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DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... MĚSTO BLATNÁ

www.blatensko.cz Ročník II.

Vážení čtenáři, tak jako v předešlých číslech 
našeho zpravodaje, i tentokrát Vám přinášíme 
zajímavé informace o jedné z obcí sdružených ve 
Svazku obcí Blatenska. Pojďte s námi nahlédnout 
do historie i současnosti abecedně třetí z dvaatřiceti 
obcí, kterou je město Blatná. 

Povídání o…
…MĚSTU BLATNÁ

Vlídný a přívětivý kraj, 
který nabízí sportov-
cům bohaté vyžití, mi-
lovníkům historie a pa-
mátek nesčetné množ-
ství cílů, znaveným 
poutníkům možnost 
spočinout uprostřed 
přírody – to je Blaten-
sko. Centrem Blaten-
ska je město Blatná 
a k němu    neodmysli-
telně patří blatenský 
zámek. Jeho charak-
teristickou bílou věž, 
odrážející se ve vodní 
hladině, zná snad kaž-
dý Jihočech. A nemusí 

to být zrovna historik. Blatenský zámek se svým půvabným oko-
lím totiž patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám. Objevil se
v řadě filmů a pohádek, z nichž  Šíleně smutná princezna, patří
k perlám české kinematografie. Vznikla už před čtyřiceti lety, v
roce 1967. O dva roky dříve se tu natáčela Bílá paní a v loňském 
roce využila zámecké exteriéry česká režisérka Jitka Němcová 
pro pohádku Křišťálek meč. Nejslavnější období zámku je svá-
záno s rodem Lvů z Rožmitálu. Jaroslav Lev z Rožmitálu se do-
konce stal švagrem krále Jiřího z Poděbrad a v čele diplomatické 
mise, jejímž prostřednictvím chtěl Jiří v Evropě vytvořit mírovou 
unii, procestoval velký kus světa – aby se nakonec vrátil do Blat-
né, neboť v Blatné, málo platné, tam je krásně. O tom by Vás jistě 
přesvědčilo i téměř 7.000 zdejších obyvatel Blatné a přilehlých 
osad, kterými jsou:  Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, 
Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Skaličany a Řečice, která je 
součástí Blatné. V těchto částech obce zřizuje zastupitelstvo 
města osadní výbory. Členy osadních výborů jsou obyvatelé dané 
osady. Blatenské osady, (nebo osady Blatenska) jsou z hlediska 
přírodních poměrů a kulturních památek vhodným místem pro re-
kreaci, turistické výlety i místem trvalého pobytu řady občanů. 
Pojďme si jednotlivé osady představit.
Blatenka
Obec je zmiňována v roce 1412, kdy se v písemnostech uvádí 
jméno drobného šlechtice  „Věnka z Blatenky“. V katastrálním 
území obce se nalézá rybník „Velký Ostrý“ (6,2 ha), který je čas-
tým turistickým cílem. Přímo u obce je rybník Bídník. Kolorit 
krajiny kolem Blatenky dotváří množství lesů.

Čekanice
Ve vsi se nachází zámeček, který byl původně renesanční. Po po-
žáru v roce 1785 klasicistně přestavěn. V sousedství se nachází 
několik hospodářských budov s typickými štíty selského baro-

ka. U vchodu je umístěn Husův kámen, odhalený v roce 1901. 
Směrem na Blatnou stojí kaple Panny Marie, kterou dal postavit 
v roce 1815 Alois Helversen, majitel čekanického velkostatku na 
památku svého zachránění v bitvě u Lipska (1813), jíž se jako 
rytmistr jízdy účastnil a těžce raněný byl nalezen vojákem, pochá-
zejícím ze zdejšího kraje. Kaple byla v r. 1907 obnovena. Neda-
leko bývala studánka, dle pověsti s léčivou vodou. Poblíž kaple je 
osada Rošice. Zde býval dvůr čekanického panství. V Čekanicích 
se narodil dr. Josef Velenovský, významný český botanik (1858-
1949). 

Drahenický Málkov
První zpráva o obci pochází z roku 1454, kdy zde byl samostatný 
statek. V roce 1552 byla ves součástí drahenického panství. Ve 
vsi se dochovalo množství architektonických památek, mimo jiné 
i zemědělská usedlost čp. 9 se štítem zlidovělého baroka z polo-
viny 19. stol. V obci bývala též stará formanská hospoda. Nad 
vesnickou částí zvanou „Chaloupky“ se vypíná směrem na Dob-
šice Kubátova hora (490 m.n.m.) a Malkovský vrch (543 m.n.m.). 
U Nového dvora je rozlehlý „Velký Málkovský rybník“, v katast-
ru obce se nachází  rybníky Podhájský a Paštický. 

Hněvkov
V 16. stol. náležela polovina obce ke škvořetickému statku a po-
lovina k Blatné. V roce 1701 byla škvořetická část přikoupena 
k blatenskému panství. Kaple na návsi je zasvěcena Panně Marii. 
Nad obcí se vypíná lesnatý kopec Chocholka (535 m.n.m.), odkud 
je pěkný rozhled na Blatnou. Neméně romantický pohled na Blat-
nou se též naskýtá při výjezdu z Hněvkova směrem na Mačkov. 

Jindřichovice
Jindřichovice se připomínají již v roce 1228. Od 16. stol náležely 
k panství Bratronice. Na návsi se nachází kamenný kříž z roku 
1900, obklopený majestátními lípami. U obce jsou rybníky Ves-
ký, Ohrada a Kozina (1,4 ha). V katastru obce se na úpatí Rošic-
kého lesa nachází neogotická hrobka rodu Battagliů z Bratronic 
a Enisů z Lažan. 

Milčice
V historických materiálech je obec popisována jako „ves na úpatí 
vrchu Stráže, odkud je výhled na Šumavu“. V obci je  kaple sv. 
Jana Nepomuckého, která byla vystavěna v roce 1846. Nedaleko 
obce na křižovatce vedoucí do Jindřichovic, Bratronic a Záboří 
se nachází kamenný kříž z roku 1852. Opodál se leskne hladina 
rybníka Chvalov (5,6 ha). 

Skaličany
Již v dávné minulosti patřila ves k Blatné. V roce 1608 zde byl 
poplužní dvůr. Na návsi je kaple z roku 1866. Štít zemědělské 
usedlosti čp. 4 z poloviny 19. stol. byl rekonstruován v roce 2004. 
V hospodářské části této budovy se nachází dochovaná kamenná 
štoudev (močárna) z r. 1771. Poblíž obce se nachází vrch „Nový 
háj“ (472 m.n.m.) a „Vyhlídka“, ze kterých je pěkný výhled po 
kraji. U vesnice jsou rybníky Závist, Pýcha  a Drážky. 

Řečice
První chalupy byly postaveny na obecních pozemcích v 18. stol. 
Osada je součástí Blatné a nemá své vlastní katastrální území. 
U vsi se rozprostírá Hajanský rybník  a rybník Řečický u tzv. 
„Malé Řečice“. V okolí je patrná kamenická tradice blatenska 
s opuštěnými i fungujícími kamenolomy.  (...pokračování na str. 3)
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SLOVO SVAZKU OBCÍ BLATENSKA

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou třetí číslo periodika, které vydává 
Svazek obcí Blatenska (SOB).
Jsme rádi, že se dvě předchozí vydání setkala s příznivým 
ohlasem, a tak bylo rozhodnuto nadále „Sobáčka“ vydávat jako 
dvouměsíční periodikum, nezávisle na Blatenských listech. Jeho 
prostřednictvím má možnost každá domácnost v regionu, aby se 
seznámila s děním ve svém okolí, a také má každý možnost na 
jeho stránkách vyjádřit, co se mu v něm líbí či nikoliv. 
Případné příspěvky a náměty je možno zasílat na adresu 
listy@blatensko. cz, „Sobáčka“ je možno též nalézt v elektronické 
podobě na stránkách www.blatensko.cz. 
Věříme, že je to správná cesta k tomu, abychom mohli porovnávat, 
co se kde daří, nebo s čím jsme nespokojeni.
Na svém jednání 4.4.2008 byla Radou SOB zvolena Redakční 
rada „Sobáčku“, která bude pracovat ve složení: František 
Kopáček (Sedlice), Tomáš Koželuh (Myštice), Renata Kubátová 
(Bezdědovice), Mgr. Bohuslav Navrátil, Mgr. Jan Olejník (oba 
Blatná), Karel Palivec (Předmíř), Ing. Luboš Peterka (Radomyšl), 
Vladimíra Tomanová (Kadov), Dana Vohryzková (Hajany).
Doufáme, že informace zde obsažené budou zajímavé, a každý, 
kdo se začte, nalezne něco zajímavého.
Čas zdá se utíká čím dál rychleji, nedávno jsme prožili Vánoce, 
a už stojíme na prahu léta, času dovolených, prázdnin, poutí  a 
cestování. 
Do tohoto období přejeme všem čtenářům mnoho zdraví, pohody 
a hezkých zážitků.  Za Redakční radu Karel Palivec

CO SE U NÁS „PEČE“ …
Jak jistě víte, Svazek obcí 
Blatenska vydává každý rok 
kulturní propagační kalendář a ani 
letos tomu nebude jinak. V tomto 
kalendáři mohou být zveřejněny i 
Vaše fotografie, termíny kulturních
a sportovních akcí – poutí, 
zabijaček atd. pro rok 2009.
Proto se na Vás  obracíme a 
připomínáme termín uzávěrky.
Příspěvky do připravovaného 

kalendáře na rok 2009, budou přijímány na adrese 
blatensko@blatensko.cz do konce června.
23.4.2008 proběhla Valná hromada Svazku obcí Blatenska na 
které byl vybrán Pavel Mareš, jako zhotovitel Pasportizace MK 
pro všechny členské obce Svazku obcí Blatenska. Pozvaní hosté: 
Mgr. Kuchař – zástupce policejního ředitele Jihočeského kraje, 
který přednesl změnu reformy a možnosti spolupráce s Policií.
Mgr. Fanta – okresní policejní ředitel a Npor. Hřebeček – vedoucí 
obvodního oddělení v Blatné, kteří odpovídali na otázky 
přítomných starostů a starostek.
Vystoupili zde i hosté z oddělení dozoru MVČR Ing. Veselý a 
p. Wagner.
Jen pro připomenutí: Úřední hodiny SOB a kontakt:
 Váš Svazek obcí Blatenska

            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

ÚŘEDNÍ HODINY SOB 

Svatý Vojtěch patři vedle sv. Václava a sv. Prokopa k nejznámějším 
světcům z období počátků českého státu. Někdy bývá uváděný 
pod biřmovacím jménem Adalbert. Pocházel z rodu Slavníkovců. 
Zasloužil se o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň 
však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Je mimo jiné 
pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních 
písní, např. známé písně Hospodine, pomiluj ny. Jeho působení 
bylo komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné 
projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci.

Vojtěch byl synem Slavníka, jehož rod sídlil v Libici nad 
Cidlinou. Přesné datum jeho narození není známé, stalo se tak 
pravděpodobně mezi léty 956 - 957.  Studoval v Magdeburku, po 
návratu v r. 982 byl v Levém Hradci biřmován. Také zde získal 
první stupeň vyššího kněžského svěcení - podjáhenství. Po návratu 
do Prahy se stal pomocníkem prvního českého biskupa Dětmara; 
po jeho smrti se Vojtěch stal druhým pražským biskupem.
Nový biskup byl odhodlaným šiřitelem křesťanské víry. V převážně 
pohanských krajích - v Čechách, na Moravě a Slovensku - se 
snažil vymýtit největší nešvary tehdejší společnosti, zejména 
obchod s otroky, mnohoženství a alkoholismus. Jeho radikální 
pokusy o očistu věřících však narazily na zažité stereotypy. Po 
pěti letech působení v úřadu Vojtěch v r. 988 znechuceně opustil 
Prahu a odcestoval společně s bratrem Radimem k papeži Janu 
XV. 
Odchod biskupa z jeho působiště nebyl pro české knížectví 
dobrou vizitkou. Proto český kníže Boleslav II. vyslal poselstvo, 
které mělo Vojtěcha přesvědčit k návratu. Ten žádosti v roce 992 
vyhověl. Do Prahy s sebou přivedl skupinu italských mnichů 
a pro ně založil Břevnovský klášter, který byl jako první mužský 
klášter v Čechách vysvěcen 14. ledna 993. Poměry v českém 
knížectví se však od Vojtěchova odchodu nijak nezměnily, proto 
se r. 994 rozhodl opustit svůj úřad podruhé. 
Vyvraždění slavníkovského rodu, ke kterému došlo o rok později, 
bylo hlavním důvodem, proč byl tento druhý odchod definitivní.
Vojtěch pobýval v klášteře sv. Alexia na Aventinu, později se 
odebral do Polska ke knížeti Boleslavu Chrabrému s cílem 
podniknout misijní cestu k pohanským Prusům. Zde byl 23. 
dubna 997 i se svými druhy zavražděn. 

PO STOPÁCH SV. VOJTĚCHA NA BLATENSKU, JAN OLEJNÍK 

Kámen sv. Vojtěcha v Kadově jak jej zachytil kolem r. 1910 svým 
fotoaparátem kadovský děkan J. P. Hille

Pokračování na str. 31 
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(...pokračování ze str. 1)

Blatensko bylo velmi řídce osídleno již ve starší a střední době 
kamenné, tj. v období 13 000 – 5 000 let před naším letopočtem. 
Uprostřed hvozdů tu izolovaně žily rodiny lovců a rybářů. Zbylo 
po nich jen pár pazourkových nástrojů. Počátek souvislejšího 
pravěkého osídlení spadá do období 700 – 600 let před naším 
letopočtem. S příchodem doby železné je zdejší kraj poprvé 
hustěji osídlován, nežli tomu bylo v předchozí době bronzo-
vé. Na naše území vstoupili anonymní nositelé tzv. halštatské 
mohylové kultury, pastevci a první pěstitelé obilovin. Území 
Blatenska bylo kdysi považováno za pravlast Keltů, neboť se ve 
střední Evropě vyskytovaly jazykově a kulturně velmi příbuzné 
kmeny, což je spojovalo. Tyto kmeny migrovaly, bojovaly spo-
lečně i proti sobě a obchodovaly. Pro tuto dobu byly pro oblasti 
s vyspělou halštatskou kulturou typické komorové hrobky pod 
mohylou, často s dřevěnou vnitřní konstrukcí, někdy i s kru-
hovitým příklopem na obvodu mohyly. V období 400 let před 
naším letopočtem přicházejí do kraje v malých skupinkách noví 
obyvatelé. Rozvíjí se pozoruhodný a pro odborníky dodnes ni-
koli zcela přehledný a čitelný jev mísení dvou kultur. V časovém 
horizontu odpovídajícím tzv. době laténské nacházejí archeo-
logové v zemi náhle  pozůstatky svědčící o několika druzích 
pohřbů současně.  Pohřbívalo se stále ještě pod mohyly, ale z 
té doby pochází  i plochá žárová, o něco později už i kostrová 
pohřebiště. Dodnes není jasné, zda se v případě nově příchozích 
jednalo o Kelty a zda žila dvě etnika po nějakou dobu vedle sebe 
či se vystřídala. Kolem roku 200 před naším letopočtem již šlo 
o Kelty zcela jistě.  Jsou to první pojmenovaní obyvatelé Čech 
- keltští Bójové. Vnikali na Blatensko patrně z více směrů, od 
severu i od jihu, zajímali je koryta zlatonosných potoků. Hledali 
a rýžovali zlato. Jako první na našem území stavěli městská sídla 
keltského typu, budovali silnice, razili nejstarší mince a točili 
své nádoby už na hrnčířském kruhu.
V období 0 - 700 našeho letopočtu  ruch na blatenských rýžo-
vištích nadlouho utichl, Bójové zemi opustili. Pod ozbrojeným 
tlakem útočných germánských kmenů, vynořujících se ze se-
verských lesů, odešly na počátku 1. století n. letopočtu poslední 
družiny z Čech. Na Blatensku jako by se život na takřka sedm 
století zastavil. Zdejší pahorkatina zůstala opuštěna až do pří-
chodu prvních Slovanů. Zatímco úrodné nivy při velkých čes-
kých řekách Slované osídlili už v průběhu let 400 – 550 našeho 
letopočtu, na Blatensko dorazili s velkým zpožděním, zřejmě 
kolem r. 700.  Kraj se ovšem našim praotcům zalíbil natolik, že 
tu už zůstali  natrvalo. 
V raném středověku, okolo roku 950 n.l. je Blatensko už po-
měrně hustě osídleno. Celé jižní Čechy jsou protkány sousta-
vou opevněných hradišť. Rychle se rozrůstá tkáň drobných 
vesnických osad. I na území pozdější Blatné už jistě existuje 
malé sídliště. Ale až do časů Přemysla Otakara II. (1253-1278) 
nevznikne na jihu Čech žádné sídlo vyloženě městského typu. 
Teprve za jeho vlády nastane v kraji mohutný kolonizační boom. 
Kolem roku 1200  stojí uprostřed blat, na levém břehu říčky 
Lomnice nejstarší předchůdce hradu Blatná.  V té tobě to bylo 
dřevěné, patrně palisádou hrazené srubové sídlo. Celé Blatensko 

je už téměř souvisle osídleno, a to výhradně českým etnikem. Po 
osm dalších století zůstane kraj i nadále jednoznačně českým. 
Dodnes živý český lokální patriotismus Blateňáků zde zapustil 
své  hluboké kořeny.
První dochovaná zmínka o Blatné pochází z roku 1235. Na lis-
tině krále Václava I. (1230 - 1253), třebaže se pergamen týká 
majetkových záležitostí kláštera v Chotěšově, nacházíme jméno 
nejstaršího známého majitele Blatné. Je podepsán jako svědek 
a jde o zemana jménem Vyšemír z Blatné. Před koncem 13. 
století je doložena existence hradu v souvislosti s majetkovými 
převody. Nejstarší částí hradu je neúplně dochovaná románská 
centrální kaple z doby kolem roku 1220. Je pravděpodobné, že 
již v první polovině 13. století zde byl palác s kaplí, ohrazený 
zděnou hradbou. 
V roce 1299 přechází blatenské panství do držení Bavorů ze 
Strakonic, mocného a významného českého šlechtického rodu. 
Tou dobou už přes Blatnou vedla poměrně frekventovaná ob-
chodní stezka z Písku na Plzeň. Hrad, obehnaný náspy a vodními 
příkopy, stál už tehdy vlastně na ostrůvku uprostřed blat. V jeho 
bezprostředním sousedství se během 14. století dál rozrůstalo 
„podhradí“ - osada Blatná, které Bavorové dali i první farní 
kostelík, postavený ještě v románsko-gotickém slohu. O jeho 
velikosti a částečně i podobě si dodnes můžeme učinit představu, 
protože kněžiště zmizelého kostela tvoří sakristii současného 
chrámu Nanebevzetí P. Marie. Bavorové drželi Blatnou asi sto 
let. Když pak předčasnou smrtí Břeňka ze Strakonic rod vymřel 
po meči, přešlo panství do rukou spřízněných pánů z Rožmitálu, 
starobylé šlechtické rodiny, jejíž příslušníci, a to zejména v poz-
dějších poděbradských a jagelonských časech, zastávali nejvyšší 
zemské i dvorské úřady. Do roku 1412 vládl Blatné nejstarší syn 
Zdeňka z Rožmitálu Jan (†1430), otec pozdější české královny 
Johany z Rožmitálu (†1475), druhé manželky Jiříka z Podě-
brad. Jako pravověrný katolík se v následujících husitských 
bouřích věrně přidržel zikmundovské katolické strany. V jižních 
Čechách, ovládaných radikálními tábory, se téměř nezdržoval, 
a pokud ano, tak ve zbroji a uprostřed rozmíšek, půtek a často 
uzavíraných příměří. A tak Blatná byla dlouho, až do konce 
husitských bouří, de facto bez majitele. Z nařízení Jana z Rož-
mitálu byla při blatenském kostele patrně zřízena nejstarší škola. 
Nic bližšího není o ní známo, jen tolik, že stála v místech dnešní 
sochy sv. Floriána, tedy při děkanství, a že téhož roku 1412 při 
velkém požáru městečka vyhořela a musela být postavena znovu. 
Patrně v roce 1425 se narodil nejslavnější z nových pánů na 
Blatné, pan Jaroslav Lev (1425 - 1482). O něm ani o jeho pan-
ství není z pramenů po čtvrt století takřka nic slyšet. Jméno pana 
Lva se v pramenech poprvé vyskytuje až k r. 1452 - to už byl 
díky sestře Johaně dva roky švagrem Jiříka z Poděbrad a dělal 
skvělou kariéru. V devětatřiceti se stal nejvyšším zemským su-
dím, ve dvaačtyřiceti nejvyšším hofmistrem českého království. 
Proslul především diplomatickou cestou ve službách Jiříka po 
evropských panovnických dvorech. Lev z Rožmitálu zahájil 
velkorysou gotickou přestavbu blatenského hradu i děkanského 
kostela Nanebevzetí P. Marie. 
První etapa výstavby nového blatenského chrámu byla završena 
v roce 1444.. Na místě původního románského kostela začal 
několik roků předtím Lev z Rožmitálu budovat gotický. Uve-
deného roku bylo dokončeno kněžiště (presbyterium), přičemž 
zachované kněžiště staršího kostelíku se stalo jeho sakristií. 
V další výstavbě chrámu pokračoval Rožmitálův syn Zdeněk 
Lev. Za jeho správy nastal rozkvět blatenského rybníkářství. 
Rybniční soustava už byla pomalu dokončována, roku 1492 k ní 
přibyl rybník z nejznámějších - Labuť, původně zvaný Střížo-
vický. V roce 1514 Zdeněk Lev z Rožmitálu vymohl u krále 
Vladislava, aby blatenští mohli své městečko ohradit zdmi, bra-
nami a věžemi. Tento záměr se však nezdařil. Zdeněk poskytl 
Blatenským řadu privilegií, mj. právo užívat městského znaku. 
„Od pravého rohu k levému je znak pošikem rozdělen na dvě 
polovice. V hořejším zlatém poli je černá hlava kančí s jazykem 
červeným a vyplazeným, v dolejším červeném poli vpravo krá-
čející lev stříbrný o jednom ohonu.“ 
V roce 1523 byl Zdeněk Lev z Rožmitálu zbaven svého dlouho 
zastávaného úřadu nejvyššího purkrabího, čili hlavního správce 
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královských statků. Byl to muž velmi kontroverzní, na jedné 
straně velkorysý, marnotratný a vznešený, opravdový šlechtic už 
renesančního formátu, na straně druhé však hrabivý, ambiciózní, 
nemilosrdný. Své moci využil k tomu, že se z chudého feudála 
rychle vypracoval na jednoho z nejbohatších mužů v Čechách, 
ovšem lstivým a surovým okrádáním šlechty, rytířstva i měst. 
Jeho praktiky vzbuzovaly stupňující se odpor, který vyvrcholil 
ve sporu o dědictví po Petru z Rožmberka. Tento bezdětný Ro-
žmberk ustanovil v závěti pana Zdeňka univerzálním dědicem 
svých statků. To ovšem na nejvyšší míru popudilo ostatní pány 
z Růže a nastalé konflikty přivodily trvale postupující pád moci
Rožmitálů - Ludvík Jagellonský se služeb konfliktního, všeobec-
ně neoblíbeného pana Zdeňka zřekl. 
Smrtí Zdeňka Lva roku 1535 se skončilo jedno z nejvýznam-
nějších období pánů z Rožmitálu, neboť to co následovalo, byl 
jen rychlý úpadek a finanční bankrot. Přesto se Blatná za držení
pana Zdeňka proměnila ve výstavné město, ačkoliv ještě neměla 
statut města, byla pouze městečkem. Ovšem Zdeněk především 
zvelebil své sídlo. Za něho byl postaven honosný Rejtův palác 
(1515 - 1530), nová zámecká kaple a také hradní věž, v jejímž 
druhém patře si  vybudoval nádhernou pracovnu se stěnami 
a stropy okrášlenými malbami. Nejvíce péče však věnoval do-
stavbě blatenského chrámu. Povolal jihočeské stavebníky mistra 
Staňka a jeho syny, kteří dokončili klenutí chóru a navazujícího 
dvoulodního prostoru. (V chóru je klenba síťová, v lodích pak 
diamantová, tak charakteristická pro českou pozdní gotiku.) 
Blatenský pán nešetřil ani na vnitřní výbavě kostela. Interiér dal 
vyzdobit figurálními malbami. Zřídil dva skvostně řezbářsky
vypracované boční oltáře. Údajně dal v chrámu postavit i nové 
varhany, široko daleko pak vyhlášené pro krásný, silný a ušlech-
tilý zvuk. 
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE BLATNÉ
Na žádost Oldřicha z Lobkovic povýšil roku 1601 císař Rudolf 
II. Blatnou, která již dříve měla svého purkmistra, konšely, písa-
ře a další úředníky, na poddanské město. Povýšením byly ofici-
álně a císařovou rukou stvrzeny již dávno užívaná městská práva 
a privilegia, které Blatenští  užívali. 
Z roku 1615 se zachovaly doklady, poskytující poměrně přesný 
obraz tehdejších poměrů na Blatensku. Celé panství mělo ten-
krát 159 osedlých (osedlý = majitel nemovitosti, domu, gruntu 
apod.). Panství pozůstávalo ze zámku, města Blatné a z 15 ves-
nic či menších sídlišť. Byly to tyto vsi a polosamoty: Buzice, 
Bezdědovice , Dobšice, Hajany, Hněvkov, Chlum, část Mač-
kova, Metlí , Mračov, Myštice, Nevželice, Paštiky, Střížovice 
, Skaličany a Újezd. Město Blatná mělo 70 domů, 10 chalup 
a 5 mlýnů. Většina domů byla přízemních, zbudovaných ze 
dřeva, s šindelovými nebo doškovými střechami. Domy nebyly 
číslovány, ulice nebyly pojmenovány, stavením se říkalo podle 
starých držitelů nebo provozovaných řemesel. Ve městě žilo ně-
kolik rodin náležejících k nižší šlechtě. Kromě kostela zde byla 
radnice, dva pivovary (panský a městský), masné krámy na ná-
městí, lázně, šatlava. Město protínaly dvě poměrně čilé silnice. 
V roce 1631 Blatná opět  vyhořela, tentokrát důkladně. Požáru 
padlo za oběť 36 domů a mnoho stodol, tehdy vlastně polovina 
města. Stalo se tak neopatrností vojáka ze Zahrádeckého pluku, 
císařského regimentu, který tu právě na ústupu „kvartýroval“ 
v souvislosti se saskou okupací Prahy. Požáry, aniž lze jmenovat 
všechny, bývaly v Blatné časté. Například v r. 1622, shořelo 11 
domů, o rok později přes 30 chalup, atd. 
 V roce 1742 se majitelkou Blatné stala zbožná donátorka Marie 
Alžběta Serenyiová. Její péče a zájem o zámek, panství, děkan-
ský kostel a chudé poddané byla pověstná. chrám byla příkladná. 
Ani nelze popsat, co vše pro blaho Blatné a Blatenska učinila. 
V zámku, roku 1763 částečně zničeném požárem, vyrostla nová 
dvoupatrová budova. Pro kostel opatřila paní Marie nový oltář, 
11 oltářů menších, nové varhany, několik nových soch světců, 
drahé liturgické náčiní, dala chrám obílit, takže se opět zaskvěl 
v plném lesku a opět patřil mezi nejkrásnější a nejbohatší kostely 
v Čechách. Při hřbitovní kapli sv. Michala dala vystavět ambit 
se šesti zpovědnicemi. V blízkých Paštikách, na místě staršího 
gotického kostelíku ze 14. století, dala hraběnka Serenyiová 
postavit podle plánů vynikajícího architekta Kiliana Ignáce Di-
entzenhofera nynější (bohužel dnes devastovaný) barokní kostel 
sv. Jana Křtitele (1747 - 1752), který je od té doby považován za 

architektonickou perlu celého Blatenska. Mnohé blatenské sochy 
v plenéru, a to včetně populárního sv. Floriána, jsou také z časů 
hraběnky Serenyiové. A se stejným činorodým zájmem, s nímž 
zkrášlovala kraj, obracela se Marie Alžběta k místním lidem. 
Postarala se o postavení nové blatenské školy (1768), o zlepšení 
péče o chudé a nemocné, o rozšíření špitálu, o rozvoj chrámové 
hudby i zpěvu atd. Hraběnka Serenyiová zemřela v roce 1787, 
bylo jí takřka 90 let. Byla za upřímného smutku a velké účasti 
lidí z celého blatenského panství pohřbena do krypty chrámu 
Nanebevzetí P. Marie. 
Dědicové z vedlejší větve serenyiovského rodu prodali panství 
svobodnému pánu Václavovi svobodnému pánu Hildprandtovi 
z Ottenhausenu. Rodina pocházela z Tyrol, ale už od 17. století 
žila v Čechách. Patřili k předbělohorské rodové aristokracii, 
kteří vstoupili do našich dějin v časech rudolfínských. 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ BLATNÉ
♦ První „veřejné osvětlení“ se datuje do roku 1805. Byly zakou-
peny dvě lucerny. 
♦ První lékárna byla ve městě otevřena v roce 1810.
♦ Z iniciativy barona Václava byl v Blatné v roce 1813 zřízen 
cukrovar, a to už na zpracování cukrové řepy, nikoli třtiny. Byl 
to jeden z prvních cukrovarů v Čechách vůbec.
♦ První dlažba ve městě byla položena v roce 1825 - nejprve 
byla pořízena na „dolejší“ ulici, jak se tehdy říkalo, na tzv. Praž-
ské třídě.
♦ 18. dubna 1829 protrhla velká povodeň hráz rybníka Hodaně 
nad Blatnou a voda vtrhla do města. Při vytahování stavidel na 
Pustém byli proudem strženi dva šestnáctiletí chlapci. Jejich 
bezvládná těla byla nalezena pár kroků od Nového mostu. Místo 
tragédie dodnes označuje z kamene vytesaný kříž. 
♦ 1832 Koncem září dolehla na město epidemie cholery, na niž 
jen v samotné Blatné pomřelo 35 lidí.
♦ V sobotu 13. září 1834 se stalo zřejmě největší neštěstí v dě-
jinách Blatné. Vypukl požár, který se rychle rozšířil a během 
několika hodin takřka celé město lehlo popelem. Shořelo několik 
desítek domů, radnice, děkanství, škola, špitál i kostelní věž, 
jejíž všechny zvony se žárem rozlily. Jen největší z nich, Matka 
Boží, propadl dvěma patry zvonice, zaryl se do země a praskl. 
Na 1200 lidí se ocitlo bez střechy nad hlavou a bez potravin, tím 
spíše, že bylo nedlouho po sklizni a obilí se nalézalo ve stodo-
lách. Při hašení požáru zahynul jeden voják. Na pomoc postiže-
ným občanům Blatné povolil císař František I. sbírky ve všech 
rakouských zemích. 
♦ V roce 1851 začalo v Blatné pravidelně hrát ochotnické diva-
dlo. U jeho kolébky stál především Dr. Jan Strakatý, syn operní-
ho pěvce Karla Strakatého, pozdější ředitel královského zemské-
ho českého divadla v Praze, tehdy student. V témže roce vznikla 
městská školní knihovna.
♦ V roce 1869 byla v Blatné zřízena první telegrafní stanice.
♦ V roce 1879 byl ve městě  založen sbor dobrovolných hasičů, 
nejstarší český uniformovaný, a proto i oblíbený spolek. 
♦ 23. listopadu  1884 byla v Blatné založena tělocvičná jednota 
Sokol. Již v květnu následujícího roku zahájila tělovýchovnou 
činnost, zatím jen na dvoře školy( dnes budova pošty), v zimě 
dokonce ve školním průjezdu, protože krytou tělocvičnu Blatná 
neměla. Od 1889 se cvičilo v hostinci U Motyků, později v dal-
ších hostincích. Do skutečné tělocvičny se místní Sokolové do-
stali až po vybudování nové školy na Topiči.
♦ V roce 1889  zemřel baron Robert Hildprandt. Nalezl odpo-
činek v rodinné hrobce v Paštikách. Panství se ujal jeho syn 
Ferdinand. V r. 1892 se oženil s Josefinou hraběnkou Thunovou
z Hohensteinů. Téměř po celý svůj život pečoval o rozvoj zdej-
šího kraje. Ve městě založil mj. Husovy sady a jeho přičiněním 
byla postavena dodnes sloužící moderní a rozlehlá blatenská 
škola. Především však prosadil zřízení místní dráhy Strakonice 
- Blatná - Březnice. 
♦ 21. června roku 1895 Blatnou postihla vůbec největší povodeň 
v jejích dějinách. Hráze na příkopech byly protrženy. Voda zni-
čila nebo vážně poškodila na 60 domů a způsobila škody za více 
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než čtvrt miliónu zlatých.
♦ V roce 1898 dostaly, doposud bezejmenné,  ulice v Blatné své 
názvy.
♦ V roce 1902 byl položen základní kámen nové velkolepé bu-
dovy pro dvě školy, obecnou i měšťanskou. Palác sloužící až 
dodnes účelům vzdělání patřil ve své době k nejrozlehlejším 
komplexům jižních Čech a po zámku největší stavbou ve městě. 
Projekt architekta Karla Fialy, který navrhl projekt v novorene-
sančním slohu, byl  dokončen v roce 1904.
♦ V roce 1922 byla Blatná a některé blízké obce byly elektrifiko-
vány. O zavedení elektřiny usilovalo okresní zastupitelstvo už od 
r. 1913, ale projekt byl po vypuknutí 1. světové války na dlouho 
odložen.
♦ V prvních květnových dnech roku 1945 byla Blatná osvobo-
zena americkou armádou, a to motorizovanými jednotkami ze 
svazu generála Pattona. Americká armáda vstoupila do města 
6. května ve směru od Záboří a Horažďovic. Několik kilometrů 
východně od Blatné vedla demarkační linie mezi americkými a 
ruskými jednotkami.
♦ V roce 1948 se začíná  psát historie zrodu prvního opravdu 
velkého strojírenského závodu ve městě, Českých závodů mo-
tocyklových v Blatné, pobočky ČZM ve Strakonicích. V r. 1949 
se v továrně začaly vyrábět  díly k motocyklům ČZ. Od r. 1960 
se tu začaly vyrábět proslulé motorové tříkolky. ČZM Blatná v 
průběhu dalších let vyrostla na mohutný závod s 1800 zaměst-
nanci. V tehdejší éře tzv. socialistické industrializace se Blatná 
proměnila z tichého městečka na průmyslové město, jehož 
obyvatelstvo se takřka zdvojnásobilo. Ke starším třem závodům 
(tiskárna, mlékárna, rybářství) přibylo šest nových: 1948 ČZM, 
1950 Dřevokov, 1951 Pekárny, 1951 Západočeské kamenolomy 
a štěrkopísky, 1958 Tesla, 1972 Mykoprodukta. V r. 1970 praco-
valo v průmyslových závodech Blatné už 2400 zaměstnanců.
♦ V blatenské mlékárně, existující už od r. 1928, začala v roce 
1956 výroba sýru typu JADEL, která pak zdejší závod proslavila 
i za hranicemi Československa.
♦ V roce 1958 se začal budovat závod Tesla Blatná. Od skrom-
né počáteční výroby odrušovacích koncovek dospěla produkce 
k široké škále potenciometrů, odporů, polovodičových prvků, 
izolátorů, diod, atd. V osmdesátých letech, kdy závod prožíval 
největší konjunkturu, zaměstnával až 1200 pracovníků, zejména 
žen, dojíždějících do Blatné z okolních obcí z okruhu až 20 km.
♦ V roce 1978 skončila výroba oblíbeného blatenského piva, de-
sítky i dvanáctky, a to bez ohledu na to, že blatenské pivo, zvláš-
tě oblíbený Kohout, bylo považováno za nejkvalitnější hned 
po plzeňském Prazdroji. Pivo se ve městě prakticky nepřetržitě 
vařilo od r. 1489. Teď byl uzavřen i druhý ze zdejších pivovarů, 
někdejší panský.
♦ V roce 1985 město Blatná velkolepě oslavilo 750. výročí své 
historickými prameny doložené existence. 

VÝZNAMNÝ BLATENSKÝ RODÁK
Jan Pravoslav Koubek 
Narodil se 5. června 1805 v domě čp. 12 na dnešní Koubkově 
třídě. Jako profesor českého jazyka a literatury na tehdejší praž-
ské Karlo – Ferdinandově univerzitě  patřil k významným čes-
kým obrozencům, vlastencům, básníkům a překladatelům. Údaj-
ně byl to byl muž velmi mírný a dobrotivý, svými žáky doslova 
milovaný. Zemřel v Blatné ve svém rodném domě v roce 1854.  

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY V BLATNÉ
Blatenský zámek
Blatenský zámek je osobitou, ojedinělou architekturou už tím, 
že je postaven na blatech, vlastně na ostrůvku uprostřed vody, a 
že je to tedy jeden z mála dochovaných zámků vodních. Ve své 
nejstarší podobě byl dřevěnou tvrzí, která stávala na kamenném 
ostrůvku uprostřed bažin.  Později byl gotickým  hradem, který 
se v průběhu několika přestaveb (renesanční a barokní) nakonec 
proměnil v pohodlné zámecké sídlo. První zmínka o někdejším 
hradu pochází z roku 1235. K poslední větší úpravě, při které 
komplex budov nabyl současné podoby, došlo za svobodných 
pánů Hildprandtů v letech 1850 - 1856. Zámek byl v duchu teh-

dejší módy regotizován, a to podle návrhu architekta B. Gruebe-
ra. V téže době byla přiléhající obora proměněna v anglický park 
(42 ha). Téměř osm století vývoje zámku po sobě zanechalo vi-
ditelné stopy. Ty nejstarší sahající asi až k r. 1220, jsou reprezen-
továny zbytky románské centrální kaple (vykopány a sestaveny 
v r. 1926 architektem Karlem Fialou ) v pravém zadním traktu 
nádvoří. Ke kapli se patrně kdysi přimykal palác pánů Bavorů ze 
Strakonic, ten však následující majitelé - Rožmitálové - zřejmě 
zbořili a vystavěli znovu (před 1407). Obehnali jej kamennou 
zdí, vodním příkopem a hliněným valem. Přidali také monumen-
tální hranol věže v průčelí a zdvihací (tenkrát dřevěný) most. Ve 
Starém paláci pánů z Rožmitálu se ve druhém patře zachovaly 
výjimečně hodnotné nástěnné a stropní malby. Zdobí též druhé 
patro věže, pracovnu pánů Lva a Zdeňka z Rožmitálu. (Malby 
byly v letech 1974 - 1977 restaurovány.) Mezi Starým palácem a 
věží stojí dnes renesanční palác Rozdražovský, za Serényiů poz-
ději barokizovaný. Zleva se ke vstupní věži je přistavěna gotická 
kaple Panny Marie, následuje palác pana Lva z Rožmitálu a levý 
závěr lichoběžníkového nádvoří tvoří (na jihozápadě) architekto-
nicky významný palác postavený slavným Benediktem Rejtem v 
letech 1515 - 1530. 
Zámek Blatná je už řadu let v rekonstrukci, nicméně pro ná-
vštěvníky jsou zpřístupněny jeho nově renovované části. Práce 
na plném vrácení zámku veřejnosti úspěšně pokračují, byť tem-
po obnovy závisí na výši dostupných finančních zdrojů. V nejno-
vější době se na rekonstrukci hmotně i organizačně podílejí žijící 
členové rodiny Hildprandtů, posledních soukromých majitelů 
zámku, jimž byl majetek, po druhé světové válce vyvlastněný, v 
restituci opět navrácen. Do jedné části zámku, do reprezentativní 
komnaty ve Starém paláci (v Blatné se říká Bavorovském), dnes 
často přicházejí a rádi se vracejí blatenští občané i lidé ze širo-
kého okolí. Konají se tu koncerty, výstavy, svatby, vítání nově 
narozených občánků - krásný sál se stal hlavním a univerzálním 
místem pro setkávání lidí ve slavnostních okamžicích. 
A co mohou na zámku uvidět či zažít výletníci a turisté? 
Je toho hodně. Kromě pozoruhodného, historicky cenného 
vlastního architektonického kompletu s bohatou štukatérskou 
výzdobou na ně čekají zážitky před mnoha freskovými stropními 
a nástěnnými malbami, v obrazové galerii rytin, map a pláten 
starých mistrů, nad kolekcí loveckých trofejí a úlovků, či nad 
souborem památek na vychovatelský pobyt českého přírodo-
vědce Jana Evangelisty Purkyně, atd. V krásné rozlehlé oboře 
plné vzrostlých dubů a opuštěných zlatokopeckých sejpů se děti 
i dospělí pokochají pohledem na ochočená početná stáda daňků, 
kteří se tu chovají už po staletí. A vedle hlubokého dojmu z  po-
klidné vodní hladiny je specialitou zdejší zámecké obory i ptačí 
zpěv. Vždyť tady v Blatné, jak spočítali ornitologové, hnízdí a 
prozpěvuje si na padesát druhů ptáků, zejména pěnkav, koňader 
a modřinek. 
DALŠÍ PAMÁTKY V BLATNÉ
Z památek stojí v Blatné za vidění kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, který je považován za jednu z nejcennějších staveb pozd-
ní gotiky u nás. Jeho nejstarší podoba, patřící do druhé poloviny 
13. století, však byla ještě románsko-gotická. Nepatrná část pů-
vodní sakrální stavby se dodnes zachovala: přiléhá k presbytáři 
a tvoří dnešní sakristii kostela. Gotickou minulost chrámu ná-
vštěvníkovi připomenou klenby - v kněžišti jsou síťové, v lodích 
sklípkové. A v oknech objeví pozorný turista krásné plaménkové 
kružby. Vnitřní vybavení chrámu je velmi cenné, a to počínaje 
pozdně gotickým křížem (po r. 1500) přes obrazy J. V. Spitzera a 
řezbářské práce F. Ublakera (kolem 1750), až po staré náhrobky 
- gotické náleží pánům z Rožmitálu, barokní rodině Serényiů. 
Obhlídka v nejtěsnější blízkosti chrámu návštěvníka přivede k 
bývalé hřbitovní kapli sv. Michala (1515) a k dodatečně přista-
věnému baroknímu ambitu (1764), v němž bývaly zpovědnice. 
Zajímavá zvonice, 45,5 m vysoká, odloučeně nahrazující věž 
chrámu, byla postavena v r. 1723, je tedy původně barokní. Ale 
po největším požáru v Blatné r. 1834, kdy byla zvonice poškoze-
na a všechny zvony včetně nejtěžšího (bylo jich 6) se buď roz-
tavily, nebo propadly, dostala věž novogotickou vnější podobu. 
Za vidění stojí i blízká budova děkanství (1720), řada soch ve 
městě a dvě na sebe vzájemně kolmé hlavní třídy, totiž náměstí 
a Koubkova třída s typickou zástavbou nízkých, vesměs empíro-
vých maloměstských domů. Tento region, který lze vycházkovou 
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rychlostí projít asi za jednu hodinu, tvoří společně se zámkem 
městskou památkovou zónu. 
Nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie se tyčí uprostřed 
náměstí Míru mariánský sloup se sochou Panny Marie s Ježíš-
kem a s růžencem na půlměsíci (Immaculata). Za pozornost stojí 
také několik empírových domů v jeho okolí a budova děkanství. 
Umělecky hodnotným je také Pomník padlým z roku 1923 od 
Josefa Bílka.              Foto a text Renáta Kubátová

ROZHOVOR S… JOSEFEM HOSPERGREM, 
STAROSTOU MĚSTA BLATNÁ

Vážení čtenáři, ani v tomto čísle našeho zpravodaje nesmí chy-
bět rozhovor se představitelem obce, které je číslo věnováno. 
Přinášíme Vám rozhovor s panem Josefem Hospergrem, staros-
tou města Blatná. Co písmeno v abecedě, to jedna otázka…

Akce
Jaké akce jsou v plánu?
Město Blatná dlouhodobě zpracovává svůj rozpočet jako vyrovna-
ný, to znamená, že podle výše příjmů se zařazují jednotlivé akce. 
Velice pozorně se sleduje, jaké jsou možnosti dotací a finanční
podpory pro jednotlivé oblasti a podle toho se upravuje plán roz-
voje.  Rozvoj Blatné je daný dlouhodobým průzkumem toho, co 
by si obyvatelé Blatné nejvíc přáli. Tento průzkum provádí již od 
roku 1992 Filosofická fakulta Karlovy Univerzity katedra Kul-
turologie. Celkem bylo provedeno 8 průzkumů. Je zajímavé, že 
v začátcích lidé považovali za největší problém v našem městě 
bytovou otázku.  Bylo to v době, kdy měla Blatná asi 362 žádostí 
o byty. Pro zajímavost uvedu, že dneska máme těchto žádostí 7, 
což je výrazný rozdíl. V současné době obyvatelům Blatné chybí 
kulturní zařízení a sportovní hala. Z pohledu obce musím ještě 
jmenovat stav infrastruktury, která je v některých místech v des-
olátním stavu. 
To, co však lidem chybí ze všeho nejvíc a na čem se shodly všech-
ny průzkumy, je veřejné letní koupání, kde se postupně změnil 
požadavek na bazén. Toto je tedy jednou z rozvojových priorit, 

která se již promítla do rozpočtu a do žádostí o dotaci. Sportovně 
relaxační rekreační centrum – letní venkovní bazén, ale i vnitřní 
bazén, který by byl doplněn o rehabilitační úsek a úsek s ubytova-
cím zařízením zaměřeným na turistiku a obzvlášť na cykloturisti-
ku. K tomu se předpokládá vybudování prostorů, které by sloužily 
k činnosti jednotlivých spolků, občanských sdružení a podobně.
Jak jsem již zmínil, chybí Blatné kulturní zařízení. Žádost na vy-
tvoření kulturního zařízení z bývalého skladu Jednoty jsme již 
měli podanou. V komunitním centru, jak jsme zařízení nazvali, 
by byl sál s kapacitou 200 návštěvníků, jevištěm, dále restaurační 
zařízení a herna. V žádném případě tím nemyslím hernu s hracími 
automaty, nýbrž hernu se šipkami, kulečníkem a podobně, zkrát-
ka tím, co by zejména mladé bavilo. Zároveň by i v těchto pro-
storách bylo místo pro činnost spolků, sdružení a dalších skupin. 
Tuto žádost budeme obnovovat.
Blatná
Co se vám vybaví, když se řekne Blatná?
Jako původem „Neblateňákovi“ se mi vybaví to, že jsem občanem 
Blatné a zároveň, že jsem zde starostou. Za tu dobu, co v Blatné 
jsem, a to je od 60. roku, beru Blatnou jako svůj domov, jako své 
rodiště. A tak tomu bylo i před tím, než jsem do této funkce na-
stoupil. Důkazem toho je, že jsem si zde postavil vlastní baráček. 
V době mého příchodu do Blatné jsme nebyli maloměšťáckou 
Blatnou zcela jasně přijímáni. Byli jsme nazýváni výrazy jako 
dosídlenci, náplava, sudeťáci a mnoha dalšími.  Přesto mi to ni-
kdo nikdy nedal najevo. Naopak, našel jsem zde mnoho dobrých 
přátel. To bezproblémové soužití a přátelství má pro mě, půvo-
dem „Neblateňáka“, velký význam a vždy, když se řekne Blatná, 
si toto uvědomím. A druhá věc je ta, že znám historii Blatné a její 
vznik. Blatná se nacházela na jedné z odnoží cest solních stezek, 
které se dělily prakticky v Prachaticích a šla přes Blatnou – už ten 
její název: Blatná, blata, bláto… to je známkou toho, že tady byla 
celá řada močálů a z toho je jasné, že to byl velice obtížný úsek 
pro průchod. Lidé v dřívějších dobách se museli složitě přizpů-
sobovat a zvládali to obdivuhodně. Všichni se tady poctivě živili 
a podíleli se na ochraně solní stezky. Vždyť zámek byl původně 
dřevěný a vznikl právě a jedině na ochranu této stezky.   
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb jsem šel s jasným cílem – navázat na svojí práci z dří-
vějších let a udělat maximum pro občany města Blatné, přilehlých 
obcí a potažmo i návštěvníky našeho města a okolí. Udělat vše 
proto, aby se podařilo získat co nejvíce grantů a různých dota-
cí například z Evropské unie. Bez dotací v kombinaci s úvěry 
se město kupředu nemůže pohnout a rozvíjet tak, jak bychom si 
všichni přáli. Navíc přání a stanovení cílů je jedna věc a cesta 
k jejich dosažení věc druhá.  Nikdo, tedy ani já, nejsme bohužel 
všemocní. Na vysvětlenou -  já funguji jako starosta obce. Obec 
je samostatně spravována zastupitelstvem obce – odtud pojem sa-
mospráva, nebo-li samostatná působnost.  Současně však fungu-
ji jako starosta obce, která je obcí s rozšířenou působností, tedy 
obec 3. typu. To znamená, že její úřad je zhruba ze 70% naplněný 
výkonem státní správy. A to je úplně něco jiného než samospráv-
ná činnost města. A tyto střety tady nastávají stále.  Já mám da-
leko složitější situaci než starostové obcí, které mají samostatnou 
působnost. Tam pokud se zastupitelstvo usnese, že pokácí strom, 
tak to udělají usnesením a starosta vybere způsob, jakým to pro-
vedou. Zda za peníze nebo amatérsky dobrovolně jako brigádu 
a tím to končí. Zatímco já musím přesvědčit životní prostředí, aby 
začalo pracovat ve samosprávné části a napsalo žádost za město 
– Město Blatná žádá o pokácení stromu, adresovalo jej samo sobě 
a odpověděl mi vedoucí životního prostředí ve výkonu státní sprá-
vy: Životní prostředí  při výkonu státní správy podle toho a toho 
zákona nesouhlasí s tím, aby se tento strom pokácel. A je to vyří-
zené :-).  Vše je komplikované i tím, že v našem státě všeobecně 
nastává čím dál větší a větší guláš. Myslím guláš v tom smyslu, že 
se dneska tvoří zákony, které jsou čím dál více nejasnější, nemají 
jednotný výklad. Jednotlivé resorty předkládají návrhy zákonů do 
parlamentu, který je schvaluje. Dříve vydávaly resorty pro jejich 
oblast takzvanou prováděcí vyhlášku,  která měla jednotný vý-
klad těchto zákonů. To pominulo. Dneska je tomu naopak.  Když 
příslušný resort  nebo kontrolní odbor ministerstva vnitra, kte-
rému to přísluší,  požádáte, aby vám nějaký zákon vysvětlil, tak 
vám řeknou „Ano, my máme na to názor takový a takový, ale to 

Krmení daňků v zámecké zahradě

Starosta města Blatné Josef Hospergr
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je názor pouze náš. S konečnou platností může rozhodnout jen 
soud“. A nevíte zase nic. 
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Domovem je pro mě Blatná. 
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Jsem optimista a  optimistům každý den přináší něco, z čeho mají 
radost a co jim dodává sílu. 
Víte, když jsem se ženil, bylo mi 18 let a pár měsíců, moje žena 
byla jen o maličko starší. Brzy se nám narodil syn, potom dcera. 
Naše začátky, tak jako u většiny mladých rodičů, rozhodně neby-
ly nejsnadnější. Především zásluhou mojí ženy se nám všechny 
problémy podařilo překonat a já jí za to nikdy nepřestanu obdi-
vovat. To, co jsme spolu prožili a dokázali, mě i po těch mnoha 
letech nabijí energií a sílou překonávat všechny překážky.
Film
Jaké máte rád filmy?
Mám rád filmy převážně z dřívější doby, které jsou vytvořené
na naší české úrovni, s našim českým charakterem, jako je třeba 
Svěrákův Kolja, Hrabalovy filmy a další. Tuhle lásku k českým
filmům jsem si plně uvědomil v době, kdy jsme byli po změnách
v našem státě v roce 1989 zavalení s odpuštěním  „škvárem“, kte-
rý sem byl importovaný v ohromném množství a který vede ke 
ztrátě citu, morálky a všeho ostatního. O to více mám české filmy
rád a o to víc si jich vážím. A vůbec nerozlišuji, jestli mám třeba  
Kolju radši než Postřižiny nebo Smrt krásných srnců. Mám je rád 
všechny bez rozdílu.       
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Jídlo je poslední oblast v mém životě, kde jsem schopen vyšších 
výkonů :-). Mám rád jídlo dobré a když je to jídlo dobré,  tak ho 
může být hodně.  Chutná mi všechno, nevím o žádném jídle, které 
bych nejedl. Moje žena je vynikající kuchařka, od které s radostí s 
ním všechno, co mi uvaří. Nemohu uvést jídlo, které mám nejrad-
ši, těch oblíbených jídel mám skutečně hodně. Rád si pochutnám 
třeba na bramboračce. Je snad jen jediná výjimka – celá moje ro-
dina má ráda sladké. Já ne že bych ho nejedl, ale nemusím ho mít.  
A to i přes to, že moje vlastní dcera se vyučila cukrářkou.  Ona 
se však se mnou nemazlí a když se setkáme, naservíruje mi třeba 
větrník nebo jiný zákusek, který vytvořila.  Jediné sladké, které 
mám opravdu rád, je štrůdl.   Co se týče pití, záleží na tom, o ja-
kou jde příležitost. Jiný nápoj si dám pokud řídím, jiný na oslavě 
s kamarády a přáteli.   Byl bych špatný Jihočech, kdybych si po 
jídle nedal sklenku piva. Po jídle, a zvláště po některém jídle, by 
zkrátka na stole neměla chybět. A to by mělo být nařízeno záko-
nem :-). Pivo je nápoj zdravý a pro dobré trávení nezastupitelný.   
A pokud je příležitost, vychutnám si sklenku suchého vína. 
Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu vašeho působení ve funkci sta-
rosty do paměti?
Byla to povodeň  v roce 2002 a to proto, že ta povodeň u nás ten-
krát nebyla, na rozdíl od jiných míst,  přírodní, ale zvláštní. Město 
Blatná a obce na povodí Smoliveckého potoka – Předmíř – Metly, 
Lnáře, Tchořovice a Závišínského potoka, asi jako jediný posti-
žený region, se bez velkých škod dokázaly vyrovnat s povodní 
přírodní. O to děsivější destrukcí byla následná povodeň, vzniklá 
z přelití a otevření celkem asi 11 rybníků.  Město zůstalo bez do-
dávky vody, elektřiny, plynu, rozdělené vodou na dvě části. Byl 
to neskutečný obraz zkázy, na který se nedá zapomenout. Stejně 
tak se ale nedá zapomenout na to, jak všichni dělali s ohromný 
nasazením všechno pro to, aby se ve městě dalo zase žít. Úžasná 
činorodost a nasazení pomáhaly překonávat pocity  zoufalství a 
beznaděje. Nezapomenutelná byla i solidarita lidí, mnohdy úplně 
neznámých a zdánlivě bez vazeb na Blatnou, kteří mnoha různý-
mi způsoby ze všech sil pomáhali.   
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Oceňuji, pokud jsou lidé slušní, čestní, přímí a nestranní.
Investice
Jaké investice má město Blatná v plánu?
Mojí prioritou je, abychom získali prostředky na zasíťování ob-
lasti Blýskavky a Pod Kanečkem. Na toto navazuje další moje 

priorita, aby se z rozpočtu dostávalo co nejvíce peněz  na rekon-
strukce, opravy a údržbu. V loňském roce jsme na údržbu a rekon-
strukci kanalizace, vodovodu, chodníků, ulic atd. dokázali uvolnit 
z rozpočtu pouze 6 mil. korun. Došlo k výbornému výsledku v 
hospodaření a mohli jsme v letošním roce uvolnit do rekonstrukcí 
a oprav 15 miliónů korun. To se dotýká například ulic, škol, histo-
rických částí města, církevních objektů a mnoha dalších.  
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
Poprvé jsem byl do funkce starosty města Blatná jmenován v roce 
1996, v čele radnice jsem stál do roku 2000. Podruhé jsem byl 
jmenován v roce 2004. 
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Na prvním místě je to sport – zejména volejbal, pokud se to tak 
ještě nechá nazvat, a cykloturistika. Mezi mé další záliby patří 
luštění křížovek a sudoku. Jako svého koníčka mohu také uvést  
řízení auta. 
Lidé
Co podle Vás lidem v Blatné nejvíc chybí? 
Je to veřejné letní koupání. Jak jsem již uvedl, tento požadavek 
vzešel jako „vítěz“ ze všech provedených průzkumů. A jak již 
bylo výše řečeno, uděláme všechno pro to, aby se toto přání stalo 
skutečností.   
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Mám mnoho oblíbených rčení, citátů i aforismů. Mám-li jich ně-
kolik uvést, pak například tyto: Přej a bude Ti přáno.  I když jsou 
dobří a spravedlivý lidé bezmocní, jedině kvůli nim stojí za to 
žít. Láska je vždy trochu slepá k chybám druhých, když láska 
nebo přátelství zeslábne, vytratí se i tato sympatická slepota. A na 
závěr ještě jeden humorný citát Ivana Mládka:  Dneska je velký 
štěstí, že má člověk práci, je doslova zázrak, když ta práce je jeho 
koníčkem, ale vážně nejlepší je jen tak se flákat.  
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
Jak jsem již zmínil, mým přáním je zasíťovat některou z uvažo-
vaných ploch pro budoucí výstavbu. Město v tuto chvíli nemá 
pozemky, které by mohlo v budoucnosti prodat, aby se investice 
do zasíťování vrátila.
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Kdybych se mohl kohokoliv na cokoliv zeptat, tak bych se zeptal 
svého zesnulého tatínka, pokud platí to, že se na nás odněkud 
shůry dívá a co by tomu všemu řekl. Protože pro mě jsou změny 
a dění v tomto státě velikým zklamáním. Dochází ke ztrátě citů, 
ztrátě přátelství, ochoty vyslechnout druhého, ochoty zamyslet se 
nad tím, co ten druhý řekl s cílem ho pochopit. 
Přání
Co byste přál občanům Blatné?
Na prvním místě je to samozřejmě zdraví. A potom bych nám 
všem přál, aby se personální situace na našem úřadě stabilizovala 
a aby došlo ke zkvalitnění práce celého úřadu, což by bylo ku 
prospěchu všem občanům a celého Svazku obcí Blatenska.
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Největší radost mám z toho, že se nám podařilo výstavbou sídliště 
Lomnice snížit palčivý problém nedostatku bytů.  Velkou radost 
mám také z toho, že jsme získali od státu dostatek prostředků na 
opravy po povodních a v provedením dokonce lepším než před 
povodněmi. 
Sport
Jaký máte rád sport?
Jednoznačně volejbal.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat? 
Lež a hulvátství.
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu ra-
dost? 
Za ohromný úspěch považuji to, že současné zastupitelstvo při 
schvalování rozpočtu pro letošní rok schválilo podporu na-
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rozených dětí. Každý občánek narozený v tomto roce dostane 
4.000 Kč. Prosadit tento návrh nebylo vůbec snadné a o to větší 
z toho mám radost.
Vizitka
V září letošního roku mi bude 68 let. Mám po svém boku skvě-
lou manželku, která se dokázala po dvou náročných operacích 
uzdravit a tím pádem zažije i letošní listopadovou oslavu 50 let 
manželského teroru :-). Společně jsme vychovali syna, který žije 
již několik let v Americe a dceru. Jsem také dědečkem a několik 
týdnů dokonce i pradědečkem pravnučky Michalky.  
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Rád bych čtenářům vzkázal, aby i nadále spolupracovali jeden s 
druhým a nevyčítali si malichernosti. Moc bych jim přál přátel-
ství a pospolitost a zároveň aby projevili větší zájem o rozvoj své 
obce, tedy i Blatné, protože by to samotnému městu či radnici, ať 
už je na ní kdokoliv, moc prospělo. 
Děkujeme panu starostovi za rozhovor. Renáta Kubátová

POTĚŠILO NÁS…

...že 
město Blatná 
podporuje rodiny 
s dětmi. Každý 
občánek Blatné 
narozený v roce 
2008 dostane 
od města při 
„vítání občánků“ 
příspěvek ve výši 
4.000,- Kč. 

grant spoluú�ast

40 000,-- 32 000,-- 8 000,-- 19.2.2008

45 000,-- 30 000,-- 15 000,-- 11.1.2008

143 000,-- 100 000,-- 43 000,-- 11.1.2008

143 000,-- 100 000,-- 43 000,-- 11.1.2008

83 000,-- 50 000,-- 33 000,-- 25.2.2008

27 000,-- 21 600,-- 5 400,-- 25.2.2008

161 370,-- 80 970,-- 80 400,-- 12.3.2008

2 000 000,-- 1 850 000,-- 150 000,-- 12.3.2008

4 000,-- 3 200,-- 800,-- 19.3.2008

7 200,-- 7 200,-- 0 19.3.2008

50000,-- 50000,-- 0 28.3.2008

Rozvoj infrastruktury zákl.,st�. a vyššího 
odborného školství

Základní škola J.A.Komenského Blatná

Základní škola J.A.Komenského Blatná

Základní škola T.G. Masaryka Blatná 

Základní škola J.A.Komenského Blatná

Základní škola  J.A. Komenského Blatná

Základní škola  J.A. Komenského Blatná

P�ehled podaných žádostí o grant - odbor školství

Z toho: 
�ástka celkemŽadatel Datum podání 

žádosti
Vy�ízení
žádostí

Klub otev�ených dve�í

Základní škola J.A.Komenského Blatná Bezpe�ná cesta do školy

Mate�ská škola  Blatná, Šilhova Modernizace dopravního h�išt�

Základní škola  J.A. Komenského Blatná Rekondi�ní plavání d�tí

Základní škola  J.A. Komenského Blatná

Doprava d�tí na dopravní h�išt�

Škola za�ídí, kraj zaplatí

Základní škola J.A.Komenského Blatná

Vybavení t�locvi�ny

Prevence kriminality

Prevence kriminality

Podpora EVVO

MĚSTO BLATNÁ - PŘEHLED PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT - ODBOR ŠKOLSTVÍ

Kachna s kachňaty v zámecké zahradě
zámku Blatná

Děti při procházce v zámeckém parku
zámku Blatná

Foto Renáta Kubátová
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Organizace Název grantu Dotace Vlastní podíl Celkem Datum podání 
EACEA Mezinárodní tábor 

mládeže
6780,32 Euro 0,00 6780,32 Euro 21.1.2008

Celkem Celkem 6780,32 Euro 0,00 6780,32 Euro

Podané žádosti  o dotace - partnerské vztahy 

Název grantu Dotace Vlastní podíl Celkem Datum podání 
Státní fond životního 
prost�edí �R ;výzva �. 2 

Podhájský rybník - 
odbahn�ní a 
rekonstrukce

1 942 107,00 215 790,00 2 157 897,00 31.1.2008

Státní fond životního 
prost�edí �R ;výzva �. 3 

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka 

7 381 925,00 4 116 225,00 11 498 150,00 31.1. 2008

KOMENTÁ� Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka - z toho 
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást budovy, ve které 
je umíst�na ZŠ 
T.G.Masaryka.

738 193,00

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka -z toho
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást  budovy sloužící 
pro M�stský ú�ad
Blatná. NELZE 
NÁROKOVAT
PROSTORY, KTERÉ 
ZŠ NEVYUŽÍVÁ. 

3 378 032,00

Ministerstvo pr�myslu a 
obchodu, Praha 1

Energetický pr�kaz - ZŠ 
T.G. Masaryka

25 000,00 25 000,00 50 000,00 27.3 .2008

Minisrerstvo pr�myslu a 
obchodu, Praha 1

Energetický pr�kaz - ZŠ 
J.A. Komenského

25 000,00 25 000,00 50 000,00 27.3. 0082 

Krajský ú�ad - Jiho�eský
kraj

Autobusové zastávky na 
Písecké ulici a v 
Drahenickém Málkov�

23 100,00 69 600,00 92 700,00 18.3. 2008

Státní fond dopravní 
infrastruktury , Praha 9

Bezpe�né bezbariérové 
m�sto Blatná

1 230 600,00 410 233,00 1 640 833,00 13.3. 2008

ROP Jihozápad II - 
Stabilizace a rozvoj m�st a 
obcí . �íslo prioritní osy: 
14.2

Komunitní centrum 
aktivního života

48 277 069,00 5 174 356,00 53 451 425,00 14.3. 2008

Ministerstvo kultury �R - 
Program regenerace MPZ

Vým�na oken ZŠ 
J.A.Komenského Blatná 

150 000,00 486 610,73 636 610,73 31.3.2008

Jiho�eský kraj - Movité 
kulturní památky

Cechovní korouhve ve 
sbírce M�stského muzea 
Blatná

52 000,00 23 500,00 75 500,00 29.2.2008

Jiho�eský kraj - Nemovité 
kulturní památky

Obnova �elní fasády 
budovy �.p. 4 Blatná ( 
objekt ZUŠ) 

93 000,00 40 664,00 133 664,00 14.3.2008

Jiho�eský kraj - Drobná 
sakrální architektura v 
krajin�

K�ížek Pod Pejchou 
Skali�any , Boží muka 
Hn�vkov

23 000,00 11 100,00 34 100,00 29.2.2008

Celkem Celkem 59 222 801,00 10 598 078,73 69 820 879,73

Zpracovala: Miluše 
Kubátová

Podané žádosti  o dotace odborem  majetku, investic a rozvoje 

MĚSTO BLATNÁ - PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE - PARTNERSKÉ VZTAHY

MĚSTO BLATNÁ - PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE - ODBOREM MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BEZDĚDOVICE
SLOVO STAROSTKY BEZDĚDOVIC
Přátelské setkání zástupců obcí s názvem Dobšice

V sobotu 19. dubna 2008 se uskutečnilo setkání zástupců obcí 
s názvem Dobšice. Nebylo to první setkání – na počátku hlubší 
spolupráce a setkávání byl loňský historicky 1. sraz obcí s ná-
zvem Dobšice, který se konal v Dobšicích u Znojma. 
Letošní setkání jsme zahájili na zámku v Blatné, který byl mís-
tem setkání s početnou výpravou občanů z Dobšic nad Cidlinou 
a zástupci místních Dobšic. Dobšičtí ze tří různých koutů naší 
vlasti se opět po roce setkali. Společně jsme absolvovali prohlíd-
ku zámku s expozicemi loveckých trofejí a rozlehlým zámeckým 
parkem. 

Společný oběd byl 
připraven v blaten-
ské restauraci U Lva 
a pak už jsme se 
přesunuli na hřbitov 
v Paštikách s uni-
kátním kostelem sv. 
Jana Křtitele vysta-
věným podle plánů 
Kiliana Ignáce Die-
zenhofera. A potom 
už jsme se vydali 
do Dobšic u Blatné. 

Nejprve proběhlo nezbytné fotografování u cedule „Dobšice“ při 
vjezdu do obce a potom si naši hosté  prohlédli náves, o které mile 
prohlásili, že je „jak za groš kudla, malinká jako dlaň“, s kaplič-
kou a památníkem vojáků padlých v l. světové válce. 
Hezký den jsme zakončili příjemným posezením v obecní hos-
podě se společenským sálem v Bezdědovicích, kde se naši hosté 
setkali se zástupci místní samosprávy a občany. Pro všechny bylo 
připraveno občerstvení , k tanci a poslechu nám hrál  pan Josef 
Zelenka z Bezdědovic. Společně strávené chvíle tak příjemně 
ubíhaly až do večerních hodin. Stále si bylo o čem povídat. 
Ještě, že se opět společně setkáme na pouti v Dobšicích nad Cid-
linou 28. června 2008, jinak bychom se snad ani nemohli rozlou-
čit. 

DOBŠICE Z CELÉ ČR
V České republice se nachází pět obcí nesoucích jméno Dobšice. 
Dovolte, abychom Vám je krátce představili: 
Dobšice od Blatné
Bezdědovice leží na Strakonicku poblíž Blatné. První písemná 
zpráva o Bezdědovicích je již z roku 1186. Tato jihočeská obec 

spolu s osadami Dobšice a Paštiky leží v malebné krajině jižních 
Čech obklopené několika rybníky. V okolním terénu se vysky-
tuje značné množství žulových balvanů a skalních výchozů. Na 
příznivém vzhledu se podílejí vazby na okolní krajinu s četnými 
remízky, alejemi a zalesněnými žulovými vrchy – chlumy. Ves-
nička Dobšice se nachází asi 1 km severně od Bezdědovic. Ná-
zev Dobšice znamená ves lidí Dobšových. Osobní jméno Dobeš 
vzniklo ze jména Tobias. V současné době má osada Dobšice 30 
čísel popisných a 40 trvale bydlících obyvatel.
Dobšice od Znojma
Dobšice leží jihovýchodně od města Znojma na levém břehu 
řeky Dyje  v nížině, rozkládající se jižním a západním směrem 
od obce, zvané Podyjí – chráněné krajinné oblasti jižní Moravy. 
Katastr obce má výměru asi 722 ha a táhne se od jihozápadu k se-
verozápadu. „Dobsici“ - takto byla zapsána ves v zakládací listině 
premonstrátského kláštera v Louce ze dne 25. října 1190. Ten ná-
zev je zřejmě odvozen od osobního jména Dobeš. V letech 1976 
– 1992 byla obec sloučena se Znojmem. Na území obce žije 2352 
obyvatel, popisných čísel domů je 700.
Dobšice od Jičína
Libošovice je malá vesnička v jižní části Českého ráje ležící 3 km 
severozápadně od města Sobotky. Pod obec náleží ještě 9 dal-
ších obcí a asi 15 samot. Mezi ně patří v kosteckých lesích ukryté 
Dobšice s Mezilužím. Dobšice leží na rozhraní tří okresů - Jičín, 
Semily a Mladá Boleslav. Dobšice je jméno rodové, pochází od 
bývalého majitele pozemků a zašlého hradu Dobše. K Dobšicím 
patří i osada Meziluží. Toto jméno vzniklo podle povahy místa, 
kde bylo mnoho louží mezi domy. Nadmořská výška Dobšic je 
337, Meziluží 306 metrů. První písemná zpráva o Dobšicích je 
z roku 1437, Meziluží z roku 1406. Obě části mají jen asi kolem 
padesáti obyvatel.
Dobšice od Týna nad Vltavou
Obec se nachází 5 km východně od Týna nad Vltavou směrem 
na Veselí nad Lužnicí v nadmořské výšce 500 m. 434 hektarový 
katastr obce Dobšice má mírně členitý pahorkatý reliéf s převážně 
zemědělskou půdou. Obec v minulosti několikrát změnila majite-
le a císař Zikmund r. 1437 učinil zápis Děpoltovi z Riesenberka 
a jeho dědicům na ves Dobšice.V obci žije 117 stálých obyvatel, 
převážně v rodinných domech a statcích soustředěných kolem 
rybníka, parku a výklenkové kaple z první poloviny devatenácté-
ho století, kteří se v letních měsících rozrostou o chalupáře.

Dobšice nad Cidlinou
Dobšice leží ve východní části okresu Nymburk v nadmořské výš-
ce 200 m n. m. na pokraji Polabské nížiny. Rozloha obce činí 667 
ha. Obec je rozdělena řekou Cidlinou na dvě části: Libněves na 
severní straně řeky a Dobšice na jižní straně.První zmínka o obci 
pochází z roku 1374. Pověst praví, že vesnice získala své jméno 
po svém prvním obyvateli Dobeši. Obec má 135 čísel popisných 
a 187 trvale hlášených obyvatel.
 Miluše Kubátová, starostka
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BEZDĚDOVICKÝ VELIKONOČNÍ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISE
Na velikonoční neděli 23.3.2008 se v Obecním hostinci v Bez-
dědovicích konal Velikonoční turnaj neregistrovaných hráčů ve 
stolním tenise. Hrála se čtyřhra i dvojhra. Turnaje se zúčastnili 
hráči z Bezdědovic, z Blatné, z Příbrami, Bělčic a Horčápska. Ve 
čtyřhře se do bojů zapojilo 10 dvojic a dvouhru hrálo 13 hráčů. 
Čtyřhru vyhrála dvojice ve složení Tomáš Balík a Pavel Schmit  
z Blatné, druhé místo obsadila dvojice ve složení Luděk Jánský 
a Ota Burian ml. z Paštik a Bezdědovic a na třetím místě skončila 
dvojice ve složení Pavel Vestfál a Pavel Vestfál z Bezdědovice a 
Blatné. Turnaj ve dvouhře vyhrál Máza z Příbrami, druhý skončil 
p. Budač st. z Bělčic a třetí místo obsadil Luděk Jánský z Paštik. 
Turnaj se povedl těšíme se další sportovní klání.   

MĚSTO BLATNÁ
SPRÁVNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU BLATNÁ INFORMUJE
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ 
ČITELNÝCH ÚDAJŮ
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydaných do 
31. prosince 2003 pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. pro-
since 2008. 
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského prů-
kazu nejpozději do 30. listopadu (tj. 1 měsíc před skončením plat-
nosti občanského průkazu). 
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 
1936, za podmínky, že není v těchto dokladech doba ukončení 
platnosti vyznačena konkrétním datem a pokud všechny povinné 
údaje (jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné 
číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, adresa místa trvalého 
pobytu, datum, místo a okres narození) jsou správné. Občanský 
průkaz pozbude také platnosti, když u občana došlo k podstatné 
změně podoby. Doporučujeme těmto občanům, aby si správnost 
povinných údajů (včetně fotografie) zkontrolovali a případně po-
žádali o nový občanský průkaz. 
K podání žádosti o nový občanský průkaz předkládá občan 1 fo-
tografii ze současné doby a občanský průkaz.
Výměna občanského průkazu je bezplatná.
ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO CESTOVNÍCH DOKLADŮ RODIČŮ:
Dnem 1. března 2008 novela zákona o cestovních dokladech opět 
umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu 
rodiče. Na základě tohoto zápisu mohou děti překračovat státní 
hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož ces-
tovním dokladu jsou zapsány.
K podání žádosti o zápis dítěte mladšího 10 let do cestovního 
dokladu rodič předkládá svůj cestovní doklad, rodný list dítěte, 
oddací list rodičů (příp. rodný list jednoho rodiče). Správní po-
platek činí Kč 50,-.

CESTOVNÍ DOKLADY VYDÁVANÉ DĚTEM DO 15 LET
Dnem 25. dubna 2008 novela zákona o cestovních dokladech 
umožňuje podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově či-
telnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občany 
mladší 5 let. Doba jeho platnosti je 5 let.  
Každý občan, který bude žádat o cestovní doklad s delší dobou 
platnosti (občané do 15 let – platnost 5 let, nad 15 let – platnost 
10 let), je povinen se osobně dostavit k příslušnému úřadu obce 
s rozšířenou působností dle jeho trvalého pobytu, děti a mladiství 
do 18 let s doprovodem rodičů. Na Městském úřadu Blatná je 
příslušným odbor správní. Po předložení potřebných dokladů jej 
pracovnice vyfotí a vyhotoví žádost o vydání cestovního pasu, 
fotografie žadatel již sám nepředkládá. Lhůta k vydání těchto do-
kladů je 30 dnů.
K žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěte do 15 let je nutné 
předložit osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení vydává 
krajský úřad podle trvalého pobytu dítěte. Žádost lze podat osobně 
na Krajském úřadu v Českých Budějovicích nebo prostřednictvím 
správního odboru MěÚ Blatná. K vyplněné žádosti o osvědčení 
o státním občanství, kterou podává zákonný zástupce dítěte, je 
nutno přiložit rodný list dítěte, oddací list rodičů (popř. rodný list 
jednoho rodiče), občanský průkaz rodiče. Správní poplatek činí 
Kč 100,- splatný na účet Krajského úřadu České Budějovice. 

SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU CESTOVNÍCH DOKLADŮ:
- vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji (vydává se ve lhůtě 30 dnů)     
- občanům starším 15 let Kč 600,- a doba platnosti 10 let
- občanům mladším 15 let Kč 100,- a doba platnosti 5 let
- vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů                                                         
(vydává se ve lhůtě 15 dnů)
- občanům starším 15 let Kč 1 500,- a doba platnosti 6 měsíců
- občanům mladším 15 let Kč 1 000,- a doba platnosti 6 měsíců                  
Více informací na telefonním čísle 383 416 202 – 3.
ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA:
Od 1. června 2008 vstoupí v účinnost novela zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti škodu způsobenou provozem vozi-
dla. Tato novela přinesla řadu změn. Vzhledem k tomu, že odbor 
správní je příslušný k projednání správních deliktů proti tomuto 
zákonu, upozorňujeme zejména na zvýšení pokut za přestupky 
a správní delikty. Kromě udělení pokuty bude vlastník povinen 
uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek za dobu, po kterou 
bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Tato po-
vinnost je nově stanovena v § 24c.
OD ÚČINNOSTI NOVELY JE STANOVENO ROZMEZÍ 
VÝŠE POKUT:
Za přestupky fyzických osob:
- provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti 
(i v případě ponechání vozidla na komunikaci) 5 000 Kč – 
40 000 Kč
- jako vlastník neodevzdá  v rozporu s § 15 odst. 5 státní poznáva-
cí značku a osvědčení o registraci 2 500 Kč – 20 000 Kč
(v případě zániku pojištění a neuzavření smlouvy nové do 14 
dnů)
- jako řidič vozidla nepředloží zelenou kartu, nebo doklad o hra-
ničním pojištění 1 500 Kč – 3 000 Kč 
Za správní delikty právnických osob:
- provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti 
(i v případě ponechání vozidla na komunikaci) 5 000 Kč – 
40 000 Kč
- jako vlastník v rozporu s § 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací 
značku a osvědčení o registraci 2 500 Kč – 20 000 Kč
(v případě zániku pojištění a neuzavření smlouvy nové do 14 
dnů)
Vyzýváme všechny vlastníky a provozovatele vozidel, aby se ve 
vlastním zájmu seznámili s tímto zákonem, a ověřili, zda na jejich 
vozidlo je uzavřena platná pojistná smlouva. 
 
V Blatné 2. května 2008

 Hana Valachová, vedoucí správního odboru

...z turnaje ve stolním tenise
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UKONČENÍ SANACE - ZNEČIŠTĚNÍ 
PODZEMNÍCH VOD V AREÁLU 
BÝVALÉHO MĚPS V BLATNÉ
V roce 1994 byla při ekologickém auditu podniku ČZ zjištěna 
kontaminace, podzemních vod a horninového prostředí chloro-
vanými uhlovodíky (ClU) v areálu bývalého Městského podniku 
služeb Blatná. V následujícím roce byla provedena riziková ana-
lýza znečištění horninového prostředí a po dalším doplňkovém 
průzkumu, výběru zhotovitele veřejné zakázky, byla v roce 1997 
zahájená sanace areálu firmou KAP s.r.o. Tato sanace se skládala
z filtrace půdního vzduchu, provzdušňování zvodnělého prostředí
a filtrací podzemních vod. Navrženou metodou nebylo dosaženo
požadovaných limitů, z tohoto důvodu byl v roce 2002 navržen 
nový postup  a to reduktivní dechlorace ClU pomocí roztoku sy-
rovátky. Nejprve se testovalo chování zasakované syrovátky v 
daném horninovém prostředí a po ověření pozitivního dopadu 
proběhl sanační zásah. Při skončení zásahu na konci roku 2005 
bylo prokázáno, že navržený způsob zafungoval a sanační limi-
ty vztažené k hranici areálu byly splněny. Následný monitoring, 
který spočíval ve vzorkování jednotlivých vrtů a studní prokázal, 
že koncentrace ClU po dokončení rozpadu syrovátky se mírně 
zvýšila a poté se rovnoměrně snižovala. 
Koncentrace sledovaných ClU v podzemní vodě poklesly opro-
ti původnímu stavu až o dva řády a na hranici areálu bývalého 
MěPS jsou dlouhodobě výrazně pod daným sanačním limitem. 
Prokázalo se, že metoda reduktivní dechlorace in-situ za použi-
tí syrovátky, která podléhá patentové ochraně vlastněné firmou
Earth Tech CZ s.r.o., je efektivní metodou pro odstranění chloro-
vaných uhlovodíků z horninového prostředí. Tato metoda se v lo-
kálních podmínkách zcela osvědčila.
Z výsledků analýz podzemní vody ve studních vzdálenějších od 
sanovaného areálu jednoznačně vyplývá, že snížení obsahů ClU 
v ohnisku znečištění má pozitivní vliv na kvalitu podzemní vody 
i v širším okolí lokality. V těchto studních došlo během sledo-
vaného období k výraznému snížení obsahu chlorovaných uhlo-
vodíků v podzemní vodě, ve většině případů až na kvalitu pitné 
vody. Z toho je zřejmé, že úniku ClU vně areálu bývalého MěPS 
bylo jednoznačně zamezeno. Celkové náklady činily 6 mil. Kč, 
tyto prostředky uvolnilo MF z privatizace MěPS.
 Město Blatná, Odbor životního prostředí, M.D

ODBOR ŠKOLSTVÍ MĚÚ BLATNÁ
Dne 22.dubna 2008 se uskutečnily zápisy dětí do mateřských škol 
v Blatné.
 V Mateřské škole Blatná, Šilhova  se zapsalo 45 dětí a to jak 
děti s trvalým bydlištěm v Blatné, tak i mimo Blatnou.
 V Mateřské škole Blatná, Vrchlického bylo zapsáno 56 dětí 
z Blatné i okolí. 
Díky navýšené kapacitě dětí v Mateřské škole Blatná, 
Vrchlického  o 20 dětí  bude možné po jednání s paní ředitelkami 
obou mateřských škol přijmout všechny přihlášené děti z Blatné 
a městských částí Blatné. Do naplnění kapacity v mateřských 
školách budou přijati děti i z okolních obcí.
Jsme rádi, že jsme v rámci školského zákona mohli pokrýt zájem 
o pobyt dětí v našich mateřských školách.
 Ing. Marie Hájková, vedoucí odboru školství

ZŠ T. G. M BLATNÁ POD LUPOU ...

Den Země
Stejně jako v minulých letech i letos jsme se na 
Den Země zúčastnili mezinárodního projektu 
Groceries Project. Z obchodu Japa jsme si 
vypůjčili recyklovatelné sáčky a ozdobili je 
různými motivy vztahujícími se k ekologii, 
ochraně přírody a zdravému životnímu stylu. 
Sáčky jsme pak vrátili do obchodu, odkud si 

v nich zákazníci odnášeli své nákupy. V letošním roce se projektu 
účastnila třída 9. A. Fotky a další informace o projektu si můžete 
prohlédnout na www.earthdaybags. org. Děkujeme p. Pavlu 
Posavádovi za spolupráci. 
Činnostem souvisejícím se Dnem Země se věnovaly i ostatní 

třídy – někteří žáci se s nadšením pustili do úklidu zámeckého 
parku, jiné třídy se ujaly úpravy zahrad v mateřských školkách 
nebo úklidu parčíku u školy. Ekologický kroužek uspořádal ve 
spolupráci s p. Vokrojovou výlet do obory. Prvňáčci navštívili 
kozí farmu a dozvěděli se tak spoustu zajímavých informací 
o chovu domácích zvířat. Naopak někteří z deváťáků spolu 
s dalšími siláky z nižších ročníků věnovali dopoledne demontáži 
vyřazeného nábytku a likvidaci tříděného odpadu ve škole. Prostě 
práce se našla pro každého a zábava při ní také nechyběla. 
Jak jsme pomohli detektivu Packalovi  
Na neděli 27. dubna jsme byli pozváni Českou televizí na natáčení 
vědomostní soutěže „Případy detektiva Packala“. Náš narychlo 
složený tým se se soutěží „popral“ následovně: 
Brzy ráno jsme vyrazili vlakem do Českých Budějovic. Na 
nádraží už na nás čekal malý mikrobus z České televize. Ještě 
jsme ani nedosedli a už jsme přemýšleli nad tím, kam vlastně 
jedeme a kde se bude celé natáčení odehrávat. Místo nám bylo 
doposud utajeno. Bude to Český Krumlov, Zlatá Koruna, Lipno...? 
Konečná: Rožmberk! 
Hned poté, co jsme dorazili, jsme dostali tašky s notebookem, 
kamerou a GPS vybavením. Ale nebylo moc času se rozmýšlet a 
tak se začalo natáčet.
První z úkolů byl: dostat se k hradu do 30 min. a získat od tamějších 
obyvatel co nejvíce informací o Perchtě z Rožmberka, která podle 
pověsti strašila na rožmberském hradě. Tento úkol lépe splnil 
soupeř z Tábora, a proto jsme nezískali ,,štístko“, které by nám při 
závěrečném otevírání trezoru mohlo alespoň trochu napovědět. 
Následoval druhý úkol, který už se odehrával v prostorách hradu: 
Packal nám položil 3 otázky týkající se Perchty a jejího života. 
V této části soutěže jsme byli úspěšnější a získali první stopu. 
Když jsme splnili 2. úkol, přišel na řadu výslech. Na scénu přišly 
slečna průvodkyně a paní kastelánka. Naším úkolem bylo položit 
každé z nich jednu otázku a na základě jejich odpovědí určit, 
která z dvou žen lže. Úkol jsme vyřešili ,,levou zadní“, takže jsme 
získali druhou stopu a soutěž mohla pokračovat dál. Čtvrtý úkol 
byl na principu Kimovy hry. Čtyřčlenné družstvo mělo za úkol si 
zapamatovat 6 erbů. Tento úkol naše družstvo zvládlo na jedničku. 
Takže třetí stopa byla naše. V pátém úkolu jsme se poprvé setkali 
s Mgr. Smolařem, který je nejbližším spolupracovníkem Ing. 
Šíleného. Ten ukradl Perchtiny rukavičky a naším úkolem bylo 
bílé rukavičky najít. Jednoho člena z našeho týmu si Mgr. Smolař 
ponechal a prozradil mu jednu větu. Mezitím zbytek týmu seběhl 
dolů na nádvoří. Svěřenec potom musel ostatním z okna hradu 
pantomimou sdělit, co poťouchlý komplic Šíleného prozradil. 
Když se Smolař objevil dole na nádvoří, kde na něj už všichni 
netrpělivě čekali, prozradil, kdo si v tomto úkolu vedl lépe. 
K našemu udivení předal 4. stopu nám. Teď už zbývalo získat jen 
5. stopu a pak HURÁÁ k trezoru. Šestým úkolem bylo přinést 
v naběračce  z Vltavy nahoru do věže hradu co nejvíce vody. 
I tento úkol jsme zvládli a už jsme se řítili k trezoru.
Z pěti stop, které jsme postupně získávali v různých částech 
soutěže, jsme měli odhalit jedno slovo, které je spojuje. Slova 
zněla: káva, vlajka, nemoc, vrána a neděle. Napadlo nás slovo 
ČERNÁ, zadali jsme ho jako heslo, které by mělo otevřít trezor. 
Když na něm zablikala červená světýlka, všichni byli rázem 
zklamáni a na řadu přišlo druhé družstvo. Ale po chvilce čekání 
nás Packal opět zavolal a nám se po dlouhém dohadování povedlo 
na druhý pokus trezor otevřít. V trezoru se ukrývaly Perchtiny 
bílé rukavičky, které ukradl Ing. Šílený. Tímto byl úkol splněn 
a my jsme radostně přebrali ceny a odjeli zase zpátky domů.
Tento díl můžete vidět v televizi 7. června v dopoledních hodinách. 
A pro ty, kteří chtějí alespoň částečně okusit atmosféru soutěže, 
posílá detektiv Packal indicie: KÁVA, VLAJKA, NEMOC, 
VRÁNA a NEDĚLE. 
Uhodneš správné heslo?
Petr Chvátal, Pavla Koubková, Šárka Bláhová a Tomáš 
Křeček, žáci  9. B ZŠ TGM Blatná

ZŠ TGM a CK Ciao v Berlíně a na Tropickém 
ostrově
Tropický ostrov v Evropě??? Proč ne!!! A tak jsme vyrazili spo-
lečně se ZŠ Cehnice a ZŠ Jezárky ve Strakonicích vstříc dobro-
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družství. Čekala na nás 450 km dlouhá cesta, která trvala 6 hodin 
jízdy. 
Asi ve 14 hod. jsme dorazili do hlavního města Spolkové re-
publiky Německo, do Berlína. Tam na nás čekal průvodce pan 
Martinek, který nás provedl po městě a ukázal nám památky jako 
jsou Braniborská brána, Říšský sněm, Červená radnice a další. 
Po absolvování výkladu jsme si mohli odpočinout při rozchodu 
u nákupního centra Arcade, kde nás náš průvodce opustil a po-
přál nám hezký pobyt v tropickém ostrově, kam už se každý moc 
těšil.
Po příjezdu do areálu Tropického ostrova se všichni snažili co 
nejdříve si vměstnat svá zavazadla do skříněk, které byly velmi 
malé. Ubytovali jsme se ve stanech s plátěnými plachtami, došli 
si na večeři, která byla formou barbecue, pak už jen hurá na prů-
zkum ostrova a honem do bazénů.
Hala, ve které doslova vyrostl Tropický ostrov, je vysoká 107 me-
trů. Původně se tady měly před asi 100 lety vyrábět vzducholodě, 
avšak žádná se zde nikdy nevyrobila.
V areálu bylo možno navštívit mnoho atrakcí, z nichž asi nejzají-
mavější pro nás byly tobogány a unikátní tropický prales se zají-
mavými rostlinami. Večer byla přichystaná exotická show. Druhý 
den po snídani nás čekala už jen legrace a zábava.
Když jsme kolem páté hodiny odpolední odjížděli směr Blatná, 
nikomu se moc nechtělo z bezstarostného ráje plného zábavy.
A tak jsme při návratu všichni probírali své zážitky, navzájem si 
ukazovali suvenýry a těšili se domů. Do Blatné jsme dorazili bez 
problémů kolem půlnoci a zbyly nám už jenom vzpomínky na 
příjemný výlet.
 Tomáš Křeček, 9. B ZŠ T.G.M Blatná

Hornický výlet
Je sobotní ráno 26. dubna 2008 a my vyrážíme na ŠD a ŠK výlet 
do Příbrami na Březové Hory a na Třemšín. Zdá se, že počasí nám 
bude přát. Rychlé rozloučení s rodiči a jedeme.
Cesta poklidně ubíhala a po hodině jízdy jsme zaparkovali v Pří-
brami před dolem Anna. 
Ani jsme se nestačili rozkoukat a už jsme se vydali na dvě prohlíd-
kové trasy. První skupina navštívila strojovnu dolu Anna, druhá 
nasedla do důlního vláčku a prohlédla si podzemí. Dověděli jsme 
se spoustu zajímavostí ze života havířů, a v bývalé šatně na nás 
dokonce čekal skřítek „permoník“, strážce havířů. Samozřejmě 
jsme nemohli odejít bez nákupu drobných dárečků. Po krátkém 
občerstvení jsme odjeli na prohlídku Ševčínského dolu. A pak už 
do přírody protáhnout si trochu nohy.
Autobus nás za chvilku odvezl do brdských lesů, a my se vydali 
krásnou přírodou k rozhledně na Třemšíně. Cestou jsme minu-
li studánku, Gangloffův kříž a pod vrcholem kapličku. Svačinu 
jsme vybalili na pěkném odpočívadle v bezprostřední blízkosti 
rozhledny.
Zpáteční cestu jsme ukončili ve vesnici Roželov, kde na nás čekal 
autobus, a odvezl zpět do Blatné. 
Unaveni, ale plni zážitků jsme se od školy rozešli domů.
Už teď se těšíme na další výlet.
 Děti a vychovatelky ŠD a ŠK ZŠ T.G.M Blatná

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V BLATNÉ 
Přijímání žáků do Základní umělecké školy 
v Blatné
Častá otázka rodičů je: „Jak přihlásit žáka do ZUŠ, na co by se 
měl připravit“? Odpověď na tuto otázku dává Vyhláška o základ-
ním uměleckém vzdělávání ze dne 9.2.2005, kde se uvádí mož-
nost výuky v přípravném ročníku dětem již od pěti let, tzn. dětí 
předškolního věku. Docházka je umožněna i starším a mimořádně 
nadaným žákům. 
Přípravné studium může být 1 – 2 leté. Smyslem přípravného roč-
níku hudebního, výtvarného i tanečního oboru v ZUŠ je přede-
vším rozvíjet umělecké schopnosti, vzbudit a prohlubovat zájem 
dětí o činnost ve výše uvedených oborech. Při příjímání žáka do 
určitého oboru se přihlíží k stupni dovedností, získaných v rodině 
nebo v mateřské škole. Výuku je nutné chápat jako ucelené vzdě-
lání prvního a druhého stupně. První stupeň výuky je určen pro 
žáky od sedmi let věku, výuka je sedmiletá, pro některé dechové 
nástroje čtyřletá. 
Žáci během docházky dostávají vysvědčení v průběhu studia, 
které je ukončeno absolventským koncertem v hudebním oboru 
a závěrečnými pracemi ve výtvarném oboru. Dosažené výsledky 
o ukončení studia jsou velmi cenné při zájmu o další studium na 
střední školy s uměleckým zaměřením. V tomto školním roce ab-
solvuje v hudebním oboru 21 žáků, ve výtvarném 12 žáků. 

Rodiče (zákonný zástupce) se mohou ucházet o přijetí žáka do 
ZUŠ od 16. – 20. června 2008 (pondělí až pátek) od 10:00 – 16:00 
hodin v ředitelně školy (2. patro, dveře číslo 16).  Rodič musí 
přijít se svým dítětem. Součástí je i prohlídka školy.
Při přijímání žáka do ZUŠ jsou následující požadavky:
- pro hudební obor se hodnotí zpěv libovolné písně, vy-
tleskání rytmického úryvku a intonační cítění,
- pro výtvarný obor přinesou rodiče výtvarné práce, jednu 
kresbu žáci vytvoří přímo ve škole pod vedením učitele ZUŠ,
- v tanečním oboru jsou hodnoceny pohybové schopnosti 
a rytmické cítění.
Bližší informace lze získat přímo v ředitelně ZUŠ nebo na tele-
fonním čísle 383 422 536.

Poohlédnutí za téměř uplynulým školním 
rokem 2007/2008
Tento rok je velmi bohatý na veřejná vystupování, celostátní a re-
gionální soutěže hudebního oboru. Ve výtvarném oboru se žáci 
zúčastnili celé řady soutěží  - i mezinárodních. V tanečním oboru, 
který byl po několikaletém odmlčení opět otevřen, se žáci sezna-
mují se základy pohybové výchovy. Prvně vystoupili při Blaten-
ských hudebních slavnostech. 

Za zmínku stojí seznámení s dosaženými výsledky při celostátní 
soutěži hudebního oboru. V tomto roce byla vypsána soutěž ve 
hře na akordeon, klavír, kytaru a housle. Výsledky, počínaje míst-
ním, okresním a krajským kolem lze hodnotit velmi kladně. 
Přístup učitelů i žáků k nastudování soutěžních skladeb byl vzor-
ný. Po uskutečnění místního kola, kterého se zúčastnili všichni 
žáci hrající na uvedené nástroje, následovalo okresní a krajské 
kolo. 

Nejlepší žáci ze čtyř základních uměleckých škol v okrese Stra-
konice (Strakonice, Vodňany, Volyně, Blatná)  postoupili do kraj-
ského kola, kde si své dovednosti porovnali s žáky z jiných okre-
sů (32 ZUŠ v kraji). 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
Kytara
1. místo – Kateřina Brejchová (uč. Napravilová)
2. místo – Matyáš Hájíček (uč. Aksamit)
2. místo – Karolína Frühbauerová (uč. Rupert)
Akordeon (uč. M. Škanta)
2. místo – Ondřej Šimsa
2. místo – Petr Chvátal
2. místo – Martin Lukáš
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Komorní hra (uč. M. Škanta)
3. místo – akordeonové duo – Martin Lukáš, Petr Chvátal 
Klavír
čestné uznání 1. stupně – Ivana Kortusová (uč. Komínová)
Z uvedených výsledků je patrné, že dovednosti žáků hudebního 
oboru a příprava na soutěže byla provedena velmi zodpovědně 
s dobrým přístupem k soutěžím, kterým předcházela celá řada 
koncertů v ZUŠ a vystoupení. 
 Během tohoto školního roku žáci ZUŠ uskutečnili 54 vystou-
pení, z kterých za zmínku stojí např. Vánoční koncerty v Blatné, 
Bezdědovicích, Lnářích, na Slapech, v Praze na Staroměstském 
náměstí k příležitosti Adventních a Velikonočních trhů, vítání ob-
čánků na zámku v Blatné, Blatenské hudební slavnosti, aj. 
 V měsíci červnu žáci zahrají při zahájení Slovenských dnů na 
zámku v Blatné, zahájení Kontrabasové soutěže na zámku, verni-
sáži výstavy obrazů L. Stehlíka v Muzeu v Blatné, dětské dudácké 
přehlídce Strakonický dudáček ve Strakonicích, Mezinárodním 
dudáckém festivalu ve Strakonicích, závěrečném koncertě žáků 
ZUŠ a další.
Cílová kapacita školy stanovená Ministerstvem školství - 400 
žáků, je téměř naplněna. Vyučuje se kromě Blatné, také v poboč-
kách v Sedlici - hudební obor, v Radomyšli – hudební obor, v Zá-
boří – hudební, výtvarný a taneční obor. Žáci z Chanovic jsou na 
výuku dováženi do ZUŠ v Blatné.

VÝTVARNÝ OBOR v letošním roce připravil kolekci prací, kte-
ré budou reprezentovat školu v celostátní soutěži v Jindřichově 
Hradci. Účastní se celé řady dalších soutěží, např.:
„MNOHO ZEMÍ, JEDEN SVĚT“:
 1. místo  Roman Kopp
 3. místo  Šarlota Cuhrová
 3. místo  Matouš Faměra
SHANKAR´S INDIE – STŘÍBRNÁ MEDAILE – Tereza 
Lehečková, Kristýna Tyrpeklová
„R a R není fér“:
 1. místo  Marek Frýzek
 2. místo  Jiří Zdeněk
 2. místo  Roman Kopp
 3. místo  Jan Tvrdý
 3. místo  Petra Kratochvílová
„PŘÍRODA KOLEM NÁS“ – 3. místo Kateřina Šimůnková

V současné době proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže 
„Žijeme v parku, parky žijí s námi“, kterou pořádá Městský 
úřad Blatná, obor životního prosedí a Základní umělecká škola 
Blatná. Této výtvarné soutěže se zúčastnili žáci mateřských škol 
z Blatné, základních škol z Blatné, Radomyšle, Záboří, Lnář, Sed-
lice, Bělčic a Základní umělecké školy v Blatné.
Pětičlenná porota hodnotila práce žáků v kresbě, malbě, prostoro-
vých prací, fotografie a keramiky. Sešly se stovky prací různého
pojetí vztahu k přírodě s velmi pěknou úrovní. Porota měla velmi 
obtížný úkol z velkého množství vybrat ty nejlepší. 
Vernisáž výstavy a předávání diplomů a cen se uskuteční 3. červ-
na 2008 od 15:00 hodin v ambitu Domova pro seniory v Blatné.
Vítězové jednotlivých kategorií se za odměnu zúčastní výletu dne 
29. května 2008 na zámek Hluboká nad Vltavou, kde je připra-
ven bohatý program, včetně výukových programů s prohlídkou 
Alšovy galerie, ZOO Ohrada, návštěva Muzea lesnictví, rybář-
ství a myslivosti. Celodenní výlet, který je pro žáky zdarma, bude 
ukončen kresbou žáků v plenéru v parku Hluboká nad Vltavou. 
VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI „ŽIJE-
ME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI“:
1. místo - Kateřina Říhová, Simona Blažková, Michaela Polcaro-
vá, Štěpán Kouba, Kateřina Bártová, kolektivní práce – Vojtěch 
Bláha, Jonáš Maleček, Antonín Řehoř, kolektivní práce – Jaroslav 
Cink, Zdeňka Sedláčková, Lucie Pavlová, Iva Klímová, Linda Ří-
hová, kolektivní práce – Zdeněk Leroch, Miroslav Cink, Dominik 
Čejka, kolektivní práce – Natálie Maňhalová, Denisa Krásová, 
Filip Hrádek
2. místo - Kateřina Brejchová, Pavla Sedláčková, Barbora Ji-
roušková, Aneta Šornová, Roman Kopp, kolektivní práce – Jana 

Cinková, Denisa Krásová, Jan Linhart, kolektivní práce – Václav 
Faměra, Zuzana Plechatá, Andrea Soukupová, kolektivní práce 
– Barbora Fousová, Lucie Hosnedlová, Štěpánka Koppová
3. místo - Simona Šourková, Jakub Darda, Simona Blažková 
(Chanovice), Eliška Krámová, Kateřina Šemberová, Lenka Ši-
můnková, Markéta Křížková, Lenka Opatrná, Simona Fundová, 
Jiří Zdeněk, kolektivní práce – Ondřej Sekáč, Denisa Grecová, 
Lukáš Zrno, Simona Šourková
čestné uznání - Lenka Pudilová, Jan Šána, Václav Faměra
 

 Blatenští dudáci

  
 Žesťový soubor

TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU (ŠVP) V ZUŠ V BLATNÉ 
Podobně jako v základních školách, i u nás v ZUŠ se vytváří nové 
vzdělávací programy. První etapa byla zahájena již v roce 2005 
a nyní probíhá ověřování tvorby ŠVP v pilotních školách. Smys-
lem by mělo být potvrzení schopnosti škol vytvořit si svůj vlastní 

         Flétnový soubor
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ŠVP. Od září roku 2011 se počítá s realizací výuky podle vlast-
ních vzdělávacích programů.
Na tvorbě programu se podílí všichni vyučující. Do výuky chce-
me přinést nejednu pozitivní změnu, kterou nebylo v minulosti 
možné realizovat. Kolektivně se zamýšlíme nad aspektem, jak co 
nejlépe zajistit a zkvalitnit vzdělání v ZUŠ pro děti z mateřských 
škol, základních až po školy vysoké. 
Při tvorbě budeme vycházet z dlouholetých zvyklostí Prácheň-
ského regionu, které mají tradici v lidové muzice. Chceme navá-
zat na tradici dudácké kapely, která byla v Blatné založena před 
20ti lety. Dále pokračovat v souborové hře v různém nástrojovém 
obsazení. 
Důraz při tvorbě vzdělávacího programu je také kladen na časové 
rozšiřování výuky souborů a prohlubování spolupráce s jinými 
soubory podobné orientace či na účast na přehlídkách a soutě-
žích. 
Týká se to souboru zobcových fléten, keltské muziky, kytarových
souborů, dechového orchestru apod. Plány učiva vytváří pedago-
gové tak, aby byly splnitelné pro všechny žáky, kteří budou do 
souborů zapojeni. Tento způsob výuky považujeme za motivující 
a zajímavý.
Budeme pamatovat i na zajišťování kulturního života v místě pů-
sobení školy i mimo něj. 
Žákům chceme umožnit výběr skladeb podle jejich představ a rov-
něž rozšiřovat uměleckou činnost i po ukončení studia v ZUŠ.
Dále chceme v maximální míře využívat dobrých podmínek školy 
- nahrávací studio, počítače, apod. V neposlední řadě i dovednosti 
a zkušenosti pedagogů. Budeme zdokonalovat to, co na  naší ško-
le má již určitou tradici. Mgr. Josef Škanta, ředitel školy

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR INFORMUJE
Pro podnikatele
Stále více občanů se dotazuje úředníků městského úřadu na 
kontakt na poskytovatele služeb a na výrobce různých drobných 
výrobků. Město Blatná zvažuje vydání brožury s uvedením 
kontaktu na Vás, členěné podle oborů činnosti. Můžete také 
nabídnout volnou kapacitu např. výrobní, skladovací, nebytových 
prostor  a strojního zařízení. V případě malého zájmu, tj. méně 
než 30 zájemců, by kontakty uvedlo na webových stránkách 
Města Blatná. 
Pokud máte zájem o zveřejnění kontaktu na Vás, zajděte na 
Živnostenský úřad Blatná do konce měsíce června tohoto roku 
(tř. T. G. Masaryka 520, vedle základní školy T. G. M.)
ZVEŘEJNĚNÍ JE ZDARMA.
Pro informaci uvádíme Úřední hodiny:
pondělí a středa 7.30 - 12.00  13.00 - 17.00
pátek  7.30 - 10.30  
 Marie Mikyšková, Živnostenský úřad Blatná

TRICYKLISTÉ BLATNÁ
Tricyklisté bodovali ve Španělsku
Ve dnech 23.4.- 6.5. se hendikepovaní cyklisté účastnili velkého 
mezinárodního etapového závodu  “8 days of paracycling in the 
Basque Country“. Celé naše družstvo ve složení Alice Armstar-
ková, Iveta Kolínská, Jiří Necuda a Pavel Horák, úspěšně dojelo 
všechny etapy a díky tomu obsadili v celkovém umístění družstev 
nádherné druhé místo. Nejvíce bodů pro naše družstvo získala 
děvčata, která si v některých dílčích etapách dojela pro vítězný 
pohár. Velkou bodovou oporou však byla i pánská část družstva.
Ve španělské části závodů jsme startovali po boku našeho úspěš-
ného paralympionika Michala Starka, kterého na závody vyslal 
ČSTPS. Michal patří mezi nejúspěšnější handicapované spor-
tovce světa. Závodí s nadkolenní amputací. Mezi jeho největší 
úspěchy patří titul Mistra světa a Evropy v časovce jednotlivců, 
vítězství v seriálu závodů Světového a Evropského poháru, je me-
dailistou z paralympiády v Sydney. Michal se drží mezi absolut-
ní světovou špičkou od roku 1994 a závod ve Španělsku ve své 
kategorii vyhrál. Závody hodnotil jako velmi kvalitně obsazené 

a také náročné – pořadatelé připravili velmi těžké tratě, které se 
často jely za velkého vedra. Čekaly nás silniční závody, časovky, 
horské prémie a také dvě městská kritéria.
Na těchto tratí vybojovali nejvíce bodů Němci, těsně za námi 
skončili Španělé. Další startující pocházeli z Francie, Belgie, Ho-
landska, Anglie,Itálie, Mexika,Venezuely, Peru a Brazílie.
Podrobnosti z naší jízdy najdete na našich webových stránkách 
www.skstricykl.estranky.cz 
Děkujeme všem našim příznivcům, díky kterým jsme mohli tuto 
náročnou akci uskutečnit. Hana Kolínská

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA 

časopisu Blatensko SOBě 
JE 9. ČERVENCE 2008.
Své náměty, příspěvky, 

připomínky a žádosti o inzerci 
zasílejte na e-mail: 
listy@blatensko.cz

...předávání poháru za francouzskou část etapy - na obr. je Iveta 
Kolínská, Alice Armstarková a Jiří Necuda

 ...naše tricyklistky v akci



16  Svazek obcí Blatenska - květen 2008

M�STSKÁ POLICIE BLATNÁ 
Zahradnická 171, 388 01 Blatná 

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321 
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

http://www.mesto-blatna.cz 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Preventivní informa�ní radar 

Obyvatelé Blatné, ale hlavn� �idi�i si v pr�b�hu minulého týdne jist� všimli 
nové žluté reflexní tabule s prom�nlivými �íslicemi, která je umístn�na na 
sloupu ve�ejného osv�tlení v ulici T. G. Masaryka, p�ed budovou ZŠ a to ve 
sm�ru p�íjezdu do m�sta. Jedná se jeden ze dvou kus�  preventivních 
informa�ních radar� zakoupených z finan�ních prost�edk� m�sta a z finan�ních
prost�edk� m�stské policie ur�ených na prevenci. Toto za�ízení m��í a 
zaznamenává rychlost vozidel p�ijížd�jících k tomuto za�ízení a tento údaj 
zobrazuje na ploše tabule. I když je informa�ní display pouze z jedné strany 
tabule, rychlost projížd�jících vozidel je m��ena a ukládána do pam�ti z obou 
sm�r� této komunikace. Veškeré údaje a t�ch je krom� rychlosti mnohem více, 
jsou pak následn� strážníky stahovány do speciálního programu v po�íta�i,
který je pak vyhodnocuje a poskytuje data pro další využití. Jak jsem již uvedl, 
tyto informa�ní radary byly zakoupeny celkem dva. Tento druhý panel bude 
v nejbližší dob� umístn�n v blízkosti nov� budovaného p�echodu pro chodce 
v ul. Písecká. Dále je po�ítáno s tím, že v budoucnu by se toto za�ízení rovn�ž

PREVENTIVNÍ INFORMAČNÍ RADAR
Obyvatelé Blatné, ale hlavně řidiči si v průběhu minulého týdne 
jistě všimli nové žluté reflexní tabule s proměnlivými číslicemi,
která je umístněna na sloupu veřejného osvětlení v ulici T. G. 
Masaryka, před budovou ZŠ a to ve směru příjezdu do města. 
Jedná se jeden ze dvou kusů  preventivních informačních radarů 
zakoupených z finančních prostředků města a z finančních
prostředků městské policie určených na prevenci. Toto zařízení 
měří a zaznamenává rychlost vozidel přijíždějících k tomuto 
zařízení a tento údaj zobrazuje na ploše tabule. 
I když je informační display pouze z jedné strany tabule, 
rychlost projíždějících vozidel je měřena a ukládána do paměti 
z obou směrů této komunikace. Veškeré údaje, a těch je kromě 
rychlosti mnohem více, jsou pak následně strážníky stahovány 
do speciálního programu v počítači, který je pak vyhodnocuje 
a poskytuje data pro další využití. Jak jsem již uvedl, tyto 
informační radary byly zakoupeny celkem dva. Tento druhý panel 
bude v nejbližší době umístněn v blízkosti nově budovaného 
přechodu pro chodce v ul. Písecká. 
Dále je počítáno s tím, že v budoucnu by se toto zařízení rovněž 
objevilo u přechodu pro chodce v ulici Čechova, kde často 
přechází chodci, ale hlavně děti mezi sídlištěm Nad lomnicí 
a ZŠ. Pro ty řidiče, ať už v automobilech  nebo na motorkách, 
kteří si teď myslí, že si v uvedené ulici změří, jakou největší 
rychlostí jim ten jejich „miláček“ vlastně jede uvádím, že jedna z 
mnoha funkcí tohoto zařízení je, že se zde nechá nastavit dolní a 
horní hranice rychlosti, která je zobrazena na uvedeném panelu. 
To znamená, že vyšší rychlost nad tou, než která je nastavena 
v zařízení display neukazuje, ale přesto jí zařízení do paměti ještě 
s dalšími údaji zaznamená. 
Pro zajímavost uvádím, že z údajů které radar zaznamenává bylo 
např. zjištěno, že v týdnu od 21.4.2008 od 12.00 hodin, kdy byl 
první informační radar v ul. T. G. Masaryka uveden v činnost, 
projelo touto ulicí v obou směrech do 28.4.2008 do 12.00 hodin  
24532 motorových vozidel.
Přeji si, aby pořízení těchto informačních radarů přispělo 
k většímu zklidnění provozu  ve městě a zvýšila se ukázněnost 
řidičů.  Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

BRATRONICE

 Ve 13. století patřila obec svatojiřskému klášteru na Pražském 
hradě. Podle písemných pramenů ze 14. století zde existoval již 
větší statek, kde sídlila drobná šlechta. V r. 1361 se zde připo-
míná několik majitelů - Mikuláš, Čeněk a Bedřich, jehož vdova 
Kateřina prodala své věno, tj. statek Bratronice, panu Mikuláši 
z Kestřan. Po husitských válkách sídlil r. 1433 na statku jakýsi 
Beneš a r. 1457 Jan. Na počátku 16. století patřila obec Smilo-
vi ze Sedlce, poté Hynku Radkovcovi z Mirovic (před r. 1565). 
Okolo roku 1575 se Bratronice dostaly do držení Jana nejstaršího 
Horčice z Prostého. Jako mladík býval Horčice bujným a spáchal 
mnohé výtržnosti, však v starších letech se uklidnil a stal se vý-
tečným hospodářem. Skoupil v okolí několik statků, jako Pole, 
Bezděkov, Zaboří, Mirotice. Vystavěl bratronický zámek v Bra-
tronicich, byl donátorem řady církevních památek. S manželkou 
Kateřinou z Kokořova měl jedinou dceru a dědičku Saloménu, 
provdanou za Adama staršího Vratislava z Mitrovic. Po ní zůsta-
lo pět dcer a jediný syn. Bratronice zdědila dcera Markéta pro-
vdaná za Ferdinanda hraběte Lažanského z Bukové a na Oseku. 
Roku 1758 se stal majitelem panství Christian Josef z Gfässer 
a od r. 1831 Josef Talacko z Ještětic. Od r. 1864 patřily Bratronice 
rodině Battagliů. Posledním majitelem byl Quido svobodný pán 
Battaglia de Sopramonte e Ponte alto. Jeho syn Christian a dce-
ra Bianka žili na zámku jako poslední potomci svého rodu své-
rázným a skromným životem. Nespokojenost s režimem, který 
jim přinášela doba socialismu a nesvobody, nikdy nevyjadřovali 
politickými protesty. Jejich výmluvným občanským postojem 
byla cyklistika. Oba věnovali její propagaci a kráse veškerý svůj 
čas a úsilí natolik, že jejich jména se v tomto sportu stala po-
jmem. Cyklistický oddíl tělocvičné jednoty Sokol Blatná nechal 
v r. 2002 vybudovat v Bratronicích Ch. Battagliovi pomník, který 
byl téhož roku slavnostně odhalen. 
 Bratronický zámek, který dosud stojí pod úrovní obce tvo-
ří hlavní obytnou budovu, s přilehlými hospodářskými objekty 
a parkem. Nad vchodem je dosud dochovaný znak Horčiců z Pro-
stého, tj. dvě medvědí tlapy vedle sebe vzhůru obrácené. Při zám-
ku se nachází kaple sv. Josefa. K velkostatku ještě náležely dva 
dvory - Katovsko a Rosice. V Bratronicich býval na vrchu Hůrce 
v 18. století větrný mlýn. Asi před deseti lety probíhal v těchto 
místech povrchový archeologický průzkum. 
 V r. 1654 byly v Bratronicích 4 grunty osedlé a 1 pustý. Ve vsi 
byly ještě 3 chalupy, 6 domkářů a 2 stavení byla pustá. V roce 
1736 platili 4 sedláci a 19 chalupníků zabořskému faráři desát-
ky (desátou část z výnosů). O dvacet let později bylo ve vsi 28 
čísel. 
 Sloupková „Boží muka“ nad obcí byla posvěcena v r. 1676 
a jsou velice vzácná. Opodál vsi leží skupina žulových balvanů 
zvaná „Čertův ranec“, za touto skupinou se nachází jiný balvan 
rovněž žulový, který má podobu ženského obličeje. Mlýn pod 
Bratronicemi vzpomíná se r. 1699. Nyní jsou zde dva mlýny: 

 Zámek v Bratronicích

M�STSKÁ POLICIE BLATNÁ 
Zahradnická 171, 388 01 Blatná 

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321 
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

http://www.mesto-blatna.cz 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Preventivní informa�ní radar 

Obyvatelé Blatné, ale hlavn� �idi�i si v pr�b�hu minulého týdne jist� všimli 
nové žluté reflexní tabule s prom�nlivými �íslicemi, která je umístn�na na 
sloupu ve�ejného osv�tlení v ulici T. G. Masaryka, p�ed budovou ZŠ a to ve 
sm�ru p�íjezdu do m�sta. Jedná se jeden ze dvou kus�  preventivních 
informa�ních radar� zakoupených z finan�ních prost�edk� m�sta a z finan�ních
prost�edk� m�stské policie ur�ených na prevenci. Toto za�ízení m��í a 
zaznamenává rychlost vozidel p�ijížd�jících k tomuto za�ízení a tento údaj 
zobrazuje na ploše tabule. I když je informa�ní display pouze z jedné strany 
tabule, rychlost projížd�jících vozidel je m��ena a ukládána do pam�ti z obou 
sm�r� této komunikace. Veškeré údaje a t�ch je krom� rychlosti mnohem více, 
jsou pak následn� strážníky stahovány do speciálního programu v po�íta�i,
který je pak vyhodnocuje a poskytuje data pro další využití. Jak jsem již uvedl, 
tyto informa�ní radary byly zakoupeny celkem dva. Tento druhý panel bude 
v nejbližší dob� umístn�n v blízkosti nov� budovaného p�echodu pro chodce 
v ul. Písecká. Dále je po�ítáno s tím, že v budoucnu by se toto za�ízení rovn�ž
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Podtravnický Hořejší a Do-
lejší. V místě řečeném „na 
Chvalově“ byla vystavěna 
byla r. 1894 hrobka svobod-
ných pánů Enisů a Battagliů v 
novogotickém slohu. Průčelí 
je ozdobeno znakem Enisů a 
Battagliů. Do této hrobky byly 
koncem 19. století přeneseny 
ostatky bývalých pánů na Bra-
tronicich, pohřbených původně 
na hřbitově v Záboří. Je zde 
pochován Josef svobodný pán 
Talacko z Ještětic, který zemřel 
12. dubna 1864, Karel svobod-
ný pána Enise, (původně irský 
šlechtický rod – psal se McIn-
nis, což se vyslovuje jako Me-
kenis) zemřel 15. srpna 1871, 
Josef svobodný pán Battaglia, 
zemřel 1. listopadu 1891 a Jindřiška svobodná paní Battagliová, 
rozená Schonauová, manželka posledních výše dvou jmenova-
ných pánů, zemřela 3. listopadu 1897.
 Hrobka, která se nacházela ve velmi zuboženém stavu byla 
v minulém roce velice vkusně zrekonstruována a opravena. 
 Bratronice se staly námětem nejen pro spisovatele Otu Pavla, 
který mistrně zachytil v povídce Baroni na kolech slavnou dvojici 
Christiana a Bianky Battagliových. Staly se také inspirací Ladi-
slavu Stehlíkovi, při jeho toulkách Zemí zamyšlenou. Nejstarším 
autorem zřejmě zůstává Alois Jirásek, který údajně Bratronice 
navštívil a napsal pro mnohé čtenáře téměř neznámou a zapome-
nutou povídku Talacko. Text a foto: Jan Olejník

HAJANY
PLACENÍ POPLATKŮ
Připomínáme, kdo nemá zaplacené poplatky: 
- za odpad
- za psa
- za užívání veřejného prostranství
- za vodu
může tak učinit do 30. 06. 2008 na Obecním úřadě v Hajanech 
každý pátek od 18,30 do 19,00 hodin.

ČARODĚJNICKÉ ŘÁDĚNÍ V HAJANECH
Přípravy na 30. dubna začaly už o víkendu před čarodějnou 
filipojakubskou nocí. V sobotu sedm našich silných chlapů
přivezlo májku pro letošní rok. Následovalo nedělní ohoblování. 
Také bylo potřeba zajistit dřevo na pořádný oheň. V pondělí jsme 
si dali oddech a hned další den jsme připravili prostor za hospodou 
pro vystoupení Míly Simadla s koněm Denim. Také se připravila 
pořádná hranice, aby to byly čarodějnice, jak se patří.
Když nadešla očekávaná středa, všechny děti se už nemohly 
dočkat. Nejprve se v 17,00 hodin začalo nejtěžší prací – 
postavením májky. Ale jelikož máme v obci spoustu ochotných, 
spolehlivých a hlavně pořádně silných chlapů, šlo to docela 
hladce a nebyl to žádný problém. Než se májka ocitla na svém 
místě, byli všichni pořádně unavení z kopání díry a přemisťování 
májky sem a tam. Samozřejmě jsme nezapomněli postavenou 
májku pořádně pokřtít pivem. 
Poté následoval lampiónový průvod obcí. Po jeho skončení 
netrvalo dlouho a přijeli čtyři koníci. Všichni přítomní, 
především děti, neskrývali své nadšení. Skutečnost předčila i 
ta největší očekávání. Vystoupení Deniho a Míly Simadlových 
bylo naprosto úchvatné. Nakonec, aby nezaháleli ani ostatní 
koníci, svezli všechny zájemce z řad dětí na svých krásných 
hřbetech. I když nikdo nechtěl, aby odjeli, čas rozloučení stejně 
nadešel. Abychom děti alespoň trochu potěšili, zapálili jsme oheň 
a pokračovali opékáním buřtů. Ještě si děti za hospodou zahrály 
různé hry. Pak se postupně menší děti začaly rozcházet a zůstaly 
jen ty nejvytrvalejší. Ty si ještě stihly poslechnout country 
skupinu Š-UMÍCI, která hrála k tanci a poslechu do časných 
ranních hodin.
Myslím si, že letošní čarodějnice se obzvlášť vydařily a že každý, 
kdo se do Hajan přijel podívat, si tady našel něco, co ho zajímalo 
a na co se rád podíval.  Michaela Vohryzková

Hrobka hrabat Enisů, rytíře Talacka 
a baronů Battaglliů

 Lidský obličej u Bratronic

 Bianka Battagliová

POZVÁNKA NA 
DEN DĚTÍ

Srdečně zveme 
všechny děti se svými 

rodiči do Hajan 
V SOBOTU 
31.05.2008 

NA OSLAVU DNE 
DĚTÍ. 

Sraz účastníků 
je v 15,00 hodin 

u dětského hřiště u autobusové zastávky. 
Bude připravena spousta zajímavých her, 
úkolů a soutěží a na závěr opékaní buřtů. 

Samozřejmě budou připraveny sladké 
odměny.

(Nezapomeňte na sportovní oblečení)
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HORNOSÍN
ZALÉVÁNÍ MÁJE
O prvním letošním květnovém víkendu 
se v Hornosíně slavila floriánská pouť,
která je už tradičně spjata s májovými 
slavnostmi. Takové slavnosti, jako 
v Hornosíně, se nikde v širokém okolí 
neopakují.
Snad není mezi obyvateli sousedních obcí 
nikdo, kdo by alespoň jednou nebyl při 
zalévání máje o hornosínské pouti. Ba, co 
víc, můžeme směle konstatovat, že kdo to 
neviděl, nebyl v Hornosíně, stejně jako 
Plzeňští říkají totéž o jejich podzemních 
chodbách, obyvatelé Českého ráje 
o hradě Trosky a jistě by se našlo příměrů 
bezpočet.
Jedná se o tradici, která se opravdu poctivě 
dodržuje a bylo by skutečně škoda, kdyby snad měla zaniknout.
Pokud někdo neví, oč se jedná, pak vězte, že hornosínská máj se 
nezalévá vodou, ale pivem, a to s veškerou parádou. Vzhledem 
k tomu, že pouť v Hornosíně se slaví na svatého Floriána, česky  
Květoslava, je tato roztomilá tradice spojena s pouťovou taneční 
zábavou. Proto sraz účastníků se koná – kde jinde – v hospodě, 
před soumrakem, což při letním čase představuje asi devatenáctá 
hodina, se vyráží.
To se seřadí průvod, za kapelou kráčejí muži s napěněnými 
půllitry, kapela hraje pochod, muži zpívají a za nimi jdou všichni 
ostatní. Na místě se muži uspořádají do půlkruhu a na jeden ráz 
chrstnou všechno pivo na máj. Panečku, ta jim potom vydrží! 
Však se také těší obecné úctě.  
Mnoho lidí zajímá, jak vlastně tato tradice vznikla. Bohužel, 
žádné písemné záznamy se nezachovaly, tak se budeme držet 
lidového výkladu. 
Májky se stavějí snad ve všech vesnicích i městech. Většinou 
u toho asistují všichni občané, ba i hosté. Tak se sejde mnoho 
lidí. No a když koukají, ať také zaplatí vstupné! Tak mnohde 
hoši obcházejí s kloboukem v ruce všechny diváky a na každém 
žebrají: “Přispějte na zalití máje!“ A lidé přispívají. Kdyby někdo 
nechtěl nic dát, oni ho už dokážou přesvědčit. Tak mají hoši 
příspěvek a nakoupí něco „na zalití máje“. Oni ale nezalévají 
máj, to se nepleťte, oni pilně zalévají sami sebe, tedy své věčně 
žíznivé krky.
Dávní hornosínští hoši zřejmě vzali rčení o zalévání máje doslova 
a májku poctivě zalili nakoupeným nápojem, v jehož konzumaci 
v posledních letech Češi lámou světové rekordy, tedy pivem. 
Časem se to vžilo a vznikla tato hezká tradice. 
Všude jinde se májky staví 30. dubna, tedy na čarodějnice, no 
a obvykle se celou noc hlídá. V  Hornosíně se staví májka až těsně 
před poutí, aby byla pěkně čerstvá. Ale protože sv. Florián má 
svátek až 4. května, může se hornosínská pouť od prvomájových 
oslav dosti posunout. Pouť je přece vždycky až tu neděli po 
svátku. Nemuseli se proto většinou hornosínští tolik obávat, že 
jim májku někdo ze sousedních vesnic podřízne, i když výjimky 
se jistě někdy našly.
Ještě je potřeba podotknout, že hornosínští hoši jsou velmi hrdí, 
nechodí na nikom vybírat peníze „na zalití“, oni to pivo kupují 
sami. A vůbec si neberou do uší připomínky některých rádoby 
vtipálků o tom, že toho piva je škoda, že by to raději měli vypít 
apod. Oni se řídí vždy svým rozumem a závistivci si mohou 
mluvit, co chtějí.
Při zalévání máje si na své přijdou také děti. Ty se bezprostředně 
po zalití vrhnou k máji a pilně olizují zbylé pivo z kmenu. Alespoň 
jednou za rok jim nikdo nepřipomíná, že alkohol není nic pro ně. 
Při této akci se žádné dítě neopije a děti mají pocit, že udělaly 
něco nedovoleného a jsou na svůj čin patřičně pyšné.
Možná ještě neškodí připomenout, že zalévání máje bývala 
v minulosti skutečně záležitost výhradně mladých svobodných 
mužů z Hornosína. Dnes chodí zalévat i muži starší, bez ohledu 
na stav, dokonce je to dovoleno chalupářům i hostům. Čím více, 
tím lépe. Tak tato tradice žije a rozvíjí se a jistě se budou všichni 
snažit, aby ani v budoucnu nezanikla.
 Autor: Marie Vonáškov á

CHOBOT
V sobotu 5. dubna 2008 

se konalo
 SLAVNOSTNÍ 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V BĚLČICÍCH. 
Byla přivítána 

Anička Kadlecová 
a Daniel Kubát 

z Chobota.
 Na památku jim 

byly předány dárky, 
maminky dostaly 

kytičky.

DIAMANTOVÁ SVATBA
24. dubna 2008 tomu bylo již 60 roků co vstoupili na společnou 
cestu životem pan Václav a Miloslava Češkovi z Chobota. 
Diamantová svatba se konala rovněž v Bělčicích. Děti z bělčické 
základní školy a mateřské školky vystoupily s písničkami 
a básničkami. Velký dík patří  starostovi obce Bělčice panu Josefu 
Zemanovi a paní Wiefutrové a Koblihové za pečlivé přípravy 
a pohodovou atmosféru na této akci.

KADOV
STŘÍPKY Z KADOVA, POLE, LNÁŘSKÉHO 
MÁLKOVA, VRBNA A MRAČOVA
Kromě vydařeného Velikonočního turnaje v pinčesu jsme 
uspořádali několik brigád na úklid obcí, úpravy dětského hřiště 
ve Vrbně, osazování značek v Kadově a výsadby 20 000 kusů 
lesních stromků v „Kopaninách“ ve Lnářském Málkově. 
Obec Kadov velice   DĚKUJE   všem lidičkám (místním 
občanům, chalupářům, myslivcům, hasičům i vedoucím 
a praktikantům táborů), kteří se těchto brigád zúčastnili, za 
opravdu velmi vydatnou pomoc a doufá, že tato spolupráce 
bude i nadále pokračovat!!! Vždyť jaké prostředí si společně 
vytvoříme, v takovém budeme společně žít!
A nyní krátce k tomu, co se projednávalo na 
zasedání zastupitelstva obce:
♦ byla podána žádost o grant na plovoucí čerpadlo pro hasiče do 
Lnářského Málkova, na opravu střechy a vrat na požární zbrojnici 

 Zalévání máje v Hornosíně
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v Kadově, na nový počítač na obec
♦ bude provedena preventivní deratizace ve všech obcích
♦ byla schválena - Smlouva o poskytování právních služeb obci ve 
věci převodu části letiště v k.ú. Pole s JUDr. Janou Kopáčkovou; 
nákup nové sekačky pro údržbu zeleně; záměr pronajmout 
klubovnu v Kadově; přijmout dar v podobě nového satelitu a 
starší televize do klubovny v Kadově
♦ opět neprošlo hlasování o vydání souhlasu s vybudováním 
solární elektrárny ve Vrbně
♦ setkání důchodců při harmonice na myslivně v Kadově se 
uskuteční 13.6.2008
♦ ztratila se nově opravená lavička z autobusové zastávky v Poli 
a zároveň byla zastávka pomalována
♦ na přístupovou cestu k chatám Na skále ve Vrbně byl 
navezen panel, který znemožnil majitelům chat přístup ke svým 
nemovitostem, zároveň však vzniklo ohrožení nepřístupnosti 
lokality v případě požáru nebo průjezdu vozu záchranné služby, 
v současné době je panel odsunut
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  .

JEŠTĚ JEDNOU UPOZORNĚNÍ NA PLACENÍ 
MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
Výše poplatků se od loňského roku nezměnila. 
Za odvoz komunálního odpadu osoby trvale hlášené zaplatí 
300,- Kč/osoba/rok a majitelé rekreačních objektů zaplatí 450,- 
Kč/objekt/rok. Tento poplatek lze zaplatit jednorázově do konce 
března 2008 nebo ve dvou splátkách s tím, že 1. splátka bude 
provedena do konce března a druhá do konce června 2008. 
 Vladimíra Tomanová

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE VRBNĚ
Dětské hřiště ve Vrbně se již rýsuje a na neděli 1. června, kdy je 
Mezinárodní den dětí, chystáme slavnostní otevření uspořádáním 
dětského dne!  Vladimíra Tomanová

VELIKONOČNÍ PINČES
Zprávička z Velikonočního turnaje v pinčesu, který se konal 
v neděli 23.3.2008 v Kadově ve škole. 
Turnaje se zúčastnilo 18 borců. Na medailových místech 
se umístili:
1. místo – Jindra Pavel
2. místo – Tomáš Kapr
3. místo – Bohuslav Valach a Pavel Toman

Celý turnaj zorganizoval a na svá bedra si vzal pan 
Bohuslav Valach z Pole, za což mu patří veliký dík!!!

JAK JSME SÁZELI STROMKY

Kadovská starostka volala. Prý, že přivezli stromky. Místo těch, 
co je lesích pocuchal Kyrill a Emma. A že jich je hodně. Dvacet 
tisíc. Ale není, kdo by je zasadil. Tak abychom přijeli. Tak jsme 
přijeli. To jsme celí my.
Prý, ať přijedeme v osm ráno do lesa. Říkala starostka. A my, 
cože? Tak jsme se dohodli na devátou. Byla sobota. A bylo tuze 
hezky. Sluníčko, žádné vedro. Jeli jsme autama. První jel Majk. 
Věděl kam. My ne. Cestou autem jsme si zkoušeli, co se dá cestou 
autem ukazovat. 
Přijeli jsme do lesa. Kamsi za Lnářský Málkov. Tam čekala 
starostka. Měli jsme lopatky. Ona měla pícháky. Tak říkala 
takovým zvláštním rýpátkům do země. Taky měla stromky. 
Velkou spoustu balíků po pětadvaceti. Borovičky. A taky smrčky. 
Ale to nám řekla až potom. 
Taky nám řekla: A schovávejte si provázky. To abychom mohli 
spočítat. Co? No kolik jsme toho zasadili. Ale Míra říká: My si to 
budeme pamatovat. Nebyla to pravda.
Začali jsme sázet. Ve dvojicích. 
Jéňa a Brouk nejrychleji, 
nejlépe a nejrovněji. Lesák 
pan Cihla je zaslouženě 
chválil. Pýřili se.
Pak taky sázel Balda a Jára. 
Pomalu a křivě. Nešikové. 
Rovněž Otec a Zagál se činili. 
Ale bolely je nohy. Proto 
dělali malé mezery. Aby se 
nenachodili. Lenoši.
Též Míra a starostka, Jituna 
a Nora, Eloun a Anička, 
Štollík a Lenka, Balíček 
a Aleš, Míša a Píca, 
Dejn a Peťan, Art a Sára. 
A samostatná jednotka Máťa. 
Ten občas namísto sázení stromky sel. 
Byla i pauza. Pivo. Lahvové. Na flašky jsme hráli Ovčáky,
čtveráky. Bavilo nás hlavně ladit láhve. Byla i voda. Perlivá 
a neperlivá. Hodila se až na samý konec. Byly buřty. Na ohni 
opékané. S hořčicí a chlebem. Velmi dobré. Zhltli jsme je. Jenom 
starostka se v tom nimrala.
Pak nám řekla o těch smrčcích. Byly založené v bahně a smrděly. 
Ale neošklíbali jsme. Můžete je sázet až metr osmdesát od sebe, 
říkal jeden pán. Dělali jsme to.
Pak jsme skončili. Ještě pak jsme to chtěli spočítat. Ale neměli 
jsme ty provázky. Tak jsme to odhadli. Vyšlo nám to na 2400 
stromků. Odhadem. Střízlivým. Protože toho piva bylo málo.
Potom starostka říká: Za jeden stromek jsou tři koruny. My říkáme: 
To si nechte, paní starostko. To jsme celí my. Hodní a skromní. 
Ale ne až tak, abychom se tím nepochlubili do Sobáčku.
Krom toho se to může hodit. Až budeme něco potřebovat. Kdo? 
Loukaři, co u Kadova dělají dětské tábory.
 Za Loukaře Ondřej Škvor
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V sobotu 15. března si vrbenští hasiči udělali 
pravou venkovskou zabijačku se vším všudy 
a opravdu se měli dobře!!!

ZPRÁVY Z VRBNA
Vrbno žije
Vrbno je sice malá víska s 87 obyvateli, ale zato aktivit má na 
rozdávání. Do hospody se nechodí jen na pivo, staly se zde tradicí 
sobotní dopolední sezení, která si zakladatelé pan Tomášek 
a Dr. Mahel nazvali SeniorClub. Kromě evidence docházky, 
jídelního lístku nechybí dnes již dvě svíčky – jedna u jmenovky 
Dr. Mahela a druhá u pana Řehoře. Menu spočívá v přinesených 
specialitách slaného i sladkého rázu - COKDOPŘINESE, 
aperitiv – COKDOPÍJE. Rozvinutá debata obvykla končí mezi 
12. – 13. hodinou.
 Každý druhý pátek od 17.00 hodin probíhají „Večery u krbu“. 
Besedy mají široké spektrum – život Keltů,cestopisy od Šumavy 
přes Tibet, Libyi až po Barmu, lékařské rady o fytoterapii 
s návody na výrobu mastí, tinktur a čajů. V té době aktuelní 
co platit či neplatit u lékaře, nechyběla beseda o poznání UFA 
a v neposlední řadě výroba velikonoční dekorace. U příležitosti 
nedožitých 64. narozenin Dr. Mahela rozezněl „Mramorové tóny“ 
Mistr Štěpán Rak na kamennou kytaru.
 Protože Dr. Mahel nebyl jen náš přítel a rádce, léčitel 
a veterinář, ale i vynikající jazzmann, pořádáme na jeho popud, 
dnes memoriál „Stoptime Dr. Mahela“ s pomocí jeho dcery Lindy. 
Výtěžek opět poputuje do Speciální školy pro mentálně postižené 
děti do Slaného, kde jim budou zakoupeny hudební nástroje na 
muzikoterapii, kterou zde provádí jeden ze žáků Profesora Raka. 
Letošní Stoptime proběhne 9.8. od 14.00 hodin. Pořadem bude 
provázet zase Alfréd Strejček se Štěpánem Rakem, hosty budou 
Matěj Rak, Michal a Martin Zpěvákovi.
 Náš sál využívají též Hasičský sbor Vrbno k uspořádání 
Tradičního hasičského bálu s bohatou tombolou, dále 
k uskutečnění schůzí, večírků, seminářů a jiných příležitostí další 
organizace a podniky. Podle potřeby otevřeme i nově zbudovaný 
bar.
 Protože, co Čech, to muzikant, má velké využití stálá 
hudební aparatura a často dochází k takovým jamům ve složení 
z nahodilých návštěvníků, až je líto, že je to jen na tu noc. Někdy 
se také u příjemně vytopeného krbu stane sál čítárnou, protože 
jsme zde s několika náruživými čtenáři založili knihovnu. Knihy 
si pochopitelně mohou návštěvníci zapůjčit na domluvenou 
dobu.
 Doufáme, že se s Vámi příště podělíme o další zážitky 
z provedených nebo připravovaných akcí.

SDRUŽENÍ HASIČŮ A OBČANÉ VRBNA
Tak jsme se u nás ve Vrbně zase sešli – děti, děvčata, mládenci 
i dříve narození a bylo to již tradičně posledního dubna na návsi 
u máje a bylo nás opravdu dost!
Obecní rozhlas pozval občany na náves v 18.00 hodin na stavění 
máje. Za pomoci techniky místních podnikatelů a vydatné 
podpory silných mužů i přihlížejících diváků, se na první pokus 
bezproblémově podařilo postavit přes 20 metrů vysoký, překrásně 
ozdobený symbol máje. 
Následovalo bohaté občerstvení pro všechny zúčastněné – 
v přistavené polní kuchyni se pod širým nebem pekly bramboráky, 
na kameni se smažila jatýrka, bylo maso uzené a samozřejmě se 
na dlouhých lískových prutech opékaly nezbytné klasické buřty.  
A aby toho náhodou nebylo málo, tak se na stolech pod velkým 
stanem objevily koláče a koblihy. To všechno se zapíjelo nealko 
i alko nápoji. V otevřené hasičské zbrojnici nám vyhrávala naše 
oblíbená kapela „CHARITA  BAND“. 
Další program nás však teprve čekal. Se setměním se začaly 
v rukou dětí rozsvěcovat barevné lampiony a kde se u nás v naší 
malé vesničce (o zhruba 75ti občanech) tolik dětí vyrojilo, to 
opravdu nevíme – potom, že se rodí málo dětí! Asi se jim u nás 
zkrátka líbí – mohlo jich tam být kolem stovky a dospělých na 
sedmdesát!? No a následoval dlouhý lampionový průvod s dětmi 
i dospělými k rybníku Velký Pálenec, kde se podpálila veliká 
připravená vatra s čarodějnicí na vrcholu, kterou se také na první 
pokus podařilo upálit netrýznivým způsobem. 
     Postupně jsme se vraceli na náves, kde jsme venku pokračovali 
v občerstvování za tónů hudby, zazpívali jsme si, poklábosili 
a dobrou vůli spolu měli.
Budeme mít opět na co vzpomínat a těšit se na další naše místní 
sešlosti. Za sdružení hasičů a místní občany Josef Štěrba

 ...není nad dobře propečený buřtík, foto Pepan

 ...lampiónový průvod, foto Pepan
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 16.5.    Št�pán  Rak    19.00 hodin 
Mramorové tóny kamenné kytary. 

Vstupné  100,- K�

PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ V POLI
V neděli 4. května 2008 na samý podvečer zavítal 
Klub 3. armády Plzeň na své cestě z Plzně i k našemu 
„Památníku osvobození“ do Pole na Vrška, aby vzdal hold 
všem americkým vojákům, podílejícím se v roce 1945 na 
zdejším osvobození. Tento památník je dle dostupných 
zdrojů nejstarším dochovaným památníkem v regionu. 
Po příjezdu velké kolony historických vozidel slavnostně 
vztyčili přítomní „vojáci“ vlajky a za tónů americké hymny 
položili k památníku kytici a salutováním uctili památku 
všech amerických vojáků. Poté následoval kratičký proslov 
a slavnostní sešlost byla ukončena. 
Občané Pole děkují Klubu 3. armády Plzeň.

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY Z KADOVA...

Brigáda na instalaci dopravních značek v Kadově Velikonoční výstava v tvrzi v Kadově
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LAŽANY
LAŽANY VČERA A DNES
Obec Lažany leží na Blatensku mezi 
Čekanicemi, Doubravicí a Milčicemi. 
Rozkládá se podél hlavní cesty, a pak 
v částech zvaných „V chalupách“ a „Na 
sázkách“. K obci též patří mlýn u rybníka 
Kořenský a myslivna v lese „Sosnovec“. 
Název Lažany pochází od slova „ležeti“, 
tedy místo, které leželo ladem. Často se 
můžete setkat i s rozlišným názvem Eni-
sovy Lažany, a to podle rodu Enisů, který 
panství v Lažanech vlastnil téměř dvě stě 
padesát let. Původem byl tento rod z Irska 
a poslední potomek baron Jindřich Enis, 
zemřel roku 1924.

Dominantou byl vždy zámek s kaplí, po-
stavený v první polovině 16. století. Ten 
během dlouhých let byl často přestavován 
a poslední zásadní úpravy byly provede-
ny po roce 1946, kdy byl zámek zestátněn 
a postupně přetvářen na domov důchodců. 
DNES je vrácen do rukou majitelů a opuštěn.
Podle historických záznamů se v 18. sto-
letí obyvatelé Lažan vedle rolnictví živili 
nejvíce tkalcovstvím. Téměř v každém 
stavení stál stav. DNES většina obyvatel 
za zaměstnáním dojíždí do větších měst.
 V roce 1828 věnoval baron dřevěnou 
chaloupku obci za účelem zřízení jedno-
třídní školy. Navštěvovaly ji i děti z oko-
lích vesnic a docházelo sem téměř sto 
osmdesát žáků. Roku 1866 byla vystavena 
nová, větší škola, kde byly čtyři třídy a dě-

tí sem docházelo dvě stě šedesát. DNES 
budova školy slouží jako bytová jednotka 
a děti dojíždí do ZŠ v Blatné.
V dochovaných písemnostech o Lažanech 
byla zaznamenána vzpomínka pamětníka, 
která popisuje, jak se ve vesnici žilo po-
čátkem 19. století: „Lažany bývaly vesni-
cí, kde se soustředil život z celého okolí. 
Často se zde konaly lidové zábavy a hrálo 
se zde i divadlo za účasti domácí a okolní 
šlechty. Nynější zámecký park tvořil s ná-
dvořím jeden celek a na tomto prostran-
ství, pod mohutným kaštanem, se tančilo 
a zpívalo. Hostinec při zámeckém pivova-
ru „U Bosáků“, i druhý ve vsi, byl často 
navštěvován. Do kaple v zámku chodili 
jak zbožní poutníci, tak i procesí. Léto tu 
trávilo mnoho hostí, protože krásný zá-
mek a příroda kolem vesnice byla velkým 
lákadlem.“ DNES? 
Přijeďte se podívat! Hospodu tu máme již 
pouze jednu, ale o to vroucněji vítá všech-
ny pocestné. Je hned vedle zámku, kde ač 
schází ten mohutný kaštan, jsou tu jiné 
stromy, pod kterými se dá třeba i zpívat 
a tančit. Příroda je tu pořád krásná, a když 
budete mít štěstí, můžete se zúčastnit 
sportovních nebo kulturních akcí, které se 
v obci konají. Lažany najdete na turistic-
kých i cyklistických mapách a cestou nám 
dáte určitě za pravdu, že je tu moc hezky.
 IP

POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 
V LAŽANECH

Jako každým rokem se i letos 
v sobotu 28.6.2008 bude konat 
POUŤOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY. 
Každoročně se zúčastňuje tohoto 
turnaje několik tradičních mužstev. 
Případní další zájemci se mohou 
přihlásit minimálně s týdenním 
předstihem buďto osobně na 
Obci v Lažanech nebo na e-mail:
info@obeclazany.cz MP

LNÁŘE
30. DUBEN
- VE LNÁŘÍCH

Sokol Lnáře obnovil tradici pálení čarodějnic před několika lety, 
májka bývá postavena proti Hostinci Přístav, vatra samotná v are-
álu fotbalového hřiště. I letos začal tento večer lampionovým 
průvodem dětí, výchozím bodem byl Obecní úřad. Po příchodu 
na hřiště byl zapálen oheň, přítomny byly i čtyři „živé čaroděj-
nice“, představované členkami Sokola. Letos měly na prostran-
ství u kabin hřiště dokonce postavený domek „na kuří nožce“, 
kde vydávaly příchozím dětem buřty. Po setmění čarodějnice - za 
doprovodu přítomných dětí a ohlasu přihlížejících – předvedly 
svůj rej na hřišti. Radostně zářící oči dětí – to byla ta nejhezčí 
odměna všem účinkujícím a pořadatelům. Poděkování nás všech 
patří právem TJ Sokol Lnáře i místním hasičům, kteří ani tento-
krát nechyběli a bděli nad bezpečností všech přítomných. Večer 
se vydařil a domů se nikomu nechtělo. Ahoj čarodějnice! 
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- V ZAHORČICÍCH
Tak jako každoročně, 
i letos se filipojakubská
noc nesla ve znamení 
pálení čarodějnic. Pro-
tože letošní 30.duben 
vyšel na středu, o ví-
kendu před tímto dnem  
byl uklizen prostor na 
Mešnici, kde je kromě 
místa na vatru i ohniště 
s posezením z klád, aby 
zde mohla být postavena 
klasická vatra. Vpodve-
čer 30. dubna se sešlo 
mužské osazenstvo ves-
nice, aby za přihlížení 
ostatních obyvatel (a 
hlavně dětí) postavili 
u kapličky na návsi oz-
dobenou, 23 metrů vy-
sokou májku. Kolem 20. 

hodiny se začali občané scházet u postavené vatry, kam byla do-
pravena a na její vrcholek připevněna letošní čarodějnice – „Bo-
řek stavitel“ v montérkách (fantazii se meze nekladou: předloni  
po abnormálně dlouhé zimě to byl „zapomenutý lyžař“ v kom-
binéze a se starými lyžemi v rukou, několik let nazpět „vodník“, 
jeden rok byly dokonce čarodějnice dvě - „ženich a nevěsta“). 
Před 21.hod., kdy si již na ohništi první netrpělivci opékali buřty 
a ohně v okolních obcích už hořely, zapálili chlapci vatru. Přes-
tože stavění májky nedoprovázel déšť ale slunce, bylo poměrně 
chladno, zahnané večer teplem plamenů. Veselí a dobrá nálada 
provázely účastníky stavění májky a následné pálení čarodějnic 
do pozdních nočních hodin.    

LETNÍ SVOZY DOMOVNÍHO ODPADU
Chtěli bychom upozornit občany Lnář a Zahorčic na změnu svozu 
domovního odpadu, tj. popelnic. V pátek 2. května byl poslední 
zimní svoz a byly zahájeny svozy letní. Nejbližší vývoz popelnic 
bude v pátek 16. května a následně každých 14 dnů. 

JARNÍ RADOSTI NA MATEŘSKÉ ŠKOLE VE 
LNÁŘÍCH
Měsíc květen vybízí k oslavě 
mateřství, a tak jsme se všichni 
pečlivě připravovali a těšili se na 
besídku ke Dni matek.
Prostory MŠ byly vyzdobeny 
dětskými pracemi, každé dítě 
výtvarně ztvárnilo svoji maminku. 
Společně s p. učitelkou děti vyrobily 
z barevného papíru květiny, kterými 
vyjádřily slavnostní atmosféru na 
MŠ.
Na besídku jsme nacvičili pásmo 
písní, básní a pohádek. Při vystoupení 
vyzařovala z dětského projevu 
spokojenost a radost, která byla pro maminky poděkováním za 
jejich lásku a péči. Závěrem předaly děti svým maminkám malý 
dáreček vyrobený z hlíny.
Věříme, že po společně stráveném odpoledni všichni odcházeli 
s pěknými zážitky a ve svých srdcích si odnášeli pocit radosti 
a štěstí. A tak to má být. Vždyť v dnešní uspěchané době je tak 
málo času na to, abychom se mohli častěji sejít, popovídat si, 
a třeba maličkostí jeden druhého potěšit.
Školní rok ještě nekončí, v červnu máme naplánovány výlety 
a akce pro zpestření života dětí na naší MŠ.
4.6. společně se žáky z nižších ročníků ZŠ Lnáře navštívíme 
Dětské zábavné centrum v Nepomuku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26. dubna 2008 se 

ve lnářské obřadní síni v kul-
turním domě uskutečnilo slav-
nostní vítání občánků. Děti 
byly tentokrát dvě – Adam 
Majer ze Lnář a Marie Hon-
zová ze Zahorčic - a přivítala 
je členka zastupitelstva obce 
paní Anna Matějková. Slav-
nostní chvíli umocnily děti 
lnářské mateřské školy svými básničkami. Kromě jedno-
rázového příspěvku 1000,- Kč, které dostávají narozené 
děti rodičů přihlášených k trvalému pobytu v obci, byla 
rodičům dětí předána pamětní knížka děťátka, fotoalbum 
a maminky dostaly květinu. 

Autor fotografií Vítání občánků: Kamila Berndorfová

 Rodina Honzů

 Rodina

 

Majerů
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13.6. pojedeme na výlet do Pičína, kde si děti prohlédnou 
pohádkový dům a shlédnou divadelní představení.
Vedle těchto výletů bychom chtěli uskutečnit tyto akce: soutěžní 
dopoledne k MDD, sportovní olympiádu, návštěvu zámku Lnáře 
a muzea Kočky, návštěvu bažantnice ve Lnářích, vycházku za 
pštrosy, opékání buřtů, návštěvu hasičů v Blatné, nocování 
předškolních dětí v MŠ a slavnostní rozloučení dětí odcházejících 
do 1. třídy ZŠ.
Pak již nastanou dětem prázdniny. Věříme, že i naše akce přispějí 
k radostné atmosféře a děti budou mít plno krásných zážitků 
a vzpomínek. Alena Mašková, vedoucí učitelka MŠ Lnáře

BAREVNÝ TÝDEN V ZŠ LNÁŘE
Stejně jako vloni, uspořádali jsme i letos v dubnu v naší škole 
projektový „Barevný týden“. Žáci se po loňské vydařené akci 
velmi těšili a opět také zažili množství veselých barev i různých 
zážitků.
Hlavní téma týdne znovu určoval Den Země, kdy jsme se, oproti 
naučné stezce a sázení lípy v roce 2007, zabývali vodou a čiš-
těním studánek, a to nejen teoreticky s odbornou pomocí paní 
inženýrky Vokrojové z odboru životního prostředí v Blatné, ale 
i velmi prakticky s nadšením a s nářadím v ruce. Podařilo se nám 
vyčistit jednu zcela zapomenutou studánku přímo ve Lnářích 
a jednu méně zapomenutou tůňku kousek od Zahorčic. Nesmělo 
chybět ani ruční malování hrníčků pro žíznivé pocestné!
Kromě vody si žáci užili také spousty soutěží a tvořivých úkolů ze 
znalostí o přírodě, třídění odpadů a celkově o tématice ekologie. 
K projektům týdne patřilo i vytvoření školní cestovní kanceláře, 
do které žáci zpracovávali informace o Lnářích, místních zajíma-
vostech a okolí. Součástí každého „Barevného dne“ byl také zpěv 
naší „Barevné hymny“, nebo-li příhodné písně „Barvy“ Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka. A když náhodou v písni chyběla sloka 
k požadované barvě, o to veselejší bylo soutěžení ve vymýšlení 
sloky zcela nové a řádně originální. A aby vše opravdu „ladilo“, 
čekalo na žáky barevné překvapení každý den i ve školní jídelně. 
V záplavě barev si malí strávníci dokázali popřát dobrou chuť 
i nad například úterní modrou polévkou. A to už chce kousek od-
hodlání!

A jak vnímaly projektový týden samy děti? 
Jeden příspěvek za všechny:
Žraloci! Tak to jsme my! To je družstvo, které bojovalo ještě proti 
Barvičkám (2. třída) a Bílým tygrům (1. a 3. třída). První den, 
tzn. pondělí byla oranžová. Vymýšleli jsme sloku, se kterou vy-
hráli Bílí tygři. Druhý den – modrá, jsme měli čistit studánku, ale 
bylo ošklivě, tak jsme měli besedu o čištění studánek a o stro-
mech v parku v Blatné od paní inženýrky Vokrojové. Třetí barva 
byla hnědá. To jsme (jako na modrou) malovali obrázek a děla-
li jsme projekt pro pana Veveráka s paní učitelkou Schirlovou. 
Čtvrtá barva byla červená, to jsme byli u té studánky, protože 
bylo hezky. Vymýšleli jsme dobré skutky a trhali pampelišky pro 
paní Floriánovou. Pátá, poslední bílá barva, se dost líbila. To jsme 

předváděli cestovní kancelář – Tvrz a naučnou stezku, kde jsme 
byli v pátek před Barevným týdnem. Měli jsme ve škole divadél-
ko a předváděli jsme pantomimu. A také jsme se radovali z ko-
nečného: Žraloci vyhráli!!! (Michaela Zíková, 5. třída)
 Za ZŠ Lnáře Kamila Jeníčková, ředitelka školy

DOPISY DĚTÍ ZE ZŠ LNÁŘE
 Ve Lnářích 9. ledna 2008
Ahoj zlatá rybičko,
Jednou se mi zdálo, že jsem šla okolo velkého rybníka a spadla 
mi tam moje oblíbená kabelka. Naštěstí jsem ji hned chytla. Když 
jsem  mokrou kabelku vylovila, byla jsi tam Ty! Řekla jsi mi, že 
když Tě pustím, splníš mi přání. Jenže ….. byl to jen pouhý sen. 
Když jsem se probudila, tak jsem si začala vymýšlet přání, kdy-
bych Tě náhodou někdy opravdu potkala.
Přála bych si, aby byl celý svět šťastný a aby měli všichni lidé 
to, co chtějí. Protože, až to budou mít, bude na světě klid. Chtěla 
bych, aby přestali lidi vraždit, krást, lhát, podvádět    a tak. Je mi 
líto nevinných lidí, kteří zbytečně umírají kvůli někomu jinému.
Pro mou rodinu bych si přála něco víc. Pro mamku bych chtěla 
novou kuchyň a krásnou ložnici. Pro strejdu zase nové auto a aby 
už splatil AVANTA. Pro bráchu Michala bych si moc přála mo-
torku Enduro 125. Chabíšek, to je náš pes, by si zasloužil nějakou 
kostičku na jeho zoubky a nové vodítko. 
Rybičko, přála bych si všechno, co jsem vyjmenovala plus ještě 
něco pro mojí milou babičku a mého hodného dědu. Babička by 
si možná přála košík plný vlny a nové jehlice na pletení. Pro dědu 
nějaké porsche. Je jedno jaké barvy, hlavně, aby jelo rychle a 
děda se mohl prohánět na dálnici nejméně 140 km/hod.  Tak mi, 
prosím, splň, co uznáš za vhodné.
Ráda jsem Tě poznala a moc Ti děkuji, že jsi mne vyslechla.
Barbora Hájková (10 let), Zahorčice 6, 387 42 Lnáře, ZŠ Lnáře 158

     Ve Lnářích 9. ledna 2008
Ahoj rybko,
Píšu Ti, abys mi splnila mé největší přání. Odmala si přeji vyhrát 
mistrovství světa v aerobiku, tak jsem si vzpomněla na Tebe. Kvůli 
tomu bych udělala opravdu cokoli. Třeba i to, že bych zaplatila 
daň za moji rodinu nebo bych dala mamku a taťku dohromady.
Aerobic cvičím už od svých dvou let. Tohle přání je mé tajemství 
a tajemstvím zatím zůstane. Tedy alespoň myslím. Stalo se 
tajným, když se mí rodiče rozvedli a já s mamkou jsme se 
odstěhovali k babičce do malé vsi, kde se aerobic necvičí. Tak 
cvičím doma podle kazet Olgy Šípkové „ Aerobic pro všechny 
1,2,3“. Na těchto kazetách je i posilování a relaxace. Posilování 
mi moc nejde, ale taťka mi vždycky říkal, že když mi někdy něco 
nejde, tak jednou to určitě půjde. Ráda bych tomu věřila.
Vždycky jsem chtěla založit aerobic klub, ale to se mi asi 
nepovede, protože nikomu, koho znám, se Olga Šípkoví nelíbí. 
Já však tvrdím, že je fakt úžasná. Když je v televizi, hned začnu 
cvičit, hrozně jí to závidím (myslím ty svaly a to, že jí to tak 
nádherně jde). Aerobic je můj nej nej nej sport, protože mi 
pomůže posilovat tělo a je zábavný.
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Moje milá zlatá, kouzelná rybičko, byla bych moc ráda, kdybys 
mi toto přání splnila.
Maminka je na mě pyšná, když mě vidí cvičit, proto nyní chodím 
na mažoretky, ale aerobic je lepší. Asi proto, že mažoretka se 
někdy může pěkně praštit hůlkou.
Moje milá zlatá rybičko, měj se krásně a mysli na mě.
Ahoj Michaela Fontánová (11 let), Lnáře, 387 42 Lnáře, ZŠ Lnáře 158
 Ve Lnářích 9. ledna 2008
Ahoj kouzelná rybko,
Mám k Tobě velikou prosbu. Chtěla bych od Tebe splnit jedno 
velké přání.
Moc bych si přála, aby lidi na celém světě měli rádi zvířátka 
a hlavně kočičky a pejsky. Jednoho dne se mi totiž přihodil smut-
ný příběh. Jezdila jsem venku na kole a mamka uklízela listí. 
Vtom moje malé koťátko Betynka vběhlo na silnici a vtom ho 
srazilo  auto a já jsem to viděla. Celá naše rodina brečela a nejvíce 
já. Měla jsem ji moc a moc ráda. Udělaly jsme jí s mamkou na 
zahradě hrobeček, na který jí nosím  pravidelně květiny.
Mojí sestřenici na jižní Moravě se stal podobný příběh. Někdo jí 
otrávil jejího milovaného psa jménem Majka. Celá rodina to také 
obrečela.
Já z jara dostanu nové koťátko od paní učitelky Schirlové. Už se 
na něj moc těším. Když to bude kocourek, bude se jmenovat Tom. 
Když to bude kočička, bude to zase Betynka. Sice mi bude připo-
mínat tu první, ale jiné jméno mě nenapadá. Tom by měl vypadat 
asi takhle: dvoubarevný a na nožkách bílé ponožky. Betynka by 
měla být trojbarevná a na nose by měla mít malou roztomilou 
pihu. Na moje nové koťátko budu dávat mnohem větší pozor, aby 
zase neuteklo na silnici a nesrazilo ho auto anebo se mu nepřiho-
dilo něco jiného. Budu ho mít moc ráda.
Takže, rybičko, prosím, splň mi mé přání, byla bych Ti moc vděč-
ná. Je mi líto, když zvířátka zbytečně a nesmyslně  umírají.Vždyť 
nám péči oplácí svou velkou láskou. Mám Tě za to moc a moc 
ráda.
Tak se měj a ahoj Marcela Viktorová (10 let), Lnáře 189, 387 
42 Lnáře, ZŠ Lnáře 158
 Ve Lnářích 9. ledna 2008
Milá přírodo,
Doma často nemohu usnout, tak si čtu nebo vymýšlím příběhy. 
 Tak tuhle jsem si představovala, že jdu do školy neobvyklou ces-
tou. Všude objížďky, protože se opravovala silnice. Tak jsem šla 
okolo rybníku. Všude byly odpadky a mezi nimi plechovka od 
Coca-Coly. Chtěla jsem do ní kopnout, ale vtom se ozval tenoun-
ký hlásek:
„Prosím tě, nezabíjej mě a pusť mě zpátky do vody. Prosím, ne-
kopej do mne, splním ti přání.“ V té plechovce ležela zlatá rybka. 
Dřív než jsem ji pustila, vyslovila jsem své přání. Chtěla bych 
spravedlnost pro všechny. To znamená, aby se nezabíjely velryby, 
aby v Africe neumírali lidé a hlavně děti, aby nevymíraly ohro-
žené druhy živočichů, aby netály ledovce a nebylo globální otep-
lování, aby nebyly války v Íránu a Íráku a hlavně aby se netýraly 
a nezabíjely děti.
 Vtom mi rybka někam zmizela a já přemýšlela dál. Copak to ni-
komu nedochází? Vždyť si kopeme vlastní hrob! Krádeže, vraždy 
a násilí na lidech i zvířatech. Je mi líto a teď myslím opravdu líto, 
že Tě ničíme, přírodo. Tenhle dopis je neveselý, protože z mého 
pohledu je na světě zla více než dobra, ale ždibíček té lásky se 
snad najde. Přála bych si, aby se lidé měli víc rádi, aby si vzájem-
ně nezáviděli a nedělali si naschvály. 
Kdybych měla vládu nad světem (třeba jen na tři týdny), ne proto, 
aby mě mohli hýčkat a fotit, posilnila bych zákony, zničila nebez-
pečné továrny a elektrárny, rozšířila na venkově statky, stavbu 
zámků, zakázala cigarety.
Přírodo, pomoz, aby to bylo tak, jak si přeji já a určitě mnoho 
dalších lidí. 
Tak ahoj a moc a moc předem děkuji Tvoje Michaela Zíková, 
Zahorčice, p. Lnáře, 38742 Lnáře, ZŠ Lnáře

 Ve Lnářích 9. ledna 2007
Milá rybko,
mám na srdci několik přání a proto toužím Tě potkat. Přeji si, aby 
nevymírala zvířata a lidi je zbytečně nezabíjeli, protože jednou je 
to bude mrzet. Na každého dojde bez ohledu na to, kdo to je! 
Já mám zvířata totiž moc a moc ráda. Ať jsou malá nebo vel-

ká, nemocná nebo zdravá. Oni za to nemohou. Vím to z vlastní 
zkušenosti. Máme doma nemocného pejska Dastíka. Je ale moc 
hodný. Sice, když řeknu sedni, on lehne, ale alespoň ještě vnímá. 
Je to prostě moje zlatíčko!!
Ale zpátky ke všem zvířátkům. Nelíbí se mi, jak se lidé o ně sta-
rají. Trápí je a myslí si, že je to úplně v pořádku. A zvířátka trpí. 
Lidi, učte se od zvířat! Jsou moudřejší než my!
Nechtěli byste umět létat a vznášet se v oblacích jako ptáci? Nebo 
třeba opičky. Líbí se mi, jak jsou pořád veselé a skoro nic je nevy-
vede z míry. Nebo sloni, prostě pohodáři. Taky pandy, černobílý 
kabátek pro doma i pro svátek. Co teprve velbloud, v pohodě si 
kráčí a nikam nespěchá, což se o nás lidech říct nedá. A zebra? 
Samá žebra. Hroch další klidná povaha. A my? Pořád se někam 
honíme, mnohdy ani nevíme kam. Zato zvířata si užívají života, 
pokud jim to my nezkazíme.
Třeba skládkami odpadu, protože ty škodí hlavně malým brouč-
kům. Nebo globální oteplování, kdy tají ledovce a ničí celé kolo-
nie tučňáků. Nebo, když se zabíjejí králíci, to nemůžu vidět.
Ale shrnu to. Přeji si, aby se Dasty uzdravila a aby se lidi chovali 
jako zvířata.
Na viděnou Nikola Kebrlová (10 let), Zámlyní, 387 42 Lnáře, 
ZŠ Lnáře 158

TVRZ VE LNÁŘÍCH - KULTURNÍ AKCE
Orientační plán výstav 

Tvrz Lnáře, č. p. 17
ROK 2008

1.3.2008 – 30.5.2008 Antonín Grafnetter - Další dotek duše
1.6.2008 – 31.7.2008  Pavel Hanzlík - Portéty (fotografie)
1.7.2008 – 31.8.2008 Výstava Mysliveckého sdružení 
   stráže Lnáře
1.8.2008 – 30.9.2008 Pavel Hanzlík - Krajina Blatenska
                (fotografie)
1.10.2008 – 30.10.2008 Jiří Beran - Asambláže
1.11.2008 – 31.12.2008 Fotoklub Písek - Fotografie

Uvedené výstavy se budou konat cca v těchto termínech.

VÝZVA
Touto cestou žádáme všechny podnikatelské subjekty 
o propagační materiály či o jakoukoli prezentaci. 
Upřednostňujeme ubytovací a stravovací zařízení, ale 
potřeby turistů jsou různorodé a proto budeme rádi za 
propagaci i z jiných oborů (taxislužby, opravny automobilů, 
apod.)
Budete pak prezentování naším infocentrem s možností 
další spolupráce.
Neváhejte tedy a pošlete nám Vaši propagaci na adresu 
Tvrz Lnáře, Lnáře 17, 387 42 Lnáře.
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ZZáámmeekk LLnnáá��ee
KRAJINA BLATENSKA A LNÁ�SKA

Vernisáž výstavy fotografií Jana Kurze 20.6.2008 v 17 hod.
V rámci vernisáže vystoupí kytarový virtuoz Št�pán Rak. 

Výstava potrvá do 28.9.2008. 

LNÁ�SKÉ BABÍ LÉTO 2008 3.RO�NÍK
25.7.2008  - pátek - 19 hodin - zámecká kaple 

Prof Lubomír Malý - viola, Mgr. V�ra Hájková - varhany
*

22.8.2008 - pátek -  19 hodin - velký  sál 
Písecký komorní orchestr, dirigent  Jaroslav Vod�anský  

sólisté:  Kv�tuše Ernestová - soprán, Robert Pacourek - klarinet  
Záv�re�ný koncert 5. ro�níku cyklu komorních  koncert�

„Po Jiho�eských zámcích“ 
*

29.8.2008 - pátek - 19 hodin - velký sál 
 Prof. Št�pán Rak - kytara  

Um�lec bude  hrát z balkonu velkého  sálu.
*

30.8.2008 - sobota - zámecká  zahrada 
Šermdivadlo Klatonia - n�kolik vystoupení v pr�b�hu dne

*
12.9.2008 - pátek - 19 hodin - zámecká kaple 

Monika Bryšová - kytara
*

20.9.2008 -  sobota - 19 hodin - svatební sál 
Komorní smíšený p�vecký sbor ROSA - Roztoky

*
27.9. - 28.9.2008

Ukon�ení "Lná�ského  babího léta" prohlídkami s historickým programem  
v  podání: skupiny historického šermu Exheredis z Pardubic 

skupiny  historického tance Villanella z Liberce 
s pr�vodním slovem paní Slávinky Boušové 

Za�átky programových prohlídek  v sobotu: 18, 20 a 22 hodin,  
Za�átky programových prohlídek  v ned�li: 14 a 16 hodin.  

*
Zm�na programu a �asu vyhrazena. Informujte se p�ed akcí na: 

tel:604401432, e-mail: zamek@lnare.cz,  internet: http://www.lnare.cz 

ZZáámmeekk LLnnáá��ee -- ootteevvíírraaccíí ddoobbaa vv rrooccee 22000088
�1.5.2008 – 30.6.2008: víkendy a svátky 

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
�1.7.2008 – 31.8.2008: denn�, krom� pond�lí

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin, 
�1.9.2008 – 7.9.2008: denn�, krom� pond�lí

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
�13.9.2008 – 28.9.2008: víkendy a svátky 

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
�Mimo otevírací dobu je zámek p�ístupný pouze p�edem ohlášeným 

skupinám (min. 5 osob) za dvojnásobné vstupné, zájezd�m (min. 30 
osob) za b�žné vstupné. 

Prohlídkové okruhy s pr�vodcem
� "Základní okruh": freskové sály + kaple + �ást zámecké zahrady. Doba 

prohlídky cca 60 minut.
� "Prodloužený okruh": základní okruh + místnost pod v�ží + Rybá�ské

muzeum. Doba prohlídky cca 90 minut.

Zkrácení prohlídkových okruh� v dob� konání svateb 
� Ve dnech: 7.6., 20.6., 28.6., 12.7., 20.7., 26.7., 2.8., 8.8., 9.8., 23.8., 13.9., 2008

budou prohlídkové okruhy redukovány tak, aby nedošlo k narušení svatebních ob�ad�.

Volná prohlídka bez pr�vodce
� Rybá�ské muzeum a v n�m instalovaná výstava fotografií

Jana Kurze:“Krajina Blatenska a Lná�ska”.
Vernisáž 20.6.2007 v 17.00 hodin, vystoupí kytarový virtuoz Št�pán Rak. 
Výstava potrvá do 28.9.2008. 

� Pokladna s prodejnou lidového �emesla a rybá�ské muzeum je otev�eno po 
celou dobu od prvního po poslední vstup s polední p�estávkou mezi 12 až 
13 hodinou. 

� Na požádání Vám promítneme video z povodní 2002 a pr�zkumu
d�ev�ného potrubí.

�Muzeum ko�ky – vstup z nádvo�í (samostatné vstupné). 

Informace a objednávky prohlídek mimo otvírací dobu 
� adresa: Zámek Lná�e, 387 42 LNÁ�E �.p. 1 
� telefon: 604401432, Internet: www.lnare.cz, e-mail: zamek@lnare.cz

ZZáámmeekk LLnnáá��ee
KRAJINA BLATENSKA A LNÁ�SKA

Vernisáž výstavy fotografií Jana Kurze 20.6.2008 v 17 hod.
V rámci vernisáže vystoupí kytarový virtuoz Št�pán Rak. 

Výstava potrvá do 28.9.2008. 

LNÁ�SKÉ BABÍ LÉTO 2008 3.RO�NÍK
25.7.2008  - pátek - 19 hodin - zámecká kaple 

Prof Lubomír Malý - viola, Mgr. V�ra Hájková - varhany
*

22.8.2008 - pátek -  19 hodin - velký  sál 
Písecký komorní orchestr, dirigent  Jaroslav Vod�anský  

sólisté:  Kv�tuše Ernestová - soprán, Robert Pacourek - klarinet  
Záv�re�ný koncert 5. ro�níku cyklu komorních  koncert�

„Po Jiho�eských zámcích“ 
*

29.8.2008 - pátek - 19 hodin - velký sál 
 Prof. Št�pán Rak - kytara  

Um�lec bude  hrát z balkonu velkého  sálu.
*

30.8.2008 - sobota - zámecká  zahrada 
Šermdivadlo Klatonia - n�kolik vystoupení v pr�b�hu dne

*
12.9.2008 - pátek - 19 hodin - zámecká kaple 

Monika Bryšová - kytara
*

20.9.2008 -  sobota - 19 hodin - svatební sál 
Komorní smíšený p�vecký sbor ROSA - Roztoky

*
27.9. - 28.9.2008

Ukon�ení "Lná�ského  babího léta" prohlídkami s historickým programem  
v  podání: skupiny historického šermu Exheredis z Pardubic 

skupiny  historického tance Villanella z Liberce 
s pr�vodním slovem paní Slávinky Boušové 

Za�átky programových prohlídek  v sobotu: 18, 20 a 22 hodin,  
Za�átky programových prohlídek  v ned�li: 14 a 16 hodin.  

*
Zm�na programu a �asu vyhrazena. Informujte se p�ed akcí na: 

tel:604401432, e-mail: zamek@lnare.cz,  internet: http://www.lnare.cz 

OSLAVY 60. LET MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI 
VE LNÁŘÍCH
Myslivecká společnost Stráže – Lnáře slaví 60 let svého trvání. 
K tomuto výročí pořádá výtvarnou soutěž pro děti Blatenska. Do 
této soutěže se zapojilo na 197 dětí s 278 výkresy. Klienti Domo-
va PETRA v Mačkově překvapili pěknými výrobky z hlíny. Prá-
ce budou oceněny na „Loveckém dnu“ – soutěži dětí 14. června 
u příležitosti Červen – měsíc myslivosti. Tato soutěž bude zaháje-
na v 9. 00 hod dopoledne slavnostním nástupem soutěžících s lo-
veckými fanfárami. Pro děti je připravena soutěž ve třech katego-
riích. Děti budou plnit úkoly ze znalostí života v přírodě a střelbě. 
Seznámí se s prací myslivců, loveckými psy, máme přislíbenou 
i účast sokolníka. Lovecký den bude ukončen „výřadem“ – oce-
něním soutěžících a loveckými fanfárami. Účast rodičů je vítá-
na (u dětí první kategorie, tj. mateřské školky nutná). Účastníky 
„Loveckého dne“ žádáme, aby svojí účast přislíbili z organizač-
ních důvodů (příprava diplomů, občerstvení) na e-mail: 
msstraze.lnare@seznam.cz nebo na tel. 728 042 712 (lze i sms).

Program „Loveckého dne pro děti“ 
14. června 2008 ve Lnářích - (lovecká chata - směr od fotbalového 
hřiště k vlakové zastávce Hradiště)
8.00 - 8.45 hod. - prezentace soutěžících
9.00 hod. - slavnostní zahájení
9.20 - 11.30 hod. - soutěže, ukázky psů, sokolník
11.45 - 12.30 hod. - Vyhlášení výsledků a odměnění účastníků 
výtvarné soutěže

MS Stráže - Lnáře

LOM
ČINNOST „SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“ 
V OBCI LOM
Vážení spoluobčané Blatenska, rádi by-
chom vás informovali o činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů obce Lom. Tato 
organizace je složena z obyvatel Lomu, 
Neradova a Mírče. Hasiči patří k  nejak-
tivnějším spoluobčanům. 
Během roku připravují společenská setkání jako např. miku-
lášskou nadílku a maškarní bál pro naší nejmladší generaci. 
Dále pomáhají v krizových situacích, likvidují následky ži-
velných pohrom a vždy nezištně a ochotně  vypomáhají při 
úpravě veřejného prostranství, čímž  přispívají příjemnému 
vzhledu obce. 
Každý rok se zúčastňují  okrskové soutěže požárních druž-
stev. Nezapomínají ani na své čestné členy při jejich vý-
znamných životních jubileích.    
Obec Lom spoléhá na jejich ochotu nadále spolupracovat 
a bude se podílet na podpoře činnosti této jednotky. 
 Kafka Václav

20.6.2008 v 17.00 hodin
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MYŠTICE
STRUČNĚ Z OBCE MYŠTICE A OKOLÍ
1. Na přelomu měsíce dubna a května jsme získali celkem šest 
různých dotací a grantů, za zmínku stojí zejména:
• o dotace z POV na výstavbu zábradlí podél přepadu od rybníka Labuť 
• o dotace z POV na modernizaci obecního úřadu 
• o grant Jihočeského kraje na úpravu vody v obecním vodovodu 
pomocí UV záření určeného k likvidaci mikrobiologického zne-
čištění této vody
2. Průběžně se mohou senioři obce přihlašovat k odběru obědů, 
jejichž rozvoz zajišťuje Oblastní charita, tato služba se těší po-
měrně velké oblibě.
3. Obecní skládka určená pro ukládání stavební sutě a zeminy u 
obce Laciná ve směru na Buzice je opatřena závorou, klíče od 
této závory jsou k dispozici na obecním úřadě, uložení jednoho 
m3 materiálu je zpoplatněno 40,- Kč.
4. Kontejner na železný šrot je přesunut od Obecního úřadu do 
areálu bývalého JZD, přístupný je každou sobotu od 8:00 do 
10:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. 

MEZINÁRODNÍ DEN VODY
Dne 22. března byl mezinárodní Den 
vody. Myštické občanské sdružení Vese-
lé labutě uspořádalo úklid kolem rybníč-
ka ve Vahlovicích. Účast nebyla, zřejmě 
vinnou chladného počasí nijak velká. 
Sešlo se asi patnáct dobrovolníků včetně 
ratolestí, kteří uklidili okolí tohoto krás-
ného rybníčka jenž je jako vystřižený 
z pohádky o Rákosníčkovi. Bohužel ten 
by tu ale měl pěkný chlívek. Většinu od-
padků tvořili lahve od rozličných kořa-

lek, pivní lahve a PET lahve. Dále zde bylo několik rozlámaných 
plastových židliček a celá řada dalšího odpadu. Většina zřejmě 
coby pozůstatek po „místních rybářích-proutkařích“ a pytláků 
nebo snad Pytlíků? Je škoda, že jsme tak zaostalí a nedokáže-
me po sobě uklidit. Vždyť u tohoto rybníčku by mohlo být tak 
příjemné posezení za horkých letních dní. Začali jsme uvažovat, 
že zde časem vytvoříme opravdu nějakou rádoby odpočinkovou 
zónu.
Po absolvování této akce se několik dobrovolníků ještě rozjelo na 
tzv. Slanou hráz, což je rybníček pod „serpentínama“ ve směru 
z Vahlovic na Skaličany. 
Zde možná půl roku vznikala hromádka, která se ovšem proměni-
la v pěknou hromadu, odpadků všeho druhu. Použité kosmetické 
a hygienické potřeby, PET lahve, dětské pleny a další zde, v těsné 
blízkosti silnice nebyly nijakou pěknou vizitkou naší inteligence 
a morálky. 
Děkuji všem, kteří přišli, obětovali svůj volný čas a něco pro nás 
pro všechny udělali. Je to mnohonásobně více než planě diskuto-
vat a kritizovat. 

BYL TO TEN SLAVNÝ DEN KDY K NÁM BYL 
DOVEZEN …..SOUND SYSTÉM
Tak a máme to za sebou. Co že to máme za sebou? No přece 
TECHNOPÁRTY a oslavu bezejmenných narozenin bezejmen-
ného člověka, jež proběhla v katastru obce Uzenice od středy 
30. dubna do neděle 4. května. Nechci Vás obtěžovat opětovným 
popisem, co se v celém mikroregionu sahajícím od Hostišovic 
a Drahenic přes Svučice, Mišovice, Mirovice, Pohoří, Svobod-
ku, Ostrov a Myštice včetně samotných Uzenic a Uzeniček dělo. 
To jste nakonec mohli sledovat jak v denním tisku, tak v televi-
zi a rozhlase. Já bych chtěl jen výrazně „poděkovat“ vlastníko-
vi pozemku, jenž tento pronajal, a organizátorům, jak dokonale 
nezvládli uspořádání této akce. Všechny výše jmenované obce 
a možná ještě další byly v zásadě nedobrovolnými účastníky 
této akce, nedobrovolně, neochotně, nikým neoptány poskytly 
své obecní pozemky v centrech obcí pro parkující auta a stany, 
prostranství svých návsí coby veřejné záchody, smetiště a pak 
občané těchto obcí šli a téměř vše velice ochotně a s pokorou 
uklidili. Opakuji své „poděkování,“ neboť to byl pro většinu z nás 
adrenalinový a nezapomenutelný zážitek, za který jsme nemuseli 
pořadatelům ani vlastníkovi pozemku nic zaplatit. Použiji již jen 
otřepané – Děkujeme odejděte a snad se ani nevracejte.
Ovšem zcela vážně bych chtěl říci, že můj obrovský obdiv měla 
jednoznačně Policie se všemi svými složkami zde zasahujícími 
a dohlížejícími nad vším, co se zde dělo. Bez jakékoliv ironie 
byl jejich přístup naprosto profesionální a jen a jen díky jejich 
nasazení budeme na tuto akci časem vzpomínat - že prostě jen 
byla. Police, mimo vše ostatní, naprosto suplovala pořadatelskou 
službu, která totálně vyhořela, nebo snad ještě lépe, vůbec ne-
byla, a to ani označená. Na závěr mi dovolte jen malý pohled 
do budoucna – hlavní účtárna Policie ČR vystavuje pořadatelům 
standardní účetní doklad/ fakturaci na částku několik set tisíc ko-
run za organizování pořadatelské služby jakési oslavy narozenin 
a Technoparty. Tito se splatností čtrnácti dnů tuto částku uhradili 
a rezervovali si další volný termín. Ó jaká idyla.  T. Koželuh

Z POZŮSTALOSTI JEDNOHO MYŠTICKÉHO 
RODÁKA
Vlaštovky přiletěly (doslovný přepis)
Nezalekly je obtíže daleké cesty 
i četné na ní nástrahy, přes všech-
ny ty těžké překážky, rádi se vrá-
tily do své milé vlasti, jíž i jejich 
malé srdíčko se naučilo milovat.
Všichni máme radost z těch mi-
lých švítorek, jež ihned zdomác-
něly, prohlížejíce a opravujíce 
rychle svoje hnízdečka ve stájích 
a podkrovích našich domů. Těší se 
u nás vlaštovky v úctě téměř po-
svátné. I naši předkové věřili, že 
prý přinášejí štěstí. Vrátí-li se kam 
na jaře pod rodné krovy, tam oheň 
a jiné nehody neměly prý přístupu. Dopřejme jim proto místa 
a mějme v ochraně jejich hnízda. Veselé šveholení jejich, zvláště 
za svěžích ranních jiter, nám bude odměnou. 
Vlaštovičky přiletěly, poslední důkaz, že jest zde již jaro. Jaro 
s ptactvem, zpěvem a květy. Doba která nám dává nejvíce nadějí, 
radosti a krásy z celého roku

 Vyšlo v zemědělském kalendáři léta páně 1935
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PŘEDMÍŘ
Vážení spoluobčané,
opět se „scházíme“ na stránkách „SOBáčku“, tak bych chtěl 
v krátkosti „poreferovat“ co se děje, či neděje, ač by se díti mělo.. 
Velikonoce jsme zvládli vcelku v klidu, jako tradičně po vsích 
chodili koledníci a svým „křístáním“ jakoby oznamovali, že zima 
už je za námi. Než jsme se nadáli, byla tu filipojakubská noc,
po níž na prvního máje byly postaveny májky. V Předmíři byla 
využita technika, s jejíž pomocí se podařilo máj vztyčit snáze než 
„klasickým způsobem“. Děkuji všem, kteří se podílejí na udržo-
vání těchto tradic, které nám pomáhají k tomu, abychom se aspoň 
na chvíli v této uspěchané době zastavili…
Pracovníci Krajského úřadu vykonali kontrolu hospodaření obce 
za r. 2007, nebylo shledáno žádných závažných nedostatků. 
S celou zprávou je možno se mimo jiné seznámit na webových 
stránkách www.predmir.cz . Stránky jsou průběžně aktualizová-
ny, v dohledné době se chystáme doplnit fotogalerii a připravuji 
„něco z historie“ jednotlivých částí obce. Avšak někdy by bylo 
potřeba, aby měl den aspoň o polovinu více hodin…
Uplynulý rok jsem si pochvaloval, jak se výrazně zlepšila ká-
zeň v placení poplatků stanovených obecně závaznou vyhláškou, 
avšak letos to již tak slavné není – ještě jsou jednotlivci, kteří pří-
slušné poplatky nezaplatili, ačkoliv lhůta k jejich zaplacení byla 
do 31.3. Tak doufám, že toto bude co nejdříve napraveno. Vy-
brané poplatky jsou pouze zlomkem v nákladech, které obec na 
odpadové hospodářství nakládá. Ve druhé polovině května budou 
v jednotlivých částech obce přistaveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad, věřím že budou hojně využity.
V současné době nám byla přiznána dotace 120 tis.Kč na chodník 
v Předmíři, snad již v dohledné době budou vyřízeny všechny 
formality a bude pokročeno s úpravou této části obce. Bohužel 
nebyla přidělena požadovaná dotace na úpravy veřejného pro-
stranství, takže potřebné práce budeme financovat z vlastních
zdrojů. Tímto bych chtěl také poděkovat všem, kteří se podílejí 
na úpravách okolo Zámlynského rybníka a věřím, že brzy úpravy 
pokročí natolik, že už při příjezdu od Smolivce bude zřejmé že 
zde žijí lidé, kterým opravdu záleží na vzhledu prostředí ve kte-
rém žijí.
Ještě máme zažádáno o dotace pro hasiče v celkové výši 
280 000 Kč. Jak jsme se žádostmi uspěli se dozvíme v průběhu 
června, doufám že se nám podaří s jejich pomocí dovybavit sbory 
v našem katastru.
Také hasičům bych chtěl poděkovat za zorganizování sběru staré-
ho železa a za jarní úklid v obci, metelským za udržování zeleně 
na návsi a vyřezání cesty okolo Metelského rybníka.
Hasiči a myslivci (ač to jsou ve velké míře titíž lidé) jsou složky, 
na které se může obec spolehnout v případě potřeby, a věřím že 
tomu bude tak i nadále.
Chtěl bych i touto cestou popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdra-
ví spoluobčanům, kteří v těchto dnech oslavili nebo oslaví svá 
životní jubilea. Jsou to Štefan Sedlák, ze kterého se stává „šede-
sátník“, a „osmý křížek života“ dovrší Růžena Vaňačová a Fran-
tišek Rezek.
Stejně tak jako jim přeji i všem ostatním slunečné dny do dalšího 
období. Karel Palivec, starosta obce

MĚSTYS RADOMYŠL
NENECHTE SI UJÍT 21. A 22. ČERVNA 
TRADIČNÍ POUŤ V RADOMYŠLI
Tradiční „Jihočeská 
pouť v Radomyšli“ 
se v posledních le-
tech stává pojmem. 
V roce 2006 zde za-
hajoval svoji tříden-
ní oficielní návštěvu
Jihočeského kraje 
prezident Václav 
Klaus. V roce 2007 
vstoupila do Evro-
py, když ji navštívilo 
50 občanů italského 
města Montoggio, 
které je partnerem Radomyšle od roku 2005. V letošním roce bude 
pouť doslova „pohádková“. Záštitu za ni převzal náměstek Jiho-
českého kraje MUDr. Vladimír Pavelka. V sobotu 21.6. se v zre-
konstruovaném areálu Tělovýchovné jednoty uskuteční oblíbený 
nohejbalový turnaj trojic. Odpoledne pak proběhne v Sokolovně 
promítání pohádky „Princezna ze mlejna“ pro děti i dospělé. Od 
20.00 hod zde odstartuje svůj velký comeback hudební skupina 
MELODION, která byla na vrcholu své slávy v 90. letech. V pro-
gramu vystoupí rovněž někteří bývalí členové skupiny v čele s 
největší hvězdou Charliem Blažkem, který je nesporně jedním 
z nejvyhledávanějších a nejproduktivnějších současných studio-
vých kytaristů a producentů. Výčet jmen interpretů, na jejichž al-
bech se Charlie Blažek podílel, by byl skutečně nekonečný a sahá 
od Jiřího Suchého a Ivana Krále přes Martina Maxu, Karla Čer-
nocha až po prominenty českého popu Helenu Vondráčkovou a 
Karla Gotta. Hlavní program je připraven na neděli 22.6.. V 9.00 
se uskuteční slavnostní mše v kostele sv. Jana Křtitele, kterou bu-
dou celebrovat maltézští rytíři. Ti přijedou do Radomyšle v čele 
s knížetem velkopřevorem Karlem Paarem, magistrálním rytířem 

 ...májka v Předmíři
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RNDr. Františkem Skřivánkem, nebo velvyslancem jeho exce-
lencí Michaelem W. Rainey. V 10.00 hodin přijede ke kostelu sv. 
Jana pohádkový král Zdeněk Troška a představitelka princezny 
ze mlejna Andrea Vránová. Ta se tak po letech vrátí na místo své 
filmové svatby. Od kostela pak známou křížovou cestou pojede
průvod do centra k infocentru, kde bude slavnostně otevřena po-
hádková kancelář Jihočeského pohádkového království. V bo-
hatém doprovodném programu vystoupí děti ze Základní školy 
v kostýmech pohádkových postav, na několika místech bude hrát 
hudba. 
V Kostelní ulici se uskuteční výstava drobného zvířectva. Na rad-
nici výstavy obrazů, fotografií, miniatur v lahvích, nebo jedna
z největších sbírek propisek v ČR. Budou se zde promítat doku-
menty z minulých poutí a pohádky Zdeňka Trošky. Bohaté občer-
stvení bude pro návštěvníky připraveno na náměstí a v místních 
restauracích „Na Křenovce“ a v Sokolovně. Od Maltézského ná-
městí pak povede tržnice až na prostranství u Sokolovny, kde se 
zejména děti budou moci vyřádit na skvělých pouťových atrak-
cích.
Nevšední atmosféru Jihočeské pouti v Radomyšli bude natáčet 
štáb České televize v čele se známým režisérem KINOBOXU 
a dokumentárních pořadů Zdeňkem Bezpalcem ze Strakonic. 

VÝZVA OBČANŮM KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU V RADOMYŠLI
Občané Radomyšle včetně osad Domanice, Láz, Rojice, Lesko-
vice a Podolí mají možnost do konce roku požádat písemně na 
Úřadu městyse Radomyšl o změnu územního plánu u svých po-
zemků. Zejména se jedná o změnu na bytovou výstavbu, nebo 
podnikání.   

MĚSTO SEDLICE

UZENIČKY
Obec leží na silnici Blatná – Březnice, přes Myštice a je poslední 
na území Jihočeského kraje, kde sousedí s Příbramským okre-
sem. Pod samosprávu patří osada Černívsko, která byla středem 
a střediskem okolních obcí, školou do 5ti tříd, farností s kostelem 
a hřbitovem, jehož služby jsou nyní řízeny obcí. V současnosti 
je hlášeno 135 stálých obyvatel a přibližně 50 % obydlí slouží 
chalupářům k rekreaci.
Zemědělskou půdu po rozpadu JZD obhospodařuje Správa Lob-
kowiczkého majetku Drahenice a pan Martin Holub s rodinou. 
Pracovní příležitost v místě není skoro žádná, proto občané dojíž-
dějí za prací do okolních měst. 
V obci se daří zajišťovat potřebné služby, prodejnu potravin a po-
hostinství. Postupně budovaný kulturní dům je pro letošní rok 
cílem další investice ve formě rekonstrukce sociálního zařízení, 
kde bylo požádáno o dotaci z programu obnovy venkova Jč. kraj. 
Obec realizovala v předjaří opravu hráze rybníka Kolářovského, 
vyčištění vodoteče potoka a odvodnění komunikace k hájovně. 
Pro letošní rok je v plánu několik akcí, které se budou realizovat 
postupně v případě schválení dotace vyhlášených grantů tj. vý-
zbroj PO, autobusová čekárna, sakrální stavby, územní plán atd. 
Obec disponuje nevelkým daňovým příjmem, asi 900 tis., ale daří 
se realizovat finančně náročné akce bez úvěrů a dluhů.
Na hranici katastru byla uskutečněna Technopárty, kterou oby-
vatelé hodnotí jako neúnosnou a byla sepsána protestní petice. 
Lokalita a velikost pronajatého pozemku neodpovídala veliké 
účasti. Občany 4 dny a noci obtěžoval nadměrný hluk, velký po-
hyb účastníků, nevhodný automobilový provoz, který zapříčinil, 
že místní občané museli objíždět mnoho km, aby se dostali domů 
nebo do práce.  Zdeněk Sýbek – starosta obce

VELKÁ TURNÁ
STAVĚNÍ MÁJKY V OBCI VELKÁ TURNÁ 
Májové akce v Obci 
Velká Turná začaly 
ve středu 30.4.2008, 
stavěním májky 
na hřišti v obci. Ze 
strany obce byla 
připravena travní 
plocha a byla 
poskytnuta doprava 
máje. Tentokrát se 
vyměňovala pouze 
špička, která byla 
z modřínu. Věnec, 
který je vyroben ze 
smrkového chvojí  
upletli děvčata ze 
vsi. Samotné stavění proběhlo v pořádku i díky tomu, že hlavní kmen 
májky byl zachován z loňského roku a byl tak lehčí. 
Pro případ deště při nočním hlídání, postavili  členové SDH stanový 
přístřešek. Táborový oheň byl zapálen po samotném dostavění máje, 
což bylo po 20.00 hod. Malí i velcí přistoupili k opékání buřtů a jiných 
pochutin na ohni. K napití bylo jako vždy strakonické pivo, které zajistili 
členové SDH. Posezení u táboráku bylo pro děti příjemným zpestřením  
večera, protože v tento den nemuseli jít tak brzo spát. Akce se vydařila 
a máj se po celou noc podařilo uhlídat před podříznutím. 

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH HRDINŮ  
A UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
V předvečer ukončení druhé světové války - 7. května, probíhá v Obci 
Velká Turná pietní akce - pokládání věnců k pomníku padlých hrdinů 
u budovy školky v obci. Tohoto aktu se zúčastňují členové  SDH  Velká 
Turná a členové SDH Osek. Začátek  průvodu byl stanoven na 18.00 hod. 
Tentokrát vedla cesta hasičů nejprve ke kapličce Sv. Jana Nepomuckého 
na návsi  obce, kde bylo provedeno zasazení lípy svobody. Odtud 
průvod pokračoval k pomníku padlých u místní školky. Zde byl položen 
ku příležitosti ukončení 2. světové války a vzdání cti padlým hrdinům 
v bojích o svobodu věnec a starosta obce p. Zdeněk Charvát přednesel  
slavnostní projev. Tímto projevem bylo tato akce v obci ukončena  
a všichni členové sboru se se svými požárními vozy, přesunuli do Oseka, 
kde probělo položení věnce u pomníku padlých místních hrdinů .
Poté následovalo malé občerstvení v obecní hospodě Osek. 

KINO  SEDLICE 
Program na �erven

V cen� vstupenky je zapo�ítán p�íplatek 1,- K� dle §8 zákona �. 241/92 Sb. ve prosp�ch fondu �eské kinematografie 

Ned�le 1. �ervna                           Za�átek ve 20.00 hod.
�R – SRN – Francie – psychologický širokoúhlý film  – 85´ 

VENKOVSKÝ U�ITEL
Každý n�koho pot�ebuje. V hlavních rolích – Zuzana Bydžovská a Pavel Liška. 
Vstupné 40,- K�        Mládeži do 15 let nep�ístupno
Ned�le 8. �ervna                           Za�átek ve 20.00 hod.
�eská letní komedie – 90´ 

BOBULE
Nevinn� o vín�.
Vstupné 40,- K�            Mládeži p�ístupno
Ned�le 15. �ervna                          Za�átek v 17.30 hod. 
Koproduk�ní dobrodužná fantastická komedie – širokoúhlý film - �esky - 117´    

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Konkurz atlet� na olympijské hry.   
Vstupné 30,- K�            Mládeži p�ístupno
Ned�le 15. �ervna                          Za�átek ve 20.00 hod.
Americký  thriller - titulky – 100´ 

VÝCHODNÍ P�ÍSLIBY
Každý h�ích zanechá svou stopu.
Vstupné 40,- K�        Mládeži do 12 let nep�ístupno
Ned�le 22. �ervna                          Za�átek ve 20.00 hod.
Americká psychologická historická adaptace – širokoúhlý film – titulky - 159´ 

AŽ NA KREV
Když se ambice snoubí s vírou…  
Vstupné 40,- K�        Mládeži do 15 let nep�ístupno
Ned�le 29. �ervna                          Za�átek ve 20.00 hod.
Francouzský horor – titulky  -  108´ 

HRANICE SMRTI
Za�íná boj o holý život!       
Vstupné 40,- K�        Mládeži do 15 let nep�ístupno
P�ipravujeme:  Kronika rodu Spiderwick�, Taková normální rodinka, Speed 
Racer,  Once, Láska za �as� cholery, Jumper, Indiana Jones a Království 
k�iš�álové lebky, �íše hra�ek,  U m� dobrý, Tahle zem� není pro starý

Prodej a p�edprodej vstupenek je 30 minut p�ed za�átkem p�edstavení u pokladny kina.
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INFORMACE O KRIZOVÉM 
A KONTAKTNÍM CENTRU STRAKONICE

POSLÁNÍ
Posláním Krizového a kontaktního centra Strakonice je poskytování 
služeb snižující zdravotní a společenská rizika plynoucí z užívání drog, 
ochrana zdraví ostatních obyvatel a informování laické veřejnosti a 
mládeže o rizicích spojených s užíváním drog. Zaměřujeme se na 
celkové zlepšení kvality života uživatelů služeb ve společnosti. Služby 
jsou určeny osobám ohroženým závislostí zejména na nelegálních 
návykových látkách a jejich rodinným příslušníkům a blízkým na 
Strakonicku. Služby se poskytují v nízkoprahovém zařízení a terénním 
programu (práce probíhá přímo v jejich přirozeném prostředí – ulice, 
byty, squaty, restaurační zařízení, parky atd). Smyslem je působit na 
uživatele služeb tak, aby byli co nejméně ohroženi přenosem infekčních 
chorob a k léčbě závislostí.
CÍLE SLUŽBY
Hlavním cílem našich služeb je umožnit klientům v maximální možné 
míře vést a rozvíjet kvalitu jejich života. K tomuto cíli se snažíme 
uzpůsobit naše dílčí cíle. 
OBECNÉ CÍLE USILUJÍ O:
- minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog 
na straně uživatelů těchto látek (tzv. princip Harm Reduction) = jedná 
se o přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, 
které v současnosti drogy užívají a nejsou motivovány nebo aktuálně 
schopny k tomu, aby užívání zanechaly. Usilujeme o to, aby tyto osoby 
zůstaly naživu při zachování maximálně možného zdraví a společenské 
přizpůsobilosti
- ochranu většinové společnosti („neuživatelů drog“) před negativními 
dopady souvisejícími s užívání návykových látek (tzv. princip Public 
Health) = jedná se zejména o aktivity vedoucí k tomu, aby z řad 
uživatelů drog nedocházelo mezi drogami nezasaženou populaci k šíření 
nebezpečných infekcí jako např. žloutenek (hepatitid) typu B, C, viru HIV 
způsobujícího onemocnění AIDS a řady dalších infekčních onemocnění 
- pomoc a podporu klientům - uživatelům drog - k pozitivní změně svého 
rizikového chování a podpora těch, kteří se rozhodnou vydat se na cestu 
směrem k abstinenci od drog
- pomoc a podporu klientům z řad sociálního okolí uživatelů drog 
(rodiče, příbuzní, známí) k překonání nelehkého období spojeného se 
skutečností, že někdo z blízkých užívá návykové látky
- osvětová činnost v oblasti drogové problematiky - tedy informování 
laické veřejnosti a mládeže o rizicích spojených s užíváním drog
Klientům jsme nejvíce dostupní ve Strakonicích, kde sídlí budova KKC. 
Nedílnou součástí našich služeb je i terénní sociální práce s uživateli 
drog, která probíhá přímo v jejich přirozeném prostředí – ulice, byty, 
squoty, restaurační zařízení atp. Díky terénní sociální práci jsme klientům 
dostupní jak ve Strakonicích, tak v menší míře i v Blatné (1x týdně), 
Vodňanech (1x / 14 dní) a Volyni (1x / 14 dní). 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRO KLIENTY:
- anonymní
- bezplatné
- v rámci provozní doby ihned dostupné

OZNÁMENÍ O ZM�N� ADRESY 
KRIZOVÉHO A KONTAKTNÍHO CENTRA STRAKONICE 

 Krizové a kontaktní centrum Strakonice bude od 1.6.2008 sídlit a poskytovat své 
služby na nové adrese: 

Krizové a kontaktní centrum Strakonice 
Komenského 174, 386 01 Strakonice 

Tel: 383 322 357 
Mail: kacko@os-prevent.cz

Web: www.os-prevent.cz

Foto: Nová budova KKC 

MAPA:

KKC
Teplárna

Strakonice

Prior

Kino
„OKO“

VCHOD
DO KKC

PŘÍPRAVA  PROVOZU ATC - MILAVY 
Po větrné smršti EMMA, která přes naše území přešla dne 
1.3.2008, byla poškozena střecha budovy soc. zařízení v areálu 
ATC-Milavy. (jak jsme dokumentovali v minulém čísle). Po ohlá-
šení pojistné události, začaly práce na opravách. Tato střecha se 
podařila opravit v původním vzhledu, což bylo nutné s vzhledem 
k blížící se letní turistické sezóně. Oprava trvala od 1.3.2008 do 
14.4.2008. Celková oprava byla vyčíslena na Kč 184.136,-. Díky 
uzavřené pojistce na nemovitosti, se podařilo veškeré náklady na 
opravu proplatit z výše uvedené pojistky. I přes proplacení po-
jistné události ze strany pojišťovny, byla tato oprava pro obec 
neplánovanou akcí, která časově posunula další práce v obci.
Díky pružnosti pojišťovny KOOPERATIVA, mohli prováděné 
opravy proběhnou podle výše uvedeného harmonogramu a tato 
budova je připravena plnit svoji funkci pro potřebu rekreantů.
PRÁCE V OBCI VELKÁ TURNÁ 
Pro jarní a letní období jsou v obci na-
plánovány údržbářské akce travních 
ploch, keřů okolo potoka, jarní odbah-
nění vydlážděného koryta Brložského 
potoka protékající obcí a zdravotní 
prořízka uschlých větví lip, rostoucích 
na návsi obce. Hlavní akce bude opra-
va střechy na budově místní školky, 
která je prozatím propočtena na okolo 
Kč 400.000,-. Na základě přidělené 
krajské dotace z POV, bude provedeno: 
demontáž staré střešní krytiny, demon-

táž laťování a chemické ošetření krovu. Poté nastane instalace 
nových střešních latí, společně s ochrannou protiparovou folií, 
která je součástí plánované výstavby podkroví. Na střešní latě 
bude položena nová střešní krytina. Tímto krokem bude budova 
ochráněna proti zatékání a zastupitelstvo obce rozhodne o dalším 
využití těchto prostor se zatím připravovaných variant. 
 Velká Turná dne 7.5.2008, místostarosta obce p. Šípek Pavel 
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...pokračování ze str. 2
Boleslav Chrabrý Vojtěchovy ostatky od 
Prusů vykoupil (prý je vyvážil  zlatem) 
a uložil je v sídelním Hnězdně.V r. 999 
byl Vojtěch papežem prohlášen za svaté-
ho. Vzápětí německý císař Ota III. vyko-
nal pouť k jeho hrobu a část Vojtěchových 
ostatků pravděpodobně odvezl do Říma, 
kde nechal nad nimi vystavět chrám sv. 
Bartoloměje na Tiberském ostrově. Od 
11. století byl svatý Vojtěch pokládán za 
druhého patrona české země po svatém 
Václavovi, stal se také hlavním patronem 
polské církve a Uher. Sv. Vojtěch se do 
své vlasti vrátil r. 1039, kdy kníže Břeti-
slav I. podnikl válečnou výpravu do Pol-
ska a v Hnězdně slavnostně vyzvedl svět-
covy ostatky a uložil na Pražském hradě.
     Přes tisíc let chovají lidé v úctě památ-
ná místa, kudy kráčel sv. Vojtěch, z Říma 
zpět do Čech tj. někdy po r. 992.  Jedná se 
o velké množství soch, kapliček, obrazů, 
studánek i kamenů se šlépějemi sv. Vojtě-
cha, které se jako dlouhý řetěz táhnou od 
Domažlic až  k Zelené Hoře nad Nepo-
mukem. Je zajímavé, že v těchto místech 
končí také veškeré stopy při jeho putování 
Prácheňskem. Četné kapličky, obrázky, 
oblíbené studánky se dosud stávají stře-
dem pozornosti, neboť označují místa, 
kde světec odpočíval, modlil se a poustev-
ničil. 
     Na Blatensku jedinou památkou na pů-
sobení tohoto světce byl otisk jeho šlápoty 
na kameni u Kadova. Při cestě z Kadova 
do Lnářského Malkova  na levé straně sto-
jí vršek, kde se říká „na Vysokém“. Podle 
starších zpráv zde údajně býval hustý vy-
soký les a v něm kámen ohromných roz-
měrů, snad větší než proslulý kadovský 
viklan. Tento balvan byl rozpůlený a měl 
hluboké rýhy dlouhé asi metr, půl metru 
široké a asi dvacet pět centimetrů hluboké. 
Prohlubně byly spojeny žlábky. Podobné 
tvary kamenů se dodnes nacházejí v blízké 
Hoře a bývají často spojovány s pověstmi 
o obětních kamenech. V 19. století byla 
těmto přírodním útvarům věnována nema-
lá pozornost ze strany archeologů, kteří se 
přeli o jejich skutečný původ. Řada spi-
sovatelů a básníků byla těmito záhadný-
mi přírodními útvary inspirována, viděla 
v nich obraz zaniklých předslovanských 
kultur. Pod vlivem této „megalitické ho-
rečky“  publikoval nám dosud neznámý 

básník J. Jelínek v píseckém Otavanu 
v r. 1880 báseň věnovanou právě obětním 
kamenům:
Přede mnou kámen obětní,
kol něho Keltů sbor,
zpěv jejich temně dozníval,
až u Šumavských hor.
Postavy štíhlé, pestrý šat,
na skráních plavý vlas
zbraň lesklá, palstav, dýky, meč
Žár v očích, v srdcích mráz.
     Je třeba dodat, že báseň je zdařilá 
a působí až tajemně, dekadentně. Jakoby 
pocházela z generace básníků Hlaváčka, 
Gelnera apod. 
      Nechť vraťme se k našemu námětu. Ká-
men na Vysokém v Kadově je přisuzován 
sv. Vojtěchu. Podle pověsti tudy kráčel sv. 
Vojtěch k Zelené Hoře, hlásaje učení Kris-
tovo. Když byl unavený, lehnul si na vel-
ký kámen a usnul. Po jeho odchodu zůstal 
na žulovém monolitu otisk jeho těla. 
     V Újezdě u Chanovic dodnes ucho-
vávají v úctě  studánku s léčivou vodou, 
nesoucí světcovo jméno.              
     K památným místům, které zasahu-
jí do krajiny Blatenska patří i studánka 
mezi Přebudovem a Kladrubcemi. Když 
se sv. Vojtěch vracel do Čech, přišel do 
bukového háje - Boučku, který leží po-
blíž Kasejovic. Zde zaslechl žalostné bu-
čení dobytka. Potkal hospodáře a ptal se 
ho, proč ty krávy tak bučí. Nemají vodu, 
pravil smutně hospoodář. I zželelo se Voj-
těchovi němých tváří, udeřil holí do země 
a z ní náhle vytrysknul pramen čisté, zdra-
vé vody. Na paměť této pověsti byla nad 
pramenem vystavěna kaplička a zasvěce-
na sv. Vojtěchu. Později zde byly zřízeny 
i lázně. Kousek pod nimi si lidé dodnes 
ukazují na kámen s otisknutou lidskou 
šlépějí, která je přisuzována sv. Vojtěchu. 
Podle ústní tradice zdejších pamětníků zde 
původně byly kameny dva. 
     Také na vrchu Práchni u Horažďovic, 
kde svatý Vojtěch poustevničil, byl v kos-
telíku sv. Klimenta postaven oltář ku cti 
prvního českého biskupa.
     Nedaleko Zelené Hory, u Vrčeně, se 
vypíná vrch zvaný „Štědrý“. Tam prý se 
též sv. Vojtěch zdržoval. Za postel mu 
sloužil plochý kámen, na němž se také 
celé světcovo tělo otisklo. Na tomto místě 
byl postaven skrovný kostelíček zasvě-

cený sv. Vojtěchu a onen kámen byl pak 
uložen na pravé straně oltáře do podlahy. 
Několik kroků od tohoto památného místa 
se nachází studánka, v níž i za největší-
ho sucha je vždy dostatek vody. Vznikla 
prý v okamžiku, kdy sv. Vojtěch vystřelil 
na jelena, ale chybil. V místě, kde se šíp 
zabodl do země, vyvalil se proud vody. 
V širokém okolí je vodě připisována léči-
vá moc, zvláště proti zimnici a unaveným 
očím. Mezi lidmi se traduje, že jakýsi ne-
nechavec šel kdysi okolo studánky a viděl 
na jejím dně peníze, které tam lidé házejí. 
Chtěl je vybrat, napil se vody, načež mu 
pysky jako potáče naběhly a nikdy více 
neopadly.
     Ve starší české literatuře se zachovala 
pověst o vzniku Zelené Hory v souvislosti 
se sv. Vojtěchem. Vyprávělo se, že když na 
horu, později zelenou i zvanou, vstoupil, 
že z hory té viděl celé západní Čechy do-
cela vyschlé, neb dle starého podání nepr-
šelo v Čechách od r. 989, kdy odešel do 
Říma až do r. 992, kdy se opět vracel.
     „Zželelo se mu (sv. Vojtěchovi) vyprah-
lé země české a zuboženého národa své-
ho, bídou a hladem usuzovaného a pro-
tož vztáhl rukou svých k nebesům, prose 
Boha za slitování nad vyprahlou vlastí. 
Bůh vyslyšel prosby jeho, ukázal se mrá-
ček, spustila se hojná vlažička, kterouž 
se země zotavila. Nejspíše se zazelenala 
hora, na níž světec se svou družinou a s li-
dem jej vítajícím stál a proto nazváno jest 
místo Horou Zelenou. Dosud se v chrámu 
milavečském zpívá prastará píseň k sv. 
Vojtěchu, jejíž některé sloky opěvují onen 
zázrak.
     Zelené Hoře, na kameni, kde hlavní 
oltář, stál sv. Vojtěch lze zříti dvě ladné 
šlépěje v kameni vytisknuté. Lidé kámen 
líbají a mají ho ve velké úctě. Poláci ve 
francouzských válkách v ruském vojsku 
se nalézající s největší úctou po kolenou 
se šoupajíce přicházeli k místu tomuto, lí-
bali je a šavlemi usekávali si kousky z ka-
mene tohoto památného, aby si přinesli je 
do otčiny své jako drahou památku.“

Kdo má zájem si více přečíst o tomto čes-
kém světci, doporučuji populárně naučný 
svazek č. 4 od Jiřího Bílka Hádanky naší 
minulosti.(Praha 2004). Jinak vášniví mi-
lovníci záhad se mohou začíst do velice 
poutavé knihy Utajené dějiny Čech (autoři 
A. Česal, O. Dvořák,) opravdu stojí za to 
si v souvislosti s Vojtěchovou smrtí pře-
číst kapitolu Vymítač ďábla, zejména pak 
pasáž Chtěl se Vojtěch zmocnit tajemství 
posvátných hájů? 

Ostatní literatura: 
♦ Baroch, Karel: Nepomuk – město s bo-
hatou historií. 
Vydalo Město Nepomuk, 2007.

♦ Havlic, Vladimír: Pověsti z kraje pod Ra-
dyní. Altea Production a. s., Plzeň 2003. 
Státní okresní archiv Strakonice, Osobní 
fond J.P.Hille, kart. č. 6

PO STOPÁCH SV. VOJTĚCHA NA BLATENSKU, JAN OLEJNÍK - pokračování ze str. 2 

 Kasejovice, lázně sv. Vojtěcha
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NABÍDKA INZERCE
Chcete inzerovat v časopise Blatensko SOBě? Máte možnost!

Své žádosti o inzerci zasílejte na e-mailovou adresu 
listy@blatensko.cz

Uvnitř tohoto čísla naleznete na samostatném listě Formulář k inzerci
s podrobnými podmínkami. Uzávěrka dalšího čísla je 9. července!

KULTURNÍ OKÉNKO - PRANOSTIKY
V předchozích vydáních našeho zpravodaje jste 
našli známé i méně známé pranostiky týkající 

se období Vánoc a Velikonoc. Nyní před námi sice není žádné 
takto významné období, ale my ani tentokrát pranostiky 
nevynecháme. Mají totiž své kouzlo, i když v době počítačů, 
moderních předpovědních modelů a družic se zdají být jen 
takovými folklorními průpovídkami. Možná ale právě proto 
patří neodmyslitelně k naší kultuře. Asi nejpopulárnější lidovou 
pranostikou je ta Medardovská. Pojí se s 8. červnem a pokud 
se někdo chystá koncem měsíce nebo v červenci na domácí 
dovolenou, asi mírně znejistí, když na svatého Medarda zaprší. 
Červen je ovšem dlouhodobě měsícem s nejvyšším srážkovým 
úhrnem v roce. 
Původ pranostik je někdy velkou tajenkou. Není dost dobře 
možné rozlišit, odkud pocházejí. Mnoho pranostik může být 
třeba i z oblasti Středomoří. Pokud tedy třeba v Athénách platí, že 
fouká-li jižní vítr, přinese to vlahé počasí, tak to jistě nebude platit 
v jižních Čechách. To stejné můžeme vztáhnout u nás. Pokud je 
pranostika dejme tomu z Vysočiny, z nějaké výšky 700 metrů nad 
mořem, těžko ji pak budeme vztahovat do oblasti Blatné. 
Pranostiky, i když hodně z nich má reálné jádro, jsou zkrátka 
poplatné době svého vzniku a také klimatickým podmínkám té 
doby. Na druhou stranu se ale v některých známých lidových 
pranostikách skutečně docela věrně odráží zkušenosti našich 
předků, kteří přírodu bedlivě sledovali, protože na ní byli 
hodně závislí. V těch pranostikách jsou zobrazeny výsledky 
dlouhodobých pozorování a procento úspěšnosti jejich fungování 
je zatím relativně vysoké. 
Pojďme si tedy představit pranostiky na květen a červen: 

Pranostiky na květen
 V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
 V máji hřímoty nedělají trampoty.
 Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 Mokrý máj - chleba hoj.
 Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
 Bujný květ - plný úl.
 Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
 Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
 Mokrý máj - v stodole ráj.
 Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, 
      takový podzimek následovati má.
Pranostiky na červen
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
 Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
 Jaký červen, takový i prosinec.
      Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici
    víc neuškodí.
 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
      postaví.
 Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
 Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
 Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
 Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
 Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.Připravila Renáta Kubátová


