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Jan Hála – 125 let od narození
V  lednu letošního 

roku jsme si připomněli 
125 let od narození vý-
znamného blatenského 
rodáka, malíře a  ilust-
rátora, ale také grafi ka 
a spisovatele Jana Hály 
(*19. 1. 1890). Ačkoliv 

se necítím ani zdaleka být znalcem tvorby 
tohoto významného malíře, o kterém by mno-
hem fundovanější články, statě a dokonce 
knihy mohli napsat místní znalci umění a lidé 
z okruhu jeho rodiny, přesto se domnívám, 
že je nutné si jej alespoň ve stručnosti při-
pomenout. Tato významná osoba se narodila 
v rodině pekaře Jana Hály a Rozálie Hálové, 
rozené Černochové v domě číslo popisné 81, 
který v Blatné již nenalezneme. Přibližně 
v místech, kde domek stával (spodní část 
dnešní tř.  J. P. Koubka) je dnes honosná 
funkcionalistická budova stejného čísla, 
dokončená v  letech 1941 až 1942 (výkup 
nízkých domků byl prováděn v roce 1934 za 
účelem získání prostoru pro stavbu městské 
spořitelny) a ke které byl později přistaven 
objekt dnešního fi nančního úřadu. Původní 
dům a autorovo rodiště dnes připomínají dvě 
pamětní desky umístěné na zmíněném domě. 
První připomíná místo někdejšího domku 
a druhá s bustou Jana Hály zde byla umístěna 
v říjnu roku 2011 prostřednictvím donátora 
Ing. Mariána Hodoše a Slovenského institutu 
(autorem je ak. sochař Karel Kryška).

S  výtvarným uměním jako takovým se 
Hála potkával již od útlého mládí. Jeho otec 
kreslil na papír malé postavičky, které se po 
vystřižení stávaly dětskými hračkami. Malý 
Hála byl prvním člověkem, kterého v Blatné 
potkal František Chlupsa (pozdější starosta 
blatenského Sokola) při svém příchodu do 
Blatné. Na setkání s ním vzpomínal následov-
ně: „Šel jsem pomalu ke věži kostela a odtud 
jsem si to namířil po levé straně ulice dolů. 
Vidím, že kousek pod kostelem je škola a že 
z ní zrovna vyšel malý kluk, tak sedmiletý. 
Koukl na mne, cizího, pěkně oblečeného 
muže s kufříkem, uklonil se, smekl čepici 

a dal slušné pozdravení: „Pochválen buď 
Pán Ježíš Kristus!“ Až na věky, odpověděl 
jsem a zeptal se ho, kde tady bydlí krejčí pan 
Rokos. „Ano, to je dóle, až na konci ulice, já 
vás tam dovedu, já tamtudy du domů…“ Došli 
jsme pak dolů… a zeptal jsem se ho, kde tady 
bydlí. „Tamhle naproti, co je ten krámek, můj 
tatínek je pekař“, ukazoval malý domek s ba-
rokně vyvedeným štítem. A jak se jmenuješ? 
„Jan Hála, prosím“, odpověděl. Netušil jsem 
tenkrát, že první člověk, kterého jsem v Blat-
né potkal, tenhle malý kluk, bude jednou 

známým umělcem, malířem a dokonce mým 
zetěm!“ Osobnost pozdějšího významného 
malíře formovala jistě právě četná setkává-
ní s  lidmi, ale nepochybně i vztah k místní 
krajině a zdejším scenériím, učarovala mu 
díla Mikoláše Alše a Josefa Mánesa. Mladý 
Hála pilně čte, obdivuje povídky Zikmunda 
Wintra, velké nadšení v něm vzbudí ilustrace 
Adolfa Kašpara v Babičce Boženy Němcové: 
„…zapomněl jsem tehdy na celý svět okolo 
sebe, kreslil jsem, co mi přišlo do ruky, byl 
jsem jako posedlý…“ vzpomínal později Hála.

Hála maturuje na gymnáziu v  Českých 
Budějovicích v  roce 1909 a poté odchází 
studovat do Prahy, kde je krátce poslucha-
čem fi lozofi cké fakulty a  také studentem 
Ferdinanda Engelmüllera v  jeho soukromé 
malířské krajinářské škole. Následně studo-

val Akademii výtvarných umění u profesorů 
Maxmiliána Pirnera a Vlaho Bukovace. V do-
bách studií se zabývá malbou zátiší, portrétů, 
krajiny inspirované Blatnou a motivy ze svého 
okolí. Po dokončení studií se vydává na dráhu 
svobodného umělce. V roce 1915 narukoval 
k 11. pluku do Písku a po výcviku byl odvelen 
na italskou frontu, do vřavy 1. světové války. 
Po válce zůstává u vojska v Písku až do roku 
1920, poté působí nadále v Písku, v Blatné 
(díla Výlov rybníka, portrét MUDr. Stockého, 
Kostel v Blatné, Alej v blatenském parku, 
Stará Blatná, Spáleniště v Chlumu a mnohé 
další) a v Mostě (zde namaloval řadu obrazů 
zachycujících práci havířů pod zemí). S pří-
telem, malířem Karlem Hildprandtem (od 
jehož smrti uplynulo koncem ledna letošního 
roku 40  let) se poté vydává na Slovensko. 
Zde objevuje podtatranskou dědinu Važec, 
která mu doslova učaruje. PhDr. Bohumír 
Bachratý charakterizoval Hálovo okouzlení 
Slovenskem a  jeho následnou tvorbu vý-
stižně: „V  červenci roku 1923 na cestě do 
obce Zlatá Baňa u Prešova přecházel (Hála) 
rázovitou podtatranskou vsí Važec a prohlásil 
„…je to překrásná vesnice, chtěl bych se tam 
vrátit…“ A brzy se jeho touha naplnila. Od 
srpna roku 1923 se stal Važec jeho domovem 
a  velkou, nevyčerpatelnou inspirací jeho 
malířské tvorby, kresby, ilustrací a  literár-
ních i žurnalistických refl exí. V silné citové 
vazbě, s opojením duše i smyslů, s vědomím 
hodnot a krás krajiny, dřevěné architektury 
obce, ve vztahu k lidovému umění - krojům, 
zvykosloví, obřadům, životu a práci - i v blíz-
kém kontaktu s mnohými Važčany, rodilo se 
a rostlo jeho tehdejší výtvarné dílo. Dílo re-
alistické a romantizující, dílo dokumentární, 
vypravěčské i symbolické ve všech tématech 
a motivech práce, zábavy i oddechu, mládí 
i stáří a plynutí času v radosti i v žalmech této 
země podtatranské. V tomto období vytvořil 
Jan Hála svůj autentický variant dokumentu 
a pocty životu a mýtu rodné země a od pů-
vodní národopisné inspirace dospěl k osobité 
podobě žánrového figurálního realizmu 
a plenéristické krajinomalbě“.

(pokrač. na str. 6) 

"Výlov rybníka", z výstavy v Blatenském 
muzeu, 2010.
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Aktual ity��
„Každý den, šťastný 
den!“ aneb hra nejen 
o bigamii a ochlupení…

Spolek divadelních ochotníků v Blatné 
v podstatě každoročně přispívá alespoň jed-
ním nastudováním premiéry divadelní hry 
ke společensko kulturnímu dění v Blatné. 
V současné době se představením, které má 
jak domácí, tak přespolní publikum možnost 
shlédnout v divadelním sále blatenské Soko-
lovny, stala komedie estonského dramatika, 
herce a písničkáře Jaana Tättea „Každý den, 
šťastný den“. Blatenské nastudování této 
povedené komedie je režisérsky kolektivním 

dílem protagonistů této hry a již tradičně na-
bízí možnost znamenitému podráždění bránic 
zdejšího publika. Scénář hry je stavěn na 
svérázné léčbě manželské nudy prostřednic-
tvím bigamie, jež vzejde z návrhu, respektive 
z oznámení Anety, jejíž zákonný choť Jarda 
se zprvu poněkud apaticky a nevědomky 
domnívá, že nová energie v oblasti lásky 
své ženy je adresována jemu samotnému. 
Aneta v podání Kateřiny Malečkové v mno-
hém připomíná stejnou roli Báry Hrzánové, 
která podobně excelovala v tomtéž předsta-
vení na prknech příbramského divadla a na 
pražských scénách. V roli Jardy se se svým 
typickým hereckým výrazem představuje 
Jakub Hlava Čadek a  chvílemi připomíná 
vynikající „vašutovský“ styl, i když užití ně-
kterých rekvizit může působit až příliš okatě. 
Tradičně perfektně odvedený výkon Mirči 
Nové v  roli poněkud naivní a  toužící sou-
sedky Aničky snad ani není nutné hodnotit. 

To se však týká celého hereckého ansámblu 
tohoto představení, který naprosto dokonale 
doplňuje Pepa Lozy Kohout v roli Jaroslava 

- milence Anety, neboli „toho třetího“. Josef 
Kohout i v této roli dokazuje, že ochotničení 
je krom dědičnosti i otázkou velkého talentu. 
Salvy smíchu, které představení z řad publika 
doprovází některé vtipné vsuvky, např.  se 
zpěvem (a odkazem na titulek tohoto článku) 
či narážkami, které v některých situacích 
pochopí snad jen divák znalý blatenského 
prostředí, jsou tou nejlepší pozvánkou na 
reprízy této hry.

Václav Cheníček

SVATÝ MATĚJ LEDY SEKÁ, NEBO JEN 
TAK PŘED ZIMOU SMEKÁ
KDYŽ SVATÝ MATĚJ LEDY NEROZTOPÍ, 
BUDOU SI DLOUHO DO DLANÍ DÝCHAT 
CHLAPI

Tato svatomatějská pranostika připouští, 
že na jaro si ještě můžeme nějakou tu chvíli 
počkat. Máme za sebou masopustní veselí, 
nastal čas čtyřicetidenního půstu před 
jarními svátky, a to vše svědčí o tom, že ať 
si počasí staví hlavu jak chce, Velikonoce 
budeme slavit již za šest neděl.
LIDOVÉ VELIKONOCE V BLATNÉ POD 
VĚŽÍ

Největší křestanské svátky spojené s ra-
dostí příchodu jara a nového života slavíme 
jistě všichni a po dlouhém období nepříjem-
ného času bez slunečního svitu se již nemů-
žeme dočkat pomalu se probouzející přírody. 
Také naši předkové měli tento čas spojený 
s přípravami na svátky jara.

Spolu s vámi si připomeneme tradiční 
výrobky i různé zvyky, které s Velikono-
cemi souvisí.
VELIKONOČNÍ PRODEJ ZAHÁJÍME JIŽ 
TUTO SOBOTU - 21. 2. a potrvá až do 
Bílé soboty 4. 4. V naši nabídce najdete 
řadu kraslic tradičních i novodobých, přine-
seme i řadu novinek z medového malovaného 
perníku, dekoračního, ale i k  jídlu. Pokud 
zasíláte svým přátelům přání, nabídneme 
vám pohledy ak. malíře Jana Hály a různá 
originální přání.

Nebudou chybět ani řehtačky, klapačky, 
pomlázky, koše a košíčky, ošatky a ošatečky, 
vizovické těsto, textilní a  slaměné ozdoby, 
píšťalky i káči, jiné dřevěné hračky a samo-
zřejmě hliněné kuličky. A mnoho, mnoho 
dalšího.

Jistě již víte, že naše místo je pod blaten-
skou věží v průjezdu obchodu s textilem na 

třídě J. P. Koubka 3. Otevřeno máme zatím 
jen v  sobotu dopoledne, ale s blížícími se 
Velikonocemi nás zde najdete častěji. Bliž-
ší informace získáte na našich stránkách 
s  e-shopem www.lidove-remeslo.cz, nebo 
přímo na vratech průjezdu a  také na pou-
tačích u zámku a před „labutí“,dole na tř. J. 
P. Koubka. Samozřejmě také na stránkách 
Blatenských listů.

Pokud se v  sobotu vydáte na blatenské 
trhy, nezapomeňte se u nás zastavit!
TIP NA BŘEZEN: Hliněné kuličky a batiko-
vané pytlíčky (foto)

I KDYŽ PLUH V BŘEZNU ZEMI RYJE, 
PŘECI ZIMA JEŠTĚ ŽIJE.
V BŘEZNU SEDLÁK STROMY OŘEZÁVÁ, 
ALE KABÁT JEŠTĚ NESUNDÁVÁ.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Program na únor 
a březen 2015
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro 
děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/pra-
rodičů
odpoledne:
Pondělí:
14:30 – 15:30 - Výtvarný kroužek paní Vy-
drové pro děti z 1. až 3.tříd
15:30 – 16:30 - Šikovné ploutvičky – výtvar-
ný kroužek pro děti od 4 let
Úterý:
15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30 - Veselé 
pískání – hra na zobcovou fl étnu, nácvik 
správného dýchání pro děti od 3 let
Čtvrtek: od 5. 3.
17:00 – 20:00 - STOB - kurz snižování 
nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC 
nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
23. 2. - meloun 4. 3. – červík
25. 2. - koník 9. 3. - zebra
2. 3. - krabička 11. 3. - košíček
Úterý 3. března od 17 hod. v herně MC – 
Valná hromada
Srdečně zveme všechny členky!
Čtvrtek 5. března od 17 hod. – kurz STOB
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Zprávy
z radnice

BURZA ŠKOL poprvé v Blatné
Jako každý rok řada žáků základních škol a jejich rodičů zvažuje, 

kam zaslat přihlášku na střední školu či učiliště. Jde o zásadní roz-
hodnutí a málokdo k němu přistupuje lehkovážně. Město Blatná má 
zájem na podpoře školství a vzdělávání v našem městě, s čímž souvisí 
mimo jiné i výběr vhodné školy a další profesní růst žáků a studentů.

Dne 27. 1. 2015 se po-
dařilo poprvé zorganizovat 
přímo v Blatné Burzu škol 
v Komunitním centru ak-
tivního života Blatná. Tato 
aktivita již řadu let probíhá 
např. v Písku či Strakoni-
cích, blatenské školy pra-
videlně navštěvují veletrh 
zaměřený na vzdělávání 

v Českých Budějovicích. Přišlo nám jednodušší a smysluplnější uspo-
řádat akci zde v Blatné. Seznámit se s obory středních škol a učilišť 
mají tak nejen žáci, ale i jejich rodiče.

Organizace Burzy škol se ujalo na výbornou Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná, přičemž ráda bych touto cestou poděkovala 
sl. Sikorové, která má na realizaci celé akce největší zásluhy. Dále 
bych všem kritikům kulturní nabídky v Blatné chtěla připomenout, 
že tato příspěvková organizace nemá v názvu slovo vzdělávání jenom 
proto, aby byl dostatečně dlouhý. Právě tato akce, jako byla Burza 
škol, naplňuje jedno z poslání této příspěvkové organizace.

Burzy se zúčastnilo 19 
středních škol z Jihočeské-
ho, Středočeského a Zápa-
dočeského kraje. Během 
dne navštívili vystavované 
prostory žáci 8. a 9. tříd 
základních škol z Blatné, 
ale také základních škol 
v Záboří a v Bělčicích.

První ročník byl pro všechny zkušební. Velmi nás potěšilo, že 
všichni, a to jak vystavující, tak návštěvníci, projevili zájem o další 
ročník. Ten bychom rádi zorganizovali v měsíci říjnu t.r., kdy se 
současní osmáci a jejich rodiče začnou rozmýšlet, kam po základní 
škole vykročit.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Přeložka silnice II/173 - severní obchvat města Blatné -
první etapa

Jedním z mnoha bodů připraveného Strategického plánu města 
Blatná je i realizace přeložky silnice II/173. Jedná se hlavně o odklo-
nění kamionové dopravy z průmyslové zóny mimo centrum Blatné, 
zatěžující obytné lokality, kvalitu života (hlučnost, prašnost, vibrace), 
životní prostředí a v neposlední řadě bezpečnost silničního provozu. 
První etapa přeložky silnice II/173 mezi silnicemi 1/20 a III/1738 je 
dlouhá cca 1,4 km.

Objednavatelem a realizátorem stavby, vč. veškerého řízení, je 
Jihočeský kraj (dále jen JK). Podle sdělení paní Bc. A. Frdlíkové 
z  JK, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic - oddělení realizace investic a přípravy 
projektů, se jedná o druhou nejvyšší prioritu JK v oblasti dopravních 
staveb. Prvním krokem pro započetí realizace je územní řízení pro 
získání územního rozhodnutí.  V prosinci r. 2014 opětovně zažádal JK 
o vydání územního rozhodnutí, ale pro chyby bylo řízení pozastaveno. 

Po projednání mezi městem Blatná a paní Bc. A. Frdlíkovou bylo 
přislíbeno, že nedostatky v žádosti budou co nejdříve odstraněny. 
Město Blatná již několikrát v minulosti jednalo a stále se snaží jednat 
s JK, aby se již začalo s prvním krokem v podobě vydání územního 
rozhodnutí. Činnosti, které město již učinilo, jsou výkupy i směny 
některých pozemků v úseku pod přeložkou.

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Rozhovor se starostkou města
na internetových stránkách ParlamentníListy.cz

Vzhledem k tomu, že ne všichni občané 
města Blatná mají přístup k  internetu, 
předkládáme Vám pro informaci rozhovor 
s Bc. Kateřinou Malečkovou, jenž byl na 
internetových stránkách PalamentníListy.
cz (dále jen PL) zveřejněn dne 14. 2. 2015. 
Otázky naší paní starostce pokládala projek-
tová manažerka PL paní Kateřina Synková.

STAROSTKA BLATNÉ: NEJSEM SCHOP-
NA JEDNOZNAČNĚ ŘÍCI, KDO JE SE 
MNOU V KOALICI

Novou starostkou Blatné se stala Kateřina Malečková (ROVNĚ). Co 
pro ni bylo po nástupu do funkce nejtěžší a jak se jí podařilo zvládnout 
prvních 100 dní ve funkci? Sama o sobě říká, že je neklidný typ a svou 
aktivitu by chtěla zúročit i v řízení města. O co by se chtěla zasadit? 
Nejen s tím se svěřila našim stránkám. Zevrubně jsme hovořili také 
o problémech, které tíží město, a to včetně nadměrné drogové kri-
minality. V čem vidí příčinu a jaké řešení navrhuje?
Paní starostko, tzv. doba hájení pro Vás skončila. Jak byste 
shrnula svých prvních sto dní ve funkci? Je něco, co Vás, ať již 
kladně nebo záporně, překvapilo?

Před nástupem na radnici jsem byla přesvědčena, že vím, co mě 
čeká. Listopad a prosinec mě lehce zaskočily. Především rychlostí, 
jakou dny utíkaly, množstvím schůzek a neustále plnou složkou do-
ručené emailové pošty. Leden a únor už byly výrazně lepší. Dokonce 
už večer odolám nutkání kontrolovat počítač a  v klidu si otevřu 
knihu. Asi nejtěžší pro mě bylo vedení prvních jednání rady města 
a zastupitelstva. Přesto, že se snažím na jednání vždy důkladně při-
pravit a vše projednat s předkládajícími, je těžké dopředu odhadnout 
reakce ostatních zastupitelů či veřejnosti. Jsem ale mile překvapena 
vstřícností a ochotou ostatních zastupitelů, a to nejenom ze sdružení 
ROVNĚ, za které jsem kandidovala, ale i z ostatních stran a hnutí. 
Velice mne též těší ochota a vstřícné reakce z řad úředníků úřadu. 
Zápory nehledám, když jsem s něčím nebo s někým nespokojena, 
snažím se hledat řešení.
Co byste vytkla svému předchůdci a co tak budete chtít dělat ji-
nak než on? A promítne se v řízení města nějak i změna pohlaví?

Jsem poměrně neklidný typ, ve smyslu, že neustále vymýšlím, co 
by šlo zlepšit, dělat jinak, sháním si informace, jak řeší problémy 
v jiných obcích, porovnávám možnosti našeho města s jinými.

(pokrač. na str. 4)
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Dvě legendy
Swing, to je legenda. Mám za to, že pan doktor Václav Bartoš 

je v místním slova smyslu takovou legendou taky.
Swing je rytmický styl džezové hudby, s důrazem na druhou 

a čtvrtou dobu, jinak houpavý tanec, který stále oslovuje všechny 
věkové kategorie lidí na celém světě.

Pana doktora taky není třeba příliš představovat. Všem ge-
neracím v Blatné po celá desetiletí spravoval zuby, a tak téměř 
všichni víme, že už tehdy zněly čekárnou i ordinací nádherné 
swingové melodie. Doktor si je broukal i během vrtání, broušení 
či trhání zubů. Výjimkou byly chvíle, kdy svoje pacienty bavil ne-
uvěřitelně vtipnými historkami ze své praxe nebo běžného života. 
Vzpomínám na chvíle, kdy jsem se strachem vstupovala do jeho 
království, a odcházela jsem, bez ohledu na komplikovaný zákrok, 
nějak veselejší. Už tehdy jsem věděla, že se tenhle příjemný pocit 
nedostavuje jen proto, že to mám za sebou.

Fonotéka swingu, kterou pan doktor vlastní, by se jistě mohla 
stát když ne národním, tak určitě rodinným dědictvím. Obsahuje 
všechna orchestrální esa včetně hvězdných výkonů interpretů. 
Skoro si myslím, že přehrání všech nosičů jeho báječné muziky 
v  jedné jediné fantastické show by si vyžádalo týdny, ne-li celé 
měsíce. Rozhodnutí podělit se o tu nádheru s ostatními lidmi ale 
nebylo, pokud vím, jen na něm. Ten původní impulz přišel odněkud 
zvenčí a zaplať pánbůh za to.

Jednou měsíčně přichází pan doktor do Komunitního centra 
a baví plný sál těch, kterým tato muzika přirostla k srdci. Je ale 
třeba přijít včas, jak jsem si všimla, míst není nikdy dost. Lékař 
sedí za mixážním pultem a s vševědoucím úsměvem dávkuje svou 
medicínu způsobem, který doslova zvedá lidi ze židlí. Někteří tančí, 
jiní zpívají, zbytek se výborně baví. Vím, že by mohl celé hodiny 
poutavě vyprávět o pozadí vzniku některých skladeb i o osudech 
jejich interpretů, ale nedělá to. Asi se bojí, že by nestihl přehrát 
to, na čem jemu i posluchačům záleží. I to je mu podobné, obětavě 
nás léčil celý život a činí tak i v důchodu jenom s tím rozdílem, že 
teď kurýruje naše duše.

Žijeme v době, která zrovna nepřináší příliš mnoho důvodů 
k bezstarostným radovánkám, o to vzácnější a cennější je každý 
moment, který případné chmury zahání. Swingová muzika je pro 
mnohé tou nejlepší medicínou, a tak si vážně myslím, že je načase 
panu doktorovi i za tuhle léčbu poděkovat.

B. Hermannová

Takový druh aktivního přístupu a iniciativy mi u minulého pana 
starosty chyběl. Slíbila jsem si, že neslevím v nárocích, které na sebe 
mám, že nebudu přesouvat problémy na neurčito, že budu naslouchat. 
Poslední větou bych asi odpověděla na Vaši druhou otázku. Domní-
vám se, že ženy ve vedoucích pozicích jsou všeobecně více vnímavé 
a schopné konstruktivně řešit problémy.
Jak byste hodnotila s odstupem času spolupráci uvnitř koalice? 
Domníváte se, že vyjednaná koalice vydrží celé volební období?

Nejsem schopná Vám jednoznačně říci, kdo je v Blatné se mnou 
v koalici. Zatím mám pocit, že snad všichni zastupitelé. Byla jsem 
zvolena do funkce starostky všemi zastupiteli. Při jednáních zastupi-
telstva i při neofi ciálních setkáních se zastupiteli si častěji vyjasňuji 
názory s kolegy z „mého“ sdružení. Vnímám podporu všech a velmi 
si jí vážím. To se samozřejmě může během volebního jednání změnit, 
ale mám tolik práce a úkolů do budoucna, že se touto variantou nyní 
nezabývám.
Jaké jste si stanovili hlavní priority pro letošní rok?

Na priority se dá nahlížet z více pohledů. Ty reálné vychází z mož-
ností našeho rozpočtu. Chceme dokončit výkupy pozemků, provést 
výměnu havarijní kanalizace, mezi větší investiční akce patří výstavby 
komunikací v obytných čtvrtích a v osadě města či oprava fasády na 
Domově pro seniory Blatná. Požádali jsme o grant na vybudování 
street workoutového hřiště pro mládež, a pokud budeme úspěšní, 
ještě tento rok budou moci náctiletí na hřišti trávit volné chvíle. A pak 
jsou tu priority, které mají zásadní vliv na rozvoj města, ale nejsou 
tak hmatatelné. Pokračování v aktualizaci územně plánovací doku-
mentace, schválení aktualizace Strategického plánu města Blatná či 
zpracování Koncepce Centra kultury a vzdělávání.
Blatná patří mezi města, kde se dlouhodobě nedaří řešit pro-
blémy s drogovou kriminalitou. Vy sama jste si také stanovila 
jako jednu z hlavních priorit právě bezpečné město. A  jaké 
budou v tomto směru Vaše první kroky?

Nezlobte se, ale přijde mi úsměvné si jenom myslet, že je možné 
problémy s drogovou kriminalitou vyřešit. Od roku 2007 jsem ve své 
pracovní náplni vedoucí sociálního odboru měla mimo jiné povinnost 
místního drogového koordinátora a manažera prevence kriminality. 
Ve městě od roku 2004 aktivně pracují terénní sociální pracovníci 
OS PREVENT Strakonice, v  roce 2011 bylo otevřeno nízkopraho-
vé centrum pro děti a mládež, od prosince 2014 ve městě působí 
Adiktologická poradna, město Blatná dlouhodobě fi nančně přispívá 
jak na primární prevenci ve školách, tak na terénní program pro 
osoby závislé na návykových látkách. Jdeme směrem prevence u dětí 
a mládeže, podporujeme fi nančně zájmové a sportovní spolky. Přesto 
nejsme 100% úspěšní, to totiž podle mého názoru prostě ani nejde. 
Nezbývá nám než vytrvat. Město Blatná má jednu velkou nevýhodu, 
nachází se na hranici tří krajů a drogová scéna je ovlivněna i službami 
a činností represivních složek právě v přilehlých krajích. V současné 
době připravujeme besedu s občany města na téma bezpečnosti ve 
městě. I v minulých letech jsme vždy na začátku roku organizovali 
setkání odborníků zabývajících se problematikou drogově závislých, 
kterých se účastnili jak policisté, tak zástupci škol, lékaři, sociální 
pracovníci. Tento rok bychom rádi zapojili více veřejnost, představíme 
Koncepci prevence kriminality města Blatná.
Již v minulém volebním období došlo k doplnění neobsazených 
tabulkových míst a o polovinu se zvýšil počet policistů ve 
městě. Projevuje se to nějak pozitivně v řešení otázce drogové 
kriminality a bezpečnosti obyvatel? A lze očekávat v dohledné 
době další navýšení?

Personální stabilizaci na obvodním oddělení Policie ČR vnímám 
jednoznačně pozitivně. Domnívám se, že další navýšení se nepřipra-
vuje. Velmi příjemně mě překvapila ochota policistů ČR spolupracovat 
s našimi městskými strážníky. Neumím jasně říci, zda počet policistů 
je zásadní při řešení drogové kriminality. Myslím, že spíše záleží na 
důslednosti a nasazení všech složek, tedy i naší městské policie, při 

kontrole dodržování platných právních norem a obecně závazných 
vyhlášek.
Jak v  tomto směru vnímáte asistenty prevence kriminality 
a nezvažujete se do projektu též zapojit?
Činnost asistentů prevence kriminality je jistě velkým pomocníkem 

ve vyloučených a problémových lokalitách, význam vidím především 
při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Naše město 
je ale v zásadě městem klidným, ve statistikách Policie ČR za rok 
2014 došlo k výraznému poklesu trestné činnosti a naopak k vysoké 
objasněnosti. Naši strážníci jsou schopni ve spolupráci s policisty 
zajistit dostatečně ochranu našich obyvatel. O zřízení místa asistenta 
prevence kriminality prozatím neuvažujeme.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Starostka-
-Blatne-Nejsem-schopna-jednoznacne-rici-kdo-je-se-mnou-v-koali-
ci-361674
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASI   
BLATNÁ  

 

Sportovní družstvo vypisuje nábor nových len . 
Máte zájem o netradi ní sportovní vyžití a nechcete jenom sed t doma na zadku?   

Tak p ij te mezi nás! 
Vid li jste n kde sout ž v požárním sportu a myslíte, že Vám to p jde lépe? 

Tak p ij te mezi nás, ukázat co umíte! 
 
 

Informace o naší innosti a sportovních po inech 
na 

www.sdhblatna.estranky.cz 
 
Kontakty pro p ihlášení: 

                                 Jan Šlehofer   - 607 119 595 
                                         Petr Bláha    - 723 247 075 

                                 Josef Novotný - 777 657 998 
 

5. 3. v 17 hodin začíná v MC Kapřík již osmý tříměsíční
kurz snižování nadváhy
metodou STOB

– kombinace jídelníčku a cvičení je ideální cesta
vhodné pro všechny ženy
- příspěvek od VZP

Zájemci o kurz se mohou nahlásit do 2. 3. paní 
Žáčkové

tel. číslo 774040499 e-mail: zackovastudiod@seznam.cz

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

24 let praxe na realitním trhu !
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Vybráno z nabídky:
Zasíťované parcely – Blatná, Buzice, byt 3+k.k. - Záboří, RD – Škvořetice, Bělčice, 
Sedlice, Mirovice, Písek, Míreč, Závišín,
chalupy – Jindřichovice, Drah. Málkov, Čekanice, Nevězice,
chaty – Myštice, Bělčice, Zahorčice, komerční obj. – Blatná, Tchořovice, stav. 
pozemky – Chobot, Lnáře, Bezdědovice.

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz.
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy… 
Blatensko i kdekoliv jinde.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.

Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis 
ZDARMA!

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné.
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působící realitní 

kanceláře v regionu.
Váž íme s i  důvě ry,  k terou nám projev í te !

Kácení dřevin
V průběhu měsíce února realizují Technické služby kácení dřevin 

v lokalitě ulice Paštická, respektive za provozovnou fi rmy Vishay. Zde 
dochází k výřezu dřevin a náletů v šíři cca 10 metrů a délce cca 100 
metrů. Tato akce je realizována pro Město Blatná, které ve této lo-
kalitě bude investovat do vybudování nové infrastruktury pro účely 
nově vznikajících parcel pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací.

Stavební činnost TS Blatná – 
měsíc únor

I na úseku stavební činnosti probíhají v měsíci únoru práce. Vzhle-
dem k únorovému počasí se práce přesunuly do vnitřních prostor, 

a  to do bytového domu č. p. 
731 v ulici Na Bílé husi, který 
je v majetku Města Blatná, 
a  kde probíhá rekonstrukce 
celého schodiště spočívající 
ve výměně starého pokrytí 
schodišťových stupňů. Původní 
povrch byl z linolea, které bylo 
strženo a nově je pokládána 
protiskluzová dlažba. Věříme, 
že tímto se také zlepší pod-
mínky pro bydlení místních 
obyvatel.

Přikládáme fotografi e z pro-
váděných prací.
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Jan Hála – 125 let od narození (pokr. ze str. 1)

Téměř idylické prostředí slovenského Važ-
ce tvořícího neskonalou studnici umělecké 
inspirace (v tehdejším Važci jako by se zasta-
vil čas) silně narušila dramatická událost ze 
17. července roku 1931, kdy téměř celý starý 
Važec vyhořel, popelem tehdy lehlo více než 
pět stovek domů. Hálův dřevěný dům zůstal 
zázrakem neporušen a jako jeden z mála se 
zachoval a dochoval až do dnešních dnů a je 
součástí muzea. Po rozpadu Československé 
republiky (po mnichovské zradě) byl Jan 
Hála vypovězen do Čech, vrátil se do své 
rodné Blatné, ale na četné žádosti obyvatel 
Važce se koncem roku 1940 mohl vrátit na 
Slovensko a tvořit zde. V roce 1944 se Hála 
zapojuje do Slovenského národního povstání 
a po jeho potlačení se ocitá ve vyšetřovací 
vazbě. Po osvobození je za odbojovou činnost 
vyznamenán Zlatou hvězdou partyzánského 
oddílu Vysoké Tatry a jeho rozsáhlé dílo se po-
zvolna završuje (Jan Hála zemřel ve Važci dne 
17. 5. 1959). Jeho obsah lze pro neznalého 
čtenáře rozpoznat v Hálových Vzpomínkách: 
„Od chvíle, kdy jsem po dřevěné lávce přešel 
Váh a vstoupil jsem do nitra obce, všechny 
moje obavy se rozplynuly jako pára. Nevěděl 

jsem, co mám nejdříve vnímat. Jestli ty milé 
dřevěnice s malovanými okenicemi, či chlap-
ce v širokých kloboucích, nebo urostlé dívky 
v rukávech. Můj sen – najít ryzích Slovanů, 
kteří doposud neodložili svéráznou kulturu, 
se splnil“. Ano, v Hálově tvorbě můžeme na-
lézt žánrové vesnické téma, které výtvarně 
dokumentuje a oslavuje svéráz podtatranské 
obce, fi gurální kresby a olejomalby, portré-
tové studie, žánrové kompozice, zobrazo-
vání lidových typů a  realistický přístup ke 
krajinomalbě. Jan Hála patří k zakladatelům 
moderní slovenské ilustrační tvorby pro děti, 
vytvořil mnohostranné dílo, které zachycuje 
nejen krásu přírody a lidové architektury, ale 
i rázovité kroje, každodenní lopotu na poli 
a vzácnou všednost života. Určujícím prvkem 
jeho díla je zejména námět, zaznamenání 
lidí, krojů, zvyků, práce, zábavy a způsobu 
života tehdejšího Važce vůbec, čímž sám sebe 
nechtěně a jistě neprvoplánovitě pasoval do 
role národopisného dokumentaristy.

V  období let 1923-1939 byl Jan Hála 
členem Spolku jihočeských výtvarníků 
v Českých Budějovicích, Spolku výtvarných 

umělců v Praze, od roku 1925 členem Spolku 
slovenských výtvarných umělců a od roku 
1928 Umělecké besedy slovenské. V  roce 
1926 byl ve Važci spoluzakladatelem Tova-
rišstva výtvarných umění Tatran. V obci žil 
se svou manželkou, absolventkou konzerva-

toře Rinou Hálovou, rozenou Chlupsovou, 
kterou pojal za choť v roce 1929 v Myšenci 
u Protivína a která se později, po manželově 
smrti, vrátila do Blatné. V letech 1928-1934 
vydal knihy s vlastními ilustracemi: Podtat-
ranská dědina, čítanku Cestička, Ze života 
podtatranské dědiny, Pod Tatrami, Vánoce 
ve Važci, Památce starého Važce. Vlastní 
ilustrované fejetony o Važci psal do mnoha 
novin (např. Lidové noviny, Venkov, Slovenské 
pohľady). Realizoval též mnoho individuál-
ních výstav, zajímavé byly i jeho rozhlasové 
a fi lmové reportáže, byl čestným předsedou 
přípravného výboru pro založení Galerie 
P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši (1956). 
Tato významná regionální galerie i díky Janu 
Hálovi vznikla a působí dodnes. Z její iniciati-
vy byla v roce 1977 zřízena ve Važci Galerie 
Jana Hály, která rozhodně stojí za návštěvu. 
Bohužel jejím černým dnem se stala noc na 
6. května 2005, kdy byly z galerie ukradeny 
tři desítky jeho děl. MUDr. Michal Kapasný, 
umělecký vedoucí Folklórní skupiny Važec, 
vzpomenul na Hálu v roce 2010, kdy jsme 
si připomínali 120  let od Hálova narození 
následovně: „Ján Hála, ktorý z Blatnej po-
chádzal, prežil celý svoj produktívny život 
v našom, folklórom preslávenom, prírodnou 
podtatranskou krásou obdarenom a neskôr 
i jeho nádhernými obrazmi okrášlenom Važci. 
Áno, Hálovi vďačíme za to, že svojím umením 
výtvarným, ale i spisovateľským, vniesol život 
a krásu našej podkrivánskej dediny do svojho 
celoživotného komplexného diela. Jeho ob-
razy života važeckého človeka, vzbudzovali 
na výstavách u nás i v zahraničí, veľký obdiv 
a všade boli mimoriadne úspešné. Majster 
Hála a jeho rodina vo Važci, žili príkladným 
životom a prijímali veľkú úctu“. Tento hold 
byl uveden v obsáhlém dopise, který byl zve-
řejněn v březnovém čísle 4 Blatenských listů 
(2010) a  to u příležitosti smutné události, 
která Hálovu rodinu postihla (úmrtí vnuka 
Jana Hály pana Jana Olejníka, jemuž tímto 
patří tichá vzpomínka, 18. února je tomu 
již pět let). 

Tvorba Jana Hály se nachází v mnoha ga-
leriích, je ozdobou řady soukromých sbírek 

(nejen blatenských), je cennou součástí de-
pozitu blatenského muzea a ilustruje nejednu 
knihu. S jeho kresbami jsme se mohli často 
setkávat i v Blatenských listech v  článcích 
Jana Olejníka či Vladimíra Koubíka nahlíže-
jících do historie našeho regionu. V Blatné 
byla poslední prezentací Hálových děl vý-
stava v muzeu v roce 2010, na jejíž vernisáži 
poutavě hovořil pan doc. Dmitrij Slonim. 
Hodnota díla Jana Hály se nedá vyčíslit, 
i když nejprodávanější kus dosáhl svého času 
ve slovenských aukčních síních na částku 
přesahující půl milionu slovenských korun.

Podle autora monografi e Jana Hály, Jána 
Abelovského, přišel Hála do Važce malovat 
a našel tam domov. V  jednom dopise psal: 
„Dědino moje milá! Tvoje černé střechy mně 
učarovaly, Tvoji lidé mne udělali, Tvoje hory 
a vrchy mne zajaly. Modlím se k Tvé kráse, 
o níž nikdo neví, jenom já, modlím se k Tvému 
tajemství, které Ty neznáš. Co to je? Je to síla, 
či slabost, nevím. Ale je to láska“. Abelovský 
nazval Hálu „malířem čistého srdce“, který se 

svou tvorbou vrátil k pramenům, kde nalezl 
sám sebe. Jeho tvorba je však srozumitelná 
naprosto pro všechny, vycházel totiž z tradic 
a úcty ke všemu, co bylo a doufejme, že i na-
dále je podstatou tohoto světa.

Vzdejme tímto článkem alespoň malý, 
nepatrný hold a vzpomínku jednomu z nejvý-
znamnějších blatenských rodáků, na něhož 
jeho rodné město pamatovalo i názvem ulice 
(ostatní blatenské osobnosti roků dávno 
minulých se snad časem též dočkají, není 
jich málo, ale o nich třeba zase někdy příště) 
a pošleme tímto i pozdravy našim přátelům 
do Važce, jenž je zcela po právu blatenským 
partnerským městem.

Václav Cheníček

„S haluzinou", 1943, zdroj: internet.

Pamětní deska Jana Hály na muzeu ve Važci, 
foto Václav Cheníček, 2011.

„Blatná", 1911, reprofoto z monografi e 
Jána Abelovského.

Jan Hála na výstavě v Liptovském Hrádku, 
1956, reprofoto Václav Cheníček, 2011.
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Prodej živých ryb na sádkách v Blatné, v Rojicích 
a na Šarláku v Písku

Akce! - Kapr I.tř. 54 Kč/kg
Platnost akce od 2. 2. 2015 do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Živý pstruh na sádkách v Blatné a na Šarláku! 130 Kč/kg!

Prodejní doba:
Blatná: zpracovna V období od února do listopadu pondělí až pátek 8-13:30 hodin.
Blatná: prodejna živých ryb V období od 2. února do 27. března 2015 pátek od 
12 do15 hodin.
Písek Šarlák, sádky Rojice: V období od 2. února do 27. března 2015 ve středu a pátek 
od 12 do16 hodin.

Akce-Hospoda 
U Datla jaro 2015

21. 2. Kůrovec+Addiction

21. 3. Záviš-Koncert pro plnole-
té v plnoleté Hospodě U Datla
celý víkend oslava 18tého vý-
ročí hospody.

28.  3. Zutro+OTK+
Unkilled Worker

4. 4. Poletíme?
Začátky ve 20.00

REGION REGINA 2015
V pátek 16. ledna 2015 jsme se vrátili z 18. 

ročníku soutěže o královnu regionu České re-
publiky, která se, tak jako v minulých letech, 
konala na brněnském výstavišti v pavilonu P 
v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního 
ruchu GO a Regiontour 2015.

Rádi bychom se s vámi podělili nejen o zá-
žitky ze soutěže, ale hlavně bychom vás chtěli 
seznámit s  tím, o co v  této soutěži vlastně 
jde. Především každá soutěžící představuje 
svůj region nebo město, ve kterém žije. Nás 
zastupovala studentka SOŠ Blatná, oboru Ob-
chodní akademie třídy 3. C, Lucie Šišková, 
ze třídy Mgr. Jany Podlešákové za doprovodu 
Ing. Hany Augustinové, které s námi všechny 
disciplíny připravily.

Lucka soutěžila ve čtyřech disciplínách:
1. Můj region – prezentace byla v zajíma-
vé formě, Lucka si připravila vystoupení 
jako průvodkyně města Blatná. Diváci měli 
možnost nahlédnout do zámeckého parku, 
na radnici, do sokolovny, nebo do naší školy.
2. Krajový prvek – tato prezentace byla 
obzvláště poutavá. Lucka představovala naše 
tradiční krajové hnětynky. V této disciplíně 
byli také zapojeni žáci ZUŠ Blatná, Lucky 
sestra Karolína Šišková a  její partner Da-
libor Vlach, kteří ji podpořili svým tancem. 
Okouzlili nejen nás, ale především porotu 
této soutěže, která od nich dostala krásnou 
hnětynku.
3. Volná disciplína – Lucka se se svými spo-
lužačkami vrátila do 80. let a nacvičily sparta-
kiádu na píseň od Michala Davida – Poupata. 

Tato disciplína velice zaujala porotce a byla 
nejlépe obodována.
4. Krajové jídlo – v  letošním roce jsme 
představili snad nejoblíbenější posvícenskou 
specialitu, a to tradiční hnětynky, které zau-
jaly jak porotce, tak i ostatní soutěžící.

Lucka Šišková vyhrála cenu MISS SYM-
PATIE. Velkou radost jí udělaly i ostatní ceny, 
jako například kosmetické přípravky od fi rmy 
Fann Parfume nebo její hlavní výhra, poukaz 
do rybí restaurace v Brně na suši. Jsme rádi, 
že naše spolužačka zapůsobila jako nejsym-
patičtější soutěžící, a že jsme se opět přičinili 
o propagaci našeho regionu a naší školy. Pro 
všechny kuchaře i nekuchaře přikládáme re-
cept na naše tradiční hnětynky. Dobrou chuť!

Ještě jednou bychom chtěli Lucii a celému 
realizačnímu týmu třídy 3. C poděkovat  za 
úspěšnou reprezentaci Blatenska. Také děku-
jeme všem, kteří nás podporovali - především 
Svazku obcí Blatenska, paní starostce města 
Blatná Bc. Kateřině Malečkové a učitelům 
naší školy. Je nám ctí reprezentovat naši 
školu a  region Blatensko, krásnou oblast 
jižních Čech, kde žijeme.

studentky 3. C oboru OA SOŠ Blatná
Eliška Tetauerová, Tereza Kopecká

Staročeské hnětynky
– 500 g másla
– 500 g moučkového 

cukru
– 600 g polohrubé 

mouky
– 8 vajec
– 1 prášek do pečiva
– trochu rumu

Čokoládová poleva
80 g másla
80 g cukru
3 lžíce kakaa
1 lžíce škrobové moučky
2 lžíce mléka (horkého)

Bílá poleva
50 g moučkového cukru
50 ml horké vody
1 lžíce rumu (nebo dle chuti)

Postup
Smícháme všechny přísady v míse a těsto 

nalíváme do vysypaných a vymazaných for-
miček. Pokud se špatně vyklápějí, dáme na 
dno formičky pečící papír. Upečené hnětynky 
poléváme polevou čokoládovou nebo bílou 
podle chuti, zdobíme ozdobami.
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 Love, Love, Love aneb srdce na 
dlani objektivem fotoaparátu

Žákovský parlament ZŠ 
TGM Blatná má za sebou již 
řadu úspěšných projektů, na 

které jsme pyšní, a velmi si ceníme toho, že 
je žáci, učitelé, rodiče a přátelé naší školy 
pravidelně podporují. Je to zejména Pomoc-
ná ruka, která oslovila loni dokonce porotu 
v celostátní soutěži charitativních projektů 
Gratias Tibi a zvítězila v konkurenci dalších 
deseti zajímavých projektů základních škol 
z  celé republiky. V  loňském školním roce 
to byl také Plyšový maraton – charitativní 
běh spojený s vybíráním hraček pro Azylový 
dům Rybka, který se nachází v  jihočeském 
Husinci. Na tuto spolupráci jsme se rozhodli 
navázat i  letos, a to projektem Love, Love, 
Love, který proběhl 5. února.

V říjnu letošního roku jsme se dozvěděli, 
že se náš projekt Love, Love, Love dostal 
mezi ty, které budou v letošním roce fi nančně 
podpořeny nadací Via v programu Pomáhej 
2014. Tento program je určen pro skupiny 
dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli uspo-
řádat ve svém městě benefi ční akci, a získat 
tak fi nanční prostředky na dobrou věc. Cílem 

programu je samozřejmě nejen podpořit 
tyto děti a mladé lidi, ale třeba i inspirovat 
další k  tomu, že pomáhat je zkrátka přiro-
zené a správné. A  jak naše benefi ční akce 
vypadala?

Projekt Love, Love, Love aneb srdce na 
dlani objektivem fotoaparátu byl překrásný 
večer, na kterém si návštěvníci mohli nejen 
prohlédnout fotografi e zapůjčené na výstavu 
žáky a rodiči naší školy, ale především mohli 
vydražit jednu z nádherných uměleckých 
fotografi í darovaných do dražby fotografy 
nejen blatenskými, ale také fotografy z Me-
ziměstí či Prahy. Celým večerem nás provázel 
Matouš Linhart, sympatický moderátor, ale 
především bývalý spolupracovník žákov-
ského parlamentu, na kterého se všichni 
parlamenťáci (a určitě nejen oni) moc těšili. 
Moderování dražby se k naší velké radosti 
ujal pan Jaroslav Kortus. Dokázal z dražby 
udělat velkou společenskou událost, při 
které se všichni výborně bavili. První část 
programu zahájila starostka města Blatná 
paní Kateřina Malečková, kterou na pódiu 
postupně vystřídali ještě zástupci žákov-
ského parlamentu, ředitelka ZŠ TGM paní 
Marie Šampalíková a Eliška Bucvanová, 

která zastupovala organizaci CEDU, v. o. s. 
(Centrum pro demokratické učení). Progra-
mu se bohužel nemohla zúčastnit paní Eva 
Dvořáková, ředitelka azylového domu Rybka 
v Husinci, v jehož prospěch jsme tuto bene-
fi ční akci pořádali. Pozdravila návštěvníky 
a členy žákovského parlamentu alespoň na 
dálku prostřednictvím ředitelky ZŠ TGM 
paní Marie Šampalíkové. Ta také na pódiu 
zdůraznila, že naším velkým přáním je vybrat 
dostatečné fi nanční prostředky na uspořádá-
ní letního tábora pro děti klientů azylového 
domu, tedy vybrat peníze na něco, co většině 
rodičů a dětí přijde zcela samozřejmé. Přesto 
víme, že v Husinci jsou děti, pro které tento 
letní tábor bude prvním v životě.

Určitě vás zajímá, jestli se nám díky štěd-
rým dárcům podařilo přání dětí z azylového 
domu splnit. Fotky, které byly součástí výsta-
vy, si přišli žáci nebo rodiče „vykoupit“ zpět, 
umělecké fotografi e, které zdarma darovali 
do dražby fotografové a fotografky, se všech-
ny vydražily, Nadace Via, která se rozhodla 
náš projekt podpořit, slíbila přispět 9 000,– . 
Podtrženo sečteno máme vybráno necelých 
30 000,– . Krásné, že?

Na závěr mi nezbývá než poděkovat všem 
fotografům, kteří ochotně naši akci podpořili, 
fi rmě Mako, která zaštítila celou akci a daro-
vala žákům dvoudenní focení ve fotoateliéru 
Love, Love, Love, maminkám ze SRPDŠ za 
spoluorganizaci a za přípravu občerstvení, 
rodičům a žákům za podporu projektu, kli-
entkám Domova pro seniory za přípravu krás-
ných „srdíčkových“ výrobků, slečně Anežce 
Loukotové za vedení workshopu, ve kterém 
se tvořily valentýnské dárky, paní starostce, 
paní ředitelce a slečně Bucvanové za odvahu 

vystoupit na podiu a za krásná slova, která 
pohladila nejen členy žákovského parlamentu 
ZŠ TGM, a v neposlední řadě našim zpěvač-

kám Elišce Dvořákové, Julii Jestřábové, Báře 
Hájkové a p. Milanu Šebelíkovi, který Báru 
doprovázel na kytaru, a také tanečnímu klubu 
paní Dany Strnadové.

Moc nás těší, že i tento projekt si budeme 
moci zařadit mezi ty úspěšné, což samozřej-
mě záviselo na pečlivé přípravě členů žákov-
ského parlamentu a na vaší podpoře a ochotě 
pomáhat tam, kde je to třeba. Děkujeme!

Více informací o  tom, jakou roli hráli 
v přípravě celého programu samotní členové 
žákovského parlamentu, kteří se celý večer 
starali o hladký průběh akce, o plná bříška 
návštěvníků, obcházeli s pokladničkou a ví-
tali návštěvníky u dveří do sálu, najdete na 
www.love-love-love6.webnode.cz
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Zákaznické zamyšlení
Když jsem se před pár lety přistěhovala do 

Blatné, překvapilo mne, že obě velké samo-
obsluhy jsou málem jako dvojčata vedle sebe 
na jednom konci městečka. Logičtější by mi 
bylo přišlo posadit každou prodejnu na jeden 
konec obce. Nejspíš k tomu vedl nějaký názor 
vedení obce spolu s dohodou prodejen, který 
nemusí odpovídat představám nezkušeného 
občánka.

Pravda, prosperují obě, sjíždějí se do nich 
lidé z širokého okolí a ti přijíždějí auty, takže 
nějaký ten kilometr navíc přes město nehraje 
roli a parkoviště jsou tam prostorná. My, pě-
šáci z okrajové čtvrti poblíž Sokolovny už to 
tak pohodlné nemáme, ale ostatně - kdo dnes 
nemá auto! A ti skutečně jen o svých nohách 
ať chodí do místní Vietnamské prodejny.

Tak počkat! Teď to vypadá, že s ní nejsem 
spokojená! Naopak! Je dobře zásobená vším 
potřebným, jistě, některé vymyšlenosti v na-
bídce nejsou, ale kdož ví, třeba by stačilo 
požádat majitele o rozšíření sortimentu a vy-
hověl by. Vietnamci jsou totiž neuvěřitelně 
snaživí, ochotní a pilní lidé. Krámem doslova 
kmitají členové rodiny, radí zákazníkům, ne-
ustále doplňují. No vida, při vší chvále přece 
jen mám škrábaneček nespokojenosti - což je 
ovšem čistě můj problém, protože zdravým li-
dem tohle na mysl ani nepřijde. Oni jsou totiž 
tak snaživí nabídnout vše, co se jen do obcho-
du vejde, že využívají i plochu zpod regálů 
do uličky, kde krabice nabité další nabídkou 
uličku zužují tak, že zdravý člověk se promotá 
- já se svým chodítkem už projdu moc těžko. 
No a  s  tím samozřejmě - zase můj osobní 
problém - souvisí i to, že obchod je usazen 
v prostorách, do nichž se jinak nelze dostat, 
než po schodech. Pravda je, že málokdy se 
mi stalo, aby někde nepřiskočil a chodítko mi 
nevynesl, a hlavně potom s těžkým nákupem 
nesundal na chodník a trpělivě počkal, než se 
z těch schodů bolestně seškrábu na chodník. 
Když už kritizuji - tak bych uvítala trochu 
zajímavější výběr pomazánek. Ale jinak je 
to obchod živý, dobře zásobený a hlavně!!! 
S vynikajícím výběrem všemožné zeleniny.
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BLATENSKÁ RYBA
AKCE LEDEN-ÚNOR 2015
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH celý 450 g (bal. 2 ks) 59,50/ks
KAPR fi let prořezaný mr.VAC 195,–/kg
PANGASIUS fi let mr. 1 kg 69,50/kg
LOSOS HG celý mr. cca 1 kg 125,–/kg
Ryby uzené:
MAKRELA celá 10,90/100 g
TUŇÁK svíčková porce 45,–/100 g
KAPR porce 18,–/100 g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 94,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 1,5 kg 66,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 39,50/kg
Kuřecí stehenní řízek (balení 2 kg) 89,90/kg
Ovoce a zelenina:
Jahody mr. – balení 2,5 kg 49,50 / kg
Meruňky půlky mr. – balení 2,5 kg 39,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 119,–/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda - 1litr 32,50/l

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Tak jak jsme před lety kroutila hlavou nad 
těsným sousedstvím velkých samoobsluh, 
tak najednou podobná konkurenční sestava 
vznikla doslova přes ulici i tady u Sokolovny. 
Bylo mi sice líto opustit vynikající prodejnu 
„na schodech“, ale ta nová slibovala jednodu-
chý vstup bez překážek, a tak jsem s velkou 
zvědavostí a proč to nepřiznat i nadějí šla 
vyzkoušet nové POTRAVINY. Výběr potravin 
na rozdíl od nápojů je celkem chudý - pro 
spravedlnost ale je pestřejší v pomazánkách 
a mají dokonce i ty rychlé pohotovostní polév-
ky na pouhé zalití horkou vodou. Ale co byl 
katastrofální nedostatek - zelenina. První dny 
jakási nabídka byla, nijak výrazná, ale konec-
konců, zelené saláty se našly i dva tři, ba i asi 
dvakrát byla k vidění v nepatrném množství 
rajčata, pak se ale regál stal zásobárnou 
cukroví a čokoládových fi gurek a pitiva.

Já jsem závislák na všech možných druzích 
salátů, a tak jsem se samozřejmě zajímala, co 
se s tou zeleninou stalo - prý ji lidi nekupovali 
a tak měli ztrátu, že se zboží kazilo. No, když 
se rozhodli svým soukmenovcům Vietnam-
cům ubrat zákazníky, tak by to museli dělat 
trochu promyšleně - každá nová prodejna 
chce čas, snahu a propagaci.

Inzerát v Blatenských listech, před vraty 
velká výrazná cedule, ze které se sypou hláv-
ky zelí, mrkev, mandarinky, rajčata.

Ale vida, před týdnem jsem s překvape-
ním zírala na nově vzniklý regál s poměrně 
slušnou nabídkou zeleniny a dokonce i rajčat. 
Takže konečně vítaná změna.

Bohužel ale dochází ke změně nevítané. 
Tak, jak „na schodech“, neprůchodnost uliček 
zaviňuje snaha nabídnout co nejvíc zboží, tak 
tady bych ty neustále se objevující překážky 
přikládala spíš - jak to jen nazvat? Nepo-
řádku, malému vztahu k prodejně? No ať se 
zeleninou nebo bez ní - on je tenhle krám - 
teď to vyjádřím hloupě, ale „je aby byl“. Jako 
když na něm až tak nezáleží, hlavně, že je. Na 
obrovskou prodejnu stačí dvě ženy - dlužno 
poctivě říct, že příjemné - no klídek, že jsou 
jen dvě! o nic nejde, sem tam se současně 
sejdeme dokonce i dva nakupující - když 
přijde zboží, tak se zatarasí přístup k pultu 
s uzeninami, aniž by prodávající napadlo kra-
bice seskládat aspoň tak, aby zájemce prošel 
k pultu, případně kolem něj. Kontejnery jsou 
klidně zakryty dosud neuklizeným zbožím, 
v uličkách se začínají nacházet neuklizené 
bedny, pohyblivý pás u pokladny už něko-
likátý týden nefunguje - no božíčku! tak se 
zákazník musí krapet snažit, aby to vyskládal 
paní pokladní co nejblíž. Stane se i, že prošlé 
zboží koupíte a pak vás prodavačka hlasitě 
nahání po prodejně, že vám ho neprodá, 
zapomněla ho vyřadit.

Podotýkám, otevírají v  sedm ráno a  to 
se stalo o půl deváté - tedy na vzpomenutí 
času dost.

Když jsem šla do důchodu, brigádničila 
jsem několik sezon v podobné sámošce, vedl 
ji zkušený a opravdu přísný vedoucí a  ten 

jeho vysoký požadavek na provoz a pořádek 
ve mně za tu dobu vychoval a už mi zůstal.

Ale - a  to je možná to, co mi opravdu 
vadí - ten pan vedoucí byl sice na puntík 
přesný a přísný, ale i k nám, zaměstnancům, 
zdvořilý. Občas tu bývá přítomna i majitelka. 
Potkávám ji za pokladnou a nedivím se, že jí 
nepohyblivost pásu neschází - nevím, jaká 
je v Blatné nezaměstnanost, ale já, být jejím 
zaměstnancem, bych na ten její „panský“ 
tón příkazů přijít paní šéfové přihrnout blíž 
zboží - nejspíš reagovala výpovědí.

Takže když jdu ráno vyhodit tříděný odpad 
do kontejnerů, pokaždé sama se sebou bojuji 
- schody nebo rovinka?          Smutná Venca

POHÁDKOVÝ ZÁPIS NA
ZŠ T. G. MASARYKA

Rok se s rokem sešel a je tady opět období 
zápisů pro nový školní rok. Rodiče a hlavně 
budoucí školáčci navštívili vybrané školy, aby 
se přihlásili k základnímu vzdělávání.

Na naší škole 
proběhl, jako už 
tradičně, zápis 
pohádkovou for-
mou. Pohádkové 
postavy v podání 
žáků 8. a 9. tříd 
očekávaly více či 
méně natěšené 
budoucí prvňáčky 
v hale, aby je pro-
vedly naší školou. 
Cestou budoucí 
školáci plnili zá-

bavnou formou několik úkolů. Například 
si vyzkoušeli práci s  interaktivní tabulí, 
pověděli básničku, vyzkoušeli „tajné písmo“ 
nebo ukázali, že už dokonce umí i  něco 
spočítat. Všichni si s úkoly hravě poradili
a získali „zlatý klíč“ od naší školy. Pro některé 
děti možná nebylo jednoduché komunikovat 
v cizím prostředí s cizími lidmi, ale doufám, 
že právě dětské pohádkové postavičky jim 
hodně pomohly.

Všechny děti byly za svou snahu odmě-
něny dárečky jednak z dílny školní družiny, 
ale také od našich sponzorů. Touto cestou 
děkuji všem, kteří nás při této akci podpořili.
Jsou to: PLUS p.  Tvrdý, PAPÍRNICTVÍ - 
HRAČKY p.  Jelínková, OVOCE ZELENINA
p.Šourek, PAPÍRNICTVÍ-HRAČKY p.  To-
mášková, RESTAURACE PODATELNA 
p. Nová, CUKRÁRNA ALFRÉDO p. Fišerová, 
CUKRÁRNA VIOLA p. Havlenová, ZDRAVÁ 
VÝŽIVA Blatná, p. Zdenka Flanderová.

Do naší školy se pro školní rok 2015/2016 
zapsalo 53 dětí. Jsme velmi rádi, že si k nám 
našli cestu a na všechny nové školáčky se již 
těšíme. Společně se sejdeme 16. června na 
informativní schůzce rodičů předškoláků, na 
které bude připraven i zábavný program pro 
děti. Dětem i rodičům přeji hodně úspěchů 
a příjemných zážitků na cestě za vzděláním. 
Na shledanou  a budoucí spolupráci se těší 
kolektiv pracovníků ZŠ TGM Blatná.

Mgr. Dana Houzarová
zást.řed. ZŠ TGM
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I v paneláku se nechá topit 
tepelným čerpadlem

Před rokem jsme 
si pořídili do našeho 
paneláku, jako jedni 
z prvních v Blatné 
tepelné čerpadlo. 
Jedná se o variantu 
vzduch voda s vnitř-
ním umístěním jed-
notek. Čerpadlo 
zajišťuje vytápění 
celého domu a ohří-

vání teplé užitkové vody.
Princip tohoto zařízení spočívá v tom, 

že dodáte jeden díl elektrické energie 
a tři díly energie v podobě tepla z okol-
ního vzduchu máte zdarma. V  zařízení 
se z něho za pomoci chladiva, které pro-
chází přes kondenzátor, trysku, výparník 
a kompresor vyrobí dostatek tepla, které 
je dostatečné i pro provoz domu s 41 byty 
s podlahovou plochou 2450 m2.

Při výběru zařízení jsme se dopracovali 
k systému dvou tepelných čerpadel umís-
těných v bývalé prádelně domu. Jedno je 
napojeno na topení, druhé ohřívá teplou 
vodu na mytí. Při nižších teplotách pod 
-5 je pak k dispozici pomocný bivalentní 
zdroj v podobě elektrického kotle, který 
je schopen celý dům vyhřívat i v případě 
poruchy obou TČ.

V  průměru za rok a  samozřejmě 
v  závislosti na teplotách v  jednotlivých 
letech jsme za topení a ohřev teplé vody 
doposud platili přes 500 tis. Kč. S tepel-
ným čerpadlem máme celkové náklady za 
rok 2014 195 tis. Kč. Nechá se tedy říci, 
že i po připočítání nákladů na pořízení, 
budou naše platby za teplo a vodu zhruba 
poloviční.

Celoroční průměrná cena za jeden GJ 
tepla nám vychází na 260 Kč. Při ceně 
1.8 mio Kč za celé zařízení je návratnost 
v řádu 6let. V případě růstu cen energií 
pak může být návratnost celé investice 
ještě kratší.

Záruka na nejdražší součásti zařízení 
- kompresory - je 10  let a  celkovou  ži-
votnost pak výrobce udává v délce 15 
až 20  let. Celé zařízení je automatické, 
vzdáleně připojené přímo na servis, 
který je online informován o aktuálním 
stavu systému a v případě poruchy může 
ihned zasáhnout. Kompletní práce při in-
stalaci trvaly asi tři týdny. Firma zajistila 
všechna povolení a  realizaci provedla 
na klíč, včetně odpojení od původního 
dodavatele tepla.

Po roce provozu jsme tedy určitě spo-
kojeni. Vše běží bez problémů, celkové 
náklady jsou poloviční a cenu za GJ máme 
jednu z nejnižších ze všech podobných 
instalací v ČR.                     Míka - Blatná

1. POLOLETÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BLATNÁ, 
VRCHLICKÉHO

Školní rok zahájila naše MŠ se třemi plně 
obsazenými třídami v celkovém počtu 76 dětí. 
Na „Myšky a Motýlky“ čekaly nově vybavené 
učebny s barevným nábytkem a dekoracemi.

Hned v  září zahájily činnost i kroužky: 
seznámení s anglickým jazykem, kroužek 
pohybový.

V  naší MŠ pracujeme s  dětmi podle 
vzdělávacího programu „Je nám dobře 
na  světě“. Jeho cílem jsou samostatné 
a  spokojené děti. Výchova a  vzdělání je 
uzpůsobeno jejich potřebám, zájmům 
a možnostem. Všechny činnosti obsahují 
prvky hry, podporujeme aktivní účast dětí 
a tvořivost.

Podzimní dny jsme si užívali na naší krás-
né zahradě. Sbírali jsme žaludy, které jsme 
pak donesli zvířátkům do zámeckého parku, 
hrabali padané listí, pozorovali veverky 
na stromech.

Děti se svými učitelkami se učily dlabat 
dýně, zažily i halloweenskou oslavu.

Zpestřením byla divadelní představení: 
„Jak Lesněnka učila čarovat Zirkonku“, 
„Na  stříbrných horách“, „O krásné Janič-
ce“, „Divadlo divů“ s klaunem, žonglováním 
a kouzly a „Pinocchio“.

V městské knihovně byl pro děti připraven 
program „Čertování“, v ZŠ TGM tradiční 
vánoční výstava. Proběhlo také vystoupení 
dětí v komunitním centru.

Prosinec už probíhal ve znamení Vánoc:
Do  naší MŠ přišel  Mikuláš s  čerty 

a přinesli dětem nadílku.
V sokolovně jsme shlédli vánoční hudební 

pohádku „Káj a Gerda“, kterou předvedli 
žáci ze ZUŠ.

V ZŠ TGM proběhla pracovní „vánoční“ 
dílna.

Naše děti vystoupily v Domově pro seniory 
a v Pečovatelském domě.

Starší děti zdobily vánoční strom pro 
CKVB.

Pilně jsme nacvičovali koledy, říkanky 
a básně na besídky.

Každá třída si připravila své vystoupení 
pro rodiče, prarodiče a další hosty. Besídky 
se konaly 10. 12. a  jako každým rokem se 
setkaly s  velkým úspěchem. Na  všechny 
zúčastněné dýchla atmosféra Vánoc, zažili 
jsme i velmi dojemné chvíle při vystoupení 
těch nejmenších dětí.

Po vánoční nadílce už jsme se všichni těšili 
na Vánoce ve svých domovech a na prázd-
niny.V  lednu jsme shlédli pohádky „O 12 
měsíčkách“ a „Ledový král“.

Tento měsíc byl důležitý zejména pro 
předškoláky, kteří se připravovali na zápis 
do ZŠ.

ZŠ JAK pro ně přichystala program „Prv-
ňáčkem na zkoušku“.

Rodiče se zase zúčastnili schůzky se zá-
stupci ZŠ a PPP Strakonice.

Také v zimě využíváme každé chvilky k po-
hybu na zahradě. I přes omezené množství 
sněhu jsme bobovali, stavěli sněhuláka, shra-
bovali sníh dětskými hrably. Nezapomínáme 
na ptáčky, kteří se k nám slétají. Sypeme jim 
do krmítek a často je také pozorujeme z oken.

1.pololetí nám uteklo jako voda. Ještě nás 
čeká maškarní a pohádka „ o Budulínkovi 
a bude tu konec února.

I v nadcházejících měsících budeme po-
kračovat v naší práci s dětmi tak, aby byly 
spokojené nejen ony, ale i jejich rodiče.

Zároveň chceme poděkovat oběma ZŠ 
za  krásné akce, které pro nás připravily 
a těšíme se na další spolupráci.

kolektiv zaměstnanců MŠ 

O víně po kapkách 
– kapka dvacátá
Odrůda Cabernet Sauvignon a „spol“.

Asi už jste poznali, že k  výběru témat 
svých povídání o  víně nepřistupuji syste-
maticky, ba právě naopak. A tak dnes něco 
k odrůdě Cabernet Sauvignon, kterou mám 
zvlášť rád, a ke kabernetům vůbec. O bo-
haté historii této odrůdy svědčí synonyma, 
pocházející zpravidla z kolébky této odrůdy, 
z Francie: Petit-Cabernet, Bouchet, Sauvi-
gnon Rouge, Lafi t, Lafet, Petit Cabernet, 
Vidure, Petit Vidure, Petit Bouchet, Carbou-
ret, Marchoupet….

Odrůda vznikla ve Francii přirozeným opy-
lením původní kabernetové odrůdy Cabernet 
Franc (úzce příbuzný s volně rostoucí révou 
lesní) odrůdou Sauvignon. Pravděpodobně 
je jeho domovem pravý břeh řeky Gironde. 
Skupina „Cabernetů“ vznikla v polovině 16. 

století. V dalším století kardinál Richelieu 
prostřednictvím svého správce Bretona 
podnítil jejich rozšíření v okolí Bordeaux. 
Postupně se zde stabilizovala výroba kvalit-
ních vín a „bordeaux“ je dodnes synonymem 
kvality. Z Francie tato odrůda pronikla téměř 
do celého světa. Kvalitní vína této odrůdy tak 
znají milovníci vína z Chile, Argentiny, Jižní 
Afriky, Austrálie, ale i dalších vinařských 
oblastí. Např. před cca 20 lety, když vína 
z Brazílie byla u nás téměř neznámá, dovezl 
můj přítel T. Franěk Cabernet Sauvignon 
Boscato. Byl jsem jedním z prvních v tehdej-
ším Československu, kdo měl možnost jej 
degustovat. Víno bylo pro mne neuvěřitelným 
zážitkem a ještě nedávno, když jsem posled-
ní archivovanou láhev otevřel k hovězímu 
steaku, byl jsem nadšený. Toto víno snad 
opravdu mohu nazvat „bombou“, plnou chutí 
a vůní. Jsem přesvědčen, že odrůda Cabernet 
Sauvignon má zajištěnou budoucnost jak ve 
vínech jednoodrůdových, tak ve směskách. 
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Domov Petra Mačkov

Výsledky z obeslaných výtvarných 
soutěží 2014
arteterapeutka Hana Vydrová
1. „Malujeme s básničkou - leden“ - zvlášt-
ní cena - Anna Křížová
2. „Krakonoš, Krabat - znáte je?“ - zvláštní 
cena - za kolektivní práci
3. „Kladenská veverka“ - 1. místo - Žofi e 
Peterová, 3. místo - Jana Ratajová
4. „Soutěžíme s GINOU“ - dárky pro všech-
ny - kolektivní práce
5. „Malujeme s básničkou - únor“ - 
zvláštní cena - Božena Frková
6. „Naše lesy“ - Ivana Ambrožová, Milena 
Bauerová
7. „Kniha a já“ - cena M. ŠNAJDARA
1. místo - Marie Štíchová
čestné uznání Anna křížová, Kamila Nová-
ková
8. „Malujeme s básničkou - březen“ -
1. místo - Helena Balazsová
9. „Krkonoše očima dětí“ - 2. místo - Žofi e    
Peterová
čestné uznání - Blanka Houšková
10. „Zvíře není věc“ - 3. místo - Anna Kří-
žová, Žofi e Peterová
11. „Relly 2014“ -  čestné uznání - Žofi e 
Peterová
12. „Komenský a my“ - čestné uznání - Jana 
Dvořáková, Petra Němcová, Marie Kornouš-
ková, Žofi e Peterová, Anna Křížová, Petra 
Boudová, Aneta Novotná, Simona Pavlíčková, 
Jana Strnadová, Kristýna Kadlecová
13. „Malujeme s básničkou - duben“ - 
zvláštní cena poroty - Jana Láfová
14. „Western klub - 2014“ postup do semi-
fi nále - kolektivní práce
15. „Kdo bydlí v sadě“ - Staré ovocné stro-
my“ mimořádná cena poroty - Eva Volfová, 
Žofi e Peterová, Kristýna Kadlecová
16. „Příroda Blatenska“ mimořádná cena 
poroty - kolektivní práce

17. „Malujeme po síti 2014“ mimořádná 
cena poroty - Ivana Ambrožová, Anna Křížo-
vá, Božena Frková
18. „Malujeme s básničkou - květen“ - 
zvláštní cena poroty - Kamila Nováková
19. „Požární ochrana očima dětí“ OKRES-
NÍ KOLO – 1. místo - Ivana Ambrožová
2. místo - Miroslava Orctová
3. místo - Marie Štíchová
20. „Požární ochrana očima dětí“ KRAJ-
SKÉ KOLO –
1. místo - Marie Štíchová
3. místo - Ivana Ambrožová
21. „Staň se ilustrátorem“ - 1. místo - 
Blanka Houšková
2. místo - Milena Bauerová
za účast - Kamila Nováková, Marie Štíchová
22. „Jů a Hele prázdninový zážitek“ - vy-
hrála tablet - Kamila Nováková
23. „Nejmilejší kniha“ - diplomy za kolek-
tivní práci - Kolektiv
24. „Nad oblaky a neb každý může být 
hvězdou“ - umístění mezi TOP malíře -
Jana Vítovcová, Petra Boudová, Petra Něm-
cová a kolektiv
25. „Malujeme s barvou - říjen“ - zvláštní 
cena poroty - Vladimír Richter
26. „Podej ruku“ - vystavují v Berlíně - Anna 
Křížová, Dana Procházková, Jana, Bohuslava 
Kotrhlíková
27. „Malujeme s barvou - listopad“ - 
zvláštní cena poroty - Dana Procházková, 
Helena Balazsová, Žofi e Peterová
28. „Zvířátka v ZOO“ - 1. místo - Kolektiv
29. „Skandinávský dům - Mumíni“ - čest-
né uznání poroty - Kolektiv (Žofi e Peterová, 
Veronika Šíchová, Helena Balazsová, Tomáš 
Fojtík, Miroslava Orctová)
http://www.domov-petra.euweb.cz Hana 
Vydrová

Příkladem kombinace užití obou metod je 
samotná Francie. Jak jsem již uvedl, v ob-
lasti Bordeaux se využívají Cabernety do 
vín směsných – cuvée, a to dle místa původu 
v  různých podílech především s  odrůdou 
Merlot, ale v  jiných oblastech – např.  jižní 
a jihovýchodní Francie, se pěstuje pro vína 
jednoodrůdová (monocépage). Fantastická 
jsou například vína této odrůdy v oblasti Pays 
d’Oc a dostanete je za poměrně přijatelnou 
cenu – cca 200 Kč. V Evropě jsou malé vý-
sadby v severní Itálii, v zemích bývalé Jugo-
slávie, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku, 
Moldavii a na Slovensku v malokarpatské 
oblasti. Pravděpodobně nejlevnější a přitom 
celkem kvalitní jsou vína některých vinařství 
v Moldavii, i když jsou velké rozdíly v kvalitě 
odtud dovážených vín. Příliš nízká cena bývá 
spíše znakem vín nekvalitních. Samozřejmě 
nemohu opomenout ani mou oblíbenou 
vinařskou zemi Rakousko, kde v některých 
oblastech vyzrává do nádherných aromat 
a  chutí. Pro zajímavost, R. Bründlmayer, 
jehož vína do ČR dovážím, byl prvním pěs-
titelem této odrůdy v oblasti (1988) a ihned 
experimentoval s barrikováním vín této od-
růdy. Gerhard a Brigitte Pittnauerovi lahvují 
vína této odrůdy jednak samostatně, jednak 
používají tuto odrůdu jako doplňkovou do 
svých vynikajících směsných vín. U nás byla 
odrůda v Listině povolených odrůd předběž-
ně zapsána od roku 1980, rozšiřuje se pomalu 
vzhledem k poměrně vysoké závislosti na 
výběru klonů a riziku malých výnosů. Z mo-
ravských vinařství, která vyrábějí poměrně 
slušná vína této odrůdy, bych rád jmenoval 
rodinná vinařství Šabata, Jedlička Novák, 
Štěpán Maňák, Krist, Stapleton Springer, 
ale samozřejmě jsou i další. V posledních 
desetiletích vysazují mnohá vinařství odrů-
du Cabernet Moravia, které byla panem L. 
Glosem, jak název napovídá, vyšlechtěna pro 
pěstování na Moravě, kde je poměrně nižší 
počet slunečných dnů v roce a tato odrůda 
zde lépe vyzrává. Této odrůdě se budu věno-
vat v některém z dalších příspěvků.

Vína odrůdy Cabernet Sauvignon obsahují 
sice více taninů, jsou tmavší a  tělnatější, 
ale vína původního Cabernetu Franc mají 
jemnější texturu a pro někoho i přitažlivější 
vůni. Ve směsi dokáže Cabernet Franc zmír-
nit divokost vín odrůdy Cabernet Sauvignon.
V regionu Bordeaux zrají hrozny Cabernet 
Franc dříve a dosahují lepší cukernatosti. 
Proto se spolu s Merlotem vysazuje v ob-
lasti St. Émilion, kde Cabernet Sauvignon 
již tak dobře nevyzrává. Přesto s  růstem 
obliby odrůdy Cabernet Sauvignon byla 
odrůda Cabernet Franc v posledních de-
setiletích poněkud zatlačena do pozadí.
Cabernet Sauvignon nemilosrdně vytlačuje 
i ostatní modré odrůdy z  jejich tradičních 
oblastí. Říká se, že jeho obliba má i docela 
prozaické důvody – je to odrůda, kterou ve 
víně téměř vždy poznají i méně zkušení milov-
níci vína. Na jeho identifi kaci je prý vlastně 

jednoduchý recept. Jeho aroma a chuť je smě-
sí černého rybízu, cedrového dřeva, grafi tu 
z běžné tužky a vůně doutníkové krabice.

A právě proto, že se dá víno Cabernet 
Sauvignonu poměrně dobře rozpoznat, na-
pomohla tato odrůda do značné míry návratu 
k odrůdovým vínům vůbec. Tedy k hledání 
jednoznačné identity i u  jiných tradičních 
odrůd, jejichž vína není tak snadné vytvořit se 
stejným charakterem v různých vinařských 
oblastech, jako tomu je u odrůdy Cabernet 
Sauvignon, jejíž víno se v podstatě všude 
dobře od ostatních vín odlišuje.

V nezralých ročnících a při přetížení keřů 
úrodou se ve víně Cabernet Sauvignonu 
objeví zelené tóny, vůně zelené papriky, 
hrubost. Z vyzrálých hroznů je chuť vždy čer-
norybízová a k ní se pak druží podle polohy, 
půdy, sklizně a  technologie vůně tmavých 
třešní, ostružin, tabáku, eukalyptu, anebo 

u velmi koncentrovaných vín ze zámoří vůně 
marmelády.

Ve většině oblastí, kde se ve větší míře 
pěstuje Cabernet Sauvignon, je školení vína 
spojeno s používáním vypálených barriquo-
vých sudů, které předávají vínům další vůně 
a chuť. Vína této odrůdy zrají velmi pomalu. 
Lahvují se po jednom a půl až dvou letech 
a začínají být příjemná k pití po čtyřech až 
pěti letech. Svého optima dosáhnou po pěti 
až deseti letech, někdy však i mnohem poz-
ději. Barva bývá zpočátku tmavě granátová, 
někdy s modravým zábleskem, stárnutím se 
sytost stupňuje. Zde si povšimněme obrov-
ského rozdílu v barvě a jejím vývoji proti mod-
rému burgundskému (u nás pod pochybným 
názvem rulandské modré) – tato odrůda mění 
stářím barvu až do cihlova.

(pokrač. na str. 13)
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SKVĚLÝ VEČER VE ZNAMENÍ TANCE – 3. ŠKOLNÍ PLES
Opravdu je tomu tak. Již po třetí naše 

sdružení uspořádalo pro děti a mládež 
společenský ples. Když si vzpomenu na pro-
táhlé obličeje před čtyřmi roky, po kterých 
následovaly otázky: „ Má to vůbec cenu? 
Přijde někdo? Budou tancovat nebo jenom 
hrát hry na telefonu?“. Jsem ráda, že jsme se 
nenechali odradit a děti nás mile překvapily.

Neměníme zásadně organizaci plesu: 
živá hudba vynikající Cover Ladies, paní 
Strnadová a její úžasní tanečníci a tanečnice 
z Blatenských mažoretek, pohotoví moderá-
toři Andrea Bláhová a Matouš Linhart, výuka 
společenských tanců a bohatá tobola. Tento 
rok se ples nesl v duchu latinsko - amerických 
tanců, tomu odpovídala výzdoba Sokolovny, 
výběr tanců – salsa, bachata, ale i nápadité 

míchané „nealko“nápoje. Nenechali jsme 
nic náhodě. 

Každý si užíval ples po svém. Někdo 
se nemohl dočkat vydání tomboly, někdo 
zvědavě pokukoval po parketu, ale většina 
dívek a chlapců tančila celý večer a ten byl 
opravdu nádherný.

Povedl se také díky štědrým sponzorům, 
především fi rmě Tesla Blatná, a. s., které 
chci tímto velmi poděkovat, ale i Vám všem 
ostatním, kteří jste nás podpořili: Nářadí 
Pojer, Mako, Zámek Blatná, Styna nábytek, 
Konet, Kadeřnictví Korbelová, Rozmarýna, 
Globe Invest, Vishay, Leifheit,Švadlenka 
p. Cihlová, Elektro Jankovský, Drogerie 
p. Blovský, Drogerie p. Drnek, papírnictví 
p. Jelínková, papírnictví p. Tomášková, Elek-

tro Suchý, Kopretina p. Šmídová,kadeřnictví 
Alena Šmatová, Textil pod věží, Lékárna Poli-
klinika, Autodíly Bláha, Jaroslav Štědroňský, 
Kosmetika p. Müllerová, Restaurace Be-
ránek, Restaurace Podatelna, Restaurace 
Sokolovna, Kosmetika p. Nová, CKVB, 
Zlatnictví p. Zelenka, Pekařství Vrána, Agro 
Blatná, FitnessOne, oční optika p. Cuhrová, 
Oděvy U Terezky, Veronika Hudačeková – 
Kadeřnictví, cukrárna p. Fišerová, p. Brynda, 
Elektro Němcová, Blatenská ryba,  s.  r. o., 
Autodíly Chvátal, Zverimex p. Milotová, Coop 
Blatná, Pizzerie Casa Verde, Dvůr Lnáře, 
Koláčnici z Chlumu. 

Kateřina Malečková (Sdružení rodičů 
a přátel školy  ZŠ J.A.Komenského Blatná)

Tradice blatenských hostinců v „Instrukcích města Blatně léta 1604“
„Artykul 12. [10] O nařízení domův hostinských
Též když se nemalé naříkání od mnohých nižšího i vyššího stavu 

a zvláště handlířův a pracujících přes svět, kteříž k městu tomuto 
přijíždějí a přicházejí, jak nemírně v domích hostinských placením 
přetahováni a  šacováni bývají, děje, protož aby i v  tom lepší řád 
bejti mohl, a s takového naříkání sjíti mohlo, o tom vám konšelům 
poroučím, abyste v městě tomto domy dva obrali, kterýže vždycky 
na budoucí časy hostinské zůstávaly, a vtěch hospodáři svědomí 
dobrého aby byli. A dům svůj vínem, potravou a potřebami všemi 
dle nejvyšší možnosti své pro lidi hostinské, a hovada jich časně 
opatřovali a jim náležitě ve všem pohodlí, ve vší rovnosti a slušnosti 
posluhovali, a je v ničemž nepřetahovali pod jistou pokutou od vás 
konšelů jim vyměřenou.“1 

Tak zněla jedna z instrukcí pro město Blatná, která vyšla z kan-
celáře Václava z Rozdražova v roce 1604, ani ne rok poté co se jako 
plnoletý chopil svých statků, mezi něž patřila i Blatná. Jeho zápis se 
nám dochoval v edičním počinu Jana Pavla Hilleho, který jej na konci 
opatřil ediční poznámkou, díky čemuž zachoval i skutečnou podobu 
této písemnosti. Z obsahu nařízení by mohl mnohý vyvodit, že až do 
roku 1604 neexistoval ve městě hostinec, avšak pivovar z poč. 16. 
stol. tuto tezi spíše vyvrací. Výskyt zařízení profesně zaměřeného na 
vaření piva dokládá zvýšenou potřebu tohoto nápoje, který musel být 
distribuován do městských i okolních hostinců a šenkovních domů, 
které si nedokázaly tento nápoj vyrobit v dostatečném množství samy. 
V artikule o šenkovních domech (Schenkhaus) je zmiňováno pouze 
víno, které si nemohl majitel opatřit jinak než koupí, a tak lze vyvodit, 
že ostatní nápoje si vyráběli majitelé domů.

Václav z Rozdražova pouze pružně reagoval na požadavky svých 
poddaných, kteří chtěli zvýšit své příjmy a hlavně si uvědomovali 
změnu situace svého města, které získalo městské právo teprve před 
nedávnem (1601) z rukou císaře. Tím se stalo i lukrativním místem pro 
cestovatele a obchodníky, jimž ovšem nemohlo poskytnout vyhovující 
1 Opis nařízení městských města Blatné z r. 1604. SOkA Strakonice. Fond Hille 
Jan Pavel, kartón č. 26, sign 159/1, s. 12.

ubytování. Pohostinství, ať již komerční či nekomerční formy, patřilo 
k jednomu ze základních pilířů středověké a novověké společnosti. 
I dnes známe přísloví „Host do domu, Bůh do domu.“, které se taktéž 
odkazuje na starší tradice pohostinství, o nichž se zmiňuje např. Ta-
citus2, Adam z Brém či Kosmas atp. Stejnými pravidly, která vypisuje 
ve svém satirickém díle „Nová rada“ rytíř Smil Flaška z Pardubic, se 
musel řídit i hrabě Václav z Rozdražova, který taktéž náležel mezi 
šlechtu a znal rytířské mravy, ačkoliv již dobou poměrně pozměněné.

Ono zdůvodnění „naříkajících“ nelze brát doslovně, ale pouze 
jako jakési topoi, které nalezneme i v dalších artikulích. Václav sám 
měl zájem na těchto zařízeních, kde se mohli setkávat lidé různých 
stavů, neboť i jemu z nich plynuly značné příjmy. Hlavně díky nim měl 
přes konšely, rychtáře a hlavně loajální hostinské přímou kontrolu 
nad nově příchozími a nemusel se toliko obávat jakéhokoliv rušivého 
elementu zvenčí, který by zavlekl nějaké nevhodné ideologie do jeho 
města. Navíc měl zajištěno, že všichni nově příchozí budou takto 
nuceni zaplatit všechny poplatky, cla a mýta. Hlavním lákadlem 
pro cestovatele byla dobrá obsluha („hospodáři svědomí dobrého“), 
bezpečný prostor a hlavně dobré zásobování.

Přes všechny tyto klady byl hostinec, podobně jako šenkovní 
dům, i jistým zdrojem nešvarů a kriminality ve městě. Ta se nemu-
sela týkat pouze běžných ilegálních činů jako překupnictví, krádeže 
či vraždy atp., ale také jako případ porušení společenského řádu 
zakládajícího si na víře křesťanské, a proto se hrabě Václav musel 
zabývat i restrikcemi vůči těmto rušitelům i samotným hostinským. 
V artikulích nacházíme jako největší prohřešek, podle míry trestu, 
konzumaci masa v hostincích ve dny postní a sváteční. Pokuta činila 
11 kop grošů (z  toho jedna pro konšely) a  trest osmi dnů vězení. 
Obdobné nařízení o omezení hostinců ve dny sváteční nacházíme již 
v Dalimilově kronice, kde se odkazuje na tzv. Břetislavova dekreta, 
nebo v cestopise panoše Jaroslava (pol. 15. stol.), kde se hrozí nad 
procesím v Norimberce na sv. Urbana: „…a nesli korúhev, a byť se 
2 Krom Germánů uvádí zde i obdobný rituál pohostinství pro Slovany a celkově 
pro národy na „temném severu“. 
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kto za sě ohledl aneb poklekl nižádný! Než kdež víno šenkovali, tu 
pili a dávali jim hojně píti etc.“

Hostinec znamenal riziko i pro běžný život ve městě, a to přede-
vším v nočních hodinách, kdy se předpokládalo, že na ulici zůstávají 
pouze kriminální živly, a proto byl právě rychtář pověřen policejním 
dohledem ve městě. Po nočním vyzvonění měl jít do každého šenkov-
ního domu a pokutovat podle míry prohřešku, zvláště ty nepokojné 
a hlučné. Konzumace alkoholu je zde brána jako polehčující okolnost 
pro zbloudilce, a proto se nechává vše na posouzení rychtáře. Hos-
tinský sám musel být často také kontrolován, aby neskupoval obilí 
a maso, čímž by mohl zapříčinit drahotu, nebo aby nešidil hosty 
přemrštěnými cenami či nepoctivou mírou, a proto se v artikulích 
objevuje článek „O žejdlíku spravedlivým“. Podle něj měl purkmistr 
a přísežní či konšelé kontrolovat, jestli hostinští nešidí. Stejně tak měli 
kontrolovat kvalitu nápojů, zejména vína, které mohlo být otevřeno 
teprve v jejich přítomnosti. Purkmistr a přísežní museli každý sud 
ochutnat a vyhodnotit, za jakou cenu je možné jej prodávat. Krom 
vína bylo z nápojů známo i „víno pálené“, avšak to bylo všeobecně 
určeno pouze k lékárenským účelům. I zde musel zasahovat Václav 
z Rozdražova, protože si plně uvědomoval, že obyvatelé města kon-
zumují běžně tento silný nápoj, a proto bylo zakázáno nakupovat či 
bez povolení vyrábět tuto lihovinu. Je jisté, že jako i dnes bylo takové 

omezení hojně porušováno, a proto se často objevuje muž opilý „pá-
leným“ v kázáních a satirické tvorbě.

Ač je to k neuvěření, tak i dnes nacházíme mnohé analogické 
rituály pohostinství a  také podobné restrikce týkající se náleven, 
hospod, restaurací či knajp, které jsou známy již u našich prapředků 
z období Stěhování národů. Často slýcháváme, že někdo dal špatnou 
míru nebo víno je ředěné. Pokud si chceme k někomu v hospodě 
přisednout, musíme respektovat symbolický soukromý mikroprostor 
stolu a požádat o připuštění, příp. přinést dar ve formě objednaného 
nápoje, jak to učinil vypravěč v satirické básni „Podkoní a žák“. Uráž-
ka hosta je chápána jako špatná známka pro hostitele, a to i v případě, 
že se jedná o veřejnou instituci, jako je město, či soukromý podnik. 
Obdobně je hodnocen i host, který musí znát dobré mravy, mezi něž 
již nepatří odevzdat svůj meč nebo dýku hostiteli v předsálí, ale 
stačí smeknout pokrývku hlavy v případě mužů, když vstupujeme 
do místnosti. Negativní či pozitivní ocenění pohostinství nepřichází 
ani dnes ve formě materiální, ale více z hlediska jakéhosi morálního 
společenského úzu, kdy provinilec se stává středem posměchu a sám 
propadá pocitu studu. Zůstává tedy ve vzduchu otázka: O kolik se 
naše společnost liší od měšťanů z počátku 17. stol.?

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

ZASE!!!
Nechce se ani věřit, že se tu stále potlouká stupidní násilník, který za své nepřátele pokládá 

mladé stromky. Zlámat pět mladých stromků vyžaduje opravdu „celého chlapa“. Ty stromky 
pravděpodobně (doufám) obrazí a přežijí. Ale co ta zparchantělá mysl???

Obrázek je ze sobotního rána 14. 2. letošního roku.                                        B. Malinová

O víně po kapkách (pokr. ze str. 11)

Vína odrůdy Cabernet Sauvignon i cuvée 
této odrůdy lze obecně doporučit k dlouhodo-
bějšímu skladování. Uvedu opět jeden příklad 
ze současnosti: tento týden jsem otevřel lá-
hev slovenského Cabernet Sauvignon z roku 
1996 a byl nádherný, se zachovanými typický-
mi znaky této odrůdy. Plná, aromatická vína 
této odrůdy velmi dobře doprovázejí masitá 
jídla, zejména jehněčí pečeni, hovězí a jelení 
steaky, tatarský bifek, krůtí maso nebo úpra-
vy jídel s kořenitými omáčkami. Pozor na sůl! 

Pokud masitý pokrm přesolíte, mohou Vám 
taniny obsažené ve víně na jazyku hořknout.

Už proto, že vína této odrůdy skladujeme 
po léta, připomínám nutnost jejich správného 
uložení a dekantace před konzumací. Nemá-
te-li karafu, otevřte láhev třeba i více než půl 
dne před konzumací, přikryjte záklopkou 
a postavte v nepříliš teplé místnosti. Víno se 
nadýchne, vyrovná se s okolním prostředím 
a vy se vyvarujete nepříjemného překvapení. 
Předčasnou konzumací můžete velice zhoršit 
požitek z vína. Samozřejmě doporučuji degu-
staci, víno je živý nápoj a ne vždy mu můžete 

zaručit jednoznačně pozitivní podmínky 
pro zrání v  láhvi. O ukládání vína jsem již 
v předcházejících článcích psal, o dekantaci 
a teplotě podávání vína také, ale pokud máte 
pochybnosti, přečtěte si o těchto tématech 
v odborné literatuře, přečtěte si povídání 
o víně ve starých číslech Blatenských listů 
nebo navštivte zkušeného vinotékaře. Každý 
z nás se s Vámi o své zkušenosti rád rozdělí. 
Dobrá vína této odrůdy nekoupíte za pár 
korun, a tak si požitek z jejich pití nezkažte.

Milan Žíla

Elimat Blatná
NOVĚ OTEVŘENO od 31.1.2015

*diskotéka*karaoke*oldies*country*harmoniky*živá vystoupení*

O akcích informujeme na sociální síti facebook:

Pondělí  ZAVŘENO
Úterý   14.00 - 24.00
Středa  14.00 - 24.00
Čtvrtek  14.00 - 24.00
Pátek   14.00 - 03.00
Sobota  14.00 - 03.00
Neděle  14.00 - 24.00

OTEVÍRACÍ DOBA:

www.facebook.com/elimatblatna

PRAVIDELNÉ AKCE:
STŘEDA - diskotéka od 16h
PÁTEK    - diskotéka od 20h
Každý poslední pátek v měsíci - harmonikáři
SOBOTA - oldies, country, kapely
                                                 - dle aktuálního rozpisu

Elimat, Čechova 237, Blatná, 388 01, Tel. č.: 737 503 553
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Kulturní  kalendář��

21. 2. SOBOTA | 20:00 |
KŮROVEC
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

21. 2. SOBOTA | 21:00 |
CIRKUS CERMAQUE
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. 2. SOBOTA | 21:00 |
HARD TO FRAME
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

1. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO CO TĚ TO NAPADLO
O Rybabě a mořské duši
Starý palác, zámek Blatná

2. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)
ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

4. 3. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

7. 3. SOBOTA | 21:00 |
NEVER BEEN 2 JAMAICA | 
MANILLA JOE
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

20. 2. PÁTEK | 20:00 |
50 ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama / Romantický v původním zně-
ní s titulky | USA 2015 | Nevhodný mlá-
deži do 15 let | 124 min | 130 Kč

22. 2. NEDĚLE | 15:00 |
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný / Pohádka / Fantasy v čes-
kém znění | Rusko 2012 | Mládeži pří-
stupný | 80 min | 100 Kč

25. 2. STŘEDA | 19:00 |

JUPITER VYCHÁZÍ 3D
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | Ne-
vhodný mládeži do 12 let | 128 min | 
120 Kč

27. 2. PÁTEK | 20:00 |
TEORIE VŠEHO
Životopisný / Romantický / Drama v 
původním znění s titulky | Velká Britá-
nie 2014 | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 123 min | 120 Kč

4. 3. STŘEDA | 19:00 |
HACKER
Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní 
/ Thriller v původním znění s titulky | 
USA 2015 | Nevhodný mládeži do 12 
let | 132 min | 110 Kč

6. 3. PÁTEK | 20:00 |
VETŘELEC | Director‘s cut
První část jedné z nejpopulárnějších 
ság v historii science fiction
Sci-Fi / Horor v původním znění s 
titulky | USA / Velká Británie 1979 | 
116 min | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 100 Kč

8. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ZVONILKY A NETVOR
Animovaný v českém znění | USA 2015 | 
Mládeži přístupný | 76 min | 120/100 Kč

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH 
ČTENÁŘŮ NA ROK ZDRAMA
KNIŽNÍ PŘÁNÍ DO KRABIČKY – napište 
nám, jaké knihy byste v knihovně rádi 
našli

3. 3. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A CVIČÍME
Městská knihovna Blatná

OD 1. LEDNA 2015 NOVÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ: 
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

10. 2. – 12. 4. 
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

KNIHA
Městské muzeum Blatná
Špalíček kramářských písní, Bible be-
nátská z roku 1506, jedna z prvních 
českých tištěných knih, Chronicon 
Martimiani, a knižní vazby od staro-
věkých svitků, přes koptské, gotické a 
renesanční vazby až k současným kni-
hařským trendům.  Tyto unikátní histo-
rické tisky ze sbírky muzea a historické 
ručně šité knižní vazby si můžete pro-
hlédnout na výstavě věnované knize a 
restaurování knihy. Výstava vznikla ve 
spolupráci s VOŠ grafickou a SPŠ gra-
fickou v Praze.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ 
PRO VEŘEJNOST:

19. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
ZNOVUZROZENÍ BIBLE BENÁT-
SKÉ
Přednáška Bc. Milany Vanišové, ve-
doucí oddělení Konzervátorství a re-
staurátorství SOŠ grafické a Střední 
průmyslové školy grafické v Praze.

26. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: GRAFIKA
Suterén, KCAŽ
Tématem nově otevřeného ateliéru 
grafiky, který povede lektorka Veroni-
ka Tesková, bude abstraktní linoryt. 
Kurzovné: 100,-Kč|2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: huikari@ckvb.cz

26. 2. ČTVRTEK | 19:00 |
MEET DÁŠA FON FĽAŠA
Kavárna, KCAŽ
Poznejte životní styl a písně sloven-
ského akustického punkáče Dáši Fon 
Fľaši, který jen za rok 2013 odehrál 
neuvěřitelných 158 koncertů. Součástí 
koncertu bude také promítání auto-
biografického hudebního dokumentu 
– Lost In Poland.
Vstup: 60 Kč

28. 2. SOBOTA | 17:00 |
SEMINÁŘ O SLOVENSKÉ HUD-
BĚ + ANČA BAND AKUSTICKY
Kavárna, KCAŽ
Literárně vědné rozbory textů sloven-
ských rockových skupin přelomu 80. a 
90. let. Seminář proběhne za hudební-
ho doprovodu Anča Bandu, který ten-
tokrát zahraje akusticky. 
Vstup: 100/60 Kč (plná cena/senior, 
student, ZTP)

 Kino

 Akce

 Knihovna

 KCAŽ

 Výstavy
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Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea a na www.ckvb.cz
Vstupenky: 
1. - 10. řada - 250/200 Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)
11. - 20. řada - 200/150 Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)
Žáci a studenti základních a střed-
ních škol v Blatné mají možnost za-
koupení lístku za 50 Kč na místě v 
den představení.

22. 3. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU: 
BABOUCI
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Nenechte si ujít vystoupení nejstarší ji-
hočeské dechovky! Tentokrát vám ne-
dělní odpoledne zpříjemní legendární 
BABOUCI.
Vstup: 150/100 Kč (plná cena/po před-
ložení průkazu ZTP)

V sobotu, 14. února, se uskuteč-
nilo již třetí obnovené masopustní ve-
selí. Počasí nám bohužel nepřálo jako 
loni, i přesto se do průvodu zapojilo 
více než 60 masek a spousta kolem-
jdoucích. 
Již od rána byly otevřeny tradiční trhy 
Na Příkopech a městem dopoledne 
procházel rozverný masopustní med-
věd se selkou a bubeníčky, kteří zvali 
k odpolednímu průvodu.
I přes velmi chladné a chmurné po-
časí se ve 13:45 nashromáždily před 
Kaplankou nejen všechny masky, ale 
i široká veřejnost. V oknech Kaplanky 
Soudce představil hlavní masopustní 
masky (Masopust, Medvěd, Žid, Tur-
ci, Nevěsta se Ženichem, Kobyla, Sla-
měný, Bába s nůší a Plačky), načež 
posléze z prostor Městského muzea 
vynesl rozsudek nad hříšným Bakchu-
sem. Paní starostka pak předala klíče 
od města Masopustovi a ten vyzval 
všechny masky a ostatní přítomné k 
masopustnímu veselí a průvodu. 
Některé z blatenských podniků se čile 
zapojily a průvod na jeho cestě pohos-
tily. Před Domovem seniorů byla se-
hrána poprava Kobyly a byli jsme rádi, 
že jsme mohli potěšit místní seniory z 
Domova, kteří se na masopustní slávu 
těší po celý rok.
Poté se průvod vydal zpět ke Kaplan-
ce, kde proběhlo poslední rozloučení s 
Bakchusem a veselí mohlo pokračo-
vat po zbytek dne.
Velký dík patří výtvarníci Kláře Ján-

5. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
Ateliér s lektorkou Gábinou Šípovou, 
která vám ukáže, jak si vyrobit origi-
nální doplňky do bytu.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: huikari@ckvb.cz

7. 3. SOBOTA | 18:00 |
BIG BAND HRÁDEK
Velký sál + kavárna, KCAŽ
K poslechu i tanci zazní známé swin-
gové melodie v podání Hrádeckého 
Big Bandu. Na programu budou sklad-
by Glenna Millera, Counta Basieho, 
Franka Sinatry a dalších velikánu 
swingu a jazzu. Večer vystoupí také ta-
neční soubor pod vedením paní Dany 
Strnadové.
Vstup: 100/60 Kč (plná cena|ZTP, se-
nioři)

2. 2. – 28. 2. | „OK“ OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA |
VERONIKA TESKOVÁ: NĚKDO 
SE DÍVÁ
Grafika, linoryt, vosk a tuš

2. 3. – 31. 3. | „OK“ OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA |
FOTOKLUB BLAFO 

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STU-
DENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ
Od 8. ledna začínáme s přípravou stu-
dentského dne a zapojte se i vy, stu-
denti široko daleko!! Schůzky s dob-
rovolníky budou probíhat pravidelně 
každý čtvrtek. Pro více informací kon-
taktujte mail: huikari@ckvb.cz

ÚT – ČT
Jazykové konverzace
KCAŽ
OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEK-
TORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ 
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, …) 

Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM (do  
  konce února)
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA
          18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |

PORADNA PRO RODINU, MANŽEL-
STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, PSYCHO-
SOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- PROFESNÍ 
OBLAST A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, 
o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PRE-
VENT
Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PREVENT  
je pomáhat lidem, kteří hledají řešení ob-
tíží spojených se závislostním chováním. 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373 
863.

10. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
HALLO RAGTIMES, HALLO 
SCOTT JOPLIN
Koncert KPH
Zámek Blatná
Slavná díla Sco�a Joplina a dalších v 
rytmu ragtime zahrají na klavír Tomáš 
Impellizzeri a na housle Ondřej Kvita. 
Zpěvem doprovodí Doris Lamošová. 
Ragtime je osobitý a specifický způ-
sob klavírní hry, který je považován 
za poslední mezistupeň mezi tradiční 
černošskou lidovou hudbou a jazzem. 
Jednoduše jednoduchý způsob, jak 
pohodově přivítat přicházející jaro!
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupné: 120/80 Kč (plná cena/stu-
dent, senior, ZTP), 20 Kč pro žáky ZUŠ 
Blatná

20. 3. PÁTEK | 19:00 |
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Městská divadla pražská
Představení v rámci Divadelního před-
platné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Stanislav Zindulka a Matěj Hádek v 
legračním, ale dojemném příběhu o 
lásce a odpuštění. 
Náhodná automobilová nehoda přivá-
dí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich 
život. Rozdělují je dvě generace, a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur, 
se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, 
prověřují se lidské vztahy a odhalují 
tajemství…

 Informace o(d) nás

 Těšte se
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ské, která vytvořila většinu kostýmů 
a DDM v Blatné, které nám kostýmy 
zapůjčilo. Také děkujeme Městské po-
licii Blatná, která se postarala o naše 
bezpečí. Nelze opomenout ani muzi-
kanty, především bubenický soubor 
ZUŠ Blatná a v neposlední řadě děku-
jeme Pekařství Vrána, které nám opět 
poskytlo preclíky jako sponzorský dar. 
O dobré občerstvení se nám postarali 
Koláčníci z Chlumu a svařákem bylo 
možné se zahřát ve vinárně Kaplanka 
u paní Žílové.
Moc rádi bychom za celé CKVB podě-
kovali všem, kteří se pro tento den odě-
li do fantastických, byť někdy velmi 
nepohodlných masek a věnovali tak 
svůj čas i odvahu oživení masopustní 
tradice, která se během let stala na 
českém venkově jakýmsi barometrem 
občanského života. Tam, kde se ma-
sopust udržel, nebo si jej lidé obnovili, 
se žije většinou o něco lépe, než tam, 
kde se na tradice nedbá.

MASOPUST
Tento třídenní svátek vychází ze starší 
římské tradice oslav Dionýsa nebo-
li Bakchuse, pohanského boha vína 
a rozkoše, a proto dlouhá léta pro-
ti němu katolická církev válčila, až 
nakonec došla ke kompromisu, kdy 
dokázala regulovat alespoň datum 
začátku a konce tohoto reje a přizpů-
sobit jej tak církevním zvyklostem. O 
masopustním veselí v křesťanském 
světě se dočítáme již od 13. stol. a 
dokonce králové, jako byl Vladislav 
Jagellonský či Albrecht Habsburský, 
se prý účastnili onoho veselí, avšak v 
uzavřenější společnosti, kdy pouze při-
hlíželi onomu tanci a skotačení. Také 
francouzský král Karel VI. Šílený se 
jednou převlékl za smolného muže a 
omylem byl podpálen svým bratrem 
Ludvíkem Orleánským. Je patrné, že 
tato lidová tradice měla věru pevné 
kořeny a lákala kdekoho.
Dnes se tento svátek slaví pouze jeden 
den, avšak stále zůstává, že musí být 
oslaven v období mezi svátkem Tří 
králů a popeleční středou, kdy začíná 
tradiční čtyřicetidenní půst. Před tím 
je nutné se pořádně zásobit jídlem a 
nacpat se, co hrdlo ráčí, avšak obžer-
ství je hříchem, a proto se lidé převle-
čou za maškary a tím i unikají onomu 
trestu, pořádku a řádu. Alespoň na 
tři dny, kdy se pán stává sluhou jako 
i medvěd, hrozivý král lesa a skal, se 
stává pouze tančící loutkou, která je 
nakonec popravena a rozdána všem 

k užitku jako vepřek Korokot či klibna 
(kobyla). Obdobné převrácení pořád-
ku nastává, už když starosta předá 
klíče onomu tatrmanovi Masopus-
tovi, a tím se i vzdává nejen oficiálně 
nabité moci, ale také zodpovědnosti 
za město. Chaosu odpovídá i tanec 
se smrtí, která doprovází celou dobu 
průvod jako jeden z obyčejných členů 
a ne jako strašidelná postava, které je 
nutno se vyhýbat. Završení symboliky 
představují především soudy, které ná-
leží většinou lidské společnosti, avšak 
v tomto případě bývají vynášeny nad 
zvířaty, např. kobyla, či nakonec nad 
oním Bakchusem, na něhož jsou sve-
deny všechny hříchy, jež byly spáchá-
ny během masopustního obžerství. 
Masopust má svůj konec v návratu 
ke společenskému řádu, kdy všichni 
účastníci shodí své masky a jdou do 
kostela ke zpovědi, aby tak započa-
li svůj dlouhý předvelikonoční půst. 
Avšak nutno v závěru připomenout, 

že postní období, začínající veselím 
a obžerstvím, známe i u jiných kultur 
a náboženství jako např. ramadán u 
muslimů. 
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sport��
Novoroční turnaj v judu

Trénink ve čtvrtek 5. 2. se nesl ve speciál-
ním duchu. Znovu po roce jsme totiž pro naše 
nejmladší členy uspořádali Novoroční turnaj. 
Všichni účastníci tak měli možnost předvést, 
co se za půl roku na tréninku naučili.

Závodníci byli rozděleni do tří skupin 
a každý předvedl své schopnosti nejen při 
zápase, ale také při ukázce chvatů. Před zá-
pasem totiž každý postupně ukázal Tai Otoši, 
Sasae Curikomi Aši a Kesa Gatame. Vše bylo 
bodováno a body nakonec sečteny s body 
ze zápasu. Za hojné účasti rodičů nakonec 
vykrystalizovaly konečné výsledky:
Skupina 1:

1. místo Adam Vaško
2. místo Ondřej Doležal
3. místo Jonáš Teska
4. místo Robin Mráz

Skupina 2:
1. místo Jan Budoš
2. místo Petr Mařík
3. místo Matěj Budoš

Skupina 3:
1. místo Tomáš Schwarz
2. místo Hynek Sedláček
3. místo Tomáš Vrba
4. místo Sofi e Poláková

I když ve výsledcích hrála roli i nervozita, 
spokojeni byli nakonec všichni. Po turnaji si 
domů totiž každý odnášel nějakou tu sladkou 
odměnu.

Více informací o  oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

ŠIPKAŘI
Sobota 21.2. hrací místo Vrbno.

Otevřená herna už od 10 hod.
9 kolo: 11 hod.

Terryho máma DC Budějce
Šneci Bělčice Snajpr Bělčice
DC Bizon Starý Bizoni

10 kolo: 14 hod.
Letka Bělčice Terryho máma
Snajpr Bělčice DC Budějce
DC Bizoni Šneci Bělčice

SOKOLSKÝ PLES 14. 2. 2015

Úvod patřil mažoretkám PREZIOSO, které předvedly působivé baletní vystoupení o napraveném 
hříšníkovi. Vystoupení nadšeně sledoval i personál baru.

Ozdobou plesu byly krásné dívky, ať už sledovaly dění na parketu, nebo měly „službu“ u cen pro 
„šťastný lístek“.

Swing Band Tábor hrál neúnavně k tanci po celý večer.

Blatenské mažoretky předvedly půvabnou kreaci v latinskoamerickém rytmu. Při „sokolíkách“ to 
na sokolském plese pro sokoly jinak než na stolech nejde.

Líbily se i malé sólistky z PREZIOSA.

Foto J. Kortus
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výroba prošívaných přikrývek

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

I nzerce��

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

Nabízím 8 sad
zimních pneumatik 

různých značek a roz-
měrů (Michelin 195/65 
R15, Semperit 155/80 

R13,Continental 195/65 
R15, Maxis 175/70 R14 aj. 

většina jetých 1 sezo-
nu) na požádání zašlu 

seznam a foto.
Jelena120@seznam.cz

tel. 606 580 081
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Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná

Kontaktní telefon: 722905684,
Email: Ak.Havlena@gmail.com, www.ak-havlena.cz,

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným úřady.

V případě, že se nacházíte v tíživé fi nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
- osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu(možno vyhotovit 
i online).

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

Autodílna Rumplik
nabízí:

- mechanické práce
- elektro práce
- diagnostika
- geometrie náprav
- klimatizace
- pneuservis
- montáž doplňků

provozovna: Drahenický Málkov 20
603 175 362, bronco@cbox.cz

Dále nabízíme čištění interiérů 
vozů,čalouněného nábytku,
koberců atd. po domluvě na 
tel.:777 646 348


Regina Marešová

Zámek Drhovle (hlavní brána)
parkování před areálem zdarma

Bezbariérový přístup do areálu i pedikérny
Otevírací doba – PO, ST, ČT, PÁ 8.00 – 17.00

 POUZE NA OBJEDNÁVKU
ÚTERÝ ZAVŘENO

DOCHÁZKOVÁ PEDIKÚRA I NADÁLE V PROVOZU
732 514 447

Provádím kompletní 
zemní a výkopové práce 
minibagrem 2,1 t. 
Cena dohodou 
Stanislav Matoušek 
Tel. 604775230 

VISHAY Electronic, spol. s r. o. 
hledá pro svůj závod ESTA Blatná pra-
covníky na pozice:

lakýrník
svářeč
- hlavní pracovní poměr,
- praxe výhodou.

Nabízíme jistotu a  zázemí silné 
mezinárodní společnosti, fi remní bene-
fi ty a odpovídající mzdové ohodnocení. 
Zájemci mohou volat 383 455 516, živo-
topis na Zdena.Erbenova@vishay.com.
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00    

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 
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