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DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME: MĚSTYS RADOMYŠL A MĚSTO SEDLICI
Tentokrát Vám představíme malebný historický městys s 1195 obyvateli, který se nachází 
7 kilometrů od Strakonic směrem na Blatnou - Radomyšl, a město Sedlici, které leží na 

jihovýchodním svahu brdského výběžku, oddělujícího blatenskou kotlinu od horažďovické pánve. 

Vážení a milí čtenáři „Sobáčku“,
Po dlouhé a tentokrát dost tuhé zimě 
se k nám pomaloučku přibližuje 
jaro, to nejkrásnější období v roce. 
Už se všichni těšíme, až odložíme 
teplé zimní oblečení, až nás sluníčko 
polechtá svými prvními hřejivými 
paprsky a začnou kvést první sněženky. To vše hned zlepší 
náladu každému z nás. 
Blíží se Velikonoce – svátky jara. Každá hospodyňka se 
doma snaží provést jarní úklid. Již s předstihem se připra-
vuje velikonoční výzdoba. K Velikonocům také neodmys-
litelně patří setí osení, pletení pomlázek, pečení beránků 
a mazanců, barvení vajíček. Děti se těší na „rachtání“, které 
se už ne všude dodržuje. 
Máme za sebou první tři měsíce roku 2010. Pro nás, starosty 
především malých obcí, jsou to tři měsíce dost tvrdé práce. 
Zakončuje se účetní období loňského roku, přichází doba 
„auditů“ a schvalování závěrečných účtů. Také se podávají 
nejrůznější žádosti o dotace a granty. Zkrátka taková doba 
„velké papírové války“, kterou se každý z nás snaží vyhrát 
na plné čáře a získat pro svoji obec co nejvíce. Takže držme 
si navzájem palce a zachovejme chladnou hlavu. 
I ve Svazku obcí Blatenska už máme za sebou přezkoumání 
hospodaření za rok 2009. Výsledek – v rámci přezkoumání 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dalším z úkolů Svazku obcí Blatenska je plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby „Sběr, zpracování a ana-
lýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na úze-
mí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná“, 
kterou SOB získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Tato zakázka bude navazovat na Komunitní plán sociálních 
služeb SOB a současně jej bude aktualizovat. 
Závěrem přeji všem čtenářům příjemné prožití Velikonoc, 
hodně slunečních paprsků a spoustu dobré nálady. 
Dana Vohryzková, starostka Obce Hajany a současně 
členka Rady Svazku obcí Blatenska

Úvodník Svazku obcí Blatenska

MĚSTYS RADOMYŠL MĚSTO SEDLICE

ZUŠ Blatná představuje...

Matěj Bárta, 12 let, kaplička NevadovLenka Opatrná, 14 let, Paštiky
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB 
      polední pauza  

Pondělí 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Úterý 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Středa 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Čtvrtek 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Pátek 8. hodin 12. 00 13. 00 15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

Svazek obcí Blatenska v lednu 2010 
předložil Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje vyúčtování dotací, které SOB získal 
v roce 2009. Předložil také závěrečnou 
zprávu a vyúčtování sponzorského daru 
Lesů ČR s.p., který posloužil k podpoře 
ekologické výchovy na Blatensku a to 
6. ročníku projektu Příroda Blatenska 
– Voňavá krása za humny.
Na akce, které SOB sám organizuje nebo na kterých se podílí, bude 
třeba zajistit finanční podporu. Proto byly opět předloženy žádosti
o finanční podporu: celkem 5 žádostí směřovalo ke dni 10.3.2010
na KÚ Jihočeského kraje. V současné době připravuje SOB další 
supliku a podklady k získání finanční podpory od Jihočeského kra-
je. Jedná se o částky v řádech desítek až statisíců korun. Jak psala 
paní Vohryzková, jeví se vše jako papírová válka, ale platí, že štěstí 
přeje připraveným. Proto chce být SOB připraven.
SOB uzavřel smlouvu o partnerství s Domem dětí a  mládeže 
Blatná s cílem rozšířit a posílit možnosti nastoupené v cestě za 
vzděláváním. Ve stejné době uzavřel SOB smlouvu o partner-
ství se Základní uměleckou školou Blatná, v tomto případě je 
nutné zdůraznit, že se jedná o písemné potvrzení dlouhodobé 
spolupráce. 
Ve středu 24.2.2010 představil SOB své členské obce klientům 
domova pro seniory. Vzhledem k dojetí některých z nich věřím, 
že se všichni rádi alespoň díky fotografiím znovu prošli po Bla-
tensku. Tímto bych ráda poděkovala i mnohým spoluautorům 
za poskytnuté fotografie.
V pátek 26.2.2010 v podvečer ve Tvrzi Lnáře prozradil Vladi-
mír Červenka téměř 60 zájemcům některá tajemství heraldiky 
a vysvětlil, co znamená figura, jaký symbolický význam mají
použité barvy v erbech a znacích, popsal rozdíly mezi znakem 
a erbem, odlišnosti mezi heraldikou šlechtických rodů a komu-
nální heraldikou a návštěvníkům toho sdělil mnohem více. Jsem 
přesvědčena, že úspěšně zahájený cyklus „Vybrané kapitoly 
a osobnosti z historie Blatenska“ na Tvrzi Lnáře si našel své 
příznivce. O heraldice na Blatensku se můžete dočíst v novém 
seriálu našeho SOBáčka.
Počátkem března proběhl audit hospodaření SOBu za rok 2009. 
Krajský úřad nezjistil chyby ani závady v našem hospodaření.
Zástupci SOBu připravují setkání s představiteli Akademie 
ochrany přírody a průmyslové kultury Východní Bavorsko 
– Čechy. Bude se jednat prakticky již o třetí oficiální schůzku
(neoficiální setkání ani nepočítáme) s cílem navázat úzkou spo-
lupráci a podpořit propagaci Blatenska. Návštěva z města Neu-
nburg vorm Wald je plánovaná na přelom dubna a května 2010.
Během měsíce března zpracuje SOB první zakázku na úseku 
komunitního plánování sociálních služeb ve spolupráci s od-
borem sociálních věcí MěÚ Blatná. Následně v průběhu roku 
2010 dojde k aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb. 
Tyto aktivity jsou hrazeny prostřednictvím grantu Jihočeského 
kraje z Evropského sociálního fondu.

Na úterý 23.3.2010 přijal pozvání dr. Václav Větvička, dopoled-
ne se setkal na besedě s žáky blatenských škol, po poledni na-
vštívil domov pro seniory a v podvečer se konalo spisovatelské 
setkání ve Tvrzi Lnáře. Rozhovor najdete na dalších stránkách 
SOBáčka.
Valná hromada SOBu se koná ve středu 31.3.2010 ve velké 
zasedací místnosti. Na programu m.j. jsou projednání a schvá-
lení závěrečného účtu SOB, zpráva z auditu a pro mnohé před-
stavitele obcí jistě očekávaná metodická pomoc od Ministerstva 
vnitra ČR, odboru dozoru.
Vzhledem k velkým změnám v účetnictví po 1.1.2010 je při-
praveno další školení účetních samosprávných celků. Pracovní 
setkání bude zahájeno v úterý 27.4.2010 v 8,00 hodin v sále 
Střední odborné školy Blatná. Pozvánky a přihlášky na školení 
budou rozeslány v dostatečném předstihu a současně budou 
k dispozici na našich webových stránkách.
Pondělí 26.4.2010 je dnem, kdy končí soutěž mladých fotografů 
a výtvarná soutěž 7. ročníku Příroda Blatenska – Všechno lítá, 
co peří má. Propozice byly zveřejněny v minulém čísle SOBáč-
ka. Hodnotitelská komise soutěžních fotografií a výtvarných
prací má plánované setkání na první týden v červnu.
Kalendářní jaro začalo, blíží se Velikonoce. Nejprve snad přání 
– nenechte se napálit na Apríla. Za SOB Vám všem přeji veselé 
Velikonoce, ohleduplné koledníky s pomlázkou, hodně trpěli-
vosti při zdobení kraslic a krásné vykročení do jarního období. 
A na konci měsíce dubna připravte koště, letíme. Nebo budeme 
vymetat?
Za Svazek obcí Blatenska Radka Vokrojová

V minulém čísle ,,Sobáčka“ jsme Vás 
informovali, že v 1. výzvě bylo přijato 
celkem 18. žádostí, jejich požadovaná 
dotace byla 3.177.241,- Kč.
Všechny přijaté žádosti do MAS pro-
šly Programovým výborem, který po-
suzoval kritéria přijatelnosti pro danou 
fichi. Následně se sešla Výběrová ko-
mise, která projetky bodově ohodnoti-
la a na základě bodového ohodnocení sestavila pořadí.1.3.2010 
jsme žádosti předložili RO SZIF Budějovice k zaregistrování. 
Všichni žadatelé by měli být cca 12.4.2010 vyrozuměni o přidě-
lení či nepřidělení finanční dotace.
Držme si palce!!.
MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s. připravuje 2. výzvu. O po-
drobnostech 2. výzvy budete včas informováni prostřednictvím 
internotvých stránek www.blatensko.cz/mas a v kanceláři MAS 
SOB Na Tržišti 727, Blatná 388 01.
Dotazy k termínu vyhlášení 2. výzvy můžete zasílat na adresu: 
mas@blatensko.cz.
 Kozáková Vlaďka
 manažerka MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s.

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA
CO SE U NÁS PEČE...

INFORMACE O MAS SVAZKU OBCÍ 
BLATENSKA
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Malebný historický městys s 1195 
obyvateli se nachází 7 kilometrů od 
Strakonic směrem na Blatnou. Sou-
částí Radomyšle jsou osady Domani-
ce, Leskovice, Láz, Podolí a Rojice. 
Městský znak Radomyšl obdržela 
již roku 1605 za vlády velkopřevora 
Matouše Děpolta z Lobkovic. Bohatá 
historie sahá až do pravěku. Arche-
ologický výzkum prokázal osídlení 
sahající do V. století našeho letopočtu. 
V samém centru obce bylo odkryto 
rozsáhlé pohřebiště, pocházející z dob osídlení prvními Slovany 
ve 12. století. Zde byl nalezen také hrob vampýra, který byl po-
hřben tak, aby nemohl po smrti škodit jiným. Od 14. století byla 
bohatá historie obce neodmyslitelně spjata s řádem Maltézských 
rytířů. První písemná zmínka o Radomyšli je z roku 1284, kdy 
byla obec zmiňována jako majetek panského rodu Bavorů ze 
Strakonic. 
Již ve 14. století byl obci udělen statut „městys“, jehož přidělení 
bylo považováno za velice prestižní záležitost a uděloval ho na 
žádost šlechty sám panovník úspěšnému sídlu. Bohužel tento 
statut jako oficiální administrativní kategorie zanikl nástupem
minulého režimu v roce 1948. V roce 2006 byl tento statut obci 
navrácen.
O Radomyšli bylo vydáno několik zajímavých publikací 
jako kniha od Bořivoje Nechvátala – „Radomyšl – raně středo-
věké pohřebiště“, „Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí od 
Dr. Bohumíra Lifky a kniha je z roku 2005 pod názvem „Rytíři 
svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle“. 
Autorem této publikace je Ondřej Fibich, který o své knize 
říká: „Každé místo má své dějiny, ale málokterému je věnována 
taková pozornost jako malému městečku Radomyšl. Do třetice 
po předchozích publikacích historických a archeologických  
- přicházím se svou výpovědí o fascinující krajině, kterou jsem 
procházel 25 let. Učinil jsem mnohé objevy (zaniklé středověké 
vsi), všímal jsem si maličkostí a zkoušel psát o krajině a jejích 
lidech z neobvyklých úhlů. Použil jsem fantazii i moderní měřící 
přístroje, uvažoval jsem nad horoskopy i středověkou češti-
nou, zkoušel se vcítit do mentality předků a vyčíst dávné stopy 
krajiny z map i hlíny. Nakonec jsem zjistil, že místní genius 
loci v sobě skrývá mnohé poklady.“ Další zajímavou knihou je 
tříjazyčná fotografická publikace „Dvě tváře Evropy“ autorky
Ivany Řandové, která originálním způsobem zobrazuje Rado-
myšl a partnerské město Montoggio v Itálii. Poslední knihu „70 
let baráčníků v Radomyšli“ napsal radomyšlák p. Václav Šůs. 
O Radomyšli se zmiňují také další spisovatelé jako Stanislav 
Vydra, nebo Václav Wolf. Tvář Radomyšle zachycují rovněž 
obrazy Valentina Horby a ak. malíře J. V. Novotného.    
Z radomyšlských 
rodáků připo-
meňme alespoň ty 
nejznámější. Jana 
Křtitele Medlína, 
maltézského rytíře, 
spisovatele, obro-
zence a zahradníka 
krajiny, nálezce 
Rukopisu Zeleno-
horského na Zelené 
Hoře u Nepomuku, 
Josefa Kováře a Dr. 
Norberta Čapka, který se stal zakladatelem společnosti česko-
slovenských unitářů a který byl umučen nacisty v době okupa-
ce. PhDr. Miloslava Novotného, literárního historika, bibliofila
a spisovatele, známého vydavatele života Boženy Němcové 
a dalších českých klasiků. Radomyšl vstoupila i do světové lite-
ratury. Na Dolním náměstí u pantáty Melichárka nechal Josefa 
Švejka přespat Jaroslav Hašek v románu Osudy dobrého vojáka 
v průběhu jeho jihočeské anabáze. Rovněž nelze nevzpomenout 
předního jihočeského historika a badatele Dr. Bohumíra Lifku, 
mimo jiné člena řádu Maltézských rytířů.

Při oslavách 60. výročí ukončení 2. světové války byla na 
rodném domě v Radomyšli odhalena pamětní deska dalšímu 
významnému rodákovi Janu Matějkovi, pilotovi 311. bombar-
dovací perutě RAF.
Pro bohatou historii a velké množství památek je obec velice 
atraktivní pro turisty. Nejen z kalendářů, je známé místní selské 
baroko.  V centru 
obce se pyšně tyčí 
věž gotického kos-
tela sv. Martina se 
zachovalým román-
ským jádrem. Od 
kostela, kolem ryb-
níka „Vražda“ vede 
lipovou alejí unikát-
ní kamenná křížová 
cesta z 18. století. 
Na konci křížové 
cesty nás čeká ne-
jen nádherný pohled 
na Šumavu ale hlavně barokní poutní kostel sv. Jana Křtitele, 
který je známý také díky filmové svatbě Troškovy „princezny
ze mlejna“a v roce 2007 se zde natáčely scény do 3. řady seriálu 
Nemocnice na kraji města. V kostele se skvělou akustikou se 
několikrát ročně konají koncerty. Vystupovala zde například 
Marta Kubišová, Lenka Baarová a Jindřich Koman z Leskovic 
zde natáčel hudbu A. Vivaldiho. Pokud bude turista pokračovat 
dále směrem na nedaleký Osek, narazí po několika minutách 
v lesíku Hájek na malý židovský hřbitov, kde jsou pochováni 
prarodiče světoznámého spisovatele Franze Kafky, jehož rod 
pocházel z Oseka. Zdejší krajina pronikla v motivech i do jeho 
románu Zámek. Z fondů EU zrekonstruované Maltézské náměs-
tí a Kostelní ulice pak každému turistovi umožní vrátit se na 
chvíli do „doby petrolejových lamp“. V parku na náměstí pod 
klasicistní radnicí se tyčí mariánský sloup, který byl postaven 
v roce 1860 jako ochrana před požáry. Nedaleko náměstí „Na 
Rybníčku“ stojí rodný domek Josefa Kováře, nálezce slavného 
literárního podvrhu, Rukopisu zelenohorského. 
Radomyšl je obklopena 
několika místními 
částmi, ležícími 
vmalebné krajině kopců, 
lesů, polí a rybníků. 
Dominantou každé z nich 
je půvabná kaplička. První 
zmínka o  Domanicích 
je z roku 1327. Cestou 
na Strakonice se nachází 
jelení obora, kterou zde 
vybudoval radomyšlský 
rodák Alois Hradský. 
Vlevo pod kopcem Vůstrý leží zaniklá mladohradištní osada 
Lemůzy. Leskovice patřily například roku 1186 klášteru v 
Kladrubech. V okolí se nalézá přes 20 halštatských a laténských 
mohyl. Osada Láz je poprvé zmiňována roku 1547, z doby 
zemana Stach Verlicha. Osada Rojice stojí na břehu pověstného 
Rojického rybníka a nedaleko je rekreační areál Milavy. První 
zmínka o Podolí je 
z roku 1349. Kromě 
jiného zde nalezneme 
krásná boží muka 
označující křižovatku 
cest na Radomyšl, 
Chrášťovice 
a Klínovice.
Každý turista ocení 
komplexnost služeb. 
V letních měsících je 
v provozu oblíbený 
„Letní areál“ s křiš-
ťálově čistou vodou, 
sportovišti a občer-

POVÍDÁNÍ O MĚSTYSI RADOMYŠL

 Kostel sv. Jana Křtitele

 Kaplička v Podolí

Restaurace Na Křenovce, v pozadí Dům 
s pečovatelskou službou a kostel sv. Martina

Pokračování na str. 4
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stvením. Pro skvělou kuchyni je oblíbená restaurace „Na Kře-
novce“ a pivo jako křen je i v restauraci „Sokolovna“. Je zde 
nový supermarket, praktický, zubní i dětský lékař, kadeřnictví, 
masáže, autoopravna, pneuservis atd.
Významnou součástí života městyse je bohatý spolkový život. 
Velmi aktivní jsou zejména hasiči, baráčníci a svaz žen. Již me-
zinárodní renomé má skvělý pěvecký sbor sv. Martina. V roce 
2009 zde byla po 40 letech obnovena tradice ochotnického di-
vadla. Hru „Podskalák“ s písničkami Karla Hašlera vidělo více 
než 2000 diváků. Úspěšné sezóny mají za sebou dva hokejové 
týmy Sokola Radomyšl. V moderním sportovním areálu působí 
nohejbalisté a volejbalistky. Nový tenisový kurt s antukovým 
povrchem světových parametrů využívá místní tenisový klub 
i veřejnost. Začátkem září se každoročně koná triatlon „Železný 
Radomyšlák“. Velmi početné je Myslivecké sdružení. Pozadu 
nezůstávají ani menší tradiční spolky jako chovatelé, zahrádká-
ři, nebo včelaři. 
Oblíbené jsou 
plesy pořádané 
místními spol-
ky. Jako velmi 
dobrá volba se 
ukázalo založe-
ní tradice Re-
prezentačního 
plesu městyse, 
který plesovou 
sezónu v břez-
nu uzavírá. Je 
samozřejmostí, 
že velmi aktiv-
ně se do spole-
čenského života 
zapojuje základní i mateřská škola. 
Obec nemá zásadní problémy s nezaměstnaností což je dáno 
jednak dobrou polohou, ale také díky nové průmyslové zóně, 
která se stále rozvíjí. 

Pro starší občany byl vybudován dům s pečovatelskou službou. 
V tomto domě se nachází také infocentrum a pohádková kance-
lář Jihočeského pohádkového království Zdeňka Trošky.
V letech 2006 – 2008 zde vyrostlo více než 40 nových rodin-
ných domů. V roce 2008 byla díky fondům EU zrekonstruována 
základní a mateřská škola a vodovod. V těsném sousedství ško-
ly vyrostl nový „Odpočinkový areál“ určený zejména pro ma-
minky s dětmi. Podařilo se opravit většinu místních komunikací 
a památek. Velkou péči věnujeme také zeleni. V současné době 
probíhá revitalizace lipové aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele.
O tom, že obec prochází úspěšným obdobím, svědčí i skvělé 
výsledky v soutěži „Vesnice roku“, které byly v roce 2005 zavr-
šeny titulem „Jihočeská vesnice roku“.
Velikou poctou pro obec pak byla návštěva prezidenta české 
republiky 
p. Václava 
Klause, kte-
rý zde v roce 
2006, v den 
tradiční 
pouti zahájil 
oficiální
návštěvu 
Jihočeského 
kraje.
Právě „Jiho-
česká pouť 
v Radomyš-
li“ se stává 
pojmem. 
V roce 2007 vstoupila do Evropy, když Radomyšl navštívilo 
50 hostů z partnerského města Montoggio v Itálii. V roce 2008 
byla „pohádková“, v roce 2009 proběhla v duchu lidových tra-
dic a letos budou hlavním tématem rytířské ctnosti. 
Na závěr zbývá jen dodat: Vítejte v Radomyšli!

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl

 Nový odpočinkový areál, 
 v pozadí nová bytová výstavba

POVÍDÁNÍ O MĚSTĚ SEDLICI
První písemné prameny uvádějí Sedlici 
již v roce 1352. Povýšena na město byla 
v roce 1801. V roce 2006 byl obci Sed-
lice navrácen statut města. 
V Sedlici bývalo poměrně hodně ře-
meslníků. Významné bylo především 
krajkářství. Výrobky sedlických kraj-
kářek se dodávaly až na císařský dvůr 
do Vídně. Krajkářství v Sedlici má více 
než 400 letou tradici. V roce 1899 byla 
zřízena soukromá krajkářská škola. 
V roce 1954 získaly sedlické krajkářky zakázky na výrobu 4 ks 
stór do salonku presidentské lóže v Národním divadle. Ručně 
paličkovaná krajka byla v 2. polovině 20. století vytlačována 
na trhu levnější strojově vyráběnou krajkou. Město Sedlice má 
zájem o udržení této dlouholeté tradice. V roce 2006 byla proto 
s podporou programu SAPARD založena OPS Sedlická krajka.                                         
V minulých stoletích v Sedlici fungovalo několik nyní již nee-
xistujících spolků. Jmenuji velmi dobrý divadelní soubor, baráč-
níky, košíkáře i 2 kapely.  Mezi spolky, které přežily století pa-
tří: Sbor dobrovolných hasičů -  založen v roce 1883. Současný 
počet členů je 107. Sokol Sedlice  založen v roce 1883 – zbyl 
pouze fotbalový klub, který má nyní 8 mužstev. 
K novějším spolkům patří Myslivecké sdružení Trchov Sedlice 
– 27 členů. Sdružení hospodaří na cca 1500 ha. Svaz žen zalo-
žen v roce 1968 – počet členek 40. Ženy pořádají ročně 2 výsta-
vy a 2 bazary obnošených věcí. Rovněž se scházení při různých 
příležitostech. 
Město Sedlice má základní a mateřskou školu. Tato škola byla 
postavena za jeden rok 1930-31. Rozsáhlá rekonstrukce byla 
zahájena v roce 2003. Základní školu navštěvuje 132 žáků, ma-
teřskou školu 56 dětí. 
Město Sedlice provozuje místní lidovou knihovnu zřízenou 
v roce 1919. V roce 2009 měla knihovna v knižním fondu 6154 

jednotek. Počet registrovaných čtenářů je 73. Návštěvníků bylo 
612 a 54 na internetu. Město Sedlice má ve vlastnictví i pěkný 
kinosál s jehož stavbou bylo započato v roce 1982. 
Město Sedlice rovněž vlastní zdravotní středisko zrekonstruo-
vané v letech 2007-2008. Služby zde poskytuje praktický lékař, 
zubař a dětský lékař. V objektu jsou rovněž poskytovány kos-
metické, masérské a pedikérské služby. V prostorách zdravotní-
ho zařízení je lékárna.   
Od roku 2003 provozuje město Sedlice po rekonstrukci dvou 
objektů Dům s pečovatelskou službou. Vzniklo zde zařízení pro 
16 obyvatel. V roce 2009 uzavřelo město partnerskou dohodu 
s Obcí Sedlice z východního Slovenska, z oblasti Šariš. Její 
zástupci včetně fotbalistů a folklóristů navštíví letos ve dnech 
23. – 26. července naše město. 
Na závěr přeji Sedlici jako rodák a patriot úspěšný rozvoj, 
občanům pak zdraví a hezké žití v Sedlici. 
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ROZHOVOR S ING. LUBOŠEM PETERKOU, starostou městyse Radomyšl 
S panem Ing. Lubošem Peterkou, 
starostou Městyse Radomyšl, jsme si 
povídali o plánech v úřadu a nahlédli 
jsme i do jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Radomyšli? 
Jaké větší investiční akce má Radomyšl 
v plánu?
V současné době probíhá 2. etapa 
revitalizace aleje ke kostelu sv. Jana 
Křtitele dotovaná  OPŽP a Jihočeským 
krajem. Máme podané žádosti o dotace 
na obnovu místních komunikací, 
modernizaci ČOV, opravu a zabezpečení 
radnice, výměnu oken a zateplení 
stropu u č.p.68 na náměstí a dětské 
hřiště v Lázu. V roce 2011 by se měla 
Radomyšl napojit na Vodárenskou 
soustavu JĆ. Máme připravený 
projekt na rekonstrukci „koupaliště“. 
Ve spolupráci se Suverénním řádem 
maltézských rytířů by se měla uskutečnit 
3. etapa opravy střechy kostela sv. 
Martina a dokončuje se projekt 
na opravu středověké komendy v 
areálu fary, kde by mělo být muzeum 
maltézských rytířů. Spolupracujeme 
se Sokolem Radomyšl na projektu 
rekonstrukce Sokolovny. Největšími 
kulturními akcemi roku 2010 budou v 
červnu „Jihočeská pouť v Radomyšli“- 
tentokrát v duchu rytířských ctností a na 
podzim divadelní představení místních 
ochotníků Perly panny Serafínky.   
Co se Vám vybaví, když se řekne 
Radomyšl?
Domov.
Co se Vám vybaví, když se řekne 
domov?
Radomyšl.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Starostu dělám druhé volební období. 
Před 7 lety jsem šel do voleb s cílem 
stát se starostou a Radomyšl, která 
v té době slušně řečeno stagnovala, 
„postavit na nohy“ tak, aby lidé mohli 
být zase pyšní, že jsou radomyšláci. 
Když jsem kandidoval podruhé, tak jsem 
šel do voleb s cílem stát se starostou 

a pokračovat v rozdělané práci.      
Co Vás „nabijí“  energii?
Teplo rodinného krbu, sport, sauna, 
slunce, moře, smích.
Jaké máte rád filmy
Rád se podívám na dobrý film
jakéhokoliv žánru a některé mohu vidět 
i vícekrát, jako  namátkou filmy Řek
Zorba, Sladký život, Zloději kol, Světáci, 
Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Černí 
baroni, Tankový prapor a mnoho dalších    
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád pravou italskou kuchyni, 
steaky, ale také typická česká jídla 
a k pití dobré víno a české pivo.
Jaká je historie Vaší obce?
Městský znak obdržela Radomyšl 
již roku 1605 za vlády velkopřevora 
Matouše Děpolta z Lobkovic. 
Bohatá historie sahá až do pravěku. 
Archeologický výzkum prokázal osídlení 
sahající do V. století našeho letopočtu. 
V samém centru obce bylo odkryto 
rozsáhlé pohřebiště, pocházející z dob 
osídlení prvními Slovany ve 12. století. 
Od 14. století byla bohatá historie 
obce neodmyslitelně spjata s řádem 
Maltézských rytířů. První písemná 
zmínka o Radomyšli je z roku 1284 , 
kdy byla obec zmiňována jako majetek 
panského rodu Bavorů ze Strakonic. 
Již ve 14. století byl obci udělen 
statut „městys“, jehož přidělení bylo 
považováno za velice prestižní záležitost 
a uděloval ho na žádost šlechty sám 
panovník úspěšnému sídlu. Bohužel 
tento statut jako oficiální administrativní
kategorie zanikl nástupem minulého 
režimu v roce 1948. V roce 2006 byl 
tento statut obci navrácen.
Co považujete u člověka za 
nejdůležitější?
Mám rád lidi, kteří jednají na rovinu, i za 
cenu, že to není vždy příjemné, lidi, kteří 
drží slovo, a můj obdiv patří těm, co ani 
ve složitých životních situacích neztrácí 
humor.  

Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 2002. 
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Sport, kultura, relaxace.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí? 
Radomyšl je „středisková“ obec s dobrou 
polohou a tak vše podstatné, co člověk 
potřebuje ke svému každodennímu 
životu zde je a za službami, které zde 
nemáme, mohou lidé dojet do blízkých 
Strakonic, Písku, nebo Blatné. V roce 
2003, kdy jsme připravovali 10-ti letou 
strategii rozvoje, jsme vycházeli zejména 
z průzkumu potřeb našich občanů. Tuto 
strategii se daří úspěšně naplňovat. 
K akcím, které se zatím nepodařilo 
zrealizovat patří například rekonstrukce 
koupaliště.   
Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Bez práce nejsou koláče.
Jaký návrh byste rád v Radomyšli 
prosadil? 
Mám rád odvážné cíle. Jedním 
takovým je vytvořit z Radomyšle místo 
vyhledávané turisty. Potenciál na to 
určitě máme. Radomyšl je již dnes 
oblíbené místo filmařů, má bohatou
historii, zajímavé památky a krásnou 
polohu. Hlavními lákadly by mělo být 
muzeum maltézských rytířů a turistická 
trasa, která povede z centra městyse 
křížovou cestou ke kostelu sv. Jana 
Křtitele a dále kolem židovského 
hřbitova, kde je pohřben Jákob Kafka, 
děd světoznámého spisovatele, ke 
„Kafkovu“ zámku v Oseku. Chybí již 
jen dokončit opravu kostela sv. Martina, 
vybudovat muzeum, zprůchodnit cestu 
kolem židovského hřbitova, turistické 
značení a nakonec účelná reklamní 
kampaň. Každý z těchto bodů je již ve 
fázi rozpracovanosti.   
Koho a na co byste se rád zeptal? 
Rád bych se zeptal našich nejvyšších 
politických představitelů, jak to, že 

Sedlice – nová škola
Foto Jiří Rod.
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nejsou nervózní z toho, že se jim 
ekonomika České republiky vymyká 
z rukou, a proč místo toho, aby 
v hodině dvanácté společně pracovali 
na nezbytných reformách, utápí 
drahocenný čas a síly v nekonečných 
politických šarvátkách. Situace před 
časem v Maďarsku, které zachránila od 
bankrotu až půjčka od Mezinárodního 
měnového fondu 25 miliard dolarů a 
nyní v Řecku by měla být dostatečným 
varováním.  
Co byste přál občanům Radomyšle  
a máte pro ně nějaké novinky?
Občanům přeji hlavně pevné zdraví, 
všechno ostatní se dá přežít. Myslím 
si, že dobrou zprávou pro naše občany 
zejména v dnešní době je, že zastupitelé 
se rozhodli nezvedat ceny poplatků, 
to znamená za odpad, stočné, daň z 
nemovitosti a horkou novinkou je 
informace, že nedojde ani ke zvýšení 
ceny vodného díky opatřením, které jsme 
ve spolupráci s VAK JČ uskutečnili v 
minulých letech.     
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Mám radost z toho, že Radomyšl začíná 
mít po letech útlumu zase zvučné 
jméno. S problémy, se kterými se potýká 
převážná část českého venkova, jsme si 
dokázali poradit. V roce 2005 se podařilo 
zastavit strmý pokles počtu obyvatel 

a v současné době s napětím očekáváme 
1200 obyvatele. Ruku v ruce s tím se 
snižuje průměrný věk našich obyvatel. 
Podstatný vliv na to má nová bytová 
výstavba. V nově zrekonstruovaných 
a moderně vybavených školách máme 
dostatek dětí. O kvalitě škol vypovídají 
úspěchy našich žáků na olympiádách 
a následně na středních, nebo vysokých 
školách. Můžeme se pochlubit bohatým 
spolkovým a kulturním životem. Je zde 
vybudováno moderní zázemí pro sport 
a volný čas. Nemalé prostředky byly 
investovány do památek a infrastruktury. 
Nová průmyslová zóna se stále rozvíjí.  
Jaký máte rád sport?
Aktivně provozuji, tenis, kolo, plavání, 
fitness a sjezdové lyžování.
Co nejste ochoten tolerovat?
Většinu času trávím v práci a tam jsem 
nikdy nebyl ochoten tolerovat alibismus 
a  nezodpovědnost. Jinak se snažím být 
tolerantní už proto, že rozhodně nejsem 
bezchybný a doufám také v tolerantnost 
druhých.  
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho 
působení ve funkci starosty vryla 
nejvíce do paměti?
Zejména těch pozitivních událostí bylo 
díkybohu hrozně moc, ale nejvíce asi 
vyčnívá Slavnostní vyhlášení Radomyšle 

„Jihočeskou vesnicí roku 2005“ v místní 
Sokolovně a následná dvoudenní oslava 
s občany. Neméně silným zážitkem 
byla také návštěva prezidenta republiky 
Václava Klause v Radomyšli o pouti 
v roce 2006. Z událostí  poslední doby 
jsem si velmi užil přestavení našich 
ochotníků plné krásných písniček Karla 
Hašlera  - „Podskalák“.     
Vizitka:
Narozen: 4. července 1965  
Rodina: manželka, 2 děti
Co byste vzkázal čtenářům?
To samé co jsem o několik řádek výše 
přál občanům Radomyšle.

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
POČET OBYVATEL MĚSTYSE 

RADOMYŠL V LETECH 1999 - 2009
v roce 1999 – 1190 obyvatel, 
v roce 2000 – 1197 obyvatel, 
v roce 2001 – 1160 obyvatel, 
v roce 2002 – 1155 obyvatel, 
v roce 2003 – 1155 obyvatel, 
v roce 2004 – 1149 obyvatel, 
v roce 2005 – 1128 obyvatel, 
v roce 2006 – 1147 obyvatel, 
v roce 2007 – 1149 obyvatel, 
v roce 2008 – 1159 obyvatel, 
v roce 2009 - 1195 obyvatel 

ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KOPÁČKEM, starostou města Sedlice 
S panem Františkem Kopáčkem, starostou Města Sedlice, 
jsme si povídali o plánech v úřadu a nahlédli jsme i do jeho 
soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Sedlici? Jaké větší investiční akce má 
Sedlice v plánu?
Oprava kanalizace, rekonstrukce radnice, oprava komunikací, 
dokončení ZTV Vráž.
Co se Vám vybaví, když se řekne Sedlice?
Patriotismus, místo, které mám rád a kde jsem se narodil.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodina. Dobré zázemí, místo, kam se rád vracím.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Udělat pro občany a Sedlici maximum.
Co Vás „nabíjí“  energii?
Spokojený občan, rodina, záliby.
Jaké máte rád filmy?
Historické, dobrodružné, western.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Řízek, minerálka, káva.
Jaká je historie Vašeho města?
Více než 700 let.
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Pracovitost, upřímnost.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 1993.
Jste muzikant, jakou muziku máte rád?
Ano, taneční muziku a swing.
O muzicírování už jsme mluvili. Jaké máte další koníčky, záli-
by, hobby? Kde na ně berete čas?
Zahrádka, skleníky, houby. Někdy je třeba se i předběhnout.
Co podle Vás ve Vašem městě lidem nejvíc chybí? 
Obchvat, některé služby, koupaliště.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Čiň čertu dobře, třeba budeš něčím odměněn, Nemůžeš-li po-
moci, rozhodně neubližuj.

Jaký návrh 
byste rád 
v Sedlici 
prosadil? 
Vše, co 
kladně 
ovlivní ži-
vot občanů. 
Za vším je 
třeba vidět 
spokojené-
ho občana.
Koho a na 
co by jste se 
rád zeptal?
To by bylo na celou knihu, začal 
bych u praotce Čecha – Jak se Vám líbí dnešní Čechy?
Co byste přál občanům Sedlice?
Pevné zdraví.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Vždy, když se podaří dobrá věc.
Jaký máte rád sport?
Hokej a fotbal.
Co nejste ochoten tolerovat?
Přetvářku, neohleduplnost, chamtivost.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci sta-
rosty vryla nejvíce do paměti?
Poslední povodně v roce 2002, Předmíř, Blatná.
Vizitka:
Narozen: Ano – 1943.
Rodina: 
Manželka, dcera a vnučka.
Co byste vzkázal čtenářům?
Že si jich vážím a aby zbytečně nečetli mezi řádky.

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

 Bakus v Sedlici
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Ahoj Jáďo,
odešel jsi beze slova jako bojovník, který měl rád život in 
natura. Dovol, abychom se s Tebou alespoň touto cestou 
rozloučili a poděkovali Ti. Chtěli jsme tak učinit osobně, chtěli 
jsme Ti poděkovat za nezištné rady. Chtěli jsme Ti poděkovat 
za pomoc, kterou jsi nám nikdy neodmítl. Chtěli jsme Ti 
poděkovat za skromnost, se kterou jsi nesměle přijímal naše 
díky.  Chtěli jsme toho ještě mnohem více. Bylo nám ctí, že 
jsme měli tu výsadu a mohli Tě oslovovat Jáďo. Vážíme si 
toho, že jsme Tě znali a měli své místečko ve Tvém srdci. Ty 
z našich srdcí nikdy nezmizíš. Spoléhali jsme na Tebe, mohli 
jsme se na Tebe kdykoli obrátit. Ať už se jednalo o historii 
Blatenska, sepsání 

pozvánky pro turisty do našeho kraje nebo 
přípravu kalendária do tradičního stolního 
kalendáře SOBu. Byl jsi vždy dobře naladěn, 
neztrácel jsi svůj osobitý humor. Stál jsi 
u vzniku našeho dvouměsíčníku Blatensko 
SOBě a přijal jsi pro něj náš domácký název 
Sobáček. 
Měl jsi rád Blatensko stejně jako my, společně jsme 
připravovali informace a propagaci Blatenska. Byl jsi 
kamarád, byl jsi přítel, který s námi zůstane. Věříme, že na nás 
budeš dohlížet.
 Za Svazek obcí Blatenska

DOPIS HONZOVI OLEJNÍKOVI

ZNAKY MĚST A OBCÍ BLATENSKA
Vážení čtenáři, dnes zahajujeme zcela nový seriál, ve kterém se Vám města a obce Blatenska představí ve 
svých znacích. Na začátek ale trochu obecné teorie. K přijímání znaků městy došlo oproti šlechtě s jistým 
zpožděním. Heraldické prvky se objevují na pečetích českých měst sice již ve 13. století, jejich fixaci na štít
ovšem sledujeme až od počátku století následujícího. 
Nejstarší doklady městské heraldiky u nás jsou přirozeně 
spojeny s nejvýznamnějšími královskými městy (Praha, Brno 
atd.). Postupně se však užívání znaku rozšířilo i do ostatních 
měst, včetně poddanských (patřících šlechtě nebo církvi). Zpo-
čátku si města volila znak sama, později se udělování znaku sta-
lo výsadou panovníka nebo majitele města. Často bylo spojeno 
s udělením práva užívat pečeť, na které se znak města objevoval 
nejčastěji. Městské znaky však byly užívány i na praporcích 
a štítech městské vojenské hotovosti a také budovy městské 
samosprávy – radnice – byly vhodným místem pro prezentaci 
města formou znaku.
V nejnovější době má každá samosprávná obec nárok na 
znak a prapor, což vede v posledních dvaceti letech k vel-
kému rozvoji komunální (obecní) heraldiky. Právo užívat 
komunální symboly uděluje obcím Poslanecká sněmovna Parla-
mentu České republiky, která schvaluje obcemi podané návrhy 
po jejich posouzení expertní komisí. 
Na Blatensku (ve smyslu Svazku obcí Blatenska) je v sou-
časnosti 32 samosprávných obcí, z toho 2 města a 1 městys 
(historický titul). Čtyři z obcí Blatenska disponují historickým 
znakem, tzn., že ho nabyly do 20. století. Těm se budeme na 
následujících řádcích věnovat podrobněji. Do prosince 2009 zís-
kalo svůj znak a prapor nově dalších 9 obcí mikroregionu. Nové 
komunální znaky vychází z řady skutečností specifických pro
konkrétní obec. Uplatňují se prvky z erbů historických majitelů 
obce, symboly významných událostí z dějin obce, převažující 
zaměstnání obyvatel, historické a přírodní památky na území 
obce, poloha obce v krajině či její název apod. Cílem našeho 
seriálu proto bude seznámit čtenáře s tím, proč má ta která obec 
ve znaku právě ty symboly, které si zvolila. U historických 
znaků měst však není jejich původní symbolika mnohdy zcela 
bezpečně známa, neboť vznikly v době, jejímuž jazyku nejsme 
dnes vždy schopni pro velký časový odstup správně porozumět. 

Blatná
Popis znaku 
Zlato-červeně kosmo dělený štít; 
v horní polovině černá kančí (sviní) 
hlava se stříbrnými kly a červeným 
vyplazeným jazykem, v dolní polovině 
stříbrný lev se zlatou zbrojí (drápy 
a jazyk).
Historie a výklad znaku
Vlastní znak užívala Blatná již 
v 16. století. Tehdy jej ale tvořila pou-
ze sviní hlava převzatá z erbu Lvů z Rožmitálu, kteří vlastnili 
Blatnou od sklonku 14. století až do roku 1541. Lev v dolní 
polovině štítu byl do znaku přidán roku 1567 králem Maxmili-
ánem na žádost tehdejšího majitele panství Zdeňka ze Šternber-
ka. Je pravděpodobné, že i v případě lva, jde o reminiscenci na 
pány z Rožmitálu, kteří užívali tuto figuru vedle sviní hlavy ve
svém čtvrceném erbu. Nová podoba znaku Blatné byla potvrze-
na roku 1680 Leopoldem I.

Radomyšl
Popis znaku
V červeném poli stříbrná korunovaná 
orlice se zlatým perisoniem (pružina 
na prsou) a zbrojí (zobák a pařáty) 
převýšená stříbrným maltézským 
křížem.
Historie a výklad znaku
Znak udělil Radomyšli roku 1605 
nejvyšší mistr johanitů (maltézských 
rytířů) Matouš Děpolt Popel z Lob-
kovic. S rytířským řádem johanitů, 
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ČÁP BÍLÝ V LIDSKÝCH SÍDLECH – 1. část

který byl dlouhá staletí vrchností městyse i správcem místního 
farního kostela sv. Martina, je historie Radomyšle spjata již od 
14. století. Proto jsou to právě symboly ze znaku řádu (kříž) 
a erbu jeho aktuálního představitele v českých zemích (orlice), 
které nalezly uplatnění ve znaku městyse. 
Radomyšlský rodák a historik Dr. Bohumír Lifka cituje supli-
ku (žádost) městské samosprávy na pána z Lobkovic ve věci 
přiznání práva pečeti a znaku. Vyplývá z ní, že Radomyšlští si 
podobu svého znaku zvolili sami. Zde můžete porovnat:
„...nad to vejše od erbu svého přirozeného (rozuměj erbu nej-
vyššího mistra Lobkovice, pozn. autora) znamení orla celého 
na prsech půl okrouhlosti, na hlavě korunu královskou, a nad 
ní kříž jich milostí pánův pánův rytířův svatého Jana Jerozoli-
mitánského, vzadu vyrytej majícího, (aby) dáti a z milosti své 
panské propůjčiti ráčil.“

Sedlice
Popis znaku
V modrém poli stříbrná kvádrovaná 
zeď se dvěma věžemi zakončenými 
červenými střechami a mezi nimi ros-
toucí medvěd přirozené barvy uvázaný 
na zlatém řetěze, opírající se předními 
tlapami o pravou z věží.
Historie a výklad znaku
Znak udělil Sedlici roku 1539 Ferdi-
nand I. v souvislosti s povýšením na městečko. Hradba s věže-
mi nejspíše odkazuje na nově nabytý status. Existuje totiž řada 

příkladů městských znaků s pevnostní symbolikou, ačkoli u da-
ných měst není doloženo, že by někdy měla opevnění, podobně 
jako je tomu i v případě Sedlice. Význam figury medvěda není
jasný. Užívali ho ve svém erbu kupříkladu Záborští z Brloha, 
sídlící na nedalekém Záboří. Ti však k neměli k Sedlici nikdy 
vlastnický vztah.

Bělčice
Popis znaku
V červeném poli stříbrné zkřížené klíče 
přeložené vztyčeným stříbrným mečem se 
zlatou rukojetí.
Historie a výklad znaku
Právo užívat znak a pečeť přiznal Bělči-
cům Ferdinand I. roku 1549 při obnově 
starších privilegií zničených údajně při 
požáru. Znakové figury jsou vlastně atri-
buty sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen 
bělčický farní kostel.

Poznámka k popisu znaků
Znaky jsou popisovány uznávanou heraldickou terminologií. 
Chápání stran vychází z pohledu štítonoše, tzn., že pravá stra-
na je při našem pohledu vlevo a naopak. Rovněž popis tinktur 
(znakových barev) odpovídá heraldickému názvosloví, a proto 
hovoříme o zlaté namísto žluté a stříbrné namísto bílé.
 Mgr. Vladimír Červenka

Čáp bílý je v naši 
vlasti jedním 
z nejpopulárnějších 
a nejsledovanějších 
ptáků. Je to dáno jeho 
vzhledem a také tím, 
že svá hnízda staví v 
bezprostřední blízkosti 
lidských domovů. Podílí 
se na tom i role, která 
mu byla přisuzována 
ve vztahu k člověku. Týká se to nejenom „nošení“ dětí, ale 
i známé pranostiky „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře …“, 
čápů jako důležité součásti heraldiky, obrazů a kreseb našich 
známých umělců, atd. 
Čáp bílý se tedy teší mezi lidmi velké oblibě, a v krajině má 
i určitý kladný ekologický a ekonomický význam. V současné 
době tvoří hlavní složku potravy čápa bílého hraboš polní. Jeden 
hnízdící čáp uloví za jeden den až 44 hrabošů. Jeden hraboš spo-
třebuje za rok cca 2 kg obilí. Čápi pochopitelně loví i jiné obrat-
lovce, jako jsou drobní savci /např. krtek obecný/, obojživelníci 
/žáby/, plazi, plevelné rybky a nepatrně i ptáci. Nepohrdnou ani 
mršinami. Hojně vyhledávají hmyz, zejména brouky, sarančata, 
kobylky apod. Mláďata často krmí žížalami a plži, ve velmi malé 
míře i zelenou hmotou. 
Ve druhé polovině XX. století došlo v přírodě k rozsáhlým změ-
nám, které měly většinou negativní vliv na všechny živé tvory, 
tedy i na čápy. Počty čápů bílých se začaly snižovat a tento druh 
brodivých ptáků byl u nás zařazen mezi zvláště chráněné živoči-
chy, do kategorie “ohrožených“ druhů. Proto je třeba čápům vše-
možně pomáhat, především obnovou rovnovážného stavu v ze-
mědělské krajině, čili realizací tzv. „ekologického zemědělství“. 
Je nutné pečovat o čapí hnízda jejich čištěním od náletových 
bylin, úpravou a zejména snižováním příliš vysokých hnízd, bu-
dováním umělých hnízdních podložek a umělých hnízd. Neméně 
důležité je osvětové působení na mládež a širokou veřejnost o 
významu a ochraně čápů a jejich hnízdišť, ať již přednáškami s 
audiovizuální technikou, panelovou propagací, letáčky, plakáty, 
samolepkami, tiskem rozhlasem, televizí apod.
Péče o hnízda čápa bílého:
Milovníci a ochránci přírody, zejména zahrádkáři apod. mohou 
čápům pomoci několika způsoby, především údržbou stávajících 
čapích hnízd a stavbou umělých hnízdních podložek a hnízd.

Údržba hnízda: 
Čápi bílí využívají hnízdo zpravidla po řadu let. V Evropě i v naši 
vlasti jsou známé případy kdy hnízdo je funkční i sto let. Mnohá 
hnízda jsou však ptáky každoročně upravována a zejména neu-
stále přistavována. Takové hnízdo se pak rozrůstá a  zvětšuje se 
i jeho hmotnost. Často je příliš vysoké, naklání se a hrozí jeho 
překocení a zřícení. V tomto případě je nutné část hnízdního 
materiálu odstranit a ponechat pouze základní vrstvu větví a drnů 
o výšce asi 30 cm. Práci je nejvhodnější dělat pomocí  výsuvné 
plošiny nebo žebříku, případně za pomoci horolezců. Při této akci 
je třeba prověřit nosnost podkladu /konstrukce/, na které je hníz-
do postaveno a eventuelně provést jeho zpevnění. 
Pokud je čapí hnízdo na živém stromě, mohou ho větve během 
krátké doby přerůstat a tak zcela znemožnit hnízdění čápů. Ptáci 
v takovém případě nemohou na hnízdě přistát. Proto je nezbytné 
každoročně ořezávat větve v okolí hnízda, aby nebránily čápům 
v příletu. Zásah je nejvhodnější provádět v době vegetačního 
klidu, odborným způsobem a řezy ošetřit proti hnilobě. 
Jelikož při této činnosti jde o zásah do hnízda zvláště chráněného 
živočicha, je pro práci potřeba mít písemný souhlas orgánů státní 
správy ochrany přírody. 
Základní údaje o čápu bílém :
Vědecký název: Ciconia ciconia /Linnaeus, 1758/
Přílet na hnízdiště: Konec března, začátek dubna 
Odlet na zimoviště: Konec srpna, začátek září - /v poslední době 
někteří jedinci i páry u nás přes zimu zůstávají/.
Zimoviště: Východní, v malé míře západní a hlavně jižní Afrika.
Umístění hnízda: Na komínech, střechách, sloupech elektrické-
ho vedení, konstrukcích, stromech atd.
Hnízdní materiál: Větve, klacíky, drny. 
Průměr hnízda: 80 až 250 cm. Hmotnost hnízda: 80 až 900 kg.
Hnízdění: Od poloviny dubna do začátku července
Snůška: 2 až 5 /6/ vajec.
Délka sezení na vejcích: 29 až 33 dní /obě pohlaví se střídají/
Délka vyvedení: 60 až 70 dní.
Pohlavní dospělost: Ve třetím roce života, výjimečně ve druhém.
Délka života: 8 až 10 let. 
Nejvyšší zjištěný věk: V Evropě 27 let, u nás 22 let. 
Hmotnost: Samec 3,0 až 4,4 kg, samice 3,0 až 3,6 kg.
Rozpětí křídel: Až 2 m.

Text a fotografie : Stanislav Chvapil Pokračování příště
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BLATENŠTÍ ČÁPI OTUŽILCI
V Blatné již potřetí přezimoval pár čápů bílých, samec dokonce 
počtvrté. Samice má černý kroužek a je původem Bavoračka 
kroužkovaná jako mládě roku 2003 v Gerhardshofenu 231 km 
západně a od roku 2005 hnízdí v Blatné, první 2 roky s jiným 
samcem a nezimovala, samec má zelený kroužek jen s písmeny 
PR, jeho původ zatím není jasný (mohl by pocházet z chovné 
stanice z Karlsruhe). V Blatné se objevil a zimoval v roce 06/07 
a poté třikrát s uvedenou samicí vyvedl mladé a od zimy 07/08 
zimují společně. Mláďata naštěstí nenásledují příklad rodičů 
a jak se na čápy sluší, odlétají do Afriky. Pár je neustále spolu 
a většinou spí na hnízdě na zámeckém lihovaru. Většinou vsto-
je, při větších mrazech i vsedě a při nejtužší zimě (leden únor 
2010) někdy i v noci stáli v proudící vodě v řece pod zámkem. 
Byli pozorováni i u funkčních teplých komínů. Podzim tráví 
u vypuštěných rybníků a i v zimě (není-li sníh a zamrznuto) 
mají šanci si nalovit v rybnících, v řece a hlavně loví na loukách 
a polích. Zima jim nevadí, pokud mají možnost získat potravu. 
Mírné zimy 06/07 a 07/08 pro ně nebyly problémem, ale v po-
sledních 
tužších 
zimách by 
asi nemohli 
být v tak 
perfektní 
kondici bez 
přikrmo-
vání kusy 
uhynulých 
kaprů ze 
sádek Bla-
tenské ryby. 
Tuto zimu 

byli v lednu a únoru přikrmováni přímo na led před zámkem 
a velmi se zkrátila jejich úniková vzdálenost, takže je každý 
mohl snadno pozorovat. Podrobnosti o hnízdění blatenského 
páru zná zejména odborník na čápy Mgr. Chvapil z Roudnice 
n/L, který hnízdo sleduje a kroužkuje mladé. Údaje mu prů-
běžně hlásí pracovníci lihovaru. Zimuje i pár v Horažďovicích 
a několik dalších jedinců v ČR. 
Některé fotografie blatenských čápů najdete na Internetu na
webu www.csop-jc.org/blatna  Tam najdete i odkaz na přímý 
přenos z hnízda poštolek na budově SOŠ Blatná, který bude 
znovu obnoven koncem března.
Text a foto:

Petr Pavlík, ČSOP Blatná

Když jsme spolu domlouvali Vaše besedy na Blatensku, 
zmínil jste se, že - cituji:“ … na Blatensku jsem „biologicky“ 
začínal. ….“ Mohl byste našim čtenářům tuto krásně česky 
dvojsmyslnou větu vysvětlit? 
Musí vám postačit jen jeden, ten druhoplánový začátek. Biolo-
gicky bez uvozovek jsem vznikl na druhé straně Čech. 
Nedaleko hráze rybníka Velký Pálenec stávala stará hájovna, 
tuším, že rodiště maminky Ladislava Stehlíka. A ta byla od časů 
první republiky užívána jako terénní pracoviště Přírodovědecké 
fakulty UK.  Většina našich exkursí a pozorování probíhala 
právě tam, byla to naše nejlepší studentská léta, včetně lásek, 
taky studentských. A provozovali jsme tam, vedle přírodověd-
ných pozorování, i rozmanité sporty, jinde nevídané. Hra zvaná 
hunga-hunga byla odbíjená, volejbal s povinným mezidopadem 
míče na zem. V lese směrem ke Smyslovu jsme v noci hrávali 
na sardele. Zájemcům vysvětlím a těm nejvytrvalejším ukážu; 
jen nevím, zda taky v noci.
A navíc má tehdejší kolegyně a studentská láska dělala na Vel-
kém Pálenci diplomku a já jsem jí k tomu vyráběl rozmanité 
pomůcky, plováky – které pak nenechavci z hladiny rybníka 
kradli.
Někde tam jsou také jedny z kořenů knížky, napsané s profeso-
rem Janem Jeníkem „Život rybníků a jezer“. I v ní jsou záběry 
z Hadího rybníka i z Velkého Pálence.
Která místa Blatenska Vás oslovují dnes?‘‘
Táž, výše jmenovaná. Jednu z mých nejpovedenějších černobí-
lých fotografií (bejvala to má vášeň) jsem nazval „Vysoké letní
nebe“. Je to nudle na vejšku, dole se krčí lnářský zámek a pak 

už jsou jen krásné 
bouřkové kumulonim-
by. Kovadliny.
Nebo pohled z pále-
necké hráze k jihu, ke 
Kadovu.
Kuš, Smyslov, Labuť 
a desítky dalších. 
Jeden z blatenských 
„nebeských“ rybníčků 
jsem popsal v Dobrém 
jitru. Nádraží v Běl-
čicích, dnes už dávno 
bez veverky – bělky.
Trať z Březnice do 
Strakonic. Václavov, 
snad ještě je součástí 
Blatenska. Je v mém 
Bozenském dobrém 
jitru. Sklárna pana 
Vlasáka v Bělčicích a 
kdysi fara pana děkan 
Jiřího Mráze tamtéž. 
Byla plná 3500 fuchsií. Březnický a Blatenský zámek s parkem.
Blatensko je krajinou s mnoha lomy. Máte vztah i k neživé 
přírodě?
Náramný. Zvláště k žule. Jsem povaha málo vyrovnaná a při-
suzuju to sporu žuly s pískovce ve vlastních genech. Tatínek 

S PANEM VÁCLAVEM VĚTVIČKOU NEJEN O PŘÍRODĚ BLATENSKA
Žáci blatenských základních škol a studenti Střední odborné školy v Blatné měli možnost setkat se v úterý 
23.3.2010  dopoledne s panem Václavem Větvičkou. Po obědě se pan Větvička setkal v Blatné s klienty 
domova pro seniory. A v úterý v podvečer se navíc konalo i spisovatelské setkání ve Tvrzi Lnáře. Rozhovor 
s panem Václavem Větvičkou vznikal ve velkém předstihu (uzávěrka příspěvku pro březnové číslo byla dne 
10.3.2010), ohlasy a postřehy z osobních setkání s panem Větvičkou přineseme v dalším čísle SOBáčka.
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byl pískovcovej, maminka žulová. Ten opustil svět v necelých 
padesáti, ona žila do pětadevadesáti. 
To víte, žula ... A syn je geolog.
Máte krajinu svého srdce? A prozradíte nám o ní něco?
Čechy. A Moravu, tu jižní. I když takové Poodří...
Svou modrou knížku vzpomínkových Dobrých jiter jsem za-
končil slovy: ...a kdybych se nenarodil v Čechách, moc bych 
si přál narodit se někde v okolí Gruyéru. Tak snad až v příštím 
životě“. A představte si, že když tento svět opustil můj velký 
kamarád, právník Míra Mařík z Plzně a z Charmey (nedaleko 
Gruyéru), tak mu tuhle větu napsali do záhlaví parte, oznámení. 
Když to vidím...  ale co, jen když si na to vzpomenu, tak bulím.
Ale Alpy mám rád skoro jako jižní Čechy. A severní. A střední. 
A východní. A Moravu ze Slezskem. Taková Pálava.... A což  
Slovensko!
Je-li u dřevin větvička tím místem, které dává stromu směr 
růstu, napadá mě, že s Vaším příjmením jste byl přímo předur-
čen být biologem. Kdy jste se rozhodl být právě biologem? Kdo 
nebo co ve Vás probudilo ten rozhodující zájem právě o tento 
úžasný obor?
Jéjej! Kolikátá Vy už jste... Rudolf Křesťan na to vyplejtval 
hned tři fejetony.
Přesto přidám něco originálního, odlišného od toho, co jsem 
říkal na setkání u vás 23. března.
Mladá fronta v seriálu Gen můj díl nadepsala Biolog s duší 
sedláka. A já jsem (nebo bych nejraději byl) sedlák. Biologie k 
tomu má blízko, stejně jako zahradnictví. Tak je mám rád a ži-
vím se jimi.
Které předměty Vás ve škole bavily a nebavily? Jak dnes vzpo-
mínáte na své učitele biologie a jak na ostatní učitele? 
Svým způsobem mne bavily všechny. Na školní léta vzpomí-
nám s ohromnou nostalgií, gymnasiální ročník svolávám každé 
dva roky. Do školy jsem chodil v Modřanech, v Peci pod Sněž-
kou, v Braníku, pak zase v Modřanech a zase v Braníku. A kan-
toři? Spíš bych vyjmenoval ty, s nimiž jsem měl lehká nedoro-
zumění (těch je zanedbatelně) než ty, kteří se na mně podepsali. 
Ale budiž: nejvíc František Jakubec (zeměpis, tělocvik) a Marie 
Parkmannová (čeština);  dr. Stanislav Vorel (zeměpis, tělocvik), 
dr. František Stýblo (čeština) a Jaroslava Janoušková (biologie);  
prof. Josef Dostál, doc. Walter Černý a Jan Jeník, Jan Jeník 
a Jan Jeník. Profesor Jan Jeník, nositel ceny sultána Quabasse, 
to je obdoba Nobelovy ceny, udělovaná za ekologii UNESCO. 
Středníky oddělují jednotlivé stupně škol.
Napsal jste mnoho krásných knih, vystupujete v rozhlase 
a v televizi. Neřešil jste (třeba sám pro sebe) otázku být spiso-
vatelem, novinářem, moderátorem? 
Neřešil. Asi nejsem trendy, ani in. Jinak bych řešil... 
Nejsem spisovatelem, ani novinářem ani moderátorem. Mode-
rátor znám z techniky, upravuje chod strojů, nevím, proč se tak 
říká rozhlasovým hlasatelům.
Ale mikrofon mám rád. Je to jisté infekční onemocnění. Škoda, 
že už si jej moc neužiju. V rádiu byl průvan, poslali mi mejlík, 
že s mými dobrými jitry končí.
Jistě znáte i pověstnou květomluvu. Využil jste její znalosti, 
abyste se snáze seznámil s opačným pohlavím? 
Netušil jsem, že je opačné.
Kdybych byl vrstevníkem Boženy Němcové, tak možná. Ale ča-
sově mne předešla, a s ní se pozvolna vytratila i biedermeirov-
ská květomluva. Když mne ale jedno nakladatelství donutilo, 
aby každá kytka, o níž píšu, měla i svůj květomluvný podtext, 
tak jsem si pěknou řádku květomluv vymyslel.
Jestliže se ještě víc zamyslím (už to je pro mne pracné), tak si 
uvědomuju, že to zpravidla bylo právě „opačné pohlaví,“ (spíš 
nositelky opačného pohlaví),  které mě oslovilo. A bez květo-
mluvy. A když už bylo při té iniciativě, tak také zatím každou 
takovou známost samo ukončilo. 
Když jste pracoval v Průhonicích, Vaším oborem byly růže. 
Proč se růži říká královna květin?
Tak to taky nevím. Obvykle parafrázuju Coco Chanell: Není 
ošklivých květin. Takovejch královen mohou být tucty, tisíce, 
celé šlechtické rody, tak proč ausgerechnet růže? Ale hezké, to 
ony jsou. Jenomže já jsem zaměřený na protipól oněch ušlechti-

lých. Živil jsem se párii mezi růžemi, těmi planými, šípkovými. 
A díky jim jsem poznal tuhle zem, a mohl o ní povídat v rádiu 
jako František Nepil (ale i Ladislav Stehlík!) a pak o ní vydávat 
knížky stejně, jako on.
Blatensko je bohaté na rybníky, chodíte na ryby? Jaký recept na 
ryby – kromě smaženého vánočního kapra - máte nejraději?
Kapra na šalvěji. Toho smaženého nedělám. A na ryby chodím 
už na ty chycené nebo slovené.
Hodně cestujete nejen po Čechách. Říká se, kolik řečí umíš, 
tolikrát jsi člověkem. Učil jste se rád cizí jazyky? V kolika jazy-
cích se domluvíte?
V jednom. Jazykové centrum je v mozku prý totožné s tím 
hudebním a matematickým. Nejhorší známku jsem měl z mate-
matiky, mám absolutní hluch a kdysi jsem brnkal tři akordy na 
kytaru: D dur, A7 a G dur.
Vy jste měl ve škole i latinu. Je těžké, naučit se latinsky? 
Ano, latinu jsem měl, celkem, tuším, asi dvě nebo čtyři hodiny. 
A latinsky umím stejně jako Honzík: Sudkulatý, rystupije, tuje-
kára, tentoryje. Za našich studií byla jen ruština znakem vzděla-
nosti občana ČSSR. 12 let jsem se jí učil.
A latině závidím, že už ji nikdo nikdy nezkazí a nezničí. Prý je 
mrtvá. Ale já se obávám, že ještě budu svědkem skonu češtiny. 
To víte: fotbal je o penězích, potápění o přátelství a ČEZ o ener-
gii. Nebo že bych to abgrejdoval? No zatím to jen odentruju.
Znáte řeč stromů a květin. Nechtěl byste jako soukromý učitel 
vyučovat tomuto předmětu?
Právě jsem řekl, že se domluvím jediným. A to není ani řeč stro-
mů, ani květin. A soukromý učitel? Ani trochu! Kdybych třeba 
chtěl dát najevo, jak se mi odpověď mé žákyně (ale možná i 
žáka) líbila a dotyčnou či dotyčného za to pohladil, už abych se 
bál dalších dnů. Za takové pedofilní harašení by asi byla pěkná
nadílka. Ale v dobách Joachima Barrandea  bych soukromým 
učitelem rád byl. Jeho to potkalo – a kam to dotáhl! Jen by bylo 
třeba najít vhodný šlechtický rod s dorůstajícími dědici ...
Nebo jste měla Vy soukromý zájem o výuku řeči stromů a kvě-
tin ...?
Když bych řekla, že ne, nebyla by to pravda. Jen nemám ty 
mozkové buňky na jazyky. Přednášíte nebo jste přednášel na 
Universitě Karlově, vychoval jste jistě řadu botaniků. Bude 
rod Větvičků i nadále určovat „růst a směr“ v české rodině 
botaniků?
Kratince, opravdu jen  kratince jsem vedl takový malý kurs 
nazvaný „Středoevropské autochtonní dřeviny“. Botanikem 
jsem nikdy nebyl, natož, abych určoval růst a směr. Ostatně, 
vedle zmíněného geologa mám ještě druhého synka, stavebního 
inženýra. Zaplať pámbu. Nebezpečí, že bychom nějak ovlivnili 
českou botaniku tedy nehrozí.

Děkuji za rozhovor.
Radka Vokrojová

www.heraldika-patriot.cz 
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V roce 2009 jsem nově popisovala přirozené biotopy v prostoru 
ohraničeném silnicemi spojujícími obce Blatná, Jindřichovice, 
Lažánky, Mračov, Vrbno, Kadov, Pole a Tchořovice, kde v roce 
2001 a 2002 několik botaniků na objednávku Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky provedlo prvotní mapování. 
Do mapy bylo tehdy zakresleno 470 jednotlivých ploch o celko-
vé rozloze 440 ha, které byly stručně popsány. 
Opakované mapování probíhalo po 7 (resp. 8 letech). I za tak 
krátkou dobu došlo v území k mnoha změnám. Pokusím se o je-
jich stručné shrnutí. 
Mnoho luk a pastvin se přestalo obhospodařovat. Následkem 
toho louky zarůstají náletovými dřevinami, nejčastěji trnkami, 
vrbami, břízami, topolem osikou, dubem letním, takže se zmen-
šuje jejich rozloha nebo úplně mizí pod pokryvem keřů a stro-
mů, často se na nich šíří kopřiva dvoudomá nebo agresivní třtina 
křovištní. Některé louky, především v okolí rybníků, se vlivem 
neobhospodařování dále zamokřují, zarůstají vlhkomilnějšími 
druhy rostlin. Naopak jiné dříve odvodněné plochy se dále vysu-
šují, čemuž se přizpůsobuje i druhové složení luk.
Na okrajích rybníků se rozrostly rákosiny, někdy na úkor po-
rostů vysokých ostřic, které pohltil rákos obecný nebo zblochan 
nejvyšší. 
Vodní vegetace je hodně závislá na způsobu hospodaření v ryb-
nících, proto u některých rybníků došlo k výraznějším změnám 
ve složení vodní vegetace. Pestrá vodní flóra se objevila např.
v rybníku Hadí nebo Žabinec. V tůních na loukách severozá-

padně od rybníka Smyslov se usadila ohrožená voďanka žabí 
a bublinatka jižní. Vzácná vegetace v korytě Mračovského po-
toka s rozrazilem potočním zmizela poté, co byl smýcen okolní 
les a koryto v důsledku toho přerostlo kopřivou dvoudomou 
a chrasticí rákosovitou.
V území byly zjištěny i změny způsobené přímým působením 
člověka. Velmi špatné bylo rozorání a osetí jetelotravní směsí 
části luk v místě zvaném Na velkých lukách východně od ryb-
níka Vitanovy s výskytem zvláště chráněné orchideje prstnatce 
májového nebo mezi rybníky Starý Pálenec a Hadí. Byly tak 
navždy zničeny zachovalé vlhké louky s výskytem chráněných 
a ohrožených druhů rostlin. Některé louky, o jejichž zemědělské 
obhospodařování nebyl zájem, byly zalesněny převážně borovi-
cí. Jiné dočasně nesekané plochy se znovu začaly sekat, i když 
je jich podstatně méně než těch ponechaných svému osudu. Na 
vícero místech došlo k odstranění dřevin – např. porostů trnek 
na hrázi rybníka Velký Pálenec (a postříkání hráze herbicidy), 
vrb šedavých kolem rybníka Jezírka nebo olšiny při rozšiřování 
rybníka Kaprov. Mokřad mezi Blatenkou a Kutákovým rybní-
kem s výskytem prstnatce májového místní obyvatelé zavážejí 
odpadem. Což je škoda. I zdánlivě neužitečný mokřad je přece 
pro přírodu cenný.
Krajina Blatenska se mění, v něčem k horšímu, v jiném k lepší-
mu. Doufejme, že zůstane nadále krásná a pestrá, jako je dosud. 
A to mohou ovlivnit především lidé, kteří zde žijí a pracují.
 Lenka Pivoňková

JAK SE ZMĚNILA PŘÍRODA NA BLATENSKU ZA POSLEDNÍCH SEDM LET?
Krajina Blatenska je charakteristická plochým terénem s velkou koncentrací rybníků, zamokřených ploch, 
luk a balvanitých výchozů. Z přirozených biotopů převažují druhově pestré louky na celoročně nebo 
na střídavě vlhkých stanovištích. Podél břehů rybníků nebo na opuštěných zamokřených pozemcích se 
vyskytují vrbiny s vrbou šedavou a porosty s různými druhy vysokých ostřic. Okraje rybníků často lemují 
rákosiny s převažujícím rákosem obecným, orobincem širolistým, o. úzkolistým nebo zblochanem nejvyšším.

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Bělčice sportovní a kulturní
Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vás 
seznámili s připravovanými akcemi, 
které se budou konat v druhém čtvrtletí 
tohoto roku v Bělčicích. Na všechny 
připravované akce Vás srdečně zvou 
všichni pořadatelé.
 17.3 - 4.4.  Výstava v Místní lidové
     knihovně -  jarní vazba, velikonoční 
     perníčky
 29.5.  Bělčická višňovka - motocross
 30.5.  dětský den
 5.6.  oslavy 80 let založení Sboru dobrovolných hasičů
     v Záhrobí
 26.6.  soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce 
     Bělčice“
 3.7.  jezdecké závody a tradiční „Posezení pod lipami“
 4.7. tradiční Bělčická pouť

Dále dáváme na vědomost příznivcům fotbalistů TJ Sokol 
Bělčice rozpis jarních utkání.
Rozpis utkání muži I.B jaro 2010

kolo datum domácí hosté začá-
tek

15 4.4. Lažiště B Bělčice 16.30
16 10.4. Bělčice Zdíkov 16.30
17 17.4. Bělčice Štěkěň 17.00
18 25.4. Katovice B Bělčice 17.00

19 1.5. Bělčice Strunkovice 17.00
20 8.5. Albrechtice Bělčice 17.00
21 15.5. Bělčice Sousedovice 17.00
22 22.5. Vimperk Bělčice 17.00
23 29.5. Bělčice Stachy 17.00
24 5.6. Hradiště Bělčice 17.00
25 12.6. Bělčice Vlach. Březí 17.00
26 19.6. Kestřany Bělčice 17.00

Rozpis utkání dorost 1A skupina B - jaro 2010

kolo datum domácí hosté začá-
tek

26 27.3. Osek Bělčice 10.00
15 3.4. Blatná Bělčice 10.00
16 11.4. Bělčice Sedlice 14.00
17 18.4. Bělčice Volary 14.00
18 24.4. Katovice Bělčice 14.00
19 2.5. Bělčice Netolice 14.00
20 8.5. Protivín Bělčice 10.00
21 16.5. Bělčice Mirovice 14.00
22 23.5. Vimperk Bělčice 10.00
23 30.5. Bělčice Čkyně 14.00
24 6.6. Vlach. Březí Bělčice 10.00
25 13.6. Bělčice Lhenice 14.00
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BEZDĚDOVICE
Jaro je tady
Jara je všude dost, 
zima je dávno pryč,
v zahrádce pro radost 
rozkvetl petrklíč.

Jaro přijde, rozhlédne se,
rozezpívá ptáčky v lese,
na paloučku u mlází
náruč květů rozhází.
   Petr Šulista

Znak a vlajka Bezdědovic
Nový rok jsme začali pro obec velmi důležitou událostí. Ve 
čtvrtek 14.1.2010 se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu České republiky slavnostní předání dekretu o udělení 
znaku a vlajky naší obci za účasti starostky Ing. Miluše Kubá-
tové a hlavní účetní p. Aleny Vestfálové. Slavnostního aktu se 
zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav 
Vlček, místopředsedkyně paní Ing. Miroslava Němcová a mís-
topředseda pan Ing. Vojtěch Filip. Celkem bylo přítomno 27 
zástupců obcí, měst a městysů. 

Stručný popis
Obec Bezdědovice je tvořena třemi místními částmi: Bezdě-
dovice, Dobšice a Paštiky. Všechny byly svého času součástí 
panství Blatná. 
Z pohledu historických písemných 
pramenů jsou „nejstarší“ Bezdědovi-
ce. Připomínají se v listině datované 
do roku 1186, kterou český kníže Bed-
řich potvrzuje klášteru benediktinů v 
Kladrubech u Stříbra donace a držení 
statků. Jde o falsum ze 13. století, 
které existuje ve čtyřech různých re-
dakcích. Obsah listiny je historicky 
vnímán jako odraz skutečných majet-
kových poměrů kladrubského kláštera 
v závěru 12. století. V listině je učiněna zmínka o tom, že Bed-
řichův strýc kníže Jindřich, daroval klášteru újezd, který tvořilo 
šest vsí: Bezdědovice, Otěšice, Lískovice, Valtrovo, Vrativojice 
a Navojice. Ještě před rokem 1239 vyměnil klášter s vladyky 
Vatem a Bohuslavem „bezdědovský“ újezd za ves Zhoř u Stří-
bra. Další osudy vsi jsou zřejmě od závěrů 15. století spojeny 
s osudy hradu a panství Blatná. Můžeme se jen dohadovat, že 
Bezdědovice byly připojeny k Blatné za pánů z Rožmitálu, či 
za jejich předchůdců Bavorů ze Strakonic. Zprávy o tom zatím 
chybějí. Po smrti Zdeňka Lva z Rožmitálu ( †14.7. 1535), nej-
významnější osobnosti rodu, dědil jeho syn Adam Lev. Ten byl 
nucen postupně rozprodávat zadlužené rodové statky. Adamovi 
ze Šternberka umožnil převodem Velhartic, Klenové a Blatné 
vyrovnat se soudně s věřiteli. 

ZNAK: V modrém štítě, nad sníženým šikmým zúženým stříbr-
ným vlnitým břevnem se třemi červenými čtyřlistými růžemi se 
zlatými semeníky, zlatá lilie. 
Modrý štít a zlatá lilie mají oporu ve znaku kláštera v Kladru-
bech, s kterým je spojena první zmínka o Bezdědovicích v pí-
semných historických pramenech. Vlnité břevno symbolizuje 
závišínský potok, na jehož břehu Bezdědovice leží. Břevno 
a růže jsou inspirovány erbem hrabat z Rozdražova, vlastníků 
Blatné v letech 1579 – 1991. Tři růže mohou být vnímány jako 
symbolizování tří částí obce. 
VLAJKA: Modrý list s 
bílým šikmým pruhem, vy-
cházejícím z druhých čtvr-
tin dolního vlajícího okraje 
listu. V pruhu za sebou tři 
červené čtyřlisté růže se 
žlutými semeníky. 
V žerďové polovině listu 
žlutá lilie. Vlajka opakuje 
podobu znaku. 
Jsem přesvědčena, že obecní symboly budou sloužit ku prospě-
chu obce jako zřetelná součást sebevědomí, hrdosti a zdravého 
patriotismu občanů v ní žijících. Věřím, že byl položen základ 
k tradici, která ve svém trvání překoná tuto dobu a stane se 
svědkem rozkvětu obce, její prosperity a života dobrých lidí. 
 Miluše Kubátová 

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADU ZA ROK 2009:
* Technické služby města Blatné – odvoz popelnic 100.346,70
* Technické služby města Blatné – odvoz skla, papíru, plastu 
95.717,50,-
* Technické služby města Blatné - mobilní svoz nebezpečného 
odpadu 1.844,50,-
* Technické služby města Blatné - mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu 1880,20,-
CELKEM    199.788,90 Kč

Příjmy od poplatníků   101.103,00 Kč
Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM 40.445,00 Kč
CELKEM     141.748,00 Kč
Rozdíl ve výši 58.048,90 Kč byl hrazen z rozpočtu obce. 

PLACENÍ POPLATKŮ PRO ROK 2010
Vzhledem k celkem úspěšnému třídění odpadů v naší obci, 
zastupitelstvo obce odsouhlasilo již 5. rokem stejnou výši míst-
ního poplatku i na rok 2010. Všechny poplatky jsou splatné do 
31. května 2010.

1. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďováními, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na k.ú Bezdědovice 
platí: 
• 250 Kč/ osoba trvale bydlící 
• 400 Kč/ 1 rekreační objekt.

2. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 o místních poplat-
cích ze psů platí:
• Poplatek za 1 psa    80,00 Kč
• Za každého dalšího psa 120,00 Kč 

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 15. května 2010 proběhne v našich obcích svoz nebez-
pečného odpadu v tomto pořadí:
Paštiky  08,00 - 08,30 hod. na návsi
Dobšice  08,35 - 09,10 hod. u kapličky
Bezdědovice 09,15 - 10,30 hod. u obecního hostince
Nebezpečné odpady: akumulátory, televize, pračky, lednice, 
elektrické nářadí, chemikálie, pneumatiky, barvy, autobaterie 
apod. 
Bližší informace o svozu Vám budou poskytnuty v úředních 
hodinách OÚ v Bezdědovicích.
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NAŠI  JUBILANTI…
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
K jmeninám Vám přejeme
mnoho štěstí, zdraví,
nechť Vás všichni nepřátelé
místo sporů zdraví,
správnou duše pohodu, 
  dobré vínko, ne vodu,
  ptačí zpěvy, krásné květy, 
  dobrá jídla bez diety,
  mnoho krásných zpěvů tónu,
  radost z práce, šťastný domov. 

V měsíci lednu oslavila životní jubi-
leum paní Danuška Plechatá, Bezdě-
dovice (85 let).
V měsíci únoru oslavila životní jubi-
leum paní Marie Mikolášková, Bez-
dědovice (70 let).
S přáním všeho nejlepšího, hlavně 

pevného zdraví a životního elánu přišli poblahopřát s dárko-
vým balíčkem zastupitelé obce. 
Všem čtenářům přeji hezké prožití svátků jara, mnoho zdraví, 
štěstí, pohody a optimismu.
 Za obec Miluše Kubátová
KULTURNÍ AKCE 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL A HASIČSKÝ PLES 
Tradiční dětský maškární bál, který se konal v sobotu 27.2.2010 
v obecním hostinci v Bezdědovicích od 13,00 hodin. Bál pořá-
daly, jako každý rok, členky ČČK ve spolupráci s SDH a Obec-
ním úřadem. Přišlo hodně dětí ve velmi zajímavých maskách. 
Hudbu zajišťoval tradičně pan Solar z Blatné. Pro děti byly 
připravené různé hry a soutěže. Za účast v soutěži děti obdržely 
drobné dárky. Odpoledne se celkově vydařilo, bylo plné zábavy, 
tanečků a spokojenosti. Zastupitelstvo děkuje všem, kteří se 
podíleli na přípravě této akce. Alena Vestfálová

HASIČSKÝ PLES
Večer pokračoval zábavou pro dospělé a to již tradičním ha-
sičským plesem. I zde byla velká účast. Na návštěvníky plesu 
čekala bohatá tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům. 
K tanci a poslechu zahrála skupina Scéna p. Júzka.
BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVÁNÍ - PING PONG
V sobotu 6.2. se uskutečnil v Bezdědovicích 5. ročník turnaje 
v ping pongu. V obecním hostinci se sešlo 24 hráčů a 6 hráček. 
Hrálo se o tři poháry:
• VESTCUP 2010 vyhrál Petr Mazanec
• Lucky Loser cup si vybojoval zástupce Policie ČR – Tomáš. 
• Pohár za vítězství v Mixu získali Bóža Aichinger a Alena 
Vestfálová.
Pořadí ve Vescupu 2010: 1. Petr Mazanec, 2. J. Budač, 3. J. 

Pavel, 4. B. Valach, 5. M. Švejda, 6. P. Schmid, 7. T. Kapr, 8. 
Maršík, 9. V. Toman, 10. L. Toman.
Pořádající SK Bezdědovice 05 děkují všem hráčům za účast 
a generálnímu sponzorovi za příspěvek na míčky.
Vestfálová Alena

PŘIPRAVOVANÉ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE 
V OBECNÍM HOSTINCI… 
• v sobotu 13. března od 10,00 hodin Turnaj ve stolním tenise 
ve čtyřhře.
• v sobotu 17. dubna od 20,00 hodin - taneční zábava, hraje 
skupina Anča Band z Blatné

Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme.
Šíp J. ml.

Hasiči oznamují …
Dne 8.5.2010 se uskuteční v Bezdědovicích hasičská Okrsková 
soutěž od 13,00 hodin.
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

UZÁVĚRKA časopisu 
Blatensko SOBě 
 12. KVĚTNA 2010

Své náměty, příspěvky, připomínky 
a žádosti o inzerci zasílejte na e-mail:

listy@blatensko.cz
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BLATNÁ
Informace k podávání daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob podávajících přiznání za rok 
2009 a k dani z nemovitostí
Termín podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009 - ne-
má-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předklá-
dá sám - 31.3.2010.
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ LZE PODAT:
Elektronicky, formou datové zprávy opatřené zaručeným elek-
tronickým podpisem, případně je možné podání odeslat i bez 
elektronického podpisu (v případě podání bez zaručeného elek-
tronického podpisu je nutné do 5 dnů po odeslání podání doručit 
na příslušný finanční úřad tzv. „E-tiskopis“, který lze v aplikaci
vytisknout bezprostředně po úspěšném odeslání podání), a to 
ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem 
financí České republiky v odkazu „Elektronická podání pro
daňovou správu“, která je k dispozici na jeho internetových 
stránkách (http://eds.mfcr.cz). 
Dále lze podání učinit datovou schránkou, poštovní přepravou, 
popř. osobně.
Adresa Finančního úřadu v Blatné - třída J.P.Koubka 91, 
388 01 Blatná
Telefon ústředna: 383 452 111
Adresa Finančního úřadu ve Strakonicích – Na Ohradě 
1067, 386 01 Strakonice
Telefon ústředna: 383 363 111
Kdy lze podat daňové přiznání na Finanční úřad v Blatné 
a ve Strakonicích?    
Pondělí  7,30–17,00   
Úterý  7,00–15,30
Středa  7,30–17,00  
Čtvrtek  7,00–14,30
Pátek  7,00–14,30

Od 22.3.2010 do 31.3.2010 jsou každý pracovní den prodlou-
ženy provozní hodiny podatelny úřadů do 18 hodin.
V sobotu 27.3.2010 bude otevřena podatelna i pokladna Fi-
nančního úřadu ve Strakonicích v době od 8,00 do 12,00 hod.
JAK ZAPLATIT DAŇ ?
Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro 
podání přiznání. Daň lze uhradit bezhotovostně prostřednictvím 
bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou inter-
netového bankovnictví, prostřednictvím daňové složenky, poš-
tovní poukázky, popř. platbou na pokladně finančního úřadu.
Bezhotovostní úhrada:
Při bezhotovostním placení daní se používá univerzální kon-
stantní symbol 1148.
Předčíslí účtu jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání 
je účet zřízen. např. 721 daň z příjmů fyzických osob. Matri-
ková část určuje vlastní finanční úřad, za matrikovou částí bez
mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky 
(0710). 
Celý účet pro daň z příjmů fyzických osob podávajících při-
znání je 721-47624291/0710 je- li Vaším místně příslušným 
úřadem Finanční úřad v Blatné. Je-li Vaším místně příslušným 
úřadem Finanční úřad ve Strakonicích, je celé číslo účtu pro daň 
z příjmů fyzických osob 721-7622291/0710.
Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu 
poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li fyzic-
ká osoba přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do
příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním 
příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce) kmenovou část 
DIČ (tj. číslo za kódem CZ). Není-li fyzická osoba registrovaná, 
tedy nemá přiděleno DIČ, uvede do kolonky pro variabilní sym-
bol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo 
lomítek.
Daňová složenka:
Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. 
Daňová složenka je k dispozici u správce daně i na každé po-
bočce České pošty. Na každé pobočce České pošty, na finanč-

ním a celním úřadě je rovněž k dispozici seznam druhů příjmů 
(předčíslí bankovních účtů), na které lze daňovou složenkou 
platit. 
K úhradě daně lze použít rovněž poštovní poukázku typu „A“, 
tato platba však není osvobozena od poštovních poplatků. 
Při hotovostním placení daní daňovou složenkou či poštovní 
poukázkou se používá univerzální konstantní symbol 1149.
Pokladna finančního úřadu:
Při placení na pokladně finančního úřadu je nutno uvést druh
daně, částku daně a identifikovat poplatníka uvedením jeho
variabilního symbolu – DIČ nebo rodné číslo.
Kdy lze zaplatit daň na pokladně Finančního úřadu v Blatné?
V pokladních hodinách v pondělí a ve středu vždy 7,30 - 12,00 
13,00 – 15,30 hodin.
Od 23.3.2010 kromě uvedených hodin lze na FÚ v Blatné za-
platit daň ještě v těchto pokladních hodinách:
úterý 23.3.2010, čtvrtek 25.3.2010, pátek 26.3.2010, úterý 
30.3.2010 - všechny uvedené dny 8,00 až 11,00 a od 12,00 až 
do 13,15 hodin
Kdy lze zaplatit daň na pokladně Finančního úřadu ve 
Strakonicích?
V pokladních hodinách v pondělí a ve středu vždy 8,00 - 11,00 
12,00 – 15,15 hodin.
Od 23.3.2010 kromě uvedených hodin lze na FÚ ve 
Strakonicích zaplatit daň ještě v těchto pokladních hodinách:
Úterý 23.3.2010  8,00 až 11,00 12,00 až 14,15 
Čtvrtek 25.3.2010  8,00 až 11,00 12,00 až 13,15 
Pátek 26.3.2010  8,00 až 11,00 12,00 až 13,15 
Sobota 27.3.2010  8,00 až 12,00
Úterý 30.3.2010  8.00 až 11,00 12,00 až 14,15  
Dovolujeme si Vás upozornit na nejbližší termín splatnosti daně 
z nemovitostí, která je dle rozpočtového určení daní příjmem 
obcí: 31.5.2010:
* splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 
Kč včetně)
* splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností 
vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozu-
jících zemědělskou výrobu a chov ryb) 
Daňové složenky pro zaplacení daně z nemovitostí budou roze-
sílány do Vašich poštovních schránek po 12.5.2010. Složenky 
jsou určeny pro platbu na jakékoliv poště a za platbu se neúčtu-
je žádný poplatek.
Pro placení daně z nemovitostí lze využívat i bezhotovostní 
platbu – pro daň z nemovitostí je číslo účtu Finančního úřadu 
v Blatné 7755-47624291/0710. 
Číslo účtu Finančního úřadu ve Strakonicích pro platbu daně 
z nemovitostí je 7755-7622291/0710. Konstantní symbol je 
vždy 1148, variabilního symbol – rodného čísla nebo DIČ bez 
předčíslí CZ. Úhradu daně lze provádět i v pokladnách finanč-
ních úřadů v pokladních hodinách.

Mateřské centrum Kapřík Blatná zve srdečně všechny 
děti, maminky, tatínky, babičky i dědečky, tety, strýčky, 
prababičky… na oslavu svých 1. narozenin!
Kdy:   18.4.2010 od 15 do 17 hodin
Kde:  v sále blatenské sokolovny
PROGRAM: Slavnostní přivítání, vystoupení 
kouzelníka Waldiniho, soutěže pro děti, tombola pro 
celou rodinu, Diskotéka pro nejmenší. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné
Při příležitosti oslav se uskuteční prodej nového dětského 
oblečení (vel. 0 – 176) za rozumné ceny!!
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ZUŠ v Blatné navštívili studenti středních škol z Portugalska, Turecka, Polska a Blatné
Nestává se tak často, aby v odpoledních hodinách navštívila ZUŠ početná delegace mladých studentů 
s mezinárodní účastí. Střední odborná škola v Blatné se před dvěma roky zapojila do programu Comenius, 
který je založený na spolupráci škol z různých zemí. V Blatné to byla již druhá schůzka, při které se sešli 
studenti a učitelé z Portugalska, Turecka, Polska a Blatné. Komunikačním jazykem je angličtina. 
Smyslem tohoto projektu není jen pro-
hlubování znalostí a konverzace v an-
glickém jazyce, ale i poznávání kultur 
jiných států, způsobu studia, stylu života 
a zajímavostí v určitém regionu. Zde to 
byl především Jihočeský kraj a Blatná, 
která má hostům vždy co nabídnout. Tak 
tomu bylo i s touto 80ti člennou delega-
cí studentů středních škol ze zahraničí. 
Kromě krásně vybudované a zařízené 
SOŠ v Blatné s příjemným okolím, 
atraktivního zámku s parkem, muzea 
a dalších míst, nebylo zapomenuto ani 
na návštěvu ZUŠ, která stále ještě žije 
60. výročím od svého založení.
Po dohodě s vedením SOŠ a starostou 
města p. J. Hospergrem tato mezinárodní 
studentská delegace zaplnila koncertní 
sál ZUŠ téměř do posledního místa. V té-
to škole nikdy o hudbu v podání mladých 
muzikantů nebyla nouze a nebylo tomu 
jinak ani nyní. 
Po úvodním slově pana starosty o našem 
městě Blatná, byli studenti seznámeni 
vedením školy s organizací uměleckého 
školství v naší republice, která je ojedi-
nělá v celé Evropě. Na zvídavou otázku, 
kolik je mezi středoškoláky muzikantů, 
odpověď nevyzněla nijak přesvědčivě.
Koncert, který si žáci hudebního oboru 
připravili pro delegaci, byl koncipován 
především naším regionem – Prácheň-
ským krajem, to znamená dudáckými 
tradicemi. 
Zastoupeny zde při koncertě byly i jiné 
hudební nástroje. Studenti byli sezná-
meni se způsobem výuky, s obory, které 

se na škole vyučují, organizací soutěží, 
s veřejným vystupováním apod.  
Jako první vystoupil komorní soubor 
zobcových fléten, který v únoru obsadil
v okresním kole celostátní soutěže první 
místo. Ondřej Šimsa zahrál na akordeon 
lidovou píseň Bulhar z Oděsy, skladbu 
Kolombína tančí od B. Martinů přednes-
la na klavír Barbora Hájková. 
Na závěr hudební ukázky žáků ZUŠ za-
zněly dudy, na které zahrála Zuzana Ple-
chatá skladbu Beat Rondo v moderním 
pojetí, kterou složil její učitel M. Škanta. 
Tato vynikající dudačka získala v ce-
lostátní soutěži v Ústředním kole první 
místo v komorní hře a druhé místo v só-
lové hře. Úplný závěr byl pro posluchače 
také jistě velmi zajímavý. Slyšeli duo 
dud v podání Zuzany Plechaté a ředitele 
školy Martina Škanty, kteří vystoupili 
v krásných jihočeských 
krojích a zahráli i zazpívali 
zahraničním hostům dvě 
české lidové písně. 
Dále následovala prohlíd-
ka školy. Studenty zaujala 
vybavenost tříd hudebního 
oboru, výtvarného i taneční-
ho. Se zájmem si prohlédli 
výstavku v koncertním sále, 
která stále přetrvává k 60. 
výročí založení školy. Ob-
divovali keramické výrobky 
žáků, množství získaných 
diplomů apod. 
Za předvedené výkony ob-
drželi žáci cizokrajně vonící 

sladkosti a poděkování za hudební vý-
kony. Vedení delegace vyjádřilo též spo-
kojenost a uznání za práci s výchovou 
mladých talentů v ZUŠ. 
Tato návštěva byla ukončena přáním 
všech zúčastněných projektu Comenius 
příjemně strávit  zbytek pobytu. Již nyní 
se jistě všichni těší na další setkání mla-
dých středoškoláků, které bude v pořadí 
již třetí, a to v Polsku.
Závěrem této velmi zdařilé akce patří po-
děkování panu starostovi Josefu Hosper-
grovi, který velmi podrobně seznámil 
všechny zúčastněné s naším městem. 
V souvislosti s touto mezinárodní dele-
gací daroval škole částku 3.000,- Kč jako 
poděkování za reprezentaci školy a měs-
ta. Tato částka byla předána Rodičovské 
radě při ZUŠ v Blatné.
J. Š.

Lyžníci na Zadově 
17. – 23. ledna absolvovali naši žáci jako každý rok v tom-
to ročním období oblíbený lyžařský kurz. Žáky 7. ročníku 
doplnili  i někteří žáci 8. a 9. tříd. Po úvodním rozdělení do 
skupin podle lyžařského „umění“  si naši svěřenci osvojovali 
základy lyžařských dovedností. Kromě praxe na svahu do sebe 
vstřebávali teoretické znalosti týkající se moderního lyžování, 
výstroje a výzbroje, mazání lyží, vhodného oblečení a různých 
zajímavostí z lyžařského sportu na DVD. Součástí našeho kurzu 
byla i přednáška člena horské služby o práci HS a o krásách 
Šumavského národního parku doplněná zajímavými diapozitivy. 
Náš výcvik probíhal také na běžkách, kdy žáci projeli stopou na 
huťské pláně nebo po závodních okruzích v okolí Zadova. Vol-
ný čas našich žáků byl navíc vyplněn různými soutěžemi. Závěr 
kurzu tradičně patří závodům v obřím slalomu a na běžkách. 
Tento závodní den je ukončen vyhlášením výsledků, rozdáním 
medailí a diplomů a obvyklých sladkostí. Prodlouženou večerku 
ještě vyplnil karnevalový rej a závěrečná diskotéka. Každý ve-
čer vylepšovali žáci naši náladu svými básničkami. Díky pří-
spěvkům SRPDŠ (hradí dopravu, nákupy lyžařského vybavení) 
je možné každoročně tento kurz uskutečnit za stále ještě přija-
telné ceny. Děti mají navíc šanci si týden odpočinout od rodičů, 
učitelů a školních povinností :-) 
Mgr. Jaroslav Voříšek 

Pohádkový zápis do prvních tříd
V pátek 5. února a v sobotu 6. února se hala naší školy plnila 
nedočkavými dětmi s rodiči, ale také pohádkovými bytost-
mi. Klaun, vodnice, čarodějnice, Červená Karkulka, anděl, 
beruška, lesní víly, princezna, Pipi Dlouhá punčocha i Marge 
Simpsonová se stali průvodci dětí na jejich dobrodružné cestě 
k získání zlatého klíče od školy. Nejen učitelé, ale i žáci v rolích 
pohádkových bytostí se postarali o příjemnou atmosféru zápisu. 
Doufáme, že tato atmosféra se přenesla i na rodiče a budoucí 
prvňáčky, kteří odcházeli ze školy se zlatým klíčem, taštičkou 
plnou dárků a patřičně pyšní na to, že se z nich právě v tuto 
chvíli stali žáci první třídy pro školní rok 2010/2011. 

Karneval MŠ Vrchlického se žáky 8. tříd 
ZŠ TGM Blatná
V pátek 26.2.2010 se v MŠ Vrchlického konal karneval. Nejpr-
ve jsme si s p. učitelkami a dětmi na uvítanou zatancovali. Pro 
děti jsme si připravili zábavné hry, soutěže, diplomy a ceny, kte-
ré se dostaly na všechny. Hry a diplomy jsme vymýšleli a vy-
ráběli s pomocí učitelů a vychovatelek školní družiny. Pro děti 
jsme měli připravené hry jako například: házení míčků a kruhů, 
hra s míčkem na lžíci nebo maxi Člověče nezlob se, které vyrá-
běli žáci 2. stupně. Tanec s balónky měl u dětí největší úspěch a 
z prasklého balónku, kterého jsme se lekli i my, měly děti ob-

CO SE DĚJE NA ZŠ T.G. MASARYKA V BLATNÉ
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rovskou legraci. Děti byly moc šikovné a odměny pro všechny 
byly určitě zasloužené. Kostýmy všech dětí byly velmi přesvěd-
čivé a propracované, ale i přes masky jsme poznali naše budou-
cí prvňáčky, se kterými jsme se seznámili už při zápisu. Loučení 
bylo smutné, ale moc nás těšilo, že si by si nás děti v MŠ chtěly 
nechat. Domluvili jsme si proto hned další návštěvu na Den 
dětí. Doufáme, že to vyjde a moc se na ně už teď těšíme. 
 žáci 8. B, ZŠ TGM Blatná
Netradiční ples
Každý rok pořádáme na naší škole ples. Začínali jsme maškar-
ním, v loňském roce to byl společenský a letos pyžámkový. 
Účast byla opět velká. Bylo možné vidět pyžámka nejrůznějších 
barev, střihů a doplňků: počínaje plyšáky a konče ponožkami, 
bačkůrkami, čepečky a natáčkami ve vlasech. Děti tančily s ba-
lónky, naučily se nový tanec „ramzamzam“, ale také soutěžily. 
Velký úspěch měla polštářková soutěž, štafeta v běhu s budí-
kem, dudlíkem, kojeneckou lahví a polštářkem, i hra Pepino, 
ozvi se, stejně tak soutěž v oblékání. 
Také se rozdávaly ceny: za vítězství v soutěžích, za nejhezčí 
model pyžámka (vyhrála Aneta Fořtová, 3.A), nechyběla ani 
tombola.
Ples skončil a my už přemýšlíme, jaký asi bude ten příští ...
Program školní družiny a školního klubu na jaro: březen – py-
žámkový ples, velikonoční výstava, duben – zdobení perníčků 
s paní Čelkovou, květen – drátkování – výroba náušnic a šper-
ků.                                            za ŠD a ŠK Dana Pilná
Pár novinek na závěr
Žáci naší školy měli letos možnost zúčastnit se večerního ly-
žování, a to dokonce hned dvakrát (9. února a 9. března). ZŠ 
Hvožďany ve spolupráci se ZŠ TGM uspořádala pro své zdatné 
lyžaře večerní lyžování na Zadově. Pro všechny to byla výbor-

ná příležitost, 
jak zdokonalit 
své lyžařské 
dovednosti za 
umělého osvět-
lení. 
Kvůli nedostat-
ku prostor v 
současné době 
žáci naší školy 
přecházejí na 
část odborné 
výuky (vaření) 
na ZŠ JAK. 
Tato situace by 
se mohla změ-
nit zamýšlenou 
rekonstrukcí 
objektu garáží 
v areálu školy. 
Nový víceúče-
lový pavilon 
by škole po-
skytl ideální 
podmínky pro výuku praktických předmětů, např. cvičnou 
kuchyni, dílny, ateliér pro výtvarnou výchovu a šití. Součástí by 
mohl být i nový sklad na nářadí a pomůcky pro práci na škol-
ním pozemku, malé dětské hřiště a kryté posezení. Město Blat-
ná připravuje projektovou dokumentaci a realizace bude závislá 
na získání dotace. Držme všichni palce, aby se podařilo projekt 
realizovat, a my všichni se mohli radovat z nového areálu. 
 za ZŠ TGM Ludmila Růžičková

Práce ve školní družině
Každým dnem ukrajujeme ze školního roku část po části, z plá-
novaného učiva již máme větší díl splněný, zanedlouho budeme 
hodnotit již 3. čtvrtletí. Ovšem, jak se říká, nejen prací živ je člo-
věk.  A tak mně dovolte, přiblížit vám naši mimoškolní činnost:
Paní vychovatelky školní družiny – B. Fajová, M. Kulhová, 
J. Kortusová, K. Mašková – pojaly svůj letošní plán akcí jako 
pohádkový, a tak pohádky prolínají veškerou činností. Zatímco 
podzim byl ve znamení princů a princezen (oblékání, stolování, 
rytířské chování, slušné vyjadřování, pečení dortu pro princeznu 
aj.), zima se nesla v čertovském duchu. Děti v předvánočním 
čase zdobily třídy, vyráběly čerty a Mikuláše, povídaly si o vá-
nočních zvycích, hrály čertovské piškvorky, hledaly poklad ča-
rodějnic, poslouchaly čertovské pohádky a i samy si čertovskou 
scénku zahrály. 
Letošní bílou 
zimu využila 
všechna oddělení 
ke stavění města 
plného sněhuláků 
i ledové pev-
nosti, nechybělo 
koulování a bo-
bování. Zimní 
čertovské hraní 
bylo zakončeno 
společným čer-
tovským skokem 
do 2. pololetí a 
masopustním 
rejem v maskách. Závěr zimního bloku obstaral p. Šimek s part-
nerkou  a jejich  kouzelnické představení. 
Malí zdravotníci, členové zdravotnických kroužků, se během 
roku těší také na „doktorská spaní“ ve škole. Jsou sice spojena s 
intenzívní výukou postupů první pomoci, ale zároveň jsou plná 
zábavy a her zarámovaných nezvyklým prostředím zšeřelé škol-
ní budovy (např. stezka odvahy je jen pro odvážné). To únorové 
si prožili třeťáci, páťáci a osmáci, březnové potom malí zdra-
votníci ze šestých tříd. Ročně prožijí tři až čtyři, takže celkem 
jich paní vychovatelka M. Džisová připravila již 19.

Společný projekt základních škol
Jedno sta-
ré album 
z roku 
1974, které 
obsahovalo 
fotografie
slovenského 
Važce a sku-
tečnost, že 
Važec je 
partnerským 
městem 
Blatné,  nás 
přivedlo na 
myšlenku navázat s tamnější základní školou vzájemnou spo-
lupráci. Když jsme zjistili, že i slovenská strana by měla zájem, 
nic nebránilo tomu, abychom jednali. Zástupce važecké školy 
jsme u nás několikrát přivítali v rámci oficiálních návštěv měs-
ta, já jsem měla tu čest se do Važce podívat tím samým způso-
bem v květnu minulého roku.
A tehdy jsme s paní ředitelkou Agátou Ilavskou  vymyslely pro-
jekt, kterým chceme našim dětem navzájem přiblížit mateřské 
jazyky. Dnes už máme první etapu projektu za sebou. Vyměnili 
jsme si příběhy, které sepsali žáci osmých tříd pod vedením p. 
uč. M. Klímové, p. uč. O. Dlabačové a p. uč. Šándorové. Teď 
naše dětí překládají ze slovenštiny do češtiny a jejich naopak. 
Ve finále vzniknou dvě originální sbírky česko-slovenských a
slovensko-českých příběhů pro děti od dětských autorů. Naším 
záměrem je i vzájemná návštěva, při které by se uskutečnilo 
společné čtení.
Věříme, že se po počátečních nesnázích rozběhne i vzájemná 
komunikace třídních kolektivů prostřednictvím moderních tech-
nologií, v plánu máme i další společné akce.

 Mgr. J. Karlíková, ředitelka školy
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DUBEN VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ NA SOU BLATNÁ
Ve středu 
7. dubna 
2010 pořádá 
Střední od-
borné uči-
liště Blatná 
regionální 
soutěž 
AUTOME-
CHANIK 
Junior 2010. 
Letos je 
to již 16. ročník prestižní soutěže vyhlašované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se Svazem 
autoopraven ČR. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oboru 
vzdělání automechanik a regionálního kola se mohou zúčastnit 
všechny školy Jihočeského kraje vyučující tento obor. Obsahem 
soutěže bude test na PC, který prověří teoretické znalosti, dále 
pak poznávací test zaměřený na znalosti názvosloví v oboru 
a nakonec nejobsáhlejší praktická část, kde musí soutěžící pro-
kázat dovednosti při diagnostikování závad, provádění oprav 
a seřízení motorových vozidel. Nejlepší dva z regionálního 
semifinále postoupí do celostátního finále, které se uskuteční
v měsíci květnu ve Střední škole automobilní Jihlava. 
Další významnou akcí bude 9. ročník tradiční soutěže Jízda 
zručnosti s traktorem a přívěsem. Soutěž je pořádána ve spo-
lupráci s vydavatelstvím odborných časopisů Profi Press s.r.o.
Praha a společností Agrozet České Budějovice, a.s.. Soutěže se 
pravidelně zúčastňuje kolem 30 soutěžících ze středních škol 
jihočeského, západočeského a středočeského regionu, kde zís-
kávají žáci v jednotlivých oborech vzdělání řidičský průkaz na 
traktor. Na škole bude současně probíhat doprovodný program. 
Rovněž se zde budou prezentovat vystavovatelé zemědělské 

techniky a další firmy, které spolupracují se zemědělskými pod-
niky i zemědělskými školami. Čtyři nejlepší postoupí do celo-
státního kola, které proběhne v červnu v Kámenu u Pelhřimova. 
Souběžně s kategorií žáků je organizována též soutěž v katego-
rii dospělých pro širokou zemědělskou veřejnost.
Vedení školy zve v uvedených termínech všechny zájemce k ná-
vštěvě a prohlídce školy. Kromě zapojení do soutěže si můžete 
prohlédnout všechny výukové prostory a blíže se tak seznámit 
s podmínkami pro vzdělávání žáků na naší škole.
Záštitu nad oběma soutěžemi převzala členka Rady Jihočeského 
kraje paní RNDr. Jana Krejsová.
Ing. Stanislav Janota, zástupce ředitele SOU Blatná

Policisté Obvodního oddělení Policie 
ČR v Blatné za první 2 měsíce letošního 
roku evidují zatím 47 přečinů (v roce 
2009 to bylo 46 případů). Z tohoto počtu 
26 případů spadá pod majetkovou trest-
nou činnost (14 případů krádeží vlou-
páním a 12 případů krádeží prostých). 
Násilná trestná činnost je zatím evido-
vána pod 6 případy. Ve stejném období 
loňského roku bylo evidováno 30 majet-
kových trestných činů a 4 násilné trestné 
činy. Ve srovnání s ostatními obvodními 
odděleními v okrese Strakonice se jedná 
o třetí nejvyšší nápad trestné činnosti po 
okresním městě Strakonice a po Vodňa-
nech. V počtu dosud spáchaných majet-
kových přečinů (dříve trestných činů) 
zatím „vede“ město Blatná včetně osad 
(15 případů), v ostatních částech služeb-
ního obvodu bylo spácháno 11 majetko-
vých přečinů. Z nejzávažnějších případů 
lze zmínit loupežné přepadení pracovni-
ce pošty v obci Záboří z 15. ledna 2010, 
vloupání do garáží v areálu firmy OSIVO
Blatná v ul. T. G. Masaryka ze 4. ledna 
2010 se škodou ve výši cca 74.200,-Kč, 
krádež autodílů na os. automobil tov. zn. 
Renault Clio Sport z neuzamčeného ná-
kladního vozidla zn. Mercedes v areálu 
autosalonu v ul. V Jezárkách v Blatné 
z 16.2.2010 (odcizeny kompletní pravé 
a levé dveře modré barvy se zpětnými 
zrcátky, levý přední blatník modré barvy, 
dveře zavazadlového prostoru modré 
barvy, kompletní nerez výfuk, chladič 
a řídící jednotka s palubními přístroji) 

a vloupání do kanceláře benzínové čer-
pací stanice Benzina v obci Lnáře se ško-
dou téměř 70.000,-Kč, kde pachatel či 
spíše pachatelé odcizili pouze tabákové 
výrobky. Při zmíněném vloupání do ga-
ráží v areálu firmy OSIVO v Blatné byla
odcizena rozbruska zn. NAREX, vrtačka 
zn. METABO, obloukový svářecí agre-
gát od výrobce MEZ Broumov, dále svá-
řecí CO agregát s ochrannou atmosférou, 
akuvrtačka zn. METABO a šičku pytlů 
zn. FISCHBEIN. Úspěšní byli naopak 
policisté oddělení při zadržení pachatele 
při vloupání do budovy Městského úřadu 
Blatná v ul. T. G. Masaryka z 12. ledna 
2010, předtím 6. ledna 2010 byl v Blatné 
přistižen řidič os. automobilu, u kterého 
byla odborným měřením zjištěna hladina 
alkoholu v dechu přesahující 2 promile 
a proto mu bylo sděleno ve zkráceném 
trestním řízení podezření z přečinu 
„ohrožení pod vlivem návykové látky“. 
Nyní jsou již policistům k dispozici dva 
tyto přístroje zn. Dräger k měření hladi-
ny alkoholu v dechu, přičemž ten novější 
dokáže měřit hladinu alkoholu, aniž je 
potřeba pomocí náustku do něj přímo 
vdechnout potřebný objem vydechova-
ného vzduchu, t. j. změří koncentraci 
alkoholu v určitém prostoru. Uplatní 
se tak u případů, kdy osoba vzhledem 
ke své zdravotní indispozici není popř. 
schopna se podrobit přímo klasické de-
chové zkoušce vdechnutím potřebného 
objemu vydechovaného vzduchu do to-
hoto digitálního přístroje. Postačí přístroj 

přiložit k ústům a ve velmi krátké době 
je přítomnost alkoholu vyhodnocena. Ve 
spolupráci se strážníky Městské policie 
Blatná stejně jako v roce uplynulém bu-
dou nadále prováděny kontroly podávání 
alkoholu osobám mladším 18 let v řadě 
restauračních zařízení na území města 
Blatné, neboť stále jsou registrovány 
případy už i v letošním roce, že ze strany 
personálu restraurací či ze strany starších 
„kamarádů“ jsou i vědomě mladistvým 
prodávány a podávány alkoholické ná-
poje či si dokonce tito mladiství alkohol 
jinde zakoupený s sebou nosí na diskoté-
ky a podobné zábavy. Oprávněnost těch-
to kontrol ze strany Policie ČR vyplývá 
z příslušných ustanovení zákona o Po-
licii ČR č. 273/2008 Sb., a ze zákona č. 
379/2005 Sb., jak již bylo zmíněno výše. 
Pokud osoba mladistvá při této kontrole 
odmítne výzvu k provedení orientačního 
vyšetření ve smyslu ust. § 67 odst. 1 
písm. b) zákona o Policii ČR, dopustí se 
tím přestupku proti veřejnému pořádku 
dle ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 
200/90 Sb., o přestupcích (neuposlech-
nutí výzvy veřejného činitele). Osoba 
mladší 15 let v takovém případě postiži-
telná není.
 Dodatečně jsou ve spolupráci s policisty 
kriminální služby a vyšetřování ze 
Strakonic doobjasněny některé případy 
trestné činnosti z loňského roku. 
Nezanedbatelný je i počet případů, kdy 
nejen otcové, ale i matky, zapomínají 
ať již z nedbalosti nebo úmyslně platit 

INFORMACE Z ČINNOSTI POLICIE ČR, OBVODNÍHO ODDĚLENÍ BLATNÁ
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Informace z činnosti 
Policie ČR, obvodního 
oddělení Blatná - 
pokrač. ze str. 17
výživné na své ratolesti, což jsou 
případy, které jsou po administrativní 
a časové stránce značně náročné. 
V letošním roce je již evidováno 
6 takových případů, 11 přitom za celý 
loňský rok. 
V měsíci únoru byly dále na území 
města Blatná zaznamenány 3 případy 
krádeží zejména horských a trekingo-
vých jízdních kol v rozmezí od 15. do 
19.2.2010 v domě č. p. 1107 v ul. Nad 
Lomnicí, v ul. Nerudova a nakonec v ul. 
Zahradnická. Ve všech těchto případech 
se pachatel bez násilí dostává do těchto 
bytových domů a do sklepních prostor, 
kde poté páčí petlice s visacími zámky, 
kterými jsou tyto sklepní kóje uzamčeny. 
V některých těchto případech k vloupání 
dochází během dopoledních hodin, kdy 
je většina obyvatel domu v zaměstnání. 
Odcizené věci pak končí v bazarech 
a zastavárnách v sousedních okresech. 
Bohužel se stále najde řada s pachateli 
spřízněných majitelů těchto provozoven 
s použitým zbožím, kteří bez jakýchkoliv 
skrupulí tyto věci vykupují, ač vědí, ja-
kým způsobem byly získány.
Na přelomu roku 2009 a v prvních dvou 
měsících roku 2010 policisté obvodního 
oddělení, pokud se týče protiprávních 
jednání násilného charakteru, byli nuceni 
řešit ve zvýšené míře případy vzájemné-
ho fyzického napadání mezi hosty „Baru 
U čerta“ v ul. Nad Vdovečkem v Blatné. 
Některé tyto „souboje“ jsou řešeny jako 
přestupky proti občanskému soužití, jiné 
dokonce jako přečiny „výtržnictví“ či 
„ublížení na zdraví“ dle trestního záko-
níku. Při posledním incidentu došlo do-
konce k fyzickému napadení zakročující 
policejní hlídky podnapilým hostem. Ten 
nakonec skončil v policejní cele a ještě 
téhož dne si od vyšetřovatele ve Strako-
nicích vyslechl obvinění z přečinu „násilí 
proti úřední osobě“ a „výtržnictví“, za 

což mu hrozí trest odnětí svobody až do 
výše 4 let. Proto budou či jsou již přijata 
určitá opatření ve spolupráci s Měst-
skou policií Blatná a Městem Blatná 
k eliminaci tohoto nežádoucího stavu 
a sama Policie České republiky využije 
svých možností k ochraně bezpečnosti 
a veřejného pořádku při konání těchto 
akcí o volných dnech, jak jí to umožňuje 
zákon o Policii ČR, zákon o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami či jiné příslušné 
právní normy. Obecně lze konstatovat, že 
v průběhu loňského roku došlo nejen v 
obvodu Policie ČR, Obvodního oddělení 
Blatná k určitému nárůstu násilné krimi-
nality při konání různých kulturních akcí 
jako jsou zejména diskotéky a podobné 
akce pořádané pro mladé lidi. 
Převážně jsou aktéry mladí lidé posil-
nění alkoholem či jinými návykovými 
látkami. Někteří z nich se těchto násil-
ných jednání dopouští opakovaně a tyto 
kulturní akce vyhledávají již s cílem 
zde pod vlivem alkoholu vyprovokovat 
nějakou tu rvačku a vybít si tak tímto 
bohužel zcela nesprávným způsobem 
svoji energii.
Z pohledu protiprávních jednání přestup-
kového charakteru převážně uvedených 
v zákoně č. 200/90 Sb., o přestupcích je 
oproti stejnému období loňského roku 
zaznamenán pokles evidovaných přípa-
dů o celkem 8 přestupků (k 28. 2.2010 
celkem 54 přestupků). V 15 případech se 
jedná o přestupky spáchané porušením 
pravidel silničního provozu. Ve 20 přípa-
dech se jednalo o útoky proti majetku a 
v 16 případech o přestupky proti občan-
skému soužití (zejména slovní a drob-
nější fyzická napadení jiných osob). Zde 
je třeba podotknout, že velmi často se 
oznámení o spáchání přestupku uskuteč-
ňuje telefonicky nebo osobně přímo na 
obvodním oddělení zde v Blatné, kdy se 
obsah oznámení zachytí policistou do 
protokolu o podání vysvětlení nebo se 
jeho obsah uvede do úředního záznamu. 
V řadě případů jsou předmětem ozná-

mení různá slovní napadení, urážky, 
vydání druhého v posměch, vyhrožování 
újmou na zdraví, nepravdivá obvinění 
z přestupku, různé schválnosti či drob-
ná úmyslá ublížení na těle bez vzniku 
pracovní neschopnosti, která zakládají 
převážně pouze podezření z přestupku 
proti občanskému soužití dle ust. § 49 
zákona o přestupcích. Policie ČR takto 
příjatá oznámení od občanů, pokud je 
osoba podezřelá ze spáchání přestup-
ku od počátku známa a není potřeba 
provádět žádná jiná šetření k zajištění 
důkazních prostředků nezbytných pro 
pozdější dokazování, oznamuje násled-
ně příslušnému správnímu orgánu, tj. 
správnímu odboru MěÚ Blatná k projed-
nání. Policie ČR v těchto případech není 
příslušna k projednání těchto přestupků 
a k ukládání sankcí za tyto přestupky dle 
příslušného ustanovení přestupkového 
zákona. Proto se zejména občané mohou 
s těmito oznámeními o podezření ze 
spáchání přestupku obrátit přímo na pří-
slušný správní orgán, kterým je správní 
odbor Městského úřadu Blatná, pokud 
jde o přestupky spáchané v obvodu jejich 
působnosti, t. j. v územním obvodu Blat-
né jako obce s rozšířenou působností, 
neboť toto území je prakticky totožné 
s územním obvodem Policie ČR, Obvod-
ního oddělení Blatná. Správní orgán má 
sám prostředky k tomu, aby prověřoval 
došlá oznámení o přestupku a disponuje 
oprávněním požádat nejen orgány Policie 
ČR o provedení úkonů potřebných k pro-
věřování oznámení o přestupcích. U výše 
zmíněných přestupků proti občanskému 
soužití má Policie ČR pouze možnost 
tyto přestupky řešit v blokovém řízení 
uložením blokové pokuty, avšak pouze 
za předpokladu, že přestupek byl spoleh-
livě zjištěn, nestačí domluva a obviněný 
z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. 
U kategorie přestupků proti občanskému 
soužití dle ust. § 49 zákona o přestupcích 
je však toto vyřízení přestupku policisty 
blokovou pokutou naprostou vzácností. 
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček, vedoucí 
oddělení

Dne 8.2.2010 
byl v obci Blatná 
odchycen volně 
pobíhající pes 
křížence, hnědo-
bílé barvy, stáří 
cca 5 let. V sou-
časné době je pes 
umístěn v zá-
chytných kotcích 
městské policie, 
a to v objektu 
Čistírny odpad-
ních vod Blatná.
Majiteli nebo pří-
padnému zájemci 
informace podají 
strážníci Městské 
policie Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254. 
Další informace rovněž na adrese:
http://www.kotce-blatna.estranky.cz

Dne 
27.2.2010 
byl v obci 
Blatná 
odchycen 
volně po-
bíhající pes 
křížence, 
bílé barvy, 
stáří cca 
3 roky. 
V současné 
době je pes 
umístěn v 
záchytných 
kotcích 
městské policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci 
Městské policie Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 
777 285 254. Další informace rovněž na adrese:
http://www.kotce-blatna.estranky.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ
Pečovatelská služba v Blatné 
je jednou ze sociálních služeb 
Oblastní charity Strakonice. 
Na území Blatenska působí 
od ledna 2008. Město Blatná 
se i nadále finančně podílí na
poskytování sociálních služeb 
pro občany Blatné. Každý 
rok nám Blatná přispívá na 
provoz částkou 500 tisíc korun. V současné době naše služby 
aktivně využívá cca 100 lidí z regionu Blatenska, z tohoto počtu 
je 60 uživatelů z Blatné. 
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována v pracov-
ních dnech od 7:00 do 17:00. S každým zájemcem je na základě 
sociálního šetření individuálně sepsána smlouva o poskytování 
sociálních služeb podle potřeb, přání a požadavků uživatele.
Posláním pečovatelské služby je podporovat soběstačnost uži-
vatelů tak, aby mohli žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život 
v přirozeném prostředí. Je poskytována taková míra podpory, 
která v maximálním možném rozsahu zachovává či rozvíjí 
schopnosti uživatele. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, 
přátele a místní komunitu.
Od nového roku jsme rozšířili náš ceník o nové služby, po 
kterých byla ze strany uživatelů poptávka. Jedná se především 
o úklid sněhu a pomoc při údržbě hrobů. Po domluvě lze posky-
tovat osobní asistenci a zapůjčit kompenzační pomůcky.

Zásady pečovatelské služby:
- zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů
- respektujeme osoby jako jednotlivce a směřujeme k zajištění 
jejich důstojnosti a práv
- dodržujeme lidská práva a základní svobody osob
- respektujeme volby a potřeby uživatele
- respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera
- postupujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb
- podporujeme nezávislost uživatele
- předáváme informace a kontakty na další organizace, instituce 
a společnosti
- uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých 
potřeb

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat všem dárcům, kteří v loňském 
roce reagovali na mou žádost o spolupráci a pomohli nám při-
blížit se našemu snu – zakoupení nového automobilu. Doufám, 
že i v letošním roce se najdou lidé, kteří nám budou chtít pomo-
ci a náš sen se stane skutečností.
Velké díky patří: Blatenská ryba s.r.o., lékárna Poliklinika, man-
želé Vlasákovi – sklárna Bělčice, obec Mačkov, Zdeněk Char-
vát – instalatér – topenář

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

HAJANY
Výsledky hospodaření obce Hajany za 
rok 2009:
Příjmy:  2.007.272,41  Kč
Výdaje:  1.634.841,98  Kč
Rozdíl:      372.430,43 Kč
Rozpočet obce Hajany pro rok 2010:
Byl schválen jako vyrovnaný.
Příjmy:   1.400.000,-- Kč
Výdaje:  1.400.000,-- Kč
ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2009:
Technické služby – odvoz popelnic  48.975,40 Kč
Technické služby - odvoz tříděného odpadu 14.475,36 Kč
Technické služby - odvoz kontejneru    3.210,84 Kč
ECO-F - odvoz nebezpečného odpadu   7.115,61 Kč
CELKEM    73.777,21 Kč

Příjmy za odpad od poplatníků  50.850,--  Kč
Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM   9.328,20 Kč
CELKEM    60.178,20 Kč
Rozdíl                        - 13.599,01 Kč
PLACENÍ POPLATKŮ PRO ROK 2010
Pro letošní rok zůstaly poplatky ve stejné výši jako v roce loň-
ském. Všechny poplatky jsou splatné do 30. června 2010.

1. Dle Vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na území obce Hajany platí: 
 Dospělá osoba    350,-- Kč
 Dítě od 11 do 18 let věku  175,-- Kč
 Dítě do 10 let    osvobozeno
 Rekreační objekt   500,-- Kč

2. Dle Vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích se platí:
 Poplatek za 1 psa    120,-- Kč
 Za každého dalšího psa  120,-- Kč

Maškarní bál
V sobotu 20.02.2010 se u nás pořádal už tradiční dětský maš-
karní bál. Přestože oficiální začátek byl až ve dvě hodiny, již
před druhou se scházely první masky. Sešlo se jich spousta, od 
roztomilých princezen, berušek, víl a zvířátek až po čarodějni-
ce, kostry a hrůzné piráty. Pro děti byla připravena bohatá tom-
bola, občerstvení a spousta her. Celým odpolednem děti pro-
vázela paní Boušová ze Lnář a o hudební doprovod se postaral 
Tomáš Andrlík z Blatné. Za účast v soutěžích si každý odnesl 
nějakou sladkost, i v případě, že neměl tolik štěstí a nevyhrál. 
Zřejmě nejoblíbenější hrou se opakovaně stalo pojídání koláčů, 
do kterého se pustili všichni s obrovským zápalem. Ten, kdo se 
prokousal doprostřed koláče jako první, byl odměněn zapeče-
nou dvacetikorunou. Celé odpoledne se protančilo a prosoutě-
žilo. Ani se nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Ale nedalo se 
nic dělat. I přes to však všichni odcházeli plni dojmů a příjemně 
unavení.
Večer se konal také tradiční hasičský bál. Všechna místa byla 
předem obsazena, protože tentokrát byly lístky už s místenkami. 
Po loňském úspěchu opět hrála skupina Anča Band. I pro do-
spělé byla připravena bohatá tombola. Michaela Vohryzková
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OSLAVA MDŽ
V neděli 7. března 2010 odpoledne se u nás konala oslava 
MDŽ. V místní hospodě se sešlo přes dvacet žen všech věko-
vých kategorií. Tentokrát jsme si vyměnili role a muži se o nás 
příkladně postarali. Celé odpoledne servírovali nejrůznější ná-
poje, sami připravili občerstvení ve formě kuřecí číny a topinek 
s tatarákem. Ke kávě se podávaly zákusky, které několik žen 
dopředu upeklo. Sladkou tečku na závěr připravil v podobě pa-
lačinek s marmeládou ozdobené šlehačkou a strouhanou čoko-
ládou Vašík Vaněček ml. Každá žena si odnesla květinu a pome-
ranč. Byla zajištěna dokonce i hudba v podání skupiny HUML. 
Šlo především o to se sejít a v klidu si popovídat. Všechny ženy 
odcházely domů spokojené, s dobrým dojmem příjemně stráve-
ného nedělního odpoledne. Také se už všechny těšíme na příští 
rok, až si akci znovu zopakujeme. Věříme, že ji pro nás muži 
opět rádi připraví. Touto cestou patří dík všem mužům, kteří se 
na přípravě odpoledne podíleli. Dana Vohryzková

VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

Neděle 4.4.2010 od 20,00 
hodin
Hraje: Anča Band
HAJANY

OBEC HORNOSÍN
Masopust
Masopust po dlouhých letech zavítal i k nám. V sobotu 27. 
února průvod masek putoval od chalupy k chalupě a svou cestu 
zakončil ve společenském sále, kde se večer konala zábava.

Oslava MDŽ
O týden později jsme oslavili MDŽ, při němž 
místní muzikanti zahráli a zazpívali. Školáci 
a i ti nejmenší si připravili krátké vystoupení, 
kterým potěšili obyvatele obce.
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KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a  Mračova 
Drž se nové cesty a starého přítele.
 Slovenské přísloví
Královna Zima se pevně drží svého žezla a ne a ne ho předat 
Jaru. Zimní údržba slušně provětrává obecní rozpočty, ale musí-
me to prostě tak brát a se všemi problémy se poprat. V Kadově 
máme vytvořená 3 pracovní místa na veřejně prospěšné práce. 
Doufejme, že se nám tato místa s pomocí Úřadu práce ve Stra-
konicích podaří udržet. 
V této chvíli ještě nevíme, zda se bude konat Velikonoční turnaj 
v pinčesu v Kadově, protože v bývalé škole, kde se vždy tur-
naj konal, probíhá přestavba a postupně musíme řešit spoustu 
problémů s ní spojených. Proto Vás budeme o všem průběžně 
informovat. 
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela sv. 
Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet u České 
spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují finance
z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má 
zájem. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, kteří se 
přispět chystají.  

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net 

Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 13. února se v Kadově konal tradiční dětský maškarní 
bál. Děkujeme především všem sponzorům, kteří nám pomohli 
rozzářit dětská očíčka a všem, kteří pomohli se zajišťováním 
a organizací. v.t.

Přestavbu bývalé školy provází 
i nutnost prořezat vzrostlé školy pod 
kostelem... 
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Dotace z programu Výše dotace Vlastní podíl 
obce Náklad celkem

„Oprava obecního majetku v Poli p.č. st. 55 k.ú. Pole“ – z Programu 
obnovy venkova 2009 130 000,- 86 667,- 216 667,-

Dotace na úroky z úvěrů – z Programu obnovy venkova 2009 67 000,- 30 886,- 97 886,-
Dotace na zalesnění holin – GP Jč. kraje  na podporu lesnictví 106 050,- 475895,- 581 945,-
Politika zaměstnanosti – úřad práce 231 285,- 277 771,- 459 056,-

Volby do Evropského parlamentu 74 000,- Vyčerpáno 
73 940,-

Příspěvek na výkon státní správy 9 000,- 9 000,-
Dotace na pořízení kontaktního místa Czech Point – Ministerstvo 
vnitra ČR 79 837,- 12 392,- Vyčerpáno

70 216,-
Dotace celkem 697 172,- 883 611,- 1 508 710,-

PODĚKOVÁNÍ   SPONZORŮM
Haas Chanovice
Hasiči Pole,Vrbno, Lnářský Málkov a Kadov 
ZOFI Kadov 
Hospoda Na Satku, Pole
pí. Gabriela Čelková, Dobšice
Blatenská ryba
p. Jaropslav Prokopius, Lnářský Málkov
Hospoda Vrbno
LARIX – TOZ Kadov
p. Chvátal Autodíly, Blatná
Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Lékárna Arnika
Zahradnictví u Viklanu, Kadov
Jiřina Kočovská, Kadov
VOD Kadov
Manželé Vaškovi, Vrbno
K+K Kadov
Václav Vaněček, Kadov
Kovo Blatná
BTF Blatná
EON Tábor
Obec Kadov
pí. Klimešová, Pole
KB Blatná
HYPERALBERT, Příbram
Myslivecké sdružení Diana Kadov
p. Slavíček, Pole
pí. Ludmila Tesařová, Pole
p. Bohuslav Valach, Pole
p. Karel Dobřemysl, Vrbno
ZOO  Plzeň
p. Jiří Vlček, Lnářský  Málkov 
p. Karel Prachař, Prastřecha Kadov
Rumpold Sušice
Prima Strakonice
pí. Diana Froňková, Kadov
Česká spořitelna a.s., Blatná
p. Petr Krátký, Kadov
Elasto Form Bohemia s.r.o., Jiří Proška
Petra a Pavel Vondráškovi, Rokycany
MBM ŽÍLA Blatná
pí. Věra Skuhravá, Kadov
pí. Martina Stejskalová, Kadov
p. Zdeněk Bárta, Kadov
p. Václav Skuhravý, Kadov
Zahradní technika, p. Mikeš, Blatná
pí. Libuše Plachá, Blatná
Manželé Říhovi, Záboří
Město Blatná
Zahradnictví Bouše, Blatná, 
    pí. Renata Prachařová, Kadov
Obec Chanovice

VELIKONOCE NA TVRZI V KADOVĚ
6. ročník soutěže „NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ KRASLICE“

• Srdečně Vás zveme na velikonoční výstavu, 
při které si můžete zakoupit výrobky 
a velikonoční aranžmá.
• Expozice ručně vyráběných dřevěných 
výrobků a hraček.
• Zároveň si můžete sami vyrobit drobné 
velikonoční dekorace pod dohledem 
zkušených instruktorů.
Součástí výstavy je tradiční „soutěž 
o nejkrásnější kraslici“.

• Příjem soutěžních kraslic proběhne do pátku 26.3.2010
    Nejvýše 3 ks přinášejte do:
- prodejna „ZOFI market“ Kadov
- ZŠ TGM Blatná p. Pilná
Otevřeno:   sobota      27.3. 10.00 - 17.00 hodin
        neděle      28.3. 10.00 - 17.00 hodin
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KOCELOVICE
Babský bál
Babský bál se konanal dne 13.2.2010 v Kocelovicích.
Bál zorganizovala místní organizace svazu žen v Kocelovicích.
Do tance hrála hudba Jiljího Krýdy. Členky svazu připravili 
skvělou zábavu obohacenou jejich tanečním vystoupením „irský 
tanec“ a „poupata“. Těšíme se na jejich další nápadité taneční 
vystoupení.
Lenka Krýdová

Dětský maškarní ples
Podívejte se na fotografie z dětského maškarního plesu konané-
ho dne 13.2.2010 v Kocelovicích. Účast dětí byla nejpočetnější 
za poslední roky. Masky byly pestré a po skončení byly oceně-
ny drobnými sladkostmi. Děti se výborně pobavily, ani se jim 
nechtělo domů. Lenka Krýdová

LNÁŘE
Co ještě nevíte...
K 1. lednu letošního roku má naše obec 721 obyvatel, z toho 
627 je přihlášeno ve Lnářích a 94 v Zahorčicích. Je to nejen 
o 13 občanů méně než ke stejnému datu loňského roku, ale 
nejméně od roku 2002 (poslední dostupný údaj), kdy měla obec 
775 obyvatel - 684 Lnáře a 91 Zahorčice.
V průběhu roku 2009 se narodily pouze 3 děti, naopak 10 
spoluobčanů zemřelo. Průměrný věk zemřelých byl 68 let 
(muži 63 let, ženy 75 let). Do obce se přihlásilo 14 občanů, ale 
21 občanů se odhlásilo. Nejvíce občanů v posledních letech 
se odhlásilo v roce 2001 – 33 občanů, nejméně v letech 1997 
a 1998 – 10 občanů.  V roce 2003 a 2008 se přihlásilo nejméně 
občanů – 9 a naopak největší příliv nastal v roce 2005 – 27 
občanů.
Pro zajímavost uvádíme statistiku nejčetnějších jmen v obci :
1. Josef   46 Marie  33
2. Václav  31 Anna, Jana 16
3. Jiří   25 Eva, Věra 12
4. Pavel   23 Lenka  11
5. Jaroslav, Karel  20 Hana  10
Naopak je 64 nositelů nebo nositelek jmen, která se v obci 
neopakují!
Na závěr ještě ke svatbám. V roce 2009 bylo v našem matričním 
obvodu uzavřeno 51 sňatků, z toho 49 ve Lnářích a po jedné ve 

Tchořovicích a v Březí. Ve Lnářích se konaly svatby převážně 
v atraktivním prostředí zámku, z toho 39 v zámeckých sálech 
a 2 svatby v zahradě. Na obecním úřadu byly oddány 4 páry 
a v obřadní místnosti 1 pár. Z celkového počtu 51 svateb byly 
3 svatby církevní a u tří svateb byl jeden ze snoubenců cizinec.

Oznámení pro občany Lnář a Zahorčic 
a majitele rekreačních objektu  
V SOBOTU 10. DUBNA 2010 SE USKUTEČNÍ 
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU.
8,00 –   8,30 V ZAHORČICÍCH U KAPLIČKY 
8,45 – 10,00 NA DVOŘE OÚ

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ 
Lnáře  VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
    a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- 
    vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
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ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů
* nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí
* znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:  v sobotu  10.dubna 2010 
Zahorčice: u  kapličky     8,00 –   8,30
Lnáře: dvůr  OÚ                  8,45 – 10,00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, pevně 
převázané, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc!

Masopustní rej masek ve Lnářích 
Tělovýchovná jed-
nota Sokol Lnáře 
pořádala v sobotu 
6. února 2010 
již devátý ročník 
masopustního prů-
vodu masek obcí 
Lnáře. Tradičně 
jsme se všichni 
sešli u hospůdky 
„Přístav“, odkud 
průvod masek 
vyráží ke starostce 
obce paní Maš-
kové, kde žádá o 
povolení volného průchodu obcí Lnáře. Po obdržení povolení 
putuje průvod masek zvolna obcí. V průvodu bylo možné vidět 
různé postavy opravářů, uklízeček, povětrných holek, různá 
zvířátka a zvířata, a mnoho dalších krásných masek. Průvodu 
se zúčastnilo celkem padesát masek. Štědrost občanů byla  jako 
v minulých letech, veliká. Jak jsou občané Lnář pohostinní, 
poznávali všichni účastníci na vlastní kůži od stavení ke stavení. 
A tak se pestrobarevný vláček masek proplétal tři hodiny obcí 
Lnáře, až do chvíle než dorazil na poklidné místo restaurace 
„Na Panské“, kde se konala závěrečná masopustní merenda. Ta 
se za přispění hudební skupiny „Minimax“  protáhla až do ran-
ních hodin.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem maskám, které se zú-
častnily masopustního průvodu, občanům za pohostinnost, paní 
starostce Maškové, která nám dala povolení k průvodu a také 
hudebnímu doprovodu, který nám vyhrával jak v průvodu obcí, 
tak „Na Panské“. 
Zvláštní poděkování patří paní Cifrákové, majitelce restaurace 
„Na Panské“, která nám zapůjčila jídelnu a ještě připravila bo-
haté a chutné občerstvení. 
Těšíme se na další akce a přejeme si, aby byly tak úspěšné jako 
letošní masopustní rej.
Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře

GALERIE A INFOCENTRUM TVRZ LNÁŘE
PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ A VÝSTAV 
NA DUBEN A KVĚTEN
Přednášky (z cyklu „Vybrané kapitoly a osobnosti z historie 
Blatenska“)
 16. 4., 17:00, Zámek Lnáře – kaple sv. Josefa 
ZNÁMÝ NEZNÁMÝ JOHANN HOFFMANN
Zapomenutý umělec a jeho odkaz na Blatensku (přednáší Mgr. 
A. Šmilauerová, KTF UK)
 2. 5., 14:00, Zámek Lnáře – společenský sál
„KDO BYL GENERÁL VLASOV?“ 
Kontroverzní osobnost 2. světové války a její význam pohle-
dem současného dějepisectví (přednáší Mgr. Tomáš Jakl, VHÚ 
v Praze)
VÝSTAVY
9. 4. – 31. 5., Tvrz Lnáře
ZÁMECKÉ PARKY BLATENSKA
(výstava fotografií doplněná heraldickými kresbami)

10 LET SVATEBNÍCH OBŘADŮ NA 
ZÁMKU LNÁŘE
Letošní rok a letopočet s desítkou 
na konci má symbolický význam 
i pro Zámek Lnáře. Desetileté 
výročí, kdy byly jeho interiéry 
poprvé zpřístupněny pro konání 
tak významné události v životě 
každého člověka jako je svatební 
obřad a svatba samotná. Za toto 
období si v jeho krásných fres-
kových sálech, barokní zámecké 
kapli sv. Josefa a romantickém 
zámeckém parku řeklo své ANO 
již několik stovek manželských 
párů a to včetně církevních, stří-
brných a zlatých svateb.
Oblíbenost Zámku Lnáře je nejen díky možnosti výběru z ně-
kolika obřadních míst, ale také jedinečné nabídce prožít zde 
svůj slavnostní den celý. Mimo vlastního svatebního obřadu je 
zde možné uspořádat slavnostní oběd, hostinu, ale i kompletní 
oslavu včetně ubytování v Zámeckém penzionu. Novomanželé 
si mohou pro svoji romantickou svatební noc vybrat i jeden ze 
tří historických apartmánů a uchovat si tak nevšední vzpomínku 
a zážitek na celý život.
K připomenutí tohoto desetiletého výročí připravila Správa 
zámku několik akcí pro širokou veřejnost i budoucí manžel-
ské páry. 
 20.2., 27.3. a 24.4. tzv. Svatební exkurse, kdy si mohou 
snoubenci nezávazně prohlédnout obřadní sály a další prostory 
zámku a získat i další informace k organizaci vlastního svateb-
ního dne. 
 28.5. Vernisáž výstavy fotografií mapující desetiletí svatebních
obřadů na Zámku Lnáře. Výstava potrvá do 27.6.
 29.5. 1. SVATEBNÍ VELETRH NA ZÁMKU LNÁŘE  
Organizovaný společně se Svatební agenturou Svatava ze Stra-
konic. V tento den budou v prostorách zámku probíhat prezen-
tace firem, dodavatelů a doprovodných služeb, zajišťujících vše
potřebné pro svatby, jejich přípravu a organizaci. Ve Velkém 
reprezentačním sále módní přehlídky společenských, ale přede-
vším svatebních šatů a doplňků a další doprovodný a kulturní 
program. Součástí celé akce bude od 19 hod. i netradiční ta-
neční zábava na zámeckém nádvoří, noční prohlídka zámku a 
půlnoční ohňostroj.
Více informací o chystaných akcích a svatebních obřadech zís-
káte na:  www.lnare.cz/zamek  (M.U.)
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MYŠTICE
Masopust v Myšticích počtvrté 
20. února se opět 
sešly maškary 
a maškaři, aby ab-
solvovali snad již 
tradiční Masopust-
ní průvod našimi 
obcemi. Trasa 
letošní trachtace 
vedla přes Myš-
tice, Svobodku, 
Výšice a Kožlí 
zpět do Myštic. 
Přebohatá sněhová 
nadílka pak udala 
ráz celé této akce, která se musela obejít bez koňského doprovo-
du. Na Svobodce jsme byli pohoštěni srnčím gulášem od Sama 

Pepy Hanzlíka. Nejlepší maska opět nebyla zvolena. Na titul 
nejvíce společensky unavený maškarník pak aspiroval náš sta-
rosta. Budiž mu postel měkká.

Po mnoha letech ples v Myšticích
13. února po dlouhých 12 letech, kdy nebylo v zásadě možné 
užívat KD v Myšticích, místní hasiči uspořádali ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Labuť ples. Myslivecký ples jako 
takový se zde konal naposled dokonce před dvaceti lety. Po-
měrně bohatá tombola, ale určitě nejen ta, přilákala téměř dvě 
stovky plesajících účastníků, kteří si akci určitě užili. O úvod se 
postaraly mažoretky ze skupiny Presiozo. K poslechu a zejména 
k tanci pak hrál band pana Koubka.
 

Jihočeský folklorní soubor z Volyně
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Připravované akce v obci
 KOUPÁNÍ V LABUTI - jen pro otrlé - pokud nebude ryb-
ník pod ledem. Tato akce se měla původně konat 6. března, ale 
pro opravdu nepříznivé podmínky jest přesunuta na sobotu 20.3. 
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
 27.3. večer - VESELÍ POZŮSTALÍ - country akce v KD 
Myštice
 3.4. večer - v rámci akce Velikonoční mydlenice hraje v KD 
Myštice M.E.K. - hudební seskupení bez komentáře
 17.4. - KD Myštice - DOUBRAVANKA
 24.4. - metalová noc v KD Myštice kde budou hrát HAND 
GRANADE, D.N.A. MAILSTROM, STREEDFIGHTERS  

Stručně z obce Myštice
Obec podala v těchto dnech žádosti o granty a dotace.
1. Grant Jihočeského kraje – živá kultura. Realizovat by se 
v případě přidělené podpory měla začátkem léta výstava obrazů 
a fotografií paní Aleny Jakubíkové a souběžně s touto výstavou
by proběhl cyklus přednášek o životě s onkologickým onemoc-
něním.
2. Grant Jihočeského kraje  - na obnovu inventáře v kulturním 
domě.
3. Dotace z Programu rozvoje venkova podaná přes Místní 
akční skupinu Svazku obcí Blatenska týkající se také obnovy 
inventáře v kulturním domě.
4. Grant Jihočeského kraje – podpora na obnovu objektů evido-
vaných jako kulturní památky
5. Dotace z úřadu práce na podporu zaměstnanosti. 

PŘEDMÍŘ
Zima, která letos opět ukázala svoji sílu, snad již svoji nadílku 
vyčerpala a můžeme se těšit na období prohřáté slunečními 
paprsky.
V následujícím období bude obec jako každoročně organizovat 
svoz objemného a nebezpečného odpadu. Informace o termínu 
a organizaci budou zveřejněny na úředních deskách v každé 
části obce. Při té příležitosti chci upozornit, že kdo nebude mít 
do konce března uhrazeny poplatky „za odpad a za psy“, může 
očekávat, že bude postupováno dle Obecně závazné vyhláš-
ky, která v čl.19 uvádí: „Při nesplnění poplatkové povinnosti 
tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve 
správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. 
Takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky 
lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla“.
Doufám, že nebude potřeba žádné sankce použít.
V současné době očekáváme, jak dopadnou naše žádosti o 
dotace. Zatím žádáme o příspěvek na opravu požární nádrže v 
Řištích, jelikož tato akce v minulém roce nebyla realizována, 
je podána žádost o finance na úpravu veřejných prostranství,
za pomoci firmy Corporin s.r.o. Strakonice proběhne výběrové
řízení na zhotovitele prací na „obchvatu“ části obce Řiště, kde 
realizace rovněž záleží na tom, jaký objem finančních prostřed-
ků se podaří získat.
Do následujícího období přeji všem hodně zdraví a pohody.

Jubilea
Životní výročí si v těchto dnech 

připomínají tito občané:
 Josef Pečený (85) - Metly, Anna 

Benešová (85), Jiřina Jíchová (75), 
Jan Solar (65) z Předmíře a Marie 

Seidlová (65) ze Řišť.
Zastupitelstvo obce všem 
oslavencům přeje pevné zdraví, 
štěstí, klid a pohodu.

Karel Palivec, Předmíř

RADOMYŠL
Sáňkařský víceboj
Každoročně, hned jak napadne sníh, pořádají ženy z Rado-
myšle pro děti závody. Letos se dostavilo 18 závodníků a asi 
15 fanoušků. Závody na bobech jsou brnkačka, lopata už je 
těžší, duše z traktoru dá zabrat, ale smaltovaný lavor po babičce 
– nóóó, to už je věda. Jede si kam chce, točí se jak vrtule a ne-
poslechne. Zkušení závodníci ví, že musí zapojit všechny čtyři 
končetiny.
Jezdilo se se zápalem a za hlasitého povzbuzování. Odměnou 
byl všem kopec srandy, sladkosti a drobné předměty. Na závěr 
nám jedna šikovná maminka přinesla teplý čaj rozdaly se ceny 
a hurá do tepla.
Pochvalu si zaslouží i parta mladých pomocníků, kteří měřili 
čas a asistovali při řešení a odstraňování „nehod“.
Za ČSŽ  v Radomyšli Blanka Matoušková

Plaváčci
V rámci hesla“Nuda nás nedostane“ jsme o jarních prázdninách 
vyrazili do Čestlic plavat. Plaváčků rozmanitého věku bylo 
tolik, že jsme snadno zaplnili dva autobusy. Těšení bylo velké, 
nálada dobrá a šofér příjemný. I přes menší bloudění jsme do-
razili včas. Ti, co to znali, hnali dopředu. Ostatní jim v patách. 
Popoběhnout 400 metrů a - - -  jsme tam. Vystát frontu u vstupu, 
převléct a hurá do vody. Kam dřív? Nejdřív koukáte a potom 
prostě hupnete do nejbližšího řečiště a necháte se nést. Po cestě 
si vylezete a jdete na to.
Caparti do sestavy mělkých bazénů, neplavci do dětského, plav-
ci do velkého nebo k rybám, omladina na tobogány a skluzavky. 
Za chvíli jste všude a nestíháte sledovat děti. Vylezou nahoru 
a vyjedou jinde než je čekáte. Odběhnou a někde se zdrží, no 
prostě dřina. Kdo to nezkusil, nevěří. Snad snáze uhlídáte pytel 
blech. Naštěstí jsou tam přísní plavčíci a každou rozvernost 
hned „utípnou“.
Jsem člověk skeptický na reklamy, ale tady můžu říct, že re-
klamy nelžou. Rozumný přístup u kas, příjemné vystupování 
personálu, občerstvení u nosu, pestrá nabídka všeho možného 
vyžití. Musím říct, že každý od miminek a dětí, k puberťákům, 
dospělákům i seniorům si užil svoje. Vyzkoušeli jsme proudy, 
protiproudy, vířivky, solnou jeskyni, bazény, trychtýř, 6 tobo-
gánů, vlnobití, pirátskou loď, skluzavky, samozřejmě jídelnu aj..
Pěkně utahaní jsme po 6 hodinách usedli do autobusu a hurá 
domů. Někteří stihli i KFC a obchody. Doufám, že všichni 
spokojení usnuli. Je moc fajn, že starostka paní Vohryzková, 
starostka obce Hajany, něco takového zorganizovala. Věřím, že 
nás příště zase vezmou s sebou. Zaslouží si poděkování za její 
čas a dobrou organizaci. 
 Za Radomyšláky Blanka Matoušková
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V naší Radomyšlské DPS se pořád 
něco děje
Ještě žijeme povánoční atmosférou a vzpomínáme, jak nám 
přišly to čekání na vánoční svátky zpříjemnit děti ze Základní 
školy pod vedením Mgr. Luboše Mráze zazpíváním vánočních 
písní a koled. Dětičky z místní MŠ nám pod vedením p. učitel-
ky Dany Majerové uvedly pásmo vánočních říkanek a zazpívaly 
koledy.
Přišli nás postrašit i čerti, anděl a mikuláš, vypadali strašidel-
ně, měli masky až z nich šla čertovská hrůza.
Za vánoční výzdobu do našich oken vděčíme pilným rukám 
paní Blanky Peterkové. Její nové nádherné dekorace, vánoční 
přání, mají spousty obdivovatelů. Proto se nám dobře posedělo 
v našich společných prostorách. Paní Blanka Matoušková nás 
pozvala na Mikulášsko besídku do ZŠ Radomyšl, kde bylo hu-
dební vystoupení a nadílka s občerstvením. Všem se vystoupení 
líbilo.
Místostarostka Mgr. Eva Čapková nám předala vánoční 
přáníčka a malé dárečky, které nás potěšily. Chceme poděko-
vat celému zastupitelstvu za přání k vánocům. 
My tři králové jdeme k Vám.. Tak zněla slova koledníků, kteří 
zavítali mezi nás a většina přispěla do kasičky označené logem 
„charita“.
Začala mezi nás docházet terapeutka Irenka Petříková, která 
přichází na přátelské povídání „ Společenské procházky“.
I my jsme se zúčastnily přednášky ak. malíře J. V. Novotného 
,který byl oceněn titulem „Významná osobnost roku“. Měli 
jsme tu čest, nechat si vlastnoručně podepsat knihu „Cesty prá-
cheňským domovem“. Tuto knihu je možné u nás zakoupit v 
DPS – infocentrum.
Hodně jsme si zavzpomínali na staročeskou pouť, taneční 
vystoupení, baráčnickou slavnost, krojovaný průvod obcí 
a nádherné scénky. To byla úžasná pouť!!! A také nezapome-
nutelný zážitek na divadelní hru „Podskalák“, který se nám moc 
a moc líbil. Písničky z představení si notujeme ještě dnes.
Velice zajímává a varovná pro nás byla přednáška pro seniory 
pořádaná Policií ČR. Informovali nás, jak se chovat a zabránit 
vstupu neznámých osob do domu.
Naše obyvatelka paní J. Machníková se stará o význam-
ná výročí a dává zahrát pro potěšení písničky na přání v 
českém rozhlase v Č. Budějovicích a to nejen naším obyva-
telům, ale i spoluobčanům Radomyšle. V infocentru zákazní-
kům poradí a seznámí s okolím, historií městečka a jeho památ-
kami. Co přináší denní tisk a co nového ve světě nás informuje 
p. Hacklová.
Zima už je pro nás nějak dlouhá, tak když se něco děje, lépe 
i ubíhá zimní čas. Dostali jsme „dekoračku“ a už jsou nápady 
na světě. Odpoledne místo posezení, spousta práce jak vylepšit 
prostory, ve kterých se pohybujeme.
Paní Vintrová zasedne k šicímu stroji a už se jí pod rukama 
společně za asistence p. Švihovcové vytváří nové potahy na 
židle a sedačku. Je to hezky veselé. Jsou velice šikovné.  Dále 
se starají o kytičky, které chtějí stálou pozornost a odvděčí se 
hezkými květy.

V poslední době nás navštívily masky. Byla jich spousta a by-
lo veselo. Pan farář nabádal k účasti na nedělních bohoslužbách 
v kostele. Kouzelný medvídek Pú se k nám batolil a chtěl pří-
spěvek na medíček. Komeník zase za vymetání sazí z komína.. 
Byl to veselý masopust jak má být.
Teď čekáme na zářivé sluníčko a s ním i radostné velikonoce. 
Děkujeme všem, kteří za námi zajdou a potěší nás návštěvou.
Každý si může u nás v infocentru zakoupit pohlednici, DVD, 
knihy o Radomyšli i okolí.
 Anna Pichlíková, pečovatelka.

Velikonoční zdobení a trhy
ČSŽ zve všechny na doplněné o ukázky zdobení vajec voskem
Kdo bude chtít, může vyzkoušet – uvítáme vlastní vyfouklá 
vajíčka!
KDY? 28. 3. 2010 od 14 -16:00 
hodin ve volební místnosti na ÚM 
Radomyšl. Těší se na vás řada 
prodejců:
- zahradní dekorace
- čajů
- velikonoční dekorace
- ÚSP Osek
- p. Kutíková
- a jiní

LESKOVICE
Za poslední roky 
se toho v naší obci 
změnilo hodně. 
Opravily se komuni-
kace, obecní rozhlas, 
kaplička, návesní 
rybník a mnoho 
dalších věcí. Hlavně 
se nám však podaři-
lo postavit krásnou 
novou klubovnu. 
Díky ní se opět ob-
novil i společenský 
život. Mladí hasiči začali soutěžit v požárním sportu a dost 
často přivezli pohár pro vítěze. Ženy si chodí pravidelně každý 
pátek zacvičit. V klubovně se v květnu schází maminky, aby 
oslavily svůj svátek, zatímco mužská část se stará o blaho dětí. 
V létě se u nás pořádá soutěž v kopané. Děti a rodiče o letních 
prázdninách táboří (ilustrační foto Hana Hoštičková) a soutěží 
na louce za vsí. V zimě se všichni těší na oblíbený dětský karne-
val a masopustní průvod. Stále se něco děje.
Samozřejmě ne vždy je u nás jen idyla. Jedno je ovšem jisté. 
Lidé tady stále ještě umí vzít za práci a  soused souseda tu ni-
kdy nenechá bez pomoci. 
Jak se žije v naší vesničce? Jedním slovem dobře. 

 

BH
 Kaplička v Leskovicích
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SEDLICE
Městská památková zóna Sedlice
Území historické části obce Sedlice bylo Vyhláškou Minister-
stva kultury ČR ze dne 1.4.2003 prohlášeno památkovou zónou. 
K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického pro-
středí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemo-
vitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními 
komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými 
porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují vý-
znamné kulturní hodnoty, může orgán státní památkové péče, tj. 
Městský úřad Blatná, při svém rozhodování stanovit podmínky, 
které omezují stavební a jiné úpravy v zóně. 
Vlastníci  objektů jsou v souladu s § 14 odst . 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, po-
vinni vyžádat si předem k zamýšleným akcím obnovy závaz-
né stanovisko státní památkové péče, a to v případě:
- zamýšlené stavby
- stavební změny (osazení střešních oken, zateplení objektu, 
nové otvory pro okna a dveře)
- udržovacích prací (oprava a výměna oken, dveří, nátěr a opra-
va fasád, výměna střechy a klempířských prvků)
- osazení reklamního značení provozoven apod.
Pokud vlastníci provádějí uvedené  úpravy objektů opomenu-
tím tohoto postupu, nejen že památková zóna tak nevhodnými 
stavebními zásahy zásadně degraduje, ale zde musí přistupovat 
státní památková péče k sankciování, u fyzických osob může 
uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč, u právnických pak až do 
výše 4 mil.Kč. Informace o vymezeném území MPZ Sedlice na-
leznete na stránkách www.blatna.eu v odkazu státní památková 
péče, stejně tak jako další materiály k podání žádosti o závazné 
stanovisko či údaje o grantech. S jakýmkoli dotazem můžete 
kontaktovat odbornou organizaci státní památkové péče, tj. 
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, či správní 
orgán, tj. Městský úřad Blatná
Jitka Říhová, referent státní památkové péče
Městský úřad Blatná 

OBORA SEDLICE
Historické prameny sahají hluboko
První písemné zmínky o oboře se vztahují k r. 1732, kdy obor-
ník Matěj Rys pokřtil svého syna Martina. Mnohem důležitější 
zmínkou je však ta, která uvádí, že v letech 1735 - 1742 byla 
dnešní obora obehnána kamennou zdí. Dnes jde o jednu z nej-
větších cenností obory. V 70. letech minulého století bylo zdivo 
provizorně opraveno betonem a jeho rekonstrukce probíhá do-
dnes. Na zdi, která je dlouhá 6230 metrů s výškou pohybující 
se v rozmezí 2,2 - 2,6 metrů, je vidět, jak každý úsek po úseku 
stavěl jiný poddaný rodu Černínů, majitelů tamního panství. 
Černínové vlastnili oboru až do r. 1753, kdy přešla sňatkem do 
majetku rodu Lobkowitzů. Poslední majitel obory pocházející 
z tohoto rodu, Jiří Kristian, byl vášnivým lovcem a automobi-
lovým závodníkem. To se mu však stalo osudným. V r. 1932 se 
zabil na závodním okruhu a obora přešla do majetku jeho sestry 
Lidmily, provdané za člena rodu Liechtensteinů. Také proto je 
dnes obora v majetku státu, protože tomuto rodu nebyly his-
torické majetky vydány. V r. 1935 pronajala Lidmila oboru dr. 
Mikulejskému z Prahy. Až do r. 1945. Tehdy přišlo historicky 
„nejčernější“ období. Silnice vedoucí podél obory byla demar-
kační linií mezi sovětskou a americkou armádou. Američané 
stačili přijet dříve a v oboře se lovecky „vyžili“. Co nestihli 
oni, dokončila sovětská armáda. Zdecimovaná obora byla po 
válce zrušena. V r. 1973 však došlo za přispění několika lesníků 
k jejímu obnovení. Zatímco původní obora sloužila k chovu 
především jelení a později černé zvěře, v r. 1973 byl obnoven 
pouze chov divočáků, jeleni se do obory již nevrátili. O tři roky 
později došlo k rozdělení území obory na dvě části - pro černou 
a daňčí zvěř.
DAŇČÍ A ČERNÁ ZVĚŘ DOHROMADY?
Zajímavostí obory je bezesporu šestiúhelníkový tvar, přičemž 
z každého rohu vybíhá cesta do jejího středu. Na průsečíku cest 
stojí zrenovovaný původní sloup s kovovými písmeny označují-
cími sousední porosty. Z tohoto místa se nabízí velmi zajímavý 

pohled na všechny strany ve směru jednotlivých cest. Oboru na-
příč rozděluje plot, přičemž celková výměra oborní plochy 255 
ha je téměř přesně rozpůlena na dvě části - pro černou a daňčí 
zvěř. Charakter přírodního prostředí je v obou částech odlišný. 
90 % plochy obory zaujímá les, zbytek tvoří louky. U divokých 
prasat převažují jehličnany s dominujícím smrkem. Slunnější 
„daňčí“ polovina má převahu listnáčů, zejména staletých li-
pových a dubových stromořadí. Celkově je poměr listnatých 
a jehličnatých dřevin vyrovnán na 1:1. Nadmořská výška obory 
je v rozmezí 449 – 499 metrů nad mořem.
Východní polovina obory byla zejména díky vhodným pří-
rodním podmínkám určena pro chov černé zvěře. Velkou část 
této poloviny obory tvoří vlhká až podmáčená stanoviště, kde 
mají divočáci četná kaliště. Jak již bylo uvedeno, černá zvěř se 
v oboře znovu chová od r. 1973, kdy se dovnitř podařilo uzavřít 
tlupu o 12 kusech. Podle Miroslava Vejmělka, předchozího 
oborníka, jde o základ dnešního chovu. Postupně se podle po-
třeby dovážela zvěř k oživení chovu z různých míst republiky 
- z Rokycanska a Borovan, z Poněšické obory a z obory Sedlo-
ňov. Posléze dovezený kus - kňour Pepík - pocházel ze Sloven-
ska a do obory byl vypuštěn v r. 2004.
Po společenských změnách a transformaci státních lesů se 
v r. 1992 ulovilo více kňourů, což ovlivnilo výši lovu v násle-
dujících letech, ale naštěstí to nemělo vliv na kvalitu populace. 
V současné době je početní stav černé zvěře udržován na 100 
kusech. Poměr pohlaví je pochopitelně ve prospěch kňourů 
(3:1). Selekce průběrných kusů probíhá již ve věku selat, nej-
později lončáků. Kňouři se nechávají dorůst věku 8 - 10 let, kdy 
jejich zbraně dosahují medailových hodnot. Mnohý myslivec by 
možná očekával, že v tomto věku budou kňouři nejsilnější i ve 
zvěřině. Není tomu tak. Největší hmotnosti dosahují kolem šes-
tého roku, poté jejich hmotnost postupně klesá a v době ulovení 
váží průměrně 100 kg. Ročně se v oboře uloví sedm až deset 
medailových kňourů. Dosud nejsilnější trofejí jsou zbraně se 
133,25 b. CIC (2005). Jde o národní rekord.
A co daňčí zvěř? Na základě znaleckého posudku vypracova-
ného Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti 
ve Zbraslavi v r. 1976 byla západní část obory vyhrazena pro 
chov daňčí zvěře. Základem dnešního chovu se stala zvěř z obor 
Březka (39 %), Jabkenice (24 %), Veltrusy (17 %) a ze Staré 
obory (12,5 %). Protože vetruská zvěř pochází rovněž z Březky, 
je možné konstatovat, že nadpoloviční většinu základu chovu 
tvoří zvěř z této obory. První zvěř byla do Sedlic přivezena 25. 
ledna 1977 právě z Březky, další v r. 1978 z Veltrus a Staré 
obory, v r. 1980 opět z Březky, v letech 1982 a 1986 z Jabkenic 
a v r. 1986 z Podčejku. V r. 2000 došlo k osvěžení krve zvěří 
z obory Klentnice, v r. 2001 z Hukvald a zatím poslední dovoz 
pochází z obory Podčejk.
Stavy daňčí zvěře se pohybují kolem 120 kusů při poměru 
pohlaví přibližně 1:1. Ročně se v oboře uloví kolem dvaceti 
daňků, přičemž bodově se trofeje pohybují od průběrných až po 
kapitální silnějších 200 bodů CIC. Nejsilnějším daňčím lopatám 
bylo naměřeno 206,06 b. CIC (1992).
Pro zpestření chovu bylo do části s daňčí zvěří v posledních 
letech vypuštěno několik jedinců Siky Dybowského. Chov je 
teprve v počátku, odstřel se plánuje až na letošní rok. 
V plotě rozdělujícím oboru na poloviny je několik průjezdných 
bran s rošty. Ty se v mnoha oborách nevyužívají, asi proto, že 
se neosvědčily. Personál sedlické obory však počátečními ne-
úspěchy nedal odradit a po mnoha pokusech našel „tajemství“ 
výroby roštů, přes které černá ani daňčí zvěř nepřejde. Průměr 
použitých trubek musí být 50 mm a mezera mezi nimi 65 mm. 
Šířka roštu je 3 m a délka 4 m. Důležitá je i hloubka příkopu 
pod roštem, která nesmí klesnout pod 50 cm. Pro úplnost je 
třeba uvést, že přes takový rošt se naučil přecházet pouze jeden 
kňourek, který v zimě zřejmě považoval zasněženou traverzu 
držící rošt za cestičku, možná za padlý strom přes terénní vlnu. 
PÉČE O ZVĚŘ
V oboře jsou zaměstnáni dva lidé: oborník ing. Jindřich Bro-
žovský, který je současně revírníkem a jeho pomocník Michal 
Švec. Oba se starají o chod obory, věnují se průběrnému odstře-
lu, zajišťují krmení zvěře a další provozní záležitosti.
Díky směrnici pro hospodaření v oboře vznikají dobré pod-
mínky pro chov černé i daňčí zvěře. Na vhodných místech jsou 
průběžně vysazovány plodonosné dřeviny, nedávno byl v části 
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pro daňčí zvěř založen 
nový pastevní les, probíhá 
rekultivace pastvin. Lesní 
hospodářství je významně 
přizpůsobeno myslivosti.
Černá zvěř je z pohledu 
krmení jedním z nejná-
ročnějších druhů, který 
vyžaduje denní přísun 
potravy. Nosným krmi-
vem je ječmen, přičemž 
potřebná dávka je asi 
jeden kilogram na kus 
a den. Za rok se v oboře 
spotřebuje kolem 80 tun 
tohoto jadrného krmiva. 
Krmivo je předkládáno na 
pěti zpevněných místech 
přímo na zem. Zpravidla 
se rozhází na velké ploše, 
aby se k němu dostala pokud možno veškerá zvěř a „zabavila“ 
se co nejdéle. 
Pro daňčí zvěř je důležitý oves a luční seno, které personál suší 
na loukách mimo oboru. Nespasené louky se udržují sekáním. 
Ročně se v oboře spotřebuje kolem 15 - 20 tun sena. Má k němu 
přístup i černá zvěř - bachyně ho využívají při budování zálehu 
před metáním selat. Daňkům je jadrné krmivo předkládáno pou-
ze do stabilních koryt a seníků. Těchto krmelišť je sedm. V do-
bě parožení se jim do něho přidává Roboran.
Kromě uvedených krmiv je oběma druhům předkládána řepa 
a v malém množství i brambory (především prasatům). Divočá-
ci také dostávají zbytky z provozovny na zpracování ryb. Někdy 
se povede sehnat levnější kukuřici nebo zbytky z pekáren.
Nutno dodat, že díky vhodným přírodním podmínkám si oba 
druhy chované zvěře dokáží najít podstatnou část potravy samy, 
zejména v semenných letech dubů. Tehdy zvěř ani nechodí ke 
korytům či na krmeliště.
Oborník spolupracuje s veterinárním lékařem při zajištění léčby 
zvěře antiparazitárními přípravky, např. Cermixem a rovněž při 
veterinární péči např. při odchytu živé zvěře.

JE LIBO MEDAILI? 
Každý rok si 
připomínáme 
konec masopus-
tu. Celý týden si 
děti s p. učitelkou 
zdobily své třídy 
Berušek a Zajíčků 
a zhotovovaly 
papírové masky.
Ve čtvrtek 25. 
2. začal pravý 
maškarní rej. Děti 
se převlékly za 
pohádkové hrdi-
ny, zvířátka, ale 
i novodobé Spi-
dermany a roz-
tančily celou naši 
školičku.
Po představení 
masek se na kar-
neval dostavili 
zástupci hmyzího 
rodu: motýl – p. 
uč. Hálová, beruš-
ka – p. uč. Bene-
šová a vosička - p. uč. Jarešová. K všeobecné zábavě se přidali 
i Křemílek - p. Prokopcová a Vochomůrka - p. uč. Pohanková.
Ve třídě děti společně s dospělými soutěžily o sladkou odměnu 
a nakonec přijaly od motýla slavnostní medaile. 
Lidové písničky i dětské hity zněly v MŠ po celý den.
A bude na co vzpomínat… Za MŠ Sedlice Jana Hálová

MAŠKARNÍ KARNEVAL V ZŠ SEDLICE
Stalo se již tradicí, že 
deváťáci pořádají pro své 
mladší spolužáky maškarní 
karneval. Letos proběhl 
první úterý po jarních 
prázdninách, tedy 23.2. 
v tělocvičně. Dopoledne 
předvedli masky žáci 
1. stupně, po obědě je vy-
střídali kolegové z druhého stupně. Organizátoři připravili dis-
kotéku, řadu soutěží a pro vítěze sladké odměny. Pro pořadatele 
pak bylo odměnou poděkování mladších kamarádů za podaře-
nou akci a zpříjemnění prvního poprázdninového týdne.  
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TCHOŘOVICE
Maškarní bál
I ve Tchořovicích se konal maškarní bál pro děti, bylo to dne 
20. 2. 2010, dětiček bylo méně než v loňských letech, ale i tak 
se vydováděly a odnesly si nějaké dobrůtky a odměny.“
 Tereza Ptáčníková

TŘEBOHOSTICE
Koncert pro milovníky dechovky 
a lidových písní
V neděli 14. února 2010 se konal v KD Třebohostice koncert 
Malé muziky Nauše Pepíka, který slovem i zpěvem doprovázel, 
mimo zpěvačky Jindřišky Novotné, třebohostický rodák a zá-
roveň iniciátor této zdařilé akce Ing. Josef Kalbáč. Neformálně 
zde oslavil i své nadcházející kulaté 70. narozeniny. Celou akci 
zajišťoval také Svaz dobrovolných hasičů a Svaz žen z Třebo-
hostic, které napekly v tomto masopustním čase výborné kob-
lížky.
Ing. Kalbáč zajistil pohoštění na švédské stoly v jídelně KD, 
jako např. salámy, tlačenky, šunku, zákusky a výborné morav-
ské víno, bílé i červené, z Kobylí i s odborným naléváním z 
koštéře panem Ing. Františkem Stlukou.
Milovníci lidových písní se sešli nejen z obou obcí, ale i z širo-
kého okolí, a tak byl celý sál zaplněn. Kromě místních návštěv-
níků přijeli Ing. Kalbáče pozdravit také významní hosté: PhDr. 
Ivana Říhová, místostarostka Strakonic, Ing. Jaromír Talíř, 
náměstek ministra kultury a předseda KV KDU – ČSL Jiho-
českého kraje, Ing. Luboš Peterka, starosta Městyse Radomyšl, 
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel odboru regionálního rozvoje Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, pan Jaroslav Moule, starosta obce 
Dražíč, kde je p. Ing. Kalbáč čestným občanem. Fotografický i
filmový záznam obstarával redaktor pan Petr Pučelík a redaktor
Strakonické televize pan Robert Malota.

V průběhu koncert byl také pokřtěn 2. díl zpěvníku s názvem 
„Písničky, které ani čas neodvál“. Autoři Ing. Josef Kalbáč (slo-
va) a Jiří Nestřeba, bubeník kapely Josefa Nauše, který písně 
opatřil notami. Dále se křtilo i CD s názvem „Zafoukej větříčku 
od Sušice“ Malé muziky Nauše Pepíka. Tato dechovka pochází 
z Kejnic a , jak řekl Ing. Kalbáč, je výbornou pokračovatelkou 
slavné šumavské kapely Karla Polaty ze Sušice.
Ing. Kalbáč seznamoval posluchače s významnými hudebními 
skladateli jako např.: V. Bláha, Fr. Kmoch, J. Poncar, R. Lang, 
J. Hotový, F. Poupě, K. Vacek, K. Valdauf, J. Vejvoda. Závě-
rem vyzdvihl dílo českého písničkáře Karla Hašlerka, jemuž 
měl čest odhalit pamětné desku v koncentračním táboře Mau-
thausen, kde byl Hašler, velký vlastenec a muzikant, umučen 
naprosto nelidským způsobem (poléváním studenou vodou za 
-24o C). Ing. Kalbáč se poklonil jeho památce jako senátor.
Rovněž zajímavé bylo povídání o původu uváděných písní, jako 
např. „U Tvorova na vršíčku“, „Na moravské Dyji“ a další.
Ing. Kalbáč připomněl i některé výroky slavných osob, řeče-
ných na oslavu lidové písně. Např. Albert Einstein: „Až přesta-
nou lidé zpívat, nastane konec světa.“ Karel Hašler: „Život je 
jako divadlo, jak herci na jevišti. Po každém herci života při-
chází herec příští. A tak to, že, i s písničkou, s tou českou písní 
bývá. Někdo ji zná a zahodí, druhý ji zvedne a zpívá.“
Bylo to milé a příjemné poslouchání, při kterém utekly 4 hodiny 
koncertu i ochutnávání dobrot a pití. Známí se setkávali, pode-
batovali a panovala vskutku výborná nálada v tomto masopust-
ním čase. Hezký a vtipný byl rovněž dárek Malé muziky Ing. 
Kalbáčovi v podobě muzikantské vesty, ve kterých tento soubor 
vystupuje.
Závěrem se celý sál s chutí zazpíval píseň: „Zůstaň tu s námi, 
muziko česká“ a úplně poslední Hašlerovu píseň „Ta naše pís-
nička česká“.
Růžena Vokrojová
Kronikářka obce Třebohostice
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UZENIČKY
Aktuality z obce Uzeničky
V sále kulturního domu, který byl v loňském roce opraven do 
dnešní podoby, se uskuteční, respektive byl uskutečněn, hasič-
ský ples tří sborů: Uzeničky, Uzenice a Chobot. Doufejme, že 
se tato kulturní akce vydaří a účastníkům se v novém prostředí 
bude líbit. Přáním obce je, aby pořádání různých kulturních 
a společenských akcí bylo častější a vložené prostředky splnily 
svůj účel.
V letošním roce bude obec v souladu s dlouhodobým plánem 
prací rekonstruovat  a rozšiřovat veřejné osvětlení v Uzeničkách 
a části Černívsko. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z pro-
gramu POV Jihoč. kraje. Aktuálně probíhá jednání, které určí 
technické požadavky akce. Bude zveřejněna „Výzva“ pro výběr 
dodavatele prací. 
Letošní zima se postarala o zvýšené náklady na prohrnování 
a úklid sněhu. Myslím, že v rámci našich možností a odpověd-
ného přístupu pana Martina Holuba, který prohrnování provádí, 
se podařilo udržet sjízdnost našich komunikací na únosné míře. 
Ten, kdo s údržbou komunikací nebyl spokojený, ať odpustí 
a případně nabídne svou pomoc nebo služby.
Rád bych připomenul a požádal občany o využívání služeb 
sběrného dvora v Blatné pro ukládání N-odpadů a O-odpadů dle 
přílohy č. 1 k OZV č. 1/2009, kde má obec uzavřenou smlouvu 
s TS v Blatné. Dále je možné předat drobné elektrozařízení a 
spotřebiče do boxu, který odváží firma Rema na OÚ v úředních
hodinách. Třídění komunálního odpadu by již mělo být normál-
ní záležitostí při ukládání do určených sběrných nádob.
Pro osadu Černívsko na silnici III. třídy je zpracován projekt, 
který bude řešit zkapacitnění propustku. Vyvolané jednání pro 
řešení záplavových stavů Jihočeský kraj jako majitel komunika-
ce bude investorem uvedené akce. Při předpokládaném průběhu 
k vydání stavebního povolení by měla rekonstrukce být realizo-
vána v druhé polovině tohoto roku. Tato akce Jihočeského kraje 
odstraní nebezpečné stavy v důsledku velkých vodních srážek, 
při jarním tání sněhu, kdy stávající propustek není schopen svou 
kapacitu vody bezpečně odvézt. Postižení občané a jejich objek-
ty by tak v budoucnu měli být ochráněni.
Závěrem bych rád informoval obyvatele o nemilé skutečnosti, 
že byla uzavřena provozovna pohostinství na žádost provo-
zovatele pana Romana Kaly. Na základě tohoto faktu žádám 
případného nového zájemce a zajišťování této služby, aby se 
neprodleně přihlásil. Podmínky pronájmu ze strany obce budou 
velmi vstřícné.
S blížícím se jarním období přeji všem spoluobčanům hodně 
pozitivních sil a hlavně zlepšení nálady. 
 Zdeněk Sýbek – starosta obce Uzeničky

VELKÁ TURNÁ
Náklady na údržbu komunikací 
Zimní období 2009-2010 přineslo radost pro vyznavače zim-
ních sportů a hlavně děti si sněhu užili dosytosti. Stavění iglů 
a kulovačky byly na denním pořádku. Pouze vyzvači bruslení 
to měli o něco pracnější. Shrnout kluziště od bohaté sněhové 
nadílky bylo leckdy hodně pracné, ale přes to si i bruslaři přišli 
na své. Horší to bylo s organizacemi, které se staraly o sjízdnost 
a údržbu komunikací. Ať už se jedná o SÚS, technické služby 
nebo obce. I z naší obecní kasy se letos vysypalo více peněz na 
údržbu místních komunikací v obci a K.ú. Velká Turná. 
Letos se pluhovalo 3 x více než v minulých zimách. Náklady 
především stouply v pohonných hmotách a opotřebení sněhové 
radlice. Na pluhování se spotřebovalo cca 500 l nafty. K častým 
výjezdům přispělo husté sněžení, ale i nepříjemný vítr, který 
nafoukával sněhové jazyky, které pak znemožňovaly sjízdnost 
komunikací. Po takovéto zimě trpí komunikace především čas-
tějším praskáním a vznikajícími výmoly. V jarním období jsme 
připraveni na opravy a zalévání vzniklých trhlin v komunikaci 
a bude provedeno vyčistění silničních příkopů od náletových 
křovin, znemožňující travní vysíkání. 
Rozmary přírody se opravdu nedají ovládnout.

Dlohotrvající mrazy brzdí venkovní 
práce
Po odtátí sněhové vrstvy – konec února, březen – se každoroč-
ně prováděly práce na údržbě oplocení lesních školek, čistění 
silničních struh od náletových křovin a další drobné činnosti po 
zimě. V letošním roce jsou tyto práce pozastaveny v důsledku 
dlouhotrvajících mrazů, které nepolevují v dnešních dnech ani 
přes den (10.3.2010). Oplocení se težko opravuje, protože ne-
jdou do zamrzlé půdy zatlouct podpěrné kůly na pletivo. Ani 
silniční strouhy zatím nelze naplno čistit pro trvající sněhovou 
pokrývku navátou silnými větry. Na návsi obce bylo v loňském 
roce již započato s úklidem štěrku a prachu a letos je toto všech-
no zatím přimrzlé k vozovce. 
V mrazivých dnech byly proto prováděny údržbářské práce 
na obecních strojích a technice jak ve vlastní, tak i vypůjčené 
dílně. Zaměstnanci OÚ, prováděli drobné opravy a mazání se-
kaček, motorových pil a postřihů. Hlavním cílem bylo připravit 
obecní traktor s vozem na STK, což se podařilo. V současnos-
ti provádíme přípravu na pokládku nové podlahové krytiny 
a opravu stropu v budově OÚ Velká Turná čp.41 (restaurace). 
Pro předpokládanou úpravu budovy čp.30, prodejna potravin 
v obci je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební 
povolení na provedení přípojky vody do prodejny a plynofikace
budovy. 

Činnost SDH Velká Turná 
V letošním roce se SDH-Velká Turná připravuje na první jarní 
okrskovou soutěž v požárním sportu, která se bude konat v pá-
tek 14.5.2010 ve Velké Turné. Hlavním cílem pro sbor je zabez-
pečit organizaci cvičení s přípravou sportoviště. V bezvadném 
stavu musí být také požární technika. Jak motorová stříkačka 
PS-12,tak i zásahové požární vozidlo z roku 1939 - HENS-
CHEL. 
Dalším mezníkem v činnosti sboru bude i malá oslava 105 vý-
ročí založení sboru. Oslavy jsou naplánovány na červenec 2010 
a to pouze v okruhu členské základny sboru. 
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Kulturní akce v Obci 
Co máme za sebou – 13.února prošel obcí Velká Turná maso-
pustní průvod – akci pořádal SDH – Velká Turná. Akce se zdaři-
la. Následoval Obecní bál (27.2.2010). Lístky byly místenkové 
a bylo vyprodáno. Sál se zamykal v půl šesté ráno.
SDH každoročně pořádá v březnu „Dětský maškarní bál 
(6.3.2010) . Dětí byl plný sál i přes nepřízeň počasí. 
Ani každoroční - Vepřové hody - si občané nenechali ujít. 
(13.3.2010) .

Co nás čeká
 19. června – Sjíždění Rojického potoka s odpoledním 
     MISS MOKRÉ TRIČKO 
 7. května – pokládání věnců u pomníku padlým
 14. května – okrskové cvičení SDH – ve Velké Turné 
 26. června - Pouťová zábava - v sále Hospody na Rozhrání. 
 24. července – místní oslavy  105. založení SDH-Velká Turná. 

Pozvání do rekreační oblasti Milavy 
Po rozmrznutí posledního sněhu se začne příroda probouzet 
k životu. Každý vyhledává slunečné dny k vycházkám do příro-
dy, aby načerpal sílu po dlouhé zimě a nasál první jarní sluneční 
paprsky. I rekreační oblast Milavy se začne probouzet k svému 
životu. Začne jarní úklid jednotlivých kempů a veřejného pro-
stranství tak, aby bylo vše včas připraveno pro nadcházející 
letní turistickou sezónu. Již v tomto období se začínají otevírat 
jednotlivé letní restaurace pro osvěžení prvních návštěvníků. 
Tito zatím nekempují. Využívají první jarní slunné dny na pro-
cházky, načerpání síly a sledování, jak příroda ožívá po zimním 
období. Právě v tomto čase je zde přímo ideální prostředí pro 
odpočinek v přírodě. Přijeďte se sami přesvědčit.

Velká Turná dne 10.3.2010 
Místostarosta obce Velká Turná p. Šípek Pavel 

ZÁBOŘÍ
Zápis do první třídy ZŠ
V pátek 
12. února 2010 
proběhl také 
zápis do první 
třídy ZŠ a MŠ 
Záboří. Na děti 
nečekaly žádné 
pohádkové 
postavičky 
jako na mnoha 
jiných školách, 
ale i přesto se 
děti k zápisu 
těšily. Prostře-
dí, do kterého 
přišly, nebylo neznámé. Předškoláci byli již před zápisem na 
návštěvě u svých starších kamarádů. Společně s nimi strávili 
část dopoledne ve škole. Měli připravenou řadu společných i sa-
mostatných úkolů, při kterých budoucí prvňáčci ukazovali to, 
co již umí. Paní učitelka si tak v předstihu udělala nenásilnou 
formou představu o jejich úrovni. Při vlastním zápisu je potom 
možné se věnovat pouze ověření získaných poznatků. Děti se 
ve známém prostředí chovají uvolněně a podávají daleko lepší 
výkony. Ani rodiče tolik netrpí, když jdou děti klidné. I tento-
krát během zápisu budoucí prvňáčci povídali, přednášeli nebo 
zpívali, malovali, skládali i počítali.  Prostě předváděli vše, co 
již umí. Jako vždy všichni dostali za předvedené výkony upo-
mínkové dárečky na „přijímačky“ do školy. O ty se postarala 
paní učitelka ve školní družině.
Jediným problémem zápisu byl malý počet zapsaných dětí. 
Venkovské školy se stále potýkají s úbytkem žáků, který způso-
buje nejenom klesající populační křivka, ale dnes v první řadě 
nedostatek pracovních míst na vesnici. Značné množství dětí 
z obvodu školy potom odchází s rodiči za prací, a tím i školou, 
do měst.
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ZŠ ZÁBOŘÍ
Zdá se mi to, nebo je to pravda? Než jsem se nadál, rok utekl 
jako voda a po nejkrásnějších svátcích roku přichází opět leden. 
A co tento fakt znamená pro mě, učitele tělesné výchovy? Vy to 
nevíte? Pokud máte své ratolesti na ZŠ Záboří, tak určitě ano! 
Jasně, blíží se lyžařský zájezd.
Na první pohled se nic nemění – stejná lokalita (hotel Lipenka 
v Lipně nad Vltavou), stejný termín kolidující s vydáváním vy-
svědčení (to myslím žákům příliš nevadí, neboť aspoň dostanou 
výprask až po horách :-), stejný pedagogický doprovod. Něko-
lik novinek letošní rok přece jen přinesl. Poprvé celá výprava 
zvolila ekonomičtější variantu dopravy a odjela vstříc zimnímu 
dobrodružství auty. Co se dá dělat, krize zasáhla opravdu všech-
ny. Rovněž žáci 7. ročníku absolvovali na šumavských sjezdov-
kách svou premiéru.
Otázek žáků typu: „Pane učiteli, budeme mít letos dost sněhu?“ 
jsem byl letos ušetřen, mozoly na Vašich rukou z neustálého 
odklízení přívalů sněhu by mohly určitě vyprávět. Bílá peřina 
tak předem dávala jistotu, že si určitě zalyžujeme. A opravdu, 
krásně upravené sjezdovky, často se usmívající sluníčko a mini-
mální fronty u vleků – takový byl kolorit letošního kursu.
Bez problémů celý doprovod přežil i počáteční hysterické vý-
křiky začátečníků volající po spálení lyží a o odjezdu domů, 
zdravotník výpravy se do své brašny naštěstí ani nemusel po-
dívat. Závěrečné závody jen potvrdily, jaký pokrok za týden 
všichni lyžnící udělali. Škoda jen, že nominace na olympijské 
hry ve Vancouveru již byla uzavřena :-) A zdá se vám, že jsem 
vylíčil samá pozitiva a nezmínil zápory? Důvod je opravdu na-
snadě. Pokud nějaké byly, tak na ně stejně všichni brzy zapome-
nou a budou vzpomínat jen na to hezké. Vždyť to je na letech 
strávených ve školní lavici to nejkrásnější.
A co závěrečné hodnocení? V podstatě ho za mě udělalo něko-
lik současných i bývalých žáků, když za mnou na konci zájezdu 
přišli s otázkou: „Můžeme jet za rok znovu s Vámi?“

Pomasopustní dny s perníkovou 
chaloupkou v mateřské škole Záboří
Víte, co by se stalo, kdyby Jeníček vylezl na strom a neuviděl 
v dálce světélko? Nebo kdyby děti zaklepaly na dveře perní-
kové chaloupky a o perníček Ježibabu poprosily? A co kdyby 
měla bába doma místo kocoura pejska? Na tyto otázky, a jim 
podobné, hledali odpovědi kluci a holčičky v naší jednotřídní 
mateřské škole.
Nejprve se děti seznámily s klasickou pohádkou O perníkové 
chaloupce Fr. Hrubína, zkoušely jí samy vyprávět podle ob-
rázkových karet a vyslechly si tuto pohádku i zhudebněnou se 
zpěvem a doprovodem klavíru. Pak již byl prostor pro vlastní 
fantazii. Děti pohádku ilustrovaly, vyráběly různé tvary perníků 
a zdobily jimi chaloupku, při společné práci namalovaly veli-
kou Ježibabu a z novinového papíru jí vytrhávaly záplaty na 
šaty, uklízely Ježibabě ve spíži a učily jí, které jídlo je zdravé 
a které nezdravé, počítaly bábě špagety...Také se děti naučily 
pohybovou hru O kocourovi, dováděly při taneční improvizaci, 
na překážkové dráze si vyzkoušely svoji odvahu jako Jeníček 
a Mařenka, když zabloudili v hlubokém lese...Překvapilo mě 
a potěšilo, jak děti až emotivně reagovaly při dramatizaci po-
hádky a jak si rychle zapamatovaly i delší hudební úryvky.
Pohádkou O perníkové chaloupce jsme se zabývali dva týdny, 

během kterých se děti pobavily i něčemu novému přiučily. 
A z toho mám radost. (Mimochodem, kdyby Jeníček s Mařen-
kou Ježibabu o perníček poprosili, tak by jim ho prý stejně ne-
dala...). M. Řandová, MŠ Záboří

Chcete se pochlubit tím, co se 
u Vás děje?

VÝZVA – STOLNÍ KALENDÁŘ 
SOBu NA ROK 2011

Svazek obcí Blatenska žádá 
představitele obcí, neziskových 
organizací, spolků, škol, klubů 
a celé veřejnosti o zaslání 

kalendária kulturních, 
společenských, sportovních 

a dalších akcí, které plánují na 
rok 2011 na území 
členských obcí SOB.

Současně prosíme o poskytnutí 
ilustračních fotografií ze života
našich obcí, fotografií z lesů luk

a strání.
Děkujeme. BH a RV
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PESACH
Svátek Pesach se slaví v měsíci nisanu 
hebrejského kalendáře (březen-duben) 
a je rovněž svátkem pohyblivým. V Iz-
raeli trvá 7 dní, u Židů žijících v tzv. 
diaspoře (mimo Izrael) 8 dní. Nazývá 
se rovněž svátkem nekvašených chlebů 
(macesů), které jsou hlavní součástí 
sváteční tabule spolu s hořkými bylina-
mi (maror). Maces připomíná, že Židé 
opouštěli Egypt narychlo a neměli čas 
čekat až jim vykvasí těsto na chléb. 
Hořké byliny zase symbolizují hořkost 
života v egyptském otroctví. Součástí 
pesachových obřadů bylo v minulosti 
rovněž obětování beránka, o kterém ale 
pohovoříme až později.   

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE
POSTNÍ DOBA
Předvelikonoční půst začínající Popeleč-
ní středou končí na Bílou sobotu. Připo-
míná Ježíšův asketický pobyt na poušti 
před tím, než poprvé veřejně vystoupil 
před židovským národem. 
Ve vztahu ke stravování se rozlišují dva 
druhy půstu – půst od masa a půst újmy, 
při němž se člověk smí najíst dosyta 
jen jednou denně. Tato forma půstu se 
doporučuje hlavně v pátek. Smyslem 
postní doby ovšem není, jak by se mohlo 
na první pohled zdát, hladovění. Člověk 
by spíše měl po předcházejícím bujarém 
masopustu volit co nejskromnější životní 
styl, omezovat požitky, které nejsou pro 
život nezbytné a být i připraven obětovat 
je ve prospěch bližních. Současně by měl 
rozjímat o vlastní nedokonalosti a smys-
lu oběti Ježíše Krista za lidstvo. Církev 
proto považuje postní dobu za velmi 
vhodnou k vykonání zpovědi. 
KVĚTNÁ NEDĚLE
Touto nedělí začíná tzv. svatý týden, 
který vrcholí slavností Zmrtvýchvstání 
Páně –Božím hodem velikonočním. 
Květná neděle připomíná Ježíšův slav-
nostní vjezd do Jeruzaléma, při kterém 
mu lidé kladli na cestu své pláště a vítali 
ho máváním ratolestí. V kostelech probí-
há svěcení ratolestí (nejčastěji vrbových 
„kočiček“), kterými si pak lidé zdobí své 
příbytky. Poprvé se také čtou pašije (z 
lat. passio=utrpení) – úryvky z Nového 
zákona pojednávající o Kristově ukřižo-
vání. 

ZELENÝ ČTVRTEK
Připomíná poslední večeři, kterou Ježíš 
strávil ve společnosti svých nejbližších 
učedníků – apoštolů. Její památkou je 
každá mše svatá. Ježíš při této večeři 

symbolicky proměnil chléb ve své tělo 
a víno ve svou krev, což je dosud nejpo-
svátnějším úkonem, který kněz během 
mše provádí. Označil také Jidáše Iškari-
otského za toho, kdo jej vydá do rukou 
nepřátel. Po večeři odešel do Gethseman-
ské zahrady, kde se modlil k Bohu Otci a 
psychicky se připravoval na svou brzkou 
smrt. V nočních hodinách zde byl zajat 
poté, co ho Jidáš Iškariotský políbil na 
vous a označil za svého mistra. Odmě-
nou mu za to bylo třicet stříbrných mincí 
od velerady – nejvyššího židovského 
náboženského orgánu. K tomu pak byl 
Ježíš předveden a vyslýchán, při čemž ho 
kněží obviňovali z kacířství a pobuřová-
ní lidu. Ježíšovi byl v tu dobu nablízku 
pouze apoštol Petr, který však ze strachu 
ještě před svítáním třikrát popřel, že patří 
k jeho učedníkům, když na to byl náhod-
ně dotazován. 
Podle lidové tradice odlétají na Zelený 
čtvrtek všechny zvony do Říma a v kos-
telech se při bohoslužbách namísto vy-
zvánění používají klapačky. V tento den 
také mládež začíná obcházet s řehtačka-
mi vsi a městečka, aby se jejich zvukem 
nahradily nepřítomné zvony.
Název dne pochází od Gethsemanské 
zahrady, kde začalo Kristovo utrpení, 
možná ale i od zvyku pojídat v tento den 
zelené byliny.
VELKÝ PÁTEK
Křesťané si připomínají dobrovolnou 
smrt Ježíše Krista za hříchy celého 
lidstva. Podle evangelií byl Ježíš po 
výslechu u velerady veden nejprve řím-
skému místodržiteli Pontiu Pilatovi, od 
něj ke králi Herodovi Antipovi a znovu 
k Pilatovi, který nakonec podlehl nátlaku 
židovské velerady a „hlasu lidu“ a dal Je-
žíše zbičovat, posadit mu na hlavu věnec 
z trní a posléze ukřižovat. Ježíš musel s 
křížem na ramenou (pravděpodobně nesl 
pouze příčné břevno) absolvovat cestu 
až na popravčí místo, které se nacházelo 
za hradbami Jeruzaléma a nazývalo se 
Golgota (latinsky Kalvárie). Zde byl 
spolu se dvěma zločinci ukřižován. Na 
horní břevno kříže dal místodržitel Pila-
tus připevnit destičku s nápisem „Ježíš 
Nazaretský, král Židů“ v latině, řečtině 
a hebrejštině. Na krucifixech (umělec-
kých ztvárněních ukřižovaného Ježíše) 
je zpravidla latinská verze tohoto textu 
zkracována písmeny INRI (Iesus Nazare-
nus Rex Iudaeorum). Jidáš, který svého 
mistra vydal kněžím, si vzápětí uvědomil 
následky svého činu, vrátil peníze vele-
radě a spáchal sebevraždu.
V den připomínky Kristovy smrti by 

měli věřící dodržovat půst újmy. V kos-
telech probíhá pobožnost křížové cesty, 
obřad uctívání kříže; znovu se čtou paši-
je. Kněží oblékají během obřadů roucha 
fialové barvy. Dříve se také pořádaly
pašíjové hry, kdy se dramatickou formou 
přímo v kostele předváděly události 
z posledních Ježíšových dnů.
V minulosti se také věřilo, že na Velký 
pátek se otevírají skály s poklady. Snad 
šlo o připomínku toho, že když Ježíš na 
kříži dokonal, otevřela se na mnoha mís-
tech země a pukaly skály.

BÍLÁ SOBOTA
Když Ježíš na kříži zemřel, muselo být 
jeho tělo urychleně sňato, neboť v sobotu 
vrcholily pesachové slavnosti a těla po-
pravených nesměla být na očích. Mrtvý 
Kristus byl tedy po sejmutí z kříže svými 
nejbližšími nabalzamován, zabalen do 
čistého plátna a uložen do soukromé 
hrobky jednoho ze svých tajných učední-
ků, kněze Josefa z Arimatie. 
V upomínku na tyto události bývá v kos-
telech upraven tzv. Boží hrob – místo se 
sochou ležícího Kristova těla, které na 
Bílou sobotu chodí věřící uctívat.
Po západu slunce začínají oslavy Kristo-
va zmrtvýchvstání. Nejprve je to vigilie 
(večerní či noční bohoslužba), při které 
se světí oheň a velikonoční svíce – paš-
kál (z lat. Pascha=Velikonoce), dále pak 
křestní voda a čte se sedm čtení ze Staré-
ho zákona. Během bohoslužby se roze-
zní zvony, které se „vrací z Říma“, aby 
oslavily Kristovo vzkříšení. Druhý den 
ráno pak probíhá slavnostní velikonoční 
bohoslužba.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Velikonoční neděle je oslavou již zmr-
tvýchvstalého Krista. V době Ježíšově 
považovali Židé za poslední den v týdnu 
sobotu, Kristus tedy podle židovského 
kalendáře vstal z mrtvých prvního dne 
následujícího týdne. Židé ale Ježíše ni-
kdy nepřijali, narozdíl od křesťanů, kteří 
ustanovili právě neděli jako den Kristo-
va vzkříšení posledním dnem v týdnu. 
Proto se v neděli konají bohoslužby, 
které by měl každý křesťan navštívit, 
a již od roku 321 je rovněž neděle dnem 
pracovního klidu v souladu s přikázáním 
Desatera o dni odpočinku. Náboženský 
význam neděle zapříčinil, že se v latině 
označuje jako dominica=den Páně, tj. 
Kristův (Dominus lat. Pán), z čehož pak 
vznikl kupříkladu francouzský název 
neděle dimanche, španělský domingo, 
italský domenica atd. 
Božím hodem začíná sedmitýdenní veli-

Z KALENDÁRIA NAŠICH PŘEDKŮ
Blíží se Velikonoce – svátky jara a současně také nejvýznamnější období církevního roku. Proto si o nich 
na následujících řádcích povíme něco bližšího. Jak již víme z minulého čísla, jsou Velikonoce svátky 
pohyblivými; slavnost Vzkříšení či Zmrtvýchvstání Páně připadá vždy na první neděli následující po 
prvním jarním úplňku. V křesťanských církvích jsou Velikonoce v prvé řadě připomínkou ukřižování 
a následného zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který tak podle církevní dogmatiky vzal na sebe hříchy lidstva, 
spasil ho a usnadnil mu cestu k věčnému životu. Původ Velikonoc je však nutno hledat již ve Starém 
zákoně. Židé si v období křesťanských Velikonoc připomínají svátek Pesach, při kterém oslavují šťastný 
odchod svých předků pod vedením Mojžíše z egyptského otroctví. 
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konoční doba. Ve čtvrtek před 7. nedělí velikonoční se v církvi 
slaví Nanebevstoupení Páně a na následující neděli pak připadá 
slavnost Seslání Ducha svatého čili Letnice.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Tento den není spojován s žádnou událostí z života Ježíše Kris-
ta, zato je populární v lidové kultuře díky zvyku šlehat dívky 
a ženy metlami spletenými z vrbového proutí (pomlázka, tatar), 
aby byly svěží, zdravé, veselé a pilné, protože se na ně přenáší 
síla mladého prutu probuzeného jarem. Tato všeobecně známá 
tradice má přirozeně pohanské kořeny. Již v antickém Římě byl 
v praktikován zvyk, který je nápadně podobný velikonočnímu 
šlehání. V únoru se zde slavil svátek Lupercalia zasvěcený bohu 
plodnosti a stád Lupercovi (obdoba staroitalského Fauna), při 
kterém polonazí kněží oblečení do kožešin z vlků a koz obíhali 
pahorek Palatin a šlehali obnažené dívky řemeny z kožešin, 
aby jim tímto magickým rituálem zajistili plodnost a usnadnili 
porod.
VELIKONOČNÍ SYMBOLY
BERÁNEK
Jehně nebo kůzle obětovali Židé v den svého odchodu z Egypta. 
Jeho krví pak označili dveře svých domů, aby se jim Boží an-
děl, který tehdy zabíjel v Egyptě vše prvorozené, vyhnul. Obě-
tování beránka je tedy zvyk související s židovským Pesachem. 
Pro křesťany symbolizuje oběť Ježíše Krista. Proto bývá často 
zobrazován s korouhvičkou označenou křížem.

VEJCE
Je symbolem plodnosti, úrody, nového života a jeho opakování. 
V křesťanském slova smyslu připomíná Kristovo vzkříšení.
ZAJÍC
Představuje skromnost, chudobu, pokoru a sebeobětování pro 
druhé, tedy vlastnosti, kterými se vyznačoval i Ježíš Kristus. 
V německy mluvících zemích naděluje zajíc dětem vajíčka a 
sladkosti.
PAŠKÁL
Masivní velikonoční svíce, která se zapaluje na Bílou sobotu 
posvěceným ohněm a poté sama slouží k posvěcení křestní 
vody. Je zdobena následujícími symboly:

 V.Č.

- Α (alfa) a Ω (ómega) – první a poslední 
písmeno řecké abecedy – Kristus jako Bůh 
byl při stvoření světa a bude i při jeho konci
- kříž – symbol Kristovy smrti za lidstvo
- pět kadidlových zrn zabodnutých do ramen 
a středu kříže – pět Kristových ran od hřebů. 
kterými byl přibit na Kříž a od kopí, které 
mu probodlo bok
- aktuální letopočet

GULÁŠ V TROUBĚ  
1 až 1,5 kg masa (hovězí nebo vepřové) nakrájet na kostky
3 až 4 velké cibule nakrájet na drobno 
5 stroužků česneku nasekat
2 lžičky gulášového koření
3 lžičky sladké papriky
1 lžička pálivé papriky
3 polévkové lžíce solamilu
2 kostky masoxu
1 rajčatový protlak
sůl podle chuti
0,75 až 1 litr vody

Podle chuti můžeme přidat čerstvou papriku, kozí rohy nebo 
feferony. Vše vložíme do pekáče přiklopíme a dáme do trouby 
vyhřáté na 250 stupňů.
Pečeme hodinu (vepřové), až hodinu a půl (hovězí). 
 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOTEVÍRÁME, NEMÍCHÁME 
A UŽ VŮBEC NEČUMÍME DOVNITŘ :-)
Dobrou chuť.

Koupím louky, pole: Blatná směr západ.
Telefonní číslo: +420 739 016 112

RECEPT PRO LABUŽNÍKY

Pohřební ústav Jan Hořejš 
Žižkova 120, Blatná 

(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského)

Otevřeno Po–Pá 8 – 17,  So 8,30 – 11,30 h
tel.: 383 422 073

Nepřetržitá služba 24 hodin denně,
7 dní v týdnu včetně svátků na tel. číslech: 

383 422 464, 603 512 653,  
604 213 930, 775 968 082

Zajišťujeme veškeré pohřební služby:

 převozy a pohřby po celé ČR  kopání 
hrobů  parte květiny  autobus, 

 kamenické práce, atd.)

V těžkých chvílích Vašeho života jsme tu 
pro vás.

Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní 
době, možno i u vás doma.

Dlouholeté zkušenosti. Minimální režie.
Prodej hřbitovních doplňků.

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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KAPITOLY Z DĚJIN TVRZE VE LNÁŘÍCH – 3. pokračování, dokončení
Na následujících řádcích bych rád seznámil čtenáře s dějinami lnářské tvrze a proměnami jejího vzhledu 
a využití od počátků až do současnosti resp. v této první části do konce 15. století. Vzhledem k tomu, že 
jsem více než 10 let provázel na lnářském zámku a historie je můj koníček, uvedl jsem téměř všechna 
historická fakta. Omlouvám se těm čtenářům, kteří očekávali beletristickou stať nebo objevení pikantností 
ze života našich předků. 

Roku 1608 se sešlo u Volfa Novohradského na Lnářích něko-
lik šlechticů (včetně Petra Voka z Rožmberka), aby si dohodli 
postoj k připravovanému dokumentu o všeobecné náboženské 
svobodě v zemi, který vstoupil do dějin pod názvem Rudolfův 
majestát.
Do doby Volfa Novohradského z Kolovrat bývá rovněž kladen 
rozvoj lnářského rybníkářství, jehož počátky lze hledat již ve 
středověku. Tehdy však měly rybníky spíše funkci retenční 
a obrannou než rybochovnou. V době Volfa Novohradského byl 
ale chov ryb již jedním z nejvydatnějších zdrojů vrchnosten-
ských příjmů, a proto se rybníky zakládaly ve velkém. Jelikož 
některé z rybníků na Lnářsku jsou vybaveny obtočnou stokou 
podobně jako na Třeboňsku, bývá jejich vznik spojován s osob-
ností nejvýznamnějšího z českých rybníkářů Jakuba Krčína 
z Jelčan (1535–1604), který pracoval pro Viléma z Rožmberka 
(1535–1592). Písemné prameny však přítomnost Jakuba Krčí-
na na Lnářích nepotvrzují. Není ovšem vyloučeno, že přispěl 
radou při opravách rybníků, které na lnářském panství zničila 
katastrofální povodeň roku 1586, o níž se zmiňuje barokní 
kronikář J. F. Beckovský. Pravděpodobnější ale je, že Lnáře 
již dříve osobně navštívil jiný známý rybníkář a Krčínův starší 
současník Mikuláš Ruthard z Malešova († po roce 1576). Jeho 
dcera byla totiž provdána za lnářského purkrabího (hospodář-
ského úředníka) Lorence Mostníka z Nižtice, který zde působil 
ještě za Šternberků (1569).
Po smrti Volfa Novohradského roku 1609 převzal Lnáře jeho 
syn Zdeněk žijící dlouhodobě ve Španělsku, kde se i oženil. Ten 
pak roku 1617 panství prodal Adamovi staršímu ze Šternberka 
a na Bechyni, čímž se Šternberkové po čtyřiceti letech do vlast-
nictví Lnář vrátili. 
V době zisku Lnář byl již Adam ze Šternberka (shodou okol-
ností týž, který spolu se svými bratry roku 1577 panství postou-
pil Volfovi Novohradskému) velice bohatým pánem. Patřila 
mu panství Bechyně, Sedlice, Želeč, Libochovice, Budyně nad 
Ohří a Zelená Hora. Současně zastával úřad nejvyššího purkrabí 
Království českého, což byl jakýsi dobový předseda vlády. Byl 
umírněným katolíkem, který na místě nejvyššího kancléře Lob-
kovice podepsal roku 1609 již zmiňovaný Rudolfův majestát 
o náboženské svobodě. Mimo jiné proto na sebe nepoštval hněv 
nekatolických šlechticů a vyhnul se tak roku 1618 defenestraci 
z oken české kanceláře na Pražském hradě, kterou absolvovali 
jeho kolegové Slavata a Martinic s písařem Fabriciem, a která 
spustila stavidla českému stavovskému povstání, jež přerostlo 
v mezinárodní konflikt – třicetiletou válku.
Během stavovského povstání, kdy Adam ze Šternberka pobýval 
z bezpečnostních důvodů s rodinou v Pasově, se dotkly i lnář-
ského panství válečné události. V říjnu roku 1620 se vojsko 
českých stavů pod vedením „zimního krále“ Friedricha Falcké-
ho (1619–1620) zdržovalo v okolí Bělčic. Odtud se přesunulo 
až ke Lnářům, kde tábořil císařský generál Buquoy se svými 
oddíly. Ke střetnutí však díky včasnému úhybnému manévru 
císařských nedošlo. 
Po Bílé hoře se Adam ze Šternberka vrátil do Čech, byl znovu 
uveden do úřadu nejvyššího purkrabí a z majetku zkonfis-
kovaného povstalým stavům koupil pro svůj rod například 
Horažďovice. Zemřel roku 1623 a Lnáře po něm zdědil jeho 
druhorozený syn Jaroslav Volf povýšený roku 1629 na hraběte. 
Ten působil jako hejtman prácheňského kraje a lnářské panství 
rozšířil přikoupením městečka Bělčic s příslušenstvím. Zemřel 
tragicky 15. února 1635, když byl na cestě z Českých Budějo-
vic u Hajan z lehkomyslnosti, nevážnosti a zbytečného ožralství 
zabit svým komorníkem Matějem Šollem za pomoci druhého 

sluhy Daniela Vdovce. Pochován byl v kapli Nejsvětější Trojice 
nad Lnáři, při níž zřídil za života mešní fundaci. Vrah hraběte 
byl záhy dopaden v jedné hospodě u Pasova a převezen do Pra-
hy, kde byl odsouzen k trestu smrti lámáním kolem. Druhému 
komorníkovi byl jako spolupachateli vraždy zakázán na rok 
vstup do vrchnostenského sídla ve Lnářích.
Po smrti hraběte Šternberka spravovala Lnáře jménem jeho 
nezletilé dcery Evy Johanky vdova Maxmiliána Veronika Šter-
nberská ze Švihova a Rýzmberka se svým druhým manželem 
Janem Jiřím Vratislavem z Mitrovic. Když pak Eva Johanka 
dospěla, provdala se roku 1642 za hraběte Adama Matyáše 
Trauttmansdorffa, kterému roku 1653 lnářské panství postoupi-
la. Ten přikoupil ke Lnářům Tchořovice a obojí zase manželce 
vrátil. Roku 1659 pak Eva Johanka celé panství prodala Aleši 
Ferdinandovi Vratislavovi z Mitrovic. V té době již lnářská 
tvrz nesloužila jako trvalé vrchnostenské sídlo, neboť manže-
lé Trauttmansdorffovi se zdržovali buď v Horšovském Týně 
nebo v Praze. S příchodem A. F. Vratislava pak tvrz pozbyla 
definitivně rezidenční funkci, neboť nový majitel bydlel rov-
něž nejčastěji v Praze, kde byl vázán úředními povinnostmi, 
nebo pobýval na tvrzi v Záboří a pravděpodobně roku 1666 
pak zahájil v těsném sousedství lnářské tvrze výstavbu nového 
raně barokního zámku. Tvrz, nazývaná od té doby starý zámek, 
sloužila poté především k pivovarskému provozu a ubytovacím 
účelům. Mgr. Vladimír Červenka
 Tvrz Lnáře

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná

Nosnost 8 – 20 tun

+420 607 584 505
Divis.Ladislav@seznam.cz
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NEMOVITOSTI  BLATNÁ  A  OKOLÍ LIBUŠE  FADRNÁ
Váš osobní poradce a zprostředkovatel při nákupu, prodeji,

 pronájmu i financování nemovitostí.
383 423 107, 777 127 793, 728 363 581
http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
e-mail : fadrna.l@seznam.cz
Nabízím a poskytuji komplexní služby na odlišných 
základech, ať nakupujete, či prodáváte a nejen to.
● Vypomohu a zastoupím Vás při nejrůznějších jednáních 
a vyřizováních na úřadech.
● Potřebujete projektovou dokumentaci, stavební povolení či 
protipožární zprávu? 
● Nevíte si rady s vyklizením a úklidem nemovitostí? 
● Potřebujete realizovat opravy či rekonstrukce Vašeho bydlení? 
● Zajistím kompletní službu řemeslníků včetně cenové nabíd-
ky jejich služeb.
● Budu přítomna u celého obchodního procesu až po předání 
nemovitosti včetně přepisu energií.
Snažím se pomoci tomu, kdo pomoc zrovna potřebuje.
Ve své práci upřednostňuji především lidský přístup, před 
výdělkem za každou cenu. Jednoduše a prostě, o NIC se ne-
staráte, vše vyřídím a zařídím za Vás.
VÝBĚR Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY : 
 byt 3 + 1 ul. B.Němcové, RD (2 byty) Čechova, výměna nebo pro-
dej zděného bytu 3 + 1 v Čechově i Fữgnerově ulici, zděný byt 3 + 1 
s garáží a vlastní zahrádkou ulice Na bílé husi (Malý vrch), pronájem 
zděného bytu po rekonstrukci 3 + 1 v Nerudově ul., stavební parcela 
v Mačkově, zděný byt 3 + 1 včetně garáže a dílny v Záboří u Blatné, 
byt 4 + 1 Lnáře, dvougenerační vila v Blatné aj.
 Hledám pro starší manželé byt v Blatné, o podlahové ploše 65 – 70 
m2, přízemí, 1. poschodí podmínkou nebo 2. poschodí s výtahem, 
nejlépe v lokalitě U Čertova kamene a okolí. 
Platí hotově, na stěhování nespěchají. Dále oplocenou zahradu nebo 
malou chaloupku či RD bez vedlejších staveb v okolí Blatné. 
Za nabídky Vám předem děkuji. Těším se na práci pro Vás!
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ZAHRADNICTVÍ U VIKLANU
Zahájení prodeje: od 1.dubna 2010

NABÍDKA SEZÓNA 2010
Prodej ovocných dřevin 

 Prodej okrasných dřevin, hnojiv, 
zahradních substrátů a keramiky

Návrhy a realizace zahrad a veřejné 
zeleně, poradenská činnost

Znalecké posudky s razítkem soudního 
znalce v oblasti zahradnictví, 

dendrologie, posouzení stromů...

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – Pátek: 14,00h – 18,00 h

Sobota: 9,00 h – 14,00h

Zahradnictví u Viklanu
Kadov u Blatné 66, 
tel: 739 015 027

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ 
POJIŠŤOVNA   A.S.
kancelář na adrese: nám. Míru 11 Blatná

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí  8.00-11.30 12.15-17.00
Úterý  zavřeno
Středa  8.00-11.30 12.15-17.00
Čtvrtek 8.00-11.30 12.15-16.00
Pátek  8.00-11.30 12.15-15.00
tel./fax: 383 392 758  mobil:608 266 435 
Mimo provozní dobu otevřeno po tel. dohodě.
PŘÍKLADY CEN POJIŠTĚNÍ PRO REGION BLATNÁ
Osobní automobil do 1000 cm3  od   986 Kč
nad 1000 cm3 do 1250 cm3  od 1209 Kč
nad 1250 cm3 do 1350 cm3  od 1451Kč
nad 1350 cm3 do 1650 cm3  od 1748 Kč
nad 1650 cm3 do 1850 cm3  od 2139 Kč
nad 1850 cm3 do 2000 cm3  od 2660 Kč
nad 2000 cm3 do 2500 cm3  od 3143 Kč
nad 2500 cm3    od 4092 Kč
motocykl do 50 cm3 včetně  od   123 Kč
motocykl nad 50 cm3 do 350 cm3  od   242 Kč
motocykl nad 350 cm3 do 500 cm3 od   595 Kč
motocykl nad 500 cm3   od   874 Kč
nákladní automobil do celkové hmot. 3500 kg od 3385 Kč
od celkové hmot. 3500 kg do 12000 kg včetně od 5134 Kč
traktor, kterému se přiděluje RZ(SPZ) od 446 Kč
Produkt SPOROPOV s maximálně možným bonusem 
50%+20% dobrého řidiče, zohledňuje region, stáří vozidla, 
věk pojistníka a volbu roč.poj. období.
Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku+odpovědnosti 
s 15% slevou, pojištění Vašeho podnikání, fin.způsobilosti do-
pravců, úrazové pojistky, výhodná životní pojištění i spoření.

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly 

Blatná)
18 let praxe na realitním trhu!

- Vybráno z nabídky: 
 RD s truhlárnou Blatná, RD Bělčice, RD s 

bazénem Bezdědovice, RD Metly. Býv. hájovna u 
Blatné, chalupa Bělčice, usedlost Lom u Bl.

Byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou, Radomyšl 2+1, 
Písek 2+1 (ceny dohodou).

Hostinec Záboří, hostinec Tchořovice, výrobní 
areál Mirovice.

 Stavební pozemky Bezdědovice, komerční 
a rekreační pozemky v Blatné, pozemky ke stavbě 

RD v Blatné, Mečichově, Chobotě.
 Pronájem neb. prostor v centru Blatné.

 BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 
383 42 35 22, 604 518 400  

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 

chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis zdarma! 
Smlouvy darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb 
nejdéle působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Firma František Klaubr

Blatná, Na Tržišti 135
Ploché i sedlové střechy
Různé střešní krytiny,

dle požadavků zákazníka

Tel. 603 483 937

INFORMACE PRO PODNIKATELE – ŘEMESLNÍKY
Chceme Vás upozornit na webovou adresu:
 http://www.jihoceskaremesla.cz, kde se můžete 
se svým tradičním řemeslem prezentovat. Můžete 
uveřejnit kontakt na Vás, řemeslo ve kterém 
podnikáte, fotografie nebo videozáznam Vašich
výrobků.
Pokud nemáte přístup na internet, zajděte na 
Živnostenský úřad v Blatné a pracovnice úřadu 
s Vámi vyplní jednoduchý formulář a přihlásí Vás do 
seznamu řemeslníků. Vše je bez poplatku. 
Živnostenský úřad Blatná

P O Z V Á N K A
Svaz tělesně postižených, místní 

organizace v Blatné,
zve všechny své členy na členskou 

schůzi.
TERMÍN: pátek 9. dubna 2010 

od 14.00 hodin

MÍSTO: zámek Blatná 

Republiková rada Sdružení dárců krve (dále RR SDK) 
toto vše projednala, podepsala slevy v rozmezí 5–50 % 
již s několika partnery (lázně, sauny, bazény, posilovny) 
a tato škála spolupartnerů, kteří si uvědomují nutnost dár-
covství krve, plazma a kostní dřeně, se dále rozrůstá a to 
v rámci soukromého vlastnictví, akciových společností, 
společností s ručením omezeným či zařízení v majetků 
měst a obcí. Těmto vlastníkům je třeba vyjádřit poděko-
vání za jejich přístup nejen k dárcům krve, ale hlavně k 
mnoha pacientům, kteří naši krev, plazmu, kostní dřeň ale 
i k pacientům, kteří užívají léky, jejichž nutnou součástí 
jsou krevní deriváty. 
V současné době se náš počet neustále snižuje. Jen v prů-
běhu roku 2009 ubylo téměř 20 tisíc bezpříspěvkových 
dárců krve. Nyní nás je cca 250 tisíc. Podle našich odhadů 
ubude do konce roku dalších cca 40 tisíc dárců z věko-
vých důvodů. Je to alarmující. V roce 2010 by bylo třeba 
získat alespoň 30 tisíc dárců krve v celé republice.
RR SDK vyhlásila soutěž v získávání nových dárců krve. 
Soutěž bude vyhodnocena v měsících květen-červen 
2010. Za dva měsíce (říjen, listopad 2009) se přihlásilo 

přes 12 tisíc studentů. 
Ke škodě věcí škodí 
to, že se nepřihlásila 
žádná z lékařských 
fakult. 
Podmínky členství 
v našem Sdružení  
najdete na adrese:
www.sdk-cr.cz  
Bližší informace mů-
žete získat dotazem 
na adrese e-mail: 
sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz či adrese:
463 48 Hlavice 54, tel.: 774 376 540. 

Na webové stránce najdete v bodě 7 podmínky a vzor při-
hlášky členství.

Jménem RR SDK vám všem přeji pevné zdraví. 
Jaroslav Kotrman 
Předseda RR SDK

VÁŽENÍ SPOLURÁDCI KRVE A PLAZMY
Víte, že existuje Sdružení dárců krve, které má kancelář (centrální) v Liberci, v prvním patře restaurace 
Černý kůň? Víte, že členství v tomto sdružení, kde je členský příspěvek na dobu 12 měsíců činí pouhých 
120 Kč? Je Vám známo, že můžete po celou dobu 12 měsíců využívat slevy v různých zařízeních a to po celé 
České republice? V našich smluvních zařízení se prokáže průkazem SDK spolu s OP, či jiným dokladem 
s vaší fotografií.
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LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI
Občanské sdružení Mirotický paprsek - www.mpaprsek.cz 
- pořádá pravidelně letní tábory pro děti. V letošním roce se 
chystáme uspořádat dětský tábor v Rekreačním zařízení Lučko-
vice (www.pocta.cz) , které je situováno mezi městy Mirotice 
a Blatná. Okolí je velice příhodné pro rekreaci – lesy, rybníky, 
cyklistické stezky. Děti jsou ubytovány ve zděných bungalo-
vech, které mají vždy vlastní sprchu a wc. 
Součástí areálu je budova s jídelnou a hlavní budova se spole-
čenskou místností s krbem.
Stravování je zajištěno 5 x denně + pitný režim (neomezený 
přístup k várnicím s čajem nebo vodou se šťávou).
O děti se starají táboroví pracovníci (vždy 2 na jeden oddíl), 
kteří jsou buď přímo profesionální pedagogičtí pracovníci, nebo 
prošli školením a splňují veškerá kritéria, jenž stanovuje zákon. 
Hlavní vedoucí je absolventem vzdělávacího programu pro 
Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež akreditovaný Minister-
stvem školství mládeže a tělovýchovy.
Program tábora je vždy velmi pestrý. Děti si mohou vzít s sebou 
vlastní kola, na kterých se pořádají vyjížďky po okolí, dále jsou 
připravené soutěže zručnosti. Táborovým pobytem se prolíná 
celotáborová etapová hra, která má letos téma: „HOLLYWO-
OD“. Děti se seznámí s různými filmovými žánry, shlédnou
v improvizovaném letním táborovém kině řadu filmů a v ne-
poslední řadě si budou moci „filmové řemeslo“ vyzkoušet na
vlastní kůži. V závěru tábora chystáme i přehlídku vlastní filmo-
vé tvorby a do poroty máme již přislíbenou účast od několika 
známých „celebrit“. Komu bude udělen „táborový Oskar“, bude 
záležet jen a jen na dětech samotných.
Rozhodně nebudou chybět oblíbené diskotéky, karaoke show, 
soutěže na „dance-pad“ (taneční podložky), táborák nebo noční 
hra, či stezka odvahy.

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

Pokud Vás nabídka zaujala a rádi byste získali více informací, 
obraťte se na pořadatele tábora: Mirotický paprsek, občanské 
sdružení, K Dolejšímu mlýnu 38, 398 01 Mirotice, telefon: 
777 267 969 (Martina Vokatá), e-mail: dolejsimlyn@volny.cz
Na našich webových stránkách www.mpaprsek.cz je možné 
stáhnout přihlášku. 

LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLKA            
Vážení rodiče,
Občanské 
sdružení 
Mirotický 
paprsek Vám 
opět nabízí 
možnost  
umístit své 
děti do letní 
táborové 
školky v době 
od 26.7. 
– 30.7.2010.
Vycházíme tímto vstříc hlavně zaměstnaným rodičům, kteří ne-
mají možnost zajistit hlídání svých dětí v době letních prázdnin, 
kdy jsou mateřské školky uzavřené.
Letní táborová školka má stejný denní režim jako školka ma-
teřská, na kterou jsou děti zvyklé. Rozdíl je pouze v jejím 
umístění. Využíváme prostory Rekreačního zařízení Lučkovice 
(www. pocta.cz): najdete zde třídu – hernu, tradiční jídelnu 
a společenskou místnost, která se vždy přes poledne mění v od-
dechovou místnost určenou k polední relaxaci a spánku. Počítá-
me s tím, že převážnou část dne stráví děti venku – na čerstvém 
vzduchu a při zdravém pohybu.
Do školky můžete své dítě přivézt ráno od 7.00 hodin a odvézt 
v odpoledních hodinách (do 17-ti hodin). Dětem bude zajištěna 
strava (svačina – teplý oběd –  svačina) s možností dokoupení 
snídaně + pitný režim.
O děti se budou starat studentky Karlovy Univerzity – obor Uči-
telství pro mateřské školy a proškolené praktikantky. Přítomnost 
zdravotníka je též zajištěna.
Pokud Vás tato nabídka zaujala a rádi byste získali další 
informace, obraťte se na organizátory Letní táborové školky:
Mirotický paprsek, občanské sdružení, K Dolejšímu mlýnu 38, 
398 01 Mirotice
Kontaktní osoba: 
Martina Vokatá, tel.: 777 267 969, 
e-mail:dolejsimlyn@volny.cz
www.mpaprsek.cz

Blatensko SOBě. 13. číslo, březen 2010. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. č. MK ČR E 18255. Ročník IV. Poslední 
číslo vyšlo v lednu 2010. Sazba: DesignPaja. Tisk: Blatenská tiskárna s.r.o. Grafická úprava titulní strany Petr Kadlec. Na
vydání se podíleli starostové a starostky měst a obcí Svazku obcí Blatenska. Redakční rada: Rada Svazku, Ing. Radka 
Vokrojová. Náklad 6500 ks. Redakce e-mail: listy@blatensko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 12. května 2010. 
Redakce neručí za věcný obsah příspěvků, příspěvky nejsou redakčně kráceny ani upravovány.

P O Z V Á N K A
na jubilejní

X. ročník taneční přehlídky
v country tancích, disco tancích, show formacích, parketových 

tanečních kompozicích, break dance a stepu

DANCE SHOW STRAKONICE 2010
Pořádané Městským kulturním střediskem ve Strakonicích, 

Country taneční skupinou Sluníčko při DDM ve Strakonicích 
a RM DANCE STUDIO STRAKONICE 

18.-20. června 2010
DDM STRAKONICE

DŮM KULTURY STRAKONICE 
RM DANCE STUDIO STRAKONICE 

AREÁL LETNÍHO KINA - STRAKONICE

ZUŠ Blatná představuje...

N
ik

ol
a 

Šá
no

vá
, 1

5 
le

t, 
ka

pl
ič

ka
 v

 L
om

u


