sériová trestná činnost páchaná nejen 
v okrese Strakonice, ale i na území Jihočeského 
kraje či krajů okolních. Tito pachatelé pak byli 
nuceni nastoupit výkon trestu odnětí svobody. 
Patrný je pokles majetkové kriminality přede-
vším na území obce Lnáře, Sedlice, Bělčice, 
Kadov, Záboří apod. Zde v hojné míře pachatelé 
navštěvovali benzínové čerpací stanice, prodejny 
potravin, objekty různých firem ale i soukromé
objekty jako garáže, vozidla apod. Případy roz-
sáhlé majetkové trestné činnosti pak vyšetřuje 
buď služba kriminální policie a vyšetřování na 
úrovni okrese nebo na úrovni odborů této služby 
při Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje. 
Zúročuje se zde tak každodenní práce policistů 
obvodních oddělení a policistů okresních „krimi-
nálek“ na místě činu při zajišťování různých stop 
a při další dokumentaci těchto případů za využití 
místní a osobní znalosti. Je rovněž nepochybné, že 
poškození, ať již z řad občanů či firem, z různých
důvodů mnohdy nehlásí policii případy hlavně 
majetkové trestné činnosti. Skutečný počet spá-
chaných trestných činů a přestupků je tak určitě 
vyšší než ten evidovaný. 

Zde bych chtěl vyzvat jak občany, tak majitele 
firem, aby si ponechávali po řadu let uschované
doklady s výrobními čísly od různých věcí, neboť 
v případě jejich odcizení při absenci popisu věci, 
značky, typu či výrobního čísla, popř. vyobrazení 
věci, nelze po těchto věcech prakticky pátrat. 
Pokud jsou tyto údaje kompletně policii předá-
ny, jsou při oznámení odcizení věci zadány do 
příslušné databáze odcizených věcí a prakticky 
okamžitě dostupné každému policistovi ve službě 
v rámci celé republiky při jejich případné kont-
role. U mnoha případů pak byly věci pocházející 
z krádeží tak navráceny jejich majitelům.

Pokud porovnáme počet spáchaných a evi-
dovaných trestných činů na území města Blat-
ná a v jejich osadách oproti ostatním částem 
služebního obvodu, tak na území města Blatné 
bez jejich částí bylo v roce 2010 evidováno 
127 trestných činů včetně případů hospodářské 
trestné činnosti. Z tohoto počtu trestných činů 
jich proti majetku bylo 75 (102 případů v roce 
2009). Zbytek tvoří násilná, ostatní, zbývající 
a hospodářská kriminalita v celkovém počtu 52 
případů. Zaznamenáno bylo několik případů 
výskytu padělaných bankovek tuzemské měny 
různých nominálních hodnot.

Tradičně již na území města Blatná dochází 
k případům vloupání do vozidel a odcizování 
součástí vozidel a pohonných hmot (celkem 21 
případů), dále dochází k případům vloupání do 
garáží a sklepních kójí v bytových a rodinných 
domech (celkem 17 případů). V 9 případech 
byl evidován případ vloupání do objektů firem,
školských zařízení a úřadů státní správy, kam jsou 
zařazeny i případy odcizování pohonných hmot 
z vozidel v areálu těchto firem. Pouze v jednom
případě se pachatel na území Blatné vloupal do 
prodejny (kantýna v objektu SOU Blatná v ul. 
U Sladovny). Výše zmíněná veškerá majetková 
trestná činnost je páchána zejména v noční době 
v době od půlnoci do 05.00 hodin. Z ostatní 
trestné činnosti jsou zaznamenány případy řízení 
motorových vozidel pod vlivem alkoholu v sou-
běhu s mařením výkonu úředního rozhodnutí, 
dále případy ublížení na zdraví v souběhu s vý-
tržnictvím, dopravní nehody s lehkým či těžkým 
ublížením na zdraví a bohužel i dopravní nehoda 
s následkem smrti jednoho z účastníků.

Celkem 40 případů trestné činnosti se známým 
pachatelem policisté obvodního oddělení projed-
nali v roce 2010 formou zkráceného přípravného 
řízení, kdy nejpozději do 14 dní od sdělení pode-
zření konkrétnímu pachateli předali spis státnímu 
zástupci s návrhem na potrestání (z tohoto počtu 
bylo 24 případů spácháno na území města Blatná). 
Lze sem zařadit případy řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu a maření výkonu úředního rozhodnutí, 
případy ublížení na zdraví a výtržnictví, ale i pří-
pady majetkové trestné činnosti. 

Na úseku protiprávních jednání přestupkového 
charakteru zejména podle zákona č. 200/90 Sb., 
o přestupcích, bylo v  roce 2010 evidováno poli-
cisty oddělení celkem 489 přestupků. Z toho 194 
přestupků bylo dle ust. § 58 odst. 1 přestupkového 
zákona předáno k projednání ve správním řízení, 
u 112 přestupků se převážně nepodařilo zjistit 
pachatele a proto byly tyto odloženy dle ust. § 58 
odst. 3 písm. b) přestupkového zákona. Některé 
přestupky z loňského roku jsou zatím v šetření. 
Z celkového  počtu  všech  evidovaných  přestup-
ků  jich bylo  156  vyřízeno v blokovém řízení. Ve 
171 případech se jednalo o přestupky v dopravě 
dle ust. § 22 citovaného zákona o přestupcích (115 
jich bylo vyřízeno v blokovém řízení), ve 144 
případech šlo o přestupky proti majetku, ve 138 
případech o přestupky proti veřejnému pořádku 
a občanskému soužití a v 11 případech o přestup-
ky na úseku alkoholismu a jiných toxikomanií. 
Uvedeného celkového počtu všech evidovaných 
přestupků se dopustilo 536 osob. Celkem 63 

přestupků za celkovou částku 60.700,-Kč bylo 
předáno k vymáhání celnímu úřadu. Celková 
částka uložená za přestupky v blokovém řízení 
dosáhla částky 107.100,-Kč, z toho za přestupky 
v dopravě byly uloženy pokuty v celkové částce 
89.200,-Kč, za přestupky proti majetku byly ulo-
ženy pokuty v celkové částce 15.200,-Kč. Cizinci 
ze zemí EU se dopustili celkem 14 přestupků, 
cizinci mimo EU 3 přestupků. Ve 20 případech se 
jednalo o přestupky v dopravě, které byly zaslány 
k zápisu do bodového hodnocení do evidenční 
karty řidiče.

Na území města Blatná bylo evidováno celkem 
296 přestupků, z nichž jich bylo 105 řešeno v blo-
kovém řízení. Jednalo se převážně o přestupky 
spáchané porušením pravidel silničního provozu 
dle ust. § 22 zákona o přestupcích. Z ostatních 
přestupků jsou to blokově řešené přestupky 
proti majetku, kde se jednalo o drobné krádeže 
v obchodních domech a prodejnách v Blatné 
a ojediněle o přestupky proti občanskému sou-
žití a o jeden blokově řešený přestupek, kdy byl 
obsluhou restaurace podán alkohol osobě mladší 
18 let. Přestupků na úseku majetku bylo spácháno 
na území města Blatná v roce 2010 celkem 87, 
přestupků proti občanskému soužití bylo evido-
váno celkem 65. Zbytek tvoří přestupky na úseku 
BESIP dle zákona o přestupcích, které nebyly ře-
šeny v blokovém řízení a přestupky podle dalších 
ustanovení zákona o přestupcích či podle jiných 
právních předpisů.

Od 23. října 2010 do současné doby snad 
i vzhledem k přijatým opatřením ze strany Policie 
ČR již naštěstí nebyl zaznamenán žádný případ 
obtěžování či fyzického napadení dívek či žen 
se zřejmým sexuálním podtextem, o kterém byla 
podána práva v předchozím příspěvku z listopadu 
2010.

V roce 2010  na úseku protiprávních jednání 
charakterizovaných  jako případy, kde jsou zjišťo-
vány některé nebo všechny znaky tzv. „domácího 
násilí“, policisté oddělení vyhotovili celkem 23 
záznamů o incidentu se znaky domácího násilí 
a z obydlí vykázali 7 osob (ve všech případech to 
byli muži). Při těchto incidentech bylo ohroženo 
celkem 13 osob. V rodinách, kde došlo k těmto 
násilným incidentům, žilo v době těchto útoků 
celkem 16 nezletilých osob, z nichž 10 bylo přímo 
svědky incidentů se znaky tohoto domácího násilí. 
V jednom případě bylo proti ohrožené osobě 
použito zbraně.

V průběhu roku 2010 pak bylo policisty 
evidováno dalších 1044 událostí nejrůznějšího 
charakteru, aniž by se jednalo o trestný čin či 
přestupek. Značnou část tvoří výjezdy policistů 
na rozličná oznámení od občanů či firem, žádosti
o součinnost zasílaná od jiných útvarů Policie ČR, 
žádosti o provedení šetření či doručení písemností 
od soudů, žádosti o provedení šetření zasílaná 
jinými státními orgány a organizacemi apod. 

Omezení osob na osobní svobodě podle zá-
kona o Policii ČR či podle jiných předpisů bylo 
použito celkem v 37 případech, u některých osob 
i opakovaně. Zatčeno či zadrženo podle trestního 
řádu bylo celkem 11 osob, 13 osob bylo umístěno 
v policejní cele zřízené u zdejší součásti Policie 
ČR. Předvedeno nebo zajištěno podle příslušných 
ustanovení zákona o Policii ČR bylo 26 osob. 

Zprávy Policie ČR

(pokrač. na str. 7)
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ZPRÁVY Z REGIONU
Ve Škvořeticích 

nezapomněli na svátek 
něžného pohlaví ani 

letos
Škvořetice - MDŽ se v obci Škvořetice 

slaví desítky let. V dobách reálného socialismu 
byl vyhrazen pro tuto příležitost celý velký sál 
zdejšího kulturního domu a ženy a dívky ho 
naplňovaly k prasknutí. Něžné pohlaví sem dopra-

voval z okolních vsí dokonce autobus. Součástí 
slavnostního dne býval pestrý kulturní program, 
složený z básniček, hudby i žertovných scének 
v podání dětí a mládeže / nejen / ze Základní umě-
lecké školy Blatná a z řad mladých požárníků.

Tato tradice je díky škvořetickému Obecní-
mu úřadu udržována dodnes, i když ve zdaleka 

skromnějších podmínkách. MDŽ se slaví na 
nedávno zrekonstruovaném malém sále v prvním 
patře kulturního domu, účast není už tak oslnivá 
jako před rokem 1990. Nynější starosta obce Lu-
bomír Nový nedá na tento svátek dopustit: „Tako-
vé ty řeči, že MDŽ je komunistický přežitek, jsou 
nesmyslné a hloupé. Ženy a dívky si zasluhují 
naše veřejné poděkování a úctu a 8. březen nemá 
s politikou vůbec nic společného. Jsem moc rád, 
když se lidé sejdou k přátelskému posezení a hez-
ky si odpočinou a pobaví se. Rozhodně chceme 
tuto tradici zachovat i do budoucnosti.“

Letošního 9. března usedlo za stoly na malém 
sále více než třicet žen a dívek. O příjemnou at-
mosféru se postarala hudba pana Koubka z Blatné, 

občerstvení zdarma 
si vzal osobně na sta-
rost muž číslo jedna 
Lubomír Nový. „Já 
jsem na MDŽ chodila 
odjakživa, ještě když 
to bylo dole na velkém 
sále,“ prozrazuje jedna 
z místních pamětnic 
, „Těší mě, že tenhle 
svátek neupadl v za-
pomnění. Nevidím na 
něm nic špatného- kdo 
ho odsuzuje, tak ať si 
ho odsuzuje.“

Všichni přítomní 
strávili krásné odpo-

ledne a domů se před večerem vraceli naplněni 
těmi nejlepšími pocity.

Nutno dodat, že MDŽ zachovávají ve svých 
obcích i další starostové a přijde jim to jako úplná 
samozřejmost.

Vladimír Šavrda

Buzice- Bývalý hospodářský dvůr blatenského 
velkostatku v obci Buzice byl postaven v em-
pírovém slohu po roce 1812 na dně zrušeného 
Buzického rybníka, uprostřed úrodných polí a luk. 
Jednalo se o komplex symetricky postavených 
stájí, stodol a ústřední patrové administrativní 
budovy. Ke dvoru patřilo 170 hektarů zemědělské 
půdy. Při pozemkové reformě ve 20. letech minu-
lého století byl hospodářský dvůr postoupen jako 
statek zbytkový pastevnímu družstvu. V 50. letech 
objekt připadl Státnímu statku Lnáře. Obec Bu-
zice ho do svého vlastnictví koupila v roce 2001 
od Pozemkového fondu. V současné době je dvůr 
v pronájmu Zemědělského družstva, slouží jako 
sklad a parkoviště hospodářských strojů.

Hospodářský komplex, lépe řečeno to, co z ně-
ho zbylo, skýtá dnes žalostný pohled. „To můžeme 
být ještě rádi, že v roce 1972 buzické družstvo 
nechalo přeložit střešní krytinu. Po roce 1976 
se tam řešily jen akutní stavy,“ sděluje starosta 
Buzic Václav Maňhal. Obec chce udělat všechno 
pro to, aby se podařilo zachránit alespoň obytnou 
část. V Územním plánu se počítá s vybudováním 
hospice a podkrovních bytů. „Samozřejmě těžko 
něco zmůžeme bez dotace. O jejím poskytnutí se 

bude rozhodovat v říjnu. Hektarový pozemek, 
na kterém stál kdysi kravín, si chceme ponechat 
pro obecní účely,“ pokračuje Václav Maňhal. 
Prioritou je podle něho teď kanalizace a vodovod: 
„Jinak dostaneme stěží do Buzic mladé lidi,“ 
dodává.      Vladimír Šavrda

Obec Buzice usiluje o záchranu 
obytné části hospodářského dvora

Dvůr bývalého velkostatku v Buzicích.

PODĚKOVANI
Bezdědovice - Výbor SDH Bezdědovice 

děkuje touto cestou obětavým lidem,kteří pomá-
hali zajišťovat letošní oslavy MDŽ v naší obci. 
Zvláště pak děkuje za špičkovou organizaci paní 
Anně Staňkové a panu Radku Šimsovi. Dík také 
patří  všem účinkujícím  a tanečnícím za příjemné 
prožití sobotního odpoledne. 

Motyka Josef ml.
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Eskortováno pro potřeby trestního řízení, pro 
potřeby jiných státních orgánů či v souvislosti 
s přestupkovým řízením bylo celkem 27 osob, 
2 osoby byly v průběhu roku 2010 dodány do 
výkonu trestu odnětí svobody a několik osob 
bylo převezeno do protialkoholních stanic do Č. 
Budějovic či do Příbrami. V 8 případech byly 
vypátrány osoby v celostátním pátrání či evi-
dované v schengenském pátracím informačním 
systému.

Za celý rok 2010 bylo evidováno na teritoriu 
zdejšího oddělení celkem 66 dopravních nehod, 
při kterých byly 3 osoby usmrceny, 6 osob utrpělo 
těžké zranění a 37 osob lehké zranění. V obcích 
došlo k 28 dopravním nehodám a mimo obec ke 
38 dopravním nehodám. Na silnice I. třídy při-
padá 26 dopravních nehod, na silnice II. třídy 17 
nehod a silnice III. třídy 15 nehod. Celkově byly 
způsobeny škody ve  výši 7.993.000,-Kč. Zavi-
něno řidičem motorového vozidla bylo celkem 60 
nehod, řidičem nemotorového vozidla 2 nehody, 
chodcem žádná nehoda. Na nesprávný způsob 
jízdy připadá 31 nehod, na nepřiměřenou rychlost 
18 nehod, nedání přednosti 12 nehod, nesprávné 
předjíždění 1 nehoda, ovlivnění alkoholem bylo 
zjištěno u 6 nehod. Všechny tyto nehody byly 
zpracovány službou dopravní policie při PČR, 
Územním odboru Strakonice, neboť tyto spadaly 
do kompetence této služby. Řada dopravních ne-
hod pak byla řešena policisty zdejšího oddělení 
v blokovém řízení jako přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu dle ust. § 22 
zákona o přestupcích. 

Činnost policistů zdejšího obvodního od-
dělení na úseku odhalování nelegální výroby 
a obchodu včetně dalšího nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy a distribuce či 
z neužívání těchto návykových látek dealery 
nebo koncovými uživateli se realizovala pouze 
u ojedinělých případů a to v souvislosti s řízením 
motorových vozidel v době, kdy byl jejich řidič 
ovlivněn drogou, ať již šlo o trestný čin nebo 
přestupek. Na Blatensku v roce 2010 nebyla 
službou kriminální policie a vyšetřování  trestně 
stíhána žádná osoba v souvislosti s výrobou či 
další distribucí návykových látek. Jeden případ 
přechovávání sušené drtě konopí byl odložen pro 
nepříčetnost pachatele. Jak již bylo uveřejněno 
v předchozí zprávě, drogová kriminalita je vysoce 
latentní a proto se velmi těžko odhaluje. Osoby 
do této nekalé činnosti zapojené si dávají velmi 
dobrý pozor na to, aby se nechaly „načapat“ při 
výrobě nebo distribuci drog. Potrestání několika 
koncových uživatelů drog pro přestupek nebo 
i pro trestný čin problém neřeší. Česká republika 
není zrovna místem, kde by v této oblasti řádila 
spravedlnost a zodpovědnost zodpovědných byla 
trvale na pořadu dne. O resocializaci závislých 
osob se nám může jenom zdát, až na výjimky, 
a nárůst závislých osob je nepopiratelný. U dro-
gové kriminality ani jedna ze stran obchodní 
transakce, t. j. výrobce (dovozce) – dealer 
– uživatel, nemá zájem na objasnění skutkových 
okolností, protože neexistuje zde konkrétní po-
škozený, kterým je zde veřejný zájem. V těchto 
trestních věcech obvinění obvykle nevypovídají 
a pokud existují nějací svědci, tito se rekrutují 
převážně z řad problémových uživatelů drog, 

popř. policistů. Jsou to tudíž dvě skupiny svědků, 
jejichž objektivita bývá před našimi soudy často 
zpochybňována. Na této kriminalitě se významně 
v posledních letech podílí zločinecká uskupení 
s vietnamskou národní příslušností, která vynikají 
vysokou organizovaností a konspirativností. Tito 
pachatelé pěstují ve velkém zejména nelegální 
drogu marihuanu a touto zásobují všechny okolní 
státy. Policii se přitom podaří ročně odhalovat cca 
70 až 80% velkokapacitních pěstíren, což svědčí 
o značné nabídce této drogy.

V závěru bych chtěl popřát všem občanům 
a čtenářům „Blatenských listů“ v roce 2011 přede-
vším pevné zdraví,  a aby jejich majetek se nestal 
předmětem zájmů osob, které si prostředky ke 
své obživě opatřují trestnou činností. Rok 2011 je 
v podmínkách Policie ČR zejména na úrovni zá-
kladních organizačních článků, kam nepochybně 
patří i zdejší obvodní oddělení, rokem drastických 
úsporných opatření, která se bohužel promítají 
mimo jiných oblastí i do množství pohonných 
hmot potřebných pro kvalitní výkon služby. Tr-
vale nedostatečný je i počet policistů pro přímý 
výkon služby, přičemž od 1. února 2011 bude 
na oddělení z těchto úsporných důvodů zrušeno 
i místo administrativní pracovnice. Přitom po 
administrativní stránce je činnost policie na této 
úrovni velmi náročná a rozsáhlá.

npor. Bc. Bohuslav Hřebeček 
vedoucí oddělení

Zprávy Policie ČR (pokr. ze str. 5)
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    Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 28.3.2011 můžete v naší podnikové prodejně 

nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimen-
tu). Například :

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

UZENÉ:
Losos uzený 18,00/10dkg
Tolstolobik  uzený 10,90/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě  mr. 10kg 37,-/kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg  39,-/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:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg 24,00/kg
Country směs zeleniny 2,5kg 34,00/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
Koření citronový pepř 38,-/100g

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

Akce platná do konce dubna 2011 nebo do vy-
prodání zásob.
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              P O Z V Á N K A
  N A 

   V E L I K O N O  N Í 
    V Ý S T A V U 

    SRPDŠ pi ZŠ TGM Blatná 
          Vás srden zve na prodejní výstavu 

         prací žák naší školy, která se uskutení 
                     ve tvrtek  14. 4. 2011,

v pátek  15. 4. 2011 
vždy od 9,00 hod. do 16,00 hod. 

 v ZŠ TGM Blatná 
Výstava bude zahájena 14. 4. 2011 v 9,00 hod. 

vystoupí dti z 1. B a dvata 
z kytarového kroužku 

Tento program bude zopakován ješt ve 14,30 hod. 
             

   

                     
    TŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTVU.

Mateské centrum Kapík Blatná
zve všechny nastávající maminky na 



Porodní asistentka vám prozradí vše dležité o porodu a ukáže 
vhodné cviky ped porodem i po nm 

Zaátek kurzu je v pátek 1.4.2011 v 16 hodin v tlocvin ZŠ 
Holekova
Cena: 50,- K /1 hodina 
Zvýhodnná cena za celý kurz: 300,- K

Tšíme se na Vás!! 

Program na duben 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 (začínáme 28.1.2011)

Program na pondělky a středy
4.4.  -  Závěs do okna
6.4.  -  2.narozeniny MC Kapřík
11.4.-  Velikonoční věnec
13.4.-  Jarní zvířátka
18.4.-  Prstové barvy 
20.4.-  Velikonoční dekorace
27.4.-  Slet čarodějnic

V době velikonočních prázdnin  21.4. a 22.4. je MC
z a v ř e n o .

- více na www.mckaprik.estranky.cz

�
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
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 za-
hraničních zpěváků a zpě-
vaček. Partnerkou Z. Izera 
v novém programu je skvělá 

zpěvačka ŠÁRKA 
VAŇKOVÁ

Předprodej vstupe-
nek na odd. kultury

DUBEN
Úterý 12. dubna - zámek 19,00 hod.

Závěrečný koncert KPH
SHADOW QUARTET 
& semifinalisté Talentmánie
Štěpán Švestka – violoncello
Michal Franta – kontrabas
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – akordeon
Tato naprosto jedinečná formace hudebníků 

vznikla ke konci 90. let. Za posledních pět let 
působení Shadow Quartetu na hudební scéně 
jsou nepřehlédnutelná vystoupení s umělci jako 
např. Zuzana Norisová, Jiří Korn, Janek Le-
decký, Lenka Filipová a další. Asi k největším 
úspěchům těchto vynalézavých hudebníků patří 
zápis do Guinessovy knihy rekordů skladby N. A. 
Rimského-Korsakova, „Let čmeláka“. V širokém 
repertoáru této kapely dále nechybí hudba filmo-
vá, muzikálová a populární.

Středa 20. dubna – sokolovna 9,00 a 10,15 hod.
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
ČERT A KÁČA
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

Čtvrtek 21. dubna – sokolovna 19,00 hod.
Divadlo Radka Brzobohatého

KLEC BLÁZNŮ
je skvělá divadelní hra francouzského dra-

matika Jeana Poireta. Příběh se odehrává na 
slunném pobřeží Saint-Tropez, v malém nočním 
klubu jménem Klec bláznů. Každý večer se zde 
odehrává okázalá travesti show. Její hvězdou 
s pomalu slábnoucím leskem je Albín. Už dvacet 
let žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit 
s dcerou poslance, který svou kariéru postavil 
na hlásání řádů a morálky. Maminka s tatínkem, 
které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí 
před rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnos-
ti“ a nezpochybnitelné morálky. 

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 
Oskara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden z hlavních 
představitelů získal Césara a Donattelovu cenu.

Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Ond-
řej Brzobohatý, Radoslav Brzobohatý, Hana 
Gregorová, Kateřina Velebová, Paul American, 
Antonín Hardt, Antonín Duchoslav, Pavlína 
Mourková aj.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Neděle 24. dubna – sokolovna 19,00 hod.
NAŠI FURIANTI
Představení u příležitosti 160. výročí založení 

SDO v Blatné
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Středa 27. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod. 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ  ZUŠ - pro školy

Čtvrtek 28. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ  ZUŠ - pro veřejnost

Pátek 29. dubna – sokolovna 8,30 a 10,0 hod. 
/pro školy/

SALVE CARITAS – SALVE 
VITA
Vystoupení zdravotně handicapovaných 

hudebníků 

Pozvánky:
Základní škola J. A. Komenského spolu se 
SRPDŠ Vás srdečně zve na 

VELIKONOČNÍ JARMARK
dne 13. dubna od 15,00 hod.

Program kina na 
duben 2011

Pátek 1.4. v 17:30 hod.
Animovaný, hudební USA 2011, 92 minut, 

v českém znění 
Na vlásku                       /Falcon /
Na vlásku je animovaná hudební komedie 

plná efektů a dobrodružství o dívce, která má 
kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. 
Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů 
již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po 
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou 
fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního 
bandity provést velký husarský kousek. Tato 
komedie je převyprávěním klasické pohádky 
bratří Grimmů. 
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno 
Středa 6.4. v 19:00 hod.

Westernové drama USA 2010, 109 minut, 
s titulky 

Opravdová kuráž     /Bontonfilm /
Western podle Coenů, jehož hlavním hrdinou 

je jednooký šerif Rooster Cogburn, který s nikým 
nejedná v rukavičkách a navíc si i moc rád přihne 
z láhve whisky. Spolu s mladou dívkou Mattie 
se vydává do nepřátelského území, aby vypátral 
a potrestal vraha dívčina otce... 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Pátek 8.4. ve 20:00 hod.

Dobrodružný, thriller USA 2011, 95 minut, 
s titulky 

Hon na čarodějnice         /HCE /
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ro-

nem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou 
a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akč-
nějším stylu. Dva přátelé se ve 14. století vrací 
z křižáckých výprav do rodného města, které je 
zdecimováno morovou epidemií. Dívku obvině-
nou z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři 
dopravit do odlehlého opatství pro vymítačské 
rituály a následný proces. 
Vstupné 80 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Středa 13.4. v 19:00 hod.

Drama ČR 2010, 98 minut
Nevinnost                 /Bontonfilm /
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být 

velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, 
co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček 
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel 
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na 
den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební 
věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, 
zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který 
může být motivován osobní pomstou. .. 
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Pátek 15.4. ve 20:00 hod.

Drama USA/VB 2011, 93 minut, s titulky 
127 hodin                  /Bontonfilm /
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý 

Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil 
víkend lezením po odlehlých skalách národního 
parku Canyonlands. O šest dnů později se zne-
nadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný 
příběh a chudší o pravou ruku. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
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 PORTS Loňští vítězové ping-pongové čtyřhry 
v Bezdědovicích přes veškerou snahu 

prvenství letos neobhájili
Bezdědovice - Stolní tenis je na bezdědovické půdě zřejmě nejoblíbe-

nějším sportovním odvětvím. Sál v obecním hostinci je tak podstatnou část 
roku v čilé permanenci. 19. dubna se stal znovu dějištěm turnaje ve čtyřhře. 
Pokolikáté už? „Čtyřhra se tady hraje už strašně dlouho, začalo to ještě 
za totality. Dnešní akce může být v pořadí minimálně třicátá,“ odhaduje 
pořadatel Ota Burian ml.

Zatímco loni si to mezi sebou rozdalo šestnáct dvojic, letos se jejich počet 
„smrskl“ na osm. I tak turnaj trval téměř sedm hodin. Za zeleným stolem 
nechyběli ani loňští „supermani“- duo Radek Muller alias Sade a Petr Jeníček 
z Blatné, nažhaveni si svůj úspěch zopakovat. Zdravou sebedůvěrou sršel 
především Radek Muller: „Konkurence je velice tvrdá a obhajoba nebude 
snadná, ale jsem při-
praven nechat na place 
duši. A kolega určitě 
taky. Vidím to pozitiv-
ně.“ Radek Muller je 
proslulý jako všestranný 
sportovec, který prostě 
jde „do všeho“. Jak moc 
je u něho v kursu stolní 
tenis? „No, to je spíš 
okrajová záležitost, ale 
právě proto jsem rád 
za každý trumf. Jez-
dím tedy jen sem do 
Bezdědovic,“ upřesňuje 
blatenský borec.

Jeho sedmnáctiletý 
„parťák“ Petr Jeníček 
hraje ping- pong závod-
ně už osm let. „Okresní 
soutěž, občas i kraj. Za 
svůj největší úspěch 
považuju účast v repub-
likovém finále středních 
škol, kde jsem obsadil deváté místo,“ uvádí mladý sportovní talent, „Tady 
v Bezdědovicích jsem podruhé- je to tu moc prima, bezvadně se tady odre-
aguju a pobavím. A Radek je bezva spoluhráč, jsme dokonale sehraní.“

Radku a Petrovi nakonec obhajoba nevyšla- jejich nasazení tentokrát 
stačilo na bronz. „Škoda,“ zalitoval Radek Muller, „Bylo by to poprvé, co 
tu někdo vítězství obhájil. Docela nás to mrzí. Ale medailové umístění jsme 
neponechali náhodě!“, zdvihá výstražně prst.

Králi letošního turnaje se stali hráči z Pole pod krycím jménem „Kapříci“: 
„Vůbec jsme nepočítali s tím, že bychom mohli vyhrát. O to víc nás to těší, 
samozřejmě. Byl to lítý boj, měli jsme proti sobě zdatné soupeře- všechna 
čest,“ říká vítězná dvojka. V závěsu za sebou ponechali „Káčátka“ /Bezdě-
dovice a Příbram/ a „Vítěze“ z Blatné. Čtvrtou příčku obsadili stolní tenisté 
z Pole, pátá zůstala vyhrazena páru Blatná A. Se šestým místem se museli 
spokojit SS /Sparta+ Slávie/ z Bezdědovic, sedmí byli také místní- sourozenci 
Sedláčkové, nejmladší účastníci. Žebříček uzavřeli také bezdědovičtí pod 
pseudonymem „Hospoda“.

Nejstarším hráčem turnaje byl místní Ota Burian st., který nesmí chybět 
na žádné zdejší sportovní akci. Zatím nevynechal ani jeden ping-pongový 
turnaj: „Hraju sice jen ryze amatérsky, ale zato už třiadvacet let,“ zdůrazňuje 
nestor bezdědovického sportu.

Obecní hostinec je zajímavý ještě z jednoho hlediska: „Je totiž z 99% 
slávistický. Spartě tu patří jen 1% plochy v rohu, kde je zima,“ směje se 
Ota Burian ml.

V Bezdědovicích dlouho zahálet nebudou. Už příští sobotu se v hostinci 
uskuteční od třinácti hodin turnaj v karetní hře „Sedma“. Na duben je na-
plánován turnaj v nohejbalu na obecním hřišti.

Vladimír Šavrda

Zahájení cyklistické sezóny 2011 
v Sedlici- Memoriál M. Krejčího,

S. Říhy a Ch. Battaglii
Tisková zpráva

Sedlice - Už po jedenadvacáté se sjedou u budovy Základní školy v Sed-
lici ve čtrnáct hodin v sobotu 2. dubna cyklisté z Blatenska i vzdálenějších 
oblastí, aby společně vzdali hold třem vynikajícím průkopníkům cyklistiky 
a vychovatelům mladých talentů- M. Krejčímu a S. Říhovi ze Sedlice a bra-
tronickému baronovi Christianu Battagliovi. Vzpomínková jízda povede po 
trase závodu z roku 1951 ve směru Sedlice- Hněvkov- Pacelice- Škvořetice- 
Dol- Mužetice- Sedlice / okruh měří cca 23 kilometrů /. Po dojezdu do cíle 
čeká na účastníky občerstvení, každý obdrží na památku účastnickou medaili. 
Akci pořádá město Sedlice a sportovní klub SCV Blatná. 

Akce je podpořena z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky 
na podporu pořádání cykloturistických akcí. Generálním partnerem Nadace 
Jihočeské cyklostezky pro rok 2011 je ETE- Jaderná elektrárna Temelín.

Vladimír Šavrda

Stojící vlevo a vpravo – vítězové letošního pingpon-
gového klání.

Blatná CUP – muži

Konená tabulka zimního turnaje 

  Tým Z V R P Skóre B
1.   Blatná 5 4 1 0 12:6 13 
2.   Beznice 5 3 1 1 16:9 10 
3.   Sokol Milín - Ligmet 5 2 0 3 11:10 6 
4.   Sokol Blice 5 1 3 1 12:11 6 
5.   FK Mirotice 5 1 1 3 7:16 4 
6.   ZD Kestany 5 1 0 4 9:15 3 

Blatná CUP – dorost

Konená tabulka zimního turnaje 

  Tým Z V R P Skóre B
1.   FK Nepomuk 4 4 0 0 19:2 12
2.   Blatná 4 3 0 1 24:6 9 
3.   Sokol Blice 4 2 0 2 9:8 6 
4.   Sokol Sedlice 4 1 0 3 4:26 3 
5.   Chanos Chanovice 4 0 0 4 2:16 0 
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!!! Pijmu 4 zprostedkovatele a vedoucího poboky !!!

Požadujeme min. SŠ vzdlání a práci na PC, vk nad 18 let, pirozenou inteligenci, 
zodpovdnost, samostatnost, zájem uit se novým vcem a komunikativnost. Zkušenost 
v oboru výhodou, nejlépe s praxí obchodního zástupce. 
Nabízíme pružnou pracovní dobu, odmny dle vykonané práce, bonusy v pípad plnní 
plánu, školení zdarma… Jde o práci v kancelái i v terénu, komunikace a vyhledávání klient, 
servis pro stávající klientelu…  
Nástup dle dohody po zaškolení. Životopis posílejte e-mailem,  

AXA R - (WÜSTENROT), Na obrce bez .p./.e., 388 01 Blatná 
Marie Maršálková – manažer, tel. 607 980 794, marie.marsalkova@axa-partner.cz
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JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry 

oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád

mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer
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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 

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net

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

TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná 

Pronajmu dlouhodobě byt v Blatné 
2+1 s balkonem a sklepem v 1. paře 
s výtahem, ulice U Čertova kamene 

1065, nájem + služby 6000Kč
telefonní číslo 607 616 728

VÝUKA ANGLITINY (individuáln)                                                  
PEKLADY -A, A-

Výuku možno zamit na: 
- hovorovou a psanou A 
- technickou A 
- A zahraniního obchodu 
- A v ekonomice a politice 
- A v evergreenech 

Termíny výuky: dle dohody 
Místo:  u vyuujícího nebo u žáka 

 Ing. Josef Pinkas 
 Smetanova 40, Blatná  
 Tel: 721733842 
 e-mail: eml190014431@iol.cz 
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Pronajmu garáž v Blatné na skal-
čanské dlouhodobě.

tel.: 776 458 406 


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
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S vámi od A do Z

Zbrusu nové
povinné ru�ení
•   nejširší pojistná ochrana na trhu
•   ZDARMA úrazové pojišt�ní d�tí ve vozidle 
•   ZDARMA náhradní vozidlo až po dobu 5 dní
•   rychlá a kvalitní likvidace pojistných událostí
•   BONUS až 50 % za jízdu bez nehod
•   ZDARMA základní asisten�ní služby

Pojiš�ovací kancelá� v Blatné 
Purky�ova 264
tel.: 383 421 001
Provozní doba:
Po–Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00

      Jedna rada:

       Na silnicích 

se vyplácí mít co    

nejlepší pojistnou   

  ochranu.


