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BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o., BLATNÁ

Změna v prodeji živých ryb 
na sádkách v Blatné

V období od 30. listopadu do 18. prosince 2015 od pondělí do čtvrtka od 9-12 do 
13-14 hodin a v pátek 9-12, 13-15 bude prodej živých ryb na prodejně v zadní části 

sádek.
Prodej živých ryb na zpracovně bude přerušen do konce roku.

Akce! - živý pstruh na sádkách v Blatné! 130,-Kč/kg!
Kapr k dispozici ve všech kategoriích, vedlejší druhy do vyprodání zásob.

PREZIOSO na MS v showdance 
V posledním listopadovém týdnu taneč-

nice z PREZIOSO Sokol Blatná bojovaly 
o co nejlepší umístění na Mistrovství světa 
v showdance, které se konalo v německém 
městě Riesa. Tohoto světového tanečního 
svátku se účastnilo na  2  500 nejlepších 
světových tanečníků z  pěti kontinentů 
(Evropa, Asie, Afrika, Amerika i Austrálie). 
Pro PREZIOSO Sokol Blatná bylo obrovským 
úspěchem se probojovat na  tento světový 
šampionát a  velmi si vážíme možnosti re-
prezentovat zde Českou republiku, Jihočeský 
kraj a Město Blatná. I přes takto velký počet 
soutěžících se tanečnice z Blatné neztratily 
a mezi profesionálními tanečníky se dostaly 
se svým vystoupením „Melodie spásy“ mezi 
nejlepších 24 malých formací do čtvrtfi nálo-
vého kola. Sólistka Terezka Jindráková poté 
obsadila krásné 28. místo v dospělé věkové 
kategorii se sólem  „Lidice: ztracené dět-
ství“.

Městu Blatná, Jihočeskému kraji a TJ 
Sokol Blatná děkujeme za fi nanční podporu, 
díky které jsme se mohly soutěže zúčastnit 
a reprezentovat je zde svými výkony.

Velké díky patří také našim fanouš-
kům, které srdečně zveme na představení 
„Vánoční nadílka s PREZIOSEM“, které 
se uskuteční 20.12. od 17.00 hod. v kinosále 
blatenské sokolovny. Těšíme se na Vás.

Terezka Jindráková
- Lidice: Lost Childhood.

Slavnostní nástup zástupců všech národů.

Marcela Duspivová, Petra Bláhová, Andrea Bláhová, Monika Lapková, Kristýna Dušková, Tereza 
Lehečková, Tereza Jindráková.



Ročník 26 (36) Blatná 4. prosince 2015 Číslo 21 / strana 2Číslo 21 / strana 2 Blatná 4. prosince 2015 Ročník 26 (36)

Aktual ity��
OZNÁMENÍ

Vážení občané,
v závěru roku 2015 bude změna provozní 
doby MěÚ Blatná v tyto dny:

23.12. 2015 středa        7:30 – 12:00 
                                       13:00 – 15:00
31.12. 2015 čtvrtek       7:00 – 12:00

Děkujeme za pochopení a přejeme všem 
klidné Vánoce a  v novém roce hodně 
zdraví a spokojenosti           

 Ing. Jana Kroupová 
tajemník MěÚ Blatná 

PO SNĚHU PŮJDU ČISTÉM BÍLÉM,
HRU V SRDCI ZVONKOVOU.
VÁNOČNÍ ZEMĚ JE MÝM CÍLEM.
AŽ HVĚZDY VYPLOVOU,
TO BUDU BLÍZKO JIŽ. A BUDU JEŠTĚ 
BLÍŽ, AŽ LESNÍ PŮJDU TMOU.

Verši Fráni Šrámka chceme navodit 
vánoční atmosféru. Adventní čas již vstou-
pil do našich srdcí. A  je jen na nás, jak ho 
prožijeme.

STAROČESKÉ VÁNOCE S VŮNÍ MEDU - 
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

  Vánoční prodej jsme zahájili již minulou 
sobotu, pochopitelně jako každoročně jsme 
trochu ve  skluzu, a  tak v průběhu měsíce 
budeme i nadále doplňovat další novinky. 
Po několika letech jsme připravili kolekci 
perníků z forem, které jsou nádherné a připo-
mínají dřevěnou řezbu. Od drobných perníč-
ků - andílků, kapříků, zvonečků, podkoviček, 
srdíček vám můžeme nabídnout i motivy větší 
- madonku, betlém, či nádherné koně nebo 
perníkové srdce.

Motiv betlému z  voňavého materiálu 
u nás najdete i ze včelího vosku, stejně tak 
mnoho svíček i svíčiček jednoduchých nebo 
zdobených.

Zdraví, lásku, štěstí, co jiného si do nové-
ho roku budeme přát? Jako malou pozornost 
pro vaše blízké nabízíme drobnosti  pro štěstí 
z mosazi, třeba do peněženky - kominíčka, 
podkovičku, andílka a prasátko. Se stejným 
přívěškem jsou ozdobeny i malé mosazné 
zvonky.

Prodejní dny jsme stanovili na  středu - 
9.00 - 14.00, čtvrtek a pátek 13.00 - 17.00, so-
botu 9.00 - 13.00 hodin. Je možné, že na nás 
narazíte i v jiném třeba prodlouženém čase.

Zveme vás k návštěvě, přijďte se podívat, 
těšíme se na vás!

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

Nezapomeňte si dnes nastříhat „barbor-
ky“, aby  vám o  svátcích krásně vykvetly 
a dětem zítra připravit nadílku na Mikuláše.

POVOLNÉ POČASÍ V  PROSINCI VĚŠTÍ 
MÍRNOST ZIMY V KAŽDÉM JEJÍM MĚSÍCI.

MRAZY CO PROSINEC ZASEJE, AŽ LEDEN 
A ÚNOR SKLÍZÍ.

NA  SVATÉHO MIKULÁŠE JIHNE NEBO 
PRŠÍVÁ, MÁLOKDY ZIMA DRŽÍVÁ
NA SVATÉHO TOMÁŠE, CHOP SE CHLUPA-
TÉHO RUBÁŠE (21.12).

CHODÍ-LI KATEŘINA PO LEDĚ,CHODÍ PO-
TOM EVA (24.12) PO BLÁTĚ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

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 vyhotovené doklady.

Žádáme občany, aby podání žádosti nebo převzetí vyhotovených dokladů 
uskutečnili nejpozději do středy 23. prosince 2015 do 15. hod.

Provoz systému bude plně obnoven v pondělí 4. ledna 2016. 
Ing. Hana Valachová

Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná
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Zprávy
z radnice

Dne 30. 11. 2015 byl na úřední desce města vyvěšen návrh rozpoč-
tu města Blatná na rok 2016. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou 
občané města uplatnit buď písemně do 15. 12. 2015, nebo ústně při 
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 16. 12. 2015.

Ing. Dagmar Malečková
vedoucí OFŠ

 
Návrh rozpočtu na rok 2016 
 
  Návrh 2016 v Kč

Daňové příjmy 82 785 000,00 
Nedaňové příjmy 15 372 100,00 
Kapitálové příjmy 100 000,00 
Přijaté transfery 26 324 900,00 
Příjmy CELKEM 124 582 000,00 
Běžné výdaje 108 215 000,00 
Kapitálové výdaje 16 367 000,00 
Výdaje CELKEM 124 582 000,00 
SALDO 0,00 
Financování CELKEM 0,00 

Vážení občané, 
níže Vám pro informaci předkládám znění Obecně závazné vyhláš-

ky č. 2/2015 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných 
hudebních produkcí a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o zákazu 
konzumace alkoholu a užívání návykových látek na veřejných pro-
stranstvích, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. Přílohy k obě-
ma vyhláškám budou včas zveřejněny na  internetových stránkách 
města. V případě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 došlo k tomu, 
že oznámení o pořádání veřejné hudební produkce a žádosti o udělení 
výjimky z předmětné vyhlášky již nebudou pořadateli od 1. 1. 2016 
podávány na Centrum kultury a vzdělávání Blatná, ale na sekretariát 
starosty, přičemž lhůty pro podávání zůstanou i nadále stejné. Taktéž 
žádosti o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 budou 
podávány na sekretariát starosty. V případě této vyhlášky dojde od 
1. 1. 2016  k rozšíření míst, na kterých bude platit zákaz konzumace 
alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, 
a to především o dětská hřiště ve městě.  

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných 

hudebních produkcí

Zastupitelstvo města Blatná se na svém zasedání dne 11. 11. 2015 
usneslo vydat dle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) 
téhož zákona tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

Účelem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu 
s platnou právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného 
pořádku ve městě Blatná (dále jen „město“) na úseku místních zále-
žitostí, které jsou do jeho působnosti svěřeny. Touto vyhláškou není 
dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání.

Článek 2
Vymezení pojmů

1) Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a po-
kojné soužití občanů a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti 
osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, zdraví a práva na příznivé 
životní prostředí.

2) Veřejnými hudebními produkcemi se pro účely této vyhlášky 
rozumí veřejnosti přístupné hudební produkce - jak živé, tak i repro-
dukované hudby - zejména taneční zábavy, plesy, diskotéky, vystoupení 
estrádních umělců, artistů a lidové zábavy.  

3) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství 1) a veřejně 
přístupné stavby. Pokud je veřejně přístupná hudební produkce 
pořádána uvnitř stavby, musí tato splňovat požadavky vyplývající ze 
zvláštních předpisů.2)

4) Pořadatelem se pro účely této vyhlášky rozumí právnická nebo 
fyzická osoba, která se takto označí v oznámení (Článek 4 odst. 1). 

5) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.3)

Článek 3
Časové omezení pořádání veřejných hudebních produkcí
Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, lze veřejné hudební produkce 

ve městě pořádat jen mimo dobu nočního klidu (Článek 2 odst. 5).

Článek 4
Povinnosti pořadatele veřejné hudební produkce

1) Pořadatel je povinen oznámit pořádání veřejné hudební pro-
dukce na území města na veřejně přístupných místech (Článek 2 
odst. 3) Městskému úřadu Blatná, sekretariátu starosty nejméně 5 
kalendářních dnů před jejím konáním.

2) Pořadatel oznámí pořádání veřejné hudební produkce 4). Náleži-
tosti oznámení jsou uvedeny ve formuláři  přílohy č. 1 vyhlášky, na kte-
rém je možno pořádání veřejné hudební produkce rovněž oznámit.

3) Pořadatel je povinen zajistit pořádek při pořádání veřejné 
hudební produkce pořadatelskou službou způsobem odpovídajícím 
povaze a rozsahu veřejné hudební produkce, nejméně však v počtu 
jeden pořadatel na 50 návštěvníků. Osoby vykonávající pořadatelskou 
službu musí být po celou dobu veřejné hudební produkce viditelně 
označeny nápisem „POŘADATEL“ o velikosti písma minimálně 1,5 cm 
připevněným na rukávu nebo týmž nápisem o velikosti písma mini-
málně 0,8 cm na vizitce na horní svrchní části oděvu.

4) Pořadatel je povinen zajistit, aby počet návštěvníků, který se 
veřejné hudební produkce účastní, nepřesáhl stanovenou kapacitu.5)

5) Pořadatel je povinen vytvořit strážníkům městské policie a po-
věřeným zaměstnancům Města Blatná podmínky pro řádný výkon 
dohledu nad průběhem veřejné hudební produkce. Za tímto účelem 
je na požádání povinen zejména doložit oznámení veřejné hudební 
produkce potvrzené MěÚ Blatná, sekretariátem starosty.

Článek 5
Výjimky

1) Z ustanovení Článku 3 této vyhlášky může na žádost pořadatele 
doplněnou o návrh opatření k zabezpečení veřejného pořádku udělit 
výjimku rada města:

a) na pořádání konkrétní akce,
b) na určité časové období, je-li veřejná hudební produkce pravi-

delně opakována. Výjimku nelze udělit na období delší než jeden rok.
2) Pořadatel podá žádost4) v  časovém předstihu minimálně 15 

dnů před konáním veřejné hudební produkce. Náležitosti žádosti 
jsou uvedeny ve formuláři  přílohy č. 2 vyhlášky, na kterém je možno 
rovněž žádost podat.

3) Výjimku udělenou dle odst. 1 písm. b) rada města může v prů-
běhu jejího trvání pořadateli odejmout, je-li v době nočního klidu 
v  souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce narušován 
veřejný pořádek.

(pokrač. na str. 4)



Ročník 26 (36) Blatná 4. prosince 2015 Číslo 21 / strana 4Číslo 21 / strana 4 Blatná 4. prosince 2015 Ročník 26 (36)

Článek 6
Dohled a sankce

1) Na dodržování této vyhlášky jsou oprávněni dohlížet strážníci 
městské policie a pověření zaměstnanci Města Blatná.

2) Jakékoliv jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno 
u fyzické osoby jako přestupek, u právnické osoby a fyzické osoby, 
která je podnikatelem, jako správní delikt.

3) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních před-
pisů.6)

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o zajištění veřejného 
pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.

Článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016. 

Bc. Kateřina Malečková   Pavel Ounický 
           starostka                      místostarosta

1) Ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.
2) Např. vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vy-
hlášky č. 20/2012 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů,  Nařízení kraje č. 3/2002,  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších přepisů.
3) Ust. § 47 odst. 3 věta první zákona č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.
4) Ust. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5) Např. dle § 41 vyhlášky 268/2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.
6) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čerpání rozpočtu města Blatná
Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás seznámila s čerpáním rozpočtu k 31. 10. 

2015. Podrobné čerpání jednotlivých položek je možné dohledat na 
webových stránkách města Blatná - rozklikávací rozpočet.  

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Celkový přehled výdajů (v tisících Kč)

Celkový přehled příjmů (v tisících Kč)

 

Informace pro občany od Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje

V posledních týdnech byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje“) kontaktován občany s dota-
zem, zda provádíme prodej a instalaci požárních hlásičů do domác-
ností. HZS Jihočeského kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto dotazům 
dochází, a zjistil, že zde působí lidé či skupina osob, kteří obvolávají 
a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí jim výše 
uvedenou činnost. Nicméně v  těchto případech bylo zjištěno, že 
osoby, které nyní obvolávají či obcházejí domácnosti, se často před-
stavují jako hasiči, někde dokonce i jako preventisté, a z jejich řeči 
je možné si odvodit, že jsou příslušníky HZS Jihočeského kraje. Zde 
bychom chtěli důrazně upozornit, že HZS Jihočeského kraje (ani 
jeho příslušníci) neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení. HZS 
Jihočeského kraje působí v této oblasti zejména lektorsky a v rámci 
svých činností vzdělává občany. Zaměřujeme se především na školy, 
domovy pro seniory apod. O našich aktivitách v první řadě vždy 
informujeme zřizovatele těchto subjektů.

Požární hlásiče v domácnostech jsou velice přínosné a při jejich 
správném užívání vysoce spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů se 
v současné době pohybuje již cca od 200,- Kč a ani jejich instalace 
není složitá. Důležitá je také detekce oxidu uhelnatého (CO). Oxid 
uhelnatý je častou příčinou úmrtí při nedokonalém spalování. Cena 
hlásičů CO se pohybuje od 400,- Kč. Podstatné je zvolit vhodné 
umístění hlásiče tak, aby byl v případě požáru účinný a varoval spící 
osoby již v počáteční fázi vzniku požáru.

S případnými dotazy týkajícími se problematiky požárních hlásičů 
a  jejich instalace je možné se obrátit na Vaši odborně způsobilou 
osobu, na SH ČMS a samozřejmě také na HZS Jihočeského kraje, 
popř. příslušné územní odbory, a to telefonicky, písemně či osobně.

MěÚ Blatná  - Oddělení krizového řízení 
Josef Novotný

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek 

na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Blatná se na svém zasedání konaném dne 11. 

11. 2015 usneslo vydat na základě ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na území města Blatná vymezit některé plochy 
veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoho-
lické nápoje a užívat návykové látky a tím vytvořit opatření směřující 
k zachování veřejného pořádku, ochraně občanů, zejména dětí a mla-
distvých, před negativními jevy provázejícími konzumaci alkoholu 
a užívání návykových látek.

Článek 2
Vymezení základních pojmů pro účely této vyhlášky

1) Pojem veřejné prostranství je upraven zákonem1).
2) Pojem alkohol je upraven zákonem2).
3) Pojem návyková látka je upraven zákonem3).

Článek 3
Určení veřejných prostranství, kde je konzumace alkoholu 

a užívání návykových látek zakázáno
1) Konzumace alkoholu a užívání návykových látek je zakázáno na ve-
řejných prostranstvích vyznačených na mapě města Blatná. Mapa je 
přílohou č. 1 této vyhlášky.
2) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:

a) na dny 31. prosince a 1. ledna každého kalendářního roku,
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Příloha č. 1 
je nedílnou součástí vyhlášky č. 3/2015

Mapy částí města Blatná očíslované list č. 1 až list č. 5 s vyzna-
čením veřejných prostranství, na kterých je zakázána konzumace 
alkoholu a užívání návykových látek
List č. 1

okolí Základní školy J. A. Komenského, náměstí J. A. Komen-
ského, tř. J.P. Koubka, náměstí Míru, okolí kostela, část ulice 
Na Příkopech, okolí Kaplanky, workoutové hřiště
List č. 2

okolí Mateřské školy Vrchlického a Mateřské školy Husovy 
sady, Husovy sady včetně průchodu pod mostem a části levého 
břehu, okolí Základní školy T. G. Masaryka, dětské hřiště
List č. 3

prostor kolem vlakového a autobusového nádraží 
List č. 4

okolí Mateřské školy Šilhova
okolí Domu dětí a mládeže, autobusové čekárny, přístřeš-

ky zastávek, a jejich okolí v ul. B. Němcové a ul. Palackého, 
dětská hřiště
List č. 5      

okolí obchodních domů Lidl a Penny Market, dvorní trat 
sídliště Nad Lomnicí   
List č. 6      část ul. Na Tržišti   

List č. 7      dětské hřiště ul. Bezdědovická   

b) na restaurační předzahrádky uvedené v seznamu restauračních 
předzahrádek v příloze tržního řádu vydaného Městem Blatná.

Článek 4
Výjimky

1) Na kulturní, společenské a sportovní akce (dále jen „akce“) 
pořádané na veřejných prostranstvích, kde je konzumace alkoholu 
vyhláškou zakázána (viz příloha č. 1 vyhlášky) může rada města 
na základě žádosti pořadatele akce udělit výjimku ze zákazu kon-
zumace alkoholu. 

2) Pořadatel podá žádost4) v časovém předstihu minimálně 15 dnů 
před konáním akce Městskému úřadu Blatná,  sekretariátu starosty. 
Náležitosti žádosti jsou uvedeny ve formuláři  přílohy č. 2 vyhlášky, 
na kterém je možno rovněž žádost podat.

Článek 5
Dohled a sankce

1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádějí strážníci 
městské policie a pověření zaměstnanci Města Blatná. 

2) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních 
předpisů5).

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2008 o zákazu konzumace 
alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích.

Článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

Bc. Kateřina Malečková       Pavel Ounický
       starostka města  místostarosta města

1) Ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Ust. § 2  písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a  jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
3) Ust.  § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Ust. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5) Ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

List č. 1

List č. 2
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Změny v jízdních řádech 
od 13.12. 2015

Vážení čtenáři,
tak jako každý rok i  letos dojde v polovině prosince ke změně 

autobusových a vlakových jízdních řádů. Tentokrát připadá datum 
platnosti nových jízdních řádů na neděli 13. prosince. Níže proto 
uvádíme aktuální informace o změnách týkajících se dopravní ob-
služnosti Blatné a okolních obcí.

Železniční doprava:
• O sobotách, nedělích a státních svátcích pojede první ranní 

vlak Blatná - Březnice o 10 min. později, tj. bude z Blatné 
odjíždět až v 6,06 hod. Možnost přestupu na rychlík do Prahy 
bude v Březnici zachována, pouze odpadne stávající nepříjemné 
cca 15 minutové čekání. Vlak navíc pojede jako přímý až do Rož-
mitálu pod Třemšínem, což může být zajímavá nabídka pro turisty 
směřující do Brd, kde má v souvislosti s rušením vojenského újezdu 
dojít k vyznačení a zpřístupnění nových turistických i cyklistických 
tras. V pracovních dnech zůstane vlak z důvodu křižování zachován 
ve stávající časové poloze, tj. odjezd z Blatné na Březnici bude 
i nadále v 5,56 hod.

• Na základě jednání s Jihočeským koordinátorem dopravy se po-
dařilo dosáhnout zlepšení večerního spojení ze Strakonic 
do Blatné. Vlak s odjezdem ze Strakonic ve 21,10 hod., který 

nyní jede pouze v pátek a v neděli, pojede nově v pracovní 
dny a v neděli. Jedná se o spoj, který navazuje jak na  rychlík 
od Brna a Českých Budějovic tak na rychlík od Plzně a na osobní 
vlak z Volar a Vimperka. Vlak Strakonice - Blatná s odjezdem 
ve 22,40 hod., který nyní jezdí pouze v pracovních dnech, 
pojede nově navíc i v sobotu, kdy doteď chybělo večerní spojení 
pro návrat z kulturních či společenských akcí. 

U ostatních spojů na tratích Březnice-Strakonice a Nepomuk-Blatná, 
stejně jako u navazujících přípojů v koncových stanicích (ve směrech 
Praha, České Budějovice a Plzeň) k zásadním změnám nedojde, je ov-
šem třeba počítat s drobnými časovými posuny v řádu jednotek minut.

Autobusová doprava:
U příměstských linek, jejichž ztráta je dotována Jihočeským kra-

jem, dochází k následujícím změnám:

• Večerní autobus Strakonice-Blatná s odjezdem ve 21,15 hod., 
který jezdí v pracovní dny v sudých týdnech, pojede nově o 15 
min. dříve (tj. ve 21,00 hod. ze Strakonic), aby přijížděl do Blatné 
včas vzhledem k začátku noční směny. Tímto opatřením sice ztratí 
ve Strakonicích přípoje od rychlíků, ty budou nově ovšem zajištěny 
osobním vlakem, jak uvádíme výše.

• Ranní spoj Blatná-Strakonice-České Budějovice, který nyní 
odjíždí v pracovní dny z Blatné aut.st. ve 4,35 hod. (ze za-
stávky Boženy Němcové ve 4,38 hod.), pojede nově o 5 min. 

List č. 3

List č. 4

List č. 6List č. 5 

List č. 7
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Vánoční výzdoba
Vážení občané,
Technické služby města Blatné provedly v  posledním listopadovém 

týdnu instalaci vánoční výzdoby. Tentokrát došlo k velké obnově díky 
investici z hlediska Města Blatná. Hlavní změny ve vánoční výzdobě 
doznala kostelní věž, tř. J. P. Koubka, fontána a též vánoční strom, 
který je kompletně nově ozdoben a není již instalovaný pokácený, 
ale od letošního roku je zdoben nově vysazený. V ostatních ulicích 
(T. G. Masaryka, náměstí Míru, nám. J. A. Komenského) je použita 
výzdoba stávající.

Věříme, že nová výzdoba se Vám bude líbit.
Níže přikládáme fotografi i z  instalace nové vánoční výzdoby, 

na kterých jsou zachyceni pracovníci pan Miroslav Novotný a Martin 
Baťka.

Údržba veřejné zeleně
Technické služby města 

Blatné s. r. o. prováděly v pod-
zimním období na úseku údržby 
veřejné zeleně zejména úklid 
spadaného listí. Na této činnos-
ti se z hlediska použité techniky 
podílí hlavně kontejnerový 
nosič DAF s kontejnerem vy-
baveným vysavačem listí, dále 
pak kontejnerový nosič Piaggio 
a hlavně pracovníci Technic-
kých služeb včetně pracovníků 

poskytnutých pracovním úřadem na veřejně prospěšné práce.
Přikládáme fotografi e z provádění úklidových prací. Na fotogra-

fi ích je zachycen pracovník pan Milan Počta, pan Radek Adamec 
(vysávání listí) a dále pak pan Stanislav Viktora, Zdeněk Stečinský, 
Luboš Ryska a paní Alena Kuklíková.

Stavební činnost TS Blatná – 
měsíc říjen, listopad

V průběhu měsíců října a listopadu provedly Technické služby nej-
větší stavební akci tohoto roku. Jednalo se o výstavbu nových chodní-
ků a parkovacích stání v ulici Hálova, Nad Vdovečkem a Krátká v loka-

litě Vinice. Tato akce 
proběhla úspěšně 
a nakonec byla dne 
1. 12. 2015 zkolau-
dována. Zde je třeba 
poděkovat pracov-
ním výkonům našich 
pracovníků „stavební 
čety“, kteří se zapojili 
do práce i o státním 
svátku, tak jako to 
pravidelně činí i pra-
covníci na svozu ko-

munálního odpadu.
V současné době je realizována oprava chodníku v ulici Zahradnic-

ká za lékárnou Arnika. Práce budou dokončeny v prvním prosincovém 
týdnu.

Tak jako v  jiných 
případech výstavby 
a oprav chodníků, byly 
i tyto práce provedeny 
ze zámkové betonové 
dlažby typu Klasiko, 
respektive parkovací 
stání z obalované as-
faltové směsi.

dříve. Tímto posunem vznikne ve Strakonicích nová návaznost 
na autobus směr Písek (odj. v 5,20 hod.).

• Ranní spoj Blatná-Mačkov-Doubravice-Strakonice, který 
nyní odjíždí v pracovní dny z Blatné aut.st. v 6,03 hod. (ze 
zastávky Boženy Němcové v 6,05 hod.), pojede nově o 8 min. 
dříve. Důvodem posunu je zlepšení návazností ve Strakonicích.

U nedotovaných dálkových linek, u kterých jsou změny jízdních řádů 
téměř výhradně pouze věcí dopravců, máme informace o následu-
jících změnách:

• V případě linky Praha-Blatná-Strakonice (-Vimperk-Kvilda/
Lenora), bude spoj odjíždějící z Prahy v 8,30 hod. (příj. do Blat-
né v 10,19 hod.) v pracovní dny zcela zrušen a v sobotu má 
jezdit až od 26. března. Spoj odjíždějící v pátek z Prahy 11,45 
hod. (příjezd do Blatné ve 13,10 hod.) pojede nově později, až 
ve 14,30 hod. z Prahy (tj. shodně jako v neděli). V opačném směru 
bude zcela zrušen spoj, který jezdí v pracovní dny z Blatné 
na Prahu v 15,05 hod. Spoj, který odjíždí z Blatné do Prahy 
v 17,50 hod. v pátek, sobotu a neděli, pojede do 25. března pouze 
v pátek a v neděli, od 26. března pak ve stejném rozsahu jako nyní 
(tj. vč. soboty).

• Na  lince Prachatice-Vimperk-Strakonice-(Blatná)-Praha 
pojedou v pracovní dny spoje ve směru na Prahu (odj. 6,44 hod. 
z Blatné) i z Prahy (odj. v 16,15 hod. z Knížecí) beze změny. Rozdíl 
bude pouze ve výchozí / konečné stanici linky, kdy místo Prachatic 
bude po roce autobus opět začínat / končit ve Vimperku.

Ing. Jan Valášek,
odbor dopravy MěÚ Blatná
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Ze sbírek Městského muzea Blatná. 

Tajemství Böhmova Betlému
„Narodil se Kristus pán! Veselme se! 

Z  růže kvítek vykvet nám, radujme se…“ 
Tak začíná jedna z mnohých koled oslavu-
jících narození Ježíše Krista, který je u dětí 
známější jako ten, co nosí na Vánoce dárky. 
Krom písní a stromečků či plavajícího kap-
ra, adventního věnce a cukroví je nedílnou 
součástí Vánoc také malý betlém. A právě 
o  jednom z nich bychom vám dnes chtěli 
vyprávět. Böhmův betlém podle sbírkové 
knihy z muzea pocházel prý z 19. stol. z ně-
které z příbramských dílen. V čem je ovšem 
tak specifi cký? Porovnáme-li jeho kompozici 
s ostatními betlémy z Příbrami, najdeme sa-
mozřejmě některé shodné prvky, jako např. 
schodovitá podstava s jeskyní nebo zámecké 
stavby na vrcholu. Rozšíří-li se geografi cký 
okruh pátrání na celý stát, dojde pro některé 
k šokujícímu a pro některé k očekávatelné-
mu poznání, neboť objevíme shodné fi gury 
ve  všech zkoumaných betlémech. Hlavní 
otázkou se najednou stává počátek této již 
dosti zlidovělé miniaturní stavby, která nesmí 
chybět v žádné domácnosti.

První dochovaná zmínka, krom zápisu 
z Bible, pochází z roku 1223. Sv. František 
z Assisi chtěl přiblížit vánoční svátky a přede-
vším Štědrý den většímu počtu věřících, kteří 
si to ovšem oproti němu nemohli přečíst. 
Tehdy nebyla školní docházka ještě povinná 
a gramotnost lidí tomu odpovídala, a proto 
se rozhodl využít názorné ukázky. Do  své 
jeskyně přivedl volka a  oslíka a  sestavil 
jesličky v životní velikosti. Legenda dokonce 
tvrdí, že se mu v kolíbce objevilo jezulátko, 
které si mohl on sám pochovat. Přes tři sto-
letí trvalo, než mohl i lid český poznat krásu 
betléma a  to v Praze v  jezuitském kostele 
sv. Klimenta. Betlém byl v roce 1562 vůbec 
prvním postaveným exemplářem ve střední 
Evropě, avšak netrvalo dlouho a  již stál 
u každého kláštera a kostela. Temné mraky 
se začaly stahovat nad touto tradicí teprve 
za vlády osvícenského císaře Josefa II., který 
v ní spatřoval jakýsi přežitek lidových pověr 
blízkých pohanství. Silně věřící vladař vydal 
proto ustanovení, které zakazovalo napříště 
stavět betlémy u všech kostelů. Výsledek byl 
poněkud opačný, než předpokládal. Betlémy 
od kostelů zmizely, za  to se však přenesly 
do  skrytu domácností a  tato tradice se 
uchovala dodnes. Právě takový betlém byl 
i v Böhmové rodině, a proto i zde nacházíme 
shodné prvky jako u ostatních exemplářů.

Figurky se používaly každý rok, a proto 
nebylo možné zamezit jejich poškozování či 
ztrátám. Rodina musela vždy před Vánoci 
zkontrolovat celý betlém a příp. opravit vše 
potřebné. Často bylo zvykem vytvořit nebo 
dokoupit další postavu, takže nakonec po ně-
kolika Vánocích mohly vzniknout obrovské 
scenérie. Jedním z největších betlémů je 
Třebechovický betlém obsahující 2033 fi gur. 

Böhmův betlém byl odkoupen v roce 1996 
spolu se 41 fi gurami. Je pravděpodobné, že 
již v  té době nebyl zcela kompletní, avšak 
i v dnešní podobě stále vyráží dech. 

Zachovaly se především typické postavy, 
které nemohou chybět v  žádném betlémě. 
Základem je samozřejmě svatá rodina tvo-
řená sv. Josefem a Pannou Marií. Figurka 
Ježíška je vytvořena z odlišného materiálu 
než zbylé dřevěné postavy, a  to z  vosku. 
Pozadí jejich jeskyně dokreslují dvě dobyt-
čata, oslík s volkem, která měla hřát malé 
děťátko svým dechem. Nesmí ovšem chybět 
ani anděl, lidově zvaný „Gloriák,“ hlásající 
do světa zvěst o narození spasitele. Kolem 
těla má upevněnou stuhu s nápisem „Gloria 
in excelsis Deo“ (Sláva na výsostech Bohu). 

Posledním důležitým uskupením fi gur, které 
najdeme v každém betlémě, jsou tři králové. 
Nejstarší král Kašpar klečí s truhlou zlata, 
za ním Melichar s kadidlem a černý vzadu 
Baltazar s myrhou. 

Co by to bylo za betlém bez dalších postav 
přicházejících se podívat na narozeného 
spasitele. A samozřejmě i tento betlém pro-
zrazuje některými prvky charakter regionu. 
Např. darovnice a daráci nesou typické plody 
zemědělského kraje (jablka, švestky nebo 
brambory). V hornických krajích to zase 
bývá často železná ruda nebo uhlí. Trochu 
nám tady chybí blatenské ryby, avšak na hoj-
nost kraje se nezapomnělo. Autor ji ztvárnil 
ve fi guře dvou mužů nesoucích velký hrozen 
vína na tyči. Mezi specifi cké postavy by měla 
patřit také klečící žena s vánočkou, která zde 
symbolizuje hostii, ale také typické postní 
jídlo. Z našeho pohledu charakteristickým 
nástrojem pro jižní Čechy jsou dudy, a proto 
ani zde nemůže chybět dudák stojící na stup-
ni nad jesličkami. Zarážející je vyobrazení 
klečící plešaté postavy v popředí, která má 
u nohou soudek. Zůstává otázkou, zdali kruhy 
pod očima má z fl ámování u piva či vína nebo 
zdali je to hostinský, který pracuje pozdě 
do noci. Rozhodně se za sebe upřímně kaje.

Důležité při stavbě betléma bylo i načaso-
vání. Postavička Ježíška se dostavila na svoje 
místo teprve na Štědrý den a  spolu s ním 
začali přibývat i pastýři. Jakožto vypravěč 
příběhu fi guruje ležící pastýř, nad nímž stojí 
anděl. Připomíná se tak příběh o zvěstování 
narození Ježíše Krista pastýřům, kteří jako 

první dorazili do Betléma. Jistě se ptáte, 
která postava byla jako poslední, avšak tuto 
odpověď vám již zamlčíme. Raději se přijďte 
podívat za námi do muzea na novou výstavu 
„Hej Vánoce, zvyky a  tradice od Martina 
po  tři krále,“ kde naleznete i zmíněný bet-
lém a mnohem více o  zvycích a  tradicích 
z vánočních časů.

Petr Chlebec

Obec Mačkov je „dámou v nejlepších 
letech“. Se svými osadníky prožívá 
dobré i zlé už 700 let

Mačkov - Už dlouho nebyla mačkovská 
náves tak přeplněná, už dlouho vesnice 
nedaleko Blatné o 300 obyvatelích / včetně 
100 klientů Ústavu sociální péče / neprýštila 
tak silným gejzírem slávy a lesku jako právě 
v sobotu 5. září, kdy si představitelé Obec-
ního úřadu ruku v ruce se širokou veřejností 
připomínali významný mezník v  tamních 
dějinách- 700 let od první písemné zmínky 
o mateřské vsi. Ještě než první laskavé 
sluneční paprsky pohladily lidské obličeje 
a  „vyšperkovanou“ náves jako z pohádky, 
bylo kolem kapličky rušno jako v mraveništi. 
Ze všech koutů přicházeli a přijížděli hosté 
i domácí, srdečná atmosféra se mísila s tisíci 
vůněmi dobrého jídla a pití a všudypřítom-
ným půvabem, lehce oděným do svátečního 
hávu. Při tomto významném výročí nesměl 
být nikdo smutný, každý musel své starosti 
pro tenhle den zamknout doma v komoře 
a  zahodit klíč. Bohatý celodenní program 
přilákal 5. září do Mačkova několik set ná-
vštěvníků- odhadem až 500!

Uvést rodáky a přátele Mačkova do  tak 
vzorně uklizeného a  vyladěného prostoru 
znamenalo několik týdnů pečlivých příprav, 
obětavé práce, maximálního soustředění se 
i na ty nejdrobnější detaily, aby všechno bylo 
ťip- ťop. A to se místním znamenitě podařilo. 
Však to také hosté velké obecní slavnosti 
náležitě ocenili a cítili se tady jako v ráji.

Mimořádná pozornost při předslavnost-
ním shonu byla věnována objektu kapličky 
z roku 1809, nacházející se ve středu obce. 
„Při této příležitosti jsme přistoupili ke ge-
nerální rekonstrukci sakrální památky,“ 
uvádí starostka obce Hana Míková, „Vedle 
nové fasády se kaplička dočkala nové ko-
rouhve, nových schodů, odborné restaurace 
sošek uvnitř objektu, nového kování zvenčí 
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i  do  oken. Nezapomnělo se ani na  nové 
lavice, oltář a klekátko. Došlo i na vyčištění 
ploch pomníků a výsadbu čerstvé zeleně pro 
zkrášlení venkovního prostředí u svatostán-
ku. Celý projekt si vyžádal investici ve výši 
90 000 korun.“ Hana Míková se netajila ani 
vděkem domácím občanům, kteří v  rámci 
zvelebení veřejných prostranství odpraco-

vali bez nároku na mzdu řadu brigádnických 
hodin: „Vedle úklidu návsi se také například 
celkem třikrát stahovalo bahénko z obecního 
rybníčku. Jinak všichni lidé z vesnice, vědo-
mi si důležitosti oslav 700. výročí od první 
písemné zmínky o Mačkovu, chtěli zapůsobit 
co nejlépe a dávali svým stavením „nové 
kabáty“. Chtěla bych všem za jejich aktivitu 
a pomoc co nejsrdečněji poděkovat. Je dobré 
vědět, že se lze na domácí za všech okolností 
spolehnout,“ je dojata starostka obce.

Na oslavy do Mačkova dorazili různí zají-
maví jedinci. Kupříkladu kulinářská hvězda 
televizních obrazovek Jiří Babica, o němž je 
známo, že rok co rok tráví část letní dovolené 
v Blatné. „A tady na mačkovský lom se jezdí 
koupat,“ upozorňují domácí zasvěcenci. Jiří 
Babica vystoupil během programu s dalšími 
dvěmi kulinářskými „šoumeny“ z Blatné / 
proslulým duem „MaMi“ / s ukázkou zabití 
a přípravy sladkovodních ryb, zakončenou 
ochutnávkou rybích specialit. Přestávku 
si tady učinili také účastníci cyklistické 
„Senátor TOUR“, kterou tvořili kandidáti 
do senátu, vedeni Martinem Gregorou. Chy-
bět nemohl ani emeritní senátor ve výslužbě 

a bývalý poradce prezidenta Václava Klause 
ing.  Josef Kalbáč z Třebohostic, který je 
na venkově velmi oblíben a dostává četné 
pozvánky na společenské akce všeho druhu. 
Dále byli přítomni četní starostové, včetně 
„první dámy“ Blatné Kateřiny Malečkové.

Program oslav zaujal svou pestrostí. Zahá-
jení představovalo uvítání „lidu“, bohoslužba 
u kapličky, žehnání praporu, položení věnce 
u pomníku padlých spoluobčanů a exkurze 
ve vnitřku svatostánku. Následovala prohlíd-
ka „Domova Petra“ a představení muzejní 
hasičské stříkačky, kterou kdysi dobrovolní 
hasiči za pět minut dvanáct zachránili před 
zničením. V hostinci mohli zájemci shlédnout 
expozici fotografi cké dokumentace z historie 
i  současnosti Mačkova, vystavené obecní 
kroniky, soubor předmětů z okolí Mačkova, 
uložených v blatenském muzeu. Také bylo 
připraveno promítání fi lmových záběrů z dění  
uvnitř obce uplynulých 40 let.

Odpolední repertoár odstartovalo sázení 
stromu a představení zájmových spolků, pů-
sobících v Mačkově. Jinak přítomné bavilo ta-
neční vystoupení dětí z blatenského souboru 
paní Strnadové, blatenští dudáci, šermířská 
skupina „Vendeta“, dechová kapela pana 
Koubka, kulturní pásmo v podání klientů 
„Domova Petra“ a mačkovského „potěru“. 
Večerem se pak neslo nad návsí romantické 
myslivecké troubení a pomyslnou „třešnič-
ku na dortu“ představovala taneční zábava 
za doprovodu skupiny „Z Vršku“. Kdo si 
chtěl odnést z mačkovských oslav hodnotnou 
věcnou památku, mohl zakoupit nádhernou 
publikaci o Mačkově v tuhých deskách. 

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že se 
sváteční den vydařil na 150%. A přesto, že je 
tato malebná vesnice uprostřed božské příro-
dy stará 700 let, přesto jí to pořád neuvěři-
telně sluší. Jako by se zde místo vody všude 
rozléval elixír mládí….. Tak ještě minimálně 
dalších 700 let, drahý Mačkove!

Vladimír Šavrda

Umět jít naproti svým snům
Mladý cestovatel Tomáš Laburda vyhle-
dává méně civilizované oblasti, nevadí 
mu přikrývat se hvězdami.

Ačkoliv má Tomáš Laburda / 27 let / tr-
valý pobyt v Praze- Podolí, něco ho spojuje 
i  s Blatenskem. Jeho rodina vlastní v obci 
Tchořovice rekreační stavení, on sám done-
dávna reprezentoval město růží v  závodní 
cyklistice jako vlastník licence SCV Blatná.

Tomáš se narodil pro sport a dobrodruž-
ství. Již zmíněná cyklistika ho přivedla poslé-
ze k dalším tělovýchovným aktivitám, jako 
jsou lyžování, skialpinismus, především pak 
ale k horským túrám a šplhání na skály. Jako 
„lezec“ je mimochodem perfektní.

Studuje na  stavební fakultě při ČVUT 
v Praze, což mu dává dostatečný prostor pro 
jeho velkou zálibu v dobrodružných formách 
cestování. Tomáš jako milovník krásných 

přírodních scenérií a nespoutané volnosti 
vyhledává méně civilizované oblasti, kde si 
může připadat a připadá svobodný a je pro 
něho požitkem „přikrývat se hvězdami“, jak 
by řekl básník.

Prvopočátky Tomášovy cestovatelské váš-
ně se datují od dob, kdy navštěvoval gymnázi-
um. „To jsme jezdili se školou na dvoutýdenní 
zájezdy po Evropě a vozili s sebou i kola,“ 
uvádí Tomáš Laburda, „Cyklisticky jsme pro-
cestovali Francii, Korsiku, Norsko, Provance. 
Po téhle etapě jsem propadl touze pronikat 
nezávisle na kolektivu do hor, být v  tomto 
ohledu nezávislý a lákalo mě to čím dál tím 
víc. Po domluvě s kamarádem z ČVUT jsme 
spolu podnikli první větší výpravu za hranice 
všedních dnů, a sice do Albánie.“

Albánie je pro většinu národa spojena 
s  představou divokých, horkokrevných 
obyvatel, všudypřítomným nebezpečím, 
žalostnou infrastrukturou a  celkovou zao-

stalostí. Co na  to mladý cestovatel a dob-
rodruh, který tam s kamarádem prožil před 
pěti lety dva týdny zajímavého pobytu? „Co 
se týče například silnic, tak ty jsou opravdu 
ve zbědovaném stavu,“ říká Tomáš Laburda, 
„Srovnal bych je s našimi terénními cestami. 
Jediné významnější město, do kterého jsme se 
dostali, bylo město Skadar- největší středisko 
na  severu Albánie. Tam jsme také spatřili 
vůbec první muslimské mešity. Neřekl bych, 
že se tamní obyvatelé vyznačovali nějakou 
divokostí- prostě žijí tam podobně jako my. 
Pravda, všechno je nemoderní, ale funguje to. 
Lidé nám nedělali naprosto žádné problémy, 
byli komunikativní, přátelští, ochotni nám po-
moci a poradit. Sehnat dopravu do horských 
pásem nebyl vůbec žádný problém. Jinak, co 
je fakt pozoruhodné, tak cca osmdesát pro-
cent aut, která jsme pozorovali ve Skadaru, 
tvořily mercedesy. Pravděpodobně ukradené 

někde v Německu a dalších zemích Západní 
Evropy.“                                         V. Šavrda
Pokračování v některém z příštích čísel.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE PROSINEC 2015

 PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
PSTRUH VAC balený 13,90/100g
KAPR fi let prořezaný mr. 195,-/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg
LOSOS ořez na polévku
norský 25,00/kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
MAKRELA 10,90/100g
KAPR 14,90/100g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
KACHNA bez drobů 2,1kg 74,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10kg 37,90/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg) 109,50/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg ) 32,90/kg
Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 44,50/kg
Lesní směs mr. – balení 2,5kg 59,50/kg
Špenát 450g 8,50/ks
Zelenina polévková 350g 9,90/ks
Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 84,50/kg
VEPŘ. KOTLETA bez kosti 103,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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Kulturní  kalendář��

5. 12. SOBOTA | 17:00 |
MUSICA BOHEMICA – 
VÁNOČNÍ KONCERT
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Program koncertu:
I. Jaroslav Krček                   
Vánoční mše č.6
Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
 Vánoční a adventní písně v úpravě Ja-
roslava Krčka
II.  Spanilá z archy holubičko
Raduj se všechno stvoření
Veselme se všichni nyní
Vánoční písně jiných národů v úpravě 
Jar. Krčka
III. Hleď malé Jezulátko
Los Animales
Andělé nám nad dědinou
Vánoční české, moravské a slovenské 
koledy v úpravě: Jaroslava Krčka ( 1 -5, 
8 -11) a Josefa Krčka ( 6,7,)
1. Ej, poslyšte kamarádi
2. Vstavajte pastieri
3. Krásná panna
4. Pochválen buď Ježíš Kri
5. Dej vám Pán Bůh dobrej den
6. Sem pojďte, poběhněte
7. Stojí vrba košatá
8. Žežulka z lesa
9. Anděl páně
10. Šel jsem na koladu
11. Hra s jesličkama
Předprodej: infocentrum, Městské 
muzeum, www.ckvb.cz

5. 12. SOBOTA | 21:00 |
III. VÝROČÍ PROSTORU
HARD TO FRAME a 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

8. 12. ÚTERÝ | 18:00 | 
SOLASIDO
Sokolovna Blatná
Dětská pěvecká soutěž žáků ZŠ TGM 
Blatná.

10. + 11. 12. | ČT+PÁ | 
VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 
TANEČNÍHO A HUDEBNÍHO 
OBORU ZUŠ | MUZIKÁL 
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
na motivy pohádky „Tři bratři“ 
Divadelní sál, Sokolovna Blatná 
10. 12. ČT | 10:00 | Vystoupení pro ZŠ a MŠ 
11. 12. PÁ | 10:00 | Vystoupení pro ZŠ a MŠ 
11. 12. PÁ | 16:30 | Vystoupení pro veřejnost

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

13. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY A 
KONCERT ŽESŤOVÉHO 
KVARTETA JOSEFA KUNTA 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje 
koledami a pohostí vás tradičními vá-
nočními trhy.

17. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
ZUŠ BLATNÁ
ZUŠ Blatná

19. 12. SOBOTA | 23:00 |
PARALLEL ACTIVITY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

20. 12. NEDĚLE | 17:00 |
VÁNOČNÍ NADÍLKA S PREZIOSEM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

25. 12. PÁTEK | 15:00 – 00:00 | 
BENEFIČNÍ KONCERT: 
BLATNÁ HRAJE MÍŠOVI
Velký sál + kavárna, KCAŽ 

26. 12. SOBOTA | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná 
Hraje Písecký komorní orchestr v kou-
zelném prostředí kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Vstup dobrovolný.

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

4. 12. PÁTEK | 20:00 | 
SPECTRE 
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller 
| Velká Bri¬tánie / USA 2015 | 150 min 
| Nevhodný mládeži do 15 let | 130 Kč 

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

9. 12. STŘEDA | 19:00 | 
MOST ŠPIÓNŮ 
Drama / Thriller / Historický v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 135 min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč 

16. 12. STŘEDA | 19:00 | 
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 
Komedie v původním znění | Česko 
2015 | 120 Kč 

18. 12. PÁTEK | 20:00 | 
ZTRACENI V MNICHOVĚ 
Komedie / Drama / Psychologický v 
původním znění | Česko 2015 | 105 min 
| Mládeži přístupný | 80 Kč 

27. 12. NEDĚLE | 15:00 | 
SEDMERO KRKAVCŮ 
Pohádka / Fantasy v českém znění | 
Česko / Slo¬vensko 2015 | 97 min | 
Mládeži přístupný | 80 Kč

Městská knihovna Blatná

V TERMÍNU 28. 12. - 31. 12. JE 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLATNÁ 
UZAVŘENA! 
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

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

15. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 | 
ČTEME, PLETEME, mlsáme 
cukroví a … jdeme na Vánoční 
výstavu do muzea 

 Akce

 Kino

 Knihovna
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18. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 | 
VÁNOČNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ 
Povídání o vánočních zvycích spojené 
s malou tvůrčí dílnou. 

9. 12. STŘEDA | 18:00 | 
VÁNOCE S FRANTIŠKEM 
NEPILEM 
Kavárna, KCAŽ 
Vánoční čtení kapitol z knih Františ-
ka Nepila přednáší Marie Pavlíková a 
Zdeňka Šlapáková za hudebního do-
provodu Petra Štěpána. Těšte se na: Já 
ti nesu veselého...,dopis Ježíškovi, jak 
rozbalovat vánoční dárek nebo Zase 
už jsou tady a další. Vstupné dobro-
volné. 

10. 12. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 

15. 12. ÚTERÝ |19:00| 
KINOKAVÁRNA: TAKOVEJ 
BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ 
KOMETY 
Kavárna, KCAŽ 
Celovečerní dokumentární film vypráví 
o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, kla-
víristovi a zpěvá¬kovi skupiny Psí vojáci, 
jehož tvorba zasáhla tři generace. 

16. 12. STŘEDA | 18:00 | 
ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN 
Kavárna, KCAŽ 
Ochutnávka bílých, růžových i červe-
ných přívlastkových vín z moravských 
malovinařství. 
Omezený počet míst, rezervace na tel. 
777 141 180. Vstupné 100/50 Kč (ZTP), 
degustace v ceně. 

17. 12. ČTVRTEK | 17:00 | 
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 

30. 12. STŘEDA | 19:00 | 
„BOURA ŠOU“ 
Velký sál, KCAŽ 

 1. – 31. 12. |OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA | VÝSTA-
VA PRACÍ ATELIÉRU MALBY S 
LENKOU PÁLKOVOU 

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 | 15:00 – 16:30 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK 
POD VEDENÍM DDM BLATNÁ
Velká klubovna, KCAŽ

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

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 | ADIKTOLO-
GICKÁ PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ 
| 15:30 - 17:30 |
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ

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

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

 Výstavy

 Těšte se

KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK 
| 14:30 - 15:30 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍ-
CI VSTUP DO MUZEA 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.

Doprovodný program k výstavě 
13. 12. NEDĚLE | 14:00 - 17:00 | 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ | ANDĚ-
LÍČCI Z ORGANZY 
Pod vedením Marcely Brejchové

NOVÉ PROJEKTY V KINĚ !!! PŘIJĎTE OD 
NOVÉHO ROKU VYZKOUŠET KINO NA-
SLEPO NEBO SPECIÁLNÍ PROJEKCE PRO 
SENIORY.

KINO NASLEPO
Od 8. ledna se těšte každý první pátek 
v měsíci na KINO NASLEPO. Prozradí-
me vám téma projekce, ale nevíte, co 
vám budeme promítat. Nechte se pře-
kvapit a přijďte do kina!

8. 1. PÁTEK | 20:00 |
PROJEKCE NA TÉMA: ZLATÝ FOND ČESKÉ 
KINEMATOGRAFIE
Vstupné: 30Kč.

PROJEKCE PRO SENIORY
Od 7. ledna každý první čtvrtek v mě-
síci připravujeme speciální projekce 
pro seniory. Těšte se na filmy zlatého 
fondu české i světové kinematografie, 
na filmové hity vašeho mládí, ale i 
současné tvůrce.

7. 1. ČTVRTEK | 14:00 | 
Projekci brzy prozradíme.
Vstupné: 20Kč.

 Komunitní centrum
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Evropa v pohybu na ZŠ TGM BLATNÁ 
Florbalový turnaj 24. 11. 2015

Přihlásili jsme se do celorepublikové soutěže Evropa v pohybu, 
kterou vyhlásil Dům zahraniční spolupráce. Úkolem bylo zpracovat 
návrh sportovního projektového dne, ve kterém bude propagován pro-
gram Erasmus+. Program Erasmus+ je otevřen i pro oblast sportu. 

Náš návrh byl odbornou komisí vybrán jako úspěšný. Mohli jsme 
začít připravovat náš fl orbalový turnaj s fi nanční a organizační 
podporou Domu zahraniční spolupráce a uspořádat sportovní den 
podle našich představ.

V rámci možností, s ohledem na naše sportovní vybavení a prostor, 
jsme uspořádali fl orbalový turnaj. Vypsán byl pro žáky 6. a 7. tříd 
a 8. a 9. tříd.

V mladší kategorii (6. 
a 7. třída) bylo pět 8 člen-
ných smíšených družstev. 
Družstva hrála v systému 
každý s  každým, délka 
utkání byla 5 minut.

V  kategorii starších 
žáků byla 4 chlapecká 
družstva. Hrálo se opět 
každý s  každým, doba 
utkání 8 minut. Navíc mezi 

turnaji bylo vloženo 20 minutové utkání dívek 9. ročníku.
Díky projektu jsme mohli použít nové fl orbalové vybavení – hole, 

brankářské výstroje, branky apod.

Celý turnaj provázela skvělá atmosféra. Po slavnostním zahájení 
se slova ujala paní ředitelka Mgr. Marie Šampalíková a pan Pavel 
Ounický, místostarosta města Blatná, který si zkusil několik ostrých 
nájezdů na gólmany. Vše doprovázel svým výběrem hudby dýdžej 
Mgr. Ondřej Kočovský (učitel ZŠ TGM Blatná a místostarosta TJ 
Sokol Blatná).

Sportovní den navštívily zá-
stupkyně odboru školství Ing. Ma-
rie Hájková, Ing. Eva Linhartová.

Turnaje se zúčastnilo téměř 
80 hráčů a 100 diváků z řad žáků 
a zaměstnanců naší školy. Každý 
hráč obdržel malou pozornost 
a občerstvení.

V  tento den byla Sokolovna 
Blatná otevřena všem zájemcům, 
kteří mohli vidět fl orbalový turnaj. 
Projekt „Evropa v pohybu“ měl v naší škole obrovský úspěch.  

Sportovní den byl velmi zdařilý, děti byly nadšené. Jsme školou, 
která se svým školním vzdělávacím programem „Škola pro život - 
Šance pro všechny“, je otevřená všem. Doufáme, že byl i přínosem 
pro všechny zúčastněné.

Děkujeme všem hostům, že náš projektový den podpořili svou 
účastí, zejména děkujeme Domu zahraniční spolupráce za fi nanční 
podporu. V neposlední řadě patří obrovské poděkování všem dětem, 
pedagogům a ostatním zaměstnancům ZŠ TGM Blatná za práci 
na projektu.

Za ZŠ TGM Blatná, okres Strakonice, Mgr. Jaroslav Voříšek

Z činnosti Svazu tělesně postižených Blatná
Dovolte, abych Vás seznámil s  činností 

Svazu tělesně postižených, místní organi-
zace Blatná, kterou jsme měli v  letošním 
roce 2015.

Obsah naší činnosti už určuje název naší 
organizace – Svaz tělesně postižených. Vy-
chází z potřeb a zájmů našich členů. Výbor 
STP se snaží, aby se členové v organizaci 

cítili dobře, aby tam našli pomoc, radu, ale 
i  zábavu, rozptýlení a nezůstali se svými 
problémy a potížemi sami. Cílem je hájit 
specifi cké potřeby a zájmy členů, bez ohledu 
na rozsah jejich zdravotního postižení. Nápl-
ní činnosti je péče o členskou základnu, která 
spočívá v  tvorbě a uskutečňování činnosti 
v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
poznávací i informační. Naše organizace je 
ve své činnosti fi nančně závislá na příspěv-
cích členské základny, fi nančních příspěvcích 
měst a obcí v našem regionu a na fi nančních 
darech fyzických a právnických osob.

Pro naše členy i ostatní občany organi-
zujeme během roku alespoň jeden třídenní 

zájezd, v letošním roce do Turnova, na hrad 
Kost, pivovar Svijany, Rozeta Kosmonosy, 
zámek Mnichovo Hradiště a několik celo-
denních výletů a pokud je zájem, zajišťujeme 
informovanost o dění  ve městech a obcích 
našeho regionu zaměstnanci těchto úřadů, 
přednáškami o  změnách v  sociální proble-
matice nebo besedami s  cestovatelskou 
tématikou. 

V květnu jsme pro naše členky uspřádali 
oslavu Dne matek s kulturní vložkou dětí 
z mateřské školky Vrchlického Blatná. Ne-
smím však zapomenout na přátelská posezení 
s opékáním vuřtů při poslechu dobré muziky. 
Za organizaci těchto akcí je pro nás velikou 
odměnou značná účast členů i  ostatních 
zdravotně postižených občanů. Pro mnohé 
z nich jsou tyto akce jediným kulturním vy-
žitím, ze kterého se radují po dlouhou dobu. 
Již druhým rokem na konci září pořádáme 
rekondiční pobyty pro všechny typy posti-
žení a ostatní ve vyhlášených maďarských 
lázních Harkány pro složení místní termální 
léčivé vody. Zajišťujeme opakovaně pro velký 
zájem účast na celodenním výletu ekobusem 
na „Dostupnou Šumavu“. Na začátku října 
jsme oslavili Den zdravotně a tělesně posti-
žených při velké účasti našich členů v KCAŽ. 
Někteří z nás se zúčastnili v říjnu jednoden-
ního zájezdu s návštěvou výstavy pořádanou 
Galerií hlavního města Prahy ve Veletržním 
paláci „Alfons Mucha Slovanská epopej“ 
a prohlídkou výrobních prostor Autoškoda 
v Mladé Boleslavi. V  listopadu jsme uspo-
řádali přednášku doplněnou fotografi emi 

z cest, na  téma „Život a příroda Ugandy“. 
Od měsíce října chodíme každý čtvrtek cvičit 
PILATES pod vedením cvičitelky do KCAŽ 
Blatná, cvičení je i pro veřejnost.

Pokud máte zájem se stát členem naší or-
ganizace, obraťte se na paní Alenu Pancovou 
nebo paní Věru Vonáškovou, které pracují 
ve výboru STP Blatná. Rády vám poskytnou 
informace o členství v naší organizaci, člen-
ský příspěvek je 60 Kč na rok. Rádi bychom 
mezi námi přivítali i mladší generaci.
Členové výboru STP Blatná se schází pra-

videlně 1x měsíčně, první pondělí v měsíci, 3x 
v roce máme členskou schůzi a vždy poslední 
bývá s Mikulášem a čerty, kde výbor zajišťuje 
pohoštění, tombolu.   Všichni z výboru tuto 
práci dělají obětavě po  celý rok zdarma 
a ve svém volném čase. Za to jim patří moje 
poděkování a mým přáním je, aby se i příští 
rok opět tak vydařil. 

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->
Za výbor STP v ČR z.s. místní organizace 

Blatná, Milan Vrbský
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Skončila podzimní část soutěží
Muži „A“ ukončení podzimu 1. A třída sk. A   3. místo
Muži „B“ ukončení podzimu okresní přebor 11. místo
Ženy ukončení podzimu divize D Čechy   5. místo
Dorost  ukončení podzimu 1. A třída sk. B   3. místo
Žáci st. ukončení podzimu 1. A třída sk. B   4. místo
Podzimní sezóna skončila a my bychom rádi poděkovali všem trenérům, asistentům, 

vedoucím mužstev, hráčům, rodičům, spolupracovníkům a sponzorům za její hladký průběh.
Všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu FO děkujeme za přízeň a podporu a pevně věříme, 
že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.Všem fanouškům a rodičům za skvělou podporu 
našich týmů, nejenom při domácích zápasech, ale i při těch venkovních. Rodičům našich 
nejmenších nadějí pak za trpělivost a dopravu na utkání.

Všem zároveň přejeme mnoho osobních i sportovních úspěchů, pevné zdraví a nervy.
Ještě jednou díky a těšíme se opět na shledanou.

VV FO TJ BLATNÁ z.s.
…………………………………………………………………………………………………………………...…….

OD SOBOTY 6. 2. 2016 DO SOBOTY 5. 3. 2016 SE USKUTEČNÍ 11. ROČNÍK
ZIMNÍHO TURNAJE MUŽŮ
,,TESLA CUP 2016“

Zatím známe tyto přihlášené týmy
TJ BLATNÁ B, TJ DRAŽEJOV, SOKOL VEŘECHOV, SOKOL MALÝ BOR,LITAVAN BOHUTÍN, 

SOKOL HVOŽĎANY
Rozpis zápasů  bude zveřejněn ve druhé polovině ledna 2016

………………...............................……………………………………………………………………………….
5. ročník turnaje st. přípravek ,,O POHÁR ROMANA VONÁŠKA“

 se bude konat v SOBOTU 18. 6. 2016

Velké motokrosové manévry 
za Sedlicí
Fandit přišly i motokrosové legendy Jaro-
slav Falta, Antonín Baborovský a Zdeněk 
Velký.

Sedlice - Bez motokrosových legend Jaro-
slava Falty, Antonína Baborovského a Zdeňka 
Velkého by to snad už ani nebylo ono. Řeč je 
o exkluzivním závodu terénních motocyklů 
v okolí Sedlice, který se hlásí o slovo s přícho-
dem podzimu a za jehož zrodem před devíti 
lety stála dynastie „pravověrných“ motorká-
řů z Blatné. Oni Fiňkovi ve světě motokrosu 
zaujímají pozoruhodné postavení, navíc se 
tento sport pro ně stal i živobytím a přivést 
na svět svůj vlastní závod bylo tedy otázkou 
cti. S přípravou trati a organizací akce jim ka-
ždoročně pomáhá i Ladislav Sýbek z Blatné. 
Přítomnost motokrosových velikánů, které 
zná celá republika, je ingrediencí nade vše 
vzácnou a činí z „Fiňkocupu“ podnik s plnou 
parádou. Jako když kuchař při vaření guláše 
zvelebí jeho chuť drahým exotickým kořením 
a učiní z něho přímo božský pokrm. Jaroslav 
Falta, Antonín Baborovský a Zdeněk Velký 
ostatně na Fiňkovských rallye letos neosl-
ňovali diváckou a závodní veřejnost poprvé 
a určitě ne naposledy.

Devátému ročníku, který tentokrát nesl 
název „O pohár města Sedlice“, přálo počasí 
i přízeň fanoušků tohoto sportu. Na rozlehlé 
planině za Sedlicí se shromáždilo na úctyhod-
ných tisíc diváků, do závodu samotného se 
zaregistrovalo dvě stě krotitelů „benzínových 
šelem“. A určitě bylo na co se dívat. Zejména 
znamenalo požitek sledovat „při práci“ partu 
elitních jezdců ze startů Mistrovství České 
republiky / Smitka, Weschta, Romančík, Sou-
kup, Haas, Červenka…. /.Mašinu po dlouhé 
pauze, způsobené vážným zraněním nohy, 
osedlal i Martin Finěk / 24 let / a s gustem se 
rozlétl po dráze, svobodný a volný. „Vlastně 
jsem už jel před několika týdny na Šumav-
ském poháru,“ vysvětloval nadějný borec 
z Blatné, „S tím svým zraněním jsem si užil až 
nad hlavu. Zaplaťpánbůh, že už je to za mnou. 
Stehenní kost se špatně hojila, protože jsem 
ji měl dost ošklivě roztříštěnou. Čtyři měsíce 
o berlích, další tři silné kulhání- vyžadovalo to 
dlouhou a usilovnou rehabilitaci, než jsem si 
mohl konečně znovu vlézt na svůj stroj. Teď 
musím dávat pořádného bacha, protože lékař 
mi z nohy vyndá tyčku se šrouby až koncem 
příštího roku,“ umínil si Martin. V Sedlici se 
musel spokojit se sedmým místem v katego-
rii: „Ále, stálo to za starou belu. V obou jíz-
dách jsem se poroučel k zemi. Jenže co může 
člověk chtít po takovém výpadku?,“ rozhodil 
rukama tělesně pošramocený pokračovatel 
rodinné tradice.

Po opravdu výrazně dlouhém dnu na te-
rénních tratích výsledková listina prozradila 
pořadí TOP trojek ve  všech kategoriích: 

Do 55 ccm- 1. Dominik Kučeřík, 2. Adam 
Grešák, 3. Kamil Dejmek. Do 65 ccm- 1. Jaro-
slav Kalný, 2. Lukáš Hedrlín, 3. David Krejčí. 
Do 85 ccm- 1. Jakub Hedrlín, 2. Petr Grossko-
pf, 3. Michael Nedoma. Kategorie „ČZ“- 1. 
David Říha, 2. Ondřej Herink, 3. Stanislav 
Hošek. ČZ nad 50 
let- 1. Miroslav Há-
jek, 2. Pavel Blažko, 
3. Jaroslav Kořínek. 
ČZ nad 60 let- 1. 
Viktor Pagáčík, 2. 
Miroslav Holub, 3. 
Vladimír Panc. ČZ 
classic- 1. Marek 
Soukup, 2. David 
Říha, 3. Jan Hronek. 
ČZ classic nad 50 
let- 1. Aadu Sikk, 2. Pavel Janda, 3. Pavel 
Russell. ČZ classic nad 60 let- 1. Slavomír 
Branda, 2. František Bezdíček, 3. Alois Rouč-
ka. ČZ classic nad 66 let- 1. Zdeněk Šilhánek, 
2. Jan Skok, 3. Jaroslav Vrchota. ČZ classic 
nad 70 let- 1. Václav Fesl, 2. Antonín Křáp-
ek, 3. Zdeněk Míka. Kategorie „Enduro“- 1. 
Tomáš Helmich, 2. Tomáš Marek, 3. David 
Holý. Kategorie „Evo“- 1. Zdeněk Hazdra, 2. 
Zdeněk Píša, 3. Václav Pokorný. Kategorie 
„Girls“- 1. Kateřina Labudová. MX1 hobby- 1. 
Josef Ludvík, 2. Jiří Fencl, 3. Tomáš Srb. MX2 
hobby- 1. Jaroslav Strnad, 2. Albín Veselý, 3. 
Josef Ludvík. Kategorie „Open“- 1. Petr Smit-
ka, 2. Jaromír Romančík, 3. Rudolf Weschta. 

Kategorie „Táta“- 1. Jaroslav Staněk, 2. 
Martin Mída, 3. Roman Smitka. Hobby nad 
40 let- 1. Ladislav Mikas, 2. Marek Babor, 3. 
Marek Holák.

Pořadatelé touto cestou děkují všem 
sponzorům, kteří motokrosový podnik podpo-

řili. Jedná se o tyto 
subjekty a  osoby: 
Město Sedlice, Ze-
mědělské družstvo 
Sedlice, Čenda Pro-
kopec ze Sedlice, 
Pavel  A ich inger 
z Blatné, Jaroslav 
Čadek ze Strakonic, 
Ladislav Kubeš, MG- 
SPORT Jiří Churavý, 
MEFO SPORT Jinín, 

LEIFHEIT Blatná, MTZ- mototechnika Stra-
konice, MRP Strakonice- Luboš Novotný, 
Renata Chlanová, MOTO Čadek Strakonice, 
GROSS KOPF MOTOCOMPONENTS, Jaro-
slav Staněk, Roman Votava, Pavel Vohryzka 
z Hajan, Miroslav Nejedlý, BIKE STRIKE . 
COM, Roman Pojer BP Service Blatná.

Jestli chystá ofi ciální pořadatel „Motoklub 
Němčice“ na příští jubilejní ročník motokro-
sového „šílení“ okolo Sedlice nějaké speciální 
překvapení, není zatím známo. Ovšem už teď 
nelze pochybovat o  tom, že vše bude opět 
skvěle připraveno a zrežírováno a fanoušci 
motokrosu si přijdou určitě na své.

Vladimír Šavrda
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Sálem bělčické sokolovny se 
proháněly papírové vlaštovky

Bělčice - Ve  školních třídách učitelé 
neradi vidí, když tam žáci pouštějí papí-
rové vlaštovky. Tam to platí za prohřešek. 
V bělčické sokolovně to jednoho sobotního 
dopoledne naopak bylo hlavním smyslem 
setkání dětí i dospělých a z řady by naopak 
vybočoval ten, kdo by do éteru tohoto před-
potopního „chudého příbuzného“ leteckých 
modelů neposílal. Na druhé „Bělčické létání 
papírových šipek“ se nechalo přilákat 39 
recesistů z  řad široké veřejnosti. Hlavním 
„mozkem“ celé zábavné show je Pavel Ma-
šek- předseda místního šipkařského klubu. 
Podporovatelem a  také sponzorem se stal 
Dům dětí a mládeže se sídlem v Blatné, kde 
získal před časem  šipkařský klub ŠK Šneci 
Bělčice azyl pro trénink mladých talentů. 
Tato instituce navázala s bělčickými „mistry 
pevné ruky a jasného oka“ družbu, která je 
výhodná pro obě strany a klape naprosto 
úžasně. Zásluhou blatenského DDM se také 
mohli radovat autoři papírových šipek při zá-
věrečném ceremoniálu z nádherných medailí.

„Benjamínkem“ turnaje byl tentokrát 
Jakub Véber z Blatné, který na  svět hledí 
svými roztomilými kukadly teprve půldruhé-
ho roku. Na tři pokusy dokázal šipku vyslat 
do vzdálenosti 15, 8 metru, což představovalo 
vzhledem k jeho věku věru husarský kousek. 
Celkem soutěžilo v této kategorii pro Mateř-
skou školu a  jesle pět děcek. Vyhrál David 
Mašek z Bělčic / 21, 08 m /. Pozoruhodné je, 
že třem zástupcům této nejmladší věkové 
skupiny bylo méně než dva roky.

V kategorii prvních až pátých tříd si to 
mezi sebou rozdalo čtrnáct jedinců „školou 
povinných“. Nejlépe to „odpálil“ blatenský 

Aleš Uhlíř / 34, 77 m /. Jen tři soutěžící měla 
kategorie pátých až osmých tříd. Tady exelo-
vala Andrea Hugrová z Chlumu / 35, 14 m /. 
Pak už předvedli své umění dospělí. V partě 
devíti žen a dvou mužů do 39 let mezi „pány 
tvorstva“ zazářil bělčický Václav Kuba / 36, 
84 m /, v kolektivu slabšího pohlaví se stala 
šampiónkou Šárka Koblihová z Blatné / 29, 
41 m /. Velmi zajímavou kategorií byla ta 
závěrečná, která sahala až na hranici sta let. 
Nikdo stoletý sice nepřišel / třeba příště /, 
zato se mezi triem přihlášených spravedlivě 
nejvíc zadařilo „duchovnímu otci“ miniletec-
kého dne Pavlu Maškovi / 18, 95 m /. „Celkem 
se toho dne naházelo 760, 58 metrů“, zahlásil 
hrdě Pavel Mašek.

Vedle DDM Blatná sponzorovala přebor 
papírových šipek i  bělčická restaurace 
v místní sokolovně, jejíž provozovatelé po-
skytli věcné ceny.

Velmi zajímavý nápad uspořádat „vzdu-
chovou šipkovanou“ svědčí o tom, že soutěžit 
se dá prakticky v čemkoliv a že lidská fanta-
zie nemá hranic.

Vladimír Šavrda

Šipkařský klub objevuje nové 
talenty a na šipkařské nebe 
usazuje hvězdy a hvězdičky

Blatná - Bělčice: Kdo prý maže, ten prý 
jede! A šipkařský klub ŠK Bělčice neustále 
stoupá vzhůru, protože neváhá investovat 
do objevování a výchovy nových členů svého 
sdružení. Teď má za sebou hned dva kolosální 
úspěchy! „Letos už podruhé získala naše děv-
čata  mezi žákyněmi titul mistryně republiky. 
Nejprve se to podařilo Evě Zíbarové z Blat-
né, potom opanovala vrchol také blatenská 

Adéla Kuče-
r o v á .  A b y 
toho nebylo 
málo, vyni-
kající Ond-
řej Vít- pro 
změnu také 
z Blatné- za-
kotvil na po-
stu vicemist-
ra žáků,“ je 
pyšný na své 
s v ě ř e n c e 
p ř e d s e d a 
Š K  Š n e c i 
Bělčice Pa-
vel Mašek.

Kroužek mladých šipkařů, který teď 
posílily čtyři nové talenty, poctivě trénuje 
v prostorách DDM Blatná každé pondělí 
od půl páté odpoledne. „Jsou vedeni plně 
kvalifi kovanými externími pracovníky s peda-
gogickým vzděláním,“ ujišťuje Pavel Mašek 
o nejlepší možné péči, které se může šestici 
členů kroužku dostat.

V  dubnu roku 2016 ŠK Šneci Bělčice 
ve své domácí sokolovně budou organizovat 
další Mistrovství republiky žáků. „Na pro-
gramu nemůžou chybět ani regionální 
turnaje, což také v praxi znamená celoroční 
přípravu na  republikové přebory,“ dodává 
Pavel Mašek.

Bělčický klub také uspořádá Český pohár. 
V  tom posledním vyhrála jeho svěřenkyně 
Lucie Mašková z Bělčic.

ŠK Šneci mají slibně nakročeno do bu-
doucnosti. Hlavní síla tkví v mládí a oni jsou 
si toho plně vědomi.

  Vladimír Šavrda 

Pozvánka na předvánoční 
„ pinčes“ do Buzic

Zkraťte si čekání na Ježíška a vyražte 23. 
prosince do buzické hospůdky „ U Čiláka“ 
protáhnout si tělo u zeleného stolu!  Od 14.00 
hodin se tam koná tradiční předvánoční tur-
naj v ping- pongu o zajímavé ceny! Shoďte 
s předstihem nějaké to kilo nebo aspoň deko, 
než je u štědrovečerní tabule naberete! Ur-
čitě si perfektně zahrajete a odreagujete se 
od předvánočního shonu! Přijďte, čekáme 
vás! A nemusíte být žádní velmistři, tenhle 
turnaj vyhoví všem!

Za pořadatele Vladimír Šavrda

Vánoční dění v Chlumu bude letos 
chudší o oblíbený „Fichtl Cup“

Špatná zpráva pro všechny příznivce 
populárního chlumského „ Fichtl Cupu“ 
a milovníky „ splašených plechů“ vůbec! 
V  letošním vánočním mezidobí nebudou 

v Chlumu ječet motory pincků a  jiných 
dvoukolových vřeštidel. Akce se odkládá 
na jaro a všichni budou o novém termínu včas 
informováni i prostřednictvím „ Blatenských 
listů“. Pokud budete benzínové aroma moc 
postrádat, můžete ho inhalovat u  čerpací 
stanice v Blatné. Pořadatelé chlumského „ 
Fichtl Cupu“ se za výpadek motoristického 
podniku omlouvají, vše způsobily nečekané 
komplikace. Takže na jaře!

Vladimír Šavrda

Letos se „ šipkovalo“ 
naposledy

V sobotu 14. listopadu proběhl v Blatné 
letos poslední „ ČEVAK“ jihočeský regionální 
turnaj v klasických šipkách.

V herně restaurace „ Jubileum“ se soutěži-
lo ve třech kategoriích. V kategorii dětí do 15 
let vyhrála premiérově hráčka domácích DC 
VIKINGS  Tereza Taterová před Radkou Pan-

fi l, Lucií Maškovou a Tomášem Bezouškou, 
reprezentujících ŠK Šneci Bělčice.

V turnaji dvojic zvítězili letos již počtvrté 
Daniel Bohony- Jakub Milo z DC České Bu-
dějovice. Stříbrnou pozici obsadili Roman 
Bartoš a Jan Hlaváček z Příbrami.

Bronz uhráli domácí Vikingové Jiří Dvořák- 
Pavel Vestfál a Jan Šelep- Zuzana Zedlová.

Pořadí jednotlivců: 1. Jakub Milo, 2. Jan 
Hlaváček, 3. Jiří Šobr- DC České Budějovice 
a David Miklas- DC Bizoni Strakonice. Nej-
lepší Vikings Mihail Panfi l skončil na páté 
příčce.

Pavel Vestfál
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Telefon: 380 423 634
Mobil:    607 760 407

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

* Montážníci  na montování interiér  nábytku pro N mecko a Anglii.     
   Zajímavé pracovní ohodnocení. 
 

* P ípravá  / technik  pro výrobu nábytku - min. vzd lání  VOŠ 
 

* Obsluha CNC stroj  
   Se izova i a obsluha íslicov  ízených d evoobráb cích stroj  na výrobu d ev ných   
   výrobk  
 

* D lník d evozpracující výroby truhlá  (p evážn  ru ní)  
   Truhlá i (krom  stavebních) a pracovníci v p íbuzných oborech 
 

  Pracovišt : Interiéry a schodišt  s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice     
  Pracovní pom r: nástup možný ihned,  možnost za ídit zam stnanc m   
  ubytování  
 

   Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523 
                               lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz 
 
 

AUTOŠKOLA PAVEL BOUŠE     

NOVĚ  nabízí výuku a výcvik skupin BE             
(celková hmotnost soupravy - osobní auto + vlek nad 4250 kg) 

    DÁLE nabízí výuku a výcvik skupin AM, A1, A2, A, A+B, B, B96  

      Tel: 607 767 870, 775 975 787 
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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

Nabízím nákup 
a dovoz zboží 

z IKEA.
Přivezeme 

skříně, postele 
i skleničky. 
Dovoz každý 

týden.

Více na
www.

mujnakupovac.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
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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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