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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7 Kč

18. PROSINCE
2015

ČÍSLO

Ročník 26 (36)

22

Vánoční bohoslužby:
čt  24. 12.  – Sedlice 22.00, Blatná 24.00 (obě půlnoční)
pá 25. 12.  – Blatná 8.15, Sedlice 9.45, Zaboří 11.30
so 26. 12.  – Blatná 8.15, Sedlice 9.45 (bohoslužba slova), Kadov 9.45, 
     Černívsko 11.30
ne 27. 12.  – Blatná 8.15, Sedlice 9.45, Zaboří 11.30
pá 1. 1.  – Sedlice 16.30, Blatná 18.00

Návstěva jesliček v blatenském kostele - neděle 27. 12., 3. 1., 10. 1., 17. 1.,
24. 1. od 14 do 16 hod.

3. ledna od 16 hod. v kostele v Blatné zahájení Tříkrálové sbírky - 
koncert kapely USB (Unikátní Sister Band) z Horní Cerekve.

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2015
Prodejní místo Sobota 19.12. Neděle 20.12. Pondělí 21.12. Úterý 22.12. Středa 23.12. Čtvrtek 24.12.
Blatná sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11
Dobrá Voda sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11
Rojice sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12  13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Akce! - živý pstruh na sádkách v Blatné! 130,-Kč/kg! 

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé Vánoce a dobrou chuť 
s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.

KRÁSNÉ, KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE
A ŠTĚSTÍ,  ZDRAVÍ A ÚSPĚCHY V ROCE 2016

PŘE JÍ
BLATENSKÉ LISTY
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Aktual ity��
Chovatelské 
zpravodajství

Ve dnech   15. a 16. 8. 2015 proběh-
la v chovatelském  areálu   v Blatné již
50. jubilejní  výstava drobného zvířectva, 
kterou  navštívilo  necelých  2000  dospě-
lých  i dětských návštěvníků. Touto  cestou 
chceme  poděkovat  příznivcům  chovatel-
ství za jejich podporu naší činnosti.

Zároveň chceme  touto cestou  podě-
kovat  i sponzorům naší  výstavy, jmenovi-
tě Agro Blatná, Stavebniny Scheinherro-
vá Hana, Ekologické vytápění Scheinherr 
Jiří, Hutní materiál   Jiří Scheinherr, 
Blatenská ryba, s.r.o., BP–service, s.r.o. 
– nářadí Pojer, Štědronský, s.r.o.–vodoin-
stalace, Ciao… cestovní kancelář s.r.o.,   
Janeta – cestovní kancelář, Josef Bambá-
sek  a.s. – železářství.

Dále chceme poděkovat za   velice 
pěknou  květinovou výzdobu  našeho are-
álu  fi rmě  Zahradnictví Šíp – Skaličany.

Bez  celoroční  přízně a  pomoci  Měst-
ského úřadu Blatná  a Technických služeb 
Blatná   si již naši činnost   nedovedeme 
představit.

Ve dnech  9. a 10. 1. 2016 se usku-
teční v  chovatelském areálu   již 17. 
zimní   výstava drobného zvířectva, 
kde bude   k  vidění   cca 700-800 kusů 
králíků,mladých holubů,drůbeže a exo-
tického  ptactva.

Doufáme, že z Vaší  strany nezůstane  
pouze u přečtení  článku, ale že také naši 
výstavu  navštívíte. Budete vítáni!

Za chovatele ZO  ČSCH Blatná 1
předseda Petr Roman

KLIDNÉ A NERUŠENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK  2016

přeje 

Účetní kancelář SUPER

kompletní účetní a mzdový servis.  
info@supersro.cz,  www.supersro.cz

383 421 290

DNY NEJKRATŠÍ - SVÁTKY NEJDRAŽŠÍ

HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC, MÁ 
VELIKOU MOC

NA SILVESTRA-LI VÍTR DUJE,PŘÍZNIVÝ 
ROK TO OHLAŠUJE, ZÁPADNÍ VÍTR RYB 
DÁVÁ NEJVÍCE, SEVERNÍ ZIMU A VÁNICE, 
VÝCHODNÍ VÍTR SLIBUJE HOJNOST PLO-
DŮ, SEVEROVÝCHODNÍ ZNAČÍ NEPOHODU

Vánoční svátky jsou před námi - opět 
budeme vítat nový rok. Všichni si přejeme, 
aby nám přinesl zdraví a  trochu i  štěstí, 
aby byl mírumilovný a přívětivý ke  všem 
ročním obdobím. Přinesl patřičné množství 
vláhy, ale i slunce, dostatek obilí i plodů jak 
na polích, tak v sadech i v lesích, také  hoj-
nost ryb ve vodních tocích... mohli bychom 
pokračovat, není těch přání málo. My všichni 
se budeme snažit žít tak, abychom byli této 
zemi prospěšní, abychom ji svojí prací oboha-
covali, souznívali s přírodou, zkrášlovali obce 
i města a pamatovali, ze které vlasti jsme 
vzešli, jaké velké osobnosti našeho národa 
a mnoho mnoho dalších, položili životy pro 
českou vlast...

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

Vánoční prodej stále pokračuje až do Štěd-
rého dne. Pokud jste se ještě díky vánočnímu 
shonu nestačili přijít podívat, ještě to můžete 
napravit:
sobota 19. 12  9.00 - 12.00, pondělí 
21. 12, úterý 22. 12. 11.00 - 16.00, středa 
23. 12. 9.00 - 16.00 hod.

Tip na prosinec:
kované zvonky 
ořechové skořápky se včelím voskem

VŠEM ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH LISTŮ 

I OBČANŮM BLATENSKA PŘEJEME 

KLIDNÉ A RADOSTNÉ VÁNOCE ALESPOŇ 

S NĚKOLIKA  SNĚHOVÝMI  VLOČKAMI 

VE VZDUCHU A DO NOVÉHO ROKU 

HODNĚ ZDRAVÍ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.

 Eva Fučíková, lidové řemeslo

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních 

svátků a v Novém roce 2016

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Vaši strážníci

Městské policie Blatná
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Zprávy
z radnice
Město Blatná využilo  možnosti Úřadu práce Strakonice 

a od 1.12.2015 přijalo nového zaměstnance. Jedná se o pozici 
asistenta prevence kriminality Městské policie Blatná.  
Do pracovní náplně nového pracovníka patří především pomoc 
při dohledu v oblasti veřejného pořádku, dohled na bezpečnost 
u přechodů pro chodce, pomoc při ochraně a bezpečnosti osob 
a majetku, dále plní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb bez-
pečnosti a pořádku v rámci města a dohled nad dodržováním 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města.  

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Přejeme Vám klidné, pohodové a štěstím 
naplněné vánoční svátky,

v roce 2016 především zdraví, spokojenost 
a splněná přání.

Kateřina Malečková                                           Pavel Ounický
   starostka města                                         místostarosta města

Z p r á v y
T S  B l a t n á

V minulém čísle Blatenských listů jste měli možnost seznámit se se 
zněním  dvou nově schválených obecně závazných vyhlášek, mimo jiné 
se jednalo pouze o aktualizace vyhlášek již dříve platných. Netušila 
jsem, jak velká diskuse se se zveřejněním Obecně závazné vyhlášky 
3/20015 o zákazu konzumace alkoholu a užívání návykových látek 
na veřejných prostranstvích zvedne.

Myslím, že je potřeba připomenout, proč daná vyhláška byla v roce 
2008 schválena. Popudem byla neutěšená situace v našem městě, 
kdy u škol, v centru města docházelo ke shlukování osob, které zde 
požívaly alkohol a v některých případech  užívaly návykové látky. 
Lokality byly vytipovány dle znalosti místních poměrů a na základě 
konzultací s policisty a strážníky, v některých případech lokality navr-
hovali sami blatenští občané. Vyhláška měla jednoznačný cíl, zajistit 
v našem městě příjemný pobyt jak pro místní občany, tak pro turisty. 
V letošním roce na základě změny legislativy došlo k přepracování 
zmiňované vyhlášky. Zastupitelé dále požadovali doplnění některých 
lokalit, jedná se především o  prostory dětských hřišť. 

Obavy blatenských občanů o možnost v klidu si dát na náměstí, 
či v podzámčí víno či pivo jsou naprosto zbytečné. Článek 3 uvádí, 
že zákaz konzumace se nevztahuje 

1) na dny 31. prosince a 1. ledna každého kalendářního roku
2) na restaurační předzahrádky uvedené v seznamu restauračních 

předzahrádek v příloze č. 3 Tržního řádu vydaného Městem 
Blatná.

Bod č. 2 je možno podrobněji vysvětlit tak, že pokud má podnikatel 
řádně zkolaudovanou provozovnu k hostinské činnosti, poskytuje 
služby v rámci živnosti hostinská činnost a požádá město o povolení 
předzahrádky, tento zákaz se na jeho hosty nebude vztahovat. Zastu-
pitelé v minulosti nebránili místním podnikatelům o rozšíření jejich 
aktivit, pokud byly splněny legislativní požadavky a i v průběhu roku 
dle potřeby schvalovali doplnění Tržního řádu Města Blatná.

Doufám, že výše uvedené důvody objasnily nedorozumění.  
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Zemřelí – listopad
Slanec Miloslav, nar. 1922, Bratronice, úmrtí 3. 11. 2015
Chaloupka Ladislav, nar. 1947, Blatná, úmrtí 8. 11. 2015
Šimáková Alena, nar. 1927, Čekanice u Tábora, úmrtí 8. 11. 2015
Čada Václav, nar. 1947, Kotouň, úmrtí 14. 11. 2015
Kadlecová Marie, nar. 1933, Škvořetice, úmrtí 15. 11. 2015
Jíchová Marie, nar. 1930, Mirotice, úmrtí 22. 11. 2015
Urianek Josef, nar. 1933, Nezdřev 42, úmrtí 23. 11. 2015
Libý Jiří, nar. 1944, Blatná, úmrtí 25. 11. 2015

Drcení materiálu zbylého ze 
stavebních prací

Technické služby 
v rámci provádění sta-
vebních prací a  jiných 
oprav, např.  oprav 
komunikací, získávají 
přebytečný stavební 
materiál (suť, betonové 
kry, starý asfalt apod.), 
který je po dobu celého 

roku odvážen na mezideponii v ulici Riegrova a zde skladován. Vždy 
jednou v roce přijede specializovaná fi rma a provede rozdrcení tohoto 
materiálu. Získáváme tak zpět materiál, který je znovu používán při 
stavební činnosti. 

(pokr. na str. 4)
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Drcení materiálu zbylého ze 
stavebních prací (pokr. ze str. 3)

Tímto materiálem je zejména drť (štěrk) vzniklý drcením betonů 
a také asfaltový recyklát, který je používán na opravu komunikací.

Tím, že máme tuto možnost získání materiálu, dochází pak i k fi -
nančním úsporám při provádění stavebních prací.

Přikládáme fotografi e z provádění drcení materiálu.

Stavební činnost TS Blatná – 
měsíc prosinec

Poté co byly dokončeny práce na opravě chodníku v ulici Za-
hradnická (za lékárnou Arnika), kde byl opraven chodník o celkové 
ploše 168,3 m2 a také všechny vstupy do zdejších bytových domů, 
pustily se Technické služby do poslední stavební akce. Touto akcí 
bylo provedení opravy části chodníku v ulici Riegrova (u provozovny 
společnosti Vishay), kde byly nahrazeny staré betonové dlažice opět 
zámkovou betonovou dlažbou typu Klasiko. Oprava byla provedena 
v celkové délce cca 50 bm a šířce 2 bm.

Další činností do konce roku bude již jen údržba komunikací, 
případně zimní údržba.

Níže jsou opět přiloženy fotografi e z prováděných prací.

Poděkování
Vážení občané,

kolektiv pracovníků Technic-
kých služeb města Blatné s. r. o., 
Vám touto cestou děkuje za  spo-
lupráci, kterou jste nám věnovali 
v roce 2015, a to jak v rámci čiš-
tění města, údržby veřejné zeleně, 
zimní údržby, na jejíž průběh stále 
čekáme vzhledem k nepředvídatel-
nému, či spíše podivnému, vývoji počasí i v tomto roce, tak i na ji-
ných pracovních úsecích naší společnosti. Věříme, že v této naší 
vzájemné spolupráci budeme pokračovat i v roce nově příchozím. 

Přejeme Vám příjemné prožití svátků Vánočních, hodně dárků 
pod stromečkem a do Nového roku vykročení tou správnou nohou 
a hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné s. r. o.

Studenti SOU Blatná si prohlédli 
kogenerační jednotku

Dne 20. 11. navští-
vili studenti prvních 
a  druhých ročníků 
oborů elektrikář, auto-
elektrikář a autoopra-
vář kotelnu v Čechově 
ulici. Tu provozuje fi  
TECHNICKÉ SLUŽBY 
města Blatné s.r.o. a fi  
E.on. Cílem akce bylo 
seznámení s kogene-

rační jednotkou, jejím principem a využitím.
Studenti spolu s pedagogickým dozorem dorazili na místo v do-

poledních hodinách. Tam se nás ochotně ujali pracovníci fi  e.on. 
Byli jsme provedeni kotelnou. Pracovnice nám ukázala kogenerační 
jednotku. Vysvětlila nám princip:

•  Hlavním prvkem kogenerace je spalovací motor, který je speci-
álně upraven na spalování zemního plynu. 

•  Spalovací motor roztáčí elektrický generátor – alternátor. Tím 
vzniká elektrická energie. 

•  Při chodu motoru vzniká odpadní teplo. To se neuvolňuje 
do ovzduší, ale důmyslně se využije pro ohřev vody a vytápění 
pro sídliště v Blatné. 

•  Dohodou mezi Městem Blatná a fi  e.on se odběratelům sídliště 
o několik procent sníží cena za odebírané teplo.

•  Účinnost kogenerace je vysoká. Energie získaná ze spalování 
plynu se využije v rozmezí 80 až 95 % na výrobu elektřiny i tepla. 

•  Naproti tomu klasická tepelná elektrárna pracuje s účinností 
okolo 40 %, pokud nevyužívá odpadní teplo, které je přes chladící 
věže odváděno do ovzduší.

Pracovnice nám venku ukázala i akumulační nádrž na teplou vodu 
a ochotně zodpověděla dotazy: 

•  Podobná kogenerační jednotka je i na sídlišti Nad Lomnicí. 
•  Zabezpečení systému proti poruchám je několika úrovňové od fi  

Siemens. Porucha je zobrazena na místě i ve vzdáleném centru.
•  Kogenerační jednotka je zabezpečena proti hluku. Úroveň hluku 

před kotelnou je tak nízká, že ji nelze změřit, neboť ji převyšuje 
hluk ze sídliště.

Po dokončení výkladu nabídli pracovníci e.on studentům SOU 
Blatná malé pohoštění a reklamní propisovačky. 

Exkurze přispěla ke zvýšení vzdělanosti studentů. Dozvěděli se 
o výrobě tepla i elektrické energie. Zvláště přínosná byla pro studenty 
oboru elektrikář. Studenti SOU Blatná po několik let konají jednotné 
závěrečné zkoušky. V ústních otázkách oboru elektrikář se v nich 
již po několik let opakuje téma elektrárny, jejich druhy a principy. 

Aleš Drobník, foto e.on
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Kamila Berndorff ová vystavuje v Japonsku fotografi e onkologicky 
nemocných dětí

Jak se Vám podařilo dostat Vaši výstavu 
až do Japonska?

Výstava Můj nový život měla premiéru 
na jaře v roce 2012 na Staroměstské radnici 
v Praze. Postupně objela velká česká a mo-
ravská města (byla i v Blatné)... Vloni jsme 
nabídli výstavní soubor Českým centrům, 
uspěli ve velké konkurenci, a tak se rozjelo 
další kolo. První zahraniční výstava byla 
na  jaře v Budapešti a pak přišlo pozvání 
do Tokia a souběžně do Yokohamy.
Předpokládám, že jste se zahájení zú-
častnila osobně... 

Fotografie jsem do  Japonska přivezla 
a pomohla pověsit. Vernisáže se za českou 
stranu zúčastnil český velvyslanec s rodinou, 
ředitelka Českého centra, spoluautorka pro-
jektu doktorka Lucie Cingrošová a vyléčený 
Ondrášek s rodiči a sourozencem. Tato rodina 
je jedna z  těch, které jsem fotografovala. 
Na zahájení přišla také řada japonských lé-

kařů z místních nemocnic. Vedle tokijského 
Českého centra je další výstava v Yokoha-
mě poblíž přístavu, v prostoru, kde denně 
prochází stovky lidí. Část fotografi í bude 
vystavena i na dalším frekventovaném místě 
v Tokiu během mezinárodní konference onko-
logů. Po ukončení výstav by měl ještě soubor 
putovat po různých městech Japonska.
 V Japonsku jste byla poprvé. Jaký dojem 
na Vás tato země udělala?

Zdržela jsem se pouhých čtrnáct dnů a to 
je hodně málo na poznání takové země, i když 
jsem se velmi snažila. 
Tak teď nevím jestli se Vám v Japonsku 
líbilo nebo ne?

Byla to nesmírně zajímavá zkušenost. Ta 
země je pro mě málo čitelná, vůbec jí nerozu-
mím...Těšila jsem se na proslulé místní zahra-
dy, ale jejich krásu jsem neviděla. Japonci se 

mi jeví důkladní, pečliví,  ukáznění, čistotní, 
introvertní, studení, nečitelní, jakoby bez 
emocí a úplně jiní než my nebo Indové. Po-
znání také stěžuje jazyková bariera. Anglicky 

neumí ani mladí. Ale při vší pokoře, která je 
pro poznání cizí země tak důležitá, musím 
jenom konstatovat že vím, že nic nevím...
Opět se vracím k otázce: Líbilo se Vám 
Japonsko?

Byla to moje první a nejspíš i poslední ná-
vštěva. Podobné pocity jsem měla i v Kambo-
dži, v Brazílii, ale i v Nepálu. Prostě ať dělám 
co dělám, nebudu té zemi nikdy rozumět. 
Úplně jinak se cítím například v Ománu nebo 
Sýrii.  Lidé v těchto krajích jsou otevřenější 
a komunikativnější. Taky znalost angličtiny 
je daleko lepší. I tyto země, stejně jako Indie, 
mají svá pro nás velmi těžce pochopitelná 
kulturní specifika, ale mně tam vždycky 
bylo dobře. 
Rozumím tomu dobře, že Vám jsou tedy 
bližší Syřané než Japonci? 

To určitě ano. Troufám si říci, že mentali-
tou jsou naší kultuře blíže.
A co ženy v těchto zemích? Pokud byste 
si musela vybrat. Narodila byste se raději 
ženou v Sýrii nebo v Japonsku?

Je obtížné se oprostit od emancipace, pro 
kterou jsme my, evropské ženy vychovávány, 

ale pokud si odmyslím současnou občanskou 
válku, tak bych asi raději byla ženou v Da-
mašku než v Tokiu. 
Kde se chystáte vystavovat v příštím 
roce ?

Na  jaře doputuje soubor Můj nový život 
do Tel Avivu, v květnu vystavím fotografi e 
z Indie ve Strakonicích na hradě, v létě bych 
se ráda podílela na přípravě výstavy, která 
vyvrcholí  Indickým víkendem na našem 
zámku a na podzim mám vystavovat ve Wa-
shingtonu. Mezitím ale každoroční výstava 
v Náměšti nad Oslavou a samozřejmě Bla-
tenský fotofestival. 
Co Vás v poslední době v městě Blatné 
potěšilo?

Letos je našemu fotoklubu Kamfo Blatná 
60 let. Měla jsem pocit, že naše činnost poně-

kud stagnuje 
a  kromě Bla-
tenské růže 
a Blatenského 
fotofestivalu 
se nic neděje. 
A pak jsem vi-
děla poslední 
výsledky fo-
tografického 
snažení  ně -
kolika našich 

členů a mám velikou radost, protože jejich 
tvorba jde ohromně nahoru. Snad je to i vi-
dět na naší společné výstavě v předsálí kina 
v Blatenské sokolovně.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy u nás 
i v zahraničí.

Fotografky Kamily Berndorff ové se ptal 
Roman Pacvoň
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Station 17 na adventních trzích
Během adventních trhů jste mezi stánky 

mohli zaregistrovat stánek Nízkoprahového 
zařízení STATION 17, které provozuje ob-
čanské sdružení PREVENT. Zatímco ostatní 
prodejci decentně postávali u svého zboží, 
prodávající z  červeného stánku dekorova-
ného bedýnkami nabízeli své zboží velmi 
aktivně, dělali zkrátka show. 

Jednalo se o tréninkový stánek. Jeho cílem 
mimo jiné bylo, aby si mladí lidé, naši klienti 
zažili,  kolik práce stojí mezi nápadem a jeho 
realizací. Je celá řada věcí, které se naši 
klienti v  tréninkovém stánku mohli naučit 
a kompetencí, které mohli získat. O tom ale 
tento článek být nemá.

Chtěl jsem psát o  tom, jak mne těší 
kontrasty. K tomu napsat tento článek mne 
přivedla vzpomínka na rodinný výlet. Když mi 
bylo asi deset, byl jsem s rodiči v Tatrách. Šli 
jsme se podívat v Popradu do kostela. Všimli 
jsme si, že před kostelem zastavil chlapík 

na silniční motorce. Zaujalo nás to, protože 
tehdy takovou motorku, „zalehávačku“, 
nebylo na  silnici obvyklé potkat. Pamatuji 
si, jak byli mí rodiče překvapení, když pak 
stejného chlapíka, který z motorky slezl, 
uviděli v kostele v kněžském rouchu, jak 
chystá kázání.  Pro moje rodiče to bylo ještě 
nějakou dobu námětem k hovoru.  Zaujala 
je zřejmě ta kombinace. Motorkář knězem. 
Kněz motorkářem.

Podobně mohl působit tréninkový stánek 
STATIONU 17. Punkáči s číry, kteří prodávají 
perníčky a vaří kakao na adventních trzích. 
Není to nakonec oxymóron? Punk a adventní 
trhy? Nevylučují se oba koncepty už z princi-
pu? Jedna paní, která prodávající kluky zná 
ze školy, poté co si přečetla náš letáček, kde 
se píše, že perníčky vyrobili a nazdobili tito 
kluci, prohlásila, že tomu nevěří. Nemám jí 
to za zlé. Kdybych to neviděl, taky bych neu-
věřil.  Je to tak. Život nabízí tolik kombinací, 
kolik jsme schopni akceptovat. Patří do nich 
kněz motorkář i punkáč zdobící perníčky.

Na závěr bych rád poděkoval. Kolegyním, 
které měly celou přípravu v  rukách. Vám 
všem, kteří jste se nebáli upéct a nazdobit 
perníčky, ať je vaše ideologie jakákoli, a také 
Vám, kteří jste tomuto článku uvěřili.

 Za tým nízkoprahového zařízení, všechny 
ze STEJŠNU a za občanské sdružení  PRE-
VENT Vám přeji pěkné prožití vánočních 
svátků.

Martin Klajn- vedoucí NZDM 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
aneb

… jak si užít Vánoce…
Možná, že většina dospělých přemýšlí 

spíše o tom, jak přežít Vánoce. Bohužel tento 
termín slýchám stále častěji. Není však lepší 
si Vánoce užít? Lidé často přemýšlejí o tom, 
jak správně a v klidu prožít adventní období.

Způsobů, jak si v klidu užít vánoční čas 
je určitě mnoho. I já jsem si při psaní tohoto 
článku uvařila čaj, zapálila svíčku, pustila 
k poslechu koledy a nechávám se inspirovat 
předvánoční atmosférou. Přemýšlím o pro-
cházkách po horách. O  zasněžených ces-
tách, dýchám ten fantastický horský vzduch 
a  v  nejhlubších myšlenkách uklízím své 
celodenní myšlenky na povinnosti, které mě 
čekají. Ano, daří se mi tyto příjemné pocity 
představit. Ale při dalším loku z mého šálku 

s čajem ve skutečnosti vidím, jak po ulicích 
pobíhají vyšinutí závodníci. Od startu k cíli 
si sice vytyčili dráhu z vánočních kulis, ale 
není dobré se jim připlést do cesty. Ti lidé 
jsou většinou vzteklí, nervózní a vůbec s nimi 
není řeč. Nemají čas! Nestíhají! Nemají 
napečeno! Nestačili uklidit! Raději se jim 
v poklidu vyhýbám. Šťastnější a rozumnější 
jsou v tomto případě děti! Mají rády prosi-
nec, milují tu kouzelnou atmosféru, když píší 
svá tajná přání do psaníček, která pokládají 
za okno a stále mají naději, že to jejich přání 
bude na Štědrý den splněno. Říkám si, že my, 
učitelky v mateřských školách, máme vlastně 
štěstí. S dětmi si můžeme užít pohodovou, 
kouzelnou předvánoční atmosféru.

JAK JSME SI UŽILI PROSINEC V MŠ

Celý prosinec se v mateřské škole snažíme 
plnit dětem jejich vánoční přání a navodit to 
pravé kouzlo Vánoc. Přichystali jsme pro děti 
několik zajímavých akcí, činností, zážitků, 
aby jim to „těšení na Ježíška“ rychleji utíka-
lo. Společně jsme s dětmi vyráběli, tvořili, 
zdobili interiér MŠ, předškoláci se zúčastnili 
výtvarné dílničky v ZŠ TGM, navštívili jsme 
tradiční vánoční výstavu v ZŠ TGM, kde 
jsme se mohli inspirovat krásnými nápady 
a výtvory dětí ze ZŠ.  Přivítali jsme ve škol-
ce pekelnou partičku spolu s Mikulášem 
a andělem, shlédli jsme několik představení 
a pohádek v blatenské Sokolovně, na školní 
zahradě jsme si ozdobili vánoční stromeček, 
u kterého jsme si společně s rodiči zazpívali 
koledy, zatančili a zarecitovali básně. Samo-
zřejmě i do školky zavítal Ježíšek, děti našly 
pod stromečkem nové hračky, hry a učební 
pomůcky. Tři dny před Štědrým dnem se ještě 
můžeme těšit na tradiční návštěvu dětí ze ZŠ 
TGM, které u nás ve školce, jako vždy, velice 
rádi přivítáme.  Společně si s nimi zazpíváme 
adventní melodie, písně a koledy, děti nám 
zahrají na několik hudebních nástrojů.  Dě-
tem a jejich p.učitelkám patří velký dík za to, 
že nám vždy svým vánočním programem 
zpříjemní adventní období. A poté už se mo-
hou děti těšit na Vánoce v kruhu rodinném. 
Ujídat vánoční cukroví, sledovat pohádky 
v televizi a kéž by nám i počasí přálo, tak se 
proběhnout zasněženou krajinou a vyrazit 
za zimními sporty.

Děkujeme rodičům za dosavadní spoluprá-
ci s mateřskou školou, za aktivitu při sběru 
hliníku, víček, kaštanů a žaludů. Děkujeme 
dětem …vždyť právě ony nám pomáhají 
vytvořit atmosféru Vánoc takovou, jaká by 
měla opravdu být.

Na závěr…VÁNOČNÍ RECEPT…pro všech-
ny ☺

1 kg lásky
20 dkg štěstí

20 dkg rodinné pohody
20 dkg pusinek

10 dkg porozumění
2 lžičky pomazlení

2 pohlazení
špetka zlobení

dle chuti trpělivost
hodně zdraví

Vše dobře promíchati, upéci a po částech 
ujídati. ☺

DOBROU CHUŤ, POHODOVÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016

přejí děti
a zaměstnanci MŠ Blatná, Šilhova

H.P. MŠ Blatná, Šilhova
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Zateplení budovy bývalé školy v Buzicích
Málotřídní vesnické školy, které v průběhu let vznikly na Blaten-

sku v devíti obcích (Buzice, Holušice, Kadov, Kocelovice, Lažany, 
Lnáře. Škvořetice, Tchořovice, Vahlovice), představovaly nejen zdroj 
základních vědomostí pro život jejich obyvatel, ale byly i místem, kde 
se soustřeďovala kulturní činnost v obci. Učitelé učili své žáky vče-
lařit, štěpovat ovocné stromy, často se stávali místním zemědělcům 
hospodářskými rádci a těšili se všeobecné úctě.

Bohužel, úbytek obyvatelstva na vesnicích hlavně po druhé světové 
válce, způsobený odchodem mladých lidí do měst a v důsledku nižší 
porodnosti, vyvolal, že se počet žáků těchto škol neustále snižoval. 
Byly proto kromě Lnář, největší vesnice na Blatensku, kde v letošním 
roce se učí ve třech třídách 46 dětí, všechny postupně zrušeny. Budovy 
slouží po adaptaci většinou jako sídla obecních úřadů a knihoven, 
některé byly přestavěny na byty.

Když se v Blatné připravovala stavba nové školní budovy, měly 
všechny přiškolené venkovské obce povinnost přispět na její stavbu 
penězi. To Buzičtí odmítli. Obecní zastupitelstvo se obrátilo na zem-
skou školní radu, zda by si obec nemohla zřídit školu vlastní. Proč by 
naše děti měly chodit denně do Blatné pěšky, v zimě za tmy a mrazu 
po sněhem zaváté staré cestě, která se místy klikatila po hrázích 
rybníků, déle než hodinu tam a zpátky? Postavíme si školu doma sami.

Rolník Berka poskytl pozemek. Sedláci s potahy navezli dřevo, 
kámen, cihly, písek, vápno. A tak současně se školou v Blatné vyrostla 
v krátkém čase na pokraji obce budova obecné školy. Právem by 
mohla nést v průčelí heslo “Buzice sobě”. Většina prací byla vykonána 
svépomocí, takže obec přišla jen na 22 000 korun rakousko-uherské 
měny. Výstavbu řídil podle plánů stavitele Špirhanzla František Vydra. 
(Pocházel z Mačkova, v roce 1888 se stal městským koncesovaným 
zednickým mistrem v Blatné a postavil tu několik rodinných domků, 
kupříkladu v ulici Boženy Němcové vilku “Věra”, kterou pak obývala 
jeho vnučka, provdaná za učitele Jana Krčka).

Budova buzické školy byla postavena opravdu fortelně a poctivě, 
uvědomíme-li si, že mnohé její originální součásti stále slouží, napří-
klad dveře. Kolikrát jimi nezbední žáci práskli?

V přízemí byly zřízeny byty pro řídícího učitele a druhého učitele, 
v patře vznikly dvě prostorné učebny a kabinet. Vysvěcena byla 15. 
srpna 1904, v den velkého církevního svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, blatenským děkanem. Pravidelné vyučování začalo 19. září 
téhož roku. Těžko si dnes představit, že obě učebny naplnilo 90 žáků. 
Počet ohromující, vždyť Buzice měly tehdy skoro půl tisíce stálých 
obyvatel. Protože návštěva měšťanské školy nebyla povinná, velká 
část dětí si splnila povinnost školní docházky v obci.

Avšak po první světové válce začal počet obyvatel klesat a více 
dětí odcházelo na blatenskou měšťanskou školu. Pokles počtu žactva 

stále pokračoval, ve školním roce 1962-63 se zde učilo jen 17 žáků. 
Škola byla proto zrušena a žáci převedeni do Blatné.

Zrekonstruovaná budova bývalé školy slouží v  současnosti 
potřebám obce jako Obecní dům. Otevřen byl 15. prosince 2000. 
V přízemí má kanceláře obecní úřad, je tu rovněž knihovna, v patře 
vznikl z učeben po odstranění příčky velký sál pro různé kulturní 
a společenské akce.

Součástí vládní politiky je též fi nanční podpora institucí v jejich 
úsilí o úsporu tepelné energie. Také buzické obecní zastupitelstvo 
využilo této možnosti a požádealo o peněžitou podporu z operačního 
programu životního prostředdí na náklady spojené se zateplením bu-
dovy, výměnou části oken a dveří a zateplením stropu. Obec obdržela 
částku 1 812 000,-Kč. Dotace z Evropské unie činily 1 193 500,-Kč, 
ze státního rozpočtu ČR 70 206,-Kč. Obec zaplatila 408 000,-Kč.

Výběrové řízení vyhrála fi rma Chládek s.r.o. Strakonice, která 
tuto stavební akci v podzimních měsících realizovala. Byl odstraněn 
nefunkční přístavek, zateplena severní, západní a východní strana 
budovy, zachována zůstala jižní fasáda, vystavená slunci a pročleněná 
plastickými římsami a šambránami – i s nápisem ŠKOLA, napsaným 
původně černým secesním písmem, a za ním tečka; ta mne vždycky 
fascinovala. Celá stavba byla opatřena žlutým nátěrem, který svítí 
do daleka.

Zároveň starosta obce Václav Maňhal požádal o dotaci z programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje na vybavení obecního úřadu. Kraj 
přispěl na vybavení sálu, kanceláří, na nábytek a na nové úřední desky 
částkou 150 000,- Kč. Obec zaplatila ze svého rozpočtu 224 000,-Kč.

Lze si jen přát, aby tato krásná budova ještě dlouho sloužila bu-
zickým občanům.                                                              Jiří Sekera  

Hej Vánoce, zvyky a tradice 
od Martina na Tři krále
Workshop a přednáška v našem muzeu.

Od 26. 11. 2015 do konce ledna 2016 probíhá v Městském muzeu 
Blatná vánoční výstava. Tentokrát se věnuje známým i neznámým 
tradicím, jimiž jsou právě Vánoce protkány. Mnohé byly ovšem 

zapomenuty, a  tak 
mnozí návštěvníci 
přicházejí do mu-
zea, aby se dozvěděli 
něco víc o  zvycích 
a  tradicích našich 
babiček. Nezapo-
mínáme ani na nej-
menší, zejména ze 
ZŠ JAK v Blatné a ZŠ 
v Sedlici či MŠ Pun-
tík, kteří za poslední 

týden navštívili muzeum a zúčastnili se připraveného programu pod 
vedením Pavlíny Eisenhamerové. Během programu si mohli vyzkoušet 
jednotlivé zvyky, věštění na svatého Ondřeje, klepání na kurník, vy-
rábění ozdobných balíčků, pouštění lodiček atd. Nezapomnělo se ani 
na interaktivní prohlídku celé výstavy za doprovodu muzejních pra-
covníků, kdy se spolu s dětmi vydali na pouť časem od svatého Martina 
až po T ři krále, kde 
si slavnostně při-
pili na Nový rok. 
Děkujeme všem 
za stávající přízeň 
k našemu muzeu 
a těšíme se na vaši 
návštěvu.

 Petr Chlebec
Městské muzeum 

Blatná
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ZŠ T. G. MASARYKA NA JAZYKOVĚ 
VZDĚLÁVACÍM POBYTU VE VELKÉ BRITÁNII
Na  celé škole se určitě nenajde nikdo, 

kdo by nevěděl, že v termínu od 11. do 17. 
11. se 60 žáků a 6 učitelů vydalo na dalekou 
dobrodružnou cestu do Velké Británie, kon-
krétně do Londýna a nedalekého přímořské-
ho Brightonu. 

Ve  středu ve 12:00 jsme se „nalodili“ 
do  dvoupatrového autobusu a  vyrazili. 
Po  sedmnácti hodinách strávených v auto-
buse nebo na trajektu jsme konečně dorazili 
do centra Londýna. A čekal nás velmi náročný 
den, protože do britských rodin jsme se do-
stali až v sedm hodin večer, tedy o 12 hodin 
později.  V průběhu dne jsme postupně viděli 
Tower of London, Monument, Tower Bridge, 
divadlo The Globe, válečnou loď Belfast, ka-
tedrálu St. Paul´s, muzeum Bank of England 
a most Milénia. Vyzkoušeli jsme londýnské 
metro, a to hned několikrát. 

V  sedm hodin večer přišel ten dlouho 
očekávaný moment … seznámení s rodina-
mi. Někdo se těšil, někdo se bál, někdo byl 
překvapený, ale většina z nás byla především 
vděčná za to, že už se konečně dostaneme 
do postýlek :-). 

Druhý den jsme strávili v Brightonu, 
nejdříve na pobřeží, kde nás zastihl vítr a  
déšť a později přímo ve městě, kde jsme se 
mohli projít po Brighton Pier a prohlédnout 
si „mořský svět“. Přišlo také první seznámení 
s Poundlandem, obchodem, kde vše stojí jen 
jednu libru.

Třetí den nám bohužel příliš nepřálo po-
časí, a tak jsme se rozhodli projít si v klidu 
dvě velká muzea: Natural British Museum 
a Science Museum. Odpoledne jsme se opět 
metrem přesunuli na  slavnou a  známou 
Oxford Street, kde jsme se chvíli oddávali 
velkým nákupům, protože právě množstvím 
obchodů je Oxford Street vyhlášená. 

Čtvrtý den v  Londýně jsme zahájili 
i  zakončili méně obvyklými dopravními 
prostředky. Ráno jsme do centra Londýna 
dorazili lodí po řece Temži. Přesunuli jsme 
se do blízkosti Buckinghamského paláce, 
kde na nás čekaly dvě průvodkyně, které 
nás po „královské“ části Londýna provedly, 
samozřejmě v  angličtině. Viděli jsme Big 
Ben, Houses of Parliament, Downing Street 

nebo například Westminsterské opatství. 
Po tříhodinové praktické ukázce anglického 
jazyka jsme se konečně posunuli k London 
Eye, na které jsme se všichni těšili. London 
Eye nezklamalo a příjemným bonusem bylo 
i 4D kino :-). Krásný den jsme zakončili jízdou 
vlakem a zlatým hřebem celého dne, lanov-
kou přes Temži. Klobouk dolů před všemi, 
kteří se děsí výšek a přesto s námi cestu 
lanovkou absolvovali.

Poslední den naší londýnské mise byl ne-
méně nabitý — děti si užily celodenní výuku 

v britské jazykové škole, která se nacházela 
v Greenwich, v poledne si odskočili podívat se 
na Královskou observatoř a večer se dokonce 
svezli typickým doubledeckerem. A pak už nás 
čekala jen cesta domů — trajektem po moři 
trochu více rozbouřeném než při cestě tam, 
a pak už opět autobusem přes Francii, Belgii, 
Německo, zpět do České republiky. 

Věříme, že si všichni pobyt v Londýně 
užili a že kromě fotek a krásných zážitků si 
přivezli také zkušenosti s angličtinou, které 
budou moci využít při hodinách Aj.

Ludmila Růžičková

Tento jazykově vzdělávací pobyt se mohl 
uskutečnit díky grantu z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
ve kterém se nám podařilo získat fi nanční 
prostředky pro 60 žáků školy a pro 6 peda-

gogů jako jejich doprovod. Děkuji CK Ciao 
za bezvadnou spolupráci, především slečně 
Markétě Havlové za  vzornou péči o  nás 
„účastníky zájezdu“. Můj velký dík patří také 
všem dětem za vzorné reprezentování školy 
v cizině a za hladký průběh zájezdu a v nepo-
slední řadě  kolegům za spolupráci při přípravě 
i při průběhu celé akce.

Jak již bylo řečeno výše, věřím, že si všich-
ni pobyt užili a přivezli si nejen plno zážitků 
a suvenýrů, ale také nových životních a jazy-
kových zkušeností.                 Dana Houzarová 

V Buzicích přivezl Mikuláš nadílku na kolci
Buzice - Vskutku netradiční mikulášskou nadílku zažily děti v ne-

děli 6. prosince na půdě staročeské buzické hospůdky „U Čiláka“. 
Svatý dobrodinec v podání majitele hostince Petra Samce, doprová-
zený čtyřmi rozdivočelými čerty a překrásným andělem, totiž přivezl 
přítomnému „potěru“ nadílku- na kolečku, samozřejmě patřičně 
zkrášleném a vyzdobeném. Tak to tu ještě nebylo!

Petr Samec si „mikulášování“ užil dosytosti. O den dřív totiž přesně 
v duchu prastaré tradice s dorostem v ďábelských kostýmech poctivě 
obešel celou mateřskou vesnici a naděloval, až se z něho kouřilo. 
Není divu, že byl o nedělní hromadné veselici ve svém podniku dost 
unavený, zvlášť když o sobotní pochůzce „vylupl“ nejedno štamprle, 
kterými vděční rodiče nešetřili. „Ono se tady v Buzicích už řadu let 
po staveních v mikulášském úboru nechodilo. A já jsem si řekl, že 

už je na čase znovu tento obyčej vzkřísit a chopil jsem se toho sám. 
Moc mi pomohla naše dorůstající „zlatá mládež“, ve které spatřuji 
nástupce nás starých bardů,“ směje se čtyřicetiletý udržovatel bo-
hatého společenského dění v obci.

Nedělní veřejnou mikulášskou nadílku Petr Samec coby živnost-
ník sponzoroval sám. Pro malé návštěvníky nakoupil ovoce i četné 
pamlsky, najal si i blatenského „dýdžeje“, který za pomoci veselých 
melodií a světelných efektů vykouzlil nenapodobitelnou atmosféru. 
Ještě předtím, než Mikuláš přihrčel s pohádkovým kolcem a dovnitř 
vpadli jemu v patách rozohnění čerti, čekaly na děti dvě soutěže. 
Populární stoličková a hod alobalovými koulemi do krabice, což dro-
botině zábavnou formou ukrátilo čekání na nadílku. Každý soutěžící 
bez výjimky obdržel za účast nějakou tu sladkost. Vítězové si pak 
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Přijme  uchazeče na pozici  

Samostatný referent nákupu
Náplň práce: 

- Nákup materiálu v ČR i v zahraničí 
- Každodenní komunikace s dodavateli v anglickém i českém 

jazyce - písemně i slovem 
- Komunikace v rámci fi rmy, předávání informací, porady 
- Administrativní činnosti v kanceláři - práce s dokumenty, 

výkresy a specifi kacemi 

POŽADAVKY: 
- Vzdělání - min. SŠ (maturita) 
- Anglický jazyk - pokročilý 
- PC - MS Offi  ce - středně pokročilý 
- Komunikativnost, samostatnost, pečlivost 
- Zkušenosti z nákupu / obchodu výhodou 

Nástup je možný ihned. 

Upřednostňujeme zájemce z Blatné a blízkého okolí. 

Nabízíme velice zajímavou práci v prosperující ryze české 
soukromé fi rmě s dlouhodobou tradicí a perspektivou, slušné 
jednání, 
závodní stravování, příspěvky na penzijní připojištění, týden 
dovolené nad rámec ZP. 

Konkrétní výše mzdy bude dohodnuta při osobním jednání 
na základě konkrétního vzdělání, zkušeností a dosavadní praxe. 

Kontakt: Mgr. Jaromír Trpák - správní ředitel, tel. 383 415 380, 
mail: trpak@tesla-blatna.cz 

domů odnášeli ještě bonus- měkoučké polštářky, na kterých se zdají 
jen ty nejsladší sny.

Mezitím někteří tatínkové 
zavzpomínali na  doby, kdy 
sami byli ještě malí a k Mi-
kuláši vzhlíželi s posvátnou 
úctou. „Do  svých šesti let 
jsem měl z čertů fakt nahná-
no,“ usmívá se domácí Petr 
Mašát /33 let/, „Pak po nástu-
pu do základní školy jsem to 
už tolik neprožíval.“ Výprask 
od  Luciperových pacholků 
prý nikdy nedostal: „Já jsem 
byl vzorné dítě!“, pomrkává 
šibalsky. Od čtrnácti let pak 
sám oblékal čertovský kostým 
a  s partou svých vrstevníků 
vnášel v prvním prosincovém 
týdnu do místních domácností 

trochu toho rozruchu a hromo-
bití. „Vzpomínám na  to moc 
rád, protože jsme užili hodně 

srandy a nadělali se spoustu, s prominutím, volovin,“ poznamenává 
Petr Mašát, „Jednou jsme kupříkladu šlehli dělbuchem přímo pod 
esenbácké auto. To byl tenkrát ale mazec! Dostali jsme od „uniforem“ 
takový díl, že jsme se rázem proměnili v takhle malé čertíky.“ Když se 
s příchodem osmnáctého roku věku buzická parta rozutekla na čas 
po světě, byl s mikulášskou tradicí na dobrých patnáct let ámen. 

Do Buzic v neděli 6. prosince přivedl svou dcerku i Dušan Vaněk 
/41 let/ z Hněvkova. A  také on přispěl se svou troškou do mlýna: 
„Na Mikuláše jsem jezdíval jako kluk k sestřenici do Strakonic. Pra-
videlně. A tam mi moc do smíchu nebylo, protože tamní pekelníci se 
s nikým moc nemazlili. Jako starší jsem potom s kamarády už chodil 
po staveních pouštět hrůzu doma v Hněvkově. U nás se udržoval 
železný zvyk navštívit i baráčky, kde neměli děti. Našim sousedům 
nechyběla štědrost - dávali peníze i  čokolády, někdo nás dokonce 
podaroval i čokoládou na vaření. Ale ta je taky moc dobrá. A převle-
ky? Vždycky šlo o domácí výrobu. Ony se tenkrát nedaly koupit tak 
nádherné masky jako dnes. A  jestli jsme některé nezbedníky taky 
vyšlupali? Samozřejmě, muselo se sáhnout i k „politice tvrdé ruky“, 
uvedl Dušan Vaněk i když očima signalizoval, že to takové „peklo“ 
zase nebylo.

V Buzicích „U Čiláka“ se ale čerti krotili a rozhodně se neřídili 
zásadou „škoda rány, která padne vedle“. Soustředili svou pozornost 
spíše na ty starší „kusy“ a ty nezřídka za všeobecného smíchu nacpali 
do pytle a odnesli ven na čerstvý luft. Před tváře svatého Mikuláše 
a anděla pak předstupovali kluci a děvčátka po jednom a po odříkání 
básničky nebo zazpívání písničky je hodný anděl obdaroval balíčkem. 
Někteří jedinci se tvářili, pravda, trochu zkroušeně a ustrašeně, ale 
celá nadílka se skutečně nesla spíš v žertovném duchu a nebyl dů-
vod někomu „trhat hlavu“. Akce se náramně vydařila a všichni byli 
navýsost spokojeni.

Mezi ty, kteří skončili v čertovském pytli, patřil i devítiletý Samuel 
Dammer. Žádnou psychickou újmu to na něm však nezanechalo- právě 
naopak. „Byla to ohromná švanda,“ vykládal nadšeně ihned potom, 
co ho pekelníci zase vrátili mezi pozemšťany, „Jestli jsem zažil někdy 
„horkou chvilku“ s čerty, pak v sedmi letech, kdy mě honili přes celou 
Sedlici.“ Že měl s peklem Sam opletačky, dokládá i fakt, že k nadílce 
vždycky „fasoval“ i uhlí a brambory.

V Buzicích se v minulosti pořádaly veřejné mikulášské nadílky 
v sále objektu bývalé školy pod taktovkou Obecního úřadu. Letos to 
však nebylo možné realizovat. „Uvnitř budovy probíhají zrovna opravy, 
takže jsem to chtěl vynahradit dětem já,“ dodal Petr Samec, který 
nikdy nelituje toho udělat správnou věc ve správné chvíli.

Vladimír Šavrda

Petr Samec se zhostil úlohy 
Mikuláše naprosto bravurně.
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Umět jít naproti svým snům
Mladý cestovatel Tomáš Laburda vyhledává méně civilizované oblasti, nevadí mu přikrý-

vat se hvězdami.

(dokončení z čísla 21)
Tomáš se svým kamarádem „ do deště“ 

šťastně překonali „ Severní hory“, jinak 
také zvané „ Albánské Alpy“ či „ Proklaté 
hory“. Jak přiznává Tomáš, určitě trochu 
nahnáno měli: „ V  téhle oblasti před lety 
beze stopy zmizeli dva čeští turisté a nikdo 
je nikdy nenašel. Není tajemstvím, že se tam 
potulovaly v devadesátých letech i později 
nebezpečné bandy pašeráků drog. My jsme 
jednou v nějaké primitivní salaši narazili 
na devět potetovaných chlápků, kteří pro 
rozptýlení stříleli z kalašnikovů do vzduchu. 
Určitě nevypadali jako typická pastevecká 
rodina / smích /. No, pěkně v nás zatrnulo. 
Ale nakonec se z nich vyklubali docela poho-
doví jedinci, co nám poradili, kde najít vodu, 
kterou jsme postrádali.“

Jak se duo mladíků v Albánii stravovalo? 
A  jak vypadá tamní typický jídelníček? „ 
Strava je  výborná,“ prozrazuje Tomáš, „ 
Hlavně tam „ frčí“ mletá masa, čivabčiči, 
šašliky, nepohrdli jsme ani výbornými špízy. 
A vynikající jsou místní domácí pálenky. Ani 
těmi jsme nepohrdli a  koupili si nějakou 
tu lahvičku na  zpáteční cestu. Nekoupili 
jsme si totiž místenky do vlaku a ono trávit 
nějakých deset, patnáct hodin napůl vsedě, 
napůl vestoje na  chodbičce- to je nejlepší 
trochu se tou pálenkou uspat a nějak to 
přežít / smích /.“

Následující rok si Tomáš Laburda opět 
obul „ boty z toulavého telete“ a tentokrát vy-
razil směr Gruzie. Dobrodružnou dovolenou 
si oproti pobytu v Albánii prodloužil na pět 
týdnů. Spolu s ním překročila gruzínskou 
hranici parta kamarádů. „ Naším plánem 
bylo přejít hlavní kavkazský hřeben,“ sděluje 
nadšenec, který by si mohl na vizitku nechat 
natisknout „ všudezdejší“, „ Začínali jsme 
ve  třech u  východní části Kavkazu blízko 
vesnice Omalo, což je centrum Tušetije / sem 
ve velkém počtu směřují čeští dobrovolníci, 
aby obnovovali místní památky- kamenné 
věže pozn. /. Čekala nás sedmidenní túra 
k vesnici Kazbegy, která je vyhlášená tím, 
že se nad ní tyčí stejnojmenný pětitisícový 
kopec. Ten jsme hodlali pokořit, a to se nám 
taky podařilo, přálo nám i počasí. Jen jsme 
si museli půjčit výstroj, nutnou k přechodu 
ledové plochy, protože tam už se nacházel 
ledovec.“

Mladí odvážlivci se při své túře pohybo-
vali cca 500 metrů od hranic s Čečenskem, 
kde se setkali s tzv. „ mrtvými vesnicemi“. „ 
Jednalo se o opuštěná střediska,“ vysvětluje 
Tomáš, „ Nás nesmírně lákalo aspoň část to-
hoto horského „ skanzenu“ prozkoumat a to 
jsme jednou večer taky udělali. Na místě se 
nacházely kamenné stavby, kam se uchylovali 
smrtelně nemocní jedinci, aby tam stranou 
od ostatních zemřeli. Zůstaly tam po nich 
samozřejmě tělesné ostatky. Když jsme z té 
rozbořené vesnice scházeli dolů, kamarád 
si najednou uvědomil, že ztratil mobil, a to 
pravděpodobně v té vesnici. Umínil si, že se 
vrátí nahoru. My jsme ho od toho zrazovali, 
ale on nedal jinak, navlékl si čelovku a šel. 
Nebylo nám zrovna dobře po těle, když jsme 
si uvědomili, že se v hluboké tmě potuluje 
mezi kostmi a lebkami a jen za pomoci malé-
ho světla pročesává terén. Nakonec všechno 
dobře dopadlo, kamarád mobil našel a vrátil 
se bez úhony k nám.“

Podle Tomáše jsou Gruzínci nesmírně 
pohostinní lidé: „ Přesvědčili nás o tom hned 
několikrát. Nejraději vzpomínám na pána, 
který nás navštívil, když jsme stanovali při 
cestě do hlavního gruzínského města Tbilisi. 
Živě se zajímal o  to, odkud jsme a  čím se 
zabýváme. Když se dozvěděl, že jsme Češi, 
úplně roztál. Přinesl nám bohatou večeři 
i  pivo a  protože mluvil slušně anglicky, 
dlouho si s námi potom povídal.“ Tbilisi 
výpravu mladých Čechů doslova ohromilo: 
„V posledních letech se gruzínská metropole 
proměnila v moderní velkoměsto, kam se 
investovala spousta fi nančních prostředků. 
Je tam mnoho moderních staveb, nové di-
vadlo, nové nábřeží, nový most….. V hojné 
míře se v Tbilisi vyskytují prvky moderní 
architektury, mají tam metro, zároveň byly 
ponechány staré romantické čtvrti a uličky,“ 
líčí významné hodnoty zvelebeného města se 
zaujetím Tomáš Laburda.
Čeští cestovatelé neminuli při svých toul-

kách Gruzií ani městečko Gori- rodiště sovět-
ského diktátora J. V. Stalina. V Gruzii je vůbec 
dodnes tento masový vrah miliónů nevinných 
lidí uctíván a veleben. Zcela nepochopitelně. 
„ V tom městečku se nachází vzorně udržo-
vaný Stalinův pomník, taky muzeum, které 
ovšem bylo v době našeho příjezdu zavřené. 
Nad Gorim se tyčí skály s komplexem jeskyní, 
kde jsme při svém pobytu v té oblasti noco-
vali,“ poznamenává Tomáš.

Hned příští rok poznával Tomáš Laburda 
s týmem kamarádů na vlastní oči a na vlastní 
kůži ještě východněji položený Kyrgyzstán. 
Čtyři týdny jim utekly jako voda. Když chtěli 
mládenci navštívit pohraniční oblast sou-
sedící s  Čínou a potřebovali vyřídit nutná 
povolení, svěřili se do  rukou jisté cestovní 
agentury. Ta ovšem během pěti dnů, které 

měla na splnění úkolu, nevyřídila vůbec nic. 
Tady se ocitli dobrodruzi tváří v tvář pověstné 
východní mentalitě, kde všechno sáhodlouze 
trvá a pokud člověk nezatlačí správným způ-
sobem a správným směrem, byrokracie slaví 
triumf. Tomáš Laburda a jeho společníci se 
následně přesvědčili o tom, že jde všechno, 
když se dotyčný nedá: „ Rozzlobili jsme se, 
že naše záležitost není vyřízena a chlapíkovi 
z agentury jsme to pěkně vytmavili. A ejhle! 
Najednou to, co neudělal za pět dnů, vyře-
šil za hodinu. Začal okamžitě telefonovat 
na všechny strany, pak nás naložil do auta, 
objel s námi všechny potřebné instituce a než 
bys řekl švec, povolení bylo na světě,“ usmívá 
se při vybavení této příhody Tomáš.

Určitě nejexotičtější dovolenou si Tomáš 
se svými kamarády dopřál loni, kdy se ocitli 
v druhé nejlidnatější zemi světa, Indii. O Indii 
se všeobecně traduje, že ona a hygiena jsou 
rozhádanými sestrami, které se navzájem 
nesnesou. „ Tak samozřejmě jsme ochutnali 
místní speciality, to jsme si odpustit nemoh-
li,“ poznamenává Tomáš Laburda, „ Masa 
byla hodně kořeněná, což mělo dezinfekční 
účinky- dá se říct, že čím pikantnější ta strava 
je, tak pro cestovatele znamená větší bezpečí. 
Čili zpočátku nás žádné zdravotní problémy 
netrápily. Až později „ padla kosa na kámen“. 
To když jsme si během cesty přes hlavní hře-
ben Himaláje koupili něco jako sušené křížaly 
jsem snědl nějaký špatný nebo nedopečený 
kousek masa. Dostal jsem vzápětí čtyřiceti-
stupňové horečky a v cílovém městě v hotelu 
proležel několik dní. Naštěstí antibiotika mě 
zase postavila na nohy.“

Řeč přišla i na posvátné indické krávy. Je 
pravda, že pokud si lehne doprostřed silnice, 
veškerá doprava se zastaví a rozpohybuje se 
teprve, až kráva ráčí odejít? „ Tak striktně se 
to nedodržuje,“ usmívá se Tomáš, „ Samo-
zřejmě ty krávy tohle často udělají. Řidiči 
na ně nejprve troubí, zvířata si z toho ale nic 
nedělají, takže potom auto klidně do krávy 
drcne a zažene ji stranou. Určitě si z  toho 
Indové zas tak moc těžkou hlavu nedělají. 
Jinak co se dopravy v indických ulicích týče, 
je zajímavé, že ačkoliv se tam dopravní 
předpisy nedodržují, nedochází k  žádným 
těžkým nehodám. Řidiči na sebe sice troubí, 
ale smějou se u  toho. Když se potkají dva 
známí, klidně zastaví uprostřed silnice a pus-
tí se do hovoru. Ostatní trpělivě čekají, čas 
tam prostě plyne tak nějak pomaleji, nikdo 
nic moc neřeší a nikam nepospíchá. Prostě 
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pohodička- tohle by se u nás stát nemohlo,“ 
podotýká důrazně Tomáš.

Z  Indie si přivezl ještě jeden hluboký 
dojem: „ Hned zezačátku jsme se ubytovali 
na  takových hausbótech, co tam zůstaly 
ještě po Angličanech. Zvláštní půvab měly 
trhy na jezeře. Neváhali jsme vstát ve čtyři 
hodiny ráno a na loďce s průvodcem se tam 
taky podívat. Hladina jezera je pokryta lodě-
mi a domorodci mezi sebou čile obchodují. 
Pro turisty tohle moc není, nakupuje se tam 
ve  větších objemech. My jako Evropani 
jsme tam byli asi jediní. Ale byl to perfektní 
zážitek, fantazie,“ netají se nadšením Tomáš.

Cesta po Indii však znamená také značné 
riziko, protože při hranicích s Pákistánem 
dochází často k  atentátům a nepokojům. 
„ Viděli jsme ve městě mnoho vojenských 
hlídek a kulometných hnízd. Doporučuje se 
nezdržovat se v blízkosti vojenských posádek 
nebo na místech s vysokou koncentrací lidí. 
Proto my jsme bydleli v ideálním prostředí, 
kde panoval naprostý klid a pohoda,“ pronáší 
přes své mládí zkušený a větrem dálek ošle-
haný cestovatel.

Loni strávil Tomáš Laburda na stáži ještě 
dva měsíce v Kazachstánu. Letos houževna-
tého studenta hostil Tádžikistán. Uchvátily 
ho tam kolmé skalní štíty, ledovce a  četná 
jezera, u kterých s kamarády stanoval. „ 

Tam se často objevují falešní lesníci, kteří 
od  turistů neoprávněně inkasují poplatky 
za  stanování, přestože tohle opatření bylo 
v  roce 2007 zrušeno,“ vypráví Tomáš, „ 
I k nám takový člověk přišel a chtěl po nás 
peníze. My jsme se bránili, že na  to nemá 
právo, došlo k hádce, on vytrhl kamarádovi 
z ruky pas, my jsme si ho zase vydobyli zpát-
ky, schylovalo se k potyčce. Nakonec jsme mu 
raději nějaké fi nance dali, ale celou příhodu 
jsme si nenechali pro sebe .“

Osoby, které by měly v bývalých postso-
větských republikách dbát na dodržování 
zákonů, nemají obecně tu nejlepší pověst. Prý 
příliš často rádi natáhnou ruku pro úplatek. 
I s tím se Tomáš Laburda na svých cestách 
osobně setkal. „ V jednom případě kamarád 
ztratil jakousi potvrzenku a když jsme čekali 
na letišti na zpáteční odlet, „ orgán“ ho ne-
chtěl pustit. Nakonec si dotyčný řekl o 400 
dolarů, když „ přimhouří oko“. Dopadlo to 
tak, že mu důkladně „ vyluxoval“ peněženku 
a teprve poté ho nechal odletět.

Já jsem si zase sedl v jednom parku na la-
vičku a  chtěl se napít. Přistoupil ke mně 
policista v uniformě a že prý je to zakáza-
né. Přitom nikde žádná cedule. Odvedl mě 
na stanici a tam mi s kolegou naznačovali, 
že se mám „ vykoupit“, pokud nechci skončit 
v cele. Protože tam ale měli zapojený kame-

rový systém, naznačili mi, abych příslušné 
bankovky při odchodu z místnosti jakoby 
vytrousil na podlahu. Báli se, aby je „skle-
něné oko“ nezachytilo při tom, jak přebírají 
úplatek z ruky do ruky. Obyvatelstvo v těch-
to lokalitách je opravdu velice pohostinné 
a přátelské, ale u státních úředníků to tak 
nastaveno bohužel není. Korupce je tam 
prostě běžnou součástí života,“ konstatuje 
Tomáš, který ale kvůli těmto negativním 
zážitkům určitě na cestování do kouzelných 
oblastí Střední Asie nezanevře.

Tomáš dokáže jít naproti svým snům a už 
teď uvažuje, kam se s prima partou stejně „ 
nastartovaných“ dobrodruhů a cestovatelů 
vydá příští rok: „ Krásná by byla Jižní Ame-
rika, takové Peru nebo Patagonie, jenže tam 
je to o fi nančních možnostech a taky časové 
dostupnosti. Lákalo by mě třeba Mongolsko. 
Nebo si dám „ opáčko“ a navštívím některou 
ze zemí, kde už jsem byl a prozkoumám ji ješ-
tě důkladněji. Uvidíme. Každopádně nechci 
zůstat sedět doma,“ říká Tomáš.

Jeho aktivní přístup k  životu a  touha 
poznávat nové končiny jsou obdivuhodnými 
faktory. Faktory mladého muže, který přesně 
ví, co chce a dokáže jít naproti svým snům. 
I když to není vždycky jednoduché. Tomáš je 
člověk a kamarád do nepohody.

Vladimír Šavrda

Leifheit slavil dvacáté narozeniny
Jedna ze v současnosti největších fi rem v Blatné, Leifheit, s.r.o., oslavila otevření nové, již deváté haly 

a současně 20 let své existence v Blatné. Jak to vlastně začalo?
V roce 1993 přišli na radnici první zástupci fi rmy a hledali místo 

a pracovní síly pro výrobu koberečků do koupelen. Jako tehdejší 
starostka města jsem si byla vědoma potřeby pracovních příležitos-
tí, protože velké podniky 
(Tesla a ČZ) začaly omezo-
vat výrobu a  propouštěly 
zaměstnance. Kupodivu ti 
první nezaměstnaní o práci 
velký zájem neměli, jen 
ztěží se podařilo zahájit šití 
koberečků s počtem 20 pra-
covnic v pronajatých prosto-
rách tehdejší ČZ. Zástupci 
Leifheitu měli ovšem zájem 
o větší rozsah výroby a pře-
devším o  vlastní výrobní 
halu. Měli jsme vytipovaný 
velký pozemek na Sádlově 
pro průmyslovou zónu, kde 
ale nebyla žádná infrastruk-
tura. Po mnoha dlouhých, 
náročných, ale přátelských 
jednáních došlo i díky jisté 
velkorysosti zástupců fi rmy k dohodě o společném zainvestování nut-
ných inženýrských sítí a následně ke stavbě prvních dvou hal, které, 
tehdy ještě pod názvem BTF,  byly slavnostně otevřeny v roce 1995. 
Od konce roku 1994 probíhala další jednání mezi  tehdejším staros-
tou města panem Hospergerem a zástupcem fi rmy panem Leberem.

Od té doby se mnohé změnilo, dnes je fi rma jedním z nejdůleži-
tějších podniků v Blatné, dává práci cca 400 zaměstnacům, její roční 

obrat dosahuje 1 mld Kč. Strategické rozhodnutí Leifheitu přenést 
těžiště svých aktivit z  Číny do Evropy, rozšiřování podniku další 
výstavbou výrobních hal a logistického centra  pro východní Evropu  

LDE  v Blatné je i příslibem  
dalšího “souznění” podniku 
a města Blatná do budouc-
nosti. 

V Blatné vyrábí Leifheit 
venkovní i  vnitřní sušáky 
na  prádlo, žehlicí prkna, 
úklidové a  čisticí pomůcky 
a mopy a  vanové podlož-
ky. Ve své prodejně kromě 
vlastních výrobků nabízí 
kompletní sortiment ku-
chyňského náčiní, stejně 
tak ale váhy a doplňkový 
program do koupelen.

Leifheit považuje za dů-
ležité školení a rozvoj svých 
zaměstnanců a  jak zmínila 
starostka Blatné paní Ka-
teřina Malečková ve  svém 

projevu na oslavě 20 let Leifheitu v Blatné, Leifheit podporuje i bla-
tenské školy a neziskové organizace.

Díky Leifheitu, který se nebál být první, máme dnes rozsáhlou 
průmyslovou zónu a hodně pracovních příležitostí.

Bylo to tenkrát dobré rozhodnutí.
Zdeněk a Blanka Malinovi
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Kulturní  kalendář��

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2016
Cena abonentní vstupenky činí 550/400 
Kč (senioři, studenti, ZTP).  
Zahrnuje následující 3 představení:

18. 2. ČTVRTEK | 19:00 |
HRDÝ BUDŽES
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy 
spisovatelky Ireny Douskové. Dnes už le-
gendární představení v hlavní roli s Bárou 
Hrzánovou.

16. 3. STŘEDA | 19:00 |
RŮŽE PRO ALGERNON
DIVADLO V CELETNÉ, SPOLEK KAŠPAR
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Tragikomický příběh dementního muže, 
který chce být chytrý. Nejúspěšnější insce-
nace spolku Kašpar, ve kterém už od roku 
1993 exceluje vynikající Jan Potměšil.

23. 4. SOBOTA | 19:00 |
PENELOPE RETROSPECTIVE – 
Etudy o přežití 12ti služek
KOMPÁNIA THEATRE STUDIO
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hudebně – pohybové experimentální diva-
dlo zabývající se tématem exilu, odchodu, 
samoty a ženskou strategií, jak v takové 
situaci přežít. Nechte se projednou unést 
nádhernými obrazy, živou hudbou a emo-
cemi, které ve vás toto představení vyvolá 
na základě vizuálního prožitku.

19. 12. SOBOTA | 21:00 |
PARALLEL ACTIVITY – 
drum´n´bassový projekt
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
promisu.cz
Velký sál + kavárna, KCAŽ 
15:00 | dětský program, loutkové divadlo, 
workshop
20:00 | koncert blatenských kapel zakon-
čený ohňostrojem

26. 12. SOBOTA | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁ-
NOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písec-
ký komorní orchestr v kouzelném prostředí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Vstup dobrovolný.

26. 12. SOBOTA | 21:00 |

ALTERNATIVE NIGHT
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

1. 1. PÁTEK | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J.A.Komenského
Před ohňostrojem proběhne předání výtěž-
ku z charitativní akce „Blatná hraje Míšovi“.

3. 1. NEDĚLE | 16:00 |
KONCERT KOLED: 
UNIKÁTNÍ SISTER BAND
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Tento koncert zahajuje tradiční Třikrálovou 
sbírku.

6. 1. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

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

11. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ 
(nejen povánoční) redukce váhy
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

16. 1. SOBOTA | 21:00 |
ADAM MORKUS
Koncert českého avantgardního kytaristy.
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

19. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
ART HARMONY – 
OD OPERY K MUZIKÁLU
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Slovem provázené vystoupení obohacené 
o náznaky kostýmů. Text vyzdvihuje široký 
hudební vývoj od jeho kořenů, až k muzi-
kálu. Zaposlouchat se můžete jak do árie 
Rusalky či nádherného Memory z muziká-
lu Cats. Tento pořad nabízí zajímavý průřez 
hudebními žánry, kterými vás provedou 
Dita Hořínková(zpěv), Pavel Voráček(kla-
vír) a Petr Maceček(housle). Předprodej: 
infocentrum, recepce muzea, www.ckvb.cz

24. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
DIVADLO SEMTAMFÓR
Starý palác, zámek Blatná

18. 12. PÁTEK | 20:00 |
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Komedie / Drama / Psychologický v pů-
vodním znění | Česko 2015 | 105 min | Mlá-

deži přístupný | 80 Kč

27. 12. NEDĚLE | 15:00 |
SEDMERO KRKAVCŮ 
Pohádka / Fantasy v českém znění | Česko 
/ Slovensko 2015 | 97 min | Mládeži pří-
stupný | 80 Kč

OD LEDNA NOVÉ PROJEKTY V KINĚ! PŘIJĎTE 
VYZKOUŠET KINO NASLEPO NEBO SPECIÁL-
NÍ PROJEKCE PRO SENIORY.

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

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

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

7. 1. ČTVRTEK | 14:00 | 
SVĚTÁCI
Komedie / hudební v českém znění | Čes-
koslovensko 1969 | 99 min | 20 Kč

6. 1. STŘEDA | 19:00 |
KRÁLOVÉ HOR
Drama v českém znění | Rakousko 2015 | 
97 min | Mládeži přístupný | 110 Kč

13. 1. STŘEDA | 19:00 |
OSM HROZNÝCH
Western v původním znění s titulky | USA 
2015 | 182 min | Nevhodný mládeži do 15 let 
| 110 Kč

15. 1. PÁTEK | 20:00 |
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D
Sci-Fi / dobrodružný / akční / fantasy v pů-
vodním znění s titulky | USA 2015 | 135 min 
| Mládeži přístupný | 140 Kč

17. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ŽABÁK RIBIT
Animovaný / dobrodružný v českém znění 
| Malajsie 2014 | 88 min | Mládeži přístupný 
| 105/80 Kč

20. 1. STŘEDA | 19:00 |
LES SEBEVRAHŮ
Horor v původním znění s titulky | USA 
2016 | Nevhodný mládeži do 15 let | 120 Kč

22. 1. PÁTEK | 20:00 |
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / drama / romantický v čes-
kém znění | Česko 2016 | 120 Kč

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

 Akce

 Kino
 Knihovna
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KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

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

12. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a vítáme nový 
rok

PO - SO | 9:00 - 17:00 |
KAVÁRNA
Zveme vás k návštěvě nově otevřené ka-
várny v komunitním centru. Příjemné ne-
kuřácké prostředí, fair trade káva PURO, 
zákusky vlastní výroby a dětský koutek 
jsou vám k dispozici.

30. 12. STŘEDA | 19:00 |
„BOURA ŠOU“
Velký sál, KCAŽ
Zábavný (před)silvestrovský pořad Slávka 
Boury a jeho hostů. Herečka Sandra Po-
godová, Lumír Olšovský a host z regionu - 
cyklista a cestovatel František Šesták.
Vstupné 190/120 Kč (senioři) ), předprodej 
v infocentru a v Městském muzeu Blatná

5. 1. ÚTERÝ |19:00|
KINOKAVÁRNA: SEJDE Z OČÍ, SEJDE 
Z MYSLI
Kavárna, KCAŽ
Jaké je žít v léčebně pro schizofreniky, kte-
ří spáchali těžké zločiny? Režisér strávil 
osmnáct měsíců s  pacienty i  personálem 
léčebny v kanadském Brockvillu. 

7. 1. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Nově otevřený ateliér s lektorkou Jitkou 
Křivancovou. Na první lekci se budeme vě-
novat výrobě reliéfu.

13. 1. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: MADEIRA
Kavárna, KCAŽ
Další část volného cyklu Mgr. Josefa Šin-
deláře, tentokrát o plavbě bouřlivým oce-
ánem s americkým kapitánem a agentem 
STB na jedné palubě, o pobytu na neoby-
dlených ostrovech Desertas a o přírodě 
Madeiry, které se přezdívá zahrada Atlan-
tiku.
Doplněno fotografiemi a originálním fil-
mem autora. Vstupné dobrovolné.

14. 1. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ 
Suterén, KCAŽ 

16. 1. SOBOTA | 18:00 |
BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
Kavárna, KCAŽ
Hudebně zábavný pořad s bývalým spor-
tovním komentátorem a moderátorem 

Jaroslavem Suchánkem za hudebního 
doprovodu písničkáře a recitátora Pepy 
Štrosse.
Vstupné: plné 100/50 Kč (ZTP, důchodci, 
studenti)

20. 1. STŘEDA | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: JÍME ZDRAVĚ 
A BEZPEČNĚ?
Mikroorganismy a potraviny
Kavárna, KCAŽ
O tom, že mikroorganismy jsou všudypří-
tomné a svým způsobem významně ovliv-
ňují náš život. Přednáší prof. Ing. Kateřina 
Demnerová, CSc., z Ústavu biochemie a 
mikrobiologie VŠCHT Praha. Vstup volný.

21. 1. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 

23. 1. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT BAGS + VOLKMEN
Velký sál, KCAŽ
Bags (Strakonice) jsou osmičlenná pop
-rocková skupina oživená dechovou sekcí 
a elektronikou v čele s krásnou zpěvačkou.
Volkmen (Sušice) je rock-popová forma-
ce hrající vlastní tvorbu, oživená o lyrické 
tóny violoncella.
Přijďte si užít večer nabitý skvělé hudby!
Vstup: 100Kč

1. – 31. 12. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
| VÝSTAVA | VÝSTAVA PRACÍ ATELIÉ-
RU MALBY S LENKOU PÁLKOVOU
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz. 

1. – 31. 1. „OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA“ | 
VÝSTAVA | PRACE DĚTÍ, KTERÉ TVO-
ŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz.

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK pod vede-
ním DDM Blatná
Velká klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 11. 1. | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+
Klubovna, KCAŽ
Od ledna proběhne nový cyklus deseti lek-
cí, přičemž zájemci nejsou povinni navští-
vit všech deset lekcí, každá lekce se platí 
jednotlivě. Cena jedné lekce činí 50 Kč. V 
případě zájmu se hlaste na  tel: 603 395 
160

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 

 Výstavy

 Něco o(d) nás

STŘEDY | 08:00-12:00 | SKS TRICYKL 
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

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

KAŽDÁ LICHÁ STŘEDA | 14:00 - 16:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová, tel. 606 655 
713. 

od ledna | KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50 Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK | 14:30 - 15:30 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 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 za-
pomenutými předvánočními a vánočními 
obyčeji.

Od 1. 1. do 31. 1. bude uzavřeno Informační 
centrum ve stávajících prostorách. Dočasný 
a provizorní provoz Infocentra bude probíhat 
na recepci Městského muzea Blatná. Od úno-
ra se můžete těšit na nově otevřené Infocen-
trum na tř. J. P. Koubka.

 Komunitní centrum

PF 2016
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
kino | knihovna | muzeum | infocentrum | KCAŽ

přeje
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sport��
Šipkařská mistryně republiky 
2015 Adéla Kučerová by mohla 
medaile rozdávat

Je jí teprve dva-
náct let a už by mohla 
medailemi obkládat 
koupelnu. Má jich 
doma ve  vitríně rov-
ných dvacet pět. Řeč 
je o  čerstvé mistryni 
republiky v  šipkách 
v  žákovské katego-
rii Adéle Kučerové 
z Hněvkova, která je 
velkou nadějí ŠK Šneci 
Bělčice. Terče atakuje 
dva roky, ve slibně roz-

jeté kariéře zatím absolvovala přes dvacet 
závodů. Tleskali jí ve Vrbně, Bělčicích, ale 
i  ve  stověžaté matičce Praze. Je ozdobou 
Českých pohárů.

Ona sama k získanému titulu „Mistryně 
republiky 2015“ říká následující: „Nečekala 
jsem takový úspěch. Samozřejmě jsem se 
připravovala zodpovědně a dala jsem do toho 
maximum, přesto jsem překvapila sama sebe 
asi nejvíc.“

Adéla kromě šipek žádný jiný sport nepěs-
tuje. Plně se soustředí jen jedním směrem 
a  tomu podřizuje svůj volný čas. „Trénuji 
každý den alespoň hodinu. Rodiče nejenže 
mě plně podporují po všech stránkách, ale 
hlavně taťka si rád zahází se mnou,“ po-
znamenává mladá favoritka, která se nyní 
intenzivně věnuje přípravám na obhajobu 
mistrovského titulu.

Spolu s  ní má ŠK Šneci Bělčice mezi 
žákyněmi ještě dvě „želízka v ohni“ - Lucii 
Maškovou /10 let/ z Bělčic a Radku Panfi lovou 
/13 let / z Blatné. Další Mistrovství republiky 
se uskuteční v dubnu roku 2016.

      Vladimír Šavrda

Bratři Martin a Filip Benešové coby 
„Létající Čestmírové“ extrémní 
cyklistiky si zase přišli na své

Bez adrenalinu by určitě uschli jako tráva 
v parném létě. Potřebují ho prostě k životu. 
Čím víc, tím lépe. Bratrské duo Martin a Filip 
Benešovi z SCV Blatná se „vybíjí“ už léta 
prostřednictvím zběsilé terénní cyklistiky. 
Závodí jako o  život a  tenhle styl relaxace 
jim jde viditelně k duhu. Občas padnou, ale 
zase vstanou a pokračují stejným tempem 
dál. Tedy pokud si „tělesná schránka“ příliš 
neublíží. Tohle se bohužel předloni stalo Mar-
tinovi, a tak se jeho loňský návrat do světa 
fourcrossu a bikrosu nesl spíše v duchu 
sportovního „zmrtvýchvstání“. Řečeno s nad-
sázkou, samozřejmě.

Martin je tvrdý chlap a pořád se drží zása-
dy „Někdo to rád horké“. I přes ošklivý úraz 
ruky, který ho nadlouho „vyřadil z provozu“. 
V sezóně 2015 už zase oblékl dres, nasadil 
přilbu a postavil se na startovní čáru. Neu-
važoval o možných následcích ani o tom, že 
by se nepříjemná epizoda mohla zopakovat. 
Tvrdí chlapi o takových věcech nepřemýšlí 
a ani na to nemají čas. „Nejdřív jsem musel 
opatrně všechno otes-
tovat,“ vrací se Martin 
ke svému „comebacku“, 
„Operovaná ruka držela, 
kolo jezdilo, bohužel 
fyzička nic moc. Ale ka-
ždým startem v Dual 
Cupu, Českém poháru 
BMX či Fourcross Cupu 
se vše zlepšovalo. Zase 
jsem získával starou for-
mu. Zase jsem to byl já,“ 
sálá nadšením bouřlivák, 
kterého nic nezlomí.

Nejlepšího výsledku 
a hlavně pocitu, že už 
tolik nebojuje sám se se-
bou, dosáhl Martin Beneš na závodu Českého 
poháru BMX v Bohnicích, kde si tzv. „spravil 
chuť“ bronzovou pozicí. „Na opravdové TOP 
výsledky ovšem ještě nemohlo být ani pomy-
šlení,“ zdůrazňuje Martin.

Co ho opravdu výjimečně „nakoplo“, byl 
přebor v Kosmonosech u Mladé Boleslavi : 
„Super organizace a vůbec samotný průběh 
závodu. Na zdejší trati si vždycky rád „za-
krosím“. Další fenomenální sportovní podnik, 
který chci vyzdvihnout, byla závěrečná „Ma-
rosana“ ve Velké Úpě, kde si v jedné kategorii 
zařádilo 160 jezdců! Za  skutečný masakr 
považuji letošní Fourdown / kombinace down-
hillu a forcrossu /,“ hodnotí znalecky „pecky“ 
tuzemského světa rychlých kol Martin Beneš.

„Šoumen“ z SCV Blatná se už nyní těší 
na sezónu 2016, kdy prý to rozbalí naplno: 
„Hlavně abych to přežil ve zdraví, bez stresu 
a mohl kynout davům z bedny. A to co možná 
nejčastěji,“ přeje si závodník do morku kostí.

Jeho bratrovi Filipovi se díkybohu zatím 
zranění vyhýbají a tak na závodních tratích 
řádí jako „černá ruka“. Jakoby snad neexisto-
valo nic, co by ho mohlo zastavit nebo aspoň 
zpomalit. „Letos jsme neobjeli tolik závodů, 
kolik bych si býval přál. Škoda. Z důvodu 
pracovního vytížení se nekonala ani kvalitní 
zimní příprava a podle toho to vypadalo 
i v úvodu sezóny, kdy jsem se vyloženě trápil 
a výsledky nestály vůbec za řeč,“ nezačíná 
příliš optimisticky Filip, „Lepší to bylo až 
v Ústí nad Labem při přeborech v dualu. Ne-
obvyklé tam bylo to, že se jelo na zpevněném 
povrchu- dřevěné skoky, asfalt a betonové 
schody. Nás jezdce to trochu zaskočilo a taky 
tyhle novinky znamenaly větší náročnost. 
Po odjetí kvalifi kace ale začalo pršet a povrch 
se stal natolik nebezpečným, že organizátoři 
celý podnik zrušili.“

Nejlépe se zadařilo Filipovi v Kosmono-
sech u Mladé Boleslavi, kde jeden den pro-
bíhal přebor v dualu a druhý ve fourcrossu: 
„Při dualu se mi podařilo v silné konkurenci 

v  elitní kategorii proklouznout do fi nálo-
vého vyřazovacího závodu dvojic. Souboj 
s vítězem kvalifi kace se zdál jako předem 
prohraný, ale odmítl jsem se vzdát a rozhodl 
se soupeře překvapit.To se mi povedlo asi 
tak na patnácti metrech, kdy mi suprově 
vyšel start. Protivník ale ukázal, že je právem 
šampiónem kvalifikace. Krátké zaváhání 
hned napravil a o pár vteřin šel přede mně. 

Při druhé jízdě byly opět 
naše síly vyrovnané, ale 
přemíra horlivosti mě 
v klopené zatáčce posla-
la k zemi a  tím pro mě 
závod skončil. V neděli 
jsem se při fourcrossu 
opět dostal přes kvalifi -
kaci do vyřazovací části. 
Jako tradičně jsem ale 
dostal tři velmi zdatné 
soupeře. Ačkoliv jsem 
cílovou čáru ve  třech 
jízdách přesvištěl jako 
třetí, nestačilo to.“

Filip Beneš úplně 
zbožňuje téměř domácí 

tradiční závod v Pročevilech u Březnice 
„Buky Cup“. Prý tam vždycky vládne srdečná 
atmosféra a závod si vyloženě užívá. „Každým 
rokem se tu vytváří ale stále silnější kon-
kurence, kde se objevují i jezdci z Českého 
poháru ve  sjezdu,“ poznamenává mladík, 
jehož pomalejším bráchou je vedle Martina 
prý kulový blesk, „Letos se v kategorii pev-
ných kol „uhnětla“ tak hvězdná konkurence, 
kdy sebedrobnější zaváhání nebo jen mírně 
nevhodná stopa znamenaly nesmazatelnou 
časovou ztrátu. Na  vítěze jsem já osobně 
ztratil jen něco okolo tří vteřin, přesto to 
stačilo jen na desáté místo.“

Vrchol sezóny 2015 představovala pro 
Filipa již uvedená slavná „Marosana“, stejně 
jako pro desítky a stovky dalších „dravců“ 
v  sedlech. „Šlo o mou první velkou akci 
na sjezdovém kole,“ nechává se slyšet „ne-
zmar“ v dobrém smyslu toho slova, „Kvalifi -
kace znamenala dost značný propadák- zůstal 
jsem až za první stovkou z dvou set účastníků. 
Trať byla šílenost sama- obří díry, kořeny, ka-
meny jako hrom, skoky přes silnice, dřevěné 
skoky, kde se létalo i deset metrů vzduchem 
a to všechno ve čtyřech jezdcích najednou! 

V neděli jsem se vrhl do závodu s tím, že 
nemám co ztratit. Kupodivu jsem se dostal 
po odstartování hned do vedení! Tahle situ-
ace ovšem trvala jen do té chvíle, než jsem 
se dostal na nejtechničtější úsek trasy, která 
působila jako vchod do pekla nebo vybom-
bardované pásmo. Tam mě předstihl jeden 
soupeř a  ihned jsem ho ztratil z dohledu. 
Ve volnější části jsem šetřil síly na závěrečné 
velké skoky a  tady mě „trhl“ další jezdec, 
který využil mé váhavosti a klidového reži-
mu.Téměř bez sil jsem jako třetí s velkým 
přemáháním dokončil závod.“

Spolu se sourozeneckým duem se určitě 
vypraví „krosit“ do  terénu další příslušníci 
„Mladé krve“. A o Blatné se nepochybně 
v této souvislosti bude ještě hodně mluvit.

              Vladimír Šavrda

BMX_Bohnice. Tady se Martin Beneš 
radoval z pěkného 3. místa.

Mladá šipkařka 
Adéla Kučerová si na 
nedostatek medailí 
nemůže stěžovat.
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P o z v á n k a 
na předvánoční „pinčes“ 

do Buzic
Zkraťte si čekání na  Ježíška a vyraž-

te 23. prosince do  buzické hospůdky 
„U Čiláka“ protáhnout si tělo u zeleného 
stolu!  Od 14.00 hodin se tam koná tra-
diční předvánoční turnaj v ping-pongu 
o  zajímavé ceny! Shoďte s předstihem 
nějaké to kilo nebo aspoň deko, než je 
u štědrovečerní tabule naberete! Určitě 
si perfektně zahrajete a odreagujete se 
od předvánočního shonu! Přijďte, čeká-
me vás! A nemusíte být žádní velmistři, 
tenhle turnaj vyhoví všem!

Za pořadatele Vladimír Šavrda

Hokejbalisté TJ Blatná Datels mají 
za  sebou první část sezóny. Po posled-
ním zápase 2 NHbL ,který muži vyhráli 
na domácí půdě nad  Pískem 4:3 přezi-
mují v  tabulce na pátém místě. Extrali-
gový starší dorost po posledním utkání s 
J. Hradcem , který Datlové vyhráli 7:2 jsou 
na pěkném třetím místě v tabulce. Starší  
žáci už před posledním utkáním  měli jas-
né první místo v tabulce a to na domácím 
hřišti potvrdili svoji formu výhrou nad 
J. Hradcem vysoko 7:0. V přeboru mlad-
ších žáků, kteří hraji soutěž turnajově 
se po posledních utkání povedlo udržet 
druhé místo v  tabulce. Nezapomeňme 
na ty nejmladší Datlíky, což jsou přípravky 
a minipřípravky, kteří hraji soutěž také 
turnajově,ale u  těchto kategorií žádné 
tabulky nejsou, ale vedou si dobře. Velké 
dík  patří také rodičům a fanouškům, kteří 
nás chodí povzbuzovat, trenérům, kteří 
se o kluky starají na trénincích a o víken-
dech na zápasech. Poděkování  patří také 
sponzorům, Technickým službám a městu 
Blatná za fi nanční a věcné dary.

                                                               

Pozvánka na tradiční vánoční 
turnaj v hokejbale

Kde: Zimní stadión v Blatné
Kdy: 26.12.2015 (druhý svátek vánoční)

V kolik:  v 8:00 hodin
Přihlášky posílejte na email: 

zdenekvinter@seznam.cz

Vinter  Z.
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T íkrálová sbírka na Blatensku 
 

jako každý rok bude i v lednu 2016 probíhat T íkrálová sbírka. T íkrálová sbírka 
se bude konat na území celé eské republiky a jejím provedením byla pov ena 
Charita eská republika. Je tak  nejv tší dobrovolnickou akcí u nás a díky 
v rným koordinátor m, koledník m i dárc m ji v roce 2016 m žeme uspo ádat 
už pošestnácté. 
 
Oblastní charita Strakonice zajiš uje provoz sociálních služeb ve m st  Blatná 
a v obcích na celém území Blatenska. Každoro n  výnos z T íkrálové sbírky 
p ispívá na zabezpe ení provozu pe ovatelské služby. 
 
Sta te se spolu s námi koledníky T íkrálové sbírky 2016, která prob hne 
v termínu od 1. 1. 2016 do 14. 1. 2016. 
 
Podpo te tak pe ovatelskou službu Blatná, která poskytuje sociální služby 
senior m a osobám se zdravotním omezením.  
 
Chcete-li prosp t dobré v ci a stát se dobrovolníkem, kontaktujte nás: 
Pro oblast Blatenska: Ing. Renáta Turková 
Telefon: 734 219 732, e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz 
 
Podrobnosti o sbírce najdete na: www.trikralovasbirka.cz 

 

T íkrálový koncert 
 

V ned li 3. 1. 2016 v 16:00 hod se bude konat T íkrálový koncert 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. 

Vystoupí kapela Sister Band z Horní Cerekve. 

Leden
• 6. 1. – 1. 2. - Výstava Vzpomínky 

na p. Františka Bernarda Šimana CF-
SsS. ŠK, vstupní hala. 

• 11. 1. - Jaroslav Landsinger uvádí … 
fi lmy z archivu Muzea středního Pootaví 
a Strakonické televize. Proměny strakonic-
kého hradu. Cyklus spolupořádá ŠK s Mu-
zeem středního Pootaví. ŠK, společenský 
sál, 17:00 hod. Vstupné 20,-Kč.

• 12. 1. - kurzy počítačové gramotnosti, 
přednostně pro čtenáře ŠK. Vyhledávání 
na internetu (pro úplné začátečníky) - ŠK, 
studovna, 9:00–10:30 hod. MS Excel - ŠK, 
studovna, 13:00-14:30 hod. Zájemci se 
musí na kurz přihlašovat osobně, proti 
vratné kauci 100,- Kč. 

• 12. 1. a 14. 1.  – kurzy zdravého veg(e-
tari)ánského vaření.  12. 1.  "Pokročilí" 
a 14. 1. "Začátečníci". Přijďte rozšířit své 
kulinářské obzory o potraviny a pokrmy 
z oblasti zdravé a bezmasé kuchyně. Kurzy 
budou doplněny teoretickým povídáním 
o surovinách a postupech zajímavých ne-
jen pro vegetariánskou kuchyni. Z důvodu 
omezené kapacity hlaste svou účast na jan.
juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. ZŠ 
Povážská, 18:00 hod.

• 18. 1. - Jak více jíst a méně vážit? 
Seminář týkající se snižování tělesné 
hmotnosti na  základě stravy bohaté 
na vlákninu a vašeho aktivního přístupu. 
Dozvíte se teoretické i praktické podklady 
k sestavování jídelníčku a získáte možnost 
bezplatné konzultace v dalším procesu 
snižování váhy. Součástí akce bude ochut-
návka ukázkových pokrmů. Lektorem 
bude Ing. Jan Juráš (lektor kurzů zdravého 
vaření). Cena semináře je 50,- Kč, svou 
účast hlaste předem na  jan.juras@knih-
-st.cz nebo v kterémkoli oddělení ŠK. ŠK, 
společenský sál, 17:00 hod.

• 20. 1. – Po  stopách bývalé železné 
opony anebo Od Baltu až k Jadranu … 
na kole. V rámci cyklu AVČ bude naším 
hostem pan František Šesták. ŠK, spo-
lečenský sál, 17:00 hod. Vstupné 40,-/pro 
členy AVČ 20,- Kč.

• 20. 1. - Zelené otazníky - Jak uše-
třit za  vytápění? Jaké jsou možnosti 
úspor tepla v  rodinných a bytových do-
mech? Co nabízejí nové dotační programy 
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace?
Vyplatí se investice do úsporných opatření? 
Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět 
Ing. Josef Šťastný z Energy Centre České 
Budějovice. Bývalý Baobab (Bavorova 20), 
18:00 hod. 

• 28. 1. - Tvořivá dílnička pro děti – Zvířecí 
masky na karneval. ŠK, oddělení pro děti, 
8:00-11:00 hod.
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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 

S vámi od A do Z
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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

HLEDÁM PRONÁJEM
V BLATNÉ (1+1 i větší)

SPĚCHÁ

ZN. 732 463 358
     739 193 542

P O Z O R
k ad e řn i c e

VERONIKA DUŠKOVÁ
OD 1. 1. 2016 NOVĚ
T.G. Masaryka 254, Blatná

Tel. 603 930 643
KADEŘNICTVÍ proti radnici
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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:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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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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