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ZA BLATNOU KRÁSNĚJŠÍ? 
Čekáte-li, že nyní přijde výčet investic, které naše město zve-

lebí, budete zklamáni. 
Poslední dobou mám pocit, že největším hitem tohoto podzimu 

je, kolik se v Blatné zničí lamp veřejného osvětlení, odpadkových 
košů, dopravních značek, kde bude největší kopice odpadků. 
Pro Vaši ilustraci, opravy mobi-
liáře od začátku roku 2015 stály 
město téměř 70.000,-Kč. To jsou 
fi nance, které mohly být použity 
na  vybavení školek, na  zakou-
pení nových laviček nebo třeba 
na  projektovou dokumentaci 
skate hřiště, po kterém blatenská 
mládež dlouhodobě volá.

 Ptám se, co si dokazuje ten, 
kdo zlomí lampu veřejného osvět-
lení či ukopne odpadkový koš? 
Zda mu dochází, že pokud zničí 
značku STOP u vjezdu na hlavní 
silnici, může zapříčinit dopravní 
nehodu a ohrozit na životě třeba 
své blízké. Ale nechci se zaobírat hlupáky, kteří se mezi námi 
vždycky najdou. Spíše se chci pozastavit nad naší lhostejností. 
Poslední víkend byla mimo jiné ulomena dopravní značka na jedné 
z nejfrekventovanějších ulic v Blatné, na ulici B. Němcové, a to 
přibližně mezi 21.00 – 22.30 hodinou.  Nikdo nikoho neviděl, 

nikdo neotevřel okno, nekřikl, nikdo ani anonymně nezavolal 
Policii ČR. Tolik se bojíme, že se raději schováme za záclonu? 
Pak se ale nemůžeme divit, že budeme mít město posprejované, 
poničené od vandalů. 

Používá se pojem sociální kontrola. Ve slovníku cizích slov najdete 
vysvětlení „Sociální kontrola pat-
ří mezi mechanismy procesu so-
cializace, které určují, co je v jed-
nání mezi lidmi správné a žádou-
cí a naopak“.  Tento pojem není 
tak těžké pochopit, ale musíme 
chtít. Pokud budeme mlčky při-
hlížet, jak maminka s dítětem 
rozbalí čokoládu a hodí papír 
metr od odpadkového koše, jak 
zkouší parta mladých, kdo doho-
dí dál plechovkou od coca-coly, 
budeme mít město nevlídné a špi-
navé, protože i kdybychom přijali 
další zaměstnance na technické 
služby nebo posílili městskou 

policii, situace se nezmění. 
Všichni se oháníme demokracií, svými právy a svobodou, ale 

svoboda má velmi křehké hranice. Svoboda každého máchat 
rukama končí tam, kde začíná nos někoho jiného.  

Bc. Kateřina Malečková - starostka města
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Aktual ity��
Poděkování

Mnohokrát děkuji za blahopřání k mému 
životnímu jubileu.

Kamil Kropáček Blatná

Upozornění pro 
návštěvníky 

zámeckého parku
Od 1.12. 2015 se bude zámecký park 

z bezpečnostních důvodů zamykat vždy 
od 18.00 do 6.00 hodin následujícího dne. 
Od 1.4. 2016 od 20.00 do 6.00 následu-
jícího dne. 

SVATÁ KATEŘINA ( 25.11. ) CHODÍVÁ 
RÁDA BÍLE PŘIODĚNA

  Pravdivost této pranostiky si ověříme 
až v příštím týdnu, zatím se zdá, že teplý 
podzim ještě nějakou chvíli potrvá... Ale co 
není, může být!

Počasí zatím opravdu nepřipomíná blížící 
se konec měsíce listopadu a nastávající pří-
chod ADVENTU. My se však přesto pomalu 
ponořujeme do vánočního času našich před-
ků a kousek z té jejich atmosféry bychom vám 
chtěli nabídnout.

STAROČESKÉ VÁNOCE S VŮNÍ MEDU 
2015 - POZVÁNKA - tř. J.P. Koubka 3

Letošní vánoční prodej zahájíme v so-
botu 28. listopadu od 9.00 hodin. V dal-
ších dnech bude otevřeno: středy od 9.00 
-14.00 hod., čtvrtky a pátky  od 13.00 
- 17.00 a soboty od 9.00 do 13.00 hod.

Základem naší nabídky jsou tradič-
ní vánoční ozdoby a dekorace našich 
předků a výrobky českého uměleckého 
řemesla.  Věříme, že si také v letošním 
roce  k nám najdete cestu - všichni jste 
srdečně zváni, přijďte se na chvíli odre-
agovat od vánočního shonu.

OZDOBY Z VIZOVICKÉHO TĚSTA
  Budou samozřejmě také součástí naší na-

bídky. Zlatavé výrobky z tohoto těsta zkrášlí 
vánoční stromečky a  štědrovečerní stůl. 
Mnozí z vás jste je již jistě s dětmi zkoušeli, 
práce připomíná modelování z plastelíny 
nebo hlíny.  Nadcházející dlouhé večery jsou 
pro takovéto činnosti jako stvořené. Ještě nás 
netíží nesplněné úkoly a netlačí čas.

Něco z tajů příprav těchto ozdob:
35 - 40 dkg hladké mouky, 2 dcl vody, 

můžeme přidat 1 lžíci octa. Zpracujeme 
do  vláčného těsta, které se nesmí lepit 
na  ruce, je poměrně tuhé. Vodu přiléváme 
postupně. Pozor, trvá to docela dlouho a nedá 
se ošidit.(min. 30 - 40 min.) Poté zabalíme 
do vlhkého pláténka a dáme do igelitového 
sáčku na několik hodin (alespoň 2) odpoči-
nout. A můžeme tvořit: zvířátka, svícínky, 
sluníčka, hvězdičky nebo přímo celý betlém. 
Těsto se zdobí stříháním nůžkami nebo naře-
záváním nožem. Musíme ale neustále dbát, 
aby nebylo dlouho na vzduchu, rychle osychá, 
proto i rozpracované přikrýváme vždy zlehka 
vlhkým plátýnkem, aby se stále dobře spojo-
valo.(jednolivé části - hlavička, ouško apod.) 
Pokud se  dobře nelepí, trošku ho můžeme 
potřít vodou. Doplňujeme kořením - očička, 
čumáček. Hotové výrobky necháme oschnout 
a  až poté potíráme rozšlehaným vejcem. 
Sušíme při max. 50 - 70 stupňů. Zpočátku  
raději méně, těsto by se nafukovalo, kazil by 
se jeho tvar, ke konci můžeme teplotu přidat, 
aby hezky zezlátlo. Sušíme dlouho, podle síly 
těsta min. 3 a více hodin.
www.lidoveremeslo.cz,
obchod@lidove-remeslo.cz
PŘIŠEL SVATÝ ONDŘEJ, NAPOSLED SE 
OHŘEJ, POTOM ZIMĚ JIŽ JEN NA PEC, 
MÁŠ NADĚJI UTÉCT

Eva Fučíková, lidové řemeslo

PP O Z V Á N K A 
 na 

 V Á N O  N Í   V Ý S T A V U 
  

Srde n  zveme na prodejní váno ní výstavu 
prací žák  ZŠ TGM Blatná, která se uskute ní ve dnech 

 

ve tvrtek 26. 11. 2015 
a v pátek  27. 11. 2015 

od 9.00 do 16.00 hod. 
v hale školy 

 
Výstava bude zahájena ve tvrtek 26. 11. 2015 v 9,00 hodin 

vystoupením d tí z II. B a kytarového kroužku. Sou ástí 
výstavy bude sout ž O nejkrásn jší váno ní ozdobu. 

Sout žní výrobky odevzdávejte v ŠD III. do 24. 11. 2015. 
                                     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T šíme se na Vaši návšt vu! 
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Zprávy
z radnice

Informace ze Zastupitelstva 
města Blatná (ZM)

ZM projednává mimo jiné i majetkové záležitosti. ZM na svém 10. 
zasedání projednávalo uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene 
a o zřízení věcného břemene výtlačného řadu v ul. Čechova - u okálů. 
Jedná se o převedení věcného břemene vedení výtlačného řadu ze 
současného oprávněného na město Blatná. Celá stavba výtlačného 
řadu bude na základě darovací smlouvy převedena do majetku města, 
což zastupitelstvo odsouhlasilo na svém březnovém zasedání. Dalším 
bodem jednání bylo odkoupení pozemků v  lokalitě Ve Škalí, které 
by měly v budoucnosti sloužit s dalšími, v minulosti odkoupenými 
pozemky, jako další sběrný dvůr, kompostárna apod. ZM bylo odsou-
hlaseno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem 
Blatná a společností E.ON Distribuce, a.s. na prodej pozemku pro 
stavbu trafostanice v lokalitě Za Malým vrchem, která bude sloužit 
pro připojení mimo jiné i nových rodinných domů. Dále se ZM vzdalo 
předkupního práva k objektu, který je umístěn v areálu zahrádkářské 
kolonie Jezárky. Vzhledem k  tomu, že město Blatná je vlastníkem 
pozemků tohoto areálu, musí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník majitelé v případě prodeje svého objektu, nejdříve tento 
nabídnout vlastníkovi pozemku.

Zastupitelstvo města dále vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2015 o  zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných 
hudebních produkcí a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o  zá-
kazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných 
prostranstvích. Se zněním těchto vyhlášek Vás seznámíme v příštím 
čísle Blatenských listů. 

Informace
Vážení občané, 
Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání dne 11. 11. 2015 

schválilo Směrnici č. 9/2015 – Pravidla pro poskytování dotací na pod-
poru mezinárodní spolupráce s městem Blatná (dále „Pravidla“) a to 
s účinností od 1. 1. 2016. Žadatelé o dotaci mohou podávat žádosti 
na předepsaných formulářích nejpozději do 31. 10. běžného roku. 
Elektronická podoba žádosti o přidělení dotace, vzoru smlouvy 
o poskytnutí dotace a  formuláře vyúčtování poskytnutí dotace je 
zveřejněna na webových stránkách města http://www.mesto-blatna.
cz/mesto/mezinarodni-spoluprace/. 

Ing. Jana Kroupová, tajemnice MěÚ
Znění směrnice:

Směrnice č. 9/2015
Pravidla pro poskytování dotací na podporu

mezinárodní spolupráce s městem Blatná (dále jen 
„Pravidla“)

Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tuto 
vnitřní směrnici č. 9/2015 „Pravidla pro poskytování dotací na pod-
poru mezinárodní spolupráce s městem Blatná (dále jen „Pravidla)“.

I. Účel dotace
Podpora aktivit, které vedou k navázání, udržování, rozšíření 

a zkvalitnění mezinárodní spolupráce s městem Blatná a  to v ob-
lastech kultury, vzdělávání, sportu, cestovního ruchu, péče o děti 
a mládež, výměny znalostí, zkušeností a propagace.

II. Zdroje
Zdrojem pro poskytování dotace jsou fi nanční prostředky města. 

Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení celkové částky 

v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Zastupitelstvo města 
nebo Rada města může v konkrétních případech rozhodnout o po-
skytnutí dotace v průběhu roku v případě události, kterou nebylo 
možné naplánovat. 

III. Použití dotace
Dotace bude poskytována pouze na úhradu nezbytných nákladů 

a lze hradit následující výdaje:
- mzdy a ostatní osobní náklady související s výměnným táborem 

dětí
- občerstvení
- ubytování
- jízdné, doprava
- vstupenky na sportovní, kulturní akce 
- dárky
- náklady tlumočníka

IV. Poskytnutí dotace
Dotace se v souladu se zákonem o obcích poskytují občanským 

sdružením a jiným právnickým a fyzickým osobám (dále jen žadatelé) 
k podpoře aktivit uvedených v článku 1.

Žádost o udělení dotace mohou podat žadatelé, kteří působí 
na území města Blatná a jejich aktivity jsou v zájmu města.

V. Termíny pro podání žádosti o dotace
1) Žádost o dotaci předloží žadatel nejpozději do 31. 10.  běžného 

roku (rozhodující bude datum na podacím razítku MěÚ), pokud má 
být poskytnuta v průběhu následujícího roku. Na později podané 
žádosti nebude brán zřetel.

2) Doručení žádosti:  
- poštou na adresu MěÚ Blatná
- osobně na podatelnu MěÚ Blatná  (na kopii bude datováno 

potvrzení o přijetí žádosti)
- elektronicky do datové schránky:  IDDS  ih3bzwr

3) Žádost o přidělení dotace je vždy adresována na
-  tajemníka MěÚ Blatná
- elektronická podoba žádosti je zveřejněna na 

http://www.mesto-blatna.cz/mesto/mezinarodni-spoluprace/ 
(viz. příloha č. 1)

4) Jako nedílnou součást žádosti žadatel předloží:
- kopie platných dokladů o právní subjektivitě právnické osoby 

(doklad o  registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy 
nebo statut) a  jejím statutárním zástupci (např. jmenování, 
pověření, plná moc), v případě fyzické osoby kopii platného 
občanského průkazu. 

Bez těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového řízení.
5) Tajemník zkontroluje, zda žádost předložená žadatelem obsa-

huje všechny náležitosti. Chybí-li některé požadované náležitosti, 
vyzve žadatele, aby je do 10 pracovních dnů doplnil. Pokud žadatel 
nedoplní ve stanovené lhůtě, žádost se vyřadí.

VI. Posuzování dotace a přidělení dotace
1) Předpokladem poskytnutí dotace (převodu prostředků na účet 

žadatele) je vyrovnání veškerých nároků k rozpočtu města, tedy také 
správně a ve stanoveném termínu předloží vyúčtování, pokud byly 
žadateli poskytnuty fi nanční prostředky v předchozím roce.

2) Kritéria pro posuzování žádostí:
- kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu
- nezbytnost a užitečnost pro občany města, komplexnost
- počet osob, mládeže škol zapojených do projektu či akce, 

spolehlivost
- míra fi nancování celkového rozpočtu ze zdrojů mimo dotace

3) Se žadateli, jimž byly dotace RM nebo ZM schváleny, uzavře 
město Blatná smlouvu v souladu  s platnými předpisy (příloha č. 2) 
na které bude mimo jiné uvedeno:

- předmět smlouvy
- trvání smlouvy
- účelovost vynaložených prostředků

(pokrač. na str. 4)
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Informace (pokrač. ze str. 3)

- odpovědnost konkrétní osoby, která bude zodpovídat za zdárný 
průběh celé akce a řádné vyúčtování dotace

6) Žadatel se na vyzvání dostaví na odbor fi nanční a  školství, 
kde s ním bude sepsána smlouva. Přidělení dotace bude provedeno 
způsobem, který je uveden ve smlouvě a  to nejpozději do 30 dnů 
po podpisu smlouvy.

7) V případě nevyčerpání celého objemu dotace musí být nevyužité 
fi nanční prostředky vráceny zpět na účet města Blatná způsobem 
a v termínu stanoveném ve smlouvě. 

VII. Kontrola vyúčtování a vyhodnocení akce
1) V souladu se zákonem o vnitřním řízení a fi nanční kontrole ve ve-

řejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je město jako poskytovatel 
dotace oprávněno kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci 
a členové příslušných kontrolních orgánů města.

2) Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdivost a správnost 
závěrečného fi nančního vyúčtování odpovídá u právnické osoby 
statutární zástupce.

3) Finanční prostředky poskytnutí formou dotace musí být pou-
žity v souladu s uzavřenou smlouvou. K prostředkům nesplňujícím 
podmínky zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů, bude přistupováno jako 
k neoprávněně použitým prostředkům.

4) Žadatel je povinen v souladu se smlouvou provést vyúčtování 
na předepsaných tiskopisech (příloha č. 3) nejpozději do 30 dnů 
po skončení realizace projektu nebo akce. Žadatel na příslušných tis-
kopisech předá vyúčtování odboru fi nančnímu a školství MěÚ Blatná.

5) Odbor fi nanční a  školství MěÚ Blatná po obdržení provede 
kontrolu správnosti a úplnosti předložených kopií účetních dokladů 
ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb.

Žadatel doloží výpisy z bankovního účtu nebo doklady o zaplacení 
v hotovosti, z nichž bude patrné doložení stanoveného účelu dotace. 
Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat.

6) V případě zjištění nedostatků v předběžném vyúčtování je pří-
jemce dotace povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě nejpozději 
do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy.

V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě 
porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě 
uvedení nepravdivých údajů v předložených dokumentech, nebude 
žadateli poskytnuta žádná fi nanční dotace po dobu pěti následujících 
kalendářních let.

VIII. Závěrečná ustanovení
1) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2) Rozhodnutí o výši dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu 

– RM nebo ZM dle kompetencí.
3) Město nemá povinnost zdůvodňovat rozhodnutí o přidělení 

nebo snížení požadované dotace. U dlouhodobých projektů nevzniká 
uzavřením smluv automaticky návrh na podporu v dalších letech.

4) Po schválení dotace v RM nebo ZM nelze pro daný rok měnit 
účel ani podmínky, pro které byla dotace určena.

5) Tato směrnice č. 9/2015 „Pravidla“ byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Blatná č. 86/15 dne 11. 11. 2015 s účinností 
od 1. 1. 2016.

Součástí směrnice „Pravidla“ jsou přílohy:
Příloha č. 1  Formulář žádosti o přidělení dotace
Příloha č. 2 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 Formulář vyúčtování poskytnutí dotace

Bc. Kateřina Malečková - starostka města

Zavedení časově omezeného 
parkování v ul. Zahradnická 
a Jana Wericha v Blatné

Vážení čtenáři,
Rada města na svém zasedání dne 21. října schválila označení 

vybraných parkovacích stání jako parkoviště s parkovacím kotoučem 
(hodinami) s max. dobou stání 2 hodiny. Jedná se o parkoviště v Za-
hradnické ulici u lékárny Arnika a o podélná stání po obou stranách ul. 
Jana Wericha, v úseku pod budovou polikliniky. Omezení bude platit 
pouze v pracovních dnech od 8,00 do 17,00 hod. 

Cílem opatření, které bylo projednáno též s dopravní policií, je pře-
devším uvolnění části parkovacích stání pro pacienty lékařů a lékáren. 

Osazení příslušných dopravních značek předpokládáme buď 
na konci letošního nebo na začátku příštího roku, dle klimatických 
podmínek.  

Jelikož není přesné provedení parkovacího kotouče (hodin) žádným 
právním předpisem stanoveno, bude možné na uvedených parkoviš-
tích užít jak kotouč zakoupený (plastový, papírový apod.), tak i třeba 
podomácku vyrobený. Přípustné bude i zapsání času příjezdu na list 
papíru. Povinností řidiče bude umístit kotouč (či papír) se začátkem 
doby stání viditelně ve vozidle; dobu začátku stání nesmí řidič až 
do odjezdu měnit.

Věřím, že si na tuto novinku, která je v některých městech poměrně 
běžná, všichni brzy a bez problémů zvykneme.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Proč se recyklují nefunkční 
úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je 
jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím 
prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která 
je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné 
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích 
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů 
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení 
se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který 
tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mo-
hou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných 
recyklačních fi rem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány 
především kovy, plasty, sklo a  rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních 
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. 
Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu 
nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř 5 
milionů zářivek a výbojek. To představuje 26 kg rtuti, která se díky 
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % čes-
kých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního 
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.
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Upozornění 
Upozorňujeme občany, že z důvodu odpojení centrálního 

systému MV ČR  nebude možné ve dnech 28. – 31. prosince 
2015 podávat žádosti o nové občanské průkazy a cestovní 
doklady.  V tyto dny nebude možné ani vydávat již vyhoto-
vené doklady.

Žádáme občany, aby podání žádosti nebo převzetí 
vyhotovených dokladů uskutečnili nejpozději do  středy 
23. prosince 2015 do 15.00 hod.

Provoz systému bude plně obnoven v pondělí 4. ledna 
2016. 

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

Dokončení obnovy sochařské výzdoby 
Mariánského sloupu v Blatné 

Na náměstí Míru v Blatné  
se nachází jedna z nejvý-
znamnějších nemovitých 
kulturních památek regio-
nu – Mariánský sloup. Byl 
pořízen roku 1726 nákladem 
hraběte Josefa Serenyiho 
a jeho manželky Marie Alž-
běty rozené z Valdštejna.  
Již v roce 1995 bylo při re-
staurování sousoší zjištěno, 
že  sochy, které z pískovce 
vytesal Johann Hoffman, 
jsou ve velmi špatném stavu. 
Značné poškození si vyžá-
dalo opakované ošetření 
v  roce 2006 a  tehdy bylo 
rozhodnuto, že se sochy 

nahradí kopiemi a originály budou umístěny do ambitu Domova 
pro seniory.  Bohužel, na zhotovení kopií neexistují žádné grantové 
programy, a tak se Město Blatná coby vlastník rozhodlo pro etapové 
řešení výměny. Zhotovitelé -  sochaři  byli vybráni pro každou etapu  
vždy na základě výběrového řízení.  

Jako první byly zhotoveny v roce 2010 akademickým sochařem 
Ivanem Tláškem kopie erbů v ceně 127 600 Kč.  Ivan Tlášek je rovněž 
autorem další měněné sochy sv. Josefa, tato stála 385 000 Kč. V roce 
2012 MgA. Jan Korecký tesal sochu sv. Dominika v ceně 211 356 Kč, 
v roce 2013 sochu sv. Jana Nepomuckého v ceně 229 425 Kč. Poslední 
socha na podstavci, tj.  socha sv. Václava, je z dílny akademické so-
chařky, Mgr. Martiny Niubó, která ji zhotovila v roce 2014 s nákladem 
257 000 Kč. Vrcholová socha Panny Marie byla  nahrazena kopií letos, 
a to opět z dílny MgA. Jana Koreckého.       Na základě jeho návrhu 
se dočkaly rehabilitace 
i kované doplňky  této 
sochy, tedy byl repa-
sován růženec Panny 
Marie, provedeny nové 
svatozáře Panny Marie 
i Ježíška, doplněno nové 
žezlo a křížek na koruně 
Panny Marie a doplněno 
nové jablko s  křížkem 
u  Ježíška. Při sejmutí 
sochy bylo zjištěno roz-
tržení vrcholové hlavice 
sloupu, jejíž zajištění kovářskou sponou provedl umělecký kovář Mi-

Restaurátor MgA. Korecký a MgA. 
Hosnedl před sejmutím sochy z vrcholo-

vé hlavice.

Umístění originálů soch v ambitu DPS.

lan Hrubý. Náklady na tyto práce v letošním roce činily 446 250 Kč. 
Celkové náklady z rozpočtu Města Blatná  za období 2010 až 2015 
tedy  činí  1 656 631 Kč. V tomto roce tedy byla dokončena obnova 
sochařské výzdoby Mariánského sloupu, v příštím roce se předpo-
kládá poslední etapa obnovy památky, bude   restaurována kamenná 
architektura – tj. soklová část a nosný vrcholový sloup.  

Jitka Říhová, referent památkové péče MěÚ Blatná

Třebohostičtí zúčtovali s přízrakem 
první světové války a zároveň vzdali 
hold hasičskému sboru

Třebohostice - Na letošní rok připadlo kulaté výročí třebohos-
tického Sboru dobrovolných hasičů. Je mu totiž rovných 90 let. Co 
je pro člověka pokročilý kmetovský věk, je pro organizaci s trochou 
nadsázky „mládenectví“ nebo „jinošství“. Každopádně si takové 
jubileum zaslouží oslavu. A v Třebohosticích se oslavovalo. Nebyla 
to oslava běžná. S „devíti křížky“ spolku obětavců, jejichž posláním 
je stejně jako u policie „pomáhat a chránit“, byl také splacen jeden 
velký a dávný dluh vůči lidem z Třebohostic, kteří zemřeli v důsledku 
první světové války. Zřejmě jako jediná obec na Blatensku postrádaly 
Třebohostice čestný pomník těmto zahynuvším. Teď už je všechno, 
jak má být. Obelisk s pamětní deskou připomíná z pahorku u kapličky 
nesmyslnost obrovského konfl iktu, který si vyžádal milióny mrtvých 
a tělesně i duševně zmrzačených jedinců. Odhalen byl na konci června 
jako součást ofi ciálního programu hasičského svátku a před zraky 
veřejnosti požehnán děkanem Janem Janouškem ze Čkyně.

Vyroben a  za-
sazen do   země 
však byl už v roce 
2014, kdy si celý 
národ připomínal 
sto let od zažehnutí 
strašlivé tragédie 
výstřely atentátní-
ků na  následníka 
trůnu Ferdinanda 
dˇEste. Hlavní zá-
sluhu na spravedli-
vém zúčtování s mi-
nulostí má ing. Josef Kalbáč z Třebohostic, někdejší senátor a poradce 
prezidenta Václava Klause. „Z mé rodné vesnice odešlo nedobrovolně 
na bojiště 41 občanů. Šest jich padlo, dva zemřeli po skončení války 
a  jedenáct jich utrpělo zranění, přičemž tři zůstali plně invalidní. 
Do  zajetí se během světové války dostalo deset třebohostických 
sousedů,“ vypočítává ing. Josef Kalbáč smutný výčet. Zároveň jed-
ním dechem dodává: „Prohlíželi jsme pamětní knihy a vskutku jsme 
nikde nenalezli ani zmínku o tom, že by někdy nějaká obecní rada 
o zhotovení pomníku jednala,“ kroutí nad touto skutečností hlavou.

Poblahopřát svým kolegům do Třebohostic „k tý devadesátce“ při-
jelo dvanáct hasičských sborů z Lažánek, Čečelovic, Záboří, Bratronic, 
Mečíchova, Doubravice, Hlupína, Zadních Zborovic, Únic- Hubenova, 
Chrášťovic, Leskovic a Radomyšle. Po průvodu obcí s nezbytnou živou 
hudbou a vyčerpání všech ofi cialit se jednotně „chráněnci svatého 
Floriána“ odebrali na cvičiště, aby změřili síly a schopnosti v požárním 
útoku. Spolu s nimi se na místo M přesunulo i všech cca 300 diváků, 
kteří přihlíželi slavnostním úkonům v obci.

V samotné soutěži se žádné „úderné jádro“ nenechalo zahanbit 
a každé podalo solidní výkon. Nejlepšího času dosáhlo ovšem družstvo 
z Radomyšle. Na stříbrnou pozici pronikla jednotka z Lažánek, vedle 
nich se ještě na stupně vítězů vměstnali dobrovolní hasiči z Mečí-
chova. Ani místní si nevedli špatně. V den oslavy svých devadesátin 
obsadili pěkné čtvrté místo.

(dokončení na str. 7).
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„Dříve narození“ obyvatelé Mačkova za hudebního doprovodu oživovali 
vybledlé vzpomínky na rodnou obec i své nejbližší

Mačkov - Obecní úřad v Mačkově ve svém 
celoročním programu nezapomíná ani 
na spoluobčany důchodového věku. Od doby, 
kdy se tato vesnice po roce 1989 osamostat-
nila, pro ně se železnou pravidelností or-
ganizuje setkání s kulturním programem 
a pohoštěním v místním společenském 
sále. Tento den patří jen a jen jim.

Ve  stejný den, kdy se v uvedených 
prostorách uskutečnilo historicky první 
vítání občánka, za prostřené stoly usedli 
znovu „dříve narození“ hosté, aby si užili 
milé chvíle ve  společnosti živé hudby 
a svých příbuzných, přátel a známých. 
Celkem se jich tu tentokrát sešlo dvacet. 
Samozřejmě vítáni byli, jako ostatně 
vždycky, i příslušníci mladších generací. 
Pro všechny byl připraven výtečný guláš, 
na stolech nechyběly tácky se zákusky 
a obloženými chlebíčky, dopřát si mohli 
přítomní jak teplých, tak studených 
nápojů. Nouze nebyla ani o „duchovní“ 
občerstvení. Zúčastnění se zájmem listovali 
v albech, vyplněných historickými i současný-
mi fotografi emi. A promítal se obrazový mate-
riál. Zejména dokument, natočený na nedáv-
ných mačkovských slavnostech u příležitosti 
700. výročí první písemné zmínky o obci, se 
setkal u diváků v sále s velkou pozorností. 
Sladkou „třešničku na dortu“ představovaly 

písně v podání tříčlenného hudebního tělesa, 
při kterých se bavili nejen ti „dříve narození“ 
do pozdních večerních hodin.

Posezení u dobré pohody si nenechal ujít 

ani pan Josef Melán / 63 let / z čp. 13. Josef 
Melán nikdy nezůstával stranou veřejného 
dění v mateřské obci: „Můj otec zastával 
funkci starosty místního hasičského sboru. 
Je tedy nabíledni, že i  já jsem se přihlásil 
k dobrovolným hasičům. Na otcův popud už 
v předškolním věku. Jako kluci jsme několi-
krát cvičili s ruční stříkačkou na pár výročích. 
A  svatému Floriánovi jsem věrný dodnes,“ 

hrdě demonstruje svoji příslušnost k  jed-
nomu z nejdemokratičtějších spolků. Josef 
Melán má také zásluhu na řadě pozitivních 
změn, ke kterým v Mačkově došlo. Patřil 

totiž osm let mezi členy obecního za-
stupitelstva: „Myslím, že se nikdo z nás, 
kteří jsme rozhodovali o  důležitých 
krocích ve veřejném zájmu, nemá za co 
stydět. Fungoval tady dlouho koloniál, 
byl vybudován nový obecní dům, nejná-
kladnějším a velmi viditelným projektem 
se stala stavba Ústavu sociální péče.“ 
Budoucnost Mačkova vidí pozitivně: 
„Soudím, že místní občané jsou soudrž-
ní a vždycky byli. A  jsem klidný, když 
správu obce drží v rukou dobří a schopní 
mladí lidé.“ Samozřejmě muselo dojít 
i na nějaké ty „černobílé“ vzpomínky: 
„Pod vsí se už za našeho dětství rozklá-
dalo fotbalové hřiště, „Na bahýnkách“ 
jsme bruslili. Existovaly tu dva hostince, 
„U Pichnerů“ a „U Doležalů“. 

Tradice jsou od toho, aby se zachovávaly 
nebo ještě lépe zdokonalovaly. Setkávání dů-
chodců mezi ně naštěstí také patří. Za svou 
celoživotní dřinu, obětavost a přínos k roz-
voji mateřských vesnic a měst je tohle to 
nejmenší, co pro ně nástupnické generace 
mohou udělat.

Vladimír Šavrda

Na setkání důchodců v Mačkově se prohlížely i fotografi e 
v albech.

Na půdě Obecního úřadu v Mačkově proběhla historická 
událost - první vítání nového občánka v domácím prostředí

Mačkov - Až doposud byla miminka narozená v obci Mačkov, 
čítající 300 obyvatel, slavnostně přivítávána do života v přilehlém 
městě Blatná. „Ano, takhle to fungovalo odnepaměti,“ potvrzuje no-
vopečená starostka obce Hana Míková, „ale mačkovská samospráva 
později šťastným rodičům hradila ze svých zdrojů dětskou kosmetiku 
nebo pleny, když přinesli příslušné potvrzení z obchodu.“ Na  tyto 
významné akty samozřejmě mačkovští posílali blatenské radnici 
fi nanční příspěvky. Nicméně v samotném Mačkově nikdy neprobíhaly.

Od října letošního roku se však v tomto ohledu přepisují lokální 
dějiny. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že napříště představitelé 
Mačkova „svá“ robátka uvedou ofi ciálně do života na půdě místního 
úřadu se všemi náležitostmi, které k tomuto stěžejnímu krůčku vstříc 
radostem i strastem náleží. Jako vůbec první byl takto před zraky ve-
řejnosti „vyznamenán“ Ted Flandera, který v láskyplné náruči tatínka 
Tomáše / 26 let / a maminky Terezy / 26 let / s plamínky zvědavosti 
v malinkých očičkách hleděl upřeně na paní starostku, opatřenou zna-
kem úřední moci a svírající v rukou desky s konceptem slavnostního 
projevu. Jeho tříletý bráška Tim se od něho nehnul ani na krok. Když 
mladí rodiče posléze svůj nový přírůstek na pokyn položili do krásné, 
vyřezávané kolébky, Tim ho ostražitě hlídal před zraky okolí.

Starostka Hana Míková dostála své čestné povinnosti a po předání 
fi nančního i věcného daru Tomášovi a Tereze Flanderovým jako hodná 
sudička malé robátko pochovala ve své náruči. Ještě předtím vystoupil 
kolektiv místních dětí s nacvičenými básničkami a veršovánkami.

„Jsme velice potěšeni zájmem samosprávy o nového občánka,“ 
vyjádřil se následně mladý tatínek k historickému mezníku ve spole-
čenském rozvoji Mačkova. Rodina se přistěhovala nedávno z Blatné: 

„On totiž dědeček mé manželky pochází odsud,“ vysvětloval Tomáš 
Flandera, „Moc se nám v Mačkově líbí, je tady příjemné prostředí 
a klid. Škoda jen, že se tady rozpadl kolektiv mladých lidí, co svorně 
chodil do zdejší hospůdky na pivo,“ lituje. Malý Ted prý je velice 
hodné robátko, učiněný andílek: „Skoro ani nevíme, že ho máme,“ 
usmíval se šťastný otec.

K samostatnému vítání občánků do života přistupuje čím dál tím 
více obcí. A jde jistě o správně nasměrovaný trend.

Vladimír Šavrda

Šťastná rodina ochotně zapózovala přítomným fotografům.
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Třebohostičtí zúčtovali...
(dokončení ze str. 5)

Historie sboru je velice zajímavá, pestrá 
a poutavá. K založení hasičského sboru v Tře-
bohosticích došlo 29. června 1925 a u „ko-
lébky“ tehdy stálo 39 duchovních otců. Ihned 
složili slib do  rukou okrskového dozorce 
Františka Červenky z Radomyšle a vzápětí 
byla provedena volba funkcionářů. Starostou 
spolku a zároveň i obce se stal Václav Rod. 
Povinností velitele místních dobrovolných 
hasičů se ujal legionář František Pechlát. 
Další legionář František Lískovec převzal 

funkci jeho zástupce. Za pokladníka byl přijat 
válečný invalida Emanuel Polan.

Vůbec první stříkačku - ruční „koňku“- 
získal třebohostický sbor v  roce 1926. Její 
křest, spojený s lidovou veselicí, se uskuteč-
nil za přítomnosti okolních hasičských sborů 
v květnu téhož roku. Roku 1935 byla svépo-
mocí postavena i nová zbrojnice. Při jejím 
slavnostním otevření o rok později nechyběl 
ani okresní starosta SDH, architekt a stavitel 
Čeněk Prokop ze Strakonic. Hasičtí nad-
šenci se při této příležitosti nechali „vidět“ 
sekyrkovým cvičením na zahradě Františka 
Polánky a námětovým cvičením s dopravou 
vody k simulovanému požáru na návsi.

V časech nacistické okupace byla stejně 
jako všude jinde činnost sboru výrazně utlu-
mena. Řada hasičských činovníků skončila 
ve vězení nebo koncentračních táborech, ně-
kteří se nedožili konce hitlerovského teroru 
jako například Josef Čapek z Chrašťovic nebo 
Eduard Diviš z Oseka. Po porážce nacistů se 
naštěstí poměry zvolna uklidnily a nastala re-
nesance sboru, kdy řady „chráněnců svatého 
Floriána“ posílili mladí nadšenci.

Sbor dobrovolných hasičů z Třebohostic 
začal vzápětí sklízet vavříny na  soutěžním 
poli. Roku 1954 třebohostičtí vyhráli okresní 
soutěž družstev ve Strakonicích a za tento 
úspěch byli obdarováni motorovou stří-
kačkou PS 8. Dále si na své konto připsali 
zlaté medaile z okresní soutěže v Cehnicích 
a následně reprezentovali okres na krajském 
přeboru v Netolicích, kde mezi patnácti zú-
častněnými celky obsadili hezké šesté místo.

V roce 1972 došlo k výraznému zkvalitnění 
zázemí pro třebohostické hasiče. Na návsi 
vyrostla nová požární zbrojnice, došlo k vy-
budování moderní požární nádrže v blízkosti 
vesnice coby hlavního zdroje vody v případě 
požáru. Zároveň sbor obdržel novou motoro-
vou stříkačku PPS 12.

Za dobu své existence sbor likvidoval šest-
krát požár v mateřské obci, mimoto vyjížděl 
k ohnivým pohromám v okolí - do Chrášťovic, 
Klínovic, Oseka, Únic, Zadních Zborovic, 
Doubravice a Lažan. V průběhu 90 let prošlo 
sborem 135 občanů, z nichž jich k dnešnímu 
datu 56 zemřelo. V současnosti tvoří členskou 

základnu 46 dospělých 
a 15 žáků. Každoročně se 
účastní soutěží v různých 
obcích, kdy je současně 
prováděna akceschop-
nost sborů a  potřebná 
průprava na  likvidaci 
živelných pohrom. Nej-
starší členové sboru stojí 
věrně pod spolkovým 
praporem už 62 a 60 let. 
V současnosti drží pomy-
slné starostenské „žezlo“ 
ve sboru Martin Poskočil. 
Velitelskou pozici zaujímá 
Karel Krejčí, jednatelem 
je Petr Klíma.

Své místo si v  tomto výčtu hasičských 
osobností zaslouží již zmiňovaný ing.  Josef 
Kalbáč. Při hasičských oslavách na konci 
června, kde bylo oceněno dvacet nejdéle 
sloužících příslušníků spolku, obdržel právě 
on mimořádné vyznamenání - „Za  zásluhy 
od Jihočeského kraje“. V  letech 1962-1977 
vykonával funkci velitele třebohostického 
sboru, v  letech 1977-1991 byl starostou 
sboru a zároveň zastával i post okrskového 
velitele. U zásahů při živelných pohromách 
byl mnohokrát, jednou se dokonce ocitl 
i v ohrožení života: „To tenkrát v říjnu 1956 
hořela stodola Státního statku v Oseku. V mé 
blízkosti při hašení ohně v areálu se začala 
bortit zeď. Naštěstí jsem z toho vyvázl bez 

újmy. Ale plnil jsem svou povinnost, to se 
nedalo nic dělat,“ listuje svou pamětí zaslou-
žilý hasičský činovník, který je od roku 2006 
držitelem nejvyššího hasičského vyzname-
nání- „Řádu svatého Floriána“. Ve svých 75 
letech je na druhém místě v délce členství 
ve  sboru a  na  třetím ve  výši věku. Jako 
politik se významně zasadil o  to, že Sbory 
dobrovolných hasičů jsou štědře dotovány: 
„Vlastně se tohle začalo praktikovat poté, 
co jsme absolvovali s inženýrem Richterem 
jednání s rozpočtovým výborem parlamentu 
v roce 2004. Příznivě se to projevilo na vy-
bavenosti sborů i v naší oblasti. Kupříkladu 
ve Střelských Hošticích dobrovolní hasiči 
získali autocisternu, postavily se nové 
zbrojnice, nakoupila nová vozidla….“, uvádí 
ing. Josef Kalbáč.

Sbor dobrovolných hasičů v Třebohos-
ticích byl, je a dozajista stále bude aktivní 
i v oblastech společenského života. „Každo-
ročně pořádáme hasičský ples a tradiční Vác-
lavskou zábavu. Vzali jsme si také patronát 
nad dětskými akcemi, ať už jde o mikulášské 
a předvánoční besídky, maškarní karneva-
ly… Ve svém programu nezapomínáme ani 
na dříve narozené spoluobčany, o tom svědčí 
pravidelná setkání důchodců s živou muzikou 
a pohoštěním,“ poukazuje na kulturní strán-
ku činnosti sboru emeritní senátor ve  vý-
službě. Bohatá je i brigádní činnost členů 
sboru: „Podíleli jsme se na opravě kapličky 
a hřbitova. Budovala se prodejna „Jednoty“ 
i  tenisové kurty.“ Dobrovolní hasiči si také 
vysloužili uznání od  svých spoluobčanů 
za pravidelná darování krve, mnoho let se 
hrávalo i ochotnické divadlo.

Želbohu se do dnešních dnů nezachovala 
původní ruční stříkačka. Skončila údajně 
ještě v letech reálného socialismu kdesi v že-
lezném šrotu. „Vlastně nám po našich otcích 
zůstalo jen několik helem. To je všechno,“ 
konstatuje nevesele ing. Josef Kalbáč.

Za  zmínku rovněž stojí, že se v  řadách 
sboru angažovalo celkem deset představitelů 
obce, jeden poslanec ONV a jeden poslanec 
KNV.                                    Vladimír Šavrda
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Projekty eTwinning v SOŠ Blatná 
E v r o p s k ý m 

certifi kátem kvali-
ty byl v říjnu 2015 

oceněn eTwinningový projekt SOŠ Blatná 
s názvem  Respect in the Cyberspace  reali-
zovaný ve školním roce 2013/2014. Našimi 
partnery byly střední školy z Portugalska, 
Polska, Itálie, Maďarska, Řecka, Turecka 
a Chorvatska. Žáci se zabývali bezpečností 
na  internetu, problematikou možné šikany 
ve virtuálním prostředí a otázkami ochrany 
osobních dat. Získání evropského certifi kátu 
je důkazem toho, že práce studentů a celé 
školy odpovídá vysokým evropským měřít-
kům.  Žáci aktivní v tomto projektu získávají 
i Žákovský certifi kát kvality udělovaný Cen-
trálním podpůrným střediskem eTwinning.

Oceněný projekt byl prezentován na Ná-
rodní konferenci eTwinning v Praze ve dnech 
8. – 10. října 2015, kde se současně konaly 
oslavy 10. výročí vzniku eTwinningu v Evro-
pě. Na českých školách probíhala při  této 
příležitosti celostátní hra Hrajeme si s eTwi-
nningem, v níž žáci plnili nejrůznější zajímavé 
úkoly a dělili se s ostatními eTwinnery o své 

zážitky z eTwinningu. V  současné době je 
v eTwinningu zaregistrováno přes 148 000 

evropských škol, z  toho přes 3000 škol 
z České republiky.

Ve školním roce 2015/2016 je SOŠ Blatná 
zapojena do projektu Teens Action 4 Good 

(TAG). Žáci se společně s vrstevníky ze zahra-
ničních škol zabývají globálními tématy jako 
sociální služby, péče o seniory, péče o životní 
prostředí, dobrovolnictví apod. V současné 
přípravné fázi žáci prováděli brainstorming 
na téma Who is a hero?/Kdo je hrdina? a ná-
sledně budou svého místního hrdinu před-
stavovat zahraničním partnerům. Ve  škole 
pracují dva eTwinningové týmy – Scorpions 
(žáci 1. ročníku) a Twobees (žáci 3. ročníku).

Spolupráce škol probíhá ve  virtuálním 
a bezpečném prostředí vytvořeném pro tyto 
účely na portálu www.etwinning.net.

Stránky projektu TAG najdete na   https://
twinspace.etwinning.net/11462/home.

Tento projekt je v pořadí již 14. projektem 
eTwinning v historii SOŠ Blatná. Dosud jsme 
získali evropské ocenění za šest eTwinnin-
gových projektů, z toho největšího úspěchu 

dosáhl projekt Photography as a Pedagogical 
Tool získáním Evropské ceny 2014/European 
eTwinning Prize 2014.

Kromě těchto aktivit pokračujeme již 
druhým rokem v rozvíjení dopisového přátel-
ství se žáky Gymnázia J. G. Seume v našem 
partnerském městě Vacha v Německu. Žáci 2. 
a 3. ročníku si vyměňují s kamarády z Vachy 
klasické dopisy, fotky a drobné dárky a zdo-
konalují se v němčině.

Další informace o mezinárodních aktivi-
tách SOŠ Blatná lze najít na www.blek.cz.

Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodní spolupráce

SOŠ Blatná

Ze sbírek Městského muzea Blatná.

Rytíři reliéfních kachlů
Dne 26. srpna léta páně 1278 se odehrála 

velká a mnohde opěvovaná bitva mezi Rudol-
fem Habsburským a Přemyslem Otakarem II. 
Český král zde nalezl svou smrt, přesto se 
na staletí stal ústřední vznešenou postavou 
příběhů o zápase s Habsburkem, která žije 
dodnes. Jeho sláva stála na dlouze pěstované 
sebeprezentaci jakožto prvního rytíře mezi 
rovnými, která přežila v jeho predikátu „král 
železný a  zlatý.“ O podobných tendencích 
rytířské reprezentace ve 13. stol. vypráví 
George Duby v knize „Neděle u Bouvines,“ 
kde poukazuje na  vyobrazování rytířství 
a kultuře „středověkého gentlemana“ v kro-
nikách. Stanovíme-li si počátky rytířské kul-
tury na 13. stol., je nutno ihned nalézt i její 
závěr. V odpověď nám přichází práce Roberta 
Šimůnka, jenž čerpal příklady pro svou práci 
právě v jižních Čechách v městě Blatná, kde 
se nachází hrad Lvů z Rožmitálu. Na tomto 
hradě se nachází nejen zelená světnice, ale 

také rytířský sál z 15. stol., kde nás zaujme 
rytířský turnaj doprovázený publikem, tan-
čícími šašky a především rytíři na koních. 

Obdobný výjev nás zavedl až k našemu 
sbírkovému předmětu z muzea, který ovšem 
pochází z blízkého Újezdce a je taktéž dato-

ván do 15. stol. Nejedná se o malbu v domě 
nebo reliéf na štítě domu, ale o pozůstatek 
otopného zařízení bohatšího pravděpodobně 
rytířského sídla. Jedná se o reliéfní komorový 

kachel, z něhož se nám dochovala značná 
část otopné čelní stěny. Naštěstí nezůstalo 
pouze u  jednoho exempláře, ale celkem 
o tři stejné fragmenty, které pocházejí z Pole 
a Dobšic. Kachel byl součástí reliéfní výzdoby 
kamen, a proto lze očekávat, že k němu patřil 
podobný nález, kde je rytíř obrácený na opač-
nou stranu. Tímto vznikla scéna rytířského 
turnaje. Turnajovou scénu podtrhuje přede-
vším dřevec, který je zakončený korunkou 
typickou pro turnaje.

Realistické vyobrazení zbroje nám přibli-
žuje dobovou módu. Chronologicky citlivý 
prvek je helma typu psí čumák, jinak označo-
vaná „hubckap,“ která se nosila od 14. stol. 
během turnajů. Díky detailům může pozoro-
vatel lehce rozlišit šorc, zbrojní zástěru. Tur-
najový výjev dokresluje tančící postava před 
rytířem, která se objevuje v již zmiňovaném 
rytířském sále blatenského zámku. Tento 
šašek bývá vyobrazován ve výskoku či tanci 
i na  reliéfních kachlích a pravděpodobně 
vystupoval jako aktivní postava na turnajích 
pro pobavení publika. V ruce třímá tzv. bláz-
novo žezlo v podobě jednoduché hole, která 

Reliéfní Kachel z 15. stol. újezdec.
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Srdečně zve 
 

TK BLAMIŠ 

   a KLUB PŘÁTEL BLATENSKA. 

Vlakové spojení: 

Blatná – Lnáře  6:45 – 6:54 

Lnáře – Blatná  17:07 – 17:16 

    

Sraz účastníků: 

7:00 
Lnáře, železniční stanice 

Trasa: 

Lnáře – Kasejovice – Újezd  

u Kasejovic – Zámlyní -Předmíř 

– Řiště – Zahorčice – Lnáře 
 
 

Délka trasy: 17 km 

      

 

Po stopách Ladislava  Stehlíka   

ZZemí zamyšlenou  

parodovala onen rytířský dřevec. Alegorický 
výjev dokreslují růžky na čapce šaška a špi-
čaté boty.  Sbírkový předmět je specifi cký 
především absencí přikrývadel či fanfrnochů, 
které bývají připevněny k helmě. Na našem 
exempláři se nachází obdoba tohoto před-
mětu v podobě stuhy s nápisem, z něhož je 
čitelné pouze „…tobie panie…“ 

Kamna byla s největší pravděpodobností 
chloubou obytné jizby, kde se scházela rytí-
řova rodina a hosté u hodovní tabule. I dnes 
je velice dobře čitelné sdělení, které nese 
tento malý předmět. Dozajista se jedná pouze 
o  jednu z částí prezentace osobnosti rytíře 
neznámého jména. Více by nám prozradil 
celý nápis, který se možná ukrývá na dalším 
fragmentu komorového kachle, který dnes 
leží v soukromých rukou nebo v jiném muzeu. 
Můžeme pouze doufat ve šťastnou náhodu.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Blatenské infocentrum 
a cestovní kancelář Ciao… aktuálně:

Ve dnech 11. a 12. října 2015 se v německém regionu Sasko, v moderním 
městě Lipsko, konal Central Europe WorkshopCentral Europe Workshop (dále jen CEW). 

Organizátorem byla Německá národní turistická centrála podporovaná německým minis-
terstvem. Workshop probíhal v kongresové hale u Zoo, kde se koná většina místních veletrhů. 
Právě konání veletrhů je v Lipsku poměrně známá a častá záležitost. Město je k tomu velmi při-
způsobeno, co do množství jak výstavních hal, tak i širokou nabídkou hotelů, restaurací i kvalitní 
veřejnou dopravou. Jak jsme měli možnost poznat, tak na turisty i zahraniční návštěvníky jsou 
neobyčejně dobře připraveni. Město si hýčká své historické památky ruku v ruce s moderním 
pojetím společenských akcí, reagují na nové trendy v cestovním ruchu, zkušenosti, suverenita 
a profesionální přístup průvodců se snoubí s hrdostí občanů na své město. A to vše dělá z Lipska 
velice příjemné místo pro strávení volného času. Letošní CEW byl již pátým ročníkem a my jsme 
byli opět jeho aktivním účastníkem. CEW se zúčastnilo více než 100 mezinárodních subjektů 
působících v cestovním ruchu. Přesněji zde bylo zastoupeno 14 států střední a východní Evropy. 
Dalších více než 50 vystavovatelů působících v Německu zde prezentovalo své regiony, města, 
lázně, muzea, manufaktury, hotely apod.. Úředním jazykem pro jednání byla angličtina, ale 
samozřejmě vzhledem k místu konání se hovořilo i německy. Na místě bylo i několik novinářů, 
kterým jsme poskytli rozhovor a podělili se s nimi např. o přínos naší účasti na workshopu. Na CEW 
jsme získali mnoho užitečných kontaktů, zajímavé informace, tipy i inspiraci pro rozvoj cestovního 
ruchu u nás. Měli jsme také možnost představit náš region a pozvat k jeho návštěvě. Využili jsme 
příležitosti navázat spolupráci jak s malými, tak i mezinárodními subjekty a turistickými centrá-
lami. Dali jsme o nás opět vědět i za hranicemi regionu a ČR. Účastí na tomto významném 
mezinárodním workshopu jsme upevnili česko-německé vztahy v rámci cestovního ruchu. Přivezli 
jsme mnoho zajímavých tipů na jednodenní i vícedenní výlety nejen do Saska. Přij´te si k nám 
pro ně, rádi se o ně s vámi podělíme. Stejně jako o žhavé nabídky zájezdů „fi rst minute“. Prodej 
na sezonu 2016 je právě zahájen!  

 Věděli jste, že…?
…přestože symbolem otevření hranic je pád Berlínské zdi, rozhodující masová demon-
strace proti tehdejšímu režimu v NDR proti komunismu se konala 9. října 1989 právě 

v Lipsku!

    Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team 
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Kulturní  kalendář��

21. 11. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tä�e: KAŽDÝ DEN ŠŤAST-
NÝ DEN! DERNIÉRA!!!
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO v Blatné

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.

26. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ BLATNÁ
ZUŠ Blatná

26. – 27. 11. | ČT + PÁ | 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V AULE ZŠ 
T.G.MASARYKA
ZŠ TGM
Zahájení výstavy 26. 11. | 9:00

27. 11. PÁTEK | 15:00 |
ČERTOVSKÉ ZASTAVENÍ
ZŠ J. A. Komenského

27. 11. PÁTEK | 20:00 |
MATURITNÍ PLES SOŠ BLATNÁ
Sokolovna Blatná

27. 11. PÁTEK | 20:00 |
B.A.S. + ZČISTAJASNA
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

28. 11. SOBOTA | 21:00 |
kapela: SCEPTION
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

2. 12. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

3. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
PROMÍTÁNÍ O PŘÍRODĚ BRAZÍ-
LIE | Pantanal a Iguazú

ZO ČSOP Blatná ve spolupráci se SOŠ 
Blatná
Sál v suterénu SOŠ Blatná, v Jezár-
kách 745

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – VÁNOČ-
NÍ KONCERT
Starý palác, zámek Blatná
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.
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 oje-
dinělá je interpretace a zpracování 
anonymní a lidové hudby. Předprodej: 
infocentrum, Městské muzeum, www.
ckvb.cz

5. 12. SOBOTA | 21:00 |
III. VÝROČÍ PROSTORU
HARD TO FRAME + 
JAMCHESTRA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

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

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

25. 11. STŘEDA | 19:00 |
U MOŘE
Drama / Romantický v původním zně-
ní s titulky | USA 2015 | 110 Kč

2. 12. STŘEDA | 19:00 |
GANGSTER KA: AFRIČAN
Krimi / Drama / Thriller v původním 
znění | Čes¬ko 2015 | 100 min | Ne-
vhodný mládeži do 12 let | 130 Kč

4. 12. PÁTEK | 20:00 | 
SPECTRE 
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller 
| Velká Bri¬tánie / USA 2015 | 150 min 
| Nevhodný mládeži do 15 let | 110 Kč

6. 12. NEDĚLE | 15:00 | 
MALÝ PRINC 
Animovaný / Fantasy | Francie 2015 | 
108 min | 120 Kč

1. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 | 
ČTEME, PLETEME a … připra-
vujeme vánoční dárečky pro 
své blízké 

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

27. 11. PÁTEK | 13:00 – 15:00 |
NAMALUJ SI ZÁLOŽKU
Malá tvůrčí dílna ke Dni pro dětskou 
knihu. Výroba knižních záložek s nej-
oblíbenějším hrdinou.

4. 12. PÁTEK | 15:00 – 17:00 | 
ČERTOVSKÉ KOTLOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ 
Zábava pro všechny hodné i zlobivé 
dětičky.

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 kape-
ly Z Vršku. Vstupné: 100/50Kč(ZTP), v 
ceně je ochutnávka.

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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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.

26. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ

27. 11. PÁTEK | 18:00 |
ŽIJÍ TU S NÁMI: Z BLATNÉ NA 
KONEC SVĚTA
pořadatel a místo konání
Helena Kovaříková, kavárna, KCAŽ
Cyklus setkání organizovaných chalu-
páři a jejich přáteli z okolí Blatné Aneb 
chalupáři SOBĚ
Komponovaný večer připomínající 
cestu Lva z Rožmitálu za účasti býva-
lého ministra zahraničních věcí Cyrila 
Svobody.

3. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ

1. – 30. 11. |OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA |
50 LET DDM V BALTNÉ

1. – 31. 12. |OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA | VÝSTA-
VA PRACÍ ATELIÉRU MALBY 
S LENKOU PÁLKOVOU 
Výstava je otevřena pouze po dobu ko-
nání akcí v Komunit¬ním centru. Pro-
gram 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 

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.
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 

 Výstavy

 Těšte se

 Něco o(d) nás

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!

VÁNOČNÍ KONCERT NA 
ZÁMKU BLATNÁ: 
MUSICA BOHEMICA
V sobotu, 5. prosince, se prostory Sta-
rého paláce zámku Blatná rozezní 
od 17:00 krásnou vánoční hudbou v 
podání legendárního souboru Musi-
ca Bohemica – českého komorního 
uskupení s třicetiletou tradicí. Musica 
Bohemica je ojedinělým a originálním 
souborem na české hudební scéně, 
dobře známá je však i za hranicemi 
naší země. Zakladatel a umělecký 
vedoucí souboru Jaroslav Krček je 
všestranně nadaný hudebník, který 
díky svému zájmu o anonymní českou 
lidovou hudbu a citlivou stylizova-
ností  a osobitým přístupem, dovedl 
soubor na nejvyšší uměleckou úroveň. 
Zvláštností a zajímavostí je zajisté také 
to, že pro soubor vyrábí nové hudební 
nástroje. Jeho citlivý přístup a cítění 
dělají hudbu v podání souboru na-
prosto spontánním  a přirozeným zá-
žitkem bez akademické strnulosti.
Musica Bohemica nemá tendence 
sklouzávat k líbivosti a aktuálním 
módním trendům, po celou dobu své 
existence si buduje svou vlastní cestu 
a právě díky tomu vytváří tolik origi-
nální a jedinečnou hudbu. Nenech-
te si proto ani v Blatné ujít jedinečný 
vánoční koncert, který soubor Musica 
Bohemica odehraje v krásném pro-
středí blatenského zámku.

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
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sport��
Mariáš v Buzicích
Řeznická profese Štefanu Šmírovi z Čížko-

va brání v pravidelnější účasti na sobot-
ních mariášových turnajích.

V Buzicích ale nechyběl a dosáhl nej-
lepšího úspěchu v pětatřicetileté kariéře 
drobného hazardéra.

Buzice - Každý sport má své více či méně 
prestižní turnaje, soutěže, poháry apod. Ani 
mariáš není v tomto ohledu výjimkou. Že to 
není sport ? Ale určitě ano. Pravda, člověk se 
při něm nezadýchá ani nezpotí. Ale nelze mu 
upřít vzrušení, nutnost soustředění, napětí, 
především pak pořádnou dávku adrenalinu. 
Prostě aspekty, které ke sportu neodmyslitel-
ně patří. Výhodou je, že ho mohou provozovat 
i fyzicky méně zdatní jedinci pokročilejšího 
věku.

Tak kupříkladu existuje pro vyznavače 
mariáše „Jižanský pohár“. A  jedna z  jeho 
kapitol se 10. října napsala i v buzické hos-
půdce „U  Čiláka“. Tenhle ve  starém stylu 
zařízený šenk  v tento den doslova „praskal 
ve švech“. Zaplnilo ho 53 mariášníků z Mi-
rotic, Blatné, Vlčic, Plzně, Blovic, Chlumu, 
Kadova, Míšova, Železného Újezda, Skořic, 
Radobytců, Slaníka, Bíluk, Točníku, Klatov, 
Makova, Číčova, Děnovic, Březiny, Žínkov, 
Čížkova, Neuraz, Rokycan, Štěnovického 
Borku, Nebílov, Nepomuku, Tojic, Milče, 
Myštic, Dožic, Tchořovic, Šťáhlav, Příbra-
mi, Bohubína, Rožmitálu pod Třemšínem 
a Bohutína.

Jako „růže mezi trním“ se zde vyjímala 
jediná zástupkyně „něžného pohlaví“- paní 
učitelka Kateřina Masnerová z Příbrami. 
Rozhodně se v konkurenci ostřílených ma-
riášníků z  řad „pánů tvorstva“ neztratila 
a držela s nimi statečně krok. „Mariáš mě 
učili manžel se synem,“ vykládala elegantní 
dáma v přestávce mezi jednotlivými koly, 
„On jim totiž chyběl třetí do počtu, a tak mě 
vzali na milost. Jenže já pořád platila a pla-
tila, takže mě to naštvalo a koupila jsem si 
knihu o karetních hrách. Tu jsem důkladně 
prostudovala. Dnes „mastím“ mariáš volený, 
křížový i  licitovaný.“ Paní učitelce nevadí, 
když v turnaji skončí na posledním místě.

Samotné zapojení do mariášového mara-
tónu pro ni představuje ohromnou relaxaci 
a  duševní pohodu: „Mariáš nutí člověka 
přemýšlet a taktizovat. Je to skvělá preven-
ce proti Alzheimerovi. Navíc se setkávám 
s milými lidmi, kteří holdují stejné vášni 
jako já. Bohužel jsem poznala i odvrácenou 
tvář této lidové zábavy, kdy někteří jedinci 
podváděli. A  to mě moc mrzelo, protože 
osobně pokládám mariáš za hru čestnosti,“ 
řekla k danému tématu zdatná vyznavačka 
„lehkého hazardu“.

Z různých mariášnických turnajů si paní 
učitelka přivezla i zajímavé ceny: „Například 
tři poháry ze čtyřkového souboje. Dále jed-
nou osobní váhu, před pětadvaceti lety jsem 
vyhrála i nějakou tu elektroniku- tenkrát 
o takové drahé sponzorské dary ještě nebyla 
nouze, různí mecenáši nám přáli a také doba 
přála všem možným společenským aktivi-
tám,“ konstatuje fakta Kateřina Masnerová. 
Stalo se ovšem také, že některé sponzorské 
dary vzbudily u novopečených majitelů spíš 
rozpaky: „Třeba jeden kolega si vykarbanil 
kafemlejnek, v jehož útrobách se nacházela 
rozemletá káva. Druhý pro změnu přebral 
při vyhlašování výsledků hodiny, které měly 
tu vadu na kráse, že uvnitř spočívalo dobré 
kilo prachu,“ vzpomíná s úsměvem na tyto 
epizody příbramská mariášnice, která mi-
mochodem „Jižanský pohár“ hraje už třetím 
rokem.

K mariášnickým stolovým dobrodružstvím 
neodmyslitelně patří i hlasové projevy. Bez 
nich by nebyl karban tím správným povyra-
žením. V Buzicích se stal „mistrem hlášek“ 
někdejší kantor Josef Švehla /77 let/ z Těnovic 
u Spáleného Poříčí, který královsky celé od-
poledne bavil svými „výšplechty“ celou mari-
ášnickou obec. „Víte, já jsem kluk z hospody. 
A jako kluk z hospody jsem to měl k mariáši 
jenom krůček. Mezi deseti a třinácti lety už 
jsem s chlapy mastil karty o desetníky. Jižan-
skému poháru jsem otevřel srdce a šrajtofl i 
už před nějakými dvaceti lety a před čtyřmi 
lety došlo na můj největší úspěch - v celko-
vém hodnocení ročníku mě políbila „stříbrná 

víla“, zaperlil emeritní pan řídící, který se 
vážně neumí ani usadit na židli. Angažuje se 
i v turnajích „Rokycanského poháru“. V Bu-
zicích mu tentokrát pšenka nekvetla: „Cítil 
bych se fajn v první dvacítce. Ale co- když 
nejde o život, tak jde o starou belu,“ pohrál 
si ještě se slůvky fešácký důchodce.

Štefan Šmíro z Čížkova na buzickou ana-
bázi bude ještě dlouho vzpomínat v dobrém 
a s vděčností. Pronikl totiž na fantastické dru-
hé místo. „Je to nejparádnější trefa za mých 
35 let mariášových turné,“ svěřil se po cere-
moniálu přebírání cen sympatický chlapík, 
„Ono pro mě je docela problém utrhnout se 
v sobotu na mariášový turnaj, protože dělám 
řezničinu a ta mě dost uvazuje. Ale dneska 
to vážně stálo za  to,“ usmál se po  tomto 
vyjádření spokojeně Štefan Šmíro, který 
si začal s mariášem tykat v době vojenské 
prezenční služby, kdy se navzájem o drobné 
obírali s lampasáky.

Čest domácí-
ho mariáše byla 
tentokrát skoro 
úplně zachráně-
na. Šampiónem 
se stal ředitel 
turnaje Jiří Lis 
z Blatné a bron-
zovou nadílku 
si odnášel domů 
taktéž blateňák- 
pan Antonín Po-
buda. Takže rov-
nováhu narušil 
jen již zmíněný 
Štefan Šmíro, 

ale nebylo karbaníka, který by mu to nepřál. 
Ostatně- každý účastník bez výjimky získal 
věcnou cenu.

Blatenský mariáš slavil tedy v Buzicích 
žně. Ale požitek ze hry, vzorné obsluhy, setká-
ní s kamarády i známými, srdečné atmosféry- 
to byl společný rys všech přítomných. A jistě 
se do fantastické hospůdky „U Čiláka“ jako 
dobří holubi rádi zase vrátí.

Vladimír Šavrda

Paní učitelka Masnerová (vpravo) srdnatě 
držela krok s pány tvorstva.

Pan Jiří Lis tentokrát nebyl 
jen ředitel turnaje, ale i 

celkový vítěz.

Na tradiční buzické „prší“ dýchla „Země 
vycházejícího slunce“

Buzice - Poprvé ve své několikaleté histo-
rii přivítal turnaj v karetní hře „Prší“, který 
pořádají „Přátelé žaludského esa“ ve vyhlá-
šené buzické hospůdce „U  Čiláka“, zahra-
ničního účastníka. A rozhodně to měl k nám 
do České republiky pěkně daleko. Jednalo se 
o  japonského studenta z města Toyo Hashi 
/ cca 250 kilometrů jihozápadně od Tokia / 
Moriho Ita / 18 let /, který přicestoval na Bla-
tensko za účelem výměnného pobytu. Pravá 
česká karetní „mazanice“ ho viditelně zaujala 
a také mu jaksepatří „sedla“, protože mezi 
pětadvaceti přítomnými karbaníky vybojoval 
krásné sedmé místo. Tento zážitek z prostře-
dí dobové, staročeské krčmy bude jistě po ná-

vratu do ma-
teřské „Země 
vycházejícího 
slunce“ patřit 
mezi nejmilej-
ší vzpomínky 
na období, strá-
vené u nás.

Jelikož pře-
vážnou  čás t 
hráčské základ-
ny tentokrát 
tvořili „teen-
ageři“, turnaj 
byl silně citově 

Osmnáctiletý japonský stu-
dent ve společnosti majitele 

hospůdky P. Samce.
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prožíván a výjimku nepředstavovaly ani slzič-
ky zklamání nad nevydařenou partií.

Asi by měl být současný úřadující papež 
František požádán, aby oficiálně uznal 
za „boží zázrak“ skutečnost, že po dlouhodo-
bé úporné snaze vyhrál tento turnaj v „Prší“ 
(Bořte se nebesa! Vyhlašte výjimečný stav!) 
redaktor „Blatenských listů“ z nedalekých 
Pacelic Vladimír Šavrda /43 let/. A  tak se 
hlavní cena - velká sklenice utopenců - 
stěhovala do  jeho rukou. Zatím s výjimkou 
jednoho ročníku, kdy prorazil na druhou 
příčku, ještě na bedně „tváří v tvář jásajícím 
davům“ nestál.

Velké fi nále s ním sehrál Milan Počta /48 
let/ ze Skaličan. To je proslulý „výtečník“, kte-
rý nesmí chybět u žádné srandy- namátkou je 
třeba vzpomenout jeho jarní koupání s partou 
otužilců v myštickém rybníku „Labuť“ nebo 
maximální nasazení v hasičských soutěžích 
se skaličanským sborem dobrovolných hasi-
čů. Mimochodem je také „duchovním otcem“ 
rituálu, kdy skaličanští „chráněnci svatého 
Floriána“ po  úspěchu na  bojišti skáčou 

v „plné polní“ do rybníčku za vsí bez ohledu 
na  klimatické podmínky. Buzické turnaje 
v  „Prší“ si tudíž také musel notně oblíbit, 
list tady vynášel už počtvrté. „Jinak karty ne-
mastím, tohle je jediná výjimka,“ zdůrazňuje 
vytáhlý „šoumen“, kterého letošní karetní 
stříbro mile překvapilo a potěšilo. „Dřív to 
tak slavné nebylo, motal jsem se okolo středu 
hracího pole,“ uvádí.

Medailové trio doplnil třináctiletý Jaro-
slav Čadek ze Tchořovic. „Tajně jsem doufal 
ve  vítězství,“ přiznal po  skončení turnaje 
školák, pro kterého se situace vyvíjela celé 
odpoledne více než příznivě. Ale i bronz pro 
něho představoval výrazný úspěch. Zvláště, 
když to byla jeho premiéra na zdejší scéně. 
„Trochu karetní praxe mám. S kamarády ob-
čas hrajeme poker, s rodiči zase kanastu,“ po-
znamenal při této příležitosti Jaroslav Čadek.

Všichni zúčastnění se shodli na  tom, že 
strávili za  stoly útulné hospůdky příjemné 
odpoledne a rádi se sem i při jiné příležitosti 
zase vrátí.

Vladimír Šavrda

Okresní přebor ve volejbalu žen
3. kolo
41 TJ Borga Horažďovice - S. Volyně 0  :  2  (-14, -10)
42 TJ Záboří Žížaly - TJ ČZ  „A“ Strak. 2  :  1  (17, -22, 9)
43 TJ Borga Horažďovice - TJ ČZ  „A“ Strak. 1  :  2  (19, -16, -7)
44 S. Volyně - TJ Záboří Žížaly 2  :  0  (10, 14)
45 TJ Záboří Žížaly - TJ Borga Horažďovice 0  :  2  (-18, -18)
46 TJ ČZ  „A“ Strak. - S. Volyně 0  :  2  (-16, -19)
47 S. Volyně - TJ Borga Horažďovice 2  :  0  (16, 10)
48 TJ Záboří Žížaly - TJ ČZ  „A“ Strak. 1  :  2  (-16, 17, -11)
49 S. Radomyšl - TJ ČZ „N“ Strak. 2  :  0  (10, 18)
50 SK Řepice - TJ S.Katovice 2  :  1  (19, -25, 11)
51 TJ ČZ „N“ Strak. - TJ S. Katovice 2  :  0  (21, 16)
52 S. Radomyšl - SK Řepice 2  :  0  (10, 8)
53 SK Řepice - TJ ČZ „N“ Strak. 0  :  2  (-21, -23)
54 TJ S. Katovice - S. Radomyšl 0  :  2  (-14, -10)
55 S. Radomyšl - TJ ČZ „N“ Strak. 2  :  1  (10, -18, 11)
56 TJ S.Katovice - SK Řepice 2  :  0  (16, 15)
57 TJ S.Blatná - TJ ČZ „B“ Strak. 1  :  2  (19, -21, -10)
58 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ Fezko „S“ Strak. 2  :  0  (19, 20)
59 TJ ČZ „B“ Strak. - TJ Fezko „S“ Strak. 0  :  2  (-19, -14)
60 TJ S.Blatná - TJ Fezko „C“ Strak. 0  :  2  (-13, -14)
61 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Blatná 2  :  0  (20, 15)
62 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ ČZ „B“ Strak. 2  :  0  (25, 22)
63 TJ S.Blatná - TJ Fezko „S“ Strak. 0  :  2  (-23, -19)

Tabulka soutěže
  1. TJ Fezko „S“ Strak. 11 8 3 17   :  6 19
  2. S.Radomyšl 11 8 3 17   :  8 19
  3. TJ ČZ „N“ Strak. 11 7 4 15   :  8 18
  4. TJ Záboří Žížaly 11 7 4 15   :  13 18
  5. TJ Fezko „C“ Strak. 9 8 1 16   :  3 17
  6. S.Volyně 10 7 3 16   :  7 17
  7. TJ S.Blatná 10 4 6 9   :  13 14
  8. TJ Borga Horažďovice 11 3 8 9   :  17 14
  9. SK Řepice 11 3 8 7   :  17 14
10. TJ ČZ „B“ Strak. 10 3 7 8   :  15 13
11. TJ S.Katovice 10 3 7 8   :  15 13
12. TJ ČZ  „A“ Strak. 11 2 9 5   :  20 13

TJ Sokol Blatná
zahájil činnost oddílu

CVIČENÍ
VŠESTRANNOSTI

pro děti od 4 do 12 let.
Dětem nabízíme nejrůznější 

pohybové aktivity,

např. základy gymnastiky, cvičení 

na nářadí, míčové hry,

cvičení na hřišti a v přírodě, 

soutěživé hry, atd.

Cvičení je v sokolovně každé 
úterý od 17.00 do 18.30 hod.
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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

Ekofarma Počaply, s.r.o.,    Přijme prodavačku/če
na částečný úvazek do prodejny masa-uzenin v Blatné.

Nástup možný ihned

Praxe v oboru výhodou.

Volejte na tel. č. 702 081 232
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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



Ročník 26 (36) Blatná 20. listopadu 2015 Číslo 20 / strana 16Číslo 20 / strana 16 Blatná 20. listopadu 2015 Ročník 26 (36)

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Minister-
stvem vnitra ČR dne 6. 1. 1999 pod č.  j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, František Macho-
vec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

  

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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