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Dobro má být pochváleno a zlo potrestáno
Právě těmito slovy začíná dětský pohádko-

vý muzikál O dvanácti měsíčkách, který měl 
svoji premiéru 11. prosince 2015 v blatenské 
Sokolovně a dvě reprízy 22. ledna 2016.

Ano, hlavní pravidlo všech pohádek. 
V pohádce ten zlý vždycky prohraje, je po-
trestán, skončí v pekle, spadne do propasti 
a dobrý zvítězí, najde poklad, zabije draka 
a získá milovanou bytost. Netřeba ani říkat, 
že v  reálném životě tomu však často bývá, 
bohužel, právě naopak. 

Ale vraťme se k  našemu 
muzikálu. Určitě jste viděli 
filmovou hudební pohádku 
Tři bratři. Jedná se vlastně 
o  spojení pohádkových pří-
běhů o  Růžence, o  Karkulce, 
o Marušce a o třech bratrech. 
Jan, Matěj a Pepa jdou do světa 
na  zkušenou a  najdou si tam 
nevěsty. Často se stává, že film 
se stane inspirací pro divadelní 
představení. Nemusíme chodit 
daleko – Noc na Karlštejně, Ať 
žijí duchové, Adéla ještě neve-
čeřela nebo Mrazík. Podobný 
osud mají i Tři bratři. Tentokrát 
se pro muzikál rozhodli žáci 
Základní umělecké školy Blat-
ná. Vybrali si třetí část filmu, 
kde se setkáváme s  dvanácti 
měsíčky a  s  Maruškou, která 
plní nesmyslné úkoly macechy. Proč byla 
vybrána právě tato pohádka? Dává svým 
filmovým ztvárněním, množstvím písniček 
i  dějovou strukturou největší prostor pro 
uplatnění jednotlivých oborů ZUŠ Blatná 
– ať už oborů tanečních nebo hudebních. 
Pod vedením autorek představení Michaely 
Dlouhé a Veroniky Loukotové, učitelek ZUŠ, 
a  za  doprovodu na  klávesy v  podání paní 
učitelky Věry Uriánkové se znovu setkáváme 
s pohádkovým příběhem, který tak důvěrně 
známe z dětství, setkáváme se znovu s pís-
ničkami, které ve filmu zazněly a i s něčím 
navíc – s tanečními vystoupeními, která celý 
děj provázejí.

Poté, co se zvedne pomyslná opona, 
vidíme, že jevišti kralují čtyři velké obrazy 
představující stromy v jednotlivých ročních 
obdobích. Především obrazy podzimního 
a  zimního stromu silně evokují dané roční 
období. Podzimní strom v  nás vyvolává 
představu krajiny plné teplých barev, zimní 
strom naopak představu tuhé zimy, kdy jsou 
jeho holé větve pokryty namrznutým sněhem 
a  celá krajina je zahalena do  bílého hávu. 
Na jevišti dále vidíme studnu, u níž se setká-

vá Pepa s Maruškou, oheň, u kterého bude 
sedět dvanáct měsíčků a vesnickou světnici. 
Nepřehlédnutelný je chlév s krávou. K ní si 
chodí Maruška poplakat a postěžovat na svůj 
osud. Autorem a  realizátorem celé scény 
je paní učitelka Eva Ďurčová z výtvarného 
oboru spolu se svými žáky.

Celé představení zahajují malé taneč-
nice představující padající sněhové vločky. 
Na scénu vstupuje paní Zima a ujímá se vlády 
nad krajinou. Poprvé se setkáváme s hlavními 
hrdiny -  Pepou (v podání Jana Mikeše) a Ma-
ruškou (Amálie Janků). Stejně jako ve filmu, 
začíná celý příběh scénou jejich seznámení 
u studny, kdy se Pepa pokouší napojit svého 

koně, což se mu stále a stále nedaří. Kůň, kte-
rý připomíná koně vesnických kluků hrajících 
si na dragouny z Ladových obrázků, je opět 
dílem Evy Ďurčové a jejích žáků.

Putování Marušky za  splněním každého 
ze tří úkolů vždy předznamenává taneční 
vystoupení. Když se vypraví pro fialky, 
taneční číslo, a to nejen svojí choreografií, 
ale i  barvami oblečení tanečnic, vyvolává 
představu přechodu od studené, ledové zimy 
k barevnému, rozkvétajícímu jaru, ke vzniku 

nového života. Cestu Marušky 
za lesními jahodami doprovází 
taneční rej. Prvky irského 
tance a  hudby dodávají celé 
scéně atmosféru veselého, 
dovádivého a rozmarného léta. 
Červená, sladká jablka – to je 
třetí a  poslední úkol hlavní 
hrdinky. Tanečníci a tanečnice 
s  velkými červenými jablky 
v  rukách vytvářejí na  jevišti 
obraz poklidného, tlumeného, 
barevného podzimu. 

Taneční vystoupení jsou 
prokládána pěveckými scénami 
mezi Pepou a macechou (Adéla 
Vašínová), kdy se Pepa snaží 
dopátrat Marušky, do  níž se 
zamiloval, a macecha mu opa-
kovaně neúspěšně nabízí svoji 

vlastní dceru.
Jako každá správná pohádka i tato končí svat-

bou. Doprovází ji skupina malých tanečníků v bí-
lém, kterou střídá veselý, nespoutaný mumraj 
vesnické mládeže na motivy lidové hudby.

Několikaměsíční usilovná příprava se 
nakonec vyplatila. Vzniklo jistě zajímavé 
divadelní představení, které překvapilo svojí 
úrovní a  výkony jednotlivých účinkujících. 
Kulisy jsou v těchto dnech součástí výstavy 
výtvarného oboru na Krajském úřadě v Čes-
kých Budějovicích, kde vzbuzují velký zájem.

A na závěr jeden číselný údaj. Na konci 
představení zaplní jeviště všichni účinkující 
a je jich, věřte nebo nevěřte, celkem 80!!!

Ing. Miroslav Hoštička

Pepa v podání Jana Mikeše, foto V. Machovec.
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SDH Hajany
Vás srdečně zve 

na 
Hasičský ples 

 
 

Kde: sál OÚ Hajany                          
 
                Kdy: 27. února 2016 od 20,00 hod.
   

Hudba Radek Šimsa 
Bohatá tombola 

O SVATÉ DOROTĚ (6. 2.) USCHNE I KO-
ŠILE NA PLOTĚ.
SVATÁ DOROTA ROZDÁVÁ PTÁČATŮM 
PÍSNIČKY.

Pranostiky na příznivé únorové dny jsou 
ojedinělé. Ve většině z nich se objevuje krutý 
mráz, mnoho sněhu, ledu, chladu a nepohody, 
jako např.:
SVATÁ AGÁTA JE NA SNÍH BOHATÁ (5.2.).
SVATÁ DOROTA SNĚHEM ZAMETÁ (6.2.)
NA  SVATOU APOLENU, MĚJ SVĚTNICI 
VYTOPENU (9.2.).
O SVATÉ SCHOLASTICE (10.2), ZAHŘEJOU 
JEN BERANICE.
NA  SVATÉHO VALENTÝNA, ZAMRZNE 
I KOLO MLÝNA (14.2).
VALENTINSKÉ ZIMY, FORMANI SE BOJÍ.

V letošním roce to však vypadá, že jsme 
takovouto zimu zvládli během čtrnácti dnů 
a jestli se nám ještě vrátí, kdo ví...

Nastal čas karnevalů rejů a hodování  - 
MASOPUSTU. Již v  loňském roce jsme se 
zmiňovali o obnovení tradice MASOPUST-
NÍHO PRŮVODU plného maškar v Blatné. 
Každý nový rok se průvod zvětšuje, přidávají 
se další tvůrci nápaditých masek.

Připomínáme  jen, že ten letošní prů-
vod vyrazí k  obchůzce města již zítra, 
6.února. Sraz všech účastníků je ve 13.00 
hodin u budovy muzea. Závěrem dojde 
jako každoročně k vyhlášení nejkrásnější 

masky. Věříme, že letošní průvod bude 
zase o něco početnější!

ÚNOROVÝ PRODEJ LIDOVÉHO UMĚ-
LECKÉHO ŘEMESLA NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3

V  tomto měsíci nás na  naši adrese 
najdete každé sobotní dopoledne od 9.00 
- 12.00 hodin, pokud nenastane nějaká 
velká nepřízeň počasí.

TIP NA ÚNOR: Keramické pohádkové 
zvonečky na dobrou noc - zazvonil zvo-
nec, a pohádky je konec. (viz foto)

PŘIPRAVUJEME: Na měsíc březen 
„TRADICE LIDOVÝCH VELIKONOC - PŘÍ-
CHOD JARA“, prodej plný tradičních výrob-
ků spojený s nejočekávanějšími svátky roku.
www.lidove-remeslo.cz
obchod@lidove-remeslo.cz
736765747 - E. Fučíková

ZA PŘEDČASNÝM LEDNOVÝM TEPLEM 
PŘICHÁZÍ JEŠTĚ ŠKAREDÁ ZIMA

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Kolektiv hostince U ČILÁKA
V BUZICÍCH 

srdečně zve všechny děti a rodiče na 
jedinečný

Dětský maškarní 
karneval

který se uskuteční v neděli 14. 2. 2016 
od 14.00 hod. tamtéž.

Program:
- žertovné soutěže o ceny
- nefalšovaná dětská diskotéka s profi   
  DJ
- volba krále nebo královny karnevalu  
  +ocenění nejlepších masek

Dobrovolní hasiči z Blatné měli 
i v loňském roce plné ruce práce

Bývá už zaběhnutou tradicí, že členové orga-
nizací a spolků na prahu nového roku bilancují 
rok předešlý. Nejinak tomu je i u sborů dobro-
volných hasičů. Chráněnci svatého Floriána 
z  Blatné jako obyčejně vykázali v  roce 2015 
bohatou činnost, na kterou mohou být právem 
hrdí. A to nejen v oblasti stěžejní, kterou před-
stavuje ochrana materiálních hodnot, lidských 
životů a zdraví před ohněm i dalšími živelnými 
pohromami.

K  25. listopadu 2015 bylo na  požární 
stanici v Blatné zaevidováno celkem 180 udá-
lostí. Tento výčet byl tvořen 32 dopravními 
nehodami, 103 technickými zásahy, 40 požáry,  
4 planými poplachy a 2 prověřovacími cvičení-
mi. V případech, kdy na majetek sedl „ohnivý 
kohout“, označují blatenští dobrovolní hasiči 
za nejzávažnější události požár kostela v Miro-
vicích, stodoly v Zahorčicích, kravína v Sedlici, 
požár pole ve Tchořovicích a požár drůbežár-
ny v  Sedlici. Blatenská jednotka si ve  všech 
těchto i  dalších neštěstích počínala naprosto 
profesionálně a ohnivého nepřítele zlikvidovala 
v pravý čas s odhodláním a obratností jí vlast-
ní. Za projevené hrdinství a kvalitní práci se 
dostalo blatenským hasičům v roce 2015 vedle 
obecného uznání také zvláštního poděkování ze 
strany hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly. To bylo předáno na  letišti v  Českých 
Budějovicích u  příležitosti zprovoznění nové-
ho úseku zařízení do  rukou velitele družstva 
Vladimíra Vaňka.

Zásahová jednotka SDH Blatná se skládá 
z dvaceti jednotlivců. Jednotku řídí velitel, dále 
tvoří hasičskou buňku zástupce velitele, dva 
velitelé družstva, dva technici, šest strojníků 
a  deset řadových členů. Vyjma čtyř měsíců 
v roce absolvují pravidelně každé pondělí ško-
lení a výcvik všichni borci z „úderného jádra“. 
Průměrně šlo u každého o 52 hodin přípravy. 
Výcvik je prováděn s technikou a příslušnými 
prostředky. Další školení podstoupili velitelé 
a  strojníci. Během roku 2015 zasahovali bla-
tenští hasiči u celkem 27 událostí. Z  toho se 
jednalo o 21 požárů a 6 technických pomocí.
Sbor dobrovolných hasičů v  Blatné evidoval 
ke dni 30. listopadu 2015 celkem 110 členů, 
z toho 28 dětí do 15 let.           (pokr. na str. 4)
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Zprávy
z radnice

Někteří lidé žijící v  České republice, obyvatele  našeho 
města nevyjímaje, jsou v současné době stále více nuceni řešit 
svízelnou situaci spočívající v neschopnosti splácet své finanční 
závazky. Častou příčinou je chybné posouzení vlastních příjmo-
vých a majetkových poměrů, neodpovědné pořizování zbytných 
předmětů a služeb, nedostatek znalostí apod. 

S ohledem na potřeby hledání legitimních a kultivovaných 
cest pomoci předluženým nepodnikatelským subjektům byl 
v  jižních Čechách vytvořen projekt Bezplatné insolvenční 
poradny, jehož partnery jsou Jihočeský kraj, Krajský soud 
v Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní 
komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České 
Budějovice, Pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský 
soudní kraj.

Prvotní bezplatné poradenství budou dlužníkům poskytovat 
odborníci z výše uvedených institucí, kteří bezplatně posoudí  
situaci dlužníků a doporučí další postupy. 

Podrobnosti ohledně fungování bezplatné insolvenční po-
radny najdete v přiloženém letáku.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

 MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Připomenutí pro majitele psů
V Blatné je obecně závaznou vyhláškou č. 8/2005 

volné pobíhání psů ZAKÁZÁNO. Na  veřejném 
prostranství musí být pes VŽDY NA VODÍTKU. 
Platí, že pes nesmí obtěžovat ani ohrožovat své 
okolí, a stejně tak, že za způsobené škody odpovídá 
majitel psa.

Za nedodržení pravidel pro volný pohyb psů 
mohou strážníci městské policie na místě udě-
lit blokovou pokutu, v závažnějších případech pak dát podnět 
k zahájení správního řízení. 

Petr Vaněk, velitel strážníků MěPO

Zástupci Českého svazu ochránců přírody, v zastoupení 

panem RNDr.  Petrem Pavlíkem a  panem Josefem Janča-

rem, předali na zasedání Zastupitelstva města Blatné, dne  

27. 1. 2016, krásné vydání knihy s názvem PTÁCI V JIŽNÍCH 

ČECHÁCH. Tato kniha bude předána do blatenské knihovny, 

kde bude k dispozici k  zapůjčení. Tímto děkuji organizaci 

Českého svazu ochránců přírody v Blatné.

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Kamery hlídají sběrný dvůr 
a parkoviště U Čertova kamene

Jak si mohli někteří občané již všimnout, byl na sběrném dvoře 
v Blatné nainstalován kamerový systém.

Kamery jsou napojeny na centrální dispečink hlídací agentury a zá-
sahová jednotka může po zjištění, že se zde děje nějaká nekalá činnost, 
dorazit na sběrný dvůr do několika minut. Umístění kamer schválila 
městská rada na  žádost správce sběrného dvora, tedy na  žádost 
Technických služeb, které dvůr provozují. Dochází zde k občasným 
„návštěvám“ mimo otevírací dobu, a to vytvořením „nového vcho-
du“ vystřižením díry v plotě nebo jeho jiným poškozením. Nezvané 
hosty většinou zajímá železo nebo se chodí jen tak vyřádit a vyházet 
odpady po dvoře, rozbít zářivky či poškodit jiné zařízení sběrného 
dvora. Vznikají tak neustálé náklady na opravu poničených zařízení.

V  rámci této akce byly umístěny kamery také směrem na par-
koviště U Čertova kamene, kde by měly rovněž zvýšit bezpečnost 
zaparkovaných automobilů před nezvanými návštěvníky.

Sběrný dvůr patří městu Blatná a Technické služby jej provozují. 
Aby nedošlo k nedorozumění, kamerový systém vč. instalace a jeho 
provozování je hrazen ze zdrojů Technických služeb, nikoliv městem 
Blatná. Setkal jsem se již z reakcí, „kolik nás občany to stálo“. Tedy ani 

Zemřelí – leden
Rod Dominik, nar. 1993, Lnáře, úmrtí 31. 12. 2015
Hrádek Karel, nar. 1947, Újezdec, úmrtí 4. 1. 2016
Martinková Marie, nar. 1936, Mišovice, úmrtí 7. 1. 2016
Viktora Josef, nar. 1949, Lnáře, úmrtí 11. 1. 2016
Kůrka Karel, nar. 1935, Březnice, úmrtí 11. 1. 2016
Šorna Stanislav, nar. 1929, Blatná, úmrtí 19. 1. 2016
Dušek Jiří, nar. 1930, Hudčice, úmrtí 20. 1. 2016
Kratochvíl František, nar. 1943, Blatná, úmrtí 24. 1. 2016
Dlabač Karel, nar. 1929, Skaličany, úmrtí 25. 1. 2016
Havlenová Marie, nar. 1925, Bělčice, úmrtí 25. 1. 2016
Vašková Jaroslava, nar. 1934, Myslín, úmrtí 29. 1. 2016
Fenko Václav, nar. 1950, Mladý Smolivec, úmrtí 31. 1. 2016

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému počasí v posledním lednovém týdnu, moh-

ly Technické služby města Blatné s. r. o. zahájit svou činnost, jako již 
poslední dva uplynulé roky, i na úseku údržby veřejné zeleně. Hlavní 
činností na tomto úseku bylo provedení ostříhání větví na lípách, které 
lemují hlavní blatenské ulice jako např. T. G. Masaryka, Tyršova, Jana 
Wericha, Šilhova a dále pak v odlehlých lokalitách (Nábřeží Husovo). 
Souběžně bylo prováděno i dokončení, ale také pokračování, kácení 
a ořez vzrostlých dřevin na základě povolení Městského úřadu Blatná, 
odboru životního prostředí.

Níže přikládáme fotografie z  činnosti pracovníků na  veřejné 
zeleni. Na fotografiích jsou zachyceni pracovníci VPP pan Plechatý, 
p. Ryska a p. Spilka.

korunu, vše bylo, je a bude hrazeno z peněz Technických služeb. Také 
jsem se setkal s názorem, kdy se pán přehraboval v kontejneru a byl 
upozorněn na kameru, že „je to bič na slušné lidi“. Myslím si, že slušní 
lidé se nemusí přehrabovat pro nic za nic v kontejnerech a hledat, co 
by se jim náhodou hodilo a respektují provozní řád a pokyny obsluhy 
sběrného dvora. Slušní lidé určitě ví, že sběrný dvůr slouží k ukládání 
odpadů (nikoliv k jejich „nakupování“) a k tomu jej také využívají. 
A pokud slušný člověk potřebuje nějakou součástku (polici do lednice, 
vypínač, hořák ke sporáku aj.), kus starého nábytku apod., tak o to 
umí určitě slušně požádat, zda se může po požadované věci podívat.

Zdeněk Hajník

Dobrovolní hasiči z Blatné měli i v loňském roce 
plné ruce práce (dokončení ze str. 2)

Velmi záslužnou a radostnou kapitolou v nastaveném programu SDH 
Blatná je právě práce s mládeží, ke které se rozhodli Eva Černá, Petr 
Bláha a Vladimír Vaněk. Pod jejich vedením se na nelehkou hasičskou 
dráhu připravují školáci ve věku 7 až 15 let a všem svým instruktorům 
dělají čest. Na schůzkách se zodpovědně chystají k soutěžím mladých 
hasičů, odreagovávají se prostřednictvím četných her a  prohlubují si 
znalosti v oblasti požární ochrany. V měsících květnu a říjnu 2015 uplat-
nily praktické dovednosti a  teoretické znalosti blatenské děti v  obou 
okresních kolech soutěže mladých hasičů „Plamen“. Vedly si velmi zdatně 
a dosáhly těchto povzbudivých výsledků: Pražák- 23. května 2015, druž-
stvo mladších 9. místo ze 14 zúčastněných, družstvo starších 5. místo ze 
14 zúčastněných. Střelské Hoštice- 10. října 2015, družstvo mladších 7. 
místo z 15 zúčastněných, družstvo starších 4. místo ze 17 zúčastněných. 
Kolektiv mladých hasičských nadějí se angažoval i jinak. 26. září 2015 
předvedl veřejnosti pestrou ukázku ze své činnosti při 50. výročí zalo-
žení blatenského Domu dětí a mládeže. Perfektně se zhostil kupříkladu 
zásahu se džberovou stříkačkou, štafetových běhů a samozřejmě zlatý 
hřeb představoval požární útok.

Srdečné poděkování v souvislosti s přepravou mladých hasičů na sou-
těže patří spolupracujícímu SDH Chobot.

Také muži se v roce 2015 intenzivně zapojili do hasičských soutěží. 
Celkem své umění a fantastickou fyzickou kondici uplatnili jak na okrsko-
vé soutěži v Bezdědovicích / 5. místo /, tak na dalších devíti přeborech : 
Bezdědovice / 13. místo /, Drahenický Málkov / 6. místo /, Blatná / 8. místo 
/, Chobot / 6. místo /, Chlum / 4. místo /, Sedlice / 6. místo /, Čestice / 4. 
místo /, Blatná / 8. místo /, Jehnědno / 3. místo /. Družstvo ve složení Jan 
Šlehofer / vedoucí /, Josef Novotný / trenér /, Petr Bláha, Filip Čus, Milan 
Peršín, Jiří Petrovec, Tomáš Pazderník, Michal Skopeček, Jan Slavík, Jiří 
Suchopár, Jan Šlehofer a Josef Šlehofer určitě mateřské organizaci ostudu 
neudělalo a už nyní se všichni členové těší na „ opáčko“ v roce 2016.

Na noční soutěži v Blatné domácí samozřejmě taky nemohli chybět. 
Veteránská složka si zde sáhla na pátý „ flek“.

V červnu 2015 přispěl SDH Blatná se svou „ troškou do mlýna“ do bo-
hatého programu „ Rybářských slavností“. Uspořádal soutěž v požárním 
sportu „ O pohár starostky města“ před objektem blatenského zámku. 
Na 5. ročník se sjelo 15 manšaftů, pomyslnou „ zlatou proudnici“ si domů 
odvezla výprava z Kocelovic.

Dobrovolní hasiči byli odnepaměti nositeli a šiřiteli kultury a osvěty. 
Bez nich by neexistovalo společenské dění ani na vsích, ani v městech. 
Zapálenou pochodeň dál nesou i blatenští chráněnci svatého Floriána. 
V roce 2015 zorganizovali v únoru oblíbený „ Dětský maškarní bál“ i svůj 
tradiční „ hasičský ples“. Březen pak byl svědkem skvělých zabijačkových 
hodů i s přítomností živé kapely. Duben pak byl mimo jiné opět ve znamení 
stavění májky a pálení čarodějnic na prostranství za požární stanicí. SDH 
Blatná stále také provozuje letní tábor v obci Kadov, kde jeho členové 
odpracovali už moře brigádnických hodin. V prosinci potěšila mladé hasiče 
zdařilá vánoční besídka. Při činnosti SDH Blatná se nezapomnělo ani na „ 
Den otevřených dveří“ požární stanice pro žáky školních a předškolních 
zařízení. Samozřejmostí se rozuměla údržba a oprava požární techniky, 
která dostala při velkých ohních roku 2015 hodně zabrat.

Velmi lichotivým přínosem pro blatenský hasičský sbor znamenala 
dotace na nákup dýchacích přístrojů v hodnotě 89 646 kč, která činila 
60 000 kč. Zbytek uhradilo ze svého rozpočtu město Blatná.

Sbor dobrovolných hasičů tak měl i v roce 2015 plné ruce práce. Možná 
i víc než v předchozích obdobích. Za veškeré své aktivity a věrnou stráž 
bezpečnosti občanů rodného města i přilehlých lokalit, kterou lze připo-
dobnit ke středověké ostraze hranic statečnými Chody, jim patří obdiv 
a poděkování.                                                                             V. Šavrda



ANKETA 
Vyplněný anketní lístek je možné odevzdat do označených schránek umístěných na chodbách obou budov 
Městského úřadu, v chodbě Centra kultury a vzdělávání Blatná, v prodejně COOP Jednota Blatná či do 
schránky Městské policie (na budově radnice) a to nejpozději do 15. 3. 2016. 

Anketu je možné také vyplnit elektronicky na webových stránkách města Blatná a příspěvkové organizace 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná. 

 
Otázka č. 1 – Líbila se Vám nová vánoční výzdoba na tř. J. P. Koubka a osvětlení vánočního stromu?  
            ANO               
            NE           
 
Otázka č. 2 – V příštím roce by město Blatná rádo vánoční výzdobu rozšířilo. Které části města by se 
dle Vašeho názoru mělo rozšíření týkat?   
          nám. Míru                     
          tř. T. G. Masaryka vč. radnice 
další návrh: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Otázka č. 3 – Jste spokojeni s rozmístěním kontejnerů na větve a trávu? V případě, že odpovíte ne, uveďte návrh 
na doplnění lokality, ve které by měly být kontejnery dále umístěny. 
            ANO               
            NE     …………..………………………………………………………………………………………… 
 
Otázka č. 4 – Postrádáte další svozová místa na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad)? V případě, 
že odpovíte ano, uveďte návrh na doplnění lokality, ve které by měl být svoz dále zajišťován. 
            ANO     …………..……………………………………………………………………………………… 
            NE      
 
Otázka č. 5 - Jste spokojeni s provozní dobou sběrného dvora? V případě, že odpovíte ne, uveďte návrh na 
rozšíření provozní doby.   
            ANO               
            NE     …………..………………………………………………………………………………………… 
 
Otázka č. 6 - Líbí se Vám internetové stránky města Blatná? V případě, že odpovíte ne, uveďte, co konkrétně se 
Vám na webových stránkách nelíbí či co na nich postrádáte za informace. 
            ANO               
            NE     …………..………………………………………………………………………………………… 
 
Otázka č. 7 - Přivítali byste, aby město Blatná mělo svůj profil na facebooku?  
            ANO               
            NE      
 
Otázka č. 8 – Která část ve městě by si dle Vašeho názoru zasloužila nějakou úpravu? 
            tř. J. P. Koubka vč. prostoru kolem OD Labuť             
            náměstí J. A. Komenského 
            parkoviště u Pensionu TESLA  
            Husovy sady  
další návrh: ………………………………………………………………………………………………………. 
      







 
Otázka č. 9 – Přijde Vám počet vývěsek dostatečný a dobře rozmístěný? V případě, že odpovíte ne, uveďte, na 
jakých místech v Blatné Vám chybí informace o dění v Blatné.  
            ANO               
            NE   ………………………………………………………………………………………………………   
 
Otázka č. 10  - Která kulturní akce byla podle Vás  v loňském roce nejlepší; kterou byste popř. chtěli 
zažít znovu? 
            Rybářské slavnosti  
            Studentský den  
            Jazz Day  
další návrh: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Otázka č. 11 - Jaké místo Vám přijde vhodnější pro konání Rybářských slavností? 
             ulice Na Příkopech               
             nám. J. A. Komenského Blatná 
další : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otázka č. 12 – Chybí Vám v Blatné nějaká kulturní akce či typ akcí? V případě, že odpovíte ano, uveďte jaká 
akce popř. typ akcí.  
            ANO     …………..……………………………………………………………………………………… 
            NE      
 
Otázka č. 13 – Odkud se nejčastěji dozvídáte o kulturních akcích? 
             Blatenské Listy               
             kulturní kalendář 
             plakáty 
             webové stránky CKVB 
             sociální sítě    
 -           SOBáček 
             kamarádi a známí 
další : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otázka č. 14 – Jste spokojeni s výstavní a pedagogickou činností Městského muzea Blatná? V případě, že 
odpovíte ne, uveďte, které akce, příp. témata, byste očekávali.  
            ANO               
            NE   ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Otázka č. 15 – Uvítali byste změny ve veřejném prostoru, jako například více ukazatelů – směrovky, 
informační panely, vitríny, apod. V případě, že odpovíte ano, uveďte na jakých místech a za jakým účelem.  
            ANO   ……………………………………………………………………………………………………          
            NE      
 
Otázka č. 16 – Zapojujete se aktivně do kultury města Blatné? V případě, že odpovíte ano, tak v jaké formě a co je 
Vaší hlavní motivací.  
            ANO …………………………………………………………………………………………………….              
            NE      
 
Děkujeme Vám za vyplnění ankety. Pokud uvedete své jméno, příjmení a telefonický kontakt, budete 
zařazeni do slosování. Pro vylosované účastníky ankety jsou připraveny zajímavé ceny.  

 

Jméno:                                                      Příjmení:                                                  tel. kontakt: 
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Mateřská škola Blatná, Vrchlického

V naší školce je vždy prima, ať je podzim nebo zima……
Je to tak, u nás ve školce se stále něco 

děje. Podzimní dny si děti užívaly na  naší 
krásné zahradě i na procházkách do přírody 
a  sbíraly plody podzimu. Výroba panáčků 
a strašidýlek z dýní baví snad všechny děti. 
Společně jsme si vytvořili krásné panáčky 
„Dýňáčky“, skřítky „Podzimáčky“ a zvířátka 
z  kaštanů a  žaludů. Také to naší školkou 
pěkně zavonělo, když si děti ze třídy Motýl-
ků upekly slaďoučké štrůdle a děti ze třídy 
Myšek pravé posvícenské hnětynky. 

Naši školu navštívilo divadlo LUK s pohád-
kou „ O kůzlátkách“ a „Jak dovede potrápit 
bolavý zoubek“. Děti také s radostí zareci-
tovaly, zazpívaly a  zatančily v  komunitním 
centru pro členy svazu tělesně postižených.

Zimní období jsme tradičně věnovali ad-
ventu a přípravám na Vánoce. Zdobili jsme 
si školku a vyráběli dárečky a přáníčka. Při 
návštěvě ZŠ TGM si děti vyrobily za pomoci 
starších kamarádů krásné andělíčky. Cent-
rum kultury nás pozvalo na hudební pohádku 
„Vánoční příběh“ . Také do naší školky zavítal 
Mikuláš s čerty a andílkem. Děti jim zazpívaly 
a za odměnu dostaly nadílku.

O navození vánoční nálady se postaraly 
děti ze ZŠ TGM svojí tradiční vánoční vý-

stavou a návštěvou u nás v mateřské škole, 
kde jsme si společně zazpívali vánoční písně 
a koledy. Naše děti vystoupily v komunitním 
centru, v  domově pro seniory a  v  pečova-
telském domě s  vánočním pásmem plným 
básní písní a  koled. Nejvíce se děti těšily 
na vánoční besídky u nás v MŠ, které se jim 
moc povedly.

Kromě básniček, písniček a koled nechy-
běla ani dramatizace pohádek „O perníkové 
chaloupce“ ve třídě Motýlků a „ O jedličce“ 
ve  třídě Myšek. Vánoční tvoření si s rodiči 
užily i naše nejmenší dětičky ze třídy Koťá-
tek. Pochutnali jsme si na vánočním cukroví, 
které se našim maminkám i babičkám moc 
povedlo a  za  to jim děkujeme. Třešničkou 
na dortu byla vánoční nadílka ve všech tří-
dách. Děti našly pod stromečkem spoustu 
dárečků a  společně jsme si užívali hezkou 
předvánoční atmosféru.

Lednovým zpestřením byla divadelní před-
stavení „Paní Nuda“, „Perníková chaloupka“ 

a  „Divadélko kouzel“ kde si 
děti vyzkoušely, jaké to je být 
kouzelníkem. Hezkým zážitkem 
byla i hudební pohádka ZUŠ „ 
O dvanácti měsíčkách“

Předškoláčci ze třídy Mo-
týlků navštívili ZŠ JAK, kde 
si vyzkoušeli jaké to je sedět 
v  opravdové lavici. Také se 
potkali s kamarády, s kterými 
si ještě v  loňském roce hráli 
ve  školce. Děti si užily i  zá-
bavné dopoledne plné her 
a soutěží. 

Děti si užívaly bobování 
a her se sněhem na naší školní 

zahradě. Sypaly ptáčkům do  krmítka, po-
zorovaly je a  nezapomněly ani na  zvířátka 
v zámeckém parku.

Předškoláci mají teď před sebou důležitý 
okamžik – zápis do 1. třídy. 

Přejeme jim, aby byly úspěšné a ve škole 
se jim líbilo.

kolektiv MŠ Blatná, Vrchlického

Poděkování dárcům 
a sponzorům

Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný spo-
lek. místní organizace Blatná je nezisková organizace, která se 
snaží zorganizovat během roku alespoň jeden třídenní a několik 
celodenních výletů a pokud  je zájem, zajišťuje informovanost 
o dění  ve městech a obcích našeho regionu zaměstnanci těchto 
úřadů, přednášky o změnách v sociální problematice, besedy 
s cestovatelskou tématikou, podporu zdraví členů STP ve formě 
příspěvků na masáže, pedikúru. Od podzimu loňského roku běží 
pro zájemce cvičení PILATES pod vedením cvičitelky v KCAŽ 
Blatná, cvičení je i pro veřejnost. 

Akce si vyžádají nemalé finanční prostředky, mají nekomerční 
charakter, spíše jsou pro STP Blatná nákladem než výnosem 
a proto musíme na tomto místě poděkovat za obrovskou finanční 
podporu městských a obecních úřadů, podniků a podnikatelů, 
kteří nám svými finančními příspěvky na tyto akce a činnosti 
přispívají a umožňují tak její uskutečnění, bez této podpory by 
naše existence byla mnohem složitější i sebemenší podpora má 

pro nás velikou hodnotu. Děkujeme a věříme, že podpora naší 
činnosti bude pokračovat i v dalších letech a  že budeme s její 
pomocí i nadále realizovat různé společenské a kulturní akce. 
Na  závěr bych chtěl poděkovat členům výboru za  obětavou 
a nezištnou činnost pro STP v ČR, místní organizace Blatná 
a městu Blatná za poskytnutí prostor pro naši výborovou činnost 
a bezplatný nájem pro členské schůze v KCAŽ Blatná. 

V roce 2015 naši činnost finančně podpořili:
Město Sedlice, Bělčice, Blatná a obce Myštice, Lom, Zaboří, 

Škvořetice, Předmíř, Bezdědovice, Hajany, Tchořovice, Chlum, 
Lnáře, Hornosín, Kadov, Mako audit s.r.o., Dřevokov a.s., Země-
dělství Blatná a.s., Blatenská ryba s.r.o., ZD Lnáře

a také dary: Bufet U Mlsouna, Maso uzeniny Janota, TBP-
-Transformátory s.r.o., MAKO Blatná spol. s r.o.

Děkujeme všem za  finanční, materiální nebo jinou formu 
podpory naší organizace v uplynulém roce 2015 

Za výbor STP v ČR, z.s.,  
místní organizace Blatná 

Milan Vrbský
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OBEC 2014 2015 2016
Bezdědovice 1 720,- 2 161,- 3 167,-
Bělčice 0 9 062,- 10 040,-
Blatná (z toho tříkrál.koncert) 23 374,- 31 714,- 36 393,-(5592,-)
Buzice 1 974,- 0 3 111,-
Hajany 3 469,- 3 593,- 4 306,-
Hornosín 0 0 5 760,-
Chlum 3 038,- 4 011,- 3 930,-
Kadov,Ln.Málkov,Pole,Vrbno 8 049,- 8 311,- 8 549,-
Kocelovice 3 488,- 3 087,- 3 163,-
Mačkov 0 0 1 761,-
Mužetice 0 1 670,- 2 636,-
Lažánky 0 0 1 906,-
Lnáře 5 683,- 7 755,- 7 563,-
Sedlice 11 421,- 17 266,- 25 245,-
Škvořetice, Pacelice 1 120,- 4 299,- 5 723,-
Tchořovice 6 752,- 8 055,- 7 612,-
Uzenice,Uzeničky,Červnísko 1 564,- 3 927,- 5 673,-
Záboří 3 726,- 0 0
Celkem za Blatensko 75 378,- 104 911,- 136 538,-
Celkem za OCH Strakonice 215 607,- 236 434,- 291 148,-

Tříkrálová sbírka
Letos poprvé byla na Blatensku Tříkrálová sbírka oficiálně zaháje-

na Tříkrálovým koncertem na němž, před plným kostelem, vystoupila 
kapela Unikátní Sister Band (USB) z Horní Cerekve s pásmem koled. 
Před samotným koncertem zazpívaly děti, které se účastnily sbírky, 
koledu My tři králové. Myslím, že USB měli velkou konkurenci ☺. 
Po té pan farář P.Marcin Piasecky všem koledníčkům požehnal.

Tento rok do ulic Blatné a okolí vyrazilo 114 nadšených králů, 
kteří přinášeli radost a požehnání všem lidem, kteří o to stáli. Lidé 
na  oplátku dětem štědře přispívali do  zapečetěných pokladniček. 
Oblastní charitě Strakonice zůstane 65% z vykoledované částky. Tyto 

prostředky budou, podle již naplánovaného záměru, využity jednak 
k podpoře terénní pečovatelské služby, a to na zakoupení automobilu 
a na podporu pobytové služby Domu klidného stáří v Sousedovicích, 
konkrétně na pořízení průmyslové pračky. Zbylá část peněz pomůže 
k uskutečnění, udržení či rozvíjení různých projektů zejména pro 
seniory, lidi s  postižením, matky s  dětmi v  tísni, lidí bez domova 
a sociálně vyloučeným převážně v ČR.

Velké poděkování patří všem zúčastněným dětem, vedoucím  
skupinek, ale i všem, kteří tři krále vlídně přijali!

Děkujeme všem dárcům!

Historie téměř detektivní.

Třicetiletá válka v paměti města Blatná
Paměť je věc ošemetná a  nebezpečná, 

neboť právě minulost vytváří naši přítomnost 
a zároveň i budoucnost. Stále věříme 
„mamonu“ starších událostí a  zkuše-
ností bez potřeby sebereflexe, a proto 
i  dnes slýcháme často argumentaci 
založenou na  historickém povědomí. 
Řečník ani nemusí mít hlubší historické 
znalosti a snadno vytvoří anachronis-
mus pojíce několik rozličných historic-
kých reálií. Stačí, když jeho posluchači 
nebudou vědět více než on, a pak vchází 
na  scénu pouhý „argument autority.“ 
A právě v tomto bodě se rozchází věda 
literární, vyprávějící poutavé příběhy 
někdy založené na jakémsi historickém 
podkladě, a věda historická, kladoucí si 
za cíl hlubší kritické poznání minulosti, 
kdy se do neutišení ptáme po prame-
nech. Dnešní vyprávění se pokusí pou-
kázat na rozdíl mezi nekritickým přijímáním 
informací a  historickým vědomím, kterým 
se prokázal místní historik Jan Pavel Hille.

Jak nadpis našeho příspěvku napovídá, 
budeme se pohybovat především v  období 

třicetileté války (1618-1648). Nejprve je 
nutno zamyslet se nad událostmi 1. poloviny 
17. stol., které jsou v naší paměti zapsány 

jako „brána do  dob temna a  rekatolizace 
pod habsburskou taktovkou.“ Dnešní pohled 
historické obce se již na tento starší výrok 
dívá odlišně. Nás však bude zajímat trochu 
jiná otázka: „Co se během války dělo na Bla-

tensku, resp. ve městě Blatná?“ Jen 
těžko hledáme nějaké zprávy o tom-
to období v  literatuře. Nejmladší 
práce pocházela z pera F. Kašičky 
a  B. Nechvátala (2001), avšak 
omezovala se pouze na zprávy z po-
zůstalosti A. Sedláčka o vyrabování 
zámku Mansfeldovým vojskem. Pro 
podrobnější popis událostí bylo 
nutno se vydat do minulosti blaten-
ské historiografie, a to až do roku 
1911, kdy vznikla kniha „Království 
České IV.“ 

Zachovala se zde zmínka o po-
čátcích války, kdy Blatná v  rukou 
Rozdražovských představovala 
malý osamocený katolický ostrů-

vek, a proto ji bylo určeno přidat se 
nebo trpět. Václav z Rozdražova se 

moudře rozhodl opustit své město do bezpeč-
nější Prahy. Když přišli z okolních obcí rekruti 

Val z třicetileté války u Bělčic.

OBALY BLATNÁ s.r.o.
výrobce  dřevěných obalů na ovoce a zeleninu

PŘIJME ŘIDIČE
PRO VLASTNÍ PODNIKOVOU MEZINÁRODNÍ KAMIONOVOU DOPRAVU

NABÍZÍME:  ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ + BENEFITY,  TRVALÝ NEBO

 I KRÁTKODOBÝ PRAC.POMĚR (LETNÍ SEZONA) 

POŽADUJEME: AKTIVNÍ PŘÍSTUP, FLEXIBILITA, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C-E, PROFESNÍ 
PRŮKAZ
 PRAXE V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ NENÍ PODMÍNKOU

BLIŽŠÍ INFORMACE A  KONTAKT:   Dan Málek tel. 602454543 e-mail:  malek.dan@
seznam.cz

ADRESA:  OBALY BLATNÁ s.r.o , Lapač 216, 38801 Blatná
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před Blatnou, aby obyvatele města přetáhli 
řečmi a výhružkami na stranu protestantů, 
učinili stateční měšťané proti nim zdařilý vý-
pad. Část pobili a část utopili v rybníku vedle 
Šibeničního vrchu.1 Na paměť této události 
byl rybník pojmenován „Topič.“ Zde by naše 
vyprávění mohlo skončit, avšak, jak jsme již 
zmínili, paměť je nedokonalá.

O  celých 11 let později (1922) vznikla 
ručně psaná „Památní kniha města Blatné“2 
z  pera kronikáře Jana Rudolfa Stejskala:  
„...Napřed osadil Blatnou krajský lid. Na to 
vojsko Mansfeldovo. Než-li první z  těchto 
přišli Blatenští tajně pospíšili pro lid císařský 
do Plzně a přivedše je do města poschovávali 
jej ve svých bytech. Vyloudivše pak Mansfeld-
ské ze zámku způsobili, že jich bylo několik 
zbito, a  jiní zjímáni a do Plzně odesláni…“ 
1  Napravo u cesty z Blatné do Buzic.
2  Kniha nese na deskách datum 1880, avšak autor sám 
přiznává, že byla prázdná, a tak ji musel celou popsat v roce 
1922.

Čtenář si snadno povšimne drobných rozdílů 
i  absence topení poražených ve zmíněném 
rybníce.

Tuto pravděpodobně ústně tradovanou 
pověst uslyšel i  Jan Pavel Hille a  zapsal ji 
v  kapitole „Paměti města Blatné“ v  knize 
„Město Blatná“ (red. Vrána 1926). Tento kněz 
nebyl sice erudovaným historikem, a proto se 
nedokázal vyvarovat některých omylů, avšak 
dodržoval pravidlo Josefa Dobrovského „ad 
fontes“ (k pramenům). Ve svém vypravování 
záměrně vynechal zmínku o rybníku Topič, 
aby se k němu mohl vrátit v poznámce pod 
čarou. Tuto pověst vyvrátil na  základě in-
formací z gruntovní knihy z roku 1598, kde 
byl již Topič podobně jako i  rybník Řiťovíz 
zapsán.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že 
Blatná dozajista trpěla přesuny vojsk během 
třicetileté války, po kterých nacházíme ještě 
dnes výrazné stopy v krajině, např. val u Běl-

čic. Po celou dobu obyvatelstvo neopustilo 
svého pána a ani svou víru a hrdinně, v me-
zích svých možností, se pokoušelo vypudit 
lépe vyzbrojeného nepřítele. Blatná však 
nebyla opevněna a neměla ani nijak velkou 
zbrojnici, neboť již po celé 17. století plnila 
roli rezidenčního města. Tento fakt si uvědo-
mil i hrabě s rodinou, a proto opustili město 
do bezpečnějších míst. Až na výše popsaný 
příběh byli měšťané pravděpodobně pasivní-
mi pozorovateli, kteří volali o pomoc vědomi 
si nemožnosti zasáhnout do dění kolem nich. 
Naše paměť na tuto událost měla být přižive-
na uměle vytvořenou pověstí o rybníku Topič, 
neboť tento název tu byl již od nepaměti, tak 
proč si nepřikrášlit minulost bájnými stvoře-
ními postavenými na historickém povědomí.3 

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná

3  Rozdíl historického vědomí a povědomí viz Petr Čornej: 
Tajemství českých kronik. 1987.

NOVÉ RÁDIO V NAŠEM REGIONU – 
RÁDIO BLATNÁ

Přímo v centru města Blatná, ve staré roubené chaloupce, vzniklo 
studio neziskového regionálního internetového rádia - Rádia Blatná.

Studio rádia je srovnatelné s jinými rádiovými studii, disponuje 
kvalitní a profesionální technikou. 

Rádio hraje hudbu od 60. let až po současné hity a zaměřuje se 
především na českou a slovenskou hudební scénu. Dává také prostor 
„neznámým“ regionálním kapelám, které se chtějí zviditelnit.

Mezi posluchači asi nejvíce zaujme střední generaci od 30 do 50let, 
ale určitě si každý v něm najde to své, bez rozdílu věku.

Rádio začalo vysílat v říjnu 2015 a do budoucna má velké plány.
Postavit si vlastní rádio bylo už delší dobu velkým snem pana Josefa 

Týce, který rádio založil a je jeho vlastníkem. 
Pane Týc, co vás přivedlo k myšlence postavit si vlastní rádio?

Mít vlastní rádio byl vždycky můj sen. Přes deset let se pohybuji 
v médiích a před nějakým časem jsem stál u zrodu jednoho jihočes-
kého regionálního rádia, kterému jsem pomáhal v rozjezdu, a tato 
práce mě moc bavila.

Od roku 2008 pracuji jako mistr zvuku v hudební televizi Óčko. 
Prostě zvuk a vše okolo něj je již od školních let mým velkým ko-
níčkem, proto ten nápad s rádiem. A hlavně v jihočeském regionu 
takové rádio chybí.
Co ještě momentálně rádiu schází a na čem pracujete?

Tak hlavně nám chybí moderátoři. Ve volných chvílích moderuji 
sám, ale vzhledem k tomu, že pracuji v Praze, tak toho volného času 

moc není. Jsme neziskové rádio, proto nemohu momentálně nabídnout 
žádný honorář. A kdo dneska bude pracovat zadarmo, že?

Jinak dále připravujeme nové pořady, aby náš program byl co 
nejpestřejší.
Jaké máte plány do budoucna?

Do  budoucna bychom chtěli získat licenci a  vlastní kmitočet 
na vysílání pro náš region. Rádi bychom, aby se naše rádio dostalo 
k posluchačům i pomocí radiových přijímačů, ne jen pomocí internetu.

Na závěr bych rád poděkoval všem, bez kterých by toto rádio ne-
mohlo existovat. Velký díky patří hlavně firmě SporkNeT s.r.o., díky 
které může naše rádio vysílat. Dále Honzovi Gerykovi za propůjčení 
jeho hlasu pro znělky rádio Blatná a Mirkovi Miltnerovi za jeho IT 
služby.

Rádio Blatná je tu pro Vás, můžete se na něm podílet i Vy.
Dotazy či informace na email: radioblatna@blatna.cz

Renáta Tomášková

Dům dětí a mládeže pořádá 
Příměstský tábor v době jarních prázdnin  

 15.-19.2 2016 
pro děti školou povinné 

 
 

 
    

Bližší info:  Týden plný her a dobrodružství. Každý den od 8 – 15 h. 
          Cena: 1050 kč (30 kč za hodinu). Oběd každý den zajištěn.  

Přihlášky do 10. 2. 2016 

 
 

         Dům dětí a mládeže Blatná 
                               Palackého 652, 388 01 Blatná 

janajanku3@seznam.cz 
603 354 702 

                                                            728 770 692 

KK ll ííččee oo dd   pp ee vv nn oo ss tt ii BB oo yy aa rr dd  
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Vzpomínky ze 
zámeckého parku

Dostala se mi do rukou útlá knížka, zají-
mavá tím, že byla prvním výtiskem nově za-
ložené knihtiskárny Bratří Římsové v Blatné, 
která sídlila na  náměstí vlevo při pohledu 
od věže. Knížka vyšla v březnu roku 1936, 
napsal ji Vladimír Havel ve  formě hovoru 
se známým blatenským veřejným činitelem 
a dlouholetým sokolským starostou F. Chlup-
sou. Ústředním motivem byla vzpomínka 
na zemřelého pána blatenského zámku Fer-
dinanda Hildprandta, šlechtice a demokrata, 
jehož životní dílo ve funkci okresního starosty 
bylo pro celé Blatensko neocenitelné. Zásluhy 
působení Hildprandtů a zejména zesnulého 
pana Ferdinanda jsou podrobně uvedeny 
v knížce. Zasloužil se ku příkladu o výstavbu 
školy, vybudování vlakového spojení města 
a  zvelebení  mnoha oblastí v  životě obce 
i okresu. Pohřeb Ferdinanda Hildprandta mi 
utkvěl v paměti, protože jsem jako malý žák 
se účastnil špalíru naší školy při smutečním 
průvodu ze zámku do kostela v Blatné. Ne-
zapomenu na dva páry černě vyzdobených 
koní a velký černý katafalk…

Něco o zámecké oboře
Bydleli jsme ve  Fügnerově  ulici přímo 

v  sousedství zámeckého parku. který byl 
hlídán přísným hajným panem Bočkem, 
takže proniknout přes hradbu nebylo nám 
klukům snadné.  Někdy ve  30. letech mi-
nulého století jsme prolezli laťovím plotu, 
abychom obhlédli přímo proti naší stodole 
stojící dřevěný objekt, který určitě sloužil 
jako divadlo. Uvnitř byla místnost velikosti 
odhadem 9 x 12 m s  polepenými stěnami 
bílým papírem, rovněž i zvenku byly zbytky 
nalepeného papíru. Na venkovní jižní straně 
byl dřevěný  ochoz. Co mi tehdy bylo divné, 
že v zadní části domku byla jakási velká vrata, 
která se ale mohla vyklápět jen směrem dolů 
k zemi, protože v obou dolejších stranách vrat 
byly silné kulaté vyklápěcí držáky. Sloužilo 
to za prodloužené jeviště?  Hlavní vchod byl 
směrem od řeky, před vchodem  byla velká 
hladce upravená kamenná vstupní deska. 
Dalším vchodem do budovy byly postranní 
dveře od západu. Po více letech jsem zjistil, 
že domek tam už není a při bližším prohle-
dání jsem ani nenašel onen velký kamenný 
vchod…

Další zajímavá příhoda ze zámecké obory 
se stala za  války někdy počátkem 40. let. 
V  parku mezi vzácnými zvířaty a  volně se 
pasoucími koňmi, bylo i stádo laní, pro jehož 
rozmožení byl do Blatné zapůjčen z pražské 
ZOO statný jelen. V době jelení říje se stalo, 
že  tento velký paroháč pobodal a usmrtil tři 
volně se pasoucí koně, z nichž dvě mrtvoly 
ležely nafouklé na louce mezi hájovnou a bý-
valým divadlem a bylo je dobře vidět z Füg-
nerovy ulice. Jeden zámecký zaměstnanec 
menšího vzrůstu, ale silný svalnatý chlapík 
se uvolil, že  na  louce přiváže mrtvé koně 

lany k přitažení k hradbě a jejich likvidaci.  
Hajný p. Boček byl připraven s puškou pro 
případ útoku rozdivočelého jelena, což se 
také stalo. Onen mladý silák se pevně držel 
parohú jelena, který s  ním zuřivě smýkal. 
Nezbylo než zuřivého jelena zastřelit, a tak 
mladíka vysvobodit. Vše bylo dobře vidět 
z ulice, poněvadž v těchto místech ještě  ne-
byla zástavba. Jako náhradu za jelena musel 
zámek poslat do  ZOO Praha několik laní, 
viděl jsem asi 4 laně na  nádraží v  klecích 
připravené na vlak do Prahy.

Každým dnem v určitou dobu svolával haj-
ný jelení zvěř ke krmení zvláštním dlouhým 
a nezapomenutelným pískotem, načež zvěř 
přibíhala s  dupotem po  dřevěném mostě 
k hajnici starobylé výstavby, která byla bo-
hužel zbořena.

Zámecký pivovar vařil dobré pivo. vyhláše-
né jako nejlepší v oblasti. Každý zaměstnanec 
na statku dostával na den jeden plíšek na litr 
piva. Když se sekala tráva na louce, donášely 
se plné kýble piva na posílení sekáčů.

Velkou atrakcí parku byl obrovský starý 
a vykotlaný  „dub královny Johanky“, do je-

hož zetlelého vnitřku se vešlo až devět osob, 
a  pod kterým podle pověsti ráda sedávala 
Johanka, manželka krále Jiřího z Poděbrad 
a  dcera tehdejšího majitele blatenského 
zámku pana Lva z Rožmitálu. Tento památ-
ný strom vyhořel a  byl zničen po  zásahu 
blesku….. Jako kluci jsme s  oblibou prolé-
zali jeskyněmi, jejichž vchod byl v blízkosti 
památného dubu.  Byly uměle vybudovány 
v malém návrší, uprostřed  něhož byla větší 
kamenná místnost  a na druhé straně směrem 
k silnici bylo možno vyjít.

Před válkou se v létě na vodě kolem zám-
ku konávaly „benátské noci“, kdy projížděly 
lodě s muzikanty a  lampiony, což přilákalo 
množství obyvatel Blatné.

Odpolední dominantou o blatenské pouti 
kolem 15. srpna bývaly za hojné účasti ob-
čanů v zámeckém parku divadelní inscenace 
nejlepších představení proslulých blaten-
ských ochotníků.

Tolik ze vzpomínek o  zámeckém parku 
z dob neuspěchaného klidu předválečné doby.

F.K.

Vinš, Malina ... a jejich ÚTĚKY DO KRAJINY
Utíkat spolu s nimi budete moct i vy, a to od 16. února, kdy se v Městském blatenském 

muzeu uskuteční vernisáž výstavy známého plzeňského výtvarníka Václava Maliny. Jeho oleje 
a pastely krajin doprovodí básně předčasně zesnulého Luboše Vinše. Tuto výstavu stihli oba 
umělci naplánovat ještě za Vinšova života a inspirací jim k tomu byla jejich společná knížka. 
Tato publikace – sbírka básní – nese stejný název jako nadcházející výstava, tedy ÚTĚKY 
DO KRAJINY. V blatenském muzeu se opět spojí, a to nejen pomyslně, cesty těchto dvou 
osobností a vy se do jejich krajin můžete vydat společně s námi.

Luboš Vinš a Václav Malina: Útěky do krajiny
Vernisáž | úterý 16. 2. | 17:00 | Městské muzeum Blatná

Luboš Vinš
Útěky do krajiny
krajina je mou svatyní
mým jitrem i stmíváním
mou náručí
mou skrýší

krajina zasněná
plná mučedníků mlhy
ze které jen hlásky smrků věští

krajina plná kopců
oblých po milencově
dlani

krajina obzorů
sehnutých k napití 
krajina břehů
stíněných olšemi
odkud se dají 
hlubiny číst

krajina cest
mířících k závrati

když vše pohasne
vždy zbude krajina
milosrdně vlídná
krajina

kam utéci se dá
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Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás
Černé skládky jsou pro mačkovské stálou noční můrou

Mačkov - Jestli se někdo domnívá, že 
černým skládkám v  lůně krásné jihočeské 
přírody odzvonilo, šeredně se mýlí. Své o tom 
může vyprávět samospráva obce Mačkov 
u Blatné. Naposledy stanuli obyvatelé vesni-
ce tváří v tvář této „odvrácené tváři“ lidského 
pokroku a  postsocialistickému paskvilu 
v  prosinci. „To jsme přistoupili k  radikální 
likvidaci nashromážděného odpadu,“ pro-
hlásila mačkovská starostka Hana Míková, 

„Zároveň se sběrem nebezpečného ma- 
teriálu před prvním adventem došlo k vyře-
šení otázky právě černých skládek v  okolí 
celého katastru. Někteří lidé skutečně nemají 
kouska studu. Mezi tou vší „nádherou“, hyz-
dící a poškozující jinak nádhernou krajinu, 
nechyběly plechy z aut, stará okna, ředidla 
a barvy. Bohužel nikdy se nepodařilo žádné-
ho viníka přistihnout při činu,“ lituje Hana 
Míková. Poděkování za očistu přírody a ve-

řejných prostranství patří místostarostům 
Milanu Šmídovi a Jindřichu Bláhovi, dále také 
dobrovolníkům z řad obyvatel.

Zároveň proběhla brigáda na úklid kom-
postárny a obecní čističky. Zásluhou Jiřího 
Sklenáře došlo rovněž k opravě betonového 
věnce okolo zmíněné čističky.

Mačkovští tak vykročili vstříc nejkrás-
nějším svátkům v roce s opravdu a doslova 
„čistým štítem“.

Vladimír Šavrda

Adventní období bylo v Mačkově neobyčejně plodné a bohaté
Mačkov - O činorodost volených zástup-

ců občanů ve  veřejném zájmu není v  obci 
Mačkov nouze. Mohli by ji prodávat jako 
Trautenberk vodu nebo vyvážet jako kdysi 
kocourkovští radní tmu. Díky jejich pracovi-
tosti a snaze udržet na domácí půdě co možná 
největší pohodu a radost se na 150% vydařily 
i adventní akce.

Tou premiérovou byla dobře zorganizova-
ná výroba adventních věnců na sále obecního 
domu. „Převážně ženy a dívky usilovně pra-
covaly na vytvoření vánočních symbolů, a to 
pod odborným vedením paní Anny Mlíčkové 
ze Záboří,“ informuje starostka Mačkova 
Hana Míková, „K dobré náladě a pro „vnitřní 
ohřev“ se podávalo svařené víno a pouštěly 
koledy.“

První výroby adventních věnců v Mačkově 
se zúčastnilo na třicet udržovatelek starých 
tradic všech věkových kategorií. „Samo-
zřejmě chceme pro velký zájem tohle pěkné 
odpoledne na  zahájení adventního období 

opakovat každý následující rok,“ doplňuje 
Hana Míková.

Neméně se vydařilo slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na návsi. „Ve stanovenou 
dobu přišlo minimálně šedesát lidí, kteří si 
s dojetím a pozorností vyslechli také zpívání 
koled našimi dětmi. Pásmo s nimi nacvičila 
paní Hana Povrová a  vystoupení se moc 
povedlo,“ chválí kulturně zaměřený kolektiv 
starostka obce. Všichni přítomní měli mož-
nost ochutnat nabízené vánoční cukroví a ob-
čerstvit se grogem, čajem a svařeným vínem.

Hezký dárek poskytlo mačkovské „konšel-
stvo“ i všem osamoceným důchodcům nad 70 
let. Tím dárkem byl finanční příspěvek ve výši 
1000 korun na osobu a dárkový balíček. Ne-
byli opomenuti ani nejmenší občánkové, pro 
které uspořádal Obecní úřad začátkem pro-
since mikulášskou nadílku. Neodmyslitelnou 
kulisu vytvořilo pro dvacet shromážděných 
školáků a předškoláků čertovské duo, anděl 
a svatý Mikuláš.

Po vánočních svátcích jako bonus zapla-
tila obecní pokladna pro obyvatele Mačkova 
bruslařskou ledovou plochu ve strakonické 
hale. „Tam bylo možno pozorovat linii na-
příč generacemi,“ usmívá se Hana Míková, 
„Mezi více než padesáti „účastníky zájezdu“ 
do  okresního města nechyběla miminka 
v kočárcích ani padesátiletí zdatní bruslaři. 
Tomuto spontánnímu podniku říkáme žertem 
„Ala mačkovské Nagano“.

Škraloup na  pomyslném krajáči sladké 
smetany vytvořila písemná rezignace paní 
Hany Povrové na post zastupitelky a kulturní 
referentky těsně před Štědrým dnem. „Je mi 
to určitě líto, ale rozhodnutí paní Povrové 
respektuji,“ reagovala na  dopis starostka 
Hana Míková, „Chtěla bych jí touto cestou 
poděkovat za mnoho poctivé a užitečné prá-
ce, kterou vykonala pro obec a její obyvatele. 
Vždycky jsme na ni byli hrdi, a  to se jejím 
odchodem z  veřejných funkcí samozřejmě 
nezmění.“

Vladimír Šavrda

Galerie 
Spektrum
Komunitní centrum ak-
tivního života Blatná

Fotoskupina Spektrum 
Blatná provozuje v  KCAŽ 
svoji galerii fotografie. Ta 
je situována do  prostoru 
hlavního schodiště a chodby  
u kluboven.  

Výstavy se střídají pra-
videlně po  třech měsících.   
Aktuálně probíhá výstava 
figurálních fotografií   pana 
Michala Procházky.  

Výstava potrvá do konce 
března 2016. Díky novému 
provozovateli kavárny v pří-
zemí je galerie přístupná 
denně mimo neděli od 9,00 
do 17,00 hod. 

http://fotospektrum-blatna.eu

galerie@fotospektrum-blatna.eu
Jan Týc - Fotoskupina spektrum Blatná
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Kulturní  kalendář

6. 2. SOBOTA | 08:00 – 16:00 |
MASOPUST
Ani letos nezanevřeme na tradice a těšíme 
se s vámi na viděnou v masopustním 
průvodu!
Program Masopustu:

od 10:00 | Zabijačkové pochoutky, horká 
polévka, k zakoupení slaďoučké koláčky a 
koblížky + svařák u Kaplanky

12:00 - 12:45 | shromáždění masek, zápis do 
soutěže masek – „Na rynku“ před Kaplan-
kou

12:45 - 13:00 | představení tradičních masek, 
u Kaplanky

13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem, před 
Muzeem

13:00 | MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
po průvodu | poslední rozloučení s Bakchu-

sem, vyhlášení nejzajímavější masky 
průvodu, před Kaplankou

Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí na 
tel: 734 274 292 nebo na mail:sikorova@
ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

6. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ BÁL
Pořadatel a místo konání
SDH Blatná, Sokolovna
Hudba: Melodion Strakonice
Od 13:00 dětský karneval

7. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
STUDIO DAMÚZA: TRPASLIČÍ 
POHÁDKA
Starý palác, zámek Blatná
Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší.
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou 
mají 28–53 cm, jejich váha nepřesahuje 5 
kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamínky 
a stonky blatouchu jarního, hlavní náplní 
dne pak práce v dolech. Rutinéři. To vše 
se ale může změnit příchodem nezvaného 
hosta... Co udělá se sedmi muži jedna krás-
ka? Přijďte se podívat na příběh tak silný, 
že si ho vyprávějí už generace trpaslíků. 
Vstupné dobrovolné.

8. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

9. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
DUDLAJDÁ FAGOTIKY: 
FAGOTOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující 
na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a 
na vysoké hudební škole v Berlíně - jmeno-
vitě Michaela Špačková, Denisa Beňovská, 
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková. 

Energické kvarteto mladých talentova-
ných hudebnic představí program od váž-
né hudby až po známé, moderní melodie. 
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz. Cena lístků: 120/80 Kč, 
děti ZUŠ – 20 Kč. 

13. 2. SOBOTA | 20:00 |
MUCHA
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

17. 2. STŘEDA | 19:00 |
IN OTHER CLIMES (Fr) + NBF + LIBI-
DO CHALLENGE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

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

20. 2. SOBOTA | 20:00 |
IX. SPOLEČENSKÝ PLES TJ SOKOL 
BLATNÁ
Pořadatel a místo konání
TJ Sokol Blatná, Sokolovna

20. 2. SOBOTA | 21:00 |
BRATŘI KARAMAZOVY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
KAŠPÁREK SLUHOU ČARODĚJE
Starý palác, zámek Blatná
Veselá, loutková pohádka o tom, jak 
Kašpárek přechytračí čaroděje a zachrání 
princeznu. Vstupné dobrovolné. 

KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1. 
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |
Kino (nejen) pro seniory je určeno přede-
vším seniorům, ale i dalším zájemcům o 
to, zajít si do kina jak na klasiku, tak na 
novinky ze světa kinematografie. Výběr 
programu je primárně přizpůsoben starší 
generaci, stejně jako čas i cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V 
MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí 
s překvapením. Prozradíme vám dopředu 
téma projekce, ale už neprozradíme, co 
konkrétně budeme promítat. Abyste ale 
nebyli úplně ztraceni, jeden až dva dny 
před promítáním vyvěsíme na Facebooku 
CKVB malou nápovědu k titulu filmu. Pro-

jekce jsou určeny všem generacím diváků 
a můžete se těšit jak na filmy ze zlatého 
fondu české i světové kinematografie, tak 
na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii.

5. 2. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: FILM PRO 15+

10. 2. STŘEDA | 19:00 |
HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 2. ČÁST
Sci-Fi / Dobrodružný / Thriller v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 135min | 
Nevhodný mládeži do 12 let

12. 2. PÁTEK | 20:00 |
PADESÁTKA
Komedie v původním znění | ČR 2015 | 
97min | Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

14. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEDOVÁ SEZÓNA
Animovaný / Dobrodružný / Komedie v 
českém znění | USA, Indie 2016 | 86min | 
Mládeži přístupný | 110 Kč

17. 2. STŘEDA | 19:00 |
DO POSLEDNÍHO DECHU
Drama / Thriller v původním znění s titulky 
| USA 2016 | Nevhodný mládeži do 12 let | 
120 Kč

19. 2. PÁTEK | 20:00 |
ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární v českém znění | ČR 2015 | 
90min | Mládeži přístupný | 80 Kč

Městská knihovna Blatná

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

BAREVNÉ RÝMY PANÍ ZIMY 
Výtvarná a literární soutěž o nejhezčí zimní 
verš a obrázek.
Namaluj obrázek s tématem zimy a k tomu 
připiš veršík. Odevzdej v knihovně do 19. 
února. V dalším týdnu pak proběhne hla-
sování návštěvníků knihovny o nejhezčí 
dílo. Na výherce čeká odměna.

5. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: VÝROBA 
ŠKRABOŠEK NA MASOPUST
Děti si mohou přijít vyrobit škrabošku do 
sobotního masopustního průvodu.

9. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si o 
knihách, které jsme našli pod stro-
mečkem 
Setkání pro ty, kterým je v knihovně dobře 
a knihy je vždycky potěší

23. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a cvičíme tělo i 
ducha 
Ve zdravém těle – zdravý duch. Pro ty, 
kteří si rádi protáhnou nejen tělo

 Akce

 Kino

 Knihovna

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KA-
VÁRNY V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA 
TUREK JE PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00. ČEKÁ NA VÁS 
PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ 
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO I ZÁKUSKY 
DOMÁCÍ VÝROBY.

10. 2. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: ARGENTINA
Kavárna, KCAŽ
Tři týdny s batohem na zádech a šedesát-
kou na krku napříč touto jihoamerickou 
zemí. Vyprávějí a promítají Theodor Fiala a 
Ivo Šanc. Vstup volný.

11. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

14. 2. NEDĚLE | 15:00 – 17:30 |
WORKSHOP: 
BYLINKOVÉ (O)KOUZLENÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Kurz Bylinkové (O)kouzlení je určen pro 
každého, kdo má rád bylinky, aromatické 
rostliny a rád je používá v kuchyni i na za-
hradě…Na kurzu je také dostatek prosto-
ru pro vaše konkrétní otázky. Zájemci ať 
se hlásí na tel: 603 395 160 nebo na mail: 
spourova@ckvb.cz. Počet míst je omezen, 
je nutné se předem nahlásit. 
Cena kurzu: 120 Kč.

18. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

23. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: PUTINOVY DĚTI 404
Kavárna, KCAŽ
V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti 

„propagaci homosexuality“ mezi mládeží. 
Mladí gayové a lesby se tak stali „chybou 
systému“ a jejich šikana získala posvěcení 
z nejvyšších míst. Vstup volný.

1. – 29. 2. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE 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 CIZIN- 
  CE
Pátek  17:00 FRANCOUZŠTINA 

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 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 | 
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 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373 
863.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
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 LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
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

16. 2. – 13. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý, 
16. února, v 17:00 v prostorách výstavy.
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básněmi Luboše Vin-
še je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

V DOBĚ INSTALACE NOVÉ VÝSTAVY, TJ. OD 
1.2. DO 16.2., BUDE RECEPCE MĚSTSKÉ-
HO MUZEA A NYNĚJŠÍ DOČASNÉ INFO-
CENTRUM OTEVŘENO POUZE VE VŠEDNÍ 
DNY, TEDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 
10:00 DO 17:00.

Infocentrum v prostorách tř. J.P.Koubka 
bude otevřeno v průběhu února.

Pro doplnění databáze nového blatenské-
ho infocentra bych chtěl požádat všechny 
majitele ubytování, restaurací, poskytova-
tele služeb či volnočasových aktivit a dal-
ší, kteří mají byť jen okrajově co dočinění 
s cestovním ruchem a turismem v Blatné 
a na Blatensku, aby mi na mail k.plachy@
blatna.net nebo na telefon +420731910357 
poslali své aktuální kontaktní údaje. 
Ve druhé polovině února (termín bude 
upřesněn) bych vás pak rád pozval do no-
vého infocentra na neformální setkání. Zde 
probereme vaši představu o tom, jakým 
způsobem bych měl váš podnik propago-
vat, jak a jestli si vůbec přejete být uvedeni 
na připravovaných nových webovkách a 
informačních brožurách a další informace 
týkající se infocentra.

Za Infocentrum Karel Plachý

28. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: 
OTAVANKA
Velký sál, KCAŽ
K poslechu i tanci zahraje tradiční dechová 
muzika Otavanka z Horažďovic pod vede-
ním kapelníka Zdeňka Kovače. Vstupné: 
100/50 Kč (důchodci, ZTP).

 Komunitní centrum

 Výstavy

 Něco o(d) nás

 Těšte se
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6. 2. SOBOTA | 08:00 – 16:00 |
MASOPUST
Ani letos nezanevřeme na tradice a těšíme 
se s vámi na viděnou v masopustním 
průvodu!
Program Masopustu:

od 10:00 | Zabijačkové pochoutky, horká 
polévka, k zakoupení slaďoučké koláčky a 
koblížky + svařák u Kaplanky

12:00 - 12:45 | shromáždění masek, zápis do 
soutěže masek – „Na rynku“ před Kaplan-
kou

12:45 - 13:00 | představení tradičních masek, 
u Kaplanky

13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem, před 
Muzeem

13:00 | MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
po průvodu | poslední rozloučení s Bakchu-

sem, vyhlášení nejzajímavější masky 
průvodu, před Kaplankou

Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí na 
tel: 734 274 292 nebo na mail:sikorova@
ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

6. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ BÁL
Pořadatel a místo konání
SDH Blatná, Sokolovna
Hudba: Melodion Strakonice
Od 13:00 dětský karneval

7. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
STUDIO DAMÚZA: TRPASLIČÍ 
POHÁDKA
Starý palác, zámek Blatná
Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší.
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou 
mají 28–53 cm, jejich váha nepřesahuje 5 
kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamínky 
a stonky blatouchu jarního, hlavní náplní 
dne pak práce v dolech. Rutinéři. To vše 
se ale může změnit příchodem nezvaného 
hosta... Co udělá se sedmi muži jedna krás-
ka? Přijďte se podívat na příběh tak silný, 
že si ho vyprávějí už generace trpaslíků. 
Vstupné dobrovolné.

8. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

9. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
DUDLAJDÁ FAGOTIKY: 
FAGOTOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující 
na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a 
na vysoké hudební škole v Berlíně - jmeno-
vitě Michaela Špačková, Denisa Beňovská, 
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková. 

Energické kvarteto mladých talentova-
ných hudebnic představí program od váž-
né hudby až po známé, moderní melodie. 
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz. Cena lístků: 120/80 Kč, 
děti ZUŠ – 20 Kč. 

13. 2. SOBOTA | 20:00 |
MUCHA
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

17. 2. STŘEDA | 19:00 |
IN OTHER CLIMES (Fr) + NBF + LIBI-
DO CHALLENGE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

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

20. 2. SOBOTA | 20:00 |
IX. SPOLEČENSKÝ PLES TJ SOKOL 
BLATNÁ
Pořadatel a místo konání
TJ Sokol Blatná, Sokolovna

20. 2. SOBOTA | 21:00 |
BRATŘI KARAMAZOVY
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
KAŠPÁREK SLUHOU ČARODĚJE
Starý palác, zámek Blatná
Veselá, loutková pohádka o tom, jak 
Kašpárek přechytračí čaroděje a zachrání 
princeznu. Vstupné dobrovolné. 

KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1. 
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |
Kino (nejen) pro seniory je určeno přede-
vším seniorům, ale i dalším zájemcům o 
to, zajít si do kina jak na klasiku, tak na 
novinky ze světa kinematografie. Výběr 
programu je primárně přizpůsoben starší 
generaci, stejně jako čas i cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V 
MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí 
s překvapením. Prozradíme vám dopředu 
téma projekce, ale už neprozradíme, co 
konkrétně budeme promítat. Abyste ale 
nebyli úplně ztraceni, jeden až dva dny 
před promítáním vyvěsíme na Facebooku 
CKVB malou nápovědu k titulu filmu. Pro-

jekce jsou určeny všem generacím diváků 
a můžete se těšit jak na filmy ze zlatého 
fondu české i světové kinematografie, tak 
na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii.

5. 2. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: FILM PRO 15+

10. 2. STŘEDA | 19:00 |
HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 2. ČÁST
Sci-Fi / Dobrodružný / Thriller v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 135min | 
Nevhodný mládeži do 12 let

12. 2. PÁTEK | 20:00 |
PADESÁTKA
Komedie v původním znění | ČR 2015 | 
97min | Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

14. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEDOVÁ SEZÓNA
Animovaný / Dobrodružný / Komedie v 
českém znění | USA, Indie 2016 | 86min | 
Mládeži přístupný | 110 Kč

17. 2. STŘEDA | 19:00 |
DO POSLEDNÍHO DECHU
Drama / Thriller v původním znění s titulky 
| USA 2016 | Nevhodný mládeži do 12 let | 
120 Kč

19. 2. PÁTEK | 20:00 |
ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární v českém znění | ČR 2015 | 
90min | Mládeži přístupný | 80 Kč

Městská knihovna Blatná

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

BAREVNÉ RÝMY PANÍ ZIMY 
Výtvarná a literární soutěž o nejhezčí zimní 
verš a obrázek.
Namaluj obrázek s tématem zimy a k tomu 
připiš veršík. Odevzdej v knihovně do 19. 
února. V dalším týdnu pak proběhne hla-
sování návštěvníků knihovny o nejhezčí 
dílo. Na výherce čeká odměna.

5. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: VÝROBA 
ŠKRABOŠEK NA MASOPUST
Děti si mohou přijít vyrobit škrabošku do 
sobotního masopustního průvodu.

9. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si o 
knihách, které jsme našli pod stro-
mečkem 
Setkání pro ty, kterým je v knihovně dobře 
a knihy je vždycky potěší

23. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a cvičíme tělo i 
ducha 
Ve zdravém těle – zdravý duch. Pro ty, 
kteří si rádi protáhnou nejen tělo

 Akce

 Kino

 Knihovna

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KA-
VÁRNY V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA 
TUREK JE PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00. ČEKÁ NA VÁS 
PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ 
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO I ZÁKUSKY 
DOMÁCÍ VÝROBY.

10. 2. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: ARGENTINA
Kavárna, KCAŽ
Tři týdny s batohem na zádech a šedesát-
kou na krku napříč touto jihoamerickou 
zemí. Vyprávějí a promítají Theodor Fiala a 
Ivo Šanc. Vstup volný.

11. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

14. 2. NEDĚLE | 15:00 – 17:30 |
WORKSHOP: 
BYLINKOVÉ (O)KOUZLENÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Kurz Bylinkové (O)kouzlení je určen pro 
každého, kdo má rád bylinky, aromatické 
rostliny a rád je používá v kuchyni i na za-
hradě…Na kurzu je také dostatek prosto-
ru pro vaše konkrétní otázky. Zájemci ať 
se hlásí na tel: 603 395 160 nebo na mail: 
spourova@ckvb.cz. Počet míst je omezen, 
je nutné se předem nahlásit. 
Cena kurzu: 120 Kč.

18. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ 
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

23. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: PUTINOVY DĚTI 404
Kavárna, KCAŽ
V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti 

„propagaci homosexuality“ mezi mládeží. 
Mladí gayové a lesby se tak stali „chybou 
systému“ a jejich šikana získala posvěcení 
z nejvyšších míst. Vstup volný.

1. – 29. 2. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE 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 CIZIN- 
  CE
Pátek  17:00 FRANCOUZŠTINA 

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 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 | 
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 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373 
863.

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
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 LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
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

16. 2. – 13. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý, 
16. února, v 17:00 v prostorách výstavy.
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básněmi Luboše Vin-
še je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

V DOBĚ INSTALACE NOVÉ VÝSTAVY, TJ. OD 
1.2. DO 16.2., BUDE RECEPCE MĚSTSKÉ-
HO MUZEA A NYNĚJŠÍ DOČASNÉ INFO-
CENTRUM OTEVŘENO POUZE VE VŠEDNÍ 
DNY, TEDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 
10:00 DO 17:00.

Infocentrum v prostorách tř. J.P.Koubka 
bude otevřeno v průběhu února.

Pro doplnění databáze nového blatenské-
ho infocentra bych chtěl požádat všechny 
majitele ubytování, restaurací, poskytova-
tele služeb či volnočasových aktivit a dal-
ší, kteří mají byť jen okrajově co dočinění 
s cestovním ruchem a turismem v Blatné 
a na Blatensku, aby mi na mail k.plachy@
blatna.net nebo na telefon +420731910357 
poslali své aktuální kontaktní údaje. 
Ve druhé polovině února (termín bude 
upřesněn) bych vás pak rád pozval do no-
vého infocentra na neformální setkání. Zde 
probereme vaši představu o tom, jakým 
způsobem bych měl váš podnik propago-
vat, jak a jestli si vůbec přejete být uvedeni 
na připravovaných nových webovkách a 
informačních brožurách a další informace 
týkající se infocentra.

Za Infocentrum Karel Plachý

28. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: 
OTAVANKA
Velký sál, KCAŽ
K poslechu i tanci zahraje tradiční dechová 
muzika Otavanka z Horažďovic pod vede-
ním kapelníka Zdeňka Kovače. Vstupné: 
100/50 Kč (důchodci, ZTP).

 Komunitní centrum

 Výstavy

 Něco o(d) nás

 Těšte se
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sport
Turnaj v badmintonu: 
jako psů a jako psi

Zatímco 16. ledna 2016 na  Olšanských 
hřbitovech plály svíce na hrobě Jana Pala-
cha, který se ten den před 47 lety zapálil 
na  protest proti letargii a  malomyslnosti 
Čechů nad vstupem vojsk Varšavské smlouvy 
v srpnu 1968 a následnou sovětskou okupací 
Československa, v Blatné se srocovaly davy 
v  místní Sokolovně. Na  již tradiční turnaj 
v badmintonu blatenských hráčů se nás sešlo 
jako psů a jako psi jsme se i řezali…

Dříve se v Blatné pořádával badmintono-
vý turnaj veteránů, tj. hráčů starších 35 let 
nejen ze strakonického okresu. Poté přišla 
několikaletá odmlka, kdy se přestalo s turnaji 
a blatenský badminton v lepším případě stag-
noval, třebaže těch pár kusů, kteří mnohdy 
přes veliké sebezapření vydrželi, se pod 
odborným dohledem Michala Dvořáka dále 
zdokonalovalo a rostlo.

Letos se v novodobé historii konal již třetí 
ročník turnaje, ale jelikož se ho zúčastnila 
spousta nových hráčů, padl návrh, že tento 
by mohl být poslední nultý a  od  příštího 
roku bychom konečně začali nanovo, prvním 
ročníkem. Jak moc se tento návrh ujal, není 
pisateli těchto řádků známo, a hlavně to ani 
není tak důležité, podstatné je, že se nás 
v sobotu sešlo 16 hráčů, z toho 2 mladé dámy, 
a v záloze byli další minimálně 4 hráči, kteří 
z různých důvodů nemohli nastoupit.

Vřele přátelská, téměř ještě vánoční atmo-
sféra nezabránila tomu, abychom na kurtech 
bojovně neprolili pár odhodlaných krůpějí 
potu. Hlavně v druhé, vyřazovací části singlů 
„zabejčil“ Ondřej Soukup a zaslouženě celý 
turnaj vyhrál, když ve finále porazil loňského 
šampióna Tomáše Balíka. Krásné výkony však 
předvedli i všichni ostatní, což se mj. projevi-
lo ve čtyřhrách, které byly vzácně vyrovnané 
(vítězové prominou).

Závěrem velké poděkování organizátorovi 
soutěže Michalu Dvořákovi, všem sponzorům 
a blatenské Sokolovně, která už i pro blaten-
ský badminton začíná být poněkud těsná… 
Přesto jsou noví zájemci o tento rychlý a spo-
lečenský sport stále vítáni: trénuje se každé 
úterý od 21:00 hod.

Vlastimil Váně

„TESLA Blatná CUP“ 2016 - zimní turnaj mužů
PROPOZICE

Datum turnaje: 6/2/2016 až 5/3/2016, hrací dny soboty.
Kontaktní osoby: - vedoucí turnaje:  Pavel Míka mobil: 728595441
   Petr Linhart mobil: 724043151

 - správce stadionu:  Michal Bláha  mobil: 606753427
Kontaktní e-mail: tjblatnafotbal@seznam.cz
Systém turnaje: 8 týmů bylo rozlosováno do dvou skupin. Ve skupinách hrají systémem 
každý s každým (což jsou 3 zápasy). Poté se první 2 týmy z každé skupiny utkají křížem 
v semifinále a týmy na 3. a 4. místě rovněž křížem, ale už pouze o účast v závěrečném utkání 
o 5. nebo 7. místo. Poslední (pátý) víkend budou zápasy o konečné umístění. Každý tým tedy 
odehraje 5 utkání.
   - o pořadí rozhoduje: 1) Body
   2) Vzájemný zápas
   3) Celkové skóre
   4) Větší počet vstřelených branek  
- hraje se 2 x 45 minut, 15 minut přestávka.
- možnost střídání 6 hráčů v poli + brankář. 
- na každý zápas se vyplňuje zápis o utkání podle platné „listiny hráčů“ oddílu z IS FAČR 
(možnost povolení startu od mateřských oddílů na písemné prohlášení). 
- povrch hřiště UMT (umělá tráva). Nutno zvolit vhodnou obuv.
Povinnosti mužstev: - mužstvo psané jako první v rozpise se považuje za domácí, zajišťuje 
dva míče na hru (možno domluvit se s pořádajícím oddílem) a v rámci telefonické domluvy 
si zajistí odlišné barvy dresů.
- změnu termínu začátku utkání lze uskutečnit pouze po dohodě obou soupeřů, včetně po-
vinného nahlášení pořadateli. 
- žádáme účastníky turnaje, aby dodrželi časový plán začátku svých zápasů. 
- vedoucí mužstev po skončení zápasu vyplní krátkou zprávu o utkání na předem připravený 
formulář.

Účastníci: 1) TJ BLATNÁ „B“ 5) LITAVAN BOHUTÍN „A“
 2) TJ DRAŽEJOV 6) SOKOL HVOŽĎANY
 3) SOKOL STŘELSKÉ HOŠTICE 7) SOKOL MALÝ BOR
 4) LITAVAN BOHUTÍN „B“ 8) SOKOL VEŘECHOV

Rozhodčí: - zajistí pořádající oddíl kopané TJ BLATNÁ z.s. Delegace rozhodčích je přes KR 
OFS Strakonice, na základě požadavku pořádajícího oddílu. Vyloučení hráče řeší příslušná 
disciplinární komise.

Občerstvení: - otevřena po celý den „Hospoda Staďák“.
Pitný režim: - zajišťuje pořadatel pro mužstva i rozhodčí.

Ceny za umístění: - každé mužstvo obdrží hodnotnou a zajímavou věcnou cenu 
+ originální diplom.
Hrací plán: - dle počtu přihlášených týmů.
 - začátky utkání - 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod. (viz herní plán).

Poznámka: - pořadatelskou službu a občerstvení zajišťuje „B“ mužstvo Blatné.
- pro všechny týmy jsou samozřejmě k dispozici šatny a sprchy v budově letního stadiónu.

1. KOLO SK. A 
S. VEŘECHOV     -   TJ DRAŽEJOV SO 6/2 2016     09.00
L. BOHUTÍN  A    –   S. HVOŽĎANY SO 6/2 2016     11.00

2. KOLO SK. A
L. BOHUTÍN  A    -    TJ DRAŽEJOV SO 13/2 2016     13.00
S. HVOŽĎANY    -     S. VEŘECHOV SO 13/2 2016     15.00
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T I P
NA PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
S KARTAMI PRO VŠECHNY  

GENERACE
Další turnaj v karetní hře PRŠÍ  

proběhne dne 6. 2. 2016  

v buzickém hostinci U ČILÁKA.

Zahájení ve 14.00 hod.

Připravena je řada zajímavých cen.

Vítěz si odnese velkou sklenici  

domácích utopenců.

3. KOLO SK. A
TJ DRAŽEJOV    -     S. HVOŽĎANY SO 20/2 2016     09.00
L. BOHUTÍN A    -     S. VEŘECHOV SO 20/2 2016     11.00

1. KOLO SK. B
TJ BLATNÁ B  -     L. BOHUTÍN B SO 6/2 2016     13.00
MALÝ BOR     -      S. HOŠTICE SO 6/2 2016     15.00

2. KOLO SK. B
L. BOHUTÍN  B      –   MALÝ BOR SO 13/2 2016     11.00
S. HOŠTICE             -   BLATNÁ B NE 14/2 2016     16.00

3. KOLO SK. B
S. HOŠTICE      -      L. BOHUTÍN B SO 20/2 2016     13.00
BLATNÁ B        -      MALÝ BOR SO 20/2 2016     15.00

4. KOLO
4.A   -    3. B    SO 27/2 2016     09.00
3.A     -  4. B    SO 27/2 2016     11.00
2. A   -    1.B     semifinále SO 27/2 2016     13.00
1.A    -   2.B      semifinále SO 27/2 2016     15.00

5. KOLO
UTKÁNÍ O 7. MÍSTO SO 5/3 2016     09.00
UTKÁNÍ O 5. MÍSTO SO 5/3 2016     11.00
UTKÁNÍ O 3. MÍSTO SO 5/3 2016     13.00
UTKÁNÍ O 1. MÍSTO SO 5/3 2016     15.00

Více informací na: www.blatnafotbal.cz

Přejeme všem týmům kvalitní zimní přípravu a s týmy, jež se tohoto turnaje
zúčastní, se těšíme v únoru nashledanou.

S pozdravem
Michal VANDUCH - předseda FO TJ Blatná z.s.

Novoroční turnaj 2016
Ve  čtvrtek 28. 1. proběhl v  malém sále 

blatenské Sokolovny oddílový Novoroční 
turnaj pro nejmladší členy oddílu. Nešlo 
pouze o  to porazit soupeře v  zápase, ale 
bylo nutné předvést i chvaty, které trenéři 
následně obodovali.

Všichni předvedli skvělé výkony a každý 
nakonec dostal sladkou odměnu. Ale jak to 
vlastně celé dopadlo?

Skupina č. 1
1. místo Tomáš Schwarz
2. místo Filip Španihel
3. místo Václav Turek
4. místo Sofie Poláková
 

Skupina č. 2
1. místo Zdeněk Šampalík
2. místo Martin Navrátil
3. místo Ema Mlsová

Skupina č. 3
1. místo Adam Vaško
2. místo Ondřej Doležal
3. místo Lukáš Šourek

Gratulace všem!
Lukáš Kocourek

Turnaj v judu v Písku
I  přes nepřízeň počasí, kdy se na  nás z  nebe sypala spousta sněhu, jsme vyrazili 

v sobotu 23. ledna na turnaj pro malé závodníky do nedalekého Písku. Turnaj byl velmi 
slušně zaplněn, i když začátek musel být, z důvodu pozdního příjezdu některých účast-
níků, trochu posunut.

Na turnaj jelo z Blatné celkem 6 závodníků a každý z nich byl podle váhy nasazen 
do tabulky, kde na něj čekali tři soupeři. A Blateňáci se předvedli ve výborném světle. 
Pět závodníků si po skončení turnaje vezlo domů medaili.

Výsledky jmenovitě dopadly takto:
Ondřej Doležal - 2. místo  váhová kategorie do 23,5 kg
Sofie Poláková - 1. místo   váhová kategorie do 30 kg
Filip Španihel - 4. místo   váhová kategorie do 35 kg
Václav Turek - 3. místo   váhová kategorie do 31 kg
Tomáš Schwarz - 1. místo  váhová kategorie do 37,5 kg
Štěpán Kalužík - 1. místo  váhová kategorie do 41 kg

Všem závodníkům patří velká gra-
tulace. Dobrá práce!

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří 
ve svém volném čase zajistili do-
pravu na turnaj.

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

Lukáš Kocourek
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Andrej Haštava si i přes zraněnou ruku 
neodpustil „pinčes“ v Buzicích

Buzice - S vánočními a  silvestrovskými 
turnaji v ping- pongu se v posledních letech 
na  Blatensku „roztrhl pytel“. Celou šňůru 
zahajuje už tradičně přebor za zelenými stoly 
v  útulném prostředí staročeské hospůdky 
„U Čiláka“ v Buzicích. Tam se mění „malý 
kulatý nesmysl“ v  regulérní perpetum mo-
bile 23. prosince. A tyto mače před prahem 
Štědrého dne mají vždycky vysokou úroveň 
a potěšující návštěvnost.

Letos tomu nebylo jinak. Rozdat si to 
s pálkou v ruce přijelo a přišlo třicet vyzna-
vačů tohoto sportu- jedenadvacet dospělých 
a devět kluků. Turnaj měl tentokrát i jednu 
pozoruhodnou stránku. Čtrnáctiletý Andrej 
Haštava z Blatné nastoupil na kolbiště s vý-
razným handicapem- zraněnou pravou rukou, 
zavěšenou na pásce. Navíc se nechal zaregis-
trovat mezi dospělé. Vysloužil si tak respekt 
a uznání soupeřů už jen svým rozhodnutím. 
„Tu ruku jsem si pochroumal na judu před 
čtrnácti dny. Oříškem pro mě bylo hlavně 
podání- to člověk nemá jinou možnost, než 
míček nadhodit a levičkou ho přenést přes 
síťku. Zpočátku mi to dělalo problém, ale 
nakonec jsem se s tím srovnal,“ poznamenal 
houževnatý mládenec, který i  přes ztížené 
podmínky v průběhu turnaje ostatním pěkně 
„zatápěl“.

Také dvanáctiletý Honza Vonášek z Blat-
né se srdnatě pustil do  křížku s  mužskou 
částí hracího pole. A byl všemi od prvních 
okamžiků považován za žhavého kandidáta 
na medailovou pozici. To se nakonec nerea-
lizovalo, byť Honza předvedl uchvacující styl 
hry a  přesnými smečemi „vypráskal“ jako 

severoamerický kovboj i ostřílené „kozáky“. 
„Finále mi uniklo opravdu o vlásek,“ pronesl 
zklamaně školou povinný šikula na  konec 
svého parádního čísla, „Závěrečný zápas mi 
ale vyloženě nesedl.“

Rovněž blatenský Václav Soukup / 68 let 
/ stál na opačné straně barikády. Jak přiznal, 

ping- pongovou pálku vzal do ruky loni po-
prvé po padesáti letech a  i  letos se zapojil 
podle svých slov jen „aby nezakrněl“. „Nevy-
hrál jsem ani jeden set. Byl jsem tu holt jen 
do počtu. Jó, to zamlada jsme na blatenské 
hasičárně běhali okolo stolu v  kuse třeba 
čtyři hodiny,“ rehabilitoval sám sebe Václav 

Soukup, který turnajovou pálku prý našel 
ve Sběrném dvoře.

Nestorem buzického turnaje byl Pavel Mls 
/ 73 let / z Buziček. Přes svůj mírně pokročilý 
věk stále ještě hraje okresní přebor a nedělá 
mu to žádné potíže. U zelených stolů strávil 
dvacet let, svého času dokonce válel za kraj. 
Není tedy divu, že v Buzicích na hlavu porazil 
každého, kdo mu „zkřížil cestu“ a stal se krá-
lem předvánoční „smečované“. Ve stříbrné 
lázni se tentokrát vykoupal host z Kunžáku 
Pavel Rokyta, bronz získal Milan Prček z Blat-
né. S nepopulární „bramborovou medailí“ se 
musel spokojit Pavel Vestfál z  Bezdědovic. 
Jediný buzický zástupce Václav Žid skončil 
těsně před branami semifinále. Držel se 
statečně a  svou vycvičenou rukou nadělal 
konkurenci mnoho vrásek.

V  klukovské partě exeloval patnáctiletý 
Dominik Ludvík z Pacelic. „Stolní tenis jsem 
se naučil ve škole, kdy jsme ho s kamarády 
„mrskali“ o přestávkách,“ svěřil se šampión 
po vyhlášení výsledků, „Dneska jsem, upřím-
ně řečeno, neměl těžkou práci. Vyhrál jsem 
s  převahou, vlastně jsem se ani pořádně 
nezapotil,“ zaznělo sebevědomé prohlášení 
mladého sportovce.

Loňské vítězství tak neobhájil Daniel 
Holub / 13 let / z Uzeniček. Ale byl spokojen 
i s druhou pozicí. „Dominik je prostě lepší- to 
uznávám,“ nechal se slyšet Dan, „Já ping- 
pong závodně nehraju, trénuju doma s tátou 
a jsme tak akorát vyrovnaní.“ Letos prý v Bu-
zicích panovala mnohem tvrdší konkurence 
než před rokem.

Všem zúčastněným před očekávaným 
příchodem ke štědrovečerní tabuli tak ales-
poň řádně vytrávilo a o to víc se mohli těšit 
na bramborový salát a kapra.

Vladimír Šavrda

I s jednou zdravou rukou lze hrát pinčes.

   Eurookna,dveře a podlahy 
nabízíme : - výrobu a montáž dřevěných eurooken 
             a vchodových dveří 
  - renovaci dřevěných podlah 
  - pokládku všech druhů podlah 
  - výroba dřevěných interiérových dveří           
                           včetně obložek 
  - zakázková výroba od A do Z  
     Truhlářství - Milan Trhlík, Vrbno 5 
       tel: 775 984 307,608 984 307 
         e-mail:o.trhlik@gmail.com 
 

V Kocelovicích se k pinčesu 
podával ovar a polévka z polní 
kuchyně

Kocelovice - Ten, kdo si 29. prosince stoupl za  ping-pongový stůl 
na sále kocelovického hostince a v rámci druhého ročníku povánočního 
turnaje vypotil nějakou tu „decku“ slané tekutiny, vedle požitku ze hry 
zažil i  požitek kulinářský. „Pro občerstvení účastníků se podával ovar 
a polévka z polní kuchyně,“ nechal se slyšet provozovatel zařízení a po-
řadatel turnaje ve stolním tenise Tomáš Hanousek. To samozřejmě přišlo 
přítomným sportovcům náramně k duhu.

Oproti většině ostatních ping-pongových přeborů na Blatensku, kona-
ných v povánočním období, se v Kocelovicích „mrskalo“ malým kulatým 
nesmyslem přes síťku formou čtyřher. „Vždycky nastoupil registrovaný 
jedinec spolu s neregistrovaným- čili ryzím amatérem,“ podotkl Tomáš 
Hanousek, který se sám chopil pálky a spolu s Josefem Navrátilem z Blatné 
„vysmečoval“ skvělé druhé místo. „Navzájem jsme si s Pepou výborně vy-
hověli, on má coby profík pochopitelně bohatší zkušenosti a jistější ruku,“ 
dodal organizátor vydařeného turnaje, „Já se dostanu k tomu, abych po-
trénoval, jen někdy a o ceny si zahraju jen u mě v hospodě jednou v roce.“

Mezi devatenácti dvojicemi „utrhli“ titul šampiónů Ladislav 
Mach ze Závišína / registrovaný/ a domácí reprezentant Jakub 
Říský. Z bronzové pozice se těšili přespolní Luboš Pýcha z Blatné 
/ registrovaný/ spolu s Ondřejem Míkou z Mačkova.

Na první tři místa bylo pamatováno s medailemi a hodnotněj-
šími cenami. I ti méně úspěšní si ale odnesli bez výjimky nějaké 
dárky. Celá akce byla korunována prima diskotékou.

Vladimír Šavrda
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Vishay Electronic spol. s r.o.
výrobce elektronických součástek 

Obráběč kovů
náplní práce:

- obsluha obráběcích strojů (frézka, sou-
struh, bruska)

- kusová/malosériová výroba dílků dle 
výkresové dokumentace

- mechanické práce na strojích, příprav-
cích, nástrojích, apod.

požadujeme:
- znalost technologie obrábění kovů
- orientace v technické dokumentaci
- praxe s obráběcími stroji (bruska, frézka, 

soustruh)
U zájemců předpokládáme technické zna-
losti a dovednosti, samostatnost, tvořivost.

Nabízíme
perspektivní zaměstnání ve stabilní me-
zinárodní společnosti  
firemních benefity (příspěvek na stravo-
vání, dopravu, dovolenou, vánoce, životní 
pojištění, dodatková dovolená)

kontakt:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096, 
388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Říhová Martina
e-mail: martina.rihova@vishay.com

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ÚNOR 2016

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 139,-/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
Mimořádná akce
LOSOS norský - ořez na polévku   15,-/kg

Ryby uzené:
SLEĎ   8,90/100g
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
MAKRELA 11,90/100g
KAPR 15,90/100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10kg 39,50/kg
Kuřecí prsní řízek ( balení 2kg ) 105,-/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg ) 29,90/kg

Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 44,50/kg
MALINY mr. – balení 2,5kg 115,-/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g   9,90/ks

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 89,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti   75,-/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg 24,50/kg
Kořenící směsi   45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

BLATENSKÁ  RYBA

ZJEDNODUŠ. KAPR
menší rozměry výřezu
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    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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

KostKa od a do Z
                  s m í š e n é  z b o ž í 
                   Vedoucí: Hana Hamáková 

Nabízíme Vám cenové bomby

Provozní doba po-pá: 8.00-19.00 
so-ne: 8.00-16.00

K

O

S

T

K

A

S M Í Š E N É ZB O Ž Í 

od A    do Z

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu

Školicí středisko a Autoškola Řezáč Blatná

Provádíme pravidelná školení řidičů C, C+E, D, D+E (novinky 
v zákonech a nařízeních 361/2000 Sb., 243/2001 Sb., 262/2006 

Sb., 561/2006 Sb., 165/2014, 111/1994 Sb. a dalších)

Cena za účastníka pravidelného školení nad 3500 Kg je 900 Kč.

Dále provádíme vstupní školení na skupiny C, C+E, D a školení referentů 
(skupina B).

Dále provádíme výuku a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D. 
Vzhledem k novelám zákonů 361 a 247 jsme již upravili výcvikové podmínky 
na skupiny A (povinné cvičiště,  bezdrátová komunikace v helmách…..), 
takže jsme schopni od platnosti novel těchto zákonů, začít výuku v novém 
systému. Na spolupráci se těší Autoškola Řezáč - Blatná

Kontakty Filip Řezáč – 604 636 399
                 Petr Řezáč – 724 023 573

Prodám byt v os. vlastnictví, 2+kk, 
v Březnici. Klidná lokalita v centru, 
43m2, 1.p., s výtahem. Dům je nově 

zrekonstruovaný.
Tel.: 608 136 662
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 - PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE -
 - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

 INTERNET CENTRUM KONET
BLATNÁ - Pivovarská 200 (budova Elektro Expert)

          

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis, 
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí. 

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

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

olivy, vinné i ovocné mošty
Novinky z vinař. BMV, Šabata, Rajhrad, F. Mádl

Meducínka, Šláftruňk, syrob 4 druhy, 
Medovina a Šumav. bylinné od fy Kittl

20 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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek:  pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
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


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:


