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Život je hra – Charleyova teta
Americké rotačky tisknou dolary nepodlo-

žené prací, aby zabránily skoupení USA Čínou, 
padá Řecko a Euro, velkokapitalisté za vidinou 
tučnějších zisků přesouvají továrny do Asie, 
čeští kapitalisté využívají krize a snižují platy 
dělníkům, korupce a rozkrádání českého státu 
pokračuje vesele jako před volbami, slibovaná 
úsporná opatření se lehce plní na úkor střední 
a chudé vrstvy. Krize. Éra ega a vědomí končí. 
A co na to blatenští ochotníci? Oni si hrají!

A hrají krásně.

„Život je hra – hraj ji. Život je boj – přijmi 
ho. Život je sen – uskutečni jej. Život je oběť – 
nabídni ji. Život je láska – užívej si ji.“ Tento 
nádherný citát od nedávno zesnulého indického 
Mistra vystihuje hru. Hru života.

Krize je iluze rozumu. Jakmile vláda rozumu 
skončí, krize se rozpadne. Je dobré učit se od 
bytostí s velkým srdcem – od dětí. Je dobré hrát si 
a neživit umělou krizi strachem, který potřebuje 
starý systém k životu.

Přemýšlím, co je na panu režisérovi Petru 
Řezáčovi i na hře „Charleyova teta“ přívětivé-
ho. Až na předpremiéře hry anglického autora 
Jevana Brandona Thomase pro studenty SOŠ 
Blatná v blatenské sokolovně jsem na to přišel. 
On je tak jako já – přerostlý malý kluk, který si 
hraje. Pořád se směje od srdce a tu a tam, když 
je třeba, do někoho šťouchne, tak jako do nás 
diváků na divadelní hře.

Ve hře „Charleyova teta“ pan režisér výborně 
využil osobností herců i potenciálu, který nabí-
zejí postavy v různých rolích, v různé fázi mládí, 
s různými zkušenostmi, s různými sny, touhami 
a láskami v srdcích. Hra je plná pohybu, humor-
ných situací a divák odchází s úsměvem na rtech. 
A krize mizí. Radost přichází. Dále mne osobně 
potěšilo, že mezi herci jsem napočítal čtyři, ne-li 
pět absolventů Střední odborné školy v Blatné, 
které jsem měl tu čest učit. Poděkování za skvě-

lou práci patří i nehercům v zákulisí i předkulisí, 
kteří se na realizaci hry podílejí, jejichž jména 
si, pokud zděšeně neprchnete, přečtete na všech 
dobrých a odvážných plakátech, kterými Blaten-
ská tiskárna brzy zaplaví Blatnou a okolí.

Hra se odehrává v Oxfordu ve staré dobré 
Anglii na konci 19. století. Studenty oxfordské 
univerzity Jacka Chesneyho a Charlese Wykeha-
ma skvěle hrají talentovaný Jakub Loula a Ondra 
Petr, který si hezky užil svoji pravděpodobně 
první větší roli. Tito studenti ze zámožných 
rodin chtějí požádat své dívky o ruku. To však 
není tak snadné jako dnes. Nutnou podmínkou 
ke sňatku je souhlas se zárukou a doporučením 
vážené osoby. Nad dívkami ale bdí advokát Ste-
phen Spettique. Tuto hlasově a pohybově velmi 
náročnou roli profesionálně ztvárnil pan Dušan 
Maleček, jehož hlas se rozléhal po celém divadle. 
Půvabné dívky s lehkou přirozeností sobě vlastní 
výborně zahrály slečny Veronika Janečková 
(Annie Spettigueová) a Terezka Mašková (Kitty 
Verdunová), neteř a schovanka pana Spettiqua. 
Advokát Spettique se ale k žádnému souhlasu se 
sňatkem rozhodně nechystá.

V životě člověka je nejdůležitější naděje. 
A nadějí našich zamilovaných studentů v Ox-
fordu je Charleyova zámožná teta Donna Lucia, 
vdova po bohatém Brazilci, která Charlese Wy-
kehama podporuje na vysoké škole. Charles ji 
nikdy neviděl, ale má se vrátit ze slunné Brazílie 
do deštivé Anglie. Ta by mohla na pana Spettiqua 
zapůsobit. Teta ale v očekávaném okamžiku 
nepřijede, což znamená, že láska mladých lidí ne-

bude naplněna. Na rozdíl od spousty tragických 
her se studenti prestižní univerzity rozhodnou 
jako bájní rytíři o své vyvolené bojovat. A tak při-
jde nápad, že se za tetu převleče jejich spolužák 
lord Frank Babberley, zvaný Babbs. Do této role 
vložil své srdce, herecký talent a velký arzenál 
svého přirozeného humoru pan Filip Řezáč. 
Nebylo by dobré prozrazovat humorné situace, 

ono to ani nejde, slova nestačí, to se musí vidět. 
Jen naznačím, že o falešnou tetu se uchází z lehce 
zištných důvodů nejen otec studenta Jacka plk. 
sir Francis Chesney, kterého perfektně zahrál 
pan Karel Boček, ale i pan Spettique. Advokát, 
aby získal ruku zámožné tety, dá nakonec falešné 
tetě nefalšovaný písemný souhlas se sňatkem 
své neteře i schovanky s mladými studenty. Do 
toho všeho se vkládá opravdová Charleyova teta 
Donna Lucia d´Alvadores, která se zpožděním 
přijíždí spolu s Ellou Delahayovou, jejíž zapojení 
do děje si laskavý čtenář BL (ne)snadno vygoo-
gluje. Tyto role s humorem, něhou i moudrostí 
ztvárnily nádherné dámy Alenka Vlčková a Milča 
Sodomková. Líbil se mi i herecký projev sluhy 
Brasseta, kterého naprosto věrohodně hrál Pepa 
Kohout – správný sluha musí být bez emocí, 
neviděn a přitom být pánům stále po ruce.

Happy end je, že tak jako ve většině životů 
každého z nás, každý muž i žena na scéně, včetně 
moudré Donny Lucie, najde svého osudového 
životního partnera, vyjma obelstěného pana 
Spettiqua a sluhy.

Ochotní herci z Blatné a okolí se nesnaží 
překonat či napodobovat různá skvělá ztvárnění 
Charleyovy tety od českých herců nebo starších 
blatenských ochotníků. Všichni hrají od srdce, 
lehce, přirozeně, hrají sami za sebe a naplno. Hra 
nezastírá, že její hlavní účel je uvolnění, humor, 
dynamické scény. Nepatří snad právě svobodné 
uvolnění, humor a láska mezi hlavní věci, které 
se mají lidské bytosti na své dobrodružné životní 
pouti na Matce Zemi naučit?

Život ve staré dobré Anglii i život v Čechách 
na prahu nového věku je nádherný, tak si jej 
pojďme užít do divadla a pak i do života. Vždyť 
recept proti ekonomické a ekologické krizi je 
jednoduchý: Využívej služby nejblíže svému 
bydlišti, výrobky vyráběné co nejblíže, užívej 
nebližší školu i autoškolu Ře… směj se a pojď 
do sebe i do nejbližšího divadla na Charleyovu 
tetu…           Aleš Drobník
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 KTUALITYA
AnčA bAnd v domově 
Petra Mačkov

Ve čtvrtek 16.2.2012 do Domova PETRA 
Mačkov zavítali v odpoledních hodinách mu-
zikanti z Blatenska, kteří už někdy v roce 1990 
založili kapelu s názvem ANČA BAND.  Jejich 
heslo: „Hrajem blbě, ale máme se rádi“ není 
samozřejmě pravdou. Rockové písně se rozlé-
haly po celém Domově a rozproudily všechny 
tanečníky na sále. Patří jim velké poděkování 
za skvělé odpoledne, které nám věnovali bez 
nároku na honorář. Těšíme se na léto, kdy nám 
tato skupina opět přislíbila další návštěvu a další 
rockové zážitky.

Za Domov PETRA vděční klienti a zaměstnanci.

- BŘEZNOVÉ SLUNCE MÁ KRÁTKÉ 
RUCE

- JESTLI BŘEZEN KOŽICH STÁHL, 
DUBEN RÁD BY PO NĚM SÁHL

- HŘMÍ-LI V BŘEZNU, SNĚŽÍ V MÁJI
- BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM

…JEN LHOSTEJNOST?
Rozzářené jarní slunce zastínil v našem ob-

chodě „U SV. KATEŘINY“ počátkem  měsíce 
března mrak. Možná jste si všimli, že bez našeho 
varování zmizel z domu 209 na náměstí Míru štít  
s názvem obchodu. Bohužel netýká se to žádných 
restaurátorských ani jiných zkrášlovacích prací. 
Je to jen obraz dnešní doby, obraz vztahů mezi 
lidmi, kteří svou neschopnost domluvit se řeší 
tímto způsobem. S pocitem moci, síly, zloby, 
hněvu, závisti, chamtivosti a snad i nenávisti 
nebo jen lhostejnosti? Není to poprvé, co se náš 
obchod setkává s takovýmto jednáním. I když 
tentokrát nejsme přímo my ve střetu zájmu, jsme 
jen opět zřejmě na špatné adrese!

V současné době ani jistě nevíme, zda až 
vyjdou tyto listy, nás zde ještě najdete. Pokud 
vás napadne, že to snad není možné, určitě si 
okamžitě uvědomíte, že to vlastně dnes není 
nic výjimečného – zcela běžný jev. Takových  
„příhod ze života“ má určitě každý z vás v paměti 
několik. Ale je to opravdu tak „normální“, že 
jsme absolutně ztratili zdravou dávku slušnosti, 
ať již jsme původem z jakýchkoliv kruhů? Ne-
vážíme si hodnot, vztahů, přátelství, obětavosti, 
schopností, vlastní práce ani práce našich předků, 
kulturního dědictví pokud nám stojí v cestě za 
našim cílem. A cílem je jen náš vlastní prospěch, 
naše nabubřelost a …..peníze! V tomto případě 
jsme schopni jít si tvrdě za svým cílem!

Omlouváme se všem našim zákazníkům, 
pokud bychom snad z nějakého důvodu nesplnili, 
co jsme slíbili. Není to naší vinou.

Vše, co bylo v této rubrice od počátku roku  
napsáno, dosud platí a my snad již v příštím čísle 
budeme vědět konkrétněji, co bude dál - zda 
odpluje černý mrak a na obloze se opět rozzáří 
jarní slunce. Věříme, že  nám zachováte přízeň, 
vždyť VELIKONOCE SE BLÍŽÍ…

Eva Fučíková, lidové řemeslo

BLATENSKÉ LISTY
hledají kolportéry!

Roznáška novin každý druhý týden, vždy 
od pátku odpoledne během víkendu.

Vhodné jako přivýdělek pro děti (od 13 
let), studenty nebo důchodce.

Kontakt: 604 908 454, 731 367 507,
malina@blatna.net

PořaDatel Šibřinek 2012 tímto 
děkuje všem sponzorům za dary pro 
nejlepší masky a zároveň všem ná-
vštěvníkům této akce za příjemnou 

atmosféru.

15 LET U DATLA
Hospoda U DATLA oznamuje: 
U příležitosti patnáctého výročí 
naší provozny byla uvařena  
speciální várka lahvového piva.
Prodej bude zahájen v neděli 
18. března na akci Vítání jara 
(hraje Anča band).
Oslavy výročí budou pokračovat od  
23. do 25. března, kde zahrají skupiny 
Battole, Křečový žíly a Huml. 
(vstup zdarma)
Všechny Vás srdečně zvou pořaDATELé.

Snoubení pokrmů 
a vína v praxi

O tom, že stolování je součástí kultury, už 
dnes málokdo pochybuje. A o tom, že ke ka-
ždému pokrmu patří správné víno, snad také 
ne. Ale umíme si skutečně vybrat tu vhodnou 
kombinaci?  O „snoubení“ byly sice napsány 
stovky knih, má svoje zvyky a zákonitosti 
a psal jsem o nich v některém ze článků před  
2 lety, ale důležitá je i intuice a chuť zkoušet. 
Nic není dogma, člověk musí být trochu pokorný 
a respektovat některá pravidla, 
na druhé straně při dostatečné 
odvaze experimentovat mohou 
vzniknout netušené kombinace. 
Nechat se vést těmi čarami, 
které znamenají, že vůně a chuť 
použitého koření se znásobí tře-
ba nádherným veltlínem s jeho 
pepřovitostí a plností je přece 
obrovská radost. Učme se sami 
najít to správné víno ke každému 
pokrmu, který si dáte v restauraci 
nebo stvoříte ve své kuchyni. 
Možnost najít víno ke každému 
pokrmu (mimochodem přiznávám, že k českému 
vepřo-knedlo-zelo jsem nenašel lepší víno, než 
dobré pivo od Bernarda) se přece sama nabízí. 
A pokud nechcete začít sami, zajděte se někdy 
inspirovat na akce, které již dnes pořádají některé 
restaurace v dostupném okolí. Renomovaní ku-
chaři, např. Pavel Drdel ve Strakonicích, Lukáš 
Kanta ve Švejk Hotelu v Nepomuku a jiní mají 
s pořádáním těchto akci již bohatou zkušenost. 
A pokud byste chtěli večer zážitkové degustace, 
tj. snoubení pokrmů a vín zažít přímo v Blatné, 
udělejte si čas a rezervujte si místo v Restauraci 
Bílý Lev v sobotu 24. března večer. Zdá se, 
že budeme mít i zajímavého hosta, autora re-
gionálních kuchařek, jenž by nás měl večerem 
provázet. Těším se na setkání s příznivci dobrého 
jídla a vína.

Milan Žíla
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Úspěch studentek SOŠ blatná v celostátní soutěži bUSInESS POInT 2012
Dne 2. února 2012 se studentky  

3. ročníku OA SOŠ Blatná vedené  
Ing. Hanou Augustinovou zúčastnily 
finále šestého ročníku manažersko-mar-
ketingové celostátní soutěže Bussiness 
Point 2012 pro střední školy na VUT 
Brno - fakultě podnikatelské. 

Už jen samotná účast ve finále byla pro 
tým studentek ve složení Edita Hoštičko-
vá, Anna Lišková, Kateřina Stloukalová, 
Hana Solarová a Dominika Květoňová 
velkým úspěchem. Do užšího výběru se 
ze 127 týmů probojovalo pouhých 36.

Studentky SOŠ Blatná si zvolily téma 
s názvem Regionální rozvoj. V projektu 
se snažily o zvýraznění našeho regionu a zájmových skupin na Blatensku. 
Dívky vymyslely a navrhly webové stránky a měsíční časopis převážně 
pro mladé lidi. Následně projekt prezentovaly před velmi přísnou porotou.

Samotné finále trvalo 3 hodiny, kde jednotlivé týmy měly 15 minut na 
představení svého projektu a zbylou čtvrt hodinu měla prostor porota na 

otázky, které byly občas velmi překvapu-
jící a záludné. Po náročných třech hodi-
nách už jen zbývalo čekat na výsledky jak 
odborné poroty, tak laické poroty a poroty 
na internetu. Mezitím si mohli studenti 
prohlédnout moderně zařízenou fakultu 
a také na ně čekal raut s pohoštěním. 
Kolem druhé hodiny nastalo vyhlašování 
výsledků, kde se naše studentky umístily 
na 1. místě v internetovém hlasování 
a krásné třetí místo jim udělila odborná 
porota. Je to zatím nejlepší výsledek 
v této soutěži pro naši školu - SOŠ Blatná. 
Dívky si také odvezly věcné ceny, velké 

zkušenosti a pěkné zážitky. Velké poděkování patří všem našim fanouškům, 
kteří nám zaslali hlasy a všem, kteří nám pomohli s přípravou projektu. 
I touto soutěží jsme opět zviditelnily náš krásný region Blatensko.

Tým studentek 3. D OA SOŠ Blatná

Zemřelí – únor 2012:
Pašková Věra, Sedlice, nar.1928, úmrtí 1.2.2012
Vrba František, Holušice, nar.1932, úmrtí 5.2.2012
Urbanová Eva, Mirovice, nar.1980, úmrtí 5.2.2012
Kozlíková Marie, Blatná, nar.1934, úmrtí 6.2.2012
Houdek František, Předmíř, nar.1930, úmrtí 9.2.2012
Šomegová Barbora, Uzenice, nar.1918, úmrtí 10.2.2012
Nová Marie, Dožice, nar.1929, úmrtí 11.2.2012
Sládek Vlastík, Blatná, nar.2001, úmrtí 13.2.2012
Koubková Marie, Mirotice, nar.1948, úmrtí 13.2.2012
Matějková Marie, Blatná, nar.1920, úmrtí 16.2.2012
Vachuta Jan, Blatná, nar.1952, úmrtí 16.2.2012
Hokr Karel, Blatná, nar.1952, úmrtí 17.2.2012
Štěpán Václav, Bezděkov pod Třemšínem, nar.1939, úmrtí 21.2.2012
Meloun Václav, Řiště, nar.1943, úmrtí 22.2.2012

Údržba komunikací
Ve druhé polovině měsíce února, po skončení krutého mrazivého po-

časí, zahájily Technické služby Města Blatné opravy výtluků na místních 
komunikacích. Práce byly prováděny v ulicích Vrbenská, Fügnerova, 
Šilhova a Nádražní. Jako materiál na opravu výtluků byla použita „studená“ 
obalovaná asfaltová směs.

Níže přikládáme fotografie z provádění oprav komunikací.
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90 let MO čRS blatná
B l a t e n s k o 

Je jedním z hezkých koutů naší české 
země, schoulené pod hradbou Brd, 

protkáno mnoha malými potůčky, poto-
ky a pěknými rybníky, láká v létě svou 
krásnou přírodou milovníky Petrova ce-
chu. Od západu k východu protéká jím 
říčka Lomnice, která jako větší potok se 
proplétá mezi rozkvetlými lučinami a ti-
chými lesními zákoutími, aby někde za 
Vráží se spojila se zlatonosnou Otavou. 
V jejích tichých končinách rušených 
často jen zpěvem ptactva a šuměním 
stromů, rád usedá rybář se svými pruty, 
aby vychutnal všechnu tu přírodní krá-
su a v očekávání dobrého úlovku prožil 
hezké chvíle svého volného času u vody. 

Sportovní rybaření na Blatensku má již de-
vadesátiletou tradici. První sportovní Rybářský 
klub byl založen v roce 1922.

Blatenská organizace je začleněna do Jiho-
českého rybářského svazu se sídlem v Českých 
Budějovicích, který je součástí Českého rybář-
ského svazu. 

Sádky včetně budov 
jsou ve vlastnictví MO 
ČRS Blatná. 

MO ČRS Blatná má 
v užívání tyto rybníky 
a povodí:
- chovný rybník Řečický
- chovný rybník Podškal-

ský v Blatné
- chovný rybník Naděje 

v zámeckém parku
- sádky Blatná - Počátek
- chovný rybník Čicha a Dol 
- 1 chovný, 1 sportovní rybník v Kasejovicích
- rybník Parkový – revír Lomnice 3 – spor-

tovní
- řeka Lomnice 2 – Od Tchořovic po Mírečský 

jez – sportovní
- řeka Lomnice 2 pstruhová – Smolivecký po-

tok a Závišínský potok- sportovní a chovný
Do rybářských mimopstruhových revírů 

Lomnice 2+3 bylo v roce 2011 vysazeno cel-
kem: 5531 kg – 17780 ks ryb. Mezi běžnými 

rybami také pstruh duhový 660ks a úhoř monté 
– 3000 ks.

Do pstruhového revíru Lomnice 2P bylo vy-
sazeno celkem 340 ks pstruha potočního.

Snahou MO ČRS Blatná je, aby budoucí ry-
báři neviděli v rybářském sportu jenom množství 
ryb, které mohou přinést domů od vody, ale aby 
se naučili, že rybaření je především postoj k pří-
rodě a způsob životního stylu s citem a respektem 
k přírodnímu bohatství. 

Petrův zdar

Spoleenské dní

Masopust ve Škvořeticích
Největší kuriozitou masopustního průvodu ve Škvořeticích 

byla vousatá nevěsta.
Škvořetice - Zprvu to vypadalo, že letošní masopustní veselice ve Škvo-

řeticích bude oproti předchozím rokům chudší přinejmenším o polovinu 
masek. Jejich počet se v minulosti pravidelně pohyboval okolo čtyřiceti. 
Nakonec se ale v sobotu 18. února v místním hostinci „U Antona“ v určený 
čas sešlo masopustních nadšenců dokonce víc, než je jinak obvyklé. Velmi 
potěšitelná byla hojná účast dětí.

Úderem desáté hodiny se celistvý dav vyhrnul před hostinec a před 
vyčerpávajícím pochodem po Škvořeticích zapózoval přítomným fotogra-
fům. Vyslechl veřejné ústní povolení místostarostky obce Jany Hroudové 
a pak už nic nebránilo tomu, aby se průvod za doprovodu muzikantů vydal 
směrem k prvnímu stavení.

Na letošní 12. ročník se Jiří Zíka vypravil převlečený za pytel brambor. 
„Loni jsme vesnici obešli za šest hodin,“ vzpomíná na loňskou veselici 
Jiří Zíka, „Pokaždé je to trochu jinak. Záleží na tom, jak to jde - a ono už 

to potom moc nejde!“, dodává 
s úsměvem „kolchozní“ pytel, 
který loni patřil mezi ty šťastné 
jedince, co dokázali dorazit do 
cíle /do hospody „U Antona“/ 
a pokračovat v „krasojízdě“ 
až do půl třetí ráno. Ti méně 
šťastní neunesli „tíhu odpověd-
nosti a nasazené tempo“ a cestou 
odpadli.

Masopustní průvod , jak velí 
tradice, má mít svého policistu, 
který bdí nad bezpečím maso-
pustního šiku a ukládá pokuty 
řidičům motorových vozidel, co 
projíždí obcí. Tuto úlohu letos 
převzal Stanislav Venclíček, 
který se této půvabné a veselé 

podívané zúčastnil vůbec poprvé. A své povinnosti plnil vskutku svědo-
mitě - leckterý řadový „dopravák“ by se u něho mohl učit. „Pane řidiči, 
narušil jste bezpečí masopustního průvodu a ukládám vám pokutu dvacet 
korun českých,“ hlásil každému „lapenému“ řidiči s přísnou tváří. Jako 
„zátaras“ použil tzv. „rikšu“ i se zapnutým majákem. „V případě, že by 
někdo nechtěl zaplatit, jsem byl připraven předvést ho na služebnu, která 
se nachází ve sklepení Obecního úřadu a podrobit ho výslechu,“ uvedl 
Stanislav Venclíček „mimo protokol“.

Skutečnou kuriozitou průvodu se stala vousatá nevěsta robustní postavy 
v podání hostinského Antonína Murárika st. Za normálních okolností by 
vzbudila takový respekt, že by každý ženich utekl od oltáře dříve, než by 
dorazil farář. O masopustu si ale u každého stavení pěkně zatancovala 
s hospodářem a dobře se poměla. Pouze si postěžovala, že jí překáží zá-
vojíček, když chce do sebe „kopnout panáka“. Nebylo jí také milé, že ji 
každý druhý tanečník „rozboural“ ňadra.

Chybět nemohla masopustní kobyla. Nelehký kostým tentokrát obětavě 
a statečně nosil po vsi Josef Hora z přilehlé osady Pacelice, který patří 
pravidelně do organizačního výboru. Také jemu se skrz „koňské pysky“ 
špatně pilo. Navíc způsobil malé pozdvižení, když jako kobyla jel z domo-
va na kole. Podle neoficiálních informací na sebe při pohledu na kobylu, 
šlapající velocipéd, několik občanů zavolalo docenta Chocholouška. Jiný 
občan zase zburcoval tísňovou linku s tím, že farmáři Habadovi utekl kůň.
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Soutěž obcí 
„Jihočeši třídí 
odpady“ 2011

Vážení občané,
přinášíme výsledky pátého ročníku soutěže 

obcí ve třídění odpadů, který vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s.  Do soutěže byly automaticky zařazeny 
všechny obce kraje zapojené do systému EKO-KOM. Obce byly pro účely 
soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení 
soutěže byla použita data získaná ze čtvrtletních výkazů o vytříděném 
komunálním odpadu (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) zasílaných 
jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., dále se hodnotilo pro-
vádění osvětové činnosti. Toto vše se hodnotilo za období 4. čtvrtletí roku 
2010 a 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2011.

Výsledky ročníku 2011 v hlavní soutěži „Jihočeši třídí odpady“ 
(kateg. 2 000-7 000 obyv.):

1. Planá nad Lužnicí  1529 bodů
2. Blatná   1260 bodů
3. Trhové Sviny   1081 bodů

Dne 7. 12. 2011 se v Českých Budějovicích konalo slavností vyhlášení 
soutěže, kdy pan starosta převzal cenu za druhé místo – poukaz na výrobky 
z recyklovaných plastů v hodnotě 12 000 Kč. Město Blatná pořídí z této 
odměny lavičky, které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného plastu. 

Vedle této hlavní soutěže byla vyhlášena i soutěž jednotlivých obcí s roz-
šířenou působností (ORP) v Jihočeském kraji. Ze všech sedmnácti ORP se 
Blatná umístila na prvním místě. Jako odměnu za první místo v soutěži 
„Oblastí ORP“ získala Blatná notebook. 

Do třetice všeho dobrého byla vyhlášena další soutěž, která probíhala 
pouze od 1. července do 30. září 2011, jednalo se o „Letní soutěž ve třídění 
plastů“. Obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočte-
ného na jednoho obyvatele. V letní soutěži se Blatná umístila na 15. místě 
z 35 obcí a měst ve své kategorii. Chcete-li vědět, jak se umístily i jiné 
jihočeské obce, prohlédnout si fotogra e ze slavnostního vyhlášení, pak 
navštivte stránky www.jihoceske-trideni.cz, kde se dozvíte vše o soutěžích 
a o samotném třídění.

V současné době je ve městě Blatná a jeho osadách zřízeno 35 stano-
višť kontejnerových hnízd s celkem 143 kontejnery na tříděný odpad. Na 
stanovištích Kalinovo (Sokolovna), Bowling a Sběrný dvůr přibyly loni 
na podzim oranžové kontejnery určené pouze ke vhazování nápojového 
kartonu (krabice od džusů, mléka). Nápojové kartony je jinak stále možné 
ukládat i do žlutých kontejnerů na plasty. Kovy, neznečištěné kovové obaly 
odevzdávejte do sběren a výkupen v souladu s jejich provozním řádem nebo 
na sběrný dvůr. Připojujeme také tabulku s množstvím vytříděných odpadů, 
které lze dále využít jako výrobní surovinu a skládkovaného odpadu na 
skládce v Hněvkově (obsah popelnic a kontejnerů na směsný komunální 
odpad), v Blatné v uplynulých pěti letech. 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ TŘÍDÍ, protože 
díky nim neskončilo významné množství odpadu bez užitku na skládce, 
ale mohlo být recyklováno! Snad nejvíce je nám známý recyklovaný papír 
a výrobky z něj - noviny, sešity, obaly na vajíčka, toaletní papír. Ze skla se 
vyrábějí nové skleněné obaly, či tepelné izolace a dá se v podstatě recyklovat 
donekonečna! Při rostoucím množství spotřeby obalů z plastů je nutné se 
zabývat tím, jak by se i plasty daly využít. Nejcennější surovinou jsou PET 
lahve, ze kterých se vyrábí výplň zimních bund nebo spacáků. Ze směsných 
plastů se vyrábějí např. odpadkové koše, zahradní nábytek, kompostéry. 
Pěnový polystyren (také plast) slouží k výrobě speciálních cihel. Nápojové 
kartony se po jejich rozdrcení lisují do desek, které se používají např. jako 
stavební izolace. Kovy se zpracovávají v hutích, kde se přetaví a znovu 
využijí na výrobu kovových výrobků. Vidíme tedy, že uvedené odpady lze 
využít. Tudíž … třiďme dál!

                Ing. Monika Scheinherrová
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Množství tříděného (dále využitelného) a skládkového odpadu 
v Blatné (t)

Stanoviště  kontejnerů na tř íděný odpad

zdroj: Technické služby města Blatné s.r.o.

Program – březen – duben 2012:
  9.3. Cestovatel, pan Fr. Šesták – tentokrát jako fotograf - Začátek 19,00 hod.
10.3. Senior club Vrbno pořádá tradiční oslavu MDŽ  
         pro všechny ženy. POZOR! Sobota, 20,00 hod.
24.3. Velikonoční výstava dekorací a ručních prací s možností vyzkoušet 
         si jejich výrobu. POZOR!  Sobota  již od 15,00 hodin.
15.4. Linda Olšarová - AROMATERAPIE a její léčebné       
         účinky. Začátek 19,00 hodin.    

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je 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.

Mirek Bártík, původem z Blat-
né, byl nedávno pasován na 
občana Škvořetic a jaká lepší 
příležitost k seznámení s místními 
osadníky se mohla naskytnout, 
než právě masopust. V kostýmu 
levharta se nechal slyšet: „V ži-
votě jsem v průvodu nešel - tohle 
je moje úplná premiéra. A aby 
bylo jasné - tvrdé nepiju!“ Hezké 
předsevzetí, ale nakonec přece jen 
nějaká ta sklenka „padla za vlast“. 
Atmosféra masopustu strhne pře-
ce každého.

Tentokrát trvalo maškarám 
projít Škvořetice o hodinu déle 
než loni. Prý v těch posledních 
staveních setrvávali už hodně, 
hodně dlouho. A někteří opět do cíle nedošli.

V teploučku a příjemném prostředí zdejší hospůdky došlo i na vzpo-
mínky pamětníků. Takže se člověk například dozvěděl, že v malé nedaleké 
vísce Lom taky chodívaly masopustní průvody. „To jsem byl ještě malý 
kluk, když šel táta za policajta a já jsem také jednou v přestrojení za cikána 
tuto taškařici podpořil,“ říká Jiří Mařík z Lomu, jeden z muzikantů. Pak 
byla ještě za socialismu v Lomu tato tradice zrušena a k jejímu vzkříšení 
už nedošlo.

Škvořetičtí si z minulých domácích masopustních průvodů připomněli, 
jak někdejší hostinský Štolba jednomu z nich omotal kolem krku dvoume-
trovou šňůru buřtů a jak Hroudové coby kanonýři stříleli z děla.

Vladimír Šavrda
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MAŠkARní bál v Sedlici
Již tradičně se konal 25.2. v Sedlici u Blatné Maškarní bál.
Nejdříve si masopustní rej užili ti nejmenší, pro které bylo nachystáno zábav-
né odpoledne plné soutěží.
Večer pak patřil dospělým, kteří večer užili stejně jako děti.

Masky byly opravdu pestré a nápadité.

ŠMIDINGEROVA 
KNIHOVNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II 
www.knih-st.cz

tel.: 380 422 700, 383 322 219
ředitelka: 380 422 703, 383 331 836
pobočka Za parkem: 380 422 720
inf. centrum NO a EU: 380 422 721
e-mail : knihovna@knih-st.cz

13. 3. a 15. 3.  - pokračuje kurs zdravého 
veg(etari)ánského vaření. Více info na jan.
juras@knih-st.cz. Pořádá Ekoporadna ŠK v By-
linkárně U Lva (Vel. Náměstí 219), 18:00 hod.

14. 3. – Jsou stromy skutečně podivuhod-
né? O stromech posvátných a stromech podří-
zených, o jejich užitečnosti v kilech a metrech 
a hlavně o úctě k nim pohovoří PhDr. Marie 
Hrušková. Pořad z cyklu Zelené otazníky. ŠK, 
společenský sál, 18:00 hod.

17. 3. - Je vám nad 50 let? Hledáte práci? 
Uvažujete o rekvalifikaci či doplnění svého 
vzdělání? Máte zdravotní omezení a hledáte 
možnost přivýdělku? Máte chuť začít něco 
nového a čekáte na inspiraci? Pak navštivte 
úvodní seminář k projektu Perspektiva nad 
50.  ŠK, společenský sál, 9:30 hod

25. 3. - Festival Pro Tibet. Promítání filmů 
– Semínka Tibetu v Happy Valley, Uvedení Jeho 
Svatosti dalajlámy do řádu, Tibetský příběh 
a Poselství Tibeťanů - Buddhismus. Prodej tibet-
ských rukodělných výrobků. Veškerý výtěžek ze 
vstupného a z prodeje putuje na pomoc dětem 
z tibetské školy Gyalten v Tibetu. Vstupné na 
festival je dobrovolné. ŠK, společenský sál, 
16:00 hod

27. 3. – Život po padesátce nás baví. Hosty 
pořadu, který se bude týkat kromě jiných témat 
i dobrovolnické práce budou Marie Retková, 
Pavel Nový a Josef Zimovčák. V rámci Aka-
demie volného času. Rytířský sál, 1. hradní 
nádvoří, 18:00 hod 

V rámci Března měsíce čtenářů upozorňu-
jeme na projekt Čtení pomáhá -

www.ctenipomaha.cz. Je zaměřený na děti 
základních a středních škol a umožňuje spojit 
čtení kvalitní dětské literatury s možností 
přispění na charitativní projekty. Po přečtení 
vybrané knihy dítě získá virtuálních 50,- Kč, 
jimiž přispěje na jím vybraný charitativní pro-
jekt. V každé chvíli je u jednotlivých projektů 
vidět, kolik peněz ještě chybí a po vybrání dané 
částky je pak každý přispěvovatel informován, 
že došlo k předání peněz konkrétním osobám.
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Tempo a program dětského maškarního 
bálu v Chlumu udávali klauni

Chlum - Trio rozverných, hnědých 
maxipsů, které v sobotu 25. února na 
dětské maškarní veselici v Chlumu tan-
covalo se školáky i předškoláky a po-
sléze se s nimi u pódia společenského 
sálu fotografovalo, bylo bezpochyby 
nejhezčím překvapením, jaké v ono 
prosluněné odpoledne na malé osla-
vence čekalo. Nešlo však o jediné milé 
číslo maškarního bálu. Organizátoři 
z řad členů místního Sboru dobrovol-
ných hasičů a zástupců obce připravili 
pro děti celkem patnáct zábavných sou-
těží. „Jednalo se kupříkladu o skládání 
puzzle, podlézání lana, hod míčkem do 
pohádkového pařezu a oblíbenou hru „Rybičky, 
rybičky, rybáři jedou“, na které vyrůstala i naše 
generace,“ uvádí konkrétní příklady Ivana 
Doubková, „Za všechny hry a soutěže, do kte-
rých se drobotina i ti kapku odrostlejší zapojili, 
se nadělovaly sladkosti. Pro každého účastníka 
pak byla připravena dárková taška. V tombole, 
co představovala zlatý hřeb odpoledne, jsme 

losovali šest hlavních cen- tři pro kluky, tři pro 
děvčata. Ve hře byly čtyři dorty, pro bronzové 
pozice zůstaly vyhrazeny krásný model kamiónu 
a plyšový medvěd,“ dodává mladá pořadatelka, 
nalíčená jako klaun. Klaunské vzezření se stalo 
vlastní všem organizátorkám z řad chlumského 
„něžného pohlaví“ coby poznávací znamení.

Tombola přinesla největší štěstí sourozencům 
Vinterovým z nedaleké Blatné - Františkovi 
/3 roky/ a Kristýně /7 let/. Oba si z maškarního 
bálu odnášeli dort - hlavní cenu! Jejich otec 
František, člen rodinné klempířské firmy, to 
okomentoval následovně: „Když náš tým jezdí 
na nohejbalové turnaje, tak tam se nám nic moc 
nevede. Ale „vysávat“ tomboly - v tom jsme 
machři!“, směje se.

Paní Jiřina Králová se s dětmi vypravila na 
maškarní bál do Chlumu z Řečice: „Jsem z celé 
té nádhery velmi nadšená. Dětem se tu moc líbí. 
Tuhle akci považuji za nejhezčí svého druhu na 
Blatensku. Nikdo tady neodejde domů s prázd-
nou, všichni jsou štědře odměněni. My už jinak 
navštěvujeme jen dětský maškarní bál v Blatné,“ 
netají se s uznáním Jiřina Králová.

„Chlumský maškarní bál není určen jen do-
mácím dětem. Uvítáme vždycky rádi ratolesti 

odkudkoliv,“ zdůrazňuje Milan Hanzlík, který se 
v sobotu odpoledne staral o hudební doprovod 
a všechny záležitosti, spojené s technikou.

A jaká je historie dětských maškarních bálů 
v Chlumu? „Ty se tady pořádaly už za socia-
lismu, dobrých pětadvacet let zpátky, možná 
i víc,“ říká bývalý starosta Chlumu ing. František 
Zrostlík, „A běželo to prakticky nepřetržitě. Po 

listopadu 1989 si tyhle akce vzali za 
své soukromí podnikatelé, kteří do 
nich vložili vlastní prostředky. Letos 
podruhé převzali patronát nad maš-
karními bály chlumští hasiči spolu 
s Obecním úřadem. Chlapi zařídili 
výzdobu, děvčata měla za úkol se-
hnat tombolu a zformovat program.“ 
„A moc se jim to povedlo,“ shodují se 
všichni dotázaní.

Tak jako vždycky byl i letos sál 
v patře kulturního domu naplněn 
k prasknutí. Sešlo se tu úctyhodných 
osmdesát dětí, celkem ke stolům usedlo 
dobrých sto padesát lidí. V praxi se tu 

potvrdila platnost úsloví: „Kdo si hraje, nezlobí“. 
A pracovat pro děti je určitě záslužnou činností 
a v Chlumu to dělají a jistě dál dělat budou 
strašně rádi.                     Vladimír Šavrda

Střípky ze školní 
družiny ZŠ TGM

Pobyt dětí ve školní družině a klubu se sna-
žíme vyplnit tradičními zájmovými činnostmi, 
ale také činnostmi netradičními. Každý měsíc 
jsou na internetových stránkách naší školy zve-
řejněny připravované akce, na které se mohou 
děti přihlásit. 

Soutěživost, postřeh a logické myšlení mohly 
děti uplatnit ve školních turnajích. Ať už to byla 
pexesiáda, karetní hra „prší“, stolní fotbálek nebo  
šachový turnaj. Šachisté udělali poslední rok 
velké pokroky. V okresním kole čtyřčlenných 
družstev zvítězili a v krajském kole skončili 
na skvělém 8. místě. V kategorii jednotlivců 
se pravidelně zúčastňují kvalifikačních turnajů 
krajského přeboru. Nejlépe si vede Luboš Seve-
rin ze 4. třídy, který je v průběžném pořadí na  
13. místě a je jedním z náhradníků v postupu 
do celorepublikovéko kola. Stejně tak 15. místo 
Pavla Říhy ze 2. třídy je obrovským úspěchem.

Určitě zajímavá byla návštěva u motokroso-
vého závodníka Martina Fiňka v Blatné. 

Burza hraček děti zaujala, při akci mohly  
uplatnit své obchodní schopnosti. 29. února si 
děti opravdu užily Ples upírů. Tančily a soutěžily 
o zajímavé upírské odměny.

Čím dál více se do činnosti ŠD a ŠK zapojují 
i rodiče dětí v projektu Pojďte s námi vyrábět. 
Společně a námi jeli na výlet do Borůvkového 
království, vytvářeli soutěžní díla do výtvar-
ných soutěží jako např. O nejkrásnější dýňové 
strašidlo či O nejhezčího sněhuláka.  Společně 
se učíme zajímavým výtvarným technikám. Na 
podzim jsme  vytvářeli z FIMO hmoty a z drátu 
šperky, leden jsme věnovali zdobení perníčků 
a v únoru jsme vyráběli andílky z drátku a ko-
rálků.

A na co se děti a rodiče mohou těšit v do-
hledné době? Tak třeba na besedu Kniha je můj 
kamarád a také na velikonoční výstavu a soutěž 
O nejkrásnější kraslici. Tyto i jiné výrobky si 
můžete prohlédnout na velikonoční výstavě 
v naší škole. Výstava se uskuteční ve čtvrtek 
29. 3. a v pátek 30. 3. vždy od 9 do 16 hodin.

Dana Pilná, vedoucí vychovatelka 
ŠD a ŠK ZŠ TGM
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Úspěšní absolventi SOŠ blatná – Václav krajzl
Představíme Vám zajímavou 

osobnost – příjemného muže, vy-
sokoškolského studenta a podnikatele v jedné 
osobě, Václava Krajzla z Blatné. Václav absol-
voval SOŠ Blatná v roce 2003, a to obor Elek-
tronické počítačové systémy. Byl mezi prvními 

absolventy nově 
otevřeného atrak-
tivního oboru. Ve 
škole měl Václav 
velmi dobrý pro-
spěch. Již během 
studia na SOŠ 
Blatná se Václav 
zajímal o letectví. 
Na oboru Elektro-
nické počítačové 
systémy byly po-
vinné profilové 
zkoušky z progra-

mového vybavení a elektronických počítačů. 
Dále si studenti nepovinně mohli zvolit jednu 
ze zkoušek: matematika, ekonomika, elektronika 
a anglický jazyk. Václav si zvolil angličtinu. 
Studenti SOŠ Blatná tradičně velmi dobře během 
studia i u maturity zvládají i povinné všeobecné 
předměty (český jazyk a literaturu, matematiku, 
cizí jazyk), což se prokázalo výborným výsled-
kem u „státních maturit“ v minulém školním 
roce. Ve společné části maturitních zkoušek 
dosáhli maturanti SOŠ Blatná 94% úspěšnosti 
(oproti celostátním 80 procentům).

O nové profesi bývalého studenta SOŠ Blatná 
Václava Krajzla jsem se dozvěděl z 26. stránky 
2. čísla časopisu „Zpravodaj hospodářské komo-
ry Hlavního města Prahy“, který je v internetové 
podobě na http://www.hkp.cz/cz/2010. Článek 
mne zaujal natolik, že jsem se rozhodl pro krátký 
rozhovor se svým bývalým studentem.
Václave, kdy ses začal zajímat o leteckou dopra-
vu a profesi, kterou děláš? Kdy Tě napadlo změ-
nit obor z elektrotechniky na letectví a obchod?

Od mala jsem se zajímal o leteckou dopravu. 
Měl jsem rád i počítače, ale láska k letadlům 
a cestování nakonec zvítězila. Již ve 3. ročníku 
jsem začal dojíždět na pražské letiště na víkendo-
vé brigády u bezpečnostní kontroly cestujících, 
následovala praxe v business lounge a nakonec 
jsem po škole nastoupil ke společnosti České 
aerolinie.
Když jsme se studenty SOŠ Blatná v rámci pro-
jektu Socrates-Comenius odlétali do Finska, byla 
Tvá přítomnost a pomoc na ruzyňském letišti 
osobní a příjemná. Jaká je tvá profesní dráha?

Do ČSA jsem nastoupil v zimě roku 2003. 
Pracoval jsem jako VIP agent, později na pozici 
Supervisor VIP. Současně jsem byl i členem ně-
kolika projektových týmů (např. Implementace 
elektronického ticketingu v ČSA nebo Vývoj 
evidenčního systému v business saloncích ČSA), 
kde jsem mimo jiné uplatnil i znalosti a zkuše-
nosti ze SOŠ Blatná. Tyto práce byly velmi atrak-
tivní, protože jsem se zdokonaloval i v ostatních 
činnostech probíhajících v ČSA a v neposlední 
řadě jsem měl možnost potkávat zajímavé lidi.

Na jaké vysoké škole nyní studuješ?
Na Vysoké škole obchodní v Praze jsem 

v roce 2010 úspěšně zakončil bakalářský studijní 
program „Mezinárodní teritoriální studia“ ve 
studijním oboru „Služby letecké dopravy v ces-
tovním ruchu“. V červnu tohoto roku ukončím 
na stejné škole magisterský studijní program 
„Ekonomika a řízení v dopravě a spojích“ ve stu-
dijním oboru „Management leteckých podniků“ 
– s titulem Ing. Jak bakalářský, tak i magisterský 
studijní program studuji kombinovanou formou, 
lze říci dálkově. Zároveň od začátku studia jsem 
byl studenty zvolen do Studentské rady a zde 
vykonávám funkci prvního místopředsedy. Ak-
tuálně již pracuji u jiné letecké společnosti než 
ČSA a věnuji se svému podnikání. 
Než se k tomu dostaneme, prozraď čtenářům, 
bylo pro Tvoji profesi studium na SOŠ Blatná 
přínosem?

Studium na SOŠ mi bylo velkým přínosem. 
Naučil jsem se programovat, vytvářet webové 
stránky, opravit si počítač, naučil jsem se eko-
nomické a účetní předměty. K ekonomii jsem 
měl blízko i při studiu na SOŠ, proto jsem si 
vybral složit dobrovolnou maturitní zkoušku 
z ekonomiky. K užitku mi jsou i dobré základy 
středoškolské angličtiny, v letectví je samozřej-
mostí perfektní znalost anglického jazyka.
Čtenáři Blatenských listů budou rádi, pokud 
jim prozradíš ještě něco o sobě a své cestovní 
agentuře…

Již 9 let žiji v Praze, kde kromě zaměstnání 
v leteckém sektoru ještě studuji vysokou školu 
a zdokonaluji se zejména v angličtině nebo např. 
ve znalosti Globálních rezervačních systémů. 
V neposlední řadě vlastním cestovní agenturu 
Metropolis Agency (www.metropolisagency.cz). 
Od svého začátku se zabývá hlavně prodejem 

letenek, rezervacemi 
hotelů, autopůjčoven 
a souvisejícími pojiště-
ními. Nyní Metropolis 

Agency využívá v ubytovacích službách part-
nerství s již čtrnácti nejvýznamnějšími světo-
vými poskytovateli a nabízí denně přes 675 000 
nabídek ubytování! V oblasti letecké přepravy 
pak spolupracuje s 420 leteckými společnost-
mi, jejichž cestovní doklady prodává. Žádané 
půjčení automobilu Vám zajistí ve více než 50 
autopůjčovnách s 30 000 místy na celém světě.

Letos jako zcela novou službu nabízíme 
zvýhodněné dovolené pro seniory 55+. Aby 
však tato služba byla něčím výjimečná a ctila 
naše základní pravidlo osobního přístupu, tak na-
bízíme i sjednání cestovní smlouvy u klienta 
i možnost služby asistence při transferu v Praze 
např. z vlakového nebo autobusového nádraží 
na letiště a zpět, včetně odbavení na letišti. Tato 
služba je využívána seniory, které nemá kdo na 
letiště odvézt, anebo nechtějí svou cestou někoho 
obtěžovat. Také je oblíbená i u skupinek seniorů 
např. kolektivu přátel, klubů seniorů nebo domo-

vů seniorů. Jsem  velice potěšen, že řady našich 
klientů rozšiřují stále více i občané Blatné.
Jaká je firemní filosofie, čím se lišíte od kon-
kurence?

Cestovní agentura je založena hlavně na osob-
ním přístupu a konkurenceschopných cenách. Na 
rozdíl od velkých společností vítám zákazníky, 
kteří se mnou budou moci konzultovat svá přání, 
cíle, problémy a já tu budu pro ně. Na počátku 
jsem měl na webu k dispozici internetový pro-
dej letenek. Ale v žádném případě jsem nechtěl 
klienty nutit do nákupu letenek po internetu a ne-
účtuji žádnou přirážku za to, že se na mne obrátí 
telefonicky nebo mailem a já jim za stejnou cenu 
pomohu najít pro ně nejvhodnější řešení, které by 
třeba na internetu pro určitou složitost formulářů 
nenašli nebo jej internetové programy ani nena-
bízejí. Že jsem zvolil správnou cestu (i když ne 
vždy lehkou) potvrdilo to, že 99 % klientů vy-
hledávalo osobní přístup, a proto jsem podporu 
přímého internetového prodeje pozastavil. Dělá 
mi radost trvalý meziroční nárůst klientů o více 
než 100 % a určitě je příjemné, že mne klienti 
stále více doporučují svým známým a kolegům. 
Nemohu proto usnout na vavřínech a musím stále 
rozšiřovat své služby, abych byl schopen vyhovět 
jakémukoli přání od individuálních cestovatelů 
po business klientelu.

Děkuji ti, Václave, za rozhovor. Jsi pro mne 
příkladem i vzorem pro ostatní studenty SOŠ 
Blatná i pro ostatní, že když má člověk touhu, 
jasný cíl a pevnou vůli jít navzdory překážkám, 
dokáže si splnit své sny. Přeji Ti ze srdce zdraví, 
klid a mír v duši, zdárné završení vysokoškol-
ského studia a mnoho spokojených zákazníků.

Aleš Drobník, Václav Krajzl, foto archiv V. K.

Program na březen 2012 
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 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30
Setkávání rodičů/prarodičů – výměna zku-
šeností
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  -  Šikovné ploutvičky 
ÚT: 15:00 – 17:00 -  Odpolední herna pro 
děti do 6 let
     1.úterý v měsíci - stříhání dětí
ST:  14:45 – 15:45  -  Angličtina pro nejmen-
ší (od 2 let)
Program na pondělky a středy
12.3. - Jarní zápichy
14.3. - Zvířátka na jaře
19.3. - Motýlek z ruličky od toaletního 
papíru
21.3. - Vítáme jaro
26.3. - Velikonoční dekorace
28.3. - Velikonoční vláček
14.3. od 15 hod. -  stříhání dětí + předsta-
vení novinek v MC Kapřík 
          - ukázková hodina zdarma 
          - nové cvičení s padákem a tunelem

Pro všechny členky a příznivce MC: 
Valná hromada – pizzerie Casa Verde
                           22.3. – od 20.00 hod.

23. – 24.3.  Jarní burza – více info v letáku

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Pohádkový karneval v MŠ 
blatná, Vrchlického

V pátek 24.2.2012 se konal v naší MŠ dlouho očekávaný dětský kar-
neval. Už od pondělí si děti povídaly o masopustním veselí, vyráběly si 
masky a připravovaly výzdobu třídy.

Když nastal ten pravý den, proměnila se naše škola v pohádkovou říši. 
Do tříd vcházeli princezny, víly, čertice, Sněhurky, klauni, piráti, indiáni, 
kuchaři, policajti, Bořek stavitel…., ale i kamarádi ze zvířecí říše a nechy-
běli ani novodobí Spidermani, Batmani a Zorro.

Na návštěvu za dětmi do MŠ přišel Sultán spolu s klauny, vodníky, 
pastelkami KOH-I-NOOR  i čmeláky, byl to pan učitel s děvčaty 8. a 9. tříd 
ZŠ TGM. Pro děti měli připravené zábavné hry a soutěže za sladké odměny.

Bylo to dopoledne plné zábavy a tance, které jsme si všichni společně 
opravdu moc užili.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického
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Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás
Lnáře úpí ve stisku dopravních kleští, ve 
vzduchu visí otázka: „Co s tím?“

Lnáře - Hustota dopravního provozu, který se 
dnes a denně valí přes obec Lnáře, je alarmující 
a nebezpečná. Starostka Stanislava Mašková 
k tomuto tématu podotýká: „Velmi nás tahle 
situace trápí, zejména pak naši obec zatěžují 
kamióny. Zdejší občané jsou neustále v ohrožení, 
protože v minulosti se nikdo nezabýval ani zá-
kladní otázkou vybudování přechodů pro chodce. 
Ty tu dodnes nejsou! Skutečně nebezpečný je 
most mezi lnářským zámkem a statkem, kde je 
chodník zničený, někde dokonce chybí celé kusy. 
Na jeho plochu dokonce vjíždějí při úhybných 
manévrech auta! Pohybujeme se v začarovaném 
kruhu!“, říká nešťastná první žena obce.

Největší koncentrace aut a kamiónů bývá 
zaznamenávána obvykle mezi čtrnáctou a se-
dmnáctou hodinou. Za jeden sledovaný týden 
projelo ve směru od Plzně neuvěřitelných 15 436 
vozidel, v obou směrech 30 000. „Největší rych-
lost, která byla zaznamenána, činila 138 km/
hod.,“ říká Stanislava Mašková.

Obecní úřad Lnáře se snaží tenhle palčivý 
a dlouhodobý problém řešit v rámci svých 
možností co nejusilovněji. „Naším prvním kro-
kem bylo osazení silnic první, druhé i třetí třídy 
novými dopravními značkami, což si vyžádalo 
investici 87 572 korun,“ upřesňuje starostka 
Lnář, „Jinak jsme v rámci projektu „Zpomal ve 
Lnářích“ pořídili radary pro nejfrekventovanější 
místa. Dále jsme zadali zpracování projektu na 
křižovatku. Pro nás de facto životně důležitý 
obchvat je zatím v nedohlednu. Zástupci Ředi-
telství silnic a dálnic, se kterými jsme už vedli 
několik jednání i ohledně chodníků, zatím jen 

krčí rameny a tvrdí: „My peníze nemáme !“, 
uvádí na závěr Stanislava Mašková.

Zeď okolo lnářského hřbitova je už kom-
pletně po rekonstrukci, na opravu teď 
čekají márnice se zvonicí

Lnáře - Představitelům obce Lnáře spadl 
pořádný kámen ze srdce. Rekonstrukce místní 
hřbitovní zdi, která jim nadělala pořádné vrásky 
na čelech, dospěla po čtyřech letech do finální 
podoby. „V roce 2008 převedla římskokatolická 
církev bezúplatně hřbitov do majetku obce a ten 
samý rok byl cyklus prací ihned zahájen,“ vrací 
se k prvopočátkům stavební akce starostka Stani-
slava Mašková, „Konečný účet , předložený roku 
2011, vyzněl na 2 963 611 korun. Poskytnutá 
dotace činila 1 562 000 korun. Na rekonstrukci 
finančně přispěly i obce Kadov /2000 korun/, 
Tchořovice /5000 korun/, Předmíř /30 000 korun/ 
a soukromý dárce /5000 korun/.“

Opravu potřebují teď jako sůl ještě objekty 
márnice a zvonice. „Momentálně se chystá 
rozpočet na zvonici, kde půjde o nové omítky 
a klempířské prvky. V havarijním stavu je 
márnice, která už dlouho neslouží svému účelu. 
Protože jde o památkově chráněný objekt, další 
využití velkých prostorů konzultujeme s pracov-
níky památkové péče. Rádi bychom, aby nadále 
sloužily jako kolumbárium / odklad uren /,“ říká 
starostka obce.

Protože okolo zrekonstruované hřbitovní zdi 
plyne silný dopravní provoz a vedení obce se 
obává o narušení dokončeného díla, uvažuje se 
ve spolupráci s policií a odborem dopravy o ome-
zení rychlosti projíždějících vozidel. „Samotná 
rekonstrukce probíhala za plného provozu, bez 
uzavírky komunikace. Muselo se zasahovat i do 

hrobových míst a sundavaly se některé náhrobky. 
Takže i z etického hlediska šlo o náročnou práci,“ 
dodává Stanislava Mašková.

Práce na požární nádrži se prodražily
Mačkov - Požární nádrž v Mačkově se od-

bahňovala naposledy před třiceti pěti lety. Teď 
byl její obsah znovu vyčerpán a vybagrován, 
ovšem za jiným účelem. „Hlavním úmyslem 
tentokrát byla pokládka dutých tvárnic, vyplně-
ných betonem a železnými pruty na dno nádrže 
místo panelů,“ přibližuje akci starosta Mačkova 
Josef Zach, „Jen jsme netušili, jak úmorná práce 
to nakonec bude a jak se nám prodraží! Nádrž 
byla jako bezedná - jen se do toho sáhlo, všude 
ohromné masy bahna a konce to nemělo! Nako-
nec nás to stálo 1 700 000 korun a poskytnutá 
dotace byla zanedbatelná - pouhých 150 000 
korun.“

Součástí projektu se stalo i vybudování 
nového chodníku v sousedství požární nádrže 
z balené drti.

Přívod římovské vody do Mačkova je stěžej-
ním projektem letošního roku

Mačkov - Mačkovští občané mají už dlouho 
problémy s kvalitou vodních zdrojů. „Na obecní 
vodovod je napojeno pětadvacet místních rodin,“ 
říká starosta Josef Zach, „Tam musel být umístěn 
filtr po zjištění, že se překročila limitovaná hra-
nice manganu. Bez filtru se celá léta usazovala 
nečistota a ven šla šedá až černá voda.“

Mačkovští by rádi realizovali přívod ří-
movské vody z Blatné k nim do obce. Už mají 
podanou žádost o přidělení grantu. „Jedná se 
o stěžejní projekt letošního roku, přinejhorším 
roku 2013,“ uvádí Josef Zach, „Rozpočet zatím 
stanoven není. První firma nám jednoznačně ur-
čila cenu 5000 000 korun, ale teď jsou ve hře noví 
projektanti, takže poslední slovo teprve padne.“

Vladimír Šavrda

lnáře – filiální kostel sv. Mikuláše
Historie farnosti

První zmín-
ky o duchovní 
správě ve Lná-
řích pochází 
z roku 1356, 
kdy zdejší fa-
rář (dobovou 
terminologií 
plebán) uvá-
děl do úřadu 

svého kolegu v Kasejovicích. Prvním farářem, 
kterého známe jménem, byl pak Mikuláš, dosa-
zený na lnářskou faru roku 1364. Patronát nad 
kostelem vykonávali majitelé lnářské tvrze, 
vladykové erbu oslí hlavy, kteří byli příbuzní 
s vladyky z nedalekých Kasejovic, s nimiž se 
dělili o patronát nad kasejovickým kostelem. 
To trvalo do roku 1378, kdy po sporu Kunráta ze 
Lnář s Protivou z Kasejovic o dosazení faráře Ja-
kuba, jinak Jakše ke lnářskému kostelu, potvrdily 
církevní úřady patronát ve Lnářích Kunrátovi, 
ale zbavily ho spolupatronátu v Kasejovicích.

Obvod lnářské farnosti byl nevelký, vedle 
Lnář ho tvořily pouze vsi Zahorčice, Řiště 

a Předmíř. Není ovšem vyloučeno, že ve 14. sto-
letí patřilo k farnosti také Zámlyní, neboť když 
zde roku 1398 prodal Kunrát ze Lnář Hrochovi 
z Maršovic mlýn se dvěma poplužími, zavázal 
se kompenzovat to faře pojištěním platu na dvou 
poddaných v Řišti. Každopádně v následujících 
staletích náleželo Zámlyní do kasejovické 
farnosti.

Materiální zázemí fary bylo zřejmě slušné, 
alespoň tomu napovídá skutečnost, že v letech 
1369–1405 odváděla papežské komoře 18 grošů 
pololetního desátku.

Posledním katolickým farářem ve Lnářích 
před husitskými válkami byl kněz Václav z Ro-
kycan, který zde působil v letech 1404–1426, 
načež odešel do Bohumilic u Vimperka. Žil ještě 
roku 1434, kdy byl dosazen do Mýta nedaleko 
rodných Rokycan. V tu dobu již patronát nad 
lnářským kostelem drželi Zmrzlíkové ze Svoj-
šína, kteří byli kališnického vyznání a nejspíše 
měli tendenci dosazovat na faru kněze téže 
orientace. Jakým způsobem fungovala duchovní 
správa ve Lnářích po husitských válkách, ne-
víme. Z kusých zpráv a nepřímých dokladů se 

zdá, že v jistých obdobích měla farnost vlastního 
kněze, jindy sem dojížděl některý ze sousedních 
duchovních. Pro kontinuitu duchovní správy ho-
voří kupříkladu to, že v první polovině 16. století 
byly pro kostel ulity dva zvony. Kolem roku 1577 
se ve Lnářích zdržoval kněz Bartoloměj z Milev-
ska, který předtím krátce působil v Záboří a poté 
jako kaplan v Blatné, odkud odešel pro neshody 
s vrchností. Byl totiž ženat, což mimo jiné hovoří 
pro jeho kališnickou orientaci. Je rovněž možné, 
že v tomto období vypomáhal ve Lnářích kněz 
Martin Strakonický, který se pohyboval po 
Prácheňsku a dával se k dispozici vždy tam, kde 
nebyl duchovní. V letech 1586–1587 opakovaně 
působil v Blatné. Roku 1588 byla fara ve Lnářích 
rozhodně neobsazena, jelikož tehdejší patron 
Volf Novohradský z Kolovrat si stěžoval praž-
skému arcibiskupovi, že když se mu toho roku 
narodila dcera, u níž hrozilo brzké úmrtí, nebyl 
v blízkém okolí žádný kněz, který by ji pokřtil. 
Stížnost váženého katolického pána zřejmě ne-
zůstala bez ohlasu, jelikož roku 1599 obstarával 
duchovní správu farář z Kasejovic a roku 1609, 
tentokrát na žádost vdovy po Volfovi Novohrad-
ském z Kolovrat, Judity ze Šternberka, blatenský 
děkan Adam Jan Kolumbus. Ten však vykonával 

Pohled od severozápadu (foto 
autor článku).
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duchovní povinnosti nedůsledně, pročež dostal 
od svého blatenského patrona hraběte Václava 
z Rozdražova výpověď. Roku 1618 zajišťoval 
bohoslužby ve Lnářích kasejovický farář Ondřej.

Roku 1624 byly Lnáře definitivně připojeny 
ke Kasejovicům a význam zdejšího kostela 
začal pozvolna upadat, byť měl formálně pořád 
status farního. Náboženský život Lnář se však 
v následujících desetiletích začal čím dál více 
soustřeďovat kolem kaple Nejsvětější Trojice 
(založena roku 1599), a to zejména po roce 1666, 
kdy manželka patrona hraběnka Ludmila Max-
miliána Vratislavová z Bukové zahájila její raně 
barokní přestavbu v prostorný trojlodní kostel. 
Od pražského arcibiskupa kardinála Harracha si 
dokonce vymohla svolení přenést k Nejsvětější 
Trojici zvony z kostela sv. Mikuláše, které se 
však podle pověsti třikrát vrátily na původní mís-
to a teprve napočtvrté zůstaly u nového kostela. 
Rovněž založení kláštera bosých augustiniánů 
při kostele Nejsvětější Trojice roku 1684 snížilo 
význam farního kostela. Současně vyvstalo na-
pětí mezi augustiniány a kasejovickým farářem, 
který se obával konkurence a možného úbytku 
farních příjmů. Jak dokládají soudobé matriční 
záznamy farnosti, využívali věřící často služeb 
augustiniánů, nejvíce při křtech. Nicméně i přes-
to se stále sloužily u sv. Mikuláše mše a udílely 
církevní svátosti, i když v menším rozsahu než 
dříve. Konec konců ještě roku 1688 je kostel 
popisován jako malý, ale krásný. Patronát nad 
ním však měla lnářská vrchnost, která větší po-
zornost a více prostředků věnovala klášternímu 
kostelu, zatímco farní kostel začal pozvolna 
chátrat. To trvalo do roku 1735, kdy hrabě 
Václav Josef Künigl zahájil výstavbu nového 
barokního kostela.

Zásadní změnu přinesly josefínské reformy. 
Roku 1786 byla totiž zřízena farnost při kláš-
terním kostele Nejsvětější Trojice s filiálními 
kostely sv. Mikuláše ve Lnářích a sv. Bartolo-
měje v Kocelovicích. Duchovní správu převzali 
plně lnářští augustiniáni, desátek však nadále 
plynul duchovnímu do Kasejovic. Prvním fará-
řem „obnovené“ lnářské farnosti se stal P. Petr 
Procházka († 1799), který se kvůli tomu vzdal 
funkce převora kláštera. Jeho nástupci, jako 
například P. Norbert Vodička († 1820), Augustin 
Wöber († 1850) či Bernard Kunstar († 1900), 
však vesměs zastávali obě funkce současně. 
Většina z nich nalezla také místo posledního 
odpočinku na hřbitově u sv. Mikuláše, protože 
výnosem Josefa II. bylo zakázáno pohřbívání 
uvnitř kostelů a při klášterním kostele hřbitov 
nebyl. Ačkoli význam kostela sv. Mikuláše 
jakožto filiálního byl do určité míry druhořadý, 
dbali faráři, farníci i patronátní úřad o jeho 
údržbu a ještě koncem 19. století se zde konaly 
slavné poutě. Zejména pro farníky ze Zahorčic 
a Řišť byl kostel sv. Mikuláše dostupnější než 
odlehlejší kostel klášterní. Předmíř byla již při 
obnovení lnářské farnosti roku 1786 přifařena 
ke Kasejovicům.

Po vzniku samostatného Československa 
propukl ve Lnářích naplno náboženský rozkol, 
který ve svém důsledku znamenal naprostý úpa-
dek duchovního významu kostela sv. Mikuláše. 
Část věřících (na 500 z cca 1000 obyvatel Lnář), 

kteří nesouhlasili s povinnými prorakouskými 
postoji augustiniánů během první světové 
války, nebo k nim měli nějaké jiné výhrady, se 
pod vlivem moderního hnutí „Pryč od Říma“ 
přiklonila k „národní“ Církvi československé. 
Skutečným skandálem při tom bylo, že u zrodu 
její lnářské obce stál zběhlý augustinián P. Ali-
pius (Adolf) Arnošt, dosud duchovní správce 
u sv. Mikuláše, který v červnu roku 1920 kostel 
zabral pro potřeby „Čechoslováků“ a vrátil jej do 
rukou katolické církve teprve po několikaletých 
soudních tahanicích v listopadu 1924. V březnu 
následujícího roku byly v něm sice katolické 
bohoslužby obnoveny, původního významu však 
kostel již nikdy nenabyl. Přilehlý hřbitov však 
samozřejmě sloužil farníkům nadále, a to i těm, 
kteří se přidali k Církvi československé.

Stavební vývoj a popis kostela
Dobu výstavby 

kostela neznáme 
a v důsledku poz-
dějších stavebních 
úprav se ani ne-
dochovaly žádné 
architektonické 
články, které by 
ji přibližovaly. 
S jistotou může-
me prohlásit jen 
to, že šlo původně 
o stavbu gotickou. 
Původní podobu 

kostela přibližuje vyobrazení na mapě lnářského 
panství z roku 1698. V tu dobu šlo o prostou 
jednolodní stavbu s jižní předsíní, sanktusovou 
vížkou a nízkou samostatně stojící zvonicí. 
Ta existovala při kostele nejpozději od roku 
1524, kdy byl ulit  jeden ze lnářských zvonů. 
Roku 1724 pak byla na žádost farníků postavena 
nová dřevěná zvonice s plechovou bání. Jižní 
předsíň lze naopak s velkou pravděpodobností 
považovat až za barokní záležitost ze 17. století.

Svou současnou podobu získal kostel po roce 
1735, kdy nechal patron, hrabě Václav Josef 
Künigl, starou budovu strhnout a podle plánů 
neznámého architekta zahájil výstavbu nového 
vrcholně barokního kostela podélné dispozice 
s jednoduše profilovaným západním štítem, kva-
dratickým presbytářem (sklenutým plackou) se 
zaoblenými nárožími, sakristií v jeho ose a jižní 
předsíní. Stavba byla dokončena nejpozději roku 
1739, kdy kostel 
slavnostně benedi-
koval (požehnal) 
kasejovický farář 
Adam Kohout.

Z pozdějších sta-
vebních úprav měla 
zásadní charakter 
již jen výstavba 
současné zvonice 
s dřevěným patrem 
na zděném spodku 
roku 1776. Rozsáh-
lé opravy, z nichž 
první zahájil P. Ber-
nard Kunstar roku 

Vyobrazení kostela na mapě 
lnářského panství z roku 1698 

(kresebný převod autora 
článku).

Kostel na fotografii P. Jana 
Pavla Hilleho z doby kolem 
roku 1900 (fotoarchiv Obce 

Lnáře).

1859 a druhá proběhla v letech 1892–1896 z ini-
ciativy kopoerátora a později převora lnářského 
kláštera a duchovního správce farnosti P. Aloise 
Majera, již podobu kostela nijak významně 
neovlivnily.

Na podzim roku 1968 se započalo s rekon-
strukcí zvonice. Nákladem MNV Lnáře byla 
položena nová šindelová střecha a opraveno 
dřevěné patro. Pro nepřízeň počasí byly ovšem 
další práce přerušeny a naplánovány na jaro ná-
sledujícího roku. Před dokončením opravy zvo-
nice však byla nakonec dána přednost výstavbě 
nového kulturního domu a prodejny.

Zatím poslední generální oprava kostela pro-
běhla v letech 1991–1992. Týkala se však pouze 
fasád a střešních krytin. Na rekonstrukci interiéru 
již nezbyly prostředky a tato situace trvá dodnes. 
Kostel je proto v současné době nevyužíván 
a nepřístupný. Zvonice, márnice a hřbitov jsou 
od roku 2008 majetkem Obce Lnáře, která pečuje 
o jejich údržbu a opravy.  

Vnitřní zařízení kostela
Protože při poslední rekonstrukci kostela 

počátkem 90. let minulého století již na interiér 
nedošlo, byly cennější součásti zařízení z důvo-
du památkové ochrany odvezeny na jiné místo. 
Nejstarší zprávy o vnitřním vybavení kostela 
pochází z inventáře sestaveného kasejovickým 
farářem Gottfriedem Ludvíkem Kolumbánem 
a datovaného k roku 1688. Tehdy byl v koste-
le nový kvalitně 
pozlacený oltář sv. 
Mikuláše, varhany 
s osmi rejstříky, tři 
volně rozvěšené 
obrazy a na zvo-
nici dva zvony. 
Zajímavý je údaj 
o mešním kalichu, 
který kostel neměl 
vlastní, nýbrž spo-
lečný s kostelem 
v Kocelovicích.  

Novým mobili-
ářem byl kostel vy-
baven po vrcholně 
barokní přestavbě 
v letech 1735–1739, a to vesměs péčí a finanč-
ním přispěním farníků. V prvé řadě šlo o čtyři 
oltáře – hlavní sv. Mikuláše a boční sv. Václava, 
Vojtěcha a Barbory (později sv. Josefa).

Hlavní oltář byl roku 1859 zrestaurován bla-
tenským malířem Čeňkem Sádlem (1790–1862) 
a při opravě kostelního mobiliáře roku 1892 opat-
řen novým obrazem sv. Mikuláše od P. Bedřicha 
Kamarýta (1831–1911), děkana z Deštné u Jin-
dřichova Hradce. Obraz Panny Marie Bolestné 
v oltářním nástavci naopak vytvořil Karel Vaněk, 
který v tu dobu maloval i pro klášterní kostel.

Boční oltáře sv. Václava (tento pořízen roku 
1748 nákladem lnářského pekaře Josefa Beneše), 
Vojtěcha a Barbory měly původní obrazy, pouze 
do nástavce prvně jmenovaného byl roku 1892 
přidán obraz bl. Anežky České, rovněž od P. Bed-
řicha Kamarýta. Stejný autor, který v 80. a 90. 
letech pracoval také pro kostely v Kasejovicích, 

Interiér kostela na fotografii 
P. Jana Pavla Hilleho z doby 
kolem roku 1900, Na kazatel-
ně P. Adolf Arnošt (Muzeum 

Josefa Siblíka v Blatné)
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Bezděkově, Újezdci u Bělčic nebo Kocelovicích, 
vytvořil i soubor obrazů křížové cesty. Kazatelna 
s polygonálním řečništěm zdobeným obrazy čtyř 
evangelistů vznikla současně s oltáři.

Původní varhany, zmiňované poprvé v inven-
táři roku 1688, nahradil roku 1852 nový nástroj 
postavený Antonínem a Františkem Červenko-
vými z Domažlic. Roku 1892 byly tyto varhany 
provizorně opraveny, počítalo se však s jejich 
brzkou výměnou. Nový pozitiv dodal roku 1909 
František Šurát z Českých Budějovic.

D o d n e s  s e 
v kostele docho-
valo osm náhrob-
níků, které byly 
při rekonstrukci 
kostela v letech 
1892–1896 vy-
jmuty z podla-
hy a přistaveny 
k severní a zá-
padní zdi lodi pod 
kůrem. Nejstar-
ší z nich náleží 
Elišce Kokořov-
cové z Kokořova 
(† 1574), ostatní 

desky kryly většinou hroby úředníků lnářského 
panství (a jejich rodinných příslušníků), mezi 
nimi i pověstného direktora Františka Kreibicha 
(† 1780), který se podílel na potlačení a potrestá-
ní selské rebelie na lnářském panství roku 1771.

Na stropě presbytáře byly Čeňkem Sádlem 
z Blatné vymalovány roku 1859 postavy Panny 
Marie a sv. Josefa; týž umělec vytvořil i obraz 

sv. Mikuláše na západním štítu kostela. Během 
rekonstrukce kostela v letech 1892–1896 tyto 
malby zanikly a na stropě presbytáře bylo vy-
malováno boží oko.

Již ve středověku měl kostel zvony. Nejstarší 
se jmény čtyř evangelistů provedenými gotickou 
majuskulí byl datován již do 14. století. Další po-
cházel z roku 1524 a ulil ho Jan Konvář v Plzni. 
Roku 1539 pak nechal tehdejší patron kostela 
Václav Zmrzlík ze Svojšína zhotovit třetí zvon 
s obrazem sv. Mikuláše. Uvedené zvony byly po 
roce 1666 s povolením pražského arcibiskupa 
přeneseny na zvonici kostela Nejsvětější Trojice, 
kde se do dnešních časů dochoval ten nejstarší 
a zvon z roku 1539.

Inventář kostela z roku 1688 zmiňuje dva 
zvony – první o váze 100 liber (asi 51 kg) a dru-
hý, pravděpodobně umíráček, vážící 10 liber 
(asi 5 kg). Tyto zvony byly pro kostel pořízeny 
nejspíše až po přenesení původních.

Po výstavbě nové zvonice byly roku 1725 
ulity u Pricqueyů v Klatovech dva zvony. Větší 
již roku 1747 pukl a musel být přelit u Johanna 
Dietricha v Praze. Druhý zvon přelil roku 1787 
Jakob Wilhelm Seitz v Plzni. Jeden z těchto 
zvonů je pravděpodobně totožný s tím, který byl 
přelit roku 1853 u Václava Pernera v Plzni a po-
jmenován sv. Anna, nejspíše na počest manželky 
tehdejšího majitele lnářského panství hraběnky 
Anny Linckerové de Árvay.

V rámci rekonstrukce kostela v letech 1892–
1896 byly hned roku 1892 ulity u firmy Antonín 
Perner a syn v Českých Budějovicích dva nové 
zvony sv. Mikuláš a sv. Barbora. Ty pak byly 

lnáře – filiální kostel sv. Mikuláše
(pokr. ze str. 11)

Náhrobník direktora lnářského 
panství Františka Kreibicha 
(+1780) (foto autor článku).

spolu s umíráčkem, zmiňovaným již roku 1688, 
zrekvírovány za první světové války.

Zajímavosti
Na hřbitově u kostela je pochováno několik 

zajímavých osobností. Jsou zde uloženy ostatky 
posledního převora lnářského augustinián-

ského kláštera 
a dlouholetého 
d u c h o v n í h o 
správce lnářské 
a kasejovické 
farnosti P. Karla 
Václava Vystrči-
la (1909–1981) 
stejně jako „od-
padlého“ augus-
tiniána P. Adolfa 
Arnošta (1876–
1940), zaklada-
tele obce Církve 
československé 
ve Lnářích. Mís-

to posledního odpočinku zde nalezla i herečka 
Karolína Slunéčková (1934–1983), která jezdila 
do Lnář od roku 1968 na letní byt. 

Hrob Karolíny Slunéčkové na 
lnářském hřbitově  

(foto Miroslav Kopecký).

Karolína 
Slunéčková 

(1934-1983).

Přináším Vám světlo do vašeho života
Milí lidé, do Nového roku bych vám také i já ráda 

vnesla do vašeho života láskyplné poselství a naději v lepší 
budoucnost a existenci nás všech.

Všichni vidíme a slyšíme, co se kolem nás neustále děje. 
Nešťastné náhody, katastrofy, které přibývají, politické změ-
ny a další nepříjemné situace, které chtě nechtě nás všechny 
ovlivňují a vyvolávají v nás emoce, kterým se člověk v téhle 
dnešní uspěchané době, světa lži a přetvářky, jen tak lehce 
neubrání. Teď je právě ten čas, kdy máme všichni možnost 
s tím něco udělat. Copak vy jste spokojení s tím, co se kolem 
nás děje? Většina z nás si stěžuje, komentuje události, ale 
nic to nevyřeší. Čím víc se tím zaobíráme, tím tyto věci jen 
umocňujeme naším negativním myšlením a emocemi. Svět 
potřebuje změnu! Změnu k lepšímu nás všech! Je zapotřebí 
pozitivního myšlení, abychom něco společně změnili, neob-
viňovat svět, ale každý musí začít sám u sebe, takříkajíc za-
mést si nejdříve před svým vlastním prahem a nesoudit druhé. 
Zaměřit se spíše na to, co chceme a nezabývat se stále tím, co 
nechceme. Podle vesmírného zákona přitažlivosti totiž platí, 
jaké myšlenky vysíláme, takové se nám pak vrací. Pokud jsou 
negativní, dějou se negativní věci, pokud myslíme pozitivně, 
pak můžeme očekávat pozitivní výsledky. Příklad manifes-
tace s myšlenkou Nechceme válku! je negativní. Akorát si ji 
tímto výrokem přivoláváme, správně pozitivně by tedy mělo 
znít Chceme mír! Lidé by se měli dobře naučit rozlišovat 
tyto myšlenky a zvažovat jejich smysl. Také materialistické 
pojetí světa v dnešní moderní době převládá a lidé zapomínají 

a vytrácí se z jejich vztahů cit a láska. Naopak se prohlubuje 
závist, nenávist a přílišné lpění na majetku, které nás může 
jednoho dne úplně zaslepit a zničit tu pravou duchovnost 
člověka, kterou jsme kdysi měli. Zanedlouho naše planeta 
Země ukončí proces převibrování do vyšší dimenze, očistí 
se od veškerého negativismu a začne nová duchovnější éra 
lidstva pro ty, kteří se stihnou pozitivně přeladit na stejnou 
vysokovibrační frekvenci jako planeta Země. Tato událost 
je také spojována s koncem světa. V tomto novém lepším 
světě budou žít lidé, kteří si projdou transformací vědomí 
a budou tak žít v lásce, harmonii, bez bolesti, v naprosté 
svobodě, nikým neovládáni. Transformace lze dosáhnout 
očištěním se od negativních věcí například v meditaci nebo 
podobných praktikách. Ostatním se jejich svět  však začne 
postupně hroutit, bude přibývat katastrof, nemocí, bolesti 
a strachu, manipulace lidí, čipizace, cit a láska postupně 
vymizí, pro někoho mohou však nastat i krušnější časy. Je 
to tedy jen a jen na vás, kterým směrem se vydáte, máte 
to ve svých rukou, co si zvolíte! Myslete také na vaše děti 
a jejich budoucnost. Všichni si přece přejeme k narozeninám, 
k vánocům zdraví, štěstí, lásku.

Právě teď nadešel čas, vzít pevně svůj život do rukou a jít 
si za tím až do cíle. Na trhu se objevuje více a více literatury 
s touto tématikou, čtěte, slyšte, zastavte se a naslouchejte své 
srdce. Vyřčená proroctví mayů, toltéků a dalších se začíná na-
plňovat. Taktéž nespočet písní, které známe z hudební scény, 
se nám snaží již léta naznačit svými texty, že existuje lepší 

svět. Lidé si většinou řeknou, to je pěkná písnička, avšak 
neposlouchají co říkají a jaký smysl dávají tato důležitá slova. 
Proto nebuďte hluší, otevřete oči a odkryjte toto tajemství 
života, které už poznalo několik milionů lidí na celém světě 
a stále jich přibývá. Všeříkající texty písní našeho božského 
Karla Gotta, nebo např. Petra Koláře a mnohých dalších, vás 
mohou též nasměrovat ke změně myšlení. 

Pojďme proto společně odstranit všechno zlo v sobě 
i v našem okolí a pozvat do našeho života lásku, dobro, 
štěstí, mír!

Připojuji vlastní verše:
Odkryj ten závoj tmy z našich myslí,
odhal ten stín z našich srdcí, 
světlo žene zář, odžene tu zášť,
překonáš ten sráz, protrhneš tu hráz
a ukážeš svou krásnou tvář.
Zažehni tu božskou jiskru, kterou v sobě máš
a najdeš tu pravou lásku, která dříme v každém z nás.
Nech se vést svým citem, naplní tě neskonalým klidem, 
přinese mír, štěstí a lásku všem lidem.
Jdi a poslechni své srdce, ukáže Ti více,
ukáže ti jiný krásnější svět!
Tak jdi a žij svou svobodu!
To jest cílem každého z nás!

Do Nového roku 2012 Vám všem přeji pevné zdraví, 
štěstí, lásku a též správné rozhodnutí k vašemu duchovnímu 
procitnutí.

S láskou v srdci, Štěpánka Lexová
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březen 2012
Pobočka Šmidingerovy knihovny a ZO 
ČSOP
 zvou dospělé i děti:

-  v neděli 18. 3. na další společné hraní na kantely (vyrobené při 
akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za 
Parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme 
také veřejnost.

- ve středu 21. 3. na přednášku Ing. Ondřeje Feita Stromy pro 
budoucí generace – jak o ně pečovat (s promítáním). Od 17.00 v pro-
mítacím sále strakonického gymnázia.

- v sobotu 24. 3. na přírodovědný výlet. Sraz je v 9. 00 před ZŠ 
krále Jiřího z Poděbrad. Půjdeme na zahradu p. Marie Šavlové (pod 
„Habeší“), kde si řekneme něco o prořezávání stromů. Dále půjdeme 
směrem na Holý vrch a jeho okolí. Výlet spojíme se sběrem odpadků. 
S sebou stačí mít rukavice a igelitky (pytle dodáme). 

- v pondělí 26. 3. mezi 17.00 – 19.00 hod. na pobočku ŠK v Husově 
ul. na Tvořivý podvečer s p.  Františkem Langmajerem – ozdobné 
dřevěné knoflíky. Materiál a nástroje (pilka, vrtačka, svidřík, smirkový 
papír, nože, leštící pasta) budou připraveny na místě, ale bylo by dobře 
přinést si i vlastní. 

- na páteční schůzky kroužku MOPíků. 16. 3., 23. 3. a 30. 3. je 
sraz  jako vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO a na progra-
mu je hraní na zvířátka, zdobení velikonočních perníčků a kouzla 
s vajíčky.

Více na www.csop-strakonice.net nebo hrdlickova@knih-st.cz, 
383 323 021. 

 PORTS VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BLATNÁ

Výbor TJ Sokol Blatná zve všechny své členy a příznivce na

Valnou hromadu,
která se bude konat v pátek 30. 3. 2012 od 16.00 hodin v sokolovně.
Na programu bude jako vždy zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, 

zpráva kontrolní a revizní komise, rozpočet na rok 2012  
a diskuse.

Vyznamenání pro malé 
blatenské Sokolky

Oddíl žákyň mažore-
tek PREZIOSO TJ So-
kol Blatná byl vyhlášen 
nejlepším sportovním 
kolektivem Sokolské 
župy Jihočeské.

Na Valné hromadě 
župy převzaly Vanes-
ka Kalousová a Anetka 
Březnická jako zástup-
kyně oddílu PREZIOSO 
pohár z rukou starosty 
Sokolské župy Jihočeské 
br. Matouška a před-
sedy odboru sportu br. 
Kučery.

Všichni delegáti val-
né hromady blatenským 
sokolkám nadšeně za-
tleskali, však si to děv-

čata za své výkony na Mistrovství ČR i na Mistrovství Evropy zasloužila. 
B. M.
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telefon: 724 130 630
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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

�������
��������� � �����

������� �� ������������

�� ������������ �������������� �� ����� ��� ���������
�� ����� ���� ���������� ������������ ������
�� ����������� �������� ����������� �������� ����������� ����������� ����������

������� ������ ����������� �������������� �������� �� ����������
�������� �������� ���������� ������ ������ ���� �������

��������
��������� ������� �������� ��������� ����������
��� ��� ��������� ���� ���� ������
�������� ���� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ���� ���� ���
�������� ������������������ � � � � � � � � � � � � � ��������������

��������� ������ ������ ������ ����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ����� ����

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry 

oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád

mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer

KOUPÍME DOMEK V BLATNÉ
Mladá rodina z Blatné hledá ke koupi 
hezký rodinný domek v Blatné se za-

hradou, nejlépe novostavbu, dispozice 
min. 4+1, garáž vítána. Max. cena do 

3.000.000 Kč. Možnost výměny za pěkný 
a slunný byt po rekonstrukci 3+1, vč. 

garáže v Blatné s doplacením.
Tel.: 602 659 771

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel.: 721 310 480

PRODÁM RD V DOUBRAVICI 
cca 12 km od Blatné.

Pozemek 346 m2 – zastavěno 150 m2, 
užitná 100 m2. Dům je po částečné 

rekonstrukci – nová střecha, rozvody 
vody, koupelna, elektřina, topení. 

Kotel na TP. Dům je 3 kk s možností 
dalších pokojů. 1 patro+sklep. Krásná 
pec v hlavní místnosti. Ve vesnici – 

autobus, obchod, úřad, školka.
Součástí domu je stodola – možnost 

parkování.
Vnitřky jsou rekonstruovány – fasáda 

a plot – oprava nutná.

Cena 650 000 Kč – tel.: 606 959 855
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Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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

 

Pokud máte dluhy a nejste 
je schopni splácet, nabízíme 
Vám kvalifikované posouzení 
Vaší situace a případné od-
borné zpracování návrhu na 

povolení oddlužení.

Tel: 722 905 684, 608 951 955

Prodám hlízy kany /velkokvěté/
nádherných barev /7 odstínů /

 cena 15,- Kč kus
tel. 606104825 /osobní odběr/
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█
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.


