
Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.  
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Calderdale. Roggwil. Sarge. Vacha. Važec.

K čemu jsou partnerská města?
Co říká Wikipedie:

Partnerská (družební) města jsou taková 
města, která se i přes své geografické vzdále-
nosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala 
vzájemná kulturní pouta a  kontakty mezi 
svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) 
podobné demografické i jiné charateristiky, 
někdy také podobnou historii. Takováto 
partnerství vedou často k  výměnným stu-
dentským programům a také k ekonomické 
a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v  Ev-
ropě po druhé světové válce jako způsob, 
jak přimět obyvatele k  vzájemnému 
bližšímu porozumění a také jako způsob, 
jak ke všeobecnému prospěchu podpořit 
přeshraniční styky. Nejvíce populární je 
tato koncepce dodnes v Evropě, postupem 
času se však rozšířila i na jiné světadíly, 
což vedlo k  některým velmi zajímavým 
partnerstvím.

Ideu partnerských měst v rámci Evro-
py podporuje od roku 1989 také Evropská 
unie. Ta uvolnila v roce 2003 na podporu 
1300 takových projektů částku 12 milionů 
.eur

Partnerská spolupráce měst, jinými 
slovy town-twinning, je forma dlouhodobé 
mezinárodní spolupráce mezi samosprá-
vami, spočívající v  pravidelném setká-
vání zástupců měst a  jejich občanů. Tato 
spolupráce je většinou podložená oficiálním 
dokumentem (partnerskou dohodou) nebo 
usnesením orgánů města/obce. 

Co říká Svaz měst a obcí:
Partnerská spolupráce jako přirozený 

nástroj mezinárodní spolupráce měst a obcí 
během dlouhé doby své existence prokázala 

svůj přínos pro porozumění mezi národy 
a kulturami. Její přidanou hodnotou je nejen 
živý mezikulturní dialog mezi běžnými obča-
ny, překonávání předsudků mezi národy, ale 
také posilování občanské účasti na veřejném 
životě a podpora občanství a integrace Ev-
ropské unie. 

Má veliký význam pro výměnu zkušeností 
v nejrůznějších oblastech týkajících se života 
města/obce, ať už se jedná o  rozvoj měst, 
sociální oblast, školství, životní prostředí, 
cestovní ruch nebo fungování samosprá-

vy. Samosprávy mohou prostřednictvím part-
nerské spolupráce podporovat ekonomické 
vazby svých podnikatelů s  jejich protějšky 
v  partnerských městech. a  tím pozitivně 
ovlivňovat ekonomický rozvoj svého území 
a regionu.

Twinningové hnutí je jedinečné tím, že za-
pojuje všechny skupiny občanů - od běžných 
občanů, odborníků, podnikatelů, pracovníků 

různých organizací přes účastníky různého 
věku a pohlaví (mládež, ekonomicky aktivní 
občané, senioři, hendikepovaní atd.) až 
po  občanské spolky a  organizace různého 
zaměření. Napomáhá navazovat trvalé přá-
telské i profesní vazby mezi občany, organi-
zacemi, úřady, školami apod., během nichž 
dochází k užitečnému předávání zkušeností. 
Zkušenosti dokazují, že partnerská spolu-
práce měst významně pomáhá v posilování 
občanské zodpovědnosti a zapojení občanů 
do života místní komunity.

Nejedná se tedy o suplování cestovních 
kanceláří. Partnerství má významnější poslá-
ní než umožnit vycestování do ciziny, jak si 

to někteří vykládají. Ta opravdová, fugující 
partnerství existují dlouhá léta mezi mno-
ha městy v západní Evropě, kde cestovat 
kamkoliv nebylo nijak omezeno (jako u nás 
za komunistického režimu). Pravda je, že 
i u nás tehdy formálně partnerská města 
existovala, ale celé partnerství spočívalo 
v tom, že se občas navštívili soudruzi z ve-
dení měst a běžní občané byli zcela mimo. 

Díky partnerství Blatné s pěti evrop-
skými městy se uskutečnilo mnoho růz-
ných akcí, např. na 20 výměnných táborů 
mládeže v Německu, Francii, Švýcarsku, 
Anglii a na Slovensku, sportovní výměny 
s Vachou a Anglií, školní projekty se zá-
kladními i středními školami v Německu, 
Francii, Anglii, Slovensku, Finsku, kontak-
ty mezi zahrádkáři, hasiči, policisty, učiteli, 

pracovníky městských úřadů, prezentace 
našich umělců a řemeslníků a v neposlední 
řadě účast zástupců partnerských měst 
na významných akcích a slavnostech přátel. 

Tak to přece chodí mezi přáteli – navště-
vujeme se “jen tak” nebo při příležitosti svát-
ků či narozenin a nebo, když přítel potřebuje 
naši pomoc nebo naopak.  (pokrač. na str. 9)

Blatná.
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Aktual ity
Ing. Robert Flandera

kandidát za ODS 

Milí spoluobčané, velmi si vážím Vaší 
důvěry, že již třetí volební období mohu 
pracovat v radě našeho města. Proto 

věřím, že mne podpoříte i v kandidatuře 
do Zastupitelstva Jihočeského kraje, kde 
jsem na 12. místě kandidátky Občanské 
demokratické strany, abych i zde mohl 

hájit zájmy občanů Blatné.

Václav Žák
Na  Wikipedii  (t j .  http://cs.wikipedia.org) se o  našem hostu dočtete: 

Narodil se v  Táboře, roku 1967 vystudoval Fakultu technické a  jaderné fyziky ČVUT 
a  po  studijním pobytu v  Anglii pracoval 
jako programátor ve  Výzkumném ústavu 
matematických strojů v  Praze. Roku 1977 
podepsal Chartu 77 a  účastnil se různých 
disidentských podniků, podílel se na založení 
Kruhu nezávislé inteligence i  Občanského 
fóra. Roku 1990 se stal ředitelem odboru in-
formatizace na Ministerstvu školství a podílel 
se na založení vysokoškolské počítačové sítě. 
V  červnu 1990 byl zvolen poslancem ČNR 
za Občanské fórum a pak i místopředsedou 
ČNR. Po rozpadu OF byl členem Občanského 
hnutí a  od  roku 1992 pracoval jako redak-
tor a publicista v časopisech nakladatelství 
Ekonom, v rozhlase aj. Přednášel také poli-
tickou teorii na  Karlově univerzitě v  Praze 
a  na  Univerzitě v  Hradci Králové. Od  roku 
2002 je šéfredaktorem časopisu Listy. 
V letech 2003 až 2009 byl členem Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání a v letech 2006 
až 2009 jejím předsedou.

NASTÁVÁ ČAS BABÍHO LÉTA
Podzim je tady, s  tím nic nenaděláme, 

konec roku se opět přiblížil. Ještě nás však 
čekají krásné dny babího léta a mnohdy i ně-
kolik dní „malého babího léta“ na přelomu 
října a listopadu kolem „dušiček“.

Všechny nás jistě napadá, že při sou-
časném shonu uteče říjen a před námi bude 
opět zanedlouho čas adventu - čas vánoční. 

Samozřejmě že my již nějaký čas přemýš-
líme, jaké novinky pro vás letos připravíme. 
Ano, jako vždycky náš prodej bude v duchu 
staročeských Vánoc, které dokáží navodit tu 
správnou pohodu a probudit i v dnešní době 
trochu toho národního cítění... Je důležité 
vědět, kam patříme a být hrdi na práci a um 
našich minulých generací.

PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ...
jsme tentokrát nazvali náš vánoční pro-

dej, který se bude skládat zejména z tradič-
ních českých vánočních ozdob - drobností 
zhotovených z přírodních materiálů, nebu-
dou chybět perníčky malované i  z  forem, 
vizovické pečivo, slaměné ozdoby, ozdoby 
z  kukuřičného šustí, ozdoby a  svíčky ze 
včelího vosku, keramické ozdoby, ozdoby 

z papíru i látek - kanafasu i modrotisku. Také 
nové motivy a nápady z paličkované krajky. 
Betlémky i papírové, tentokrát nově s poetic-
kými kresbami Jiřího Trnky, doplněné notami 
s vánočními koledami. S kresbami J. Trnky 
vám nabídneme i malá přáníčka a knihy ří-
kadel - jaro, léto, podzim a zima. Staročeské 
pohledy, pohledy Jana Hály a  různá přání, 
a mnoho dalšího... i náš obvyklý sortiment 
obohacený novinkami.

Protože máme v současné době otevřeno 
jen v sobotu, najdete v naší nabídce vánoč-
ní zboží již koncem října, zvláště pohledy 
i  přání. Vánoční prodej jako takový však 
zahájíme až s počátkem adventu, kdy bude 
pochopitelně otevřeno častěji.

PRODEJ sadby MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Medvědí česnek budeme mít v prodeji 

již příští sobotu, tedy 8. října!

MOŠT Z ČESKÝCH JABLÍČEK
Bude v letošním roce opět v naší nabídce 

od konce října.

ŘÍJEN - NA JEDNOM KONCI JEŠTĚ HŘEJE, 
ALE NA DRUHÉM JIŽ MRAZÍ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

POZOR ZMĚNA - BLATENSKÉ LISTY PRO 
OBCE OPĚT V INFORMAČNÍM CENTRU!!!

Od poloviny října se obcím vydávají 
Blatenské listy opět v informačním centru 
města (již  ne v Drogerii Drnek). Zároveň 
se jednotlivá čísla budou platit poloviční 
cenou - 4,- Kč/ks. Proto je nutné, aby 
zástupci obcí nahlásili do  informačního 
centra přesné počty (ks), o které budou 
mít i nadále zájem.

Rybářské závody pro děti - 
rybník Počátek - sádky  

MO ČRS Blatná
MO ČRS Blatná ve  spolupráci s  DDM 

Blatná uspořádaly náborové závody do  ry-
bářských kroužků pro školní rok 2016/2017. 
V pátek 23.9. 2016 se sešlo na sádkách místní 
organizace celkem 17 dětí za doprovodu ro-
dičů. Počasí bylo velmi pěkné. Uloveno bylo 
celkem 25 ks ryb, v délce 526 cm. Největšího 
kapra - 49cm - ulovil Miroslav Šilha, vítězem 
se stal Václav Šmat - ulovil 13 ks, 240cm. 
Na závěr čekal na děti táborák a samozřejmě 
vyhodnocení s pěknými cenami, které věno-
vala MO ČRS Blatná a MěÚ Blatná.
 ks cm
1. Václav Šmat 13 240
2. Sam Dammer 4 114
3. Miroslav Šilha 1 49
4. Štěpán Bulka 1 34
5. Josef Buřič 2 28
6. David Červenka 1 25
7. Dominik Blovský 2 24
8. Jan Polanský 1 12
 25 526
Rybářské kroužky v Domě dětí a mládeže 
v Blatné přibírají nové zájemce.
Co je třeba udělat, abyste získali Rybář-
ský lístek a Povolenku k lovu?
1. Přihlásit se v DDM do rybářského kroužku.
2. Osvojit si znalosti Rybářského řádu ČRS, 

naučit se poznávat ryby, pobřežní rostliny 
a vodní živočichy.

3. Složit Rybářskou zkoušku a získat osvěd-
čení na vydání prvního Rybářského lístku.

V průběhu školního roku na vás čekají sou-
těže Mladého rybáře, soutěže v Rybolovné 
technice, exkurze na výlovy, víkendová sou-
středění a závody.
Přihlášky do kroužků obdržíte v DDM Blatná, 
nebo na: www.ddmblatna.cz
Petru zdar!                                Marie Šebková
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Zprávy
z radnice

Informace o doplnění 
dopravního opatření při 
výstavbě kruhového objezdu
Odbor dopravy informuje, že na základě vyhodnocení dopravní situace 
ve městě po zahájení uzavírky křižovatky u Rychty bylo ke dni 21. 
září provedeno doplnění dopravních opatření následujícím způsobem:
● Vzhledem ke značnému nárůstu frekvence v jednosměrné obytné 

zóně ul. Žižkova, která není pro vyšší intenzitu provozu vhodná (je 
zde malá šířka vozovky se společným provozem vozidel a pěších, 
vč. dětí) byla na  začátku této komunikace umístěna dopravní 
značka „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou 
s textem „mimo dopravní obsluhu“. Dodatková tabulka umožňuje 
vjezd obyvatelům této ulice.

● Ze stejného důvodu jako v ul. Žižkova došlo k omezení dopravy 
i v další obytné zóně, ul. V Podzámčí. Tato komunikace byla do-
časně zjednosměrněna, povolený směr jízdy je od ulice Na Příko-
pech do ulice Pivovarská. Ve směru jízdy od ul. Pivovarská není 
možné ani odbočení směrem do Husovo nábřeží; do této lokality 
bude možné vjet buď z opačného směru ul. V Podzámčí nebo z ul. 
Na Příkopech (od Kaplanky). 

● Pro zlepšení výjezdu z  centra města a  odlehčení provozu v  ul. 
V Podzámčí byla dále dočasně zobousměrněna ulice Na Příkopech. 
Přes most Na Slupi je tak dočasně povoleno jezdit oběma směry. 
Toto opatření je možné mj. vzhledem k již pomalu končící turistické 
sezóně na zámku, kdy ul. Na Příkopech již nebude návštěvníky tolik 
zatížena jako v letních měsících. 

● Došlo k drobným úpravám směrového informativního dopravního 
značení na objízdných trasách.

Všechna výše uvedená opatření byla projednána v dopravní komisi 
města, v Radě města a byla schválena Policií ČR, Dopravním inspek-
torátem Strakonice. 
Vzhledem k aktuálnímu postupu prací na úpravě křižovatky u Rychty 
bylo dále nutné z důvodu bezpečnosti přistoupit k omezení pěšího 
provozu v místě staveniště. Ve směru z ul. Čechova na sídliště mohou 
pěší užít obytnou zónu ul. Žižkova, kde došlo k výše popsanému ome-
zení provozu vozidel. Z ul. Pivovarská na nám. Míru je pěší provoz 
umožněn po schodišti za prodejnou řeznictví. 
Za MěÚ Blatná bych chtěl poděkovat všem občanům za trpělivost 
a respektování dopravního značení, vč. zákazů stání v ul. Topičská, 
Strakatého a Nad Lomnicí. Místo uzavírky i objízdné trasy budou 
i nadále pravidelně kontrolovány Městskou policií i Policií ČR.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Právní úprava nočního klidu
V poslední době byla v médiích rozvířena informace ohledně práv-

ní úpravy nočního klidu. Je potřeba si vyjasnit zásadní pojmy a dopady. 
Noční klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou 

dobu, kterou definuje zákon o přestupcích od 22:00 do 6:00 hodin. 
Noční klid je tedy regulován přímo na úrovni zákona. Porušení noč-
ního klidu je posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku 
a je možno za jeho spáchání uložit sankci (napomenutí, pokutu, zákaz 
činnosti atd.).  Novela zákona o přestupcích mění s účinností od 1. 
října 2016 ustanovení o zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního 
klidu. Obec již nemá možnost udělovat výjimku z doby nočního klidu 
prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce. V  případě 

Blatné tuto výjimku povolovala Rada města Blatná. Ve většině pří-
padů byla výjimka povolována na kulturní akce na základě žádostí 
jednotlivých pořadatelů.

Povolování akcí se nikdy netýkalo rodinných oslav a tomu tak 
bude i nadále.

Od 1.10.2016 je možné  výjimku  stanovit pouze přímo v textu 
obecně závazné vyhlášky, kterou vydává zastupitelstvo města. Proces 
přijímání vyhlášek je poměrně časově náročný. V této vyhlášce by 
musel být uvedený název povolované akce a doba konání.   Má se 
jednat především o události předvídatelné.  

V současné době zvažuje město Blatná, zda je potřeba výše uve-
denou vyhlášku zpracovávat a vydávat.  Je třeba najít řešení, které 
bude v souladu s legislativou ale i se zdravým rozumem. 

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Poděkování
Chtěla bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovat paní Marii 

Ťulpové, kolektivu děvčat z Domova PETRA Mačkov a zaměstnancům 
této instituce, kteří nám vyrobili dva nádherné obrázky vystihující 
město Blatná, které budou zdobit prostory radnice. Jejich díla jsou 
opravdu obdivuhodná, což můžete posoudit sami dle přiložených fo-
tografií anebo se můžete přijít na obrazy podívat osobně na Městský 
úřad Blatná.                      Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Blatná městem růží nebo odpadu?
Již delší dobu mi vrtá hlavou cesta do práce, z práce, do ob-

chodu a vůbec mnohé chodníčky a silnice v Blatné. Vlastně se až 
tolik neliší od jiných chodníků a cest v českých městech, avšak 
na  první pohled vás zarazí to množství odpadků, které se válí 
po zemi. Přitom odpadkový koš, mnohdy prázdný, naleznete o pár 
desítek metrů dál. Nejprve mne napadlo, že to možná vítr odvanul 
z nekrytých košů, někomu možná jen vypadl papírek z kapsy nebo 
z nějakého popelářského auta. Množství špačků od cigaret už ani 
neřeším, i když pro kuřáka není zrovna těžké jej vyhodit do koše. 
Bohužel tento víkend se u polikliniky objevila krabice od  židle 
z obchodu IKEA, která mi dokázala jistý záměr, protože nebyla 
nijak roztrhaná. Kdyby tam majitel alespoň nechal tu židli, ale to 
ne. Na výběr jsem měl ihned několik možností co s tím. Krabici 
jsem prostě odnesl do tříděného odpadu opodál. Další z možností 
bylo nechat ji tam, on se o to někdo postará, avšak to by nás již 
brzy čekalo třeba zvýšení poplatků za odpady, aby město mělo 
na  pracovníky, kteří budou každý den uklízet po  nás. To přeci 
zvládneme sami. Zkuste se při svých pochůzkách Blatnou koukat 
na zem a počítejte každý nedopalek, papírek od bonbónů, lístek 
na autobus, sáček a  soutěžte, který den napočítáte víc. Určitě 
toužíme po  krásnějším městě s  růžemi než s  odpadem. Každý 
tomu může dopomoci.

Petr Chlebec
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Zveme tímto veřejnost do 
naší podnikové prodejny firmy LEIFHEIT v Blatné, 

která bude poprvé otevřena

 
na  adrese:

(budova bývalé prodejny Elektro Jankovský)

ve čtvrtek 29.9.2016 od 9 hodin 
nové

Náměstí Míru 204, 388 01 Blatná 

Vždy o nápad lepší Vždy o nápad lepší

LEIFHEIT s.r.o., Blatná
hledá do hlavního pracovního poměru z důvodu dalšího rozvoje závodu

možnost zajištění školení řidiče motorového vozíku

Zaměstnancům nabízíme:

Nástup možný ihned!

Kontakt:

Jitka Stropnická
+420 389 828 816
+420 727 875 396
jitka.stropnicka@leifheit.com

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / DĚLNICE
SVÁŘEČE / SVÁŘEČKY

OBSLUHU CNC STROJŮ
SKLADNÍKY / SKLADNICE

ŠIČKY NA JEDNODUCHÉ ŠITÍ
ZÁMEČNÍK 

(vhodné i pro důchodce na zkrácený úvazek)

VEDOUCÍ SMĚNY LAKOVNY

-  garanci každoročního platového růstu
-  prémiový systém hodnocení
-  příspěvek na stravování
-  příspěvek na dopravu
-  příspěvek na údržbu pracovního oděvu
-  příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
-  13. plat
-  5 týdnů dovolené
-  zaměstnanecké benefity dle interních pravidel
-  pracovní poměr na dobu neurčitou

LEIFHEIT s.r.o. Blatná – úspěšně hodnotí průběh a atmosféru akce „Den otevřených dveří“
V  pátek  19 .8 .2016 

od  10°° do  16°° hodin  
proběhl již poněkolikáté  
v  sídle výrobní společnosti  
LEIFHEIT s.r.o. v  Blatné 
„DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ“ pro veřejnost spojený 
s  prodejem výrobků. Díky 
krásnému počasí přišlo 
k naší spokojenosti opravdu 

velké množství návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnou si všechny 
naše výrobní i v posledních letech nově vybudované  skladovací haly. 

Každý návštěvník byl obdarován 
nejen malou pozorností ze sortimentu 
výrobků, které firma vyrábí, ale zároveň 
se mohl zaregistrovat v  Info-stánku 
a zúčastnit se  losování o 10 hodnotných 
cen. Vítězi prvních tří nejhodnotnějších 
cen jsou: 1. cena – poukaz na  dovole-
nou v hodnotě 30.000,- Kč – paní Ilona  
Vaněčková / 2. cena – LED televize – paní 
Renata Jansová / 3. cena – jízdní kolo – 

pan Milan Voráč. Gratulace patří nejen těmto třem, ale samozřejmě 
i všem ostatním výhercům.  

Jako již tradičně jsme nezapomněli ani na děti, pro které jsme 
měli připravené vyžití ve formě skákacích hradů, trampolíny a pře-
devším možnosti opět si odnést obrázek na obličeji nebo tetování 
(samozřejmě pouze namalované).

Zároveň bychom chtěli 
poděkovat všem externím 
firmám a jejich zaměstnan-
cům, kteří nám pomohli 
zajistit hladký a  plynulý 
průběh celé akce. Zejmé-
na panu Říhovi (Datlovi) 
a  jeho kolektivu, který pro 
všechny zajišťoval občerst-
vení, kolektivům ZUŠ Blatná 
a mažoretek PREZIOSO, které  předvedly opět svá hezká vystoupení  
a v neposlední řadě i našemu kolegovi panu Kadlecovi, který se po-
staral o technické a hudební zajištění celé akce.

Věříme, že se návštěvníkům celá akce líbila a těšíme se na další 
společná setkání.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Prastarý mlynářský erb se znovu skví v bývalé kráse a důstojnosti
Největší pýchou bývalého mlýna bla-

tenského rodu Scheinherrů je bezesporu 
prastarý erb, zdobící na  dobře viditelném 
místě průčelí stavby. Jeho původ sahá až 
do 12. století, přesně řečeno do roku 1116. 
Za  významný hrdinský čin na  válečném 
poli ho směl užívat jako první mlynář Jiří 
z Doupova. Celou událost popisují záznamy 
v historických análech následovně:

„Léta páně 1116 byl požádán český kníže 
Vladislav I. uherským králem Štěpánem, aby 
obě země mezi sebou uzavřely věčný pokoj. 
Za tímto účelem se sjeli oba vládcové, dopro-
vázeni početným poddanstvem, na uherském 
pomezí.

Tehdy byl však z  končin uherského 
království vyhnán jeden bohaprázdný chlap 
jménem Sok. Ten, chtěje se pomstít za způso-
benou potupu, vzal na sebe úlohu falešného 
posla a obě strany proti sobě popudil. Místo 
věčného smíru tehdy vyvstal obrovský boj 
mezi Čechy a  Uhry. Bojovalo se se střída-
vým štěstím. Najednou se české zástupy 
daly na útěk a ani sám kníže Vladislav, který 
na  bojiště osobně dorazil, tomu nedokázal 
zabránit. Když se již zdálo, že je vše ztraceno, 
skočil mezi dotírající Uhry muž v bílé suknici 
a velké množství jich mečem v půli rozpoltil. 
Tehdy nepřátelé propadli strachu a o překot 
prchali až k městu Budínu.

Po  slavném vítězství předvedli čeští 
rytíři hrdinu před knížete. Byl to mlynář 
Jiří z Doupova. Když se knížeti poklonil, po-
vstal vládce české země a podal udatnému 
bijci ruku. Mlynář teprve tehdy spatřil, že 

ve válečné vřavě přišel o  tři prsty. Nelenil 
však, zmrzačenou ruku otřel o bílou suknici 
a přitom si tři krvavé pruhy udělal. Teprve 
pak podal ruku knížeti.

Kníže nato 
oslovil mlyná-
ře následovně: 
„Díky ti, udat-
ný reku, žes 
nás od  veliké 
hanby zachrá-
nil. Za  odmě-
nu budeš ty 
a  všichni tví 
potomci tvého 
stavu tři červe-
né pruhy v bí-
lém poli erbu 
užívat!“ Záro-
veň jmenoval 
Jiřího z  Dou-
pova správcem 
města Žatce 

a celého českého kraje. Hanebného zrádce 
Soka, který onu strašlivou řež zavinil, kázal 
kníže čtyřmi koňmi roztrhat.“

Letos v  průběhu měsíců června a  čer-
vence došlo z iniciativy restituentů k dlouho 
očekávanému kroku- odborné restauraci 
výše uvedeného erbu na  štítu blatenského 
mlýna, který sem byl umístěn roku 1913. 
Bývalý půvab a důstojnost mu vrátil umělecký 
řemeslník Petr Štěpán z Hajan, jehož ruku 
jakoby vedl duch zemřelého prapředka rodu 
Scheinherrů Jiřího z Doupova. Erb se ihned 

po svém oživení stal cílem jak místních oby-
vatel, tak turistů, kteří ho obdivují a s nadše-
ním fotografují. Souběžně s renovací vzácné 
památky přikročil stávající majitel stavby Jiří 
Scheinherr / 65 let / se svými syny i k opravě 
celého štítu, aby byl strhující dojem úplný.

Sám mlýn je poprvé písemně zmiňován 
už v roce 1609. Roku 1700 vyhořel a od té 
tragické události se mu všeobecně říká 
„Pustý“. Rodina Scheinherrů ho získala 
do vlastnictví roku 1856 a v  roce 1911 ho 
přestavěla na moderně vybavený umělecký 
válcový mlýn.

Mlýn se podařilo udržet v  soukromých 
rukou ještě dlouho po únoru 1948. Teprve 
roku 1959 jej zabrala komunistická moc 
a přidělila JZD. Následně sem svoji pobočku 
nastěhovala společnost „Léčivé rostliny“ 
a mlel se zde šípek. Ještě v roce 1968 byla 
provedena generální oprava turbíny, ale už 
v průběhu 70. let režim nařídil vystěhovat 
veškeré stroje z objektu. Až do roku 1991, 
kdy byl mlýn s  příslušenstvím navrácen 
v restituci zpět rodině Scheinherrů, pak zde 
Jednota skladovala stavební materiál. Dnes 
se v horním patře nachází soukromý byt, do-
lejší prostory slouží soukromému podnikání 
s  hutním materiálem.Odborná restaurace 
mlynářského znaku má pro rodinu Scheinher-
rů zásadnější význam, než by se komu mohlo 
na  první pohled zdát. Symbolizuje (snad) 
definitivní návrat starých práv a  svobod 
jednomu rodu, který se nikdy nebál poctivé 
práce a žil podle božích přikázání.

Vladimír Šavrda

Erb na mlýně rodiny Schein-
herrů po odborné restauraci.

Parkovací stání na sídlišti
V  lokalitě „starého“ 

sídliště v  Blatné došlo 
v  minulosti k  výměně 
popelnicových nádob 
za  větší kontejnery o  ob-
jemu 1.100 l. Nevzhledné 
a  mnohdy rozbité boxy 
na popelnice byly zrušeny. 
Vzhledem k velkému počtu 

parkujících automobilů bylo místo těchto boxů naplánováno cca 20 
nových parkovacích stání.

V současné době jsou hotova 4 nová místa v ulici Nerudova (jed-
nosměrka z ul. B. Němcové), kdy byla rozšířena již dříve vybudovaná 
parkoviště. Další nová místa vznikají Na Bílé husi. Dále budou ještě 
vybudována nová parkoviště U Čertova kamene, v místech mezi ga-
rážemi u sběrného dvora a bytovými domy. Současně s budováním 
nových parkovacích stání dochází i k úpravám chodníků, kdy dojde 
např. k jejich snížení nebo upravení jejich směru.

Turistická zastavení
Město Blatná získalo dotaci na  akci „Turistická zastavení 

v  Blatné“. V  této akci je zahrnuto provedení veřejného osvětlení 

povodňového valu, instalace 
stojanů na kola v centru města, 
instalace informačních tabulí 
a  také vybudování posezení 
s přístřeškem u povodňového 
valu za kostelem.

Jako první bylo uskutečně-
no osvětlení povodňového valu, 
který bude díky tomu v nočních 
hodinách o  něco bezpečnější. Mnozí občané již zaznamenali, že 
v centru města vznikla nová místa se stojany na kola. Jedno takové 
místo přibude ještě v prostoru za obchodním domem Labuť, kde do-
jde zároveň i k poslední úpravě prostoru náměstí J. A. Komenského. 
Věříme, že se lidé naučí stojany využívat a  přestanou svými koly 

ničit veřejnou zeleň či fasády 
domů v  centru města. Bylo 
již také vybudováno posezení 
za  kostelem z  modřínového 
dřeva. Nové posezení určitě 
zpříjemní procházku po okraji 
zámeckého parku a  dopřeje 
příjemný odpočinek. V  rámci 
dotace budou ještě instalovány 

zmíněné informační turistické panely, např. na nám. Komenského, 
u autobusových zastávek apod.

Doufejme, že se posezení či stojany nestanou také terčem vandalů, 
jako tomu bývá zvykem a že poslouží dobře svému účelu.
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Blatenští „Zápaďáci“
Přibývá lidí se zájmem o historii, zvláště o tu národní. A jelikož se již 

řadu let zajímám o náš zahraniční odboj na Západě, tak bych rád při-
spěl svým příspěvkem o několika lidech z Blatné a okolí, kteří bojovali 
v naší zahraniční armádě.

Vilém Buzinkay
Komplikovaná 

válečná anabáze 
Viléma Buzinkaye 
začíná na  Sloven-
sku. Narodil  se 
v  roce 1921 v  De-
víně, v  obci těs-
ně u  hranic s  Ra-
kouskem, a  to mu 
do budoucna udělá 
i  značné potíže. 

Nejprve je jako známý ročník 21 odveden 
na  nucené práce do  Německa, rok stráví 
v Hannnoveru, kde od tmy do tmy pracuje 
na statku u sedláka.

 Po návratu zpět domů na Slovensko pra-
cuje krátce v místním kamenolomu, ovšem 
znovu musí na nucené práce do Herzbergu 
jako dělník. Má být odveden do německé ar-
mády, tomu se brání a po prošetření je odvod 
zrušen, tak se vrací k práci v kamenolomu, 
ale nakonec míří opět k odvodu, dokonce se 
svými dvěma bratry. Důvodem odvodu pro 
úřady je, že po anchlusu Rakouska se Devín 
stal součástí Rakouska a tím i právně Němec-
ké říše, rodina se nepřihlásila ke Slovákům,  
navíc byla donucena podepsat Volkliste, aby 
nebyla vystěhována a  nepřišla o  majetek, 
tudíž musí synové narukovat do  německé 
armády, i  když neumí ani mluvit německy, 
mají defakto status jako sudetští Němci.

 Bratr Karol se dostává na ruskou frontu 
a  zpět se již nikdy nevrací, druhý bratr je 
propuštěn, a  to díky tomu, že je prokázán 
úředně za Slováka, má zapsané jiné bydliště, 
sice ve vsi pár kilometrů za hranicemi, ale to 
stačí. Vilém je tedy od 2.5.1941 v německé 
armádě. Přichází na  výcvik do  Rakouska, 
tam bylo několik desítek tzv. slováko-němců 
– říkalo se jim němečtí negramoti. Prodělal 
pěší výcvik a byl přiřazen do Francie, kde 
sloužil v polní kuchyni.

V prosinci 1941 je převelen do Norska 
k  4.letecké aeskadroně na  strážní službu. 
Zde hlídá budovy, muniční sklady, je dokonce 
několikrát konfrontován s partyzány, kterým 
předává munici. Několikrát uniká za války 
smrti, poprvé právě v  Norsku, když čeká 
na letadlo před dovolenou, s prosbou jej před-
bíhá německý důstojník, pouští jej a  čeká 
na  druhý let, to mu zachrání život, jelikož 
první letadlo je sestřeleno spojeneckým letec-
tvem na fjordem. V létě 1944 je převelen k 5. 
parašutistické divizi, původně jako technická 
služba, ale fronta se přibližuje, a tak jejich 
oddíl posílají přímo na  frontu. 26.7.1944  
v oblasti města Saint Malo je kolona dvakrát 
napadena. Zde podruhé uniká smrti, když sly-

ší blížící se spojenecké stíhačky, spolu s dal-
šími vojáky potmě vyskakují z korby, posléze 
je vůz zasažen a exploduje. Spolu s přítelem 
Aloisem Grocholem z Karviné  v nastoleném 
chaosu utíkají. Chtějí se vzdát Spojencům, to 
se jim po několika dnech podaří, 28.7. jsou 
zajati americkými výsadkáři, zde jim pomůže  
americký Slovák , který jim poradí s dopisem 
a přihláškou k naší zahraniční armádě. Vilém 
Buzinkay tak končí v hodnosti desátníka svoji 
nedobrovolnou službu v  německé armádě 
a  začíná již jeho nový národní boj. Spolu 
s dalšími je převezen lodí přes Středozemní 
moře do Anglie, kde 7.9.1944 oficiálně vstu-
puje do čs. armády. Dostává krycí jméno Willy 
Buk, jelikož při zajetí Němci by mu hrozilo 
zastřelení na místě za vlastizradu.

Po  výcviku je Willy bojově nasazen 
ve Francii u Dunkerque jako zbrojíř a technik 
v polních dílnách. Po návratu do republiky 
se jeho jednotka usídluje v Kasejovivích, zde 
potkává svoji budoucí manželku, po  dvou 
letech se zde žení. Po válce vystřídá několik 
zaměstnání ,ale především pracuje u  Čes-
kých drah. Bydlí v Kasejovivích a posléze se 
usídluje v Blatné. Je pod stálým dohledem 
bezpečnosti, ale není nijak perzekuován. Je 
vyznamenán ČS pamětní medailí se štítkem 
VB a souborem britských kampaňových me-
dailí. Jeho manželka žije v Blatné, syn působí 
v kapele Staří psi.

Vladislav Rusek 
N a r o d i l  s e 

v  roce 1920 v  Pe-
trovicích v  okrese 
Fryštát. Jeho vo-
jenský příběh je 
trochu rozporupl-
ný, každý si musí 
v tomto směru udě-
lat vlastní závěr.

Na   zák ladn í 
škole měl výtečný prospěch, a proto se rozho-
dl pro dráhu učitele. Navštěvuje pedagogický 
ústav v Opavě, ale jen do  1.9.1938. Jako su-
detský Němec nemá ani moc na výběr, a tak 
musí vstoupit do  armády a  přerušit dosud 
úspěšné studium. Po výcviku slouží u 239. 
Infanterie,  jako pěší průzkumník u ženistů. 
Účastní se bojů v Polsku (Glivitze, Wroclav, 
Katowice), ve  Francii obchází s  armádou 
Maginotovu linii přes Vogezy.

Po  dobytí Francie se účastní příprav 
bunkrů v  Normandii. Od  červenece 1940 
do jara 1941 byla divize brána jako rezerva, 
následně přesunuta do Rumunska, aby zde 
jistila naftová pole. Odtud přechází však 
přes Dněstr do bitvy o Kyjev a Kremenčuk, 

dále na Charkov,  dostává se do těžkých bojů 
u Bělgorodu, zde je téměř celá divize zniče-
na. Vladislav Rusek se při průzkumu ztrácí 
ve  vánici v  prosinci 1941. Jeho oddíl činí 
čtyři muži, dva z nich umrznou. Dále bloudí 
vánicí a  zmrzlou zemí s  druhým vojákem, 
až v dálce vidí kolonu aut, padají do sněhu, 
mávají na auta z posledních sil, jsou vytaženi 
na korbu vozu, kde omdlévají. Probouzí je až 
teplo z kamen na korbě a zpěv koled v cizím 
jazyce, jsou to rumunští vojáci stahující se 
od Charkova, je Štědrý den roku 1941.

Rusek je dopraven na  polní obvaziště, 
stále podchlazen s  četnými omrzlinami 
na  dolních končetinách. Na  obvazovišti je 
v ten okamžik asi 6000 raněných, od lékaře 
slyší jen amputovat. Houkání sirény ohla-
šuje letecký útok, jsou přistaveny vagony, 
dobytčáky, vystlané slámou, kdo má ještě 
trochu sil, musí se po svých dopravit dovnitř. 
Vladislav  odjíždí vlakem až ke Lvovou, zde 
pokračuje sanitními vozy do lazaretu a pak 
sanitním vlakem až do Chotěbuzi.

Amputaci se nevyhne, ovšem místo nohy 
jen několik prstů. Následuje dovolená v řá-
dech týdnů a poté  odsun na italskou frontu. 
Je přiřazen k 29. divizi tankových granátníků 
spadající  pod 15.regiment. Opět má pozici 
průzkumníka, hlavním jeho úkolem je však 
strážní činnost a sledování leteckých  svaz-
ků spojenců. Slouží zde s  dalšími šedesáti 
Slezany. Během této služby viděl opakované 
nálety Britů a Američanů, hony na německé 
ponorky v zálivu.

Koncem roku 1944 dochází k ústupu před 
Spojenci, denně ustupují  o 40-50km, přespá-
vají po zákopech a stodolách. Až 20.12.1944 
nedaleko Bologny jsou zajati Kanaďany. Byla 
vůle přejít do zajetí již dříve, ale jejich oddílu 
velel saský důstojník, velký fanatik, nebylo 
možné pod ním dezertovat. Všichni Slezani 
dostali na výběr, integrační tábor v Kanadě 
a  nebo vstup do  čs. armády. Vladislav si 
spolu dalšími  několika muži vybral vstup 
do armády. Byli transportování na jih Itálie 
do Bary, pak lodí přes Maltu, Tanger v Ma-
roku a Gibraltar do Anglie. Plavba trvala 2,5 
týdne. 6.3.1945 nastoupil Vladislav Rusek 
do  výcviku pro radisty k  1. tanková rotě. 
Do bojů ve Francii se však již aktivně neza-
pojí, válka končí, když je uprostřed kurzu.

V květnu 1945 je přiřazen do  jednotky, 
která přebírá stráž demarkační linie ve Lná-
řích, zde se setkává v Kasejovicích na zábavě 
se svoji láskou a budoucí manželkou, shodou 
okolností i  kamarádkou budoucí manželky 
Viléma Buzinkaye. V Kasejovicích několik let 
žije, vyrůstá zde i jeho syn, ale pod tlakem 
úřadů po roce 1948 je nucen střídat zaměst-
nání. Dojíždí jako dělník do  Škody Plzeň, 
poté je přeřazen pro své jazykové znalosti 
do Plané u Mariánských Lázní, kde má funkci 
úředníka u odsunů německého obyvatelstva, 
pak je přemístěn do  Nejdku na  česárnu. 
Na  přelomu 1949/1950 je zatčen, několik 
týdnů stráví ve vazbě v Blatné, pak je pře-
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praven do věznice v Opavě a je obviněn jako 
nepřítel státu, po měsících je však zproštěn 
viny. Musí opět změnit zaměstnání, stěhuje 
s  rodinou do  Severních Čech, kde pracuje 
dále jako dělník v továrně na kaučuk. 

Po  opakovaném nátlaku úřadů je mu 
nabídnuto legálně vycestovat přes německý 
červený kříž do Německa, tuto možnost při-
jímá. Rodina se v šedesátých letech za dosti 
hektický a  přísných podmínek stěhuje, je 
dovoleno si vzít sebou jen 10 kg zavazadel 
na  osobu. S sebou si však odváží i  svou 
uniformu z Anglie a vojenské doklady. V  Ba-
vorsku se setkává po letech se svými rodiči 
a začíná radostnější období života pro celou 
rodinu. Vladislav Rusek byl vyznamenán ČS 
pamětní medailí se štítkem VB. Jeho syn bydlí 
střídavě v ČR a Německu, dvakrát ročně jezdí 
do Kasejovic. 

Josef Pečený 
Josef Pečený se 

narodil v  roce 1922 
v  Zavržicích na  Pří-
bramsku. Jeho otec, 
bývalý legionář z  1.
světové války, pra-
coval u ČSD, v roce 
1940 však umírá 
na následky zranění 
z války. Josef vychodí 
základní školu v Lou-

čimi u  Klatov a  posléze začíná pracovat 
v  první pošumavské zbrojovce ve  Kdyni. 

Plánuje studovat Vyšší průmyslovou školu 
v Plzni a potřebuje získat dostatečnou praxi. 
Na  školu je i  přijat, navštěvuje ji v  letech 
1938-1939, okupace mu však další studium 
překazí, škola je uzavřena, a  tak přechází 
na  obchodní akademii, odkud musí také 
odejít, protože je povolán nastoupit na nu-
cené práce do Německé říše.

Toho času probíhá také nábor do  pro-
tektorátního Vládního vojska, které zastává 
především technickou a  strážní činnost. 
Narukuje tedy do armády a tím se i vyhne 
nasazení na  nucené práce. Po  několika 
letech v Protektorátě je vojsko v roce 1944 
přesunuto do  Severní Italie za  účelem po-
mocné technické podpory pro německou 
armádu a úklidu měst po náletech. Vykonává 
i strážní službu a obrané boje proti italským 
partyzánům. Spolu s 6. praporem je přesunut 
i svobodník Josef Pečený.

Naši vojáci byli mezi Italy velmi oblíbeni 
a  i  když měli bránit sklady a budovy proti 
partyzánům, tak jim spíše pomáhali a řada 
k nim i přeběhla a účastnila se bojů s Němci 
pod jejich velením. Josef Pečený rovněž při 
první příležitosti utíká s dalšími kamarády 
k  italským partyzánům. U  nich stráví jistý 
čas, ale pak se vydává na  cestu přes Alpy 
a Švýcarsko do Francie a hlásí se k čs. za-
hraniční armádě. Pokračuje přes Alžír a Gib-
raltar do Anglie na výcvik, kde je přiřazen 
do výcviku  2.12.1944. S naší brigádou se 
účastní bojů o Dunkerque. V bojích je oceněn 
medailí Za chrabrost. Jako radista a řidič byl 

na velitelském stanovišti při jeho ostřelování 
a jen díky jeho riskantní a bezchybné jízdě 
v radiovoze mezi padajícími granáty, dostává 
velitele praporu i sebe do bezpečí. Po válce 
se usídluje na Blatensku. Vystřídá více za-
městnání. Pracuje jako úředník na  poště, 
dělník v kovohutích, skladník v kovomatu či 
na železnici, nejdříve jako průvodčí, později 
jako pokladní v  nákladní pokladně. Josef 
Pečený byl vyznamenán ČS pamětní medailí 
se štítkem VB, medailí Za chrabrost a odzna-
kem pro střelce z pušky II. třídy. Jeho syn se 
v šedesátých letech odstěhoval na Slovensko 
a stal se inženýrem železniční dopravy.

Závěrem bych chtěl říci, že je potřeba 
hledat kladné vzory v historii pro další ge-
nerace, nezapomínat na to, čím si tito lidé 
prošli a co vše obětovali a jaké měli ideály.

Není možné zde vypsat do podrobnosti 
vše o těchto lidech, ani by se to snad nesluše-
lo. Rovněž není možno zmínit příběhy všech 
těch lidí z Blatenska, kteří se nebáli a něja-
kým způsobem zasáhli do odboje v zahraničí 
či doma. Z vojáků působících na Západě se 
vztahem k Blatné udávám jen stručný výčet 
jmen:  Petr Haferník, Karel Cvach, Josef 
Fantl, Evžen Faja, Rudolf Hanzlík, Václav 
Hanzlík, Robert König, Jan Krčma, Hynek 
Pospíšil… a tak by se dalo pokračovat dále 
i s lidmi z okolních obcí, každý má svůj pří-
běh.. Třeba tedy někdy příště.

Velmi děkuji VUA a Všem rodinám, které 
mi věnovaly svůj čas a že poskytly podklady 
pro tento článek.                             Ladman

9. Westernový den v Domově PETRA Mačkov
V Domově PETRA Mačkov má úspěšná terapeutická práce s koňmi 

již dlouholetou tradici. Vždy jednou ročně domov pořádá tzv. Wester-
nový den. Jeho 9. ročník letos připadl na středu 14.9.2016.

Pozvání přijala tato 
zařízení: DOZP Osek, 
DOZP Zběšičky, Denní 
a  týdenní stacionář 
Duha Písek,   Domov 
Libníč a Centrum soci-
álních služeb Empatie 
Č. Budějovice, Denní 
stacionář pro men-
tálně postižené děti, 
mládež a dospělé Stra-

konice, Klíček Tábor, Sociální pohoda o.p.s. Javorník, DOZP Milíře, 
STROOM DUB o.p.s. a Domov pro seniory Světlo Drhovle. 

Zaměstnanci Domova PETRA Mačkov připravili pro všechny 
zúčastněné opět bohatý program: soutěže s westernovou tématikou, 
přehlídka hipoterapeutických koní a  jejich společné vystoupení 
s klienty domova PETRA, vystoupení mažoretek, kejklíře Vojty Vrtka 
a další. Nechybělo ani výborné pohoštění.  K tanci a poslechu zněla 
v celém venkovním areálu domova country hudba. Krásným slunným 
odpolednem všechny provázela moderátorka Hitrádia Faktor Jana 
Křížová. 

Na financování Westernového dne se podíleli sponzoři, kterým 
patří naše poděkování: MVDr. Viktor Stošek, Servis  Jiří Kolář, Dudák–
Měšťanský pivovar Strakonice a.s., DENTIMED s.r.o., VESAD s.r.o. 
a Laboratoř Písek.

Poděkování samozřejmě 
patří i všem zaměstnancům 
domova, kteří se na přípravě 
celé náročné akce podíleli. 

Odměnou jim bylo, že si 
všichni příjemně strávené 
odpoledne užili a  dobře se 
bavili.

Nyní se už ale těšíme 
na příští rok, kdy proběhne desátý, jubilejní, ročník Westernového 
dne v Domově PETRA Mačkov.
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Historie téměř detektivní
Okresní, místní, Josefa Siblíka nebo městské muzeum?

Při nedávné práci na propagačních ma-
teriálech muzea jsme prozkoumali archiv 
Městského muzea Blatná a kroniky města, 
které jsou přístupné v  Digitálním archivu 
Oblastního archivu v Třeboni. Během pročí-
tání pramenů jsme žasli, čemu všemu čelili 
pracovníci muzea za  dobu jeho existence. 
Ještě větší překvapení nás čekalo při zjiště-
ní, že tato stránka dějin paměťové instituce 
v Blatné není příliš známá, neboť po dlouhou 
dobu byla ukryta právě v nepublikovaných 
kronikách města. Po  celou dobu se nám 
vtírala otázka, na kterou se budeme snažit 
odpovědět v  našem dnešním krátkém pří-
spěvku: „K  čemu slouží muzeum? Proč by 
v městě mělo být muzeum? A proč bylo tak 
často upozaděno?“

Samotná myšlenka vybudování muzea se 
objevila již 27. 12. 1911, kdy byl na městském 
zastupitelstvu schválen návrh jeho založení 
od Josefa Siblíka, Františka Matějky a Fer-
dinanda Hildprandta. Ono muzeum, v pra-
vém slova smyslu, bylo zřízeno až o dalších 
jedenáct let později, v  budově  měšťanské 
školy (dnes ZŠ Jana Amose Komenského). 
Pro potřeby muzea zde sloužily dvě místnosti. 
Především zde byly prezentovány archeo-

logické sbírky 
Josefa Siblíka, 
prvního ředi-
te le  muzea, 
a dary od oby-
vatel Blaten-
s k a .  Ú m y s l 
najít vhodnější 
prostory mu-
zea se proje-
vil již v  roce 
1 9 3 7 ,  k d y 
muselo muze-
um ustoupit 
vzrůstajícímu 

počtu žáků na-
vštěvujících měšťanskou školu. Přestěhovalo 
se tehdy poprvé, a  to do  budovy bývalého 
okresního zastupitelstva (dnes Městského 
úřadu v Blatné).

Samotné sbírky muzea nabývaly během 
let na  počtu. Především jejich instalace si 
vyžadovala další a  větší prostory, které by 
vyhovovaly Okresnímu muzeu. A proto v roce 
1945 došlo k druhému stěhování sbírek, a to 
tentokrát do  Rozdražovského paláce bla-
tenského zámku. Zde zůstaly bohužel ležet 
bez povšimnutí až do roku 1953, kdy byl jak 
zámek, tak i  zámecká obora zpřístupněna. 
Místní národní výbor (dále MNV) povolal 
Josefa Boučka, ředitele školy, aby provedl 
inventarizaci a znovu oživil muzeum. Narazil 
ovšem na dva problémy.

Na  naprosto nevyhovující prostory 
a  na  absenci jakéhokoliv seřazení sbírek. 
Začal sbírky třídit tedy dle vědních oborů 
a zároveň je zapisoval do nové přírůstkové 
knihy. S  nevyhovujícími  prostory se mu 
pokusil vyhovět MNV. Přemístil muzeum 
do Starého paláce, kde jedna místnost byla 
v dezolátním stavu kvůli výstavbě a v dru-
hé započalo odkrývání maleb z 15. století. 
Ke sbírkám se mohl správce muzea dostat jen 
po střeše nebo po příkrých schodech rovna-
jících se žebříku. Přes jeho veškerou snahu 
plnit funkci muzea jako výchovně vzdělávací 
a paměťové instituce, nedokázal přesvědčit 
nadřízené správní orgány o katastrofickém 
stavu muzea, kam zatékala voda, mrzlo 
a  sbírky byly uloženy volně na  schodišti. 
Nakonec pod tlakem vlastní zodpovědnosti 
demonstrativně rezignoval v roce 1957. 

O necelé čtyři měsíce později nastoupil 
Karel Rataj, který taktéž upozorňoval neu-
stále na  stejné problémy. I  přesto dokázal 
vytvořit prozatímní expozici. Úpadek muzea 
byl patrný i na rozhodnutí ONV ve Strako-
nicích z roku 1964, který rozhodl o zrušení 
Okresního muzea. Vzniklo tak pouze místní 
muzeum. V  roce 1967 byly však konečně 
vyslyšeny všechny prosby správců muzea 
a započala oprava střechy zámku. Kvůli tomu 
musely být všechny sbírky opět přemístěny - 
do uvolněné budovy na nám. Míru 212, kde 
zůstaly bez správy až do roku 1972. Téhož 
roku bylo město Blatná upozorněno ONV 
na špatný stav svých sbírek a bylo mu po-
hrozeno jejich zabavením, pokud by nedošlo 
k nápravě. Z hlediska politického by byl pro 
správní orgány takový krok katastrofický, 
a proto byla jmenována inventarizační komi-
se ve složení Václav Bartůšek, Josef Bouček, 
Josef Dvořák a Václav Vadlejch. Tito pánové 
zinventarizovali všechny sbírky a roztřídili je. 
Nicméně k dalšímu kroku již nedošlo. Okresní 
orgány zrušily na přelomu let 1973 a 1974 
místní muzeum a zařadily jej do správy Mu-
zea středního Pootaví jako Památník města 
Blatné. Správcem se stal Václav Bartůšek. 
Po  jeho odchodu nemělo muzeum finance 
na dalšího odborného pracovníka, a tak došlo 
k inventarizaci sbírkového fondu v roce 1976 
a zapečetění depozitáře.

Snad teprve tento krok přesvědčil město 
o potřebnosti vlastního muzea ve své správě, 
neboť tak ztratilo kontrolu nad uchováváním 
a  prezentací vlastní identity. V  roce 1978 
nastupuje Karel Petrán, bývalý pracovník 
Krajské vědecké knihovny v Českých Budě-
jovicích, s hlavním úkolem znovuvybudovat 
stálou expozici v  nově opraveném Starém 
paláci. Tento úkol splnil a  již v  roce 1979 
byla otevřena část expozice s názvem „Blatná 

v  socialistické výstavbě“. Muzeum začalo 
pořádat především krátkodobé výtvarné vý-
stavy. Muzejní výstavy byly pouze ve svátky 
a výročí. Dokončena byla i expozice zabývají-
cí se staršími dějinami města. V osmdesátých 
letech dochází také k  další  inventarizaci 
sbírek, avšak tento plynulý chod byl přetržen 
sametovou revolucí v  roce 1989. Komuni-

stická diktatura padla a  s  ní i  ideologické 
zájmy, které plnila i expozice muzea. V ná-
sledujících letech se zámek, který doposavad 
sloužil jako výstavní prostory, navrátil rodině 
Hildprandtů.

Přes dlouhá jednání a dohody se nako-
nec v roce 2004 otevírá expozice a galerijní 
prostory v budově na nám. Míru 212., kde 
se muzeum nachází dodnes. Z  finančních 
důvodů byli v muzeu pouze dva stálí zaměst-
nanci (Karel Petrán a Stanislava Srbová), což 
bylo nevyhovující vzhledem k zákonům ČR 
a předpokládaným funkcím muzea. Nakonec 
v roce 2012 přešlo muzeum pod příspěvko-
vou organizaci Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná a počet pracovníků muzea vrostl na tři 
(správce sbírek, historik a kurátor výstav).  

Prohlédneme-li si zpětně náš krátký, 
a vzhledem k prostoru neúplný, exkurz do dě-
jin muzea, zůstávají nezodpovězené prvně 
zmíněné otázky. Nejlepší je asi vrátit se ke ko-
řenům, a to k zakladatelům, kteří v muzeu 
viděli instituci uchovávající předměty z mi-
nulosti pro budoucí generace, abychom ne-
zapomínali na svůj domov, svůj původ a svou 
identitu. Všechny totalitní režimy od fašismu 
až po komunismus, které se uchytily v naší 
zemi, jako první sáhly po minulosti, aby tak 
změnily přítomnost. Bohužel produktem 
muzeí a  dalších paměťových institucí není 
nic hmotného, a proto jsou často upozaděny, 
ačkoliv důsledkem jejich úpadku je úpadek 
identity, v tomto případě identity okresního 
města růží Blatné. Zapomeneme-li minulost, 
ztrácíme sami sebe, jako bychom ztratili 
Vánoce, Velikonoce nebo vlastní narozeniny. 
Z druhé strany lidé bez identity jsou tvární 
a snadno ovlivnitelní, neboť jim chybí jejich 
pevný bod v životě. Pokud chceme být zdra-
vou občanskou společností, je nutné rozvíjet 
všechny stránky běžného života a nepodřizo-
vat se komfortnosti nicnedělání.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Interiér muzeu ve Starém 
paláci (J. Bouček 1955).

Muzeum v rozpadající se budově Starého 
paláce (J. Bouček 1955).
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Z jihočeské Blatné do Bruselu - Ve stopě 
poselstva krále Jiřího z Poděbrad

Šestého září se uskutečnil 
v  budově Jihočeského mu-
zea v  Českých Budějovicích 
slavnostní křest publikace 
Jana Havelky, prezidenta Ev-
ropské asociace turistických 
klubů a  čestného předse-
dy Klubu českých turistů, 
„Ve stopě poselstva krále Jiří-
ho z Poděbrad“ s podtitulem 
„Pěšky z  jihočeské Blatné až 
do  Bruselu“. Možná si ještě 
vzpomenete na  slavnostní 
start poselstva v březnu 2009 

z blatenského zámku. Toto poselstvo sledovalo stopu středověkého 
mírového  poselstva, které na počátku druhé poloviny 15. století 
vyslal český král Jiří z  Poděbrad k západoevropským vládcům - 
všichni asi známe ze školy cestu Lva z Rožmitálu a na Blatné z Čech 
až na konec světa. Myšlenka vyslat v době českého předsednictví 
Evropské unii novodobé poselstvo vznikla v Blatné

- Jan Havelka za autory myšlenky v knize označil Blanku Mali-
novou a Janu Hildprandtovou z organizace „Nobiscum Humanitas“ 
a Petra Šebka, tehdy reprezentanta Jihočeského kraje v Bruselu. Že 
se myšlenku podařilo realizovat, na tom má velké zásluhy tehdejší 
hejtman, Jan Zahradník.

Tři měsíce trvající cestu z Blatné do Bruselu pak organizačně 
připravil Klub českých turistů ve spolupráci s několika zahraničními 
turistickými kluby.

Na fotografii ze křtu knihy můžete vidět hejtmana Jiřího Zimolu, 
(který v březnu 2009 s poselstvem z blatenského zámku i vyrazil), 
Jana Havelku, Blanku Malinovou a tehdejšího předsedu KČT Jana 
Stráského, Petr Šebek se kvůli zahraničnímu pobytu nemohl akce 
zúčastnit.

Publikaci můžete zakoupit i v Blatné, v prodejně Kanzelsberger.

Na listopad připravujeme besedu s autorem, Janem Havelkou 
a těšíme se, že se při té příležitosti uvidíme i s Petrem Šebkem.

ZM

K čemu jsou partnerská města?
(pokrač. ze str. 1)

I v oblasti pomoci máme s našimi part-
nerskými městy velmi dobré zkušenosti. 
Po povodních v roce 2002 jsme získali díky 
přátelům z Calderdale vysokou peněžní část-
ku od Britské hospodářské komory a hmotnou 
i finanční pomoc od Roggwilu.

Poslední ukázkovou akcí dobré spoluprá-
ce s partnerským městem byl “Francouzský 
víkend” na zámku Blatná ve dnech 9. - 11. září 
2016. Díky přátelům ze Sargé jsme kromě 
námi připraveného programu měli úžasnou 
možnost seznámit se s mnoha francouzskými 
reáliemi, které nám naši přátelé představili 
na zajímavé výstavě. Viděli jsme, odkud po-
chází vynikající sýry, vína, parfémy, poznali 
jsme Sargé a každý návštěvník mohl ochut-
nat francouzskou specialitu “rijet”, která se 
vyrábí v Le Mans.

Hezké bylo, že program obohatili i Češi, 
žijící ve Francii, výstavy fotografií paní Dalli, 
pana Steinera I písničky Evy Cendors zaujaly 

téměř všechny. Úspěch měla samo-
zřejmě také výstava bretaňských 
obrazů Josefa Synka.

I  předchozí víkendy na  zámku 
jsme pořádali s  vydatnou pomocí 
přátel z partnerských měst. Na “Slo-
venském víkendu” se podílel Važec, 
na  Švýcarském Roggwil a  na  Ně-
meckém Vacha.

Účast lidí z dané země je vždy 
velkým přínosem, protože oni nej-
lépe vědí, jak a co ze své země představit.

Pravda je, že dnes můžeme cestovat kam 
chceme a na vlastní oči vidět památky, které 
jsme dříve znali jen z obrázků a filmů, ale má-
lokdy se nám podaří hovořit s lidmi, vidět, jak 
žijí, případně ochutnat jejich pravý, domácí 
pokrm podle receptu od jejich babičky. 

Opačně, když máme hosty z ciziny, může-
me ukázat, že nejsme žádní chudáci, že leccos 
umíme a máme být na co hrdí.

Blanka Malinová

Na obrázcích vidíme přátele ze Sargé při 
rozdávání ochutnávky “rijetu”, ukázky z vý-
stavy, představující Francii a specielně Sargé 
a na posledním obrázku záběr na tradiční 
sázení stromu v zámeckém parku. 

Na sázení se podíleli pánové Ing.Jaroslav 
Žlábek, generální ředitel firmy Schneider 
Electric CZ, s.r.o., která byla hlavním spon-
zorem Francouzského víkendu, dále pan 
poslanec a bývalý jihočeský hejtman RNDr. 
Jan Zahradník a Patrice Courtin, předseda 
partnerské komise v Sargé.

Dámy na obrázku jsou paní Petra Kaiser, 
předsedkyně partnerské komise z Vachy, 
Blanka Malinová, starostka města Bc. Kate-
řina Malečková a  Jana Germenisová.

Děkujeme všem, kteří akci podpořili, 
kromě firmy Schneider to byl také VISHAY 
ELECTRONIC spol. s r.o.  Komerční banka, 
a.s., Blatenská tiskárna, s.r.o., Jihočeský 
kraj, Město Blatná, Zámek Blatná a všichni 
návštěvníci.
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Kulturní  kalendář
PŘEDPLATNÉ KPH - SEZÓNA 2016/2017 

| PRODEJ ABONENTEK POTRVÁ DO 
27. ŘÍJNA
Předplatné Kruhu přátel hudby (KPH) vám 
nabízí jedinečnou možnost setkat se s hu-
debníky světové úrovně ze všech koutů 
České republiky. Zaručujeme vám stálé a 
nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská 
průkazka je přenosná nebo může být skvě-
lým dárkem pro vaše blízké, ať už jen pro 
potěšení nebo třeba k narozeninám. 
Program a cenu předplatného naleznete 
na www.ckvb.cz

2. 10. NEDĚLE | 09:00 |
VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM PTAC-
TVA: FESTIVAL PTACTVA 2016
Chobot u Blatné, rybník Labuť a okolí
Pořadatel: ZO ČSOP 20/04 Blatná a Jiho-
český ornitologický klub
Sraz je v 9:00 v obci Chobot u Blatné u hři-
ště. Více informací na www.csop.cz/blatna 
nebo na www.blatna-ornitologie.cz

3. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

5. 10. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

7. 10. PÁTEK | 19:00 |
WILLIAM SHAKESPEARE: 
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

I my jsme chtěli uctít letošní 400. výročí od 
smrti Williama Shakespeara, a proto jsme 

zařadili do repertoáru podzimních předsta-
vení hru SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, která je 
jednou ze Shakespearových nejuznávaněj-
ších komedií. Typicky „shakespearovsky“ se 
jedná o vtipnou směs romantiky, pohádko-
vé magie a komických scén.
Příběh podobný snu, v němž kouzlo za-
sáhne do osudů šlechticů, prostých řeme-
slníků i mladých milenců, aby se nakonec 
každý ocitl v realitě, která může být horší 
anebo také lepší nežli sen. Vyhrocené he-
recké situace dokresluje famózní práce se 
světlem, groteskně bombastické kostýmy 
a scéna tak moderní a současná, jak jen si 
dovedete představit. Pořád je to ale hlavně 
Shakespeare.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea

15. 10. SOBOTA | 20:00 |
S.A.S + Absolutní všechno
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: DROPS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 10. PÁTEK | 19:00 |
OÁZA KLIDU
DS Radomyšl
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Komediálně laděný příběh o pětici dříve 
narozených občanů naší republiky, jež 
prožívají svůj podzim života v domově pro 
seniory.
Předprodej (od 26. 9.): infocentrum Blat-
ná, recepce Městského muzea

30. 9. PÁTEK | 20:00 |
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Komedie /drama v českém znění | ČR 2016 
| 75min | 100 Kč

5. 10. STŘEDA | 19:00 |
BOŽSKÁ FLORENCE
Životopisný / komedie / drama v původ-
ním znění s titulky | USA/VB 2016 | 110min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

6. 10. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie/drama / životopisný v českém 
znění| Francie 2011 | 112min | 20Kč

12. 10. STŘEDA | 19:00 |
SEDM STATEČNÝCH
Akční / western v původním znění s titulky 
| USA 2016 | 130min | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 120 Kč

14. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie v českém znění | ČR 2016 | Mláde-

ži přístupný | 120 Kč

16. 10. NEDĚLE | 15:00 |
STRAŠIDLA
Rodinný / komedie / pohádka v českém 
znění | ČR 2016 | 113min | Mládeži přístup-
ný | 90 Kč

3. – 7. 10. | ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍ 
AKCE TÝDEN KNIHOVEN 
Po celý týden registrace nových čtenářů 
na rok zdarma
Amnestie upomínek pro zapomnětlivé
Nově záložky nazvané TIP NA DOBROU 
KNIHU, sloužící jako poutač na zajímavé 
knižní tipy od čtenářů. Pokud někoho kni-
ha zaujme natolik, že by ji rád doporučil i 
ostatním, bude mít možnost tyto záložky 
zařadit do regálu ke knize. 

4. 10. ÚTERÝ | 07:00 |
KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD: BEROUNSKO 
- krajem Oty Pavla
odjezd od ubytovny Tesly v 7:00.
Přihlašovat se lze v Městské knihovně.

11. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a háčkujeme do-
plňky pro podzimní a zimní sezónu 
Tentokrát mohou přijít nejen ti, co je jim 
dobře v knihovně, ale i milovníci módy.

Dětské oddělení

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

3. – 7. 10. Po celý týden hlasování o nej-
hezčí obrázek soutěže NAMALUJ PRÁZD-
NINY, která proběhla v září. Výherce do-
stane malý dárek.

7. 10. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNIČKA: PLAVBA 
ŠKOLNÍM ROKEM
Máš nějaké předsevzetí na tento školní 
rok? Přijď si složit papírovou lodičku a na 
něj napsat svoje přání. Třeba se Ti splní.

1. 10. SOBOTA | 13:00 – 20:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK
Komunitní centrum + Husovy sady
Program:
13:00 – 17:00 | Bleší trh | terasa, velká klu-
bovna, KCAŽ
13:00 – 15:00 | workshop výroby květino-
vé vody | terasa, velká klubovna, KCAŽ
16:00 | improvizovaná módní přehlídka 
prodejců a jejich skvostů | terasa, KCAŽ
19:00 | Tajuplný včelí svět | stínové diva-
dlo | Husovy sady
Zavítejte na blešák v Komunitním centru, 
ať už jako návštěvníci nebo jako prodej-
ci. Máte-li doma produkty vlastní výroby, 
oblečení, kterého se chcete zbavit, staro-
žitnosti a jiné cetky, přijďte je nabídnout 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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PŘEDPLATNÉ KPH - SEZÓNA 2016/2017 
| PRODEJ ABONENTEK POTRVÁ DO 
27. ŘÍJNA
Předplatné Kruhu přátel hudby (KPH) vám 
nabízí jedinečnou možnost setkat se s hu-
debníky světové úrovně ze všech koutů 
České republiky. Zaručujeme vám stálé a 
nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská 
průkazka je přenosná nebo může být skvě-
lým dárkem pro vaše blízké, ať už jen pro 
potěšení nebo třeba k narozeninám. 
Program a cenu předplatného naleznete 
na www.ckvb.cz

2. 10. NEDĚLE | 09:00 |
VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM PTAC-
TVA: FESTIVAL PTACTVA 2016
Chobot u Blatné, rybník Labuť a okolí
Pořadatel: ZO ČSOP 20/04 Blatná a Jiho-
český ornitologický klub
Sraz je v 9:00 v obci Chobot u Blatné u hři-
ště. Více informací na www.csop.cz/blatna 
nebo na www.blatna-ornitologie.cz

3. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

5. 10. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

7. 10. PÁTEK | 19:00 |
WILLIAM SHAKESPEARE: 
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

I my jsme chtěli uctít letošní 400. výročí od 
smrti Williama Shakespeara, a proto jsme 

zařadili do repertoáru podzimních předsta-
vení hru SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, která je 
jednou ze Shakespearových nejuznávaněj-
ších komedií. Typicky „shakespearovsky“ se 
jedná o vtipnou směs romantiky, pohádko-
vé magie a komických scén.
Příběh podobný snu, v němž kouzlo za-
sáhne do osudů šlechticů, prostých řeme-
slníků i mladých milenců, aby se nakonec 
každý ocitl v realitě, která může být horší 
anebo také lepší nežli sen. Vyhrocené he-
recké situace dokresluje famózní práce se 
světlem, groteskně bombastické kostýmy 
a scéna tak moderní a současná, jak jen si 
dovedete představit. Pořád je to ale hlavně 
Shakespeare.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea

15. 10. SOBOTA | 20:00 |
S.A.S + Absolutní všechno
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 10. SOBOTA | 21:00 |
Koncert: DROPS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

21. 10. PÁTEK | 19:00 |
OÁZA KLIDU
DS Radomyšl
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Komediálně laděný příběh o pětici dříve 
narozených občanů naší republiky, jež 
prožívají svůj podzim života v domově pro 
seniory.
Předprodej (od 26. 9.): infocentrum Blat-
ná, recepce Městského muzea

30. 9. PÁTEK | 20:00 |
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Komedie /drama v českém znění | ČR 2016 
| 75min | 100 Kč

5. 10. STŘEDA | 19:00 |
BOŽSKÁ FLORENCE
Životopisný / komedie / drama v původ-
ním znění s titulky | USA/VB 2016 | 110min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

6. 10. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie/drama / životopisný v českém 
znění| Francie 2011 | 112min | 20Kč

12. 10. STŘEDA | 19:00 |
SEDM STATEČNÝCH
Akční / western v původním znění s titulky 
| USA 2016 | 130min | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 120 Kč

14. 10. PÁTEK | 20:00 |
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie v českém znění | ČR 2016 | Mláde-

ži přístupný | 120 Kč

16. 10. NEDĚLE | 15:00 |
STRAŠIDLA
Rodinný / komedie / pohádka v českém 
znění | ČR 2016 | 113min | Mládeži přístup-
ný | 90 Kč

3. – 7. 10. | ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍ 
AKCE TÝDEN KNIHOVEN 
Po celý týden registrace nových čtenářů 
na rok zdarma
Amnestie upomínek pro zapomnětlivé
Nově záložky nazvané TIP NA DOBROU 
KNIHU, sloužící jako poutač na zajímavé 
knižní tipy od čtenářů. Pokud někoho kni-
ha zaujme natolik, že by ji rád doporučil i 
ostatním, bude mít možnost tyto záložky 
zařadit do regálu ke knize. 

4. 10. ÚTERÝ | 07:00 |
KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD: BEROUNSKO 
- krajem Oty Pavla
odjezd od ubytovny Tesly v 7:00.
Přihlašovat se lze v Městské knihovně.

11. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a háčkujeme do-
plňky pro podzimní a zimní sezónu 
Tentokrát mohou přijít nejen ti, co je jim 
dobře v knihovně, ale i milovníci módy.

Dětské oddělení

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

3. – 7. 10. Po celý týden hlasování o nej-
hezčí obrázek soutěže NAMALUJ PRÁZD-
NINY, která proběhla v září. Výherce do-
stane malý dárek.

7. 10. PÁTEK | 15:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNIČKA: PLAVBA 
ŠKOLNÍM ROKEM
Máš nějaké předsevzetí na tento školní 
rok? Přijď si složit papírovou lodičku a na 
něj napsat svoje přání. Třeba se Ti splní.

1. 10. SOBOTA | 13:00 – 20:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK
Komunitní centrum + Husovy sady
Program:
13:00 – 17:00 | Bleší trh | terasa, velká klu-
bovna, KCAŽ
13:00 – 15:00 | workshop výroby květino-
vé vody | terasa, velká klubovna, KCAŽ
16:00 | improvizovaná módní přehlídka 
prodejců a jejich skvostů | terasa, KCAŽ
19:00 | Tajuplný včelí svět | stínové diva-
dlo | Husovy sady
Zavítejte na blešák v Komunitním centru, 
ať už jako návštěvníci nebo jako prodej-
ci. Máte-li doma produkty vlastní výroby, 
oblečení, kterého se chcete zbavit, staro-
žitnosti a jiné cetky, přijďte je nabídnout 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

ostatním.
Pokud byste měli zájem o prodejní mís-
to, je NUTNÉ SE NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI 
DO 30. ZÁŘÍ NA MAIL: mrazova@ckvb.cz 
nebo na tel: 604 723 646. Vstupné dobro-
volné

4. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
LiStOVáNí: KAFE A CIGÁRKO 
(Marie Doležalová)
Historky z hereckého podsvětí
Kavárna, KCAŽ
Celorepublikový projekt LiStOVáNí je cyk-
lem scénických čtení, který představuje 
každý měsíc zajímavé a aktuální knihy. 
Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce 
/ Comeback / Stardance), autorka knihy 
Kafe a cigárko, si začala psát blog, jen tak 
pro radost a pro své kolegy z divadla, aby 
je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko zača-
lo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie 
nadála…
Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. 
K prodeji kniha podepsaná Marií Doležalo-
vou (z ceny 320 Kč jde 20 Kč na Nadační 
fond Pomozte dětem). Vstupné: 70/50 Kč.

6. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 

11. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL
KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných uči-
lišť jihočeského kraje, která je určena pře-
devším žákům 7. - 9. tříd základních škol a 
jejich rodičům. Vstup volný.

12. 10. STŘEDA | 18:00 |
SMRT - PŘECHOD DO SVĚTLA
Kavárna, KCAŽ
Posláním tohoto setkání je nahlédnout, co 
se asi děje, když opouštíme tělo, když „pře-
cházíme jinam“ a pomoc zbavit se strachu 
ze smrti. Přednáší Ing. Vladislava Břacho-
vá. Vstupné 80/50 Kč.

13. 10. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 

14. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
VÁCLAV ŽÁK
Evropská unie mezi USA a Ruskem
Velký sál, KCAŽ
Václav Žák je publicista, signatář Charty 
77, bývalý poslanec a místopředseda Čes-
ké národní rady a do května 2009 zastával 
post předsedy Rady pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání. Vstup volný.

19. 9. – 31. 10. |OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY TGM
Výstava související s akcí Maraton přání, 
která se uskutečnila v květnu na letním 
stadionu. Výstava je přístupná po dobu ko-
nání akcí v Komunit¬ním centru. Program 
naleznete na www.ckvb.cz.

1. 10. – 20. 12. | GALERIE SPEKTRUM |
JARMILA ŠMERHOVÁ: NATURA
Schodiště a 1. patro, KCAŽ
Výstava je přístupná po dobu konání akcí 
v Komunit¬ním centru. Program naleznete 
na www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa  17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZIN- 
  CE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 | 
TRÉNINK PAMĚTI 55+
Velká klubovna, KCAŽ
3. října začínají další lekce tréninku pamě-
ti s lektorkou Annou Langmajerovou, pro 
muže i ženy starší 55-ti let. Cena: 50 Kč/
hod. Zájemci ať se hlásí na mail spouro-
va@ckvb.cz nebo 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.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  
tel. 606 655 713

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.

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

17. 9. – 13. 11. | ÚT – NE | 10:00 – 
17:00 |
DANA KYNDROVÁ: RITUÁLY NOR-
MALIZACE, ODCHOD SOVĚTSKÝCH 
VOJSK
FRANTIŠEK DOSTÁL: VŠEDNÍ DNY 
FRANTIŠKA DOSTÁLA
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií dvou předních českých 
představitelů dokumentární fotografie.

17. – 18. 9. + 24. – 25. 9. + 1. – 2. 10. | 
SO+NE | 10:00 – 17:00 |
JOSEF PTÁČEK: ZEMĚ KRÁSNÁ
Starý palác, zámek Blatná
Nevšední pohledy na českou kulturní his-
torickou krajinu objektivem Josefa Ptáčka.

2. 9. – 10. 10. | MICHAL DVOŘÁK: 
BLATNÁ HLEDÁČKEM NÁPLAVY
Infocentrum, Blatná
Výběr „domácích“ fotografií pro Blatenský 
fotofestival od člena fotoklubu KAMFO 
Blatná.

11. 10. - 11. 11. | ARTWALL 
STRAKONICE: DOMA 
Infocentrum, Blatná
Výstava fotografií od sedmi autorů ze Stra-
konicka ve spolupráci s pouliční galerií 
Artwall Strakonice. Fotografové se zapoji-
li do veřejné výzvy na téma DOMA, které 
bylo hlavním tématem letošního Blaten-
ského fotofestivalu.

28. - 30. 10. | PÁ – NE |
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ 
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
Komunitní centrum (KCAŽ) + zámek Blatná
Program:
28. 10. | 18:00 | Robert Balzar – Dílna 
jazzového kontrabasu s ukázkami | KCAŽ 
Blatná
28. 10. | 19:30 | Koncert One day - u příle-
žitosti vydání nového DVD One day | KCAŽ 
Blatná
29. 10. | 19:00 | Koncert: Kontrabasový 
recitál k poctě Františka Pošty a Zdeňka 
Bendy | Krysztof Firlus, Filip Waldmann, 
Rastislav Sokol a orchestr Akademie sv. 
Václava hrají skladby G. Bottesiniho, J. K. 
Vaňhala, S. Kusevického | zámek Blatná | 
KONCERT KPH
30. 10.| Koncert vítězů Mezinárodní kon-
trabasové soutěže Fr. Simandla | zámek 
Blatná
Kompletní program sledujte na www.
ckvb.cz

 Výstavy

 Těšte se
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sport
Představuje se 
oddíl stolního 
tenisu TJ Blatná

Již dlouhá léta funguje a prospívá oddíl 
stolního tenisu v  Blatné trošku v  pozadí 
vědomí veřejnosti. Je to škoda, protože v sou-
časnosti má již 6 týmů, které hrají pravidelně 
registrované soutěže. „A“ tým spolu s béč-
kem bojují v divizi, „C“ a „D“ hrají krajskou 
soutěž a „E“ spolu s „F“ týmem svádí souboje 
v  okresním přeboru. Domácí zápasy jsou 
hrány v tělocvičně ZŠ Komenského a všichni 
fanoušci jsou na tyto zápasy srdečně zváni 
(boční vchod směr posilovna p. Pojera). Béč-
ko hraje 2.10. od 10:30 s týmem KST Orel 
Č.B. „A“ a déčko 5.10. od 18:00 s mužstvem 
Elektrostav Strakonice „D“. Budeme Vás 
i nadále informovat o výsledcích a termínech 
zápasů.
Soupisky jednotlivých týmů:
A: Černý Jiří, Vavřinec Matěj, Maňhal Daniel, 

Langer Aleš.
B: Špeta Michal, Trefný Jan, Rojík Marek, 

Fleissig Jan.
C: Ounický Pavel, Kallmünzer Luboš, Lukáš 

Ondřej, Mach Ladislav.
D: Mls Pavel, Kostner Jiří, Mls Jiří, Štědroň-

ský Jiří.
E: Balík Tomáš, Jánský Luděk, Hornát Jo-

sef, Pavel Jindřich, Schmid Petr, Vokroj 
Zdeněk.

F: Mls Pavel st., Šišková Věra, Sedláčková 
Helena, Vonášek Jan, Kaiser František, 
Haštava Andrej, Sedláček Michal, Solar 
Pavel.

Dne 17.9. se v Hradci Králové uskutečnilo 
Mistrovství ČR TP, kde se Kallmünzer umístil 
na 3. místě v kategorii 10 a 2. místo obsadil 
ve čtyřhře.

21.9. Cehnice B – TJ Blatná F 9:9 (Vo-
nášek 4, Šišková 3, Sedláčková 1, čtyřhra).

21.9. TJ Blatná E – TJ Třebohostice B 
16:2 (Jánský 3, Hornát 3, Pavel 2, Balík 2, 
čtyřhra, 5x skreč).

Výsledky dalších zápasů našich týmů 
v nové sezoně

Zveme vás na další utkání našeho Á týmu a to v sobotu 8/10 2016 od 16 hodin, 
soupeřem budou fotbalisté ze Sezimova Ústí. V neděli  2/10 2016 od 16 sehraje své do-

mácí utkání B tým, soupeřem budou fotbalisté TJ Lom,  Á tým zajíždí 2/10 2016 do Milevska.

Tabulka 1. A třídy mužů
Muži „A“ Blatná – Hradiště 3:2 (2:1) Mišiak, Kůst, Hrubý

Muži „B“ Stř.Hoštice – Blatná 5:2 (0:1) Martínek, Písařík

Ženy Blatná – VS Plzeň 2:6 (0:5) Vajsová, Stadlerová

Dorost  Blatná/Bělčice – Vimperk 3:3 (2:0) na p.k. 5:6 Říha Jiří 2x, Antoš

Žáci st. Protivín – Blatná 0:6 (0:3) Říha a fořt. L. po 3

#
         Klub                                              Z       V       R       P              S             B

1. Dražice                                              7        7       0        0             28:9         21

2. Blatná                                          7       5      1       1            19:6        16

3. Bernartice                                         7        5      1        1             13:4         16

4. Prachatice                                         7        4      2        1             14:5         14

5. Týn /Vlt.                                            7        4      1         2             14:11       13

6. Sokol Sez. Ústí                                 7        3      1        3             13:10       10

7. Vacov                                                7        3      0        4             14:16         9

8. Vodňany                                            7        2      3        2             10:13         9 

9. METEOR Tábor                                 7        3       0        4               9:13         9

10. Chýnov                                            6        2       2        2             11:10         8

11. Nová Ves - Brloh                              7       2       0        5             12:25         6

12. Vimperk                                           6       1       1        4             14:17         4

13. Hradiště                                          7       1       0        6               9:19         3

14. Milevsko „“B                                   7       0       0        7               1:23         0

Minulé kolo:
Muži „A“ Nová Ves, Brloh – Blatná 0:6 (0:3) Mišiak 3x, Čadek Filip, Říha Stěpán, Hrubý

Muži „B“ Blatná – Radošovice 8:0 (4:0)
Písařík 3x, Peleška 2x, Soukup, Prokopec, 
Merašický

Ženy Příbram – Blatná 6:2 (2:1) Nagyová 2x

Dorost  Osek/Sedlice – Blatná/Bělčice nehráno přeloženo na 28.9.  10,00

Žáci st. Blatná – Dobrá Voda B/Třeboň B 3:1 (2:1) Habada, Pícha, Říha Vítek

Středoškolský 
pohár v atletice

Dne 20. 9. 2016 se na  lehkoatletickém 
stadionu v  Blatné uskutečnil Corny pohár, 
tedy okresní kolo přeboru středních škol 
v atletice, které již tradičně pořádala SOŠ 
Blatná ve spolupráci s AŠSK a s DDM Stra-
konice a  místní TJ. Celkem se zúčastnilo 
deset družstev ve dvou kategoriích chlapců 
i  dívek ze sedmi středních škol v  okresu 
Strakonice. Kategorii dívek i chlapců letos 
ovládlo Gymnázium Strakonice, keré postou-

pilo do kola krajského. Atleti a atletky SOŠ 
Blatná obsadili 3. místo. V kategorii chlapců 
se z žáků SOŠ Blatná nejvíce dařilo Lukáši 
Pluskalovi, který zvítězil v  běhu na  400m 
v čase 56,1 s. Miloš Drůba obsadil v kouli 3. 
místo s výkonem 11,57 m. Třetí skončil také 
Marek Bartheldy ve výšce s výkonem 164 cm. 
Druhé doběhlo štafetové družstvo ve složení 
Maňaska-Tkadlec-Chadima-Pluskal. 

Z dívek SOŠ Blatná obhájila loňské vítěz-
ství v kouli Tereza Šípová s výkonem 10,41 m 
(nový rekord SOŠ Blatná). Tereza vrhla 3 kg 
koulí o 2 metry více než její soupeřky! Aneta 
Vargová obsadila 3. místo ve výšce (136 cm). 
Všem atletům a atletkám děkujeme za skvělé 
nasazení a reprezentaci školy a všem, kteří 

se podíleli na organizaci (tělocvikářům, roz-
hodčím, DDM Strakonice, správci stadionu 
atd.) patří dík za přípravu vydařených atle-
tických závodů. 
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SPORTOVNÍ SHOW v SOŠ Blatná! 
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 10:00 až do 17:00 do areálu Střední 

odborné školy Blatná (V Jezárkách 745) přicházely stovky dětí spolu 
s pedagogy i bez nich, s rodiči, prarodiči i kamarády a odcházely 
s úsměvem a propoceným tričkem a hlavně se zážitky ze sportovní 
RoadShow, kterou pro děti a mládež z Blatné i okolí nachystala SOŠ 
Blatná. Na venkovním hřišti agentura provozující roadshow „Jižní 

Čechy olympijské“ nainstalovala stanoviště s trenažery na veslování, 
cyklistiku, box, softbal, sektory na skok vysoký, vrh koulí, senzory 
na měření běhu na 60m, rychlost i přesnost kopu fotbalovým míčem, 
ale i badminton či skákací hrad (kupodivu nadšeně využívaný nejen 
těmi nejmenšími…). To ale nebylo zdaleka všechno, organizátoři 
z SOŠ Blatná navíc nachystali hřiště na volejbal i basket, sportovní 

střelbu z airsoftové pistole, autodráhu, ukázky tance s hůlkou (ve spo-
lupráci s mažoretkami Prezioso Blatná), ukázky juda (s blatenskými 

judisty), ve spolupráci 
s  DDM Blatná také 
florbal, šipky a  slac-
kline, v učebnách vý-
početní techniky si 
zájemci vyzkoušeli 
propojení vlastního 
pohybu s  počítačem 
v  různých sportech 
animovaných na plát-
ně v  tzv. „kinectu“. 
Velkou atrakcí byl 
„bumper ball“ neboli fotbálek v zorbingových koulích, na který stály 
zájemci dlouhé fronty. Před budovou domova mládeže byly vystaveny 
nádherné motocykly a v budově bylo k dispozici skvělé občerstvení 
s venkovním posezením pod stromy. K prohlídce byl otevřen celý areál 
školy a v sále školy bylo promítání informací o škole a informační 

letáčky o studiu všech tří maturitních oborů (Informační techologie 
– informatika v ekonomice, Elektrotechnika – elektronické počítače 
a Obchodní akademie). Za nádherného počasí se sportovního dne 
zúčastnili žáci blatenských základek i ZŠ z okolí (například ze Sedlice, 
Bělčic ale i třeba z Mirovic), ale i děti z MŠ a zájemci z řad široké 
veřejnosti a samozřejmě i studentky a studenti SOŠ Blatná, kteří spolu 
s pedagogy zajišťovali i organizaci akce. Kromě zmíněných partnerů 
akce patří poděkování i Městu Blatná, zejména panu místostarostovi, 
za spolupráci při přípravě akce. Příští září by se měla konat repríza 
(zřejmě i s ještě větším využitím místních „zdrojů“). Mnoho fotografií 
ze sportovní RoadShow v SOŠ Blatná najdete na webu školy www.
blek.cz v části „fotogalerie“ případně přímo na https://www.zonerama.
com/sosblatna/Album/2073585  

Běžce v Kocelovicích neodradil ani vytrvalý liják
Kocelovice - Mokré prokletí připra-

vil „nebeský ministr počasí“ účastníkům 
oblíbeného běžeckého závodu Kocelovice- 
Hornosín- Kocelovice / 6, 7 kilometru /, 
jehož jubilejní 10. ročník se konal v sobotu  
17. září. Borce všech věkových kategorií však 
psí klimatické podmínky nezastrašily. Právě 
naopak. Na  náročnou trasu po  asfaltovém 
koberci se vydalo úctyhodných 44 závodníků. 
Taktovku hlavního organizátora jako vždycky 
třímal pevně v ruce chalupář Martin Holan, 
který také potrápil nožní svalstvo a  plíce 
na závodní dráze coby rovný s rovnými. Akci, 
která obec Kocelovice vetkla do  širokého 

povědomí / nejen / sportovní veřejnosti, opět 
finančně podpořila místní samospráva.

Výsledky: Kategorie M1- 1. Zdeněk 
Zeman z  Blatné, 2. Ondřej Hulač z  Buzic, 
3. Radek Matas z  Blatné. Kategorie M2- 
1.Radek Valíček z  Oseka, 2. Petr Fouček 
z Protivína, 3. Jiří Diviš z Českých Budějovic. 
Kategorie M3- 1. Dušan Bartoš z Písku, 2. Jiří 
Jansa z Písku, 3. Jaroslav Pudil ze Strakonic. 
Kategorie M4- 1. Václav Valíček ze Strako-
nic, 2. Miloslav Brabec z Rokycan, 3. Josef 
Navrátil ze Strančic. Kategorie M5- 1. Václav 
Šejbl z Písku, 2. Jan Svoboda z Příbrami, 3. 
Jaroslav Putschogl z Písku. Kategorie Z1- 1. 

Mirka Malá z Hornosína, 2. Anna Siváková 
z Nových Mitrovic. Kategorie Z2- 1. Ivona 
Procházková z Blatné, 2. Hana Říská z Ko-
celovic. Kategorie Z3- 1. Alena Pudilová ze 
Strakonic, 2. Dana Svobodová z  Příbrami. 
Dětská kategorie- 1. František Vetešník 
z Kocelovic, 2. Marek Jeníček z Kocelovic, 
3. Jan Vetešník z Kocelovic.

Jedna běžkyně závod ze zdravotních 
důvodů nedokončila.

Dojmy a  zajímavosti z  úst některých 
účastníků kocelovického běhu přineseme 
v příštím čísle Blatenských listů.

                                Vladimír Šavrda
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Tenisové novinky z TC Vitality Březnice z.s.
S novým školním rokem se pomalu blí-

ží konec letní tenisové sezóny, která byla 
v  březnickém tenisovém klubu TC Vitality 
velmi pestrá na různé tenisové a sportovní 
akce. V jarních měsících (květen a červen) 
reprezentovalo klub a město Březnici celkem 
9 závodních družstev všech věkových katego-
rií. Drtivá většina hráčů a hráček, kteří hájili 
„barvy“ našeho v klubu v soutěžích družstev, 
jsou našimi odchovanci a proto nás velmi těší, 
že 5 družstev se umístilo ve svých soutěžních 
třídách do 3. místa. Družstvo starších žáků, 
ve  složení Tomáš Gjašík, David Hybrant, 

Adam Veselý, Sa-
muel Procházka, 
Filip Kohn, Jan 
Kas ík ,  Tomáš 
Trčka, Natálie 
Veselá, Pavlína 
Švejdová, Anna 

Smíšková a Kateřina Homolová, postoupilo 
do vyšší soutěže (1. třídy). Velkou radost nám 
udělali také malí minitenisté, ve složení Nela 
Šináglová, Aneta Janouchová, Ella Smíšková 
a  Justýna Kozáková, kteří se probojovali, 
z celkového počtu 24 družstev z celého stře-
dočeského kraje, mezi 8 nejlepších družstev. 
Také v mládežnických turnajích jednotlivců 
dosáhli někteří naši hráči a hráčky několika 
cenných úspěchů. Mezi nejúspěšnější a nej-
aktivnější zde patřili Anna Smíšková, Petra 
Šoffrová, Laura Spendra, Nela Hanzlíčková, 
Veronika Poláková, Sára Tešková, Nela Šiná-
glová, Karel Tetaur, Petr Stichenwirth, David 
Hybrant a Tomáš Gjašík.

Jako každé letní prázdniny, tak i  letos, 
bylo celé léto v  TC Vitality Březnice z.s. 
„rušno“. Proběhlo zde mnoho mládežnických 
tenisových turnajů a velký zájem byl o různé 
tenisové a  sportovní kempy (tenis, fotbal, 
zumba, aerobic, aj.). Komplexnost našeho 

areálu, včetně ubytovacích kapacit, láká 
stále více zájemců o  pořádání sportovních 
kempů a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. 
Z těchto důvodů bychom chtěli od příštího 
roku v našem areálu otevřít JIRI VESELY 
TENNIS ACADEMY, která by nabízela 
tenisovou přípravu zájemcům ze zahraničí 
a současně by umožnila i společné tréninky 
s českými dětmi.

Členská základna v  našem tenisovém 
klubu každoročně pravidelně roste. V součas-
nosti má klub cca. 180 aktivních členů, což se 
projevuje ve stále větším zájmu o pravidelný 
a kvalifikovaný trénink v TENISOVÉ ŠKO-
LE JIŘÍHO VESELÉHO, která dlouhodobě 
s klubem spolupracuje.

V  pondělí 3.10. 2016 od  16.00 
do 18.00 hod. se bude u nás konat tra-
diční podzimní nábor dětí a  mládeže 
do  tenisové školy. Náboru se mohou zú-
častnit i dospělí zájemci o pravidelný teni-
sový trénink. Každý účastník náboru obdrží 
plakát českého daviscupového reprezentanta 
a odchovance našeho klubu Jiřího Veselého 
s  vlastnoručním podpisem. Více informací 
najdete na www.tenisova-skola.cz.

V podzimních měsících (přelom listopadu 
a  prosince) se bude v  našem klubu konat 
AUTOGRAMIÁDA S  ČESKÝM DAVIS-
CUPOVÝM REPREZENTANTEM JIŘÍM 
VESELÝM,  odchovancem našeho klubu. 
Součástí této akce bude i besídka s  Jirkou 
o  životě profesionálního tenisty a  možnost 
pro děti zahrát si s ním několik úderů přímo 
na tenisovém hřišti. Přesný termín autogra-
miády bude zveřejněn v  regionálním tisku 
a na www.tenisova-skola.cz  v průběhu mě-
síce listopadu.

Stanislav Veselý, TC Vitality Březnice z.s. 
manažer klubu

Tradiční turnaj v nohejbale letos trochu oslabil
Chobot - S citelným oslabením se letos 

museli vyrovnat pořadatelé tradičního nohej-
balového turnaje v Chobotě. Dříve událost 
kosmických rozměrů, kde si to rozdávalo 
minimálně deset, ale i víc sestav, letos trochu 
povadla jako zpívající květina v péči pyšné 
princezny Krasomily. Na zářijový turnaj se 
dostavilo pouhých pět manšaftů, a  tak se 
aspoň hrálo dvoukolově. Kvalita jednotlivých 
výměn a úroveň celého turnaje tím však roz-
hodně neutrpěly. Přítomní dříči a bouchači 
nabídli divákům unikátní podívanou, za kte-
rou by se nemusely stydět ani vyšší soutěže.

Pomyslnými vavříny se nakonec ozdobili 
kanonýři z  Blatné. Domácí uhájili stříbro, 
na medailovou stupnici se ještě vešli zdejší 
chalupáři, kteří si dali název „Poláci“. Ne-
populární bramborovou si vybojovali hasiči 
z několika sborů Blatenska, kteří se v duchu 
hesla „Proletáři všech zemí, spojte se“ 
semkli pod revolučním praporem „Amatéřy“  

/To ypsilon na konci není tisková chyba ani 
chyba autora!/. Na  spodním místě výsled-
kové tabulky se ocitli přes perfektní výkony 
zástupci party „Bar“ z Blatné.

Ve s n i c e 
C h o b o t  j e 
proslulá jako 
bašta hasič-
ských ideá-
lů. Náramně 
dobře se tady 
d a ř í  i   n o -
hejbalu,  se 
kterým jsou 
místní spor-
tovci spjati 
tak nějak by-
tostně. Zdejší 

nohejbalovou osobností je bezesporu Miloš 
Kadlec, který pouhým zjevením na hrací plo-
še vyvolává u soupeřů mrazení v zádech. Má 

velkou zásluhu na tom, že chobotský nohejbal 
patří k  extratřídě. „Zatím hrajeme okresní 
soutěž, zisk medailí je dost patrný,“ nechává 
se slyšet nohejbalová autorita s „hromovou“ 
nohou, „Usilujeme o  postup do  okresního 
přeboru. Ligu válí kluci už patnáct let.“

A  čím byla způsobena letošní absence 
týmů, které tady už jaksi zdomácněly ? „Čtyři 
z nich se odhlásily doslova na poslední chvíli. 
Svou roli sehrál fakt, že se ve stejné datum 
konalo víc turnajů a některé stálice v termínu 
užívaly dovolenou s  rodinami,“ vysvětluje 
Miloš Kadlec.

Ale dobří holubi se vracejí a  určitě se 
vrátí příště i mistři nožních útoků s  tvrdý-
mi lebkami. Už proto, že organizace tady 
funguje na výbornou a v Chobotě také mají 
více než důstojné zázemí v podobě luxusního 
sportovního areálu.

Vladimír Šavrda

Vítězové měli pádný důvod 
usmívat se do hledáčku  

fotoaparátu.
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           Sbor dobrovolných hasičů Skaličany, 
          Osadní výbor Skaličany 

         a  

                FK KOZEL Skaličany  
         

                 pořádají  
            v rámci skaličanského posvícení  

5. ročník FOTBALOVÉHO KLÁNÍ 

Skaličany - sobota 8. října 2016 
na louce za Bártíků 

Sobotní program:  
(časy jsou přibližné a budou upraveny podle konce turnaje družstev) 

    9:00 hod.  Nástup družstev + turnaj v malém fotbale  
 

  13:00 hod.  Turnaj jednotlivců v exekuci a chytání penalt 
 

  16:00 hod.  Vyhlášení výsledků, volná zábava     

        17:00 hod.  Hudební produkce k poslechu i tanci - KAREL  
   Neděle 9. října 2016  

  
 

  13:00 hod.  Posvícenské exhibiční utkání „O zlatou kosu“ 
       Staří Kozli (35+) vs. Kozlíci (hráči do 35 let + ženy) 

Občerstvení zajištěno 

Akce se koná jako vždy za každého počasí  

Účastníci se mohout těšit tradičně na netradiční  
odměny od sponzorů  
fotbalového klání! 

Přĳďte se bavit, přĳďte si zahrát, přĳďte poklábosit, občerstvit se, prostě přĳďte pobejt na skaličanské posvícení!  
TURNAJ DRUŽSTEV UZAVŘEN (FK Kozel, Blatná výběr světa, (J)Elita Vacíkov, Nová růže Drahenice, AFK Rozmetač) 

Informace  na tel: 605 164 959 (V. Cheníček),  email: mech75@seznam.cz 

 Kde:  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17 
Spálená 727, Blatná (budova bývalého STEKA ) 

     V kolik: od 11:00 do 16:00 hodin  

Kdy: 4. října 2016 
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Svět kolem nás
(dokončení z minulého čísla)

Nákup těchto „investic“ se stal světovým 
trendem. Platilo heslo, že deriváty jsou skvělé 
a kdo je nemá, nejde s dobou. Například banky 
v malém Islandu investovaly do nákupů všechen 
kapitál a k jejich záchraně musel je stát dotovat 
z majetku svých občanů, jak se stalo i v  jiných 
zemích… Vina  byla svalena na vládu jako obvykle 
i jinde  a tím byl v očích lidí dostatečně odhalen 
pravý viník celé krize.

Stejně tak, jako se to bankám osvědčilo v roce 
1929, v roce 2008 po zjištění bezcennosti investic 
a tím obrovských ztrát, začaly velké banky křičet, 
že nutně potřebují k udržení hospodářství státu 
a jeho chodu okamžitě obrovské sumy peněz, ji-
nak se zastaví veškeré dění  a stát zkolabuje.  Na-
příklad v Americe  vyčíslily velké banky obrovské 
sumy dolarů, které jim byly okamžitě poskytnuty, 
hlavně z uložených peněz občanů. Akce proběhla 
rychle během dvou až tří dnů, přičemž nebylo 
možno zkontrolovat a prověřit požadované sumy 
peněz a příčiny „krachů“ těchto bank…

Nad celou rychlou akcí se jakoby uzavřela 
voda… Nikdo se tak nedozvěděl, které banky 
a v jakých obnosech se obohatily… Padnout bez 
proplacení hlášených ztrát, se nechala pouze 
jedna obrovská banka v  USA, firma Lehnam 
Brothers proto, že v době ohlášení svých ztrát 
odeslala ještě třem bankám v Izraeli 400 miliard 
dolarů. Je zjevné, že světovým bankám tak přitek-
ly obrovské sumy peněz, čímž  také stoupla suma 
majetku malého počtu lidí, vzhledem k celkovému 
majetku lidí na Zemi.

Majetek světových bank podporujeme i my, 
náš stát,  vlastním nehospodařením, které bych 
nazval žitím „po nás potopa!“  Dluh našeho státu 
každým rokem stoupá, žijeme a jíme „na dluh“, 
který stále zvyšujeme a velkým bankám platíme 
vysoké úroky, takže jim stoupá „bezpracný zisk,“  
Každý náš občan včetně novorozeňat, dnes dluží 
bankám obrovskou částku 169 tisíc korun!! Podle 
tisku stoupnul náš dluh  již na 1,691 bilionů ko-
run! Pro představu:  l miliarda je tisíc milionů, l 
bilion je tisíc miliard. Je nás přes l0 milionů, proto 
na každém leží dluh skoro 170000 korun!  Budou 
volby, tak se znovu rozdávají peníze, bez ohledu 
na  potřebu úsporně hospodařit a  při dobrém 
výsledku snižovat dluh i placení úroků… Opakuje 
se to stále. Státy Evropy jsou obdobně zadluženy 
a krach se jednou musí provalit vinou samotných 
států, nebo potřeb světových bank. Visí nad námi 
„Damoklův meč“!

Nakonec je třeba se jenom ptát: Uvědomí si 
politici hospodářskou skutečnost našeho státu 
i Evropy,  a také nutnost rozetnout nordický uzel 
neúměrného zvyšování bohatství světa v rukou  
hrstky mocných?                                            F.K.

 

uu  ppřříílleežžiittoossttii  ppoossvvíícceenníí  vv  oobbccii..  
: KKaapplliiččkkaa  vv  DDrraahheenniicckkéémm  MMáállkkoovvěě 

: 88..  1100..  22001166  oodd  1166  hhooddiinn 

BBoohhoosslluužžbbuu  ppoovveeddee  RR..  DD..  TThhLLiicc..  MMaarrcciinn  PPiiaasseecckkii  

  bbllaatteennsskkáá  ffaarrnnoosstt..  

V sobotu 8. 10. 2016
se koná v buzickém hostinci  

U ČILÁKA
další ze série mariášových

turnajů

JIŽANSKÉHO POHÁRU
Prezentace od 12.00 hodin
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            Seznam kroužků a klubů DDM Blatná
                                    Palackého 652

                                                                 Rozvrh pro školní rok 2016 / 2017
www.ddmblatna.cz

den kroužek vedoucí časový rozvrh poznámka místo

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou Šabatková Vlasta 10.00-11.00 senioři DDM 26.9.
Paličkování Vrbová Emilie 14.30-16.30 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek A., Srb Luboš 17.00-18.00 od 6. tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek L., Vacek Vl., Mls J. 17.45-20.45 od 7 let Sokolovna 19.9.
Fitness Kratochvílová Milena 19.00-20.30 mládež, dospělí DDM 3.10.
Sportovky pro kluky a holky Janků Jana 15.00-16.00 od 6 let DDM
Výtvarný ateliér Janků Jana 16.30-18.00 děti,mládež,dospělí DDM
Šipky Mašek P., Kilián Zd. 16.30-18.30 od 1. tř., mládež, dospělí DDM

Úterý Zdravotní cvičení Šabatková Vlasta 10.00-11.00 senioři DDM 27.9.
Turistický výletník Marcela Šebková 14.30-16.00 od 3. tř. DDM, výlety
Patchwork Hůrková Ivana 15.00-17.00 děti, dospělí DDM
Klub Obzor /hry,sport,táboření/ Srb L., Janků J. 15.30-16.30 od 3. Tř. DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.15-17.15 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.15-18.15 od 2 let DDM
Powerjoga Čadková Anna 19.00-20.30 mládež, dospělí DDM 4.10.
Atletika Mlsová J.,Loudová I. 17.00-18.30 děti  od 5-ti let letní stadion 6.9.

Středa Rehabilitační cvičení s Miluší Šindelářová Miluše 10.00-11.00 senioři DDM 5.10.
Rybářský Šebková M. 13.15-14.15 od 2. tř. DDM 5.10.
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30-18.00 od 2. tř. DDM 5.10.
Počítače Hlinka Karel 14.30-16.00 od 1. tř. DDM 5.10.
Keramický Jánská Klára 14.30-16.00 od 3. Tř. DDM 5.10.
Keramický Jánská Klára 16.00-17.30 od 3. Tř. DDM 5.10.
Hasičský Vaněk Vladimír 16.00-20.00 od 1. Tř. Has. zbroj. 7.9.
Florbal Srb Luboš 20.00-21.30 mládež Těl. SOŠ 21.9.
Balanční cvičení Kratochvílová Milena 19.00-20.30 mládež, dospělí DDM 5.10.
Astronomický Hlinka Karel 16.00-17.30 od 1.tř. DDM 5.10.
Orientální tance Štěpánková Kateřina 17.30-19.00 dospělí, mládež,děti DDM 7.9.
Fotokroužek + fotoklub BlaFo Šebková Marcela 16.00-19.00 děti,mládež,dospělí DDM 7.9.
Youtubering 15.00-16.00,16.00-17.00, děti, mládežod 4. tř. SOŠ 5.10.
Dramatický Janků Jana 14.30-15.30 od 2. tř., mládež, dosp. DDm 5.10.
Letecký modelář Loula Petr 15.00-17.00 od 3. tř. DDM 5.10.

Čtvrtek Klub Kapřík 09.00-11.30 0 - 6 let DDM
Pohybové hry Zbíralová Šárka 14.00-16.00 od 1. tř. ZŠ Sedlice
Rybářský Šebková Marcela 13.30-14.30 od 2. tř. DDM
Aerobic Peršínová Lenka 16.00-17.30 od 4. tř. DDM 29.9.
Florbal Michalová M. ,Synek A. 16.30-17.30 1.-3. tř. Těl. ZŠ JAK
Judo Kocourek L., Vacek V., Mls J.  17.45-20.45 od 7 let Sokolovna 22.9.
Jóga Šabatková Vlasta 17.30-19.30 dospělí DDM 29.9.
Atletika Mlsová J., Loudová I. 17.00-18.00 od 5-ti let Letní stadion 1.9.
Florbal Bělčice Mašek Pavel 16.00-.18.00 od 1. tř. sokolovna Bělčice  
Patchwork pro holky Hůrková Ivana 15.00-17.00 od 3. tř. -1x14dnů DDM
Cvičení na redukci nadváhy Šimečková Hana 19.30-20.30 neomezeně DDM 29.9.
Klub Archa Srb L., Fousová P.,Rybová J.Piaseckim M.   16-17,17-18 od 1. tř. DDM

Pátek Výtvarný 1.-4.tř. Voborníková Pavla 14.30-16.00 1.-4.tř. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00-17.30 od 3. Tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela 13.30-14.30 od 1.tř DDM
Taneční školička Ratajová Iva 16.00-17.00 4-8 let DDM 30.9.
Stolní tenis Rojík M., Ounický P. 17.30-19.30 od 3. Tř. Těl. JAK 23.9.
Hasičský Hajany Zíková Edita 17.00-19.00 od 1. tř. klubovna Hajany

Přihlášky k vyzvednutí v DDM Blatná, Palackého 652 tel. 383422134, 723235058
   ke stažení na  www.ddmblatna.cz

  První schůzky začínají v týdnu od 26. 9. 2016   Platbu za kroužek uhraďte do 30.10.2016

telefon: 383 422134

Krajské volby u nás v Blatné
Blíží se termín voleb do krajského zastupitelstva, 

a domů jsme dostali sadu hlasovacích lístků pro jiho-
český kraj. Je jenom na nás, zda se voleb zúčastníme, 
vždyť v  dnešní době nás nikdo nenutí. Já osobně se 
zúčastňuji každých voleb, i když u voleb  do senátu se 
značnou nechutí.  Jsem příznivcem a sympatizantem 
Babišova hnutí ANO, a  při volbách do  Poslanecké 
sněmovny dostalo a  příště opět dostane toto 
politické seskupení určitě můj hlas. Zcela jinak je 
to u  mne při volbách do  krajského zastupitelstva. 
Zde pro mne není rozhodující politická příslušnost, 
ale znalost místních lidí a  potřeba toho, aby naše 
město mělo na kraji své zastoupení. Z hlasovacích 
lístků jsem zjistil, že Blatná má několik kandidátů 
z různých politických stran a to z  leva až do krajní 
pravice. Snažme se proto, aby alespoň někteří z nich 
uspěli, a mohli v krajském zastupitelstvu hájit zájmy 
našeho města. Já osobně budu (i  jako příznivec 
hnutí ANO) volit ČSSD s tím, že zakroužkováním budu 
upřednostňovat místostarostu města pana Pavla 
Ounického. Předpokládám, že se k mému rozhodnutí 
přidá celá moje rodina. Pavla znám od jeho útlého 
mládí, vždyť vyrůstal v naší ulici. Spolupracoval jsem 
s ním když pracoval na MěÚ, velice dobře si vedl jako 
vedoucí střediska tepelného a bytového hospodářství 
a je dle mého názoru i dobrým místostarostou. Jsem 
přesvědčen, že jeho případné zvolení bude pro naše 
město přínosem. Snažte se i Vy vybrat a upřednostnit 
svého případného kandidáta!  

Na závěr chci připomenout, že tento článek nebyl 
s panem Ounickým konzultován, a ten (pokud vyjde) 
si jej přečte až ve vydání BL.

Spokojený důchodce - Petr Novotný
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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

Každý pátek od 10.00 do 12.00
Pro každého  příchozího 20 minut  
právního poradentství zcela ZDARMA
a to v jakékoliv věci.

Hrazeno ze zdrojů realitní kanceláře 
A-Z Diamond reality s.r.o.

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná
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Prodám atypický dvoupodlažní byt 
5+1 (148 m2) v Blatné  

v cihlovém domě bez výtahu, 50 m od 
náměstí.  

Užitná plocha spodního patra 103 m2 + 
lodžie, užitná plocha podkroví 43 m2.  

Možnost nastěhování: dle dohody

Kontakt: 725 660 903

Sběratel - koupím katalogy, fotogra-
fie, pohledy K  FIRMĚ JAN BÖHM 

BLATNÁ.
mail: herbamicus@gmail.com,
tel: 775525423 (pouze SMS).

O B R A Ť T E  S E  N A  A K R E D I T O V A N O U  
V Ý Ž I V O V O U  P O R A D K Y N I  B C .  L U D M I L U  

M A T O U Š K O V O U  T E L . :  7 7 7 9 4 5 4 1 4  

Pronajmu GARÁŽ 
(dlouhodobě)

v lokalitě „Topič“
500,- Kč/měs.

Tel.: 773 681 958
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NAŠE SLUŽBY PRO VÁS
Provádíme:

●  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav, interiérů aut – mokrou 
i suchou cestou

● RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH – broušení, drátkování, voskování, 
pastování, lakování VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Čistící stroje též k zapůjčení.
Objednávky na adrese: Petr Maňaska, Krátká 1174, mobil 776 270 415

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

POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

P Ř I J M E
- vedoucího pracovníka na zpracování a odbavování zakázek

Požadujeme: znalost německého jazyka a práci na PC

- ženy na dvousměnný provoz
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301

- pracovníky na domácí práci
(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)

INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 739 691 440
- nabízíme také možnost výdělku studentkám

(jednoduchá práce s papírem – po domluvě ve všední den i v sobotu)

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj závod ESTA
Blatná pracovníka na pozici:

● výrobní technolog - strojař
- hlavní pracovní poměr,
- VŠ strojního zaměření, 
- praxe výhodou,
- komunikativní znalost AJ nebo NJ,
- ochota a možnost cestovat do zahraničí. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, firemní benefity a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na Zdena.Erbenova@vishay.com.

  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY  ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROTY

WWW.G-INVEST.CZ
HYPOTÉKA JIŽ OD  1.29 %

775 124 900

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

Přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozice:

► čalouník
► truhlář
► pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle
383 412 310, 603 142 319
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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:

INTERNET CENTRUM 
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ  383 809 555  info@konet.


