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Žáci ZUŠ Blatná přivezli 
medaile z taneční soutěže

Na konci října se v Klatovech konala soutěž napříč všemi tanečními 
styly od dance art přes show dance až po plesové formace. Naši žáci 
vytančili stříbrné medaile jak v dětské kategorii, tak v kate-
gorii juniorů. Všichni předvedli opravdu krásné výkony, za což jim 
patří velký dík, stejně tak jako rodičům, kteří opět vytvořili skvělý 
„fanklub“. 

Nyní se již plně soustředíme na vánoční představení, které se bude 
konat v pátek 11.12. 2015 od 16:30 v divadelním sále blatenské 
sokolovny. Opět pro vás připravujeme něco nového, a to konkrétně 
muzikál na motivy pohádky „Tři bratři“ O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. 
Tímto Vás srdečně zveme.

V zajetí loupežníků.

Dear Future Husband.

Andělé strážní.

Z výlovu Buzického rybníka - 28. 10. 2015
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Aktual ity��
Malá vzpomínka 
na dobrého člověka

Dne 13. listopadu 2015 tomu bude pět 
let ode dne, kdy nás opustil vzácný a dobrý 
člověk, jehož jsem měl tu čest oslovovat ka-
maráde. Přestože tu s námi Luboš Hajna již 
není, vzpomínky na něho jsou více než živou-
cí. Neúnavný pracant, zdatný lyžař a vášnivý 
cyklista tělem i duší dokázal vždy laskavým 
slovem a  vrozeným optimismem podpořit 
své přátele i ostatní ve svém okolí, kterým 
se třeba zrovna nedařilo, či momentálně 
z různých důvodů pociťovali chmury, nikdy 
nezkazil žádnou švandu a neodmítl pomoci 
s  čímkoliv. Byl výborným parťákem a při 
výpravách za  sportem nebo společenským 
osvěžením nás bránice díky jeho přítomnosti 
často ještě dlouho bolely. V onen osudný den 
bylo až neskutečně příjemné nepodzimní 
počasí, téměř ideální k  tradičnímu cyklo-
pokoření Svatoboru. Nezvykle osamocený 
návrat z něho však stal se tenkrát fatálním. 
Zůstávají tu a stále zní Tvá slova, která jsi 
mi často říkával: „ …Václave, všechno co se 
má stát, se stane…“. Ano, osud i Tebe dostihl 
neúprosně a přespříliš časně. Nelze se utěšit 
rčením, že pán Bůh si ty, které má rád k sobě 
bere brzy, lze se s tím jen smířit. Ale Ty tu 
pořád stejně někde jsi…

Václav Cheníček

„Dvojčata“ Lubošové a autor vzpomínky 
v Okawangu na Klínovci, únor 2010.

LÉTO VŠECH SVATÝCH TRVÁ TŘI HO-
DINY, TŘI DNY NEBO TAKÉ TŘI TÝDNY

Počátek listopadu bývá někdy ještě  
ve znamení slunečních paprsků,  ty ale mo-
hou být zahaleny hustými ranními i večerními 
mlhami. Ochlazení se pak očekává až s pří-
chodem svatého Martina. Den se neustále 
kousek po kousku krátí.  A  i když jsme se 
v minulém čísle se slunečními paprsky již roz-
loučili, tak se k nám ještě na pár dní vrátily.

PLAMENY SVÍČEK JSOU SOUČÁSTÍ 
PODZIMNÍHO ČASU
Čas dušiček, světýlek - plameny svíček  

-  nás provází v  tomto období až do  času 
vánočního. Nahrazují tak absenci světla 
slunečního. V  současné době je na  trhu 
opravdu veliká nabídka svíček všeho druhu, 
ať již čajových,  stolních i zdobných - svíčky 
barevné, dekorativní, aromatické se sladkými 
i bylinnými vůněmi. Většinou se však ale jed-
ná o svíčky z parafínu provoněné chemickými 
látkami. Přirozenější, mnohem zdravější 
pro náš organismus, s příjemnou vůní medu 
připomínající letní louky, však jsou svíčky 
ze včelího vosku, které se v našich krajích 
užívaly od pradávna. Jsou nenapodobitelně  
voňavé, při hoření nevytváří jedovaté toxiny, 
poměrně dlouho hoří, eliminují cigaretový 
kouř, naši domácnost provoní příjemnou vůní, 
navodí pohodovou atmosféru, ovlivní naši ná-
ladu a také  naše příjemné a sladké sny. Proto 
jsme pro vás v letošním roce připravili širší 
nabídku svíček ze včelího vosku, a to nejen 
ozdobných, dekorativních a  plovoucích jako 
v minulých letech, ale také svíček čajových 
a stolních.

Naší nabídku pro zdraví jsme také doplnili 
o bylinné koupelové soli a ručně vyráběná 
bylinná a glycerínová mýdla. I tyto výrobky 
budou součástí našeho vánočního prodeje, 
stejně jako oleje pro aromaterapii, u kterých 
nabízíme  velký výběr  vůní.

STAROČESKÉ VÁNOCE 2015 OPĚT 
S VŮNÍ MEDU

Ano, letošní vánoční prodej jsme označili 
medovou vůní. Jeho součástí bude jako kaž-
doročně kromě svíček ze včelího vosku také 
medový perník, a  to malovaný i  z  forem. 
V kolekci malovaného perníku najdete určitě 
další nové nápady, rovněž vám nabídneme ad-
ventní kalendář, tentokrát v jiném provedení. 
Perníčky ať již k jídlu nebo dekoraci různých 
tvarů i velikostí,  vás jistě znovu potěší a sta-
nou se i výbornou pozorností pro vaše blízké.

Nezapomínejte na náš internetový ob-
chod, zde se s  různými novinkami můžete 
setkat již nyní. Objednat lze také a vyzved-
nout při sobotním prodeji na tř. J. P. Koubka 3

www.lidove-remeslo.cz, obchod@lidove-
-remeslo.cz, mob. 736 765 747.

Náš tip na  listopad: krmítka pro ptáčky 
a proutěné zboží

NEPŘIJDE-LI SNÍH NA  VŠE SVATÉ 
V NOCI, PŘIJDE O SVATÉM MARTINĚ 
SE VŠÍ MOCÍ

OKOLO SVATÉHO MARTINA, ČASTO 
SNĚŽIT ZAČÍNÁ

MARTINE, MARTINE, ZIMY SE BOJÍME!
Eva Fučíková, 
lidové řemeslo

Základní škola J.A.Komenského v Blatné spolu se sdružením rodicu a 

prátel školy vás srdecne zvou na 

CERTOVSKÉ ZASTAVENÍ 

V PÁTEK 27. LISTOPADU 2015 OD 15 HODIN  
V BUDOVE ŠKOLY 

PROGRAM:   
-  cer t o v s ké vy s t o upen í  žá k u  I .  s t upn  
-  t v o r i v é  d í l ny  s  p r ode j n í  vý s t a v o u   
-  vánocn í  obcer s t ven í  
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Malí i velcí si mohou 
zacvičit na novém hřišti.
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Zprávy
z radnice

Výběrové řízení
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Město Blatná vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník/stráž-
nice Městské policie Blatná.

Místo výkonu práce: Blatná 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2016 
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou

Podmínky pro vznik pracovního poměru:
– občan České republiky starší 21 let
– prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti
– zdravotní způsobilost k výkonu povinností
– ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky na uchazeče:
– znalost práce na PC
– řidičské oprávnění skupiny „B“
– absolvování fyzického testu a psychodiagnostického vyšetření
– samostatnost, schopnost práce v týmu, komunikativní schopnosti

Výhodou bude:
– praxe v pozici strážník/strážnice městské policie
– platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání

– platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
– základní orientace ve vybraných právních předpisech
– místní znalost místa výkonu práce

Pracovní náplní bude:
Výkon funkce strážníka městské policie v  souladu se zákonem 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.
Platové podmínky:
Odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., a NV 
222/2010 Sb., v platném znění.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí 
obsahovat:

– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu 
– datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:
– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se 
výše uvedených požadavků a náplně práce,

– výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– čestné prohlášení o bezúhonnosti, ne starší než 3 měsíce
– čestné prohlášení o spolehlivosti, ne starší než 3 měsíce

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu 
do 20. 11. 2015 nejdéle do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad 
Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na poda-
telnu MěÚ Blatná. 

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – strážník/stráž-
nice Městské policie“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete 
jménem a adresou odesílatele. 

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným 
způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky 
podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.

Bližší informace obdržíte od velitele strážníků Městské policie 
pana Petra Vaňka (602 586 850) a od velitele Městské policie Blatná 
paní starostky Bc. Kateřiny Malečkové (383 416 101).

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libo-
volné fázi bez udání důvodů.

V Blatné dne 30. 10. 2015 
Bc. Kateřina Malečková v.r. 

starostka města

Upozornění vlastníkům 
(dočasně) vyřazených vozidel

Odbor dopravy připomíná, že novela zákona č. 56/2001 Sb., 
která nabyla účinnosti ke dni 01.01.2015, stanovila nově povinnost 
vlastníků (dočasně) vyřazených vozidel (jedná se o vozidla v  tzv. 
„depozitu“) po jednom roce ode dne (dočasného) vyřazení oznámit 
příslušnému registru vozidel adresu, kde je vozidlo umístěno a jaký 
je účel jeho využití. 

Pokud se jedná o vozidlo, které je dočasně vyřazeno nepřetr-
žitě od 30.06.2013 nebo dříve, a jeho vlastník neučiní oznámení 
do 31.12.2015, bude ke dni 01.01.2016 takové vozidlo pova-
žováno za zaniklé a nebude již možné jeho znovuzaevidování 
a další provoz.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Program
10. zasedání Zastupitelstva města Blatná,

které se bude konat dne 11. listopadu 2015
od 17.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Návrh usnesení
  3. Rozpočtové změny
  4. Smlouvy o zrušení a zřízení věcného břemene
  5. Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  6. Odkoupení pozemků p.č. 1061/1, 1064/3, 1064/5, 1064/11, 

1069/2 a 2046/13 v k.ú. Blatná a uzavření smluv
  7. Využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské 

kolonii Jezárky
  8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zajištění veřej-

ného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
  9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o zákazu kon-

zumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných 
prostranstvích

10. Protokol o provedené kontrole Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Blatná 

11. Odměny členům KV, FV a předsedům osadních výborů
12. Směrnice č. 9/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na pod-

poru mezinárodní spolupráce s městem Blatná
13. Schválení dodatku ke smlouvě o zajišťování sociálních služeb 

o.s. Prevent Strakonice z.s.

Informace: a) Jihočeský vodárenský svaz, z.s. p.o., 
České Budějovice

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Rekreační areál města Blatná
V září byla ukončena již třetí sezóna provozu „Rekreačního areálu 

města Blatná“. Technické služby města Blatné s. r. o., které zajišťují 
provoz v celém areálu, se vypořádaly s  letošní náročnou sezónou 
opět velmi dobře. Velkou zatěžkávací zkouškou v parném létě prošel 
zejména trávník, který díky pravidelnému zalévání „přežil“ nápor 
návštěvníků bazénu. Celkem se přišlo do bazénu ochladit rekordních 
32 876 návštěvníků 

Nyní se v celém areálu provádí důkladná údržba všech prostor 
a kontrola technického zázemí tak, aby další sezóna mohla být opět 
zahájena včas a bez problémů. Těžce zkoušený trávník si nyní v říjnu 
užívá pozornosti v podobě nové zeminy a hnojiva. Příští rok bude 
zajisté v plné kondici.  

Jsme rádi, že rekreační areál slouží opravdu svému účelu a vyna-
ložené fi nanční prostředky měly své opodstatnění.

Bohumila Hoštičková,  MěÚ Blatná, OMIR

Bazén, údržba trávníku. Foto Ing. Pavel Srb.

Vyhlášení výsledků soutěže 
významná společnost, živnostník, 
osobnost a rodák roku 2015 

Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice již 
od  roku 2003 vyhlašuje soutěž ve  čtyřech kategoriích: významná 
společnost roku, významný živnostník roku, významná osobnost roku 
a významný rodák roku. Návrhy na ocenění podávají městské úřady, 
živnostenské úřady, úřady práce, fi rmy a jednotlivci. Kritériem pro 
hodnocení navržené společnosti a živnostníka je přínos pro region, 
kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj fi rmy, ovlivnění životního 
prostředí a etika v podnikání. Významnou osobností roku je oceněna 

osobnost, která se významnou 
měrou podílela na dění v regionu 
nebo na jeho propagaci. Význam-
ným rodákem roku je oceněna 
osobnost, která se v  regionu 
narodila. 

Vyhodnocení jednotlivých 
kategorií proběhlo 22. října 2015 
v Rytířském sálu hradu Strako-
nice v  rámci fóra podnikatelů 
Strakonicka. Součástí slavnost-
ního programu bylo vystoupení 
tanečního klubu Čtyřlístek Stra-

konice a zpěváka Martina Maxy s Charlie 
Blažkem.

Za  správní obvod Městského úřadu 
Blatná ocenění významná společnost roku 
2015 převzala fi rma EM Polar k.s., se 
sídlem Čechova čp. 32, Blatná, význam-
ným živnostníkem roku byl vyhlášen pan 
Martin Šustr, řezník a uzenář z Předmíře. 
Významnou osobností roku paní Dana 
Strnadová z Blatné za dlouholeté vedení 
kurzů společenského tance a výchovy pro 
mládež od 15 let, tanečních kurzů pro 
dospělé, Blatenských mažoretek TJ Sokol 

Blatná a  v neposlední řadě také vedení 
tanečních kroužků. Paní Denisa Neubarthová, koncertní pěvkyně 
– mezzosoprán, převzala ocenění významný rodák roku. Paní Neu-
barthová celé své dětství prožila v Blatné, otec MUDr. Jiří Neubarth 
byl zubařem a matka PhMr. Ne-
ubarthová byla lékárnicí. Paní 
Denisa Neubarthová vystupuje 
v mnoha evropských metropo-
lích. S manželem dirigentem 
Hansem Richterem založila 
orchestr Smetanovi fi lharmonici 
Praha, zde má funkci jednatelky, 
sólistky a  je majitelkou ochran-
né známky. V  roce 2009 jsme 
ji mohli vidět a  zejména slyšet 
na blatenském zámku v  rámci 
Evropských víkendů. 

Mezi prvními gratulanty oce-
něným byla paní starostka Kateři-
na Malečková.

Ing. Hana Valachová
Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná

Zemřelí – říjen
Bihariová Jolana, Lnáře, nar. 1924, úmrtí 7. 10. 2015
Masáková Marie, Sedlice, nar. 1949, úmrtí 8. 10. 2015
Kocur František, Kocelovice, nar. 1929, úmrtí 7. 10. 2015
Matěchová Jarmila, Řesanice, nar. 1923, úmrtí 13. 10. 2015
Řehoř František, Blatná, nar.1920, úmrtí 20. 10. 2015
Sedlák Zdeněk, Blatná, nar. 1983, úmrtí 27. 10. 2015
Vonášková Božena, Hornosín, nar. 1928, úmrtí 31. 10. 2015

p. Strnadová - foto Petr 
Škotko.

Foto Týdeník Strakonicko.

Zástupce z fi rmy EM Polar k.s. 
Foto Týdeník Strakonicko.

p. Neubarthová. Foto Týdeník 
Strakonicko.
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UPOZORNĚNÍ 
na blížící se konec platnosti 

Parkovacích průkazů 
Vážení občané,

31.12.2015 končí platnost u většiny Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepra-
vující osobu těžce zdravotně postiženou.  Tyto průkazy vydává Sociální odbor Městského 
úřadu Blatná držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pro výměnu Parkovacího průkazu je 
nutné požádat nejprve Úřad práce Blatná o výměnu průkazu ZTP nebo ZTP/P. Teprve 
s novým průkazem ZTP nebo ZTP/P je možné požádat na Sociálním odboru Městského 
úřadu Blatná o výměnu Parkovacího průkazu. K výměně Parkovacího průkazu je nutné do-

ložit občanský průkaz, nový 
průkaz ZTP nebo ZTP/P, 
1 fotografi i (průkazové foto) 
a Protokol z Úřadu práce 
o převzetí průkazu osoby 
se zdravotním postižením.

Zkontrolujte prosím 
platnost Vašeho parkovací-
ho průkazu.

Bc. Markéta Koubková
Sociální odbor MěÚ Blatná

Sousoší na Mariánském 

sloupu na nám. Míru je 

renovováno, hlavní socha 

byla umístěna pomocí 

jeřábu.

K uctění výročí založení republiky 28. října se sešli někteří představitelé města 
v čele se starostkou Bc. Kateřinou Malečkovou a skupina občanů.

 

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasi  DDrahenický Málkov 
si vás dovolují pozvat na tradi ní 

 

 

které se uskute ní v sobotu 112. prosince 2015 

od 17 hodin v místní kapli ce.  
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Studenti SOŠ Blatná opět na jazykových 
a poznávacích pobytech v Evropě

MNICHOV
Dne 29.9.2015 navštívili studenti  pře-

vážně čtvrtých ročníků centrum bavorské 
metropole Mnichov. Jednodenní exkurze byla 
sice náročná, ale velmi zajímavá. S paní prů-
vodkyní, hovořící česky, jsme prošli centrum 
Mnichova, dozvěděli se spoustu zajímavostí, 
které nenajdeme v průvodcích, navštívili 
jsme i největší trh na Marienplatz. 

Velikým zážitkem byl nejslavnější a nej-
větší pivní festival na  světě – Oktoberfest 
se spoustou atrakcí, sladkostí, bavorských 
klobás, pečených kuřat a  volů. Tohoto 
svátku se smí účastnit pouze 6 nejlepších 
mnichovských pivovarů. Sudy s pivem jsou 
dopravovány ozdobenými koňmi v šestispře-
ží s historickými vozy. Poté jsme navštívili 
muzeum BMW, mohli nasednout i do nejno-
vějších modelů aut. Poslední zastávkou bylo 
letiště Franz Josef Strauß.

ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO
V   r á m c i  Vý z v y  č .  5 6 ,  r e g .  č . 

CZ.1.07/1.1.00/56.2698 s názvem SOŠ Blat-
ná – Zahraniční pobyty žáků a pedagogů 
měli naši studenti možnost vycestovat na ja-
zykově-poznávací expedici do  švýcarského 
Visperterminen. Seznámili  jsme se s reálie-
mi, historií a zvyky těchto zemí. 

První den jsme navštívili malebné město 
Luzern, které leží na jezeře Vierwaldstätter 
See. Nejznámější  památkou ve městě je 
Kapellbrücke, nejstarší zakrytý dřevěný 
most na světě. Dále jsme se vydali směrem 
do Alp, projeli průsmykem Grimsel a viděli 
ledovcová jezera. 

Další den jsme prověřili naši fyzickou 
zdatnost, vyjeli jsme lanovkou, absolvovali 
pěší túru a před námi se objevil největší 
Alpský ledovec - Aletschgletscher, dlouhý 
24km, který byl zapsán na  seznam světo-
vého dědictví UNESCO. Asi nejkrásnějším 
zážitkem nás všech byla jízda zubačkou 
z Zermattu  na Gornergrat (3089 m.n.m), 
odtud jsme viděli Matterhorn v celé své kráse 
za slunného počasí bez mráčků. Ve čtvrtek 

jsme měli možnost vidět výrobu 
pravého švýcarského sýra spojenou 
s ochutnávkou. Potom jsme vyrazili 
do  lázeňského města Leukerbad, 
někteří se vykoupali v  nejvýše 
položených termálních pramenech 
Evropy, ostatní se vydali do  sou-
těsky Leukerbad, pohled dolů byl 
naprosto ohromující. Večer jsme si 
prohlédli nejvýše položenou vinici 
v Evropě, kde se vyrábí světově 
známé víno Heida. Po  pátečním 
rozloučení s vesničkou Vispertermi-
nen jsme odjeli do Lichtenštejnska, 
které je jedinou soukromou zemí 
na  světě.V hlavním městě Vaduz 

jsme byli okouzleni knížecím zámkem, který 
je večer osvětlený. Lichtenštejnsko stejně 
jako Švýcarsko vyniká svojí čistotou a řadí 
se k zemím s vysokou životní úrovní. Během 
pobytu jsme získali mnoho nových informací, 
poznali nová místa a procvičili naši němčinu.

studenti SOŠ Blatná
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KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
 

zve na 
 

přednášku PhDr. Václava Freda Chvátala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ŽIDOVSKÝ  
POHŘEBNÍ RITUS, HŘBITOVY 

A EPIGRAFICKÁ TRADICE 
 

pondělí 16. listopadu 2015 od 18:00 
 

Kasejovice – kulturně společenské centrum 

  

Výstava pro každou rodinu: Hej Vánoce! 
Zvyky a tradice od Martina po Tři krále

Za chvíli tu máme svátek svatého Martina a jak praví lidová slovesnost: Na svaté-
ho Martina kouřívá se z komína. Ano, zima je za dveřmi. Nechceme vás stresovat, 

ale tím pádem se kvapem blíží i Vánoce.  Ale nebojte se, před vánočním 
shonem se můžete přijít uklidnit do muzea. Vánoční výstavu Hej Vánoce! 

Zvyky a tradice od Martina po Tři krále pro Vás slavnostně otevřeme 
ve čtvrtek 26.11. v 17. hodin. Jak už název výstavy napovídá, přiblížíme 
Vám a Vašim dětem lidové obyčeje, které se k tomuto magickému času 
pojí.  Kromě zajímavých pranostik a rčení se dozvíte nemálo dalších 
užitečných informací, například: jak předpovědět počasí na příští rok, 
věštící metody pro vdavekchtivé slečny a nebo kdy obcházela a jak 

vypadala tajemná Peruchta. Nenecháme vás také bez návodů, jak si 
zaručeně zajistit zdraví a štěstí do nového roku. Některé tradiční i za-

pomenuté vánoční zvyky si budete moci sami vyzkoušet. Celou výstavou 
vás provedou poetické linoryty výtvarnice Zuzany Maškové – Hustákové. 

Tak přijďte, těšíme se na Vás!
Pavlína Eisenhamerová

Městské muzeum Blatná 

Den otevřených dveří
Kogenerační jednotka Blatná

Chcete vidět, jak vypadá kogenerační jednotka a jakým 
způsobem funguje?

Přijďte se podívat do města Blatná, kde byla 1. 7. 2015 

uvedena do provozu NOVÁ kogenerační jednotka!

Společnost E.ON ve městě vystavěla a provozuje dvě 

kogenerační jedotky o celkovém instalovaném výkonu  

1,297 MWe. Zajišťuje tak dodávku tepla v objemu více  

než 21 000 GJ ročně.

Kdy: pátek 20. 11. 2015 od 9:00 do 16:00
Kde: Kotelna Čechova
         Šilhova 90, Blatná, 388 01

Ing. Hana VaclíkováVaclíková

Co Vás čeká:
 • Řízená prohlídka kotelny (v plném provozu) s kogenerační jednotkou 

800 kWe a akumulátorem tepla o objemu 80 m3.

 • Průvodní technický výklad od projektové manažerky projektu 

a zároveň energetické auditorky – Ing. Hany Vaclíkové.

 • Pro zájemce - představení spolupráce s E.ON; nabídka potenciálních 

řešení v oblasti kogenerace či dalších zdrojů tepla; rozhovor 

s místostarostou města Blatná.

Prohlídku je možné absolvovat kdykoli během uvedeného času a bude 

na vás čekat také malé občerstvení.

Co je kogenerační jednotka?
Kogenerační jednotka je zařízení určené pro souběžnou výrobu elektřiny 

a tepla. Elektrická energie v nich vzniká stejným způsobem jako v jiných 

elektrárnách – roztočením elektrického generátoru a to konkrétně 

pomocí spalovacího motoru. Palivem je nejčastěji zemní plyn. Teplo, 

které se získává chlazením bloku motoru a spalin, lze efektivně využít 
například k vytápění budov, ohřevu vody nebo pro technologické 
procesy.

Výhody kogeneračních jednotek
 • Efektivní využití potenciálu paliva (účinnost až 95 %)

 • Úspora nákladů na výrobu tepla a pořízení elektrické energie

 • Optimalizace nákupu paliva

 • Ekologický způsob výroby

 • Možnost výroby chladu (Trigenerace)

Kogenerační jednotky se využívají v objektech s vysokými nároky  
na spotřebu tepla, například:
 • Městská tepelná hospodářství

 • Průmyslové podniky

 • Nemocnice

 • Rekreační a hotelové komplexy

 • Bytové a kancelářské komplexy

 • Lázeňské a sportovní areály
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Šestý sraz rodáků a přátel Mužetic v hojné míře křísil vybledlé vzpomínky
Mužetice - Od roku 2003 je obec Muže-

tice, spadající pod správu Městského úřadu 
v Sedlici, nositelem jednoho krásného po-
činu- srazu rodáků a přátel Mužetic, který 
se počínaje tímto rokem organizuje vždy 
po dvou letech. Protože tato chvályhodná 
tradice přetrvává a místní si přejí, aby se 
uchovala i v časech budoucích, mužetická ná-
ves se zaplnila auty a svátečně oděnými lidmi 
také letos v sobotu 20. června. Již pošesté.

Tentokrát usedlo pod velké stany před 
okny zdejšího obecního domku 81 dospělých 
a 11 dětí. Úctyhodné číslo, ale rekord z roku 
2013 zůstal nepřekonán. „Tehdy se v Muže-
ticích sjelo a sešlo 108 rodáků a přátel obce 
plus 13 dětí,“ prozrazuje Josef Doubek z pě-
tičlenného týmu hlavních pořadatelů. Počasí 
letos nebylo nic moc, ale ve srovnání s rokem 
2011 šlo vlastně o luxus. „Před čtyřmi roky 
propršel kompletně celý sraz. Museli jsme 
se přesunout dovnitř, jenže obecní domek 
nenabízí tolik prostoru,“ popisuje tehdejší 
„truc svatého Petra“ Josef Doubek.

Prvotní myšlenka na pravidelné srazy 
občanů, spjatých s  touto vesnicí, vznikla 
u mužetické rodačky paní Honzíkové, nyní 
bydlící v Blatné. V Mužeticích / jak jinak / 
padla iniciativa na úrodnou půdu. Z jakých 
zdrojů je tato společenská akce podporová-
na? „Dílem výtěžkem z každoročního sběru 
železného šrotu v naší lokalitě, pak jsou 
tady sponzorské dary. Kupříkladu od členů 
mysliveckého sdružení. Místní ženy napečou 
sladké i slané, Jiří Oblezer coby prvotřídní ku-
chař kraluje s vařečkou u sporáku, Jiří Šorna 
zajišťuje dostatečný přísun nápojů. Pak tady 
máme Libora Tenglera, který vytváří pozván-
ky, organizuje posezení a v den „D“ funguje 
jako šikovný fotograf. Postavení stanů a úklid 
veřejných prostranství je dílem zaměstnanců 
města Sedlice. Vždycky všichni dbáme o to, 
aby na sraz rodáků byla vesnice „vyšperko-
vaná“, vypočítává Josef Doubek, který sám 
má spolu se svou manželkou na  zdárném 
průběhu občanských oslav významný podíl.

Letošní šestý ročník srazu rodáků a přátel 
Mužetic začal tak jako ty předchozí společ-
ným obědem. Podávala se vynikající pečínka 
z divočáka v kombinaci s klasickou vepřo-
vou, knedlík a  zelí. Mladý dobrovolnický 
personál hned po odnosu prázdných talířů 
hbitě servíroval mísy s obloženými chlebíčky, 
zákusky, zeleninou a ovocem. Zkrátka jak by 
to okomentovalo jeho veličenstvo „Já první“ 
v podání Jana Wericha z pohádky „Byl jednou 
jeden král“- „Chutí máme na vybranou!“

Před tím opravdovým rozpukem volné 
zábavy ještě všechny přítomné srdečně 
uvítal jménem realizační skupiny Josef Dou-
bek a popřál jim nezapomenutelné zážitky 
v příjemné, přátelské atmosféře. K posle-
chu a dobré náladě pak hostům vyhrávalo 
hudební těleso. O další kulturní doplněk se 
postarala taneční skupina ze Sedlice, která 
ve staročeských krojích na mužetické návsi 
předvedla pravou, nefalšovanou „besedu“. 
Taneční etuda fešných mládenců a spanilých 

dívek / pravda - po dvaceti a více letech / 
byla jako „vystřižená ze žurnálu“ a plným 
právem byla zhodnocena bouřlivým potles-
kem diváků.

Na šestém srazu rodáků a přátel Mužetic 
se nejen jedlo, nejen pilo, nejen prohlížely 
fotografi e a nejen povídalo. Společenský „dý-
chánek“ vzkřísil řadu vybledlých vzpomínek 
v hlavách pamětníků. Kupříkladu u  Josefa 
Flandery / 76 let /, původem z čp. 19. Ten se 
už v osmnácti letech odstěhoval do Prahy, kde 
posléze působil jako osvětlovač na Barran-
dově, ale na místo „her a malin nezralých“ 

se vždycky rád s láskou v srdci vrací. „Od té 
doby, co jsem odešel do důchodu, přebývám 
v Mužeticích od června do listopadu a vážně 
uvažuji o tom, že se zbavím pražského bytu 
a odstěhuji se sem natrvalo,“ říká sympatický 
penzista, „Vždyť tady mám své pevné kořeny. 
Pět školních ročníků jsem vychodil v neda-
leké holušické škole, zbývající tři v Sedlici. 
Moje maminka až do své smrti v 84 letech 
vzorně udržovala kapličku včetně jejího okolí, 
zvonila tady a zapojovala se do ochotnického 
divadla, které se hrálo na sále místní hospody 
„U Břicháčků“. Tatínek pracoval jako zedník 
hlavně v Sedlici a nejbližším okolí. Vypomá-
hal při řemesle ještě na odpočinku.. Naši jako 
malorolníci, kteří hospodařili na výměře 1 
hektaru a 40 arů, první vstoupili do JZD.“ Jak 
dále vzpomíná Josef Flandera, v Mužeticích 
vstupovali občané do JZD dobrovolně a bez 
problémů. „Za to se také naše vesnice dočka-
la jako první na blatensku prvního veřejného 
vodovodu. Brzy jsme tu taky měli spolu 
s Holušicemi elektrické osvětlení v době, kdy 
si o něm široké okolí mohlo nechat jenom 
zdát. Jenom zdát!,“ zdůrazňuje svůj výklad 
pan Josef. Vyhlášená prý byla i již zmíněná 
mužetická hospoda „U Břicháčků“: „Tady 
se scházelo obyvatelstvo Holušic, Sedlice 
i Škvořetic. Náš šenk měl prostě jméno a fun-
goval až do 80. let minulého století,“ nechává 
se slyšet pamětník, který se zúčastnil již 
třetího rodáckého srazu a oklasifi koval ho 
známkou „výborný“.

Paní Marie Panušková / 82 let / z  čp. 1 
z rodné obce nikdy neodešla. Zamlada pro-

dávala v prodejně Elektro Blatná, posléze dva 
roky ve škvořetickém obchůdku se smíšeným 
zbožím, odtud nastoupila do  zemědělství. 
Na mužetických srazech rodáků a přátel obce 
nikdy nechyběla. Naopak ochotně přiložila 
ruku a  spolu se sousedkami je pomáhala 
připravovat. „Letos to po nás už převzali ti 
mladí - a dělají to moc dobře,“ usmívá se spo-
kojeně paní Panušková, ke které se na stará 
kolena přistěhoval syn s rodinou.

Ve svém zajímavém vyprávění se dostala 
i ke květnu 1945, kdy se naše drahá vlast 
zbavila nacistických okovů: „U nás ve  vsi 
měli rádio jen dva občané- pan Maňhal 
a  soukromý obchodník pan Lindauer. Ten 
také 5. května všechny obeznámil s tím, že 
nastal konec protektorátu a našemu lidu se 
navrací svoboda. Propukla všeobecná radost. 
7. května se v Mužeticích objevili američtí dů-
stojníci. Před naším domem zaparkovali auto 
a postavili kuchyni. K nám chodili pro vajíčka 
a chléb, tatínkovi dávali cigarety a dětem 
čokoládu. Po dvou dnech se přesunuli do Sed-
lice. Záhy je vystřídali ruští vojáci. Také oni 
se chovali velice přátelsky- nabízeli nám 
jejich takzvaný „zdravý chléb“ a chtěli za to 
ten náš „nezdravý“. Maminka jim v kuchyni 
ohřívala konzervy. Rusové jezdili na blízkou 
pilu Hrubec, kde si řezali dříví a  to potom 
používali na  stavbu ubytovacího komplexu 
v Cerhonicích. Tam strávili celé léto.“

Jako děvče se paní Marie Panušková v roz-
jitřeném období jara 1945 spolu s ostatními 
dětmi učila leckdes: „Kvůli výrostkům z „Hit-
lerjungend“, kteří obsadili sedlickou školu, 
jsme nad učebnicemi a sešity seděli, kde to 
jen šlo- na faře, radnici, v hospodě „U Dolej-
šů“. Na škole v Holušicích prý vyučoval pan 
řídící Cvach: „Byl velice laskavý, ale také 
mu nechyběla přísnost. Když někdo zlobil, 
neváhal potrestat viníka švihnutím rákosky 
přes prsty. Jinak to ale byly krásné časy. 
Vedle výuky jsme s panem řídícím chodili 
na procházky do lesa, jezdili jsme na školní 
výlety,“ lesknou se podivně oči dobré muže-
tické babičce.

Šestý sraz rodáků a přátel obce Mužetice 
probíhal dlouho do noci a ve všech přítom-
ných zanechal nesmazatelné dojmy a hezké 
pocity. Každý, kdo si tady od srdce při hudbě 
zazpíval a pohovořil se svými kamarády, 
příbuznými, sousedy a známými, musel mít 
v těch chvílích rád život, i kdyby se za ním 
plížily přízraky stresu, trápení a  smutku. 
Takovou moc mají ony mužetické „dýchánky“ 
spřízněných duší. Ke všeobecné pohodě jistě 
přispěly i příznivé aktuality- jednak byl zřízen 
v Mužeticích osadní výbor čili samosprávný 
celek a pak- není vyloučeno, že se mužetičtí 
dočkají „zmrtvýchvstání“ místního obchodu. 
Ten se totiž nachází v objektu, který nyní 
zakoupila do soukromého vlastnictví jedna 
z účastnic letošního srazu a  ta se v  tomto 
ohledu vyjádřila nadějně.

I na malé obci se mohou dít velké věci. 
Mužetice jsou toho názorným příkladem. 
Stačí jen jedno- chtít!         Vladimír Šavrda

Setkání mužetických rodáků obohatiílo vy-
stoupení Měšťanské besedy Sdlice.
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Historie téměř detektivní.

Cikáni na Blatensku
Stopy historie nás dnes zavedou ke kočov-

nému etniku cikánů, které bylo v Čechách 
pronásledováno od konce 15. stol. Dokonce 
v roce 1697 byli prohlášeni za psance, takže 
je mohl zabít kdokoliv na potkání. Všechna 
tato opatření vznikala zejména z neporo-
zumění a  xenofobie z  cizí kultury, které 
se objevují i v první republice. V  roce 
1927 se Československem začala šířit 
panika z drobných krádeží a loupežných 
přepadení, která nikdo nepřisuzoval 
nezaměstnanosti z  ekonomické krize, 
ale tradičnímu cizímu prvku, cikánům. 

Oficiální autority se tomuto tlaku 
dlouho bránily, jak dokazuje zpráva 
presidia zemské správy v Praze (15. 4. 
1927) zmiňující se o rostoucí kriminalitě 
v jižních Čechách. Hledaní nejsou nijak 
specifikováni. Zemská správa vyslala 
do inkriminovaného regionu větší počet 
četníků, kteří měli vykonat rozsáhlé 
kontroly potulných obyvatel a zabránit 
panice. O cikánech zde není stále zmínky. 
Již 30. 4. přichází v odpověď zpráva z bla-
tenského velitelství, kde jsou zmíněna různá 
porušení volného pohybu nebo noční hodiny. 
Nakonec zprávy vrchní strážmistr Stejskal 
podotýká: „Cikáni v blatenském okrese vůbec 
přistiženi nebyli…“ Nicméně Písek ve stejné 
době zahlásil tlupu cikánů pod vedením 
Jakuba Vrby, alias Bagra, kteří měli páchat 
drobné krádeže převážně potravin a malých 
peněžních obnosů. Četníci ihned zorganizo-
vali zátah na území mezi Pískem, Týnem nad 
Vltavou, Českými Budějovicemi a Prachatice-
mi. Na akci ze 7. - 8. 5. bylo použito přes 200 
četníků rozmístěných do  zmíněných měst. 

Dokonce jim byli přiděleni psovodi, aby měli 
větší šanci polapit mobilního lupiče, který 
kočoval krajem. Blatenské velitelství mělo 
v  této situaci pouze hlídat hranici daného 
území. Za primární cíl zde nejsou zmíněni 
všichni cikáni, ale cikáni-lupiči. Další den vy-
dal okresní hejtman Antonín Čubr zprávu pro 
obecní zastupitelstva i veřejnost, kde chválil 
úspěch razie. Zmiňuje zde dokonce některé 
zastřelené cikány, avšak následné události 

nás přesvědčují o  jeho cíleném přehánění. 
Lze usuzovat, že se pokoušel využít média 
a šeptandu k uklidnění zveličené paniky.

Hlášení okresního četnického velitelství 
z Blatné z 28. 5. 1927 se zmiňuje o několika 
vloupáních do nádražních skladišť ve Lná-
řích a v Bělčicích, také do poštovního úřadu 
v Dožicích a  vykradení několika rolníků 
v období od 15. – 23. 5. Za pachatele jsou zde 
označeny dvě tlupy, Václava Šrámka z My-
slovic a  Jakuba Růžičky z Bukové. Znalost 
jmen dokazuje, že se tito cikáni pohybovali 
normálně mezi obyvatelstvem a vykonávali 

zde námezdní práce. Nebylo tedy těžké je 
nalézt, avšak svou mobilitou dokázali za-
skočit i blatenské četníky, kteří jejich stopu 
ztratili v lese u Třemšína. Zde byli dopadeni 
náhodou. Dne 26. 5. nadlesní Rupert narazil 
při honu na  lišku v  revíru „Karlův vrch“ 
na zmíněnou bandu Václava Šrámka a odvedl 
je do Bělčic. Cikánské ležení bylo prohledáno 
a nalezeny některé ukradené drobnosti. Při 
této příležitosti byla zadržena také tlupa 

chromého Jakuba Růžičky, avšak následně 
byla propuštěna, neboť nebylo nalezeno 
nic nelegálního. Následné měsíce již hlá-
šení četníků nezmiňují žádné výjimečné 
události a ani pohyb cikánů. Kočovníci 
šli nejspíš dál.

Další rok s příchodem sezóny polních 
prací přišli i  kočovní cikáni a  s nimi 
stejné zprávy jako v předchozím roce. 
Dokonce přetrvalo pojmenování „Ba-
grova banda,“ jejímž vůdcem měl být 
tentokrát Karel Vrba alias Růžička, bratr 
Jakuba Vrby. Jak se jejich případ vyvinul, 
již nevíme. Je zřejmé, že tito kočovníci 
zde nacházeli obživu ve formě námezdní 
práce, drobných řemesel či snad i magic-
kých úkonů. Jejich vnímání vlastnictví 

a zákonů v některých případech kolidovalo 
se zákonem, přesto nebyli na potkání vyhá-
něni či zabíjeni. Společnost první republiky, 
která si právem říkala moderní a multikultur-
ní, je přijala za svou součást a snažila se je 
začlenit. K tomu měly dopomoci legitimace 
pro cikány a lidi žijící cikánským způsobem, 
které byly vydávány od  roku 1927. Možná 
i dnešní postmoderní společnost překoná své 
předsudky vůči kulturně odlišným skupinám 
a poučí se z minulosti.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

Nejen o Svatomartinském víně 2015
Zdravím všechny přátele dobrého vína. Hned v úvodu tohoto 

krátkého článku bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že nadcházející 
svátek Sv. Martina potvrdí můj názor, který jsem již na stránkách 
Blatenských listů prezentoval: Vína letošního ročníku budou nejen 
dobrá, ale budou vynikající. Všichni víme, že příroda si s vinohradníky, 
tak jako s námi všemi a zemědělci především, opravdu tvrdě pohrála 
a ukázala nám, kdo je pánem na této zemi. A tak člověk – v tomto 
případě vinař – zachraňoval při sklizni to, co se po letošním extrémně 
suchém jaru i létě zachránit dalo. Dnes už snad můžeme prohlásit, 
podle zkušeností s  letošním burčákem a prvními doušky letošního 
mladého vína, že se vše podařilo. Díky pracovitosti, zkušenostem 
a schopnostem našich vinařů, kteří, jak věřím, dokázali zpracovat le-
tošní kvalitní a vysoce zdravé hrozny, může být velká část vín z letošní 
úrody nadprůměrná. A my, konzumenti a milovníci vína, budeme mít 
možnost si tato vína plnými doušky vychutnat. Věrni tradici, kterou 
jsme v Blatné probudili, budeme v blatenské Kaplance na svátek Sv. 
Martina opět ochutnávat mladá vína z letošní sklizně. Jako obvykle, 
přijede nás pozdravit i „Martin“ na bílém koni. Většina z Vás už ví, 
že myslím koně opravdového a nemluvím o sněhové nadílce. Ta, jak 
se zdá podle předpovědí počasí, spíše nepřijde. Ale kdo ví? Příroda 
je přece tak vrtkavá.

Historii vzniku tohoto svátku jsme v těchto listech již připomínali. 
Podle mých informací bude svatomartinské tradici věnován i další, 

historicky fundovanější článek, a tak snad jen připomenu myšlenku 
soucítění, kterou by v nás svátek Sv. Martina měl vyvolat. Myšlenka 
soucítění je díky médiím v poslední době omezována na problém 
„uprchlíků“. A  tak zapomínáme na  jiné, nám blízké. Příkladem je 
zejména Ukrajina. Statisíce lidí, možná miliony, budou prožívat le-
tošní zimu v katastrofálních podmínkách. A protože sám neumím dát 
odpověď na všechny otázky, které před nás dnešní doba staví, chtěl 
bych, abychom si v této poměrně vyhrocené době zachovali při snaze 
pomoci potřebným nejen sebekritický pohled, ale i dostatečnou úctu 
jeden k druhému, k naší evropské historii i sami k sobě. Tenhle národ 
měl příliš složitou historii a podle mého názoru nikomu neprospěje, 
pokud se budeme vzájemně osočovat a rozdělovat na „sluníčkáře“ 
a „xenofoby“. Tak jednoduché to nikdy nebylo a nebude, a tohle téma, 
ač vysoce aktuální, nás odvrací od řešení jiných problémů, souvisících 
s hodnotami svobody a demokracie. Abychom o tyto hodnoty nepřišli 
dříve, než jich skutečně dosáhneme.

Těším se na setkání s Vámi ve středu 11. 11. v 11 hodin v blatenské 
Kaplance, kde budeme moci připít na zdraví nás všech. Těším se, že 
se s mnohými z Vás společně setkáme i později, třeba v mé vinotéce, 
protože skutečně věřím, že láska k vínu lidi spojuje. 

Milan Žíla

Cikáni za první republiky, ilustrační foto.
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Kulturní  kalendář��

7. 11. SOBOTA | 21:00 |
DJ ELEQTRONIQ night
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT: LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Typicky sarkastický britský humor, 
vypointované dialogy, ironický a zá-
roveň decentně dojemný příběh, to 
vše můžete sledovat v divadelní in-
scenaci Ledňáček divadla Ungelt v 
podání hvězd českého divadelního a 
filmového nebe. Předprodej: infocen-
tru, recepce Městského muzea, www.
ckvb.cz. 

14. 11. SOBOTA | 21:00 |
XAVIER BAUMAXA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

19. 11. ČTVRTEK | 18:30 |
60 LET FOTOKLUBU KAMFO 
BLATNÁ
Předsálí, kino Blatná
Vernisáž výstavy fotografií současných 
členů klubu.

21. 11. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tä�e: KAŽDÝ DEN 
ŠŤASTNÝ DEN! DERNIÉRA!!!
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

SDO v Blatné 
Předprodej - Infocentrum Blatná

24. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
HECHT ENSEMBLE
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Komorní orchestr Hecht Ensemble 
hraje repertoár od baroka po 20. stole-
tí ve složení klavír, housle, viola a vio-
loncello. Ensemble je složen ze členů 
České Filharmonie a mladé talento-
vané a energické pianistky Ivy Rakové. 
Předprodej: infocentru, recepce Měst-
ského muzea, www.ckvb.cz.

6. 11. PÁTEK | 20:00 |
KOZA
Drama / Road movie v ppvodním zně-
ní | Slovensko / Česko 2015 | 75 min | 
Nevhodný mládeži do 12 let | 70 Kč

8. 11. NEDĚLE | 15:00 |
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
Peanuts ve filmu 3D
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
Rodinný v českém znění | USA 2015 | 140 
Kč

11. 11. STŘEDA | 18:00 |
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller 
v původním znění s titulky | Velká Bri-
tánie / USA 2015 | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 100 Kč

13. 11. PÁTEK | 20:00 |
PARANORMAL ACTIVITY: THE 
GHOST DIMENSION
Horor v původním znění s titulky | USA 
2015 | 83 min | Nevhodný mládeži do 
15 let | | 110 Kč

18. 11. STŘEDA | 19:00 |
MUŽ NA LANĚ 3D
Drama / Životopisný / Dobrodružný 
/ Thriller v původním znění s titulky | 
USA 2015 | 123 min | Mládeži přístupný 
| 130 Kč

20. 11. PÁTEK | 20:00 |
STEVE JOBS
Drama / Životopisný v původním znění 
s titulky | USA 2015 | 122 min | Nevhod-

ný mládeži do 12 let  | 120 Kč

22. 11. NEDĚLE | 15:00 |
Jo Nesbø: DOKTOR PROCTOR 
A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Rodinný v českém znění | Norsko 2014 
| 87 min | 90 Kč

Městská knihovna Blatná

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

6. 11. PÁTEK | 16:00 |
SNOW FILM FEST
Velký sál, KCAŽ
Pásmo špičkových filmů o extrémním 
lyžování, zimním lezení, snowboardin-
gu, snow-kitingu a dalších zimních ra-
dovánkách. Vstup volný.

8. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OD MAMINKY CHUTNÁ 
NEJLÍP!
Kavárna, KCAŽ
Soutěž v pečení pro babičky, maminky 
s dětmi, zkrátka pro každého, kdo rád 
peče. Upečte buchtu, koláč nebo záku-
sek a přijďte si zasoutěžit.
Soutěžíme ve více kategoriích o zají-
mavé ceny!
Začátek v 15:00. Evidence uchazečů 
od 14:00. Pro více informací volejte na: 
603 395 160.
Pořádáme spolu se ZŠ TGM a Domo-
vem pro seniory.

10. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: 
HIPHOP - ERACE
Kavárna, KCAŽ
Může se soubor seniorů a seniorek, 
jehož věkový průměr se blíží devade-
sátce a skoro všichni členové vlastní 
umělou kloubní náhradu, úspěšně zú-
častnit hiphopové taneční soutěže?

12. 11. ČTVRTEK | 14:00 |
ŽIVOT A PŘÍRODA V UGANDĚ
Velký sál, KCAŽ
Cestopisnou přednášku pro veřejnost 
pořádá STP Blatná. Přednáší RNDr. 
Petr Pavlík.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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12. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT
Suterén, KCAŽ
Výroba diářů na rok 2016 a PF přání s 
Verčou Teskovou.

19. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ

20. 11. PÁTEK | 17:00 |
DUO MAMI: RYBÍ HODY
Kavárna, KCAŽ
Gastronomický večer s ochutnávkou, 
kde se můžete těšit na kapří tatarák, 
rybí karbanátky, kapří hranolky, atd. 
Uvádí Duo MaMi v doprovodu kapely 
Z Vršku. Vstupné: 100/50 Kč(ZTP), v 
ceně je ochutnávka.

25. 11. STŘEDA | 18:00 |
POVÍDÁNÍ O VČELÁCH A 
VČELAŘSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Jak vypadá život v úle, jak získáváme 
med nebo k čemu jsou pro nás včely 
užitečné? Přijďte na povídání o včelím 
světě.

1. – 30. 11. | OK – OTEVŘE-
NÁ KAVÁRNA | VÝSTAVA | 
50 LET DDM V BALTNÉ
Výstava k 50ti letům existence DDM v 
Blatné. Výstava je otevřena pouze po 
dobu konání akcí v Komunitním centru. 
Program naleznete na www.ckvb.cz. 

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa  17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY 
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE
Pátek 17:00 FRANCOUZŠTINA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:30 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Velká klubovna, KCAŽ
Funguje pod vedením DDM, kde nalez-
nete také přihlášky.

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
INTENZIVNÍ KURZ JÓGY PRO 
ŽENY MOHENDŽODÁRO, 
1. STUPEŇ
Velká klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte: 
terapieslunecnice@seznam.cz nebo 
na tel:  774 440 062

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
CVIČENÍ PRO DĚTI: 
POHÁDKOVÁ JÓGA
Velká klubovna, KCAŽ

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 
STŘEDY | 08:00-12:00 |

SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 – 11:00 |
ÚŘAD PRÁCE: PORADNA PRO 
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK 
| 14:30 - 15:30 | 
PŘEDŠKOLÁČEK
KCAŽ, malá klubovna
Kurz pro předškolní děti probíhá 
každý sudý pátek pod vedením Petry 
Tuháčkové

ÚT – NE | 10:00 - 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP ZDARMA

26. 11. - 31. 1. ÚT - NE 
| 10:00 - 17:00 |
HEJ, VÁNOCE! ZVYKY A 
TRADICE OD MARTINA PO 
TŘI KRÁLE
Městské muzeum Blatná
Výstava, která provede malé i velké 
zapomenutými předvánočními a vá-
nočními obyčeji.

 Výstavy

 Těšte se

26. 11. ČTVRTEK | 17:00 | Vernisáž 
výstavy
Výstava, jako velký interaktivní kalen-
dář, provede malé i velké návštěvníky 
lidovými předvánočními a vánočními 
obyčeji. Kromě zajímavých pranostik 
a rčení se dozvíte další užitečné in-
formace, například: jak předpovědět 
počasí na příští rok, věštící metody pro 
vdavekchtivé slečny, kdo byla Peruch-
ta  a jak vypadaly obchůzky Lucek. Ně-
které tradiční vánoční zvyky si budete 
moci sami vyzkoušet. Prostě výstava 
pro každou rodinu!

ADVENT V BLATNÉ:

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – 
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Musica Bohemica je komorní soubor s 
třicetiletou tradicí. Jeho základní slo-
žení je třináctičlenné, může se však 
rozšířit a provádět i projekty s více jak 
sedmdesáti členy včetně sboru. Díky 
tomu může interpretovat hudbu ši-
rokého záběru od vrcholného baroka 
přes velké oratorní formy klasicismu 
až k hudbě současné. Zvláštní a ojedi-
nělá je interpretace a zpracování ano-
nymní a lidové hudby. Musica Bohe-
mica je častým hostem v zemích celé 
Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem 
a zakladatelem souboru je Jaroslav 
Krček. Je všestranným hudebníkem, 
kromě dirigování komponuje, hraje 
na mnoho hudebních nástrojů, zpívá 
a dokonce vyrábí pro potřeby souboru 
nové nástroje.

13. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
A KONCERT ŽESŤOVÉHO 
KVARTETA JOSEFA KUNTA
Nádvoří zámku Blatná

26. 12. SOBOTA | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hraje: Písecký komorní orchestr.
Tradiční Českou mši vánoční zahraje 
Písecký komorní orchestr v kouzelném 
prostředí blatenského kostela
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sport�� Historie 25 let a úspěchy klubu potápěčů v Blatné
Klub potápěčů Blatná se od svého založení v roce 1990 zúčastňuje pravidelně Mistrovství 

republiky v lovu ryb na nádech. Jedná se o sport, který je znám pod mezinárodním názvem 
Spearfi shing. Od samého počátku se blatenští závodníci umísťují na nejvyšších stupních, a to 
i v konkurenci mnohem větších potápěčských klubů z měst jako jsou Praha, České Budějovice, 
Hradec Králové, Pardubice a další. 
Historie Mistrovství České republiky JEDNOTLIVCU Historie Mistrovství České republiky DRUZSTEV

1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo
1991 Chalupský Vyšín st. Barták 1991 Praha I. Česká Lípa Praha II.
1992 Říha st. Ploner Fleischmann 1992 Blatná I. Neptun I. Aqua Praha
1993 Drozd Barták Vyšín ml. 1993 Pardubice I. Aqua Praha Česká Lípa
1994 Fleischmann Barták Kašpárek 1994 HK I. Sokoj Praha Neptun I.
1995 Hlubuček Drozd Stichenwirth 1995 HK I. Blatná I. Aqua Praha
1996 Hlubuček Fleischmann Říha st. 1996 HK I. Blatná I. Sokoj Praha
1997 Říha st. Drozd Barták 1997 Sokoj Praha Pardubice I. Blatná I.
1998 Stichenwirth Drozd Stružka 1998 Blatná I. HK I. Pardubice I.
1999 Říha st. Polesný Hons 1999 Blatná I. Praha I. Pardubice I.
2000 Polesný Homola John 2000 Sokoj Praha YMCA Praha Pardubice I.
2001 Křída John Trejtnar 2001 Neptun I. Pašáci Orca ČB
2002 Drozd Princ Homola 2002 Pardubice I. HK II. Blatná II.
2003 Polesný Herma Barták 2003 Blatná I. Sokoj Praha Česká Lípa
2004 Říha st. Fleischmann Sedláček st. 2004 Blatná I. Pardubice I. HK I.
2005 Jalovecký Fleischmann Kostka 2005 HK I. Blatná II. Pardubice II.
2006 Hlubuček Drozd Jalovecký 2006 HK I. Pašáci Blatná I.
2007 Pazderník Drozd Říha st. 2007 Neptun II. Blatná I. Neptun I.
2008 Jána Faja Říha st. 2008 Blatná I. Blatná II. Neptun II.
2009 Fleischmann Rejda Říha ml. 2009 Blatná I. Blatná II. HK I.
2010 Jána Pazderník Říha ml. 2010 Blatná I. Blatná II. Neptun I.
2011 Říha st. Říha ml. Sedláček st. 2011 Blatná I. Blatná II. Pardubice I.
2012 Drozd Říha ml. Dolejš 2012 Blatná I. Blatná II. Pardubice I.
2013 Fleischmann Říha ml. Faja 2013 Blatná I. HK I. Blatná III.
2014 Říha ml. Drozd Dolejš 2014 Blatná I. Pardubice I. Blatná III.
2015 Říha ml. Fleischmann Drozd 2015 Blatná I. Pardubice I. HK I.

Hlavními sponzory posledních let a velkou pod-
porou jsou Město Blatná, společnost Leifheit 
s.r.o. a Svaz potápěčů České republiky.

Stručná pravidla
Závodí se v zatopeném lomu, kde jsou mož-

nosti omezeny hloubkou – v našem případě 
cca maximálně 22 metrů, průměrnou teplotou 
vody okolo 11 stupňů a viditelností, která závisí 
na mnoha faktorech (v průměru okolo 2-3 metrů). 
Střílí se pouze nasazená, předem zakoupená ryba 
– kapr. Závodníci závodí nejen v  jednotlivcích, 
ale i v 3členných družstvech. Každý závodník 
musí za vymezený čas 3 x 40 minut ulovit co 
největší množství ryb (pouze kaprů), kdy důležitá 
je i váha, jelikož každý gram ryby = bod. Vše se 
odehrává na nádech a není tedy povolen dýchací přístroj. Závody podléhají přísným regulím, 
jelikož k lovu je použita harpuna.

----------
První říjnový víkend proběhl další závod Mistrov-

ství republiky – Pohár Trhové Kamenice.
Závod vyhrálo družstvo Pardubice I. , druhé místo 

obsadila Blatná I. ve  složení Karel Říha st., Karel 
Říha ml. a Jan Rejda a třetí skončil Neptun České 
Budějovice. Všechny tyto týmy ulovily stejný počet 
16 ryb, rozhodovala pouze váha.

V  jednotlivcích se nejvíce dařilo Karlu Říhovi 
ml. z Blatné I s 8 ulovenými rybami a 13.710 body. 
Na druhém místě skončil P. Flosman z  Českých 
Budějovic (13.100 bodů) a stupně vítězů doplnil K. 
Hons z Pardubic (12.726 bodů).

V celkovém součtu a  tedy Mistrem republiky 
v jednotlivcích se stal Karel Říha ml., který ob-

Jan Podlešák – 
2. místo na Přeboru 
České republiky 
starších žáků

V sobotu 24. října se konal v Jičíně vrchol 
věkové kategorie starších žáků – Přebor 
České republiky starších žáků pro rok 2015. 
Z Blatné se na  tento turnaj kvalifi kovala 
trojice závodníků – Pavel Urban, Ladislav 
Matějka a  Jan Podlešák. Zatímco Pavlovi 
s Láďou se nedařilo podle představ, Honza 
předvedl skvělý výkon.

Honza na-
s t o u p i l  j i ž 
do prvního zá-
pasu v  hmot-
nostn í  kate -
gorii do  66 kg 
uvolněně a bylo 
vidět, že ner-
vozitu nechal 
hodně daleko. 
Soupeř, který 
na turnaj dora-
zil z  hlavního 
města, nedo-
stal od Honzy 
an i  pros tor, 
aby ukázal, co 

v něm je. Druhý 
zápas byl daleko vyrovnanější. Soupeř kladl 
vytrvalý odpor a zápas byl skutečně bojem, 
a to až do poslední minuty. Tím, kdo si na-
konec připsal vítězství, byl blatenský borec, 
který se tak mohl vrhnout do boje o fi nále. 
V  semifinále čekal na Honzu překvapivý 
soupeř ze Zlína, který porazil favorizovaného 
protivníka a vystavil mu tak stopku v cestě 
za  zlatem. Honza si s ním ale věděl rady. 
I když soupeř měl mnohem větší sílu, tak 
na něj platila mrštnost a zkušenost blaten-
ského judisty.

Finále bylo bohužel jasnou záležitostí. 
Soupeř z Vysočiny měl převahu od začátku 
střetnutí. Honza se sice snažil prosadit si 
svůj styl boje, ale soupeř byl razantně proti. 
Vybojoval si tedy titul a blatenský borec 
zakončil své působení na úspěšném Přeboru 
České republiky starších žáků pro rok 2015 
skvělým 2. místem.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

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

Lukáš Kocourek

Jan Podlešák.
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hájil loňské umístění. Vicemistrem je Jiří Fleischmann z Hradce Králové a na třetím místě 
se umístil Ivan Drozd z Pardubic. Blatenští závodníci dále obsadili 5.-7. místo (Josef Kostka, 
Karel Říha st., Petr Sedláček).

Blatenský tým I prodloužil vítěznou šňůru, kdy vyhrál Mistrovství republiky posledních 
8 let! U všech těchto titulů byli Karel Říha st. i ml. Druhé místo získalo družstvo Pardubice 
I a třetí místo Hradec Králové I.

Gratulujeme všem blatenským závodníkům a v dalších závodech přejeme podobné úspěchy.
V listopadu začínají ve strakonickém bazénu pravidelné tréninky jak nádechového, tak 

i přístrojového potápění. Na jaro 2016 je připravena další prezentace pro zájemce vč. možnosti 
vyzkoušení za účasti a dozoru kvalifi kovaných členů. V případě zájmu je možné se obrátit 
na email karlos.rr@seznam.cz                                                                                   EK

Výsledky našich týmů za poslední dva týdny
Muži „A“ Osek B – Blatná 1:2 (1:2) Jiřinec, Křivanec O.
Muži „B“ Lnáře – Blatná 4:4 (3:3) Rubáš D., Zíka, Míka, Bulka M.
Ženy Blatná – MABAPA nehráno soupeřky k utkání nenastopily
Dorost  Vacov – Blatná  6:1 (4:0) Říha J.

Žáci st. Blatná – Volyně 9:0 (5:0) Maleček 3x, Tvrdý 2x, Habada, 
Uldrich,  Hrádek A., Pícha

Žáci ml. Blatná – Volyně 11:0 (4:0)
Šejvar 3x, Bulka A., Říha V., 
Krátký O., Šmat, Fiřt, Vaněčková, 
Říha P., Drnek

Přípravka 
st. „A“ Blatná A – Blatná B 5:7 (4:3) Bulka V. 2x, Fejtl Michal, Bláha, 

Obleser
Přípravka 
st. „B“ Blatná A – Blatná B 5:7 (4:3) Krátký P.3x, Hůrka 2x, Outlý J., 

Novotný
Přípravka 
ml. „A“ ukončení podzimu OPPM 1. místo

Přípravka 
ml. „B“ Volyně – Blatná 6:2 (4:1) Choura, Matějka

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná – Milevsko B 0:2 (0:1)
Muži „B“ Poříčí – Blatná 4:1 (2:0) Brabec
Ženy Kaplice – Blatná 2:1 (1:1) Nagyová
Dorost  Netolice – Blatná 1:0 (0:0)

Žáci st. Vacov – Blatná 1:5 (0:4) Cheníček 2x, Fořt L., Pícha, 
Maleček

Žáci ml. Vacov – Blatná 2:2 (1:2) p.k. 0:3 Fiřt, Krátký O.

Přípravka 
st. „A“ Bavorov – Blatná 6:13 (4:8)

Vávra 4x, Fejtl Michal 4x, Bláha 
2x, Prokopius, Merhaut Zdeněk, 
Merhaut Jan

Přípravka 
st. „B“ Blatná – Dražejov 3:7 (2:5) Kostohryzová 2x, Outlý J. 2x

Přípravka 
ml. „A“ Blatná – Volyně 7:4 (5:3) Říha T. 4x, Vaněček 2x, Čížek

Přípravka 
ml. „B“ Blatná – Vodňany 6:9 (2:4) Kubát 2x, vlastní 2x, Choura, 

Eliáš

V SOBOTU 14. 11. 2015 HRAJE „A“ TÝM DOMA OD 13.30 HODIN.

SOUPEŘEM BUDOU FK VODŇANY

Telefon: 380 423 634
Mobil:    607 760 407

27.11.  B.A.S.,
         Zčistajasna
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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

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

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

 řidič nákladního vozidla - potřebný řidičský 
průkaz skupiny C a E. Nové vozidlo, práce 
jen přes týden a pouze v EU, dobré platové 
podmínky. Nástup od 4. 1. 2016

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

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

interiery@interiery-schodiste.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 

v nové zástavbě na sídlišti 

Nad Lomnicí, 

2. patro s výtahem, balkon, sklep.

Tel.: 383 421 239

Rizikové kácení
prořez větví, ošet-
ření stromů, kácení 
v těžko dostupných 

místech
(mnoholetá zkušenost)

info tel: 602 934 526
m.cvaky@seznam.cz
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochutiny

Svatomartinská a mladá vína 2015
18 druhů stáčených vín

Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30
So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516
B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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

Cukrárna Kavárna Segafredo 
V Blatné – firma Anna Fišerová 

 

P IJME 
 

PPPRRROOODDDAAAVVVAAA KKKYYY   
M sí ní p íjem od 14 000 ÷ 16 000,- K  

 

Nevyu ené v oboru zau íme. 
Možnost ubytování na dvoul žkovém pokoji. Po delší vzájemné 
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0. 
P i špatné dostupnosti do zam stnání, možnost svozu. 
P ijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE. 
Možnost p ivýd lku na vedlejší pracovní pom r. 

 

Kontakt: Anna Fišerová osobn , nebo na tel.: 602 659 545 
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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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