
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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Zasvětil život škole
Prvorozený syn mlynáře Vojtěcha Šilhy Václav se narodil v čer-

nívském mlýně roku 1896.
Absolvoval píseckou reálku, střední školu zaměřenou na mate-

matiku a přírodním vědy a rozhodl se věnovat učitelství.

Je proto zcela přirozené, že po  několikaleté učitelské praxi 
na obecné škole vykonal odborné zkoušky z matematiky, kreslení a rý-
sování a stal se technickým učitelem. Inklinoval však více k naukám 
společenským, a proto složil i odborné zkoušky z češtiny, zeměpisu 
a dějepisu. Byl nadaný, pracovitý, zvídavý, celý život se vzdělával.

Širší veřejnost na sebe upozornil až v Sedlici, kde vyučoval na měš-
ťanské škole. Na počátku třicátých let se toto městečko úspěšně roz-
víjelo. Dne 16. srpna 1931 byla slavnostním projevem poslance Vojty 
Beneše, bratrem tehdejšího ministra zahraničí, otevřena nová budova 
Masarykovy obecné a měšťanské školy, funkcionalistické dílo plzeň-

ského architekta Františ-
ka Fíny, které realizoval 
stavitel Václav Rainer ze 
Strakonic. Představova-
la tehdy nejmodernější 
školní budovu na  celém 
Blatensku. V její blízkosti 
vyrůstala vila Zdeňky 
Havránkové, která zís-
kala sedlický velkostatek 
po smrti Jiřího Kristiana 
Lobkowicze v roce 1932. 
O dění v Sedlici v té době 

pilně informoval Václav Šilha čtenáře Blatenských listů.
V  sedlickém kostele působil jako varhaník. Doprovázel hrou 

na varhany při mši i  vynikající zpěváky, například operní pěvkyni 
Martu Krásovou z Národního divadla. Byl tu, zejména mezi mláde-

ží, velice oblíben, 
jak o  tom svědčí 
diplom, který mu 
udělilo místní sdru-
žení republikán-
ského dorostu.

U č i t e l o v á n í 
v  Sedlici ukončil 
ve  školním roce 
1933-34, protože 
složil inspektorské 
zkoušky a byl usta-
noven okresním 
školním inspekto-
rem v Novém Měs-
tě nad Metují a pak 
v Sušici.

Dne 27. 6. 1939 v Horách Matky Boží uzavřel sňatek s Miladou Chlup-
sovou, dcerou krejčího a váženého měšťana blatenského, a stal se tak 
i švagrem akademického malíře Jana Hály. Manželství zůstalo ale bezdětné.

V Sušici byl za války v inspektorské funkci v obtížné pozici, vždyť 
měl tchána jako starostu blatenského Sokola vězněného v nacistickém 
koncentračním táboře Buchenwald. Po skončení německé okupace 
byl přeložen na měšťanskou školu do Blatné.

Tady se potom zcela věnoval škole. 
Vzal si na starost organizaci sběru léčivých 
rostlin a různých přírodnin /kaštanů, žaludů 
a  podobně/, jemuž obětoval veškerý volný 
čas. Učil svědomitě a  předával tak své 
vědomosti, znalosti a  dovednosti mládeži. 
Na rozdíl od svého bratra Josefa, který byl 
elegán, oblíkal se dosti prostě, rádiovku 
ve třídě nikdy z hlavy neodložil. Žáci s ním 
užili hodně legrace, i když se dovedl někdy 
nad nespravedlivostí rozhorlit, měli ho rádi. 
Všichni mu říkali „Venoušek“.

Opatřil si osobní automobil Č-43049, 
který mu žáci museli občas roztlačovat. Stal 
se kromě paní učitelky Marie Seidlové, dojíž-
dějící do školy z rošické hájovny svou tatřičkou, prvním vlastníkem 
tohoto dopravního prostředku v učitelském sboru. Později se po městě 
projížděl na motorovém kole značky Pionýr.

V roce 1955 byl v důsledku pracovního vyčerpání stižen srdeční 
chorobou a donucen odejít do invalidního důchodu. Psal pak městskou 
kroniku a organizoval pro občany vlastivědné zájezdy. V jednu zářijo-
vou neděli 1960 k autobusu nedošel. Byl nalezen na chodníku mrtev.

Jeho tělesné pozůstatky jsou uloženy na  novém blatenském 
hřbitově.

Jiří Sekera
Fotoarchiv autora

Jan Kurz
a Městské muzeum Blatná

Fara a kostel v Černívsku.

Škola v Sedlici.

Diplom udělený Václavu Šilhovi.

Václav Šilha v mladých 
letech.
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Aktual ity
Pozvánka na promítání 
o ptácích na Blatensku

Ornitologové ze ZO Českého svazu 
ochránců přírody Blatná zvou na promítá-
ní fotografií a  povídání pro veřejnost: 
„Ptactvo Blatenska a lidé (aneb jak ptá-
kům škodíme a jak můžeme pomáhat)“ 
ve  čtvrtek 1. prosince 2016 od  18:00 
do sálu v suterénu SOŠ Blatná (V Jezár-
kách 745). Promítání navazuje na veřejnou 
členskou schůzi ZO ČSOP Blatná, blíže viz 
weby www.csop.cz/blatna nebo www.blatna-
-ornitologie.cz  

Uvidíte většinou na Blatensku pořízené 
fotografie většiny druhů ptáků, které lze 
v okolí Blatné vidět a přijde řeč i na problé-
my, které s námi mají ptáci (skleněné plochy, 
změny krajiny a problémy s potravou i místy 
k  hnízdění, doprava, elektrické rozvody, 
otravy, hluk a přesvětlená města atd…) nebo 
naopak kdy to s ptactvem máme těžké my lidé 
(a nemusí jít jen o znečistěné okno či sako 
či předčasné probuzení urputně zpívajícím 
kosem). Dojde i na pár rad, jak v přírodě čím 
dál víc ovlivněné lidmi ptákům život usnadnit 
a určitě i na informace o blatenském čapím 
páru, který v Blatné 8 let zimoval, ale loni 
i letos zase na zimu z Blatné odletěl. Samice 
(poznatelné dle černého kroužku) byla letos 
v  Blatné pozorována naposledy v  polovině 
září. Snad se stejně jako loni opět v březnu 
vrátí a znovu vyhnízdí. Blíže o blatenských 
čápech na webu www.csop.cz/blatna v části 
„čapí otužilci“

Také se dozvíte o  chystaných akcích 
ZO ČSOP pro veřejnost na rok 2017, třeba 
o tradičních a oblíbených vycházkách jako je 
Vítání ptačího zpěvu nebo podzimní Festival 
ptactva. 

Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
 

PROGRAM: 
- čertovské vystoupení žáků I. stupně 

- tvořivé dílny s prodejní výstavou 
- vánoční občerstvení 

 

Základní škola J. A. Komenského v Blatné spolu se  
Spolkem rodičů a přátel školy vás srdečně zvou na 

	  V PÁTEK 2. PROSINCE 2016 OD 15 HODIN 
V BUDOVĚ ŠKOLY 

	  

SVATÝ KLIMENT (23: 11.) ČEKÁ AŽ CO KA-
TEŘINA (25. 11.), PAKLI BUDE ZIMA 

Začíná ADVENT, krásný tajemný před-
vánoční čas, pokud se nenecháte strhnout 
novodobým předvánočním „šílenstvím“. Ano, 
není to vůbec jednoduché vymanit se době, 
která vyžaduje své... Ale pokud se vám to 
povede, určitě to stojí za to!

„PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ...“

Minulou sobotu jsme již zahájili le-
tošní vánoční prodej ve stylu STAROČES-
KÝCH VÁNOC, na který vás tímto ještě 
jednou všechny srdečně zveme. Letošní 
nabídku jsme se snažili obohatit o řadu 
novinek.  Nabízíme drobné ozdoby z pří-
rodních materiálů, keramiku, kované 
zvonky i svícny, dřevěné výrobky, šperky, 
růžence, vánoční vůně, františky, kera-
mické ovečky - zvonečky,  pohádky, ří-
kadla, koledy, originální pohledy i přání, 
malované perníčky aj., běžný sortiment 
uměleckého řemesla a také jmelí .Stejně 

jako každoročně budeme ještě postupně 
naši nabídku do Štědrého dne doplňovat.
V prosinci bude otevřeno ve středu, v pá-
tek a v  sobotu,  poslední týden  téměř 
denně.
Pokud budete mít přání mimo otvírací 
dobu, nebojte se nás kontaktovat, jistě 
se domluvíme.
www. lidove-remeslo.cz, mob. 736765747, 
(E. Fučíková)

SVATÁ KATEŘINA PEKLO ZAMYKÁ, NEBE 
ODMYKÁ

SVATÁ KATEŘINA ZAKAZUJE SE SMÍCHEM, 
SVATÝ ONDŘEJ POD HŘÍCHEM

PROSINEC-LI MÍRNÝ JE, ZIMA PAK V LED-
NU KRALUJE

PŘICHÁZÍ-LI ZAJÍC JIŽ V PROSINCI DO ZA-
HRADY, NASTANE TUHÁ ZIMA VŠADY

PROSINEC ROK KONČÍ, ALE ZIMU ZAČÍNÁ

  Eva Fučíková, lidové řemeslo

Z TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ NEPROŠLY 

NĚKTERÉ TEXTY 
JAZYKOVOU 
ÚPRAVOU.

Malinová
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Zprávy
z radnice

 

 

 

 

Čerpání rozpočtu města Blatná
Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vás seznámila s  čerpáním rozpočtu za  3. 
čtvrtletí roku 2016. Podrobné čerpání jednotlivých položek je možné 
dohledat na webových stránkách města Blatná, na které byl nově 
umístěn tzv. rozklikávací rozpočet.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Celkový přehled výdajů (v tisících Kč)

Celkový přehled příjmů (v tisících Kč)

Slavnostní vzpomínka k 98. výročí vzniku samostatného 
Československa, která proběhla tradičně u sochy Svobody

Vznik Československa nebyl snadnou záležitostí a  kromě 
domácího odboje k  němu výrazně přispěl i  zahraniční odboj 
v čele s pozdějším prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem 
a československými legiemi, které za samostatnost našeho státu 
bojovaly na mnoha bojištích první světové války.

Historie Československa se uzavřela v  roce 1992, kdy se 
rozpadlo na dva samostatné státy. Z nástupnických států Čes-
koslovenska ovšem dnes slaví 28. říjen pouze Česká republika. 

I  do  budoucna je potřeba si vzpomínku na  28. říjen 1918 
připomínat. Tímto datem, navždy spojeným se vznikem Českoslo-
venska, začala jedna z nejlepších kapitol našich moderních dějin.

Pavel Ounický - místostarosta města Blatná

Revize spalovacích stacionárních 
zdrojů na pevná paliva „Revize kotlů“

U spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, který  slouží  jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění má jeho provozovatel 
povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu tech-
nického stavu a provozu,   tzv. revizi. Povinnost provedení revize se 
vztahuje nejenom na kotle, ale i krbová kamna, kachlová kamna a kr-
bové vložky na pevná paliva s teplovodním okruhem, a to v rodinných 
domech i rekreačních objektech. Povinnost se vztahuje i na výrobky 
nové, tedy i ty, které byly instalovány a uvedeny do provozu v r. 2016.

Provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje, je ten, kdo 
opravdu zdroj provozuje. Může to být majitel objektu, kde se zdroj 
nachází, ale také např. nájemce.

Revize se provádí 1x za 2 kalendářní roky, první termín kontroly 
je do 31.12.2016. Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý 
kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor, havarijní 
termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během revize 
technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, dopo-
ručí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného 
provozu (např. eliminování nadměrného kouře a  šetření nákladů 
na palivo), atd.

Oprávněnou osobou (revizní technik), která může provádět 
revizi, je osoba pověřená výrobcem zařízení. Seznam osob najdete 
na internetových stránkách jednotlivých výrobců nebo kontaktujte 
přímo výrobce, který poskytne kontakt na proškolenou osobu. Každá  
osoba, která provádí revizi, musí mít osvědčení od výrobce. A po pro-
vedení revize vystaví zprávu.

! Ne všichni technici příslušní např. k zapojení kotle, mají toto 
oprávnění. Je vhodné si vždy zkontrolovat na internetových stránkách 
výrobců.

Orgánem ochrany ovzduší, který si od provozovatele může 
vyžádat revizní zprávu, je orgán ochrany ovzduší – obec s rozšířenou 
působností. Pro celé ORP Blatná tedy Městský úřad Blatná, odbor 
životního prostředí.

Pokud fyzická osoba nenechá zpracovat revizi a na výzvu ji ne-
předloží, dopustí se přestupku, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Pokud právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba nenechá 
zpracovat revizi a na výzvu ji nepředloží, dopustí se správního deliktu, 
za který hrozí sankce až 50 000 Kč.

Co a kdy bude zakázáno

Od 1. 1. 2014 platí zákaz umisťování na trh (kromě doprodání zásob) 
pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
Od 1. 1. 2018 platí zákaz umisťování na trh (kromě doprodání zásob) 
pro kotle 3. emisní třídy.
Od 1. 1. 2022 platí zákaz provozu kotlů 1. a 2. Emisní třídy (bu-
dou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně  
3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000.

Pokud potřebujete pomoci s vyhledáním revizních techniků, můžete 
se obrátit na odbor životního prostředí, tel. 383416234 (M. Nuslová) 
nebo na e-mail: nuslova@mesto-blatna.cz.

Dne 3. listopadu 2016 proběhl v Komunitním centru aktivního 
života v Blatné seminář o možnosti čerpání podpory z programu 

nová zelená úsporám. 
Pro ty z vás, kteří se nemohli semináře zúčastnit, uvádím kon-

takty na krajské pracoviště v Českých Budějovicích.
Státní fond životního prostředí ČR

Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
tel.: +420 387 202 116

www.sfzp.cz
Bezplatná informační linka 800 260 500

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

Nová parkoviště a chodníky 
na „starém“ sídlišti

V loňském roce došlo na „starém“ sídlišti v Blatné u mnoha byto-
vých domů k výměně starých plechových popelnic za nové plastové 
kontejnery o objemu 1.100 litrů. Betonové boxy, ve kterých bývaly 
popelnice schovávány, byly odstraněny a  jejich místa byla využita 
k vybudování nových parkovacích stání. Parkoviště byla vybudována 
ze zámkové dlažby Best Klasiko. Vzniklo cca 20 nových míst, a to 
v Nerudově ulici v části „jednosměrky“, Na Bílé husi a U Čertova 
kamene. Při výstavbě parkoviště v lokalitě U Čertova kamene byla 
provedena zároveň rekonstrukce části chodníku, který byl původně 
z  litého asfaltu. Nová parkovací místa jsou obyvateli sídliště již 
hojně využívána. Při této akci byl vybudován také nový chodníček 
za „Kostkou“, který zde obyvatelům dlouho chyběl při cestě ze sídliště 
do centra města.

Chodník v ul. Lipová
Počátkem roku za-

čala výstavba chodníku 
v ulici Lipová, novostavby 
za  „starým“ hřbitovem 
v Blatné. Protože se čekalo 
na  provedení stavebních 
úprav majitelů přilehlých 
pozemků k  tomuto budo-

vanému chodníku, mohl být dokončen až v předešlých dnech. Chodník 
byl vybudován po pravé straně ulice směrem z Buzické ulice. Byl 
vybudován také ze zámkové dlažby Best Klasiko v celkové výměře 
cca 150 m2. Nový chodník určitě přispěje k bezpečnějšímu pohybu 
chodců v této lokalitě.

Úklid spadaného listí
V rámci údržby veřejné zeleně probíhá jako každý rok v podzim-

ních měsících i úklid spadaného listí ze stromů. K odvozu nahraba-
ného listí Technické služby využívají své kontejnery, které přistavují 
do uklízených lokalit. Nejvíce však využívají vysavače na listí, který 
je instalován na kontejneru na nákladním autě. Úklid listí je tak mno-
hem snadnější a sveze se větší množství nahrabaného listí najednou.

Odpady u kontejnerů
V poslední době se rozmáhá po Blatné další nešvar. Občané se 

naučili odkládat různý odpad nejen ke kontejnerům na sídlišti Nad 
Lomnicí, ale i v jiných částech města ke kontejnerům na separovaný 
odpad. Zdali je to jejich lenost či pohodlnost se dá jen polemizovat. 
Musíme si však uvědomit, že na to doplácíme všichni. Odpady pracov-
níci Technických služeb průběžně uklízejí a náklady na tyto úklidy se 
promítají do výše poplatku, který všichni každý rok platíme za svoz 
odpadů. Uvidíte-li někoho 
odkládat odpad na místa, kam 
nepatří, neváhejte kontakto-
vat např. Městskou policii, 
Technické služby nebo podat 
informaci na podatelnu Města 
Blatná. Na  hloupé jednání 
některých občanů bohužel 
doplácí většina z nás.

Projekt Turistická zastavení 
v Blatné

Co všechno předcházelo, dnes už úspěšnému projektu Turistická 
zastavení v Blatné? Nadšení kluků a holek, kteří mají rádi jízdu nejen 
na  prknech s  kolečky, vyhotovení kvalitního projektu, bezchybně 
připravená žádost o dotaci zaměstnanců odboru majetku, investic 
a rozvoje a v neposlední řadě možná trochu improvizace.

Projekt Turistická zastavení v Blatné byl pořízen za přispění pro-
středků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR a dále z rozpočtu města Blatná.

Turistická zastavení v Blatné zahrnuje několik projektů. V první 
řadě skatepark, který je vybudován u zimního stadionu. V návštěv-
ním řádu, který je umístěn přímo na sportovišti, naleznete informace, 
jak se na skateparku chovat. Bude zde ještě vybudováno osvětlení 
Technickými službami města Blatné a umístěn koš na odpadky.

Dále sem patří nové veřejné osvětlení protipovodňového valu 
od kostela směrem k tenisovým kurtům, odpočinkové posezení pod 
kostelem, nové informační tabule, možnost zapůjčení kol a elektrokol 
v informačním centru a nové brožury a video spoty o Blatné nejen 
pro turisty.

Slavnostní otevření skateparku, spolu s doprovodným programem, 
proběhne před zahájením sezóny v roce 2017.

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná
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Ohlédnutí za sezónou 2016
Chovatelé Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů 

– Místního spolku Blatná se roce 2016 zúčastnili všech 18 závodů do-
spělých holubů a 4 závodů mladých holubů, který obsahoval závodní 
plán Oblastního spolku Prácheň. Právě součástí tohoto oblastního 
spolku, kam patří ještě 8 dalších pobočných spolků, jsou chovatelé 
Místního spolku Blatná.

V průměru nasazovalo na závody 11 chovatelů z 22, kteří jsou 
členy místního spolku. Nejvíce chovatelů nasadilo na závod z Bay-
reuthu 2.7.16. Bylo to 15 chovatelů.

Z 18 závodů dospělých holubů se holubi chovatelů místního spolku 
umístili do 3. místa v 7 závodech počítáno podle dosažené průměrné 
rychlosti. Jednalo se o závod Aschaffenburgu 1, kdy holubi p. Čer-
ného ze vzdálenosti 330 km při konkurenci 1840 ks holubů obsadili 
1. a 3. místo, dále z Aschaffenburgu 2, kdy holub p. M. Soukupa při 
vzdálenosti na holubník 346 km a konkurenci 1614 ks holubů obsadil 
3. místo, dále ze Sint. Niklaasu  holub p. Černého při vzdálenosti 
695 km a konkurenci 196 ks holubů obsadil 2. místo, z Bayreuthu 3 
při konkurenci 1847 ks  holub p. Černého obsadil 1. místo, a holubi 
p. Oplta 2. a 3. místo, z Aschaffenburgu 4 holub p. M. Soukupa při 
vzdálenosti 346 km a konkurenci 1250 ks holubů obsadil 1. místo, dále 
ze závodu Ostende při konkurenci 171 ks obsadili holubi p. Černého 
1. a 2. místo při vzdálenosti 758 km a 3. místo holub p. M. Soukupa 
při vzdálenosti 771 km.  Poslední ocenění za rok 2016 v závodech 
dospělých holubů získali holubi p. Černého za 1. a 3. místo z Wei-
bersbrunnu při vzdálenosti 306 km a konkurenci 1099 ks holubů.

Navíc závod z Ostende byl pořádán jako zemský závod v rámci 
Čech, který letělo 905 ks holubů, kteří byli vypuštěni v 7,00 hodin. 
Z  této konkurence se holubi p. Černého umístili na 3. a 4. místě. 
Domů dolétli ten den v 16 hodin a 8 minut.

Na závody mladých holubů nasazovalo v průměru 8 chovatelů.
Celkem byly 4 závody mladých. V této kategorii ocenění získali 

z posledního závodu Bambergu při vzdálenosti 222 km a konkurenci 
781 ks holubů holubi p. M. Soukupa za 1. místo a 3. místo a holub 
chovatelského týmu Brázda Jiří a Monika za 2. místo. 

Podle úspěšnosti pobočných spolků Oblastního spolku Prácheň se 
Místní spolek Blatná  umístil na 3. místě. Z 97 závodících chovatelů  
OS Prácheň se do 20. místa, vyjádřeno bodově, na 6.místě umístil 
p. M. Černý, na 9. místě p. M. Soukup, na 13. místě team Brázda Jiří 
a Monika a na 19. místě p. B. Oplt.

Po závodní sezoně nastává období výstav, kdy jsou vystavováni 
nejlepší holubi za výkony během posledních dvou let. Na Zemské 
výstavě Českého spolku bude vystaven holub  č. 13-032-48 p. Černé-
ho za vítězství ze zemského závodu Ostende a holub č. 12-0117-209 
p. Hrudky, který obsadil 6. místo v olympijské kategorii „E“ v rámci 
Českého spolku. Olympijská kategorie „E“ zahrnuje umístění na tra-
tích nad 700 km. 

Závěrem nutno dodat, že i v roce 2016 chovatelé Místního spolku 
Blatná patří ke špičce v poštovním holubářství.

Václav Hrudka

ZAHÁJENÍ ADVENTU NA ZÁMKU 

BLATNÁ
po oba dny od 10.00 do 16.00 prodejní výstava 

vánočních dekorací, vánoční trh a občerstvení

SOBOTA     26. 11.

od 11.00 swingová hudba v podání 

H-bandu ZUŠ Blatná

od 13.00 do 14.30 Písečtí trubači

NEDĚLE    27. 11.

od 11.00 flétnisti ZUŠ Blatná

od 14.00 představení knihy “Ve stopě 

poselstva krále Jiřího z Poděbrad”

Písečtí trubači na nádvoří 14.00-16.00

v 16.00 adventní promluva faráře Marcina 

Piaseckého a zapálení první adventní svíce

Obec Lnáře pořádá ve Tvrzi 
 

3. 12. 2016 
 

X. ADVENTNÍ 
ŘEMESLNÝ TRH 

9:00 - 12:00 hod. 
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Z činnosti Svazu tělesně postižených v Blatné 
Za  podpory faráře z  blatenské farnosti a  firmy 

MAKO Blatná jsme uspořádali 18.6.2016 v kostele Na-
nebevzetí  Panny Marie Benefiční koncert, kde na ky-

tary zahráli vážnou hudbu blatenská rodačka Karolína Frühbauerová 
a její maďarská spolužačka Zsófia Hrtyan z Vysoké školy múzických 
umění v Bratislavě, ve prospěch našeho Svazu tělesně postižených 
v Blatné. Koncert přítomní ocenili velkým potleskem pro obě inter-
pretky. 

Zájezd do  Prahy 30.6.2016 byl připraven na  návštěvu České 
národní banky, kde jsme v  původním trezoru ČNB  zhlédli v  65 
vitrínách unikátní exponáty o vývoji české měny od pazourků po di-
gitální peníze a čipy. Návštěva národní kulturní památky Vyšehrad 
s průvodkyní Blankou byla připravena na odpoledne, prohlédli jsme 
více jak 22 objektů, od táborské brány až po baziliku svaté Barbory 
a další, se zastavením na vyšehradském hřbitově, kde jsou pochovány 
velké osobnosti naší země. Z této části máme na památku ze zájezdu 
do Prahy mnoho společných fotografií. 

Poslední týden v září část našich členů navštívila termální lázně 
Harkány, s ubytováním v hotelu  Forrás, které jsou vyhledávané pro 
svou vyvěrající termální vodu o  teplotě 62°C s vysokým obsahem 
síry rozpuštěné ve  formě plynu s  blahodárnými léčivými účinky 
pohybového ústrojí, kloubů, revmatismu a rehabilitace po úrazech. 

Kromě využívání termálních lázní je zde nabídka výletů: pečená 
kachna ve  stylové Csárdě s  bujarou zábavou, společné posezení 
v rybářské Csárdě při živé hudbě, prohlídka vesnické farmy s ochut-
návkou uzenin a sýrů, plavba lodí po řece Drávě, návštěva staroby-
lých  měst s mnoha památkami. Na pobyt v těchto lázních se většina 
z účastníků těší celý rok a rádi se sem vrací . 

Na 7. října připadla oslava Dne tělesně a zdravotně postižených 
v Komunitním centru aktivního života s nabitým programem, který 
začala kapela Osečanka, velký úspěch měly mažoretky z oddílu Pre-
zioso Sokol Blatná, které si úspěch nevydobyly jen na mistrovství 
ČR 2016 se svými skupinovými skladbami nebo sólovým vystoupe-
ním, ale i u všech přítomných v sále. Dudácká kapela ze ZUŠ Blatná 
zahrála skladby, při kterých si přítomní v sále rádi zazpívali, lidová 
hudba v jejich podání zlepší náladu a potěší a proto všichni přítomní 
v sále nešetřili potleskem. 

Nemůžeme ani nepřipomenout výstavku pěkných pracích dětí 
z keramického kroužku DDM Blatná, jejich výrobky se všem líbily. 
Za bezchybný průběh celé oslavy se zasloužily členky z výboru STP 
Blatná. 

Na příští rok připravujeme výlety jednodenní i vícedenní do Kut-
né Hory, Kolína, Žďáru nad Sázavou, na Šumavu, rekondiční pobyt 
Soběšice a do maďarských termálů. Veškeré informace k zájezdům 
budou průběžně ve vitríně STP Blatná na náměstí (vedle telef. budky), 
zájemci se mohou hlásit u p. A. Pancové. 

Za výbor STP v ČR z.s., místní organizace Blatná Milan Vrbský 
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Hvězda ZŠ TGM Blatná
Projekt Hvězda ZŠ TGM vznikl ve spolupráci žákovského par-

lamentu s p. Jaroslavem Havlem. Projekt byl odměnou pro vybrané 
žáky 2. stupně, kteří jsou v  rámci školního života aktivní v  třídní 
samosprávě, vynikají výborným prospěchem nebo účastí ve školních 
či okresních soutěžích a olympiádách. Každá třída na 2. stupni mohla 
nominovat tři spolužáky, kteří podle nich splňovali kritéria našeho 

projektu. Losováním jsme pak vybrali 6 žáků, kteří se 14. října vydali 
na slíbený výlet. Protože výlet měl být odměnou, měli žáci možnost 
vybrat si cílovou destinaci. Jednoznačně zvítězil Aquapalace Čestlice. 

Děkujeme p. Jaroslavu Havlovi za sponzorský dar, kterým bylo 
zajištění dopravy do aquaparku. Všichni jsme si výlet užili a doufáme, 
že podobné projekty budeme moci v budoucnu zopakovat. 

Regionální konference žákovských parlamentů 
13. října 2016 se v Blatné uskutečnila první regionální konference 

žákovských parlamentů. Téměř 80 účastníků z řad členů žákovských 
parlamentů, koordinátorů žákovských parlamentů a vedení škol mělo 
možnost po celý den sdílet své zkušenosti z činnosti ŽP a inspirovat 
se zajímavými nápady svých kolegů. 

Organizace celé akce se ujali parlamenťáci ze ZŠ TGM, kteří pod 
vedením svých koordinátorek připravili program tak, aby se účastníci 
konference dozvěděli něco o mapování školy, zapojení do programu 
Škola pro demokracii a zároveň aby měli dost prostoru pro předsta-
vení svého týmu a své školy. 

V rámci dopoledního bloku aktivit byl prostor i na seminář pro 
koordinátory žákovských parlamentů, který vedl Tomáš Hazlbauer, 
ředitel společnosti CEDU (Centrum pro demokratické učení, o. p. s.). 
Ředitelé a  zástupci 
ředitelů, kteří přijeli 
podpořit své žáky 
a  učitele, se sešli 
s  paní ředitelkou 
Marii Šampalíkovou 
a diskutovali o mož-
nostech, jak pod-
pořit demokratické 
principy na  školách 
a nenásilnou formou 
zavést žákovský par-
lament do života školy. 

Děkujeme paní starostce Kateřině Malečkové za to, že si udělala 
čas a přišla nás podpořit. Vážím si toho, že se zaujetím sledovala 
prezentace všech škol a s žáky diskutovala tak, jak jsme zvyklí, že 
diskutuje s námi. Věřím, že takový přístup bude velkou inspirací pro 
všechny účastníky konference. 

Regionální konference žákovských parlamentů se konala v Komu-
nitním centru aktivního života, děkujeme za propůjčení prostor, paní 
Bohumile Hudákové děkujeme za spolupráci při přípravě občerstvení 
a našim „parlamentním“ maminkám jako vždy za výbornou svačinu. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP ZŠ TGM Blatná

Hrabalovsko - Řezáčovské „Postřižiny z Postřižin“
Další „chytrá horákyně“ blatenského ochotnického spůlku. Vtip versus pohlazení 
po duši, originalita versus dech první republiky, trefná satira versus laskavá chvála.

Blatenští ochotníci opět zabodovali. 
Tentokrát sáhli do  archivu Bohumila Hra-
bala, aby /jako ostatně vždy po roce 1989/ 
poupravili „k obrazu svému“ klasickou kla-
siku. Tentokrát nesmrtelné dílo „Postřižiny“. 
O tom, že s blatenskými „kumštýři“ a mistry 
improvizace mají příznivci kultury v Blatné 
a okolí jen ty nejlepší zkušenosti, svědčí pra-
videlně vyprodaná představení. Nejnovější 
kus „Postřižiny z Postřižin“, na jehož aktuální 
podobu „smočil brk“ vedle legend Bohumila 
Hrabala a  Jiřího Menzela „rejža“ souboru 
Petr Řezáč, opět nezklamal a má za sebou 
v  současnosti už premiéru a  sedm repríz 
v do posledního místa „napraskaném“ kino-
sále blatenské sokolovny. Rok nacvičovaná 
hra je další „chytrou horákyní“ z repertoáru 
ochotnické party. Proč „chytrou horákyní“? 
Protože stejně jako ostatní „oddechovky“ bla-
tenskému publiku „dobíjí baterie“ aktuální 
satirou a  laskavým humorem starých časů 

zároveň. Ve  finále pak odvádí mistrovsky- 
psychologickou práci. „Postřižiny z Postřiži-
ny“ by mohly být označeny za Mount Everest 
ochotnického snažení v  novodobé historii 
města růží, kdyby každý skvost z pokladnice 
zábavy amatérských herců nebyl stejným 
Mount Everestem.

Na jaře příštího roku blatenští ochotníci 
jedou s tímto věru povedeným kusem do Da-
čic, aby své umění a talent nabídli soutěžní 
porotě. „Už jsme tam reprezentovali mateř-
ské město dvakrát. Vždycky nám tam vyčetli, 
že je v díle málo vlastní tvorby a  režijních 
úprav. Jestli to udělají i letos, budu si muset 
něco myslet,“ pousmívá se věčný optimista 
a hecíř Petr Řezáč, který „prostříhával Po-
střižiny“ plné čtyři měsíce. „Rejža“ i herec 
spolku v  jedné osobě znamenitě dotvořil 
spisovatelskou novelu a filmové zpracování 
o osobní postřehy z Blatné i nejmenovaného 
pivovaru nejmenovaného okresního města.

Že má všechno svůj rub i líc se protago-
nisté „Postřižin z Postřižin“ znovu přesvědčili 
/pokolikáté už ?/ na představení pod širým 
nebem v zámeckém parku. „Potěšující bylo, 
že přišlo 180 diváků a nezůstalo volné mís-
to,“ komentuje tehdejší situaci Petr Řezáč, 
„Menší potěšení přineslo klima, kdy se 
ke konci představení převalila přes park hus-
tá mlha a horko. Náš ansábl se ocitl doslova 
„v prádelně“. Na děkovačku jsme přicházeli 
promočení do poslední nitky.“

Jinak je ale tahle klasická taškařice více-
méně o příjemnějších atributech. Například 
při úvodní scéně, které dominují vepřové 
hody, se první řadě obecenstva skutečně 
sbíhají sliny. Proč? „To je jednoduché,“ vy-
světluje Petr Řezáč, „Na stole sice leží jen 
keramické jitrnice, ale ovar je pravý.“

Zato kašna, která je podle klasikových 
slov „spolu s paní sládkovou ozdobou města“, 
na  prknech, která znamenají svět, chybí. 
„Protože nám ji kdysi nějaký konkurenční 
soubor odcizil,“ uvádí věc na  pravou míru 
„rejža“, „Nezbývá nám tedy než to hrát tak, 
že je kašna za rohem.“     (pokrač. na str. 9)
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Výstava DĚTEM | Milan Janáček a tvorba současných ilustrátorů
Dne 6. prosince pro vás otevřeme slavnostní vernisáží od 17:00 

zimní výstavu v Městském muzeu Blatná, která je zaměřena především 
na tvorbu pro děti. Výstava je rozdělená na dvě části, z nichž ta první 

je věnovaná ilustracím blatenské-
ho rodáka Milana Janáčka (1938), 
kterého osud zavál z jižních Čech 
až do Liberce. Na Blatnou ovšem 
stále vzpomíná a zdejší krajina je 
v  jeho díle navždy otisknutá. Své 
malby, grafiky i  ilustrace v Blat-
né několikrát vystavoval a  nyní, 
na  prahu životního jubilea, se 
opět vrací do výstavních prostor 
Městského muzea. Na letošní vý-
stavě uvidíte Janáčkovy ilustrace 
z knih Pohádky vodnického dědeč-
ka, Perníková chaloupka, Každý 
večer s  kočkou Lindou i  mnohé 
další. Ilustrace tvoří významnou 
část jeho díla. Za svůj život Milan 
Janáček graficky upravil a  ilu-

stroval kolem 130 knižních titulů a za práci v této oblasti byl také 
několikrát oceněn. Pokud doma nemáte žádnou knihu s ilustracemi 
Milana Janáčka, můžete si 
alespoň na výstavě koupit 
jeho papírový vystřihovací 
betlém, inspirovaný kraji-
nou Českého ráje. 

Druhá část výstavy 
představí mladou genera-
ci umělců, kteří pro děti 
nejenom ilustrují knihy, 
často autorské, ale vyrábí 

i různé papírové hračky, omalovánky, tvořivé sady a hry. To vše si 
budete moci na výstavě prohlédnout a také zakoupit. S jejich produkty 
se totiž v obchodech často nesetkáte, pouze v těch specializovaných 
na originální autorskou tvorbu, nebo v obchodech na internetu.

Seznámíte se například 
s manželi Markovými, grafiky 
a  designéry, kteří mají malé 
studio PEPE. Jejich papíro-
vé vystřihovánky potěší oko, 
vyplní smysluplně čas a spojí 
generace bez rozdílu věku. 
Další vystavující je ateliér 
NaPOLI – mladé umělkyně 
Martina Kupsová a  Alžběta 

Zemanová, které se hlavně věnují autorským knihám a papírovým 
hrám. Autorky se účastní a  vystavují na  řadě přehlídek malých 
nakladatelů a současného designu u nás i v zahraničí. Pod značkou 
Papillon dětem najdete výtvarnici Markétu Kotkovou a její poetické 
litografie, pexesa, otáčivé obrázky a hravá tiskátka. Něžné obrázky 
najdeme i u ilustrátorky Jany Nachlingerové, která je známá taktéž 
pod jménem JOU JOU. Kromě ilustrování také vyrábí didaktické 
pomůcky, papírové a dřevěné hračky, které mají ohlas i v zahraničí. 
Kreativní krabičky pro děti s názvem ANI- MUK vytváří zase peda-
gožka Kateřina Piliarik a ilustrátorka Emma Vrbová. Výtvarné sady 
obsahují vše potřebné k zábavnému vyrábění na různá témata. Svoji 
originální dětskou literaturu bude prezentovat malé, ale úspěšné 
nakladatelství Běžíliška, jejichž knížky sbírají jednu cenu za druhou. 

Součástí výstavy je taktéž čítárna a kreslírna, která je otevřena 
pro vás a vaše děti na kreativní řádění. V sobotu 10. 12. se zastavte 
na otevřené dílně vánočního tvoření, kdy budeme vyrábět papírové 
dekorace a  můžete nechat vaše ratolesti vyfotit v  našem hravém 
fotokoutku. Tvořit se bude od 14:00 do 17:00. 

Pavlína Eisenhamerová - Městské muzeum Blatná

Ilustrace Milana Janáčka.

Papírová můra od NaPOLI.

Pepe hračky.

Co je cévní věk?
Stejně jako vše v našem těle stárnou i naše cévy. Stárnutí cév 
je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním 
prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. S prostupností 
a zhoršeným stavem cév přímo souvisí rychlost šíření pulso-
vé vlny, která je prokazatelně spjata s výskytem kardiovasku-
lárních onemocnění. Pulsová vlna vzniká při každém stahu 
srdce a  vypuzení objemu krve do  systémového řečiště. Její 
tvar a rychlost jsou závislé na tuhosti cév – v mladém věku, 
kdy jsou cévy zdravé a ještě nebývají ztuhlé, je rychlost pod-
statně nižší než ve stáří, kdy stěny cév zesilují a tuhnou. Čím 
více jsou vaše cévy zanesené a tužší, tím vyšší vykazují cévní 
věk. Ten se pak nemusí shodovat s vaším skutečným věkem 
a může mít za následek zvýšené riziko výskytu kardiovasku-
lárních onemocnění jako např. infarkt myokardu, cévní moz-
ková příhoda, cévní onemocnění dolních končetin.
Je vaše tělo skutečně tak mladé, jak cítíte, nebo jsou vaše cévy 
starší a poničené? Nechte si stáří svých cév změřit a porovnej-
te ho se svým skutečným věkem.

Lékárna Poliklinika Blatná
nabízí ZDARMA v  týdnu od  28.11. do  3.12. 2016 
měření cévního věku prostřednictvím analýzy krevního 
tlaku a rychlosti pulsové vlny.

Přijďte se osobně během příštích dnů objednat do lékárny 
nebo zavolejte na tel. 383 421 052.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DUHOVÉ 
JEŠTĚRKY

pořádaj í

5. 12. 2016 na nám. J.P. Koubka u kašny 
ČERTY od 14.30 hod. (obj. domů na
tel. 606 738 090

9. 12. 2016 na parkovišti u elektra Jankovský

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ s přáním 
pro Ježíška v 15.15 hod. Balonky budou 
rozdány na místě

10. 12. 2016 na nádvoří zámku budou

VÁNOČNÍ TRHY a VÁNOČNÍ 
TVOŘENÍ S DĚTMI.
Začátek v 10.00 hod. s doprovodným 
programem. Občerstvení zajištěno

26. 12. 2016 v 16.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM
ve spolupráci se Starým Plzencem.
Vše u kostela
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Hrabalovsko - Řezáčovské „Postřižiny z Postřižin“
(dokončení ze str. 7)

Zato uřvaného švagra Pepina mají podle 
samotných diváků v Blatné mnohem zdařilej-
šího než jakým byl ve filmu Jiřího Menzela 
Jaroslav Hanzlík. „A dokonce 
předčil svého profesionál-
ního kolegu i  tehdy, když 
se nastydl a  sípal. Takový 
má hlasový potenciál,“ do-
svědčuje s vážnou tváří Petr 
Řezáč, který sám moc dobře 
ví, co to je před představe-
ním bojovat s neposlušnými 
hlasivkami. Jeho to potkalo 
před ztvárněním hlavní role 
v  parodii „Limonádový Joe 
aneb Koňská opera“: „Prostě 
jsem se ráno vzbudil a zjistil, 
že mi hlas emigroval. A  to 
jsem měl na  scéně zpívat! 
Naštěstí mi doktor z  praž-
ského divadla „Na zábradlí“ urychleně poslal 
předpis, podle kterého mi na středisku něco 
píchli - a zabralo to! Jenže druhý den jsem 
po svém hlasovém výstupu nevydal už tuplem 
ani hlásku.“

V  blatenském ochotnickém souboru to 
perfektně funguje asi i proto, že režisér Petr 
Řezáč na zkouškách neuznává demokracii: 
„Já prostě musím mít první i poslední slovo.

Chci z představitelů jednotlivých rolí dostat 
nejryzejší kvalitu a udělám pro to ne maxi-
mum, ale všechno!“

Nyní se Petr Řezáč chce vrhnout na úpra-
vy oblíbené komedie „Světáci“ do  podoby 

divadelní hry jako další „pecky“ pro reper-
toár svého souboru: „Divadelní hra, která 
existuje, mě neoslovila. Momentálně si nejvíc 
lámu hlavu nad tím, jak na jevišti předvést 
scénu s hořícím ubrusem, protože to je fór, 
který tam prostě musí být.“

Je ještě třeba zdůraznit, 
že „Postřižiny z  Postřižin“ 
byly a jsou velkým comebac-
kem pro dnes pětasedmdesá-
tiletého Františka Šestáka, 
který se tady blýskl rolí 
hostinského a člena správní 
rady pivovaru. Ten ještě 
v  dobách, kdy žil v  Sedlici, 
platil v místních podmínkách 
za  znamenitého ochotníka. 
Teď své předchozí zkušenosti 
bohatě zúručuje.

Za  úpravy a  přešívání 
kostýmů herců platí poděko-
vání mamince představitelky 
hlavní role paní Vrcholové, 

za scénickou práci pak Antonínu Řehořovi. 
Jinak samozřejmě všem, kdo se znovu stali 
trubadúry dobré nálady a pohody v duchu 
odkazu Bohumila Hrabala.

Vladimír Šavrda

Blatenští ochotníci se na scéně vypořádají s každou situací.
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Jižanský pohár v mariáši se dočasně 
usadil i na Blatensku
Myštice - Buzice: Často se ozývá mezi karba-
níky dotaz: Kdy a kde vlastně mariáš vznikl ?

Tato karetní hra s 32 listy spatřila světlo 
světa na přelomu 18. a 19. století v Německu. 
Odtud se rozšířila do celé Evropy a postupně 
si ji zamilovaly milióny přátel „lehoučkého 
hazardu“ obou pohlaví.

Mezi ony milióny hráčských duší patří 
samozřejmě i ty, proplouvajících „Jižanským 
pohárem“. Tato odnož měla své druhé a třetí 
pokračování na Blatensku- v obcích Myštice 
a Buzice. Jedná se již o 13. ročník „Jižanského 
poháru“.

Do společenského sálu myštické hospody 
nevstupovali mariášníci v den turnaje hřmot-
ně a  s  hlasitými projevy, jak bývá dobrým 
zvykem. Nebyli jako velká voda, nýbrž jako 
horský potůček. Snad proto, že jich bylo 
opravdu „jako do  mariáše“- devětadvacet. 
Hlavní pořadatel Václav Kučera z  Mirotic 
počítal s masivnější účastí a tvářil se viditelně 
zklamaně. „Nějak nám to upadá- a  hlavně 
pořád se neformuje nástupnická generace 
mladých hráčů mariáše, která by nás, dědky, 
nahradila. Všude na  turnajích vidím pořád 
ty samé obličeje- co bude dál ?,“ ptá se pří-
značně fenomenální mariášník se železnými 
nervy. Ale nikdo mu nedokáže odpovědět.

Rekordmanem, co do  počtu „odpraco-
vaných let“ u  hráčského stolu, byl v  sále 
nejstarší z přítomných- Pavel Poduška / 82 
let / z Klatov. Zatápí soupeřům už rovných 
padesát let a na mariáš nedá vůbec dopus-
tit: „Je to kouzelná hra a  báječný trénink 
na „promazání“ mozkových závitů. U ní se 
musí myslet a kombinovat,“ básní pamětník 
zlatých zašlých časů, kdy ještě před nějaký-
mi patnácti lety flekoval mezi až devadesáti 
kolegy. U karet se prý zásadně nerozčiluje: 
„Proč taky ? Člověk tak škodí jen sám sobě 
a psychicky se úplně rozhodí. Všechno chce 
klid,“ pronáší pravdu pravd. Jednou týdně 
chodí na trénink do domácí hospůdky, Jižan-
ský pohár objíždí osm let. Jeho zatím nejlepší 
umístění v  ročníku byla škodolibá „bram-
borová“ pozice. Také on žehrá na  absenci 
mladé krve v mariášnické obci: „Vždyť nej-
mladšímu z nás je 55 let. Nikdo nevychovává 
žádný dorost, jsme doslova na vymření jako 
brontosauři,“ dává průchod důvodné skepsi.

Nejatraktivnější cenu ve  své kariéře si 
prý odnesl z  turnaje ve  Tchořovicích, kde 
zvítězil. „Ostatní zlomyslně komentovali od-
chod naší klatovské party s divočákem slovy: 
„Hele, přijelo pět kanců a šest jich odjíždí“, 
směje se při vzpomínce na tuto epizodu stále 
vitální penzista.

Přes nízkou účast strávili karbaníci 
v  Myšticích pěkné odpoledne a  asi nikdo 
z nich neunikl hráčské horečce, kdy tělesná 
teplota šplhá na třiačtyřicet stupňů. Všichni 
se z ní ale poctivě vypotili a k vyhlášení vý-
sledků se dostavili zcela zdraví.

Tentokrát přespolním „vzali vítr z  pla-
chet“ blatenští borci a uhájili tak dobré jméno 
regionálního mariáše. Pohár „zlatého hocha“ 
putoval na adresu ředitele turnaje Jiřího Lise, 
který si dlouhodobě udržuje skvělou hráč-
skou formu a plní přední kolonky v účast-
nických listinách. Jako jediný z Blatné repre-
zentuje mateřskou oblast v seriálu „O pohár 

mistra Ro-
kycanska“, 
kde v  mezi-
dobí 2015- 
2016 vyhrál. 
S t ř í b r n o u 
příčku opa-
noval v Myš-
ticích Fran-
tišek Hokr, 
na   s tupně 
v í t ě z ů  s e 
veše l  j e š -
tě Ladislav 
Kratochví l 
z Rokycan.

Veselejší 
už to bylo 

na  třetí části 13. ročníku „Jižanského po-
háru“ v  Buzicích, který se nemohl konat 
jinde než na  půdě kouzelné staročeské 
hospůdky „U Čiláka“. Tady popustilo uzdu 
své karbanické vášni 41 „pánů tvorstva“ 
a jedna žena. Na požádání ředitele turnaje 
Jiřího Lisa se ani zde nekouřilo, takže ozón 
byl přímo fantasticky průzračný. Jediné, co 
se nedalo zakázat a na co by nestačila ani 
úřední vyhláška, byla neslušná slova jako 
ze slovníku hostinského Palivce, kterými 
častoval spoluhráče i  s  přilehlým okolím 
originál každým coulem, přezdívaný kolegy 
„Drobeček“. Dost dobře by si ale osazenstvo 

Václav Kučera z Mirotic (vlevo) 
a Jiří Lis z Blatné. Oba si v tur-
najích na Blatensku vysloužili 

jedny vítězné ostruhy.

bez jeho hromování už ani nedovedlo turnaj 
představit, když už v „baru nehoustl dým“….

Skutečně velmi šťastný byl buzický rodák 
Libor Šiška, nyní žijící v  Blatné, který se 
ve svém rodišti propracoval k bronzu. Libor 
je od začátku hráčské kariéry před 30 lety, 
kdy vstupoval na startovní čáru řádně pro-
školený svým dědečkem, nadaný a úspěšný 
karetní virtuóz. Dotáhl to až do české ligy, 
kde si stabilně drží zlatý střed. „Mariáš pro 
mě znamená srdeční záležitost. Nehraju 
pro peníze, ale pro dobrý pocit,“ svěřuje se 
zkušený borec, „Je to sice hodně o štěstí, ale 
záleží hodně na snímání a sledování listů,“ 
dodává. Z mariášového turnaje si lze odnést 
hodnotné ceny. V Liborově případě prý šlo 
o divočáka, prasečí hlavu a televizor.

Šampiónem buzického turnaje se nako-
nec stal Václav Kučera z Mirotic, za sebou 
nechal Václava Květa z Příbrami a již uvede-
ného a citovaného Libora Šišky.

Zatímco Hliník se odstěhoval do  Hum-
polce, jak informoval v  legendární české 
veselohře několikrát důrazně Zdeněk Srstka, 
z Blatenska se „Jižanský pohár“ také odstěho-
val. Takže zase příští rok a více mladé krve!

Hlavní pořadatelé obou turnajů touto 
cestou srdečně děkují všem sponzorům 
za materiální podporu. Jsou to: Městský úřad 
Blatná, Drogerie Blovský- Blatná, Drogerie 
Drnek- Blatná, Elektro Expert Jankovský 
Blatná, Autodíly- Jiří Bláha Blatná, Autodíly- 
Marek Chvátal Blatná, Klenoty M+M- Blat-
ná, Tesla Blatná a. s., Jan Janota- řeznictví 
a uzenářství Blatná, LEIFHEIT Blatná s. r. 
o., Albín Veselý- stavebniny Blatná, Josef 
Bambásek- železářství Blatná, Liquib- ovocný 
zámecký lihovar, Jiří „Datel“ Říha- restaurace 
„Na sokolovně“ Blatná, Milotová- zverimex 
Blatná, Drahomíra Cihlová- textilní galan-
terie Blatná, Blatenská ryba s. r. o., Žílová- 
kaplanka Blatná, hospoda „U Čiláka“ Buzice.

Vladimír Šavrda
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Pohřební ústav 
Hořejš, Blatná, 

Žižkova 120
Zemřelí ve III. čtvrtletí 2016:
Marie Sloupová, nar. 1930, úmrtí 3.7., 
bydl. Mladý Smolivec
Olga Michálková, nar. 1932, zemř. 14.7., 
bydl. Lnáře
Věra Rodinová, nar. 1926, zemř. 14.7., 
bydl. Praha
Marie Marková, nar. 1922, zemř. 21.7., 
bydl. Milčice
Marie Braťková, nar. 1930, zemř. 21.7., 
bydl. Doubravice
František Panýrek, nar. 1938, zemř. 27.7., 
bydl. Starý Smolivec
Josef Hruška, nar. 1943, zemř. 29.7., bydl. 
Hněvkov
Bohumila Dedková, nar. 1933, zemř. 1.8., 
bydl. Chlum
Bohumil Vaněček, nar. 1939, zemř. 23.8., 
bydl. Čečelovice
Jaroslav Vejvoda, nar. 1951, zemř. 23.8., 
bydl. Lnáře
Milada Pavelcová, nar. 1929, zemř. 25.8., 
bydl. Kasejovice
Emílie Podroužková, nar. 1954, zemř. 
28.8., bydl. Bezdědovice
Petr Bína, nar. 1954, zemř. 11.9., bydl. 
Lnáře

 
Město Březnice – odbor kultury 

srdečně zve na 
 

 
 

VÁNOČNÍ  
KONCERT  

 

pátek 30. prosince 2016 v 17 hodin 
kostel sv. Rocha v Březnici 

(na hřbitově) 
 

Pěvecký sbor sv. Ignáce 
 

Trubka: Lukáš Veselý 
 

Vstupné dobrovolné 
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Kulturní  kalendář

26. 11. SOBOTA | 19:00 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné

26. 11. SOBOTA | 21:00 |
TARAPACA JAZZ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

27. 11. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
J. P. Koubka, u kašny

1. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
PTACTVO BLATENSKA A LIDÉ ANEB 
JAK PTÁKŮM ŠKODÍME A JAK MŮŽE-
ME POMÁHAT
Sál v suterénu SOŠ Blatná (V Jezárkách 
745)
Promítání fotografií a povídání. Pořádá: ZO 
ČSOP Blatná.

3. 12. SOBOTA | 21:00 |
GARYHO HOUSBÓT
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

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

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Paštiky
KONCERT KPH

Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční 
melodie jako je Tichá noc, ale také na vá-
noční skladby Adama Michny z Otradovic 
či na klasickou hudba J.S. Bacha, B. Mar-

cella a dalších významných skladatelů. 
Vstupné: 100/130 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recep-
ce Městského muzea Blatná a na www.
ckvb.cz
Odvoz zajištěn. Odjezd od ubytovny Tes-
la v 18:30.

10. 12. SOBOTA | 20:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

10. 12. SOBOTA | 21:00 |
DEXEMPO ( BON-PARY )
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU S KOLEDAMI 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje kole-
dami a pohostí vás tradičními vánočními 
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné vý-
robky z místních produkcí.
V 15:00 na vás čeká netradiční vánoční 
koncert - Adventní koledivy - který pro-
pojí hudební i divadelní umění v jednom 
vystoupení.

25. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy v českém 
znění | USA/VB 2016 | Mládeži přístupný | 
150 Kč

27. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LICHOŽROUTI 
Animovaný / rodinný v českém znění | ČR/
SR 2016 | 83min | Mládeži přístupný | 100 
Kč

30. 11. STŘEDA | 19:00 |
SNOWDEN
Životopisný / thriller / drama v původním 
znění s titulky | USA/Německo/Francie 
2016 | 134min | 90 Kč

1. 12. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: ANDĚL 
PÁNĚ 1
Pohádka v českém znění | ČR 2005 | 90min 
| 20 Kč |

2. 12. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: SLAVNÉ VÁNOČNÍ 
FILMY

7. 12. STŘEDA | 19:00 |
NOČNÍ ZVÍŘATA
Drama / thriller v původním znění s titulky 
| USA 2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 
15 let | 110 Kč

9. 12. PÁTEK | 20:00 |
EGON SCHIELE
Drama v původním znění s titulky | Ra-
kousko/Lucembursko 2016 | 109min | | Ne-
vhodný mládeži do 15 let | 100 Kč

11. 12. NEDĚLE | 16:00 |
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI 
Dobrodružný / fantasy v českém znění | 
USA 2016 | 128min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

Dospělé oddělení: 

29. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si

6. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a přinášíme si 
radost

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.

29. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: OD BALTU K JADRANU 
ANEB CESTA PO TRASE BÝVALÉ 
ŽELEZNÉ OPONY
Kavárna, KCAŽ
Přednáška blatenského cestovatele 
Františka Šestáka doplněná projekcí fo-
tografií.
Na 2500 km dlouhé trase od německého 
přístavního lázeňského města Travemün-
de až k italskému přístavu v Terstu jsme 
si užívali volnou nerušenou jízdu po obou 
stranách hranic bývalé NDR a NSR, Čes-
koslovenska, Rakouska, Slovenska, Ma-
ďarska, Slovinska a Itálie a objevili hodně 
zajímavých míst. Vstup volný.

1. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí 
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na 
tel: 603 395 160.

1. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
KINOKAVÁRNA A SETKÁNÍ S AU-
TORKOU: SUGAR BLUES
Kavárna, KCAŽ
„Tragikomický, vzrušující a emocionální 
příběh, který tě vytrhne z cukrové závis-
losti.“ Po projekci proběhne diskuze s au-
torkou filmu – Andreou Culkovou – , který 
vypráví o pětiletém zápase matky proti 
cukrové mafii. Vstupné: 30/50 Kč.

4. 12. NEDĚLE | 14:00 + 15:00 |
ODPOLEDNE O KRČKOVNĚ
Procházka na Vinici + kavárna, KCAŽ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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26. 11. SOBOTA | 19:00 |
POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné

26. 11. SOBOTA | 21:00 |
TARAPACA JAZZ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

27. 11. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
J. P. Koubka, u kašny

1. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
PTACTVO BLATENSKA A LIDÉ ANEB 
JAK PTÁKŮM ŠKODÍME A JAK MŮŽE-
ME POMÁHAT
Sál v suterénu SOŠ Blatná (V Jezárkách 
745)
Promítání fotografií a povídání. Pořádá: ZO 
ČSOP Blatná.

3. 12. SOBOTA | 21:00 |
GARYHO HOUSBÓT
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

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

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Paštiky
KONCERT KPH

Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční 
melodie jako je Tichá noc, ale také na vá-
noční skladby Adama Michny z Otradovic 
či na klasickou hudba J.S. Bacha, B. Mar-

cella a dalších významných skladatelů. 
Vstupné: 100/130 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recep-
ce Městského muzea Blatná a na www.
ckvb.cz
Odvoz zajištěn. Odjezd od ubytovny Tes-
la v 18:30.

10. 12. SOBOTA | 20:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

10. 12. SOBOTA | 21:00 |
DEXEMPO ( BON-PARY )
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU S KOLEDAMI 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje kole-
dami a pohostí vás tradičními vánočními 
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné vý-
robky z místních produkcí.
V 15:00 na vás čeká netradiční vánoční 
koncert - Adventní koledivy - který pro-
pojí hudební i divadelní umění v jednom 
vystoupení.

25. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy v českém 
znění | USA/VB 2016 | Mládeži přístupný | 
150 Kč

27. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LICHOŽROUTI 
Animovaný / rodinný v českém znění | ČR/
SR 2016 | 83min | Mládeži přístupný | 100 
Kč

30. 11. STŘEDA | 19:00 |
SNOWDEN
Životopisný / thriller / drama v původním 
znění s titulky | USA/Německo/Francie 
2016 | 134min | 90 Kč

1. 12. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: ANDĚL 
PÁNĚ 1
Pohádka v českém znění | ČR 2005 | 90min 
| 20 Kč |

2. 12. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: SLAVNÉ VÁNOČNÍ 
FILMY

7. 12. STŘEDA | 19:00 |
NOČNÍ ZVÍŘATA
Drama / thriller v původním znění s titulky 
| USA 2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 
15 let | 110 Kč

9. 12. PÁTEK | 20:00 |
EGON SCHIELE
Drama v původním znění s titulky | Ra-
kousko/Lucembursko 2016 | 109min | | Ne-
vhodný mládeži do 15 let | 100 Kč

11. 12. NEDĚLE | 16:00 |
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI 
Dobrodružný / fantasy v českém znění | 
USA 2016 | 128min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

Dospělé oddělení: 

29. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si

6. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a přinášíme si 
radost

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.

29. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: OD BALTU K JADRANU 
ANEB CESTA PO TRASE BÝVALÉ 
ŽELEZNÉ OPONY
Kavárna, KCAŽ
Přednáška blatenského cestovatele 
Františka Šestáka doplněná projekcí fo-
tografií.
Na 2500 km dlouhé trase od německého 
přístavního lázeňského města Travemün-
de až k italskému přístavu v Terstu jsme 
si užívali volnou nerušenou jízdu po obou 
stranách hranic bývalé NDR a NSR, Čes-
koslovenska, Rakouska, Slovenska, Ma-
ďarska, Slovinska a Itálie a objevili hodně 
zajímavých míst. Vstup volný.

1. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí 
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na 
tel: 603 395 160.

1. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
KINOKAVÁRNA A SETKÁNÍ S AU-
TORKOU: SUGAR BLUES
Kavárna, KCAŽ
„Tragikomický, vzrušující a emocionální 
příběh, který tě vytrhne z cukrové závis-
losti.“ Po projekci proběhne diskuze s au-
torkou filmu – Andreou Culkovou – , který 
vypráví o pětiletém zápase matky proti 
cukrové mafii. Vstupné: 30/50 Kč.

4. 12. NEDĚLE | 14:00 + 15:00 |
ODPOLEDNE O KRČKOVNĚ
Procházka na Vinici + kavárna, KCAŽ

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

14:00 | procházka na Vinici (sraz před 
KCAŽ)
15:00 | přednáška a debata v kavárně 
KCAŽ
Zajímá vás historie blatenského „zámečku“ 
– Krčkovny? Máte vzpomínky a fotografie 
vztahující se ke Krčkovně a jejím bývalým 
majitelům, o které byste se chtěli podělit? 
Zajímá vás budoucnost tohoto místa? Zve-
me Vás na veřejné setkání. Vstup volný.
Pořádá: Navíc z. s.

5. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Kavárna, KCAŽ
První ze série relaxačních večerů s Micha-
lem Štursou, tentokrát v duchu Mikuláš-
ské relaxace.

7. 12. STŘEDA | 18:00 |
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, PRAVÁ SYMBO-
LIKA VÁNOC
Kavárna, KCAŽ
Přednáška Dagmar Kubešové z blaten-
ského harmonizačního centra Slunečnice. 
Vstupné dobrovolné.

8. 12. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Ateliér se sochařkou Jitkou Křivancovou 
na téma – volná plastika. V případě zájmu 
se hlaste na: 603 395 160.

1. 11. – 30. 11. |OK – OTEVŘENÁ KA-
VÁRNA | VÝSTAVA | OZVĚNY ČASU
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blatná, 
třída J. Křivancové.
Výstava je přístupná po dobu konání akcí v 
Komunitním centru. Program naleznete na 
www.ckvb.cz.

1. 10. – 30. 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 
  CIZINCE

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
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 PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773 
232 343.

KAŽDÉ ÚTERÝ | 16:15 |
CVIČENÍ PILATES
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé stře-
dy | 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 50Kč/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

16. 11. - 31. 12.
JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocetru navíc můžete zakoupit nástěn-
ný kalendář obsahující vystavené kresby 
nebo nové pohlednice, které též pocházejí 
z dílny J. K.

6. 12. - 31. 1. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚTEM | Milan Janáček + tvorba 
současných ilustrátorů
Městské muzeum Blatná
Výstava představí ilustrace blatenského 
rodáka Milana Janáčka a tvorbu mladé 
generace ilustrátorů. Jejich produkty (dět-
skou literaturu, tvořivé sady i papírové 
hračky) si můžete na výstavě prohlédnout, 
vyzkoušet i koupit dětem pod stromeček. 
Součástí výstavy je i kreslírna a čítárna, 
kde se mohou vaše děti vyřádit.
VERNISÁŽ VÝSTAVY | ÚTERÝ 6. 12. | 17:00 | 
v prostorách Městského muzea Blatná

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

10. 12. SOBOTA | 14:00 - 17:00 |
VÁNOČNÍ PAPÍROVÉ TVOŘENÍ A 
HRAVÝ FOTOKOUTEK
Otevřená dílna pro rodiče s dětmi, ze které 
si přinesete papírové dekorace a fotografii 
vaší ratolesti ve vlastnoručně vyrobeném 
rámečku. Cena: 50 Kč (zahrnuje i vstupen-
ku na výstavu).

ADVENT V BLATNÉ

27. 11. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
U kašny, J.P.Koubka

10. 12. SOBOTA | 19:00 |
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANE-
ČEK: FLÉTNA A KYTARA
Adventní koncert, Kostel svatého Jana 
Křtitele, Paštiky
Koncert KPH
Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční 
skladby jako je například Tichá noc, ale 
také na vánoční skladby Adama Mich-
ny z Otradovic či na klasickou hudba J.S. 
Bacha, B. Marcella a dalších významných 
skladatelů. Vstupné: 100/130 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná a na www.ckvb.
cz
Odvoz na koncert i zpět je zajištěn. Odjezd 
autobusu od ubytovny Tesla v 18:30.

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU S KOLEDAMI 
Nádvoří zámku Blatná 
I letos se nádvoří zámku rozehraje kole-
dami a pohostí vás tradičními vánočními 
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné vý-
robky z místních produkcí.
V 15:00 na vás čeká netradiční vánoční 
koncert - Adventní koledivy - který pro-
pojí hudební i divadelní umění v jednom 
vystoupení.

14. 12. STŘEDA | 19:00 |
ANDĚL PÁNĚ 2
Kino Blatná 

18. 12. NEDĚLE | 17:00 |
ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
SBORU JIHOČESKÝCH UČITELEK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Prodej lístků na místě od 16:30. Vstup: 50 
Kč.

26. 12. PONDĚLÍ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písec-
ký komorní orchestr v kouzelném prostředí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné 
dobrovolné.

 Výstavy

 Těšte se
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sport
Planinu u Sedlice 
opanovali motokrosaři. 
Závod měl silné 
mezinárodní obsazení

Sedlice - Onu sobotu se u Sedlice třásla 
zem. Jistou intenzitu pocítili dokonce až v sa-
motném městě. Ne, to se nezbláznila matka 
příroda. Tentokrát byl na vině lidský faktor. 
Na nedaleké planině „řádili“ vyznavači moto-
krosu. Na jubilejní 10. ročník závodu „Velká 
cena Sedlice“ dorazilo více než 150 „krotitelů 
motorových šelem“ všech věkových katego-
rií. Vedle tuzemských jezdců prohnali mašiny 
náročnou tratí i reprezentanti cizích států- 
Nizozemska, Německa, Litvy a  Estonska. 
Závody byly od samého počátku až do konce 
„pastvou pro oči“ všech milovníků moto-
krosu. Však se tu také v průběhu příjemně 
prosluněného dne vystřídalo na 800 diváků.

V e l k ý 
obdiv si vy-
sloužili dět-
ští závod-
níci, kteří 
jsou cennou 
t r a n s f ú z í 
p o t ř e b n é 
mladé krve 
do žil moto-
krosové bu-
doucnosti. 
Absolvovali 
trať s  po-
chopitelnou 
d r a v o s t í , 
ale zároveň 
z k u š e n ě 
a  s  j istou 
noblesou. 

Takhle se uvedl i devítiletý Dan Šorna z Blat-
né, kterému to loni moc nevyšlo. „Měl jsem 
slabou motorku a ta se nedokázala vypořádat 
se složitým terénem,“ hájí se sympatický 
klučina, „Na letošek mi rodiče slíbili silnější 
stroj a slib také dodrželi. Takže to teď vyšlo. 
A udělalo mi hroznou radost, že jsem porazil 
původního majitele mé šedesátky,“ usmívá 
se blatenský borec. Jestlipak ho dosažené 
třinácté místo nenaplňuje obavou, že mu ne-
šťastná cifra bude v další motokrosové karié-
ře nosit smůlu ? „Kdepak. Pro mě je třináctka 
šťastné číslo. Vždyť já se třináctého narodil,“ 
oponuje mladý talent, který podle svých slov 
prohání motorku už pět let a trénuje dvakrát 
týdně v Kadově, kde vlastní rodina chalupu.

Sedlické motokrosové „manévry“ pra-
videlně navštěvují i  legendy tohoto sportu, 
které dosáhly met nejvyšších. Letos tu byla 
legenda jen jedna- Zdeněk Velký / 65 let / 

z Berouna, kterého zdobí tituly mistra repub-
liky a účastníka Mistrovství světa. Ve věku, 
kdy ostatní vrstevníci začínají v parku krmit 
ptáčky, on absolvuje ročně na třicet závodů. 
„Každý rok prohlašuji, že definitivně s moto-
krosem končím. A stejně to nevydržím a zno-
vu na  mašinu vylezu,“ kroutí sám nad sebou 
hlavou Zdeněk Velký, „Tady v  Sedlici jsem 
pošesté a podařilo se mi tu i vyhrát. Škoda, 
že pole je tady letos poněkud rozbředlé, ale 
na druhé straně mají všichni stejné podmín-
ky,“ hodnotí situaci v terénu nezmar, co se 
pohybuje ve světě rychlých strojů neuvěřitel-
ných padesát let. Žádné vážnější zranění prý 
během sportovní kariéry neutrpěl: „Sem tam 
nějaké to zlomené žebro, ale to nepočítám. 
Jedná se o běžnou daň z chlapské zábavy.“

Svou čtvrthodinku slávy na  bedně si 
vybojovali i  zahraniční účastníci. Třeba 
takový Jaanus Luuding / 43 let / z Estonska. 
Opravdová extratřída v  oboru, nasyceném 
aroma benzínu. Vysloužil si ostruhy mistra 
Evropy z  letošního roku a  osminásobného 
mistra rodného Estonska. Přes tlumočníka se 
Jaanus vyjádřil krátce ke svému hvězdnému 
rozletu: „V  Čechách jsem poprvé závodil 
roku 2001 na strakonické Habeši. Tam jsem 
se rád vracel potom každý rok, tady v Sed-
lici jsem startoval dnes pošesté. Motokros 
provozuji šestadvacet let, nyní reprezentuji 
estonskou stáj „SAAREMAA“. Mým koněm je 
stroj „WINSTON 125“ z roku 1985.“ Jaanus 
poznal až moc bolestivě i  odvrácenou tvář 
motokrosu, kdy mu řídítka zbortila lícní kost. 
Citelnou újmu utrpěla i obě kolena a rameno. 
Dlužno dodat, že Jaanus má ještě dva bratry 
a celé sourozenecké trio upsalo duši právě 
motokrosu.

Nevídaná bouře nadšení propukla, když 
při vyhlašování výsledků pořadatel zavěsil 
zlatý věnec okolo krku Davida Krejčího / 12 
let / z Mačkova. David je vzorný a důstojný 
pokračovatel slavné tradice mačkovského 
motokrosu, který měl velmi dobré jméno 
po celé republice. Není tedy divu, že se v něm 
jeho spoluobčané vidí a  dobré tři čtvrtiny 
obce mu sem do Němčic přijela fandit. David 
byl pochopitelně v sedmém nebi: „Od startu 
se mi podařilo udržovat si značný náskok 
před soupeři. Dokonce jsem způsobil malou 
„revoluci“ i mezi silnějšími kubaturami, kde 
jsem se v poli 31 motokrosařů propracoval až 
na devátou pozici,“ neskrývá nadšení nadějný 
teenager, který s mašinou srostl už před šesti 
roky: „Ty první metry byly dost rozpačité, 
když jsem se výhradně jen po loukách prohá-
něl na čínském „drobečkovi“.“ Postupně ale 
dynamicky rostl a získával zkušenosti a cvik: 
„Letos mám za sebou přes dvacet závodů,“ 
uvádí mačkovská jasná star, kterou sponzo-
ruje Automotoklub Mačkov a nyní se stala 
členem nově založeného sportovního spolku 
„PROSPORT Blatná c. z.“ „Jezdí pekelně 
rychle. A nedej bože, když se někdo dostane 
před něho! To zrychlí ještě víc a někdy se vy-
myká všem přírodním zákonům,“ dodává jeho 
maminka s uzarděním. Otec, jeho servisman, 

odborný poradce a anděl strážný v jednom, 
jen přitakává.

Ředitel závodu a sám někdejší úspěšný 
motokrosový závodník Eduard Finěk z Blatné 
spolu se sportovním komisařem Ladislavem 
Sýbkem rovněž z Blatné by chtěl touto cestou 

p o d ě k o -
vat těmto 
sponzorům 
a  spolupo-
řadatelům 
10. ročníku 
„Velké ceny 
Sed l i ce“ . 
J s o u  t o : 
LEIFHEIT 
Blatná s . 
r.  o. ,  Mg 
Sport Ko-
pidlo, MTZ 
Strakoni -
c e ,  M R P 
Strakoni -
ce, Multi-
-air, Mefo 
Sport Jinín, 

Jaroslav Čadek, Ladislav Kubeš, AGRO 
Sedlice, Město Sedlice, Čeněk Prokopec, 
Pavel Vohryzka, fa Slavík- Záboří, Renata 
Chlanová, Steel Pro, Bikestrike. com, Sbor 
dobrovolných hasičů Sedlice a samozřejmě 
MX Němčice.

Výsledková listina: Třída 50 ccm- 1. Filip 
Křivan z Velešína, 2. David Kadleček z Dubé, 
3. Adam Grešák z Bezdědovic. Třída 65 ccm- 
1. Jan Janout ze Strakonic, 2. Václav Janout ze 
Strakonic, 3. Dominik Kučeřík / ? /. Třída  85 
ccm- 1. David Krejčí z Mačkova, 2. Jakub Pá-
ral z Mladotic, 3. Ondřej Hrdlička z Myšence. 
Třída „TÁTA“- 1. Roman Smitka z Pšovan, 2. 
Stanislav Hrdlička z Myšence, 3. Milan Páral 
z Mladotic. Třída „GIRLS- ženy“- 1. Kristýna 
Tomišková z Prahy, 2. Kateřina Labudová / ? 
/, 3. Sára Staňková z Písku. Třída ČZ Klasik 
40+- 1. David Říha z Holic, 2. Luuding Janus 
z Estonska, 3. Marek Kraus z Podluh. Třída 
ČZ klasik 50+- 1. Karel Mitvalský ze Štěno-
vic, 2. Franz Paur z Německa, 3. Vladislav 
Ampapa / ? /. Třída ČZ Klasik 60+- 1. Vítěz-
slav Branda z Holic, 2. Vlastimil Vosecký / 
? /, 3. Scheffel z Německa. Třída ČZ Klasik 
66+- 1. Michael Koch z Německa, 2. Alois 
Roučka ze Strakonic, 3. Jaroslav Vrchota 
z Třeboně. Třída 4Z Klasik 70+- 1. Jan Skok 
/ ? /, 2. Václav Fesl z  Kaplice, 3. Antonín 
Křápek / ? /. Třída ČZ TWIN 40+ - 1. David 
Říha z Holic, 2. Jaanus Luuding z Estonska, 
3. Katis Zolmanis z Litvy. Třída ČZ TWIN 50+ 
- 1. Pavel Blaško z Bezdružic, 2. Jiří Steiner 
z Němčic, 3. Zdeněk Vadlejch z Doubravice. 
Třída ČZ TWIN 60+- 1. Miroslav Hájek 
z Tkaně, 2. Jan Přívozník / ? /, 3. Miroslav 
Holub z Kromic. Třída HOBBY MX 1- 1. Otto 
Horák z Doubravky, 2. Ondřej Herink / ? /, 
3. Martin Holub z Uzeniček. Třída HOBBY 
MX 2- 1. Alois Vrchlavský z Protivína, 2. Petr 
Falář ze Dvorce, 3. David Muller z Vodňan. 

Dan Šorna si z 13. pozice nic ne-
dělal. Třináctého se prý narodil, 

je to jeho šťastné číslo.

Ředitel závodu Eda Finěk se nad 
mladými talenty jen rozplýval.



Ročník 27 (37) Blatná 25. listopadu 2016 Číslo 20 / strana 15

Výsledky – stolní tenis
Divize:
13.11. VS Tábor A  – TJ Blatná A 9:9 body: Černý 4, Maňhal 3, 
Vavřinec 1, Kostner 0, čtyřhra.
12.11. TJ Blatná B – Přídolí A 10:8 body: Špeta 4, Fleissig 2, Rojík 
2, Trefný 0, 2 čtyřhry.
13.11. TJ Blatná B – TTC Libín Prachatice B 8:10 body: Špeta 4, 
Fleissig 2, Trefný 1, Rojík 0, čtyřhra.
1. Vodňany A 7 7 0 0 0 70:7 21

2. RUFA Bechyně A 7 7 0 0 0 70:31 21

3. Hluboká n. Vlt. A 7 4 2 1 0 62:46 17

4. Blatná A 7 3 2 2 0 59:49 15

5. KST Orel A 7 4 0 3 0 52:55 15

6. Přídolí A 8 3 1 4 0 59:67 15

7. OST Velešín B 8 3 1 4 0 53:62 15

8. DDM Soběslav BANES A 7 2 2 3 0 49:60 13

9. Blatná B 7 2 0 5 0 46:62 11

10. VS Tábor A 7 1 2 4 0 45:65 11

11. TTC Libín Prachatice B 7 2 0 5 0 42:61 11

12. OST Kardašova Řečice A 7 0 0 7 0 28:70 7

13.11. TJ Blatná C – TJ Osek A 9:9 body: Ounický 2, Kallmünzer 2, 
Mach 2, Balík 2, čtyřhra.
4.11. Elektrostav Strakonice C – TJ Blatná D 10:2 body: Mls J. 1, 
Mls P. 0, Kostner 0, Vonášek 0, čtyřhra.
11.11. Cehnice A – TJ  Blatná D 2:10 body: Mls J. 3, Kostner 3, 
Vonášek 2, Mls P. 0, 2 čtyřhry.
1. Elektrostav Strakonice C 6 6 0 0 0 60:23 18

2. Blatná C 7 5 1 1 0 65:47 18

3. Třebohostice A 6 5 0 1 0 55:21 16

4. Mirotice A 7 4 0 3 0 57:47 15

5. SKP Prachatice A 5 3 1 1 0 45:37 12

6. Blatná D 8 2 0 6 0 48:65 12

7. Cehnice A 7 2 0 5 0 31:62 11

8. Vimperk A 6 2 0 4 0 43:50 10

9. TJ Osek A 5 1 2 2 0 38:43 9

10. Sokol Písek A 7 0 0 7 0 23:70 7

Okresní přebor:
2.11. TJ Lnáře A – TJ Blatná E 8:10 body: Balík 3, Jánský 2, Hornát 
2, Pavel 2, čtyřhra.
9.11. TJ Blatná E – Cehnice B 15:3 body: Jánský 4, Hornát 4, Balík 
3, Pavel 3, čtyřhra.
16.11. TTC Sokol Volyně – TJ Blatná E 4:14 body: Balík 4, Jánský 
4, Hornát 3, Pavel 2, čtyřhra.
9.11. TJ Záboří – TJ Blatná F 7:11 body: Štědroňský 3, Limberk 
3, Mls P. st. 2, Šišková 2, Sedláčková 0, čtyřhra.
16.11. TJ Blatná F – Elektrostav Strakonice D 12:6 body: Šišková 
4, Štědroňský 3, Mls P. st. 3, Limberk 1, WO 1.
1. TJ Sokol Vodňany E 9 6 1 2 0 111:51 22

2. Elektrostav Strakonice D 9 6 0 3 0 105:57 21

3. TJ ZD Záboří 9 6 0 3 0 98:64 21

4. TJ Blatná E 8 6 0 2 0 93:51 20

5. TJ Blatná F 8 5 2 0 1 79:65 19

6. TJ Třebohostice B 9 5 0 4 0 77:85 19

7. TJ Lnáře A 8 4 1 3 0 81:63 17

8. TJ Sokol Strakonice B 8 4 1 3 0 78:66 17

9. TTC Sokol Volyně 9 4 0 5 0 75:87 17

10. TJ Sokol Strakonice C 8 3 0 5 0 57:87 14

11. Cehnice B 8 1 1 6 0 52:92 11

12. TJ Sokol Vodňany D 7 1 0 6 0 47:79 9

13. TJ Lnáře B-Kasejovice 8 0 0 8 0 19:125 8

Další domácí zápasy:
26.11. 17:00 TJ Blatná A – Vodňany A
30.11. 18:00 TJ Blatná F – TJ Blatná E
7.12. 18:00 TJ Blatná E – TJ Sokol Vodňany E

Podzimní výsledky fotbalu
Podzimní mistrovská sezóna skončila. Žáci v 1.A třídě po podzimu vedou své skupiny, 

dorost a rezerva mladších žáků jsou druzí. V sobotu 19.11. od 10,30 hodin začíná zimní turnaj 
starších a mladších žáků Winter KOVO Cup 2016/2017.

Muži „A“ ukončení podzimní části soutěže 1.A třída skupina A průběžné 8. místo

Muži „B“ ukončení podzimní části soutěže OP mužů průběžné 9. místo

Ženy ukončení podzimní části soutěže divize D ženy průběžné 8. místo

Dorost  ukončení podzimní části soutěže 1.A třída skupina B průběžné 2. místo

Žáci st. ukončení podzimní části soutěže 1.A třída skupina B průběžné 1. místo

Žáci ml.  ukončení podzimní části soutěže 1.A třída skupina B průběžné 1. místo

Žáci ml. B ukončení podzimní části soutěže OP ml.žáků průběžné 2. místo

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná – Bernartice 1:2 (0:0) Hrubý

Muži „B“ Dražejov – Blatná 1:0 (1:0)

Ženy Blatná – Hrádek 0:2 (0:0)

Dorost  Čkyně/Šum.Hoštice – Blatná/Bělčice 0:4 (0:3) Míka, Bláha Vojtěch, Gyevát, 
Hrádek Adam

Třída OPEN- elita: 1. Petr Smitka z Pšovan, 
2. Rudolf Meschta z  Těchlovic, 3. Václav 
Haas z Nýrska. Třída veteráni „ENDURO“- 
1. Tomáš Čadek ze Štěkně, 2. Vladislav 
Králík z  Domanic, 3. Jiří Koutný z  Úterý. 
Třída veteráni- 1. Petr Jati z Plzně, 2. Marek 
Babor z Černíkova, 3. Alois Švec- AMS MX 
TEA YAMAHA.

Vladimír Šavrda
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ELKO, velkoobchod nápojů s r. o.
Vám každý měsíc nabízí akční 
nabídku sortimentu:

- pivo lahvové, sudové...
- víno výběrové, jakostní, stáčené...
- alkoholické nápoje...
- nealkoholické nápoje...
- sirupy a ovocné šťávy...
- cigarety, doutníky, tabák...
- hygiena a gastro...
- koloniál...
- pochutiny, chipsy, cukrovinky...

Najdete nás na těchto adresách:
CASH a CARRY specializovaná prodejna nápojů 
J.P.Koubka 100, 388 01 Blatná (pod Hotelem 
Beránek)
tel: 739 223 736
Prodejní  doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Velkoobchodní sklad a prodejna
Plzeňská 314, 388 01 Blatná (naproti lihovaru)
tel: 777 080 516
Prodejní doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

www.elko-napoje.cz 

Rodinná hospůdka v Buzicích žila slavným fotbalistou 
Tomášem Skuhravým
„Ikona Janova“ alias „Bomber“ se svěřila s láskou k rychlým autům a zavzpomínala na ka-

tapult do pozice italského národního hrdiny.
Buzice - V  Itálii je dodnes i  ve  svých 

dvaapadesáti letech uznávaným národním 
hrdinou. Taxikáři ho tam vozí zdarma, 
pohostinní domorodci zase zdarma hostí 
ve svých příbytcích. Malí kluci, kteří přestože 
nemohou pamatovat jeho hvězdnou kariéru 
profesionálního fotbalisty, se s  ním fotí de 
facto na každém rohu. Doma v Čechách ne-
právem upadl tak trochu v zapomnění. Řeč 
je o  Tomáši Skuhravém alias „Bomberovi“ 
alias „Ikoně Janova“, ke kterému se svého 
času modlily v Itálii celé tribuny fanoušků.

V pátek 11. listo-
padu si našel legen-
dární ostrostřelec 
AC Sparty Praha 
a  FC Janov cestu 
i  do  obce Buzice 
u  Blatné. Přesněji 
řečeno do  staročes-
ké rodinné hospůdky 
„U Čiláka“, kam byl 
pozván na  besedu 
se svými příznivci. 
Hned po  příchodu 
hlasitě pochváli l 
útulné prostředí s  klenutými stropy a  kr-
bem. Vzápětí si trochu posteskl nad svými 
zdravotními problémy: „Čekají mě dvě ope-
race, zubů a kolena. No, všichni stárneme.“ 
Nabízené pivo odmítl, přestože sám neřídil : 
„Já pivo nikdy „nemusel“. Zato jsem schopný 
v Itálii „udělat“ šestnáct kafí denně.“ Ono to 
v jednu chvíli odpoledne vypadalo, že slav-
ný „Bomber“ ani nepřijede. „Najednou mi 
„kleklo“ auto. Zničehonic. Musel jsem shánět 
někoho, kdo mě do Buzic odveze. Naštěstí se 
nade mnou slitoval jeden kamarád,“ osvětlil 
své nečekané problémy Tomáš.

Tomáš Skuhravý ale nebyl v Buzicích po-
prvé. Před pěti lety na turnaji v malé kopané 
„Buzický bejk“ předával ceny jednotlivým 
týmům. Turnaj už dva roky neexistuje- bo-
hužel. „Bomber“ zůstává, do Buzic se vrátil 
a rád se sem prý vrátí znovu.

Pak to přišlo - společné fotografie na pa-
mátku, autogramy, podepsané fotografie. 
A otázky nejen fotbalové.
„Vždycky jste miloval rychlá auta. Kolik 
„bouráků“ jste za svou kariéru vystřídal? 
A pomohla vám při konfrontaci s doprav-
ní policií za  překročení rychlosti vaše 
popularita?“

„No tak rychlá jízda mně fascinuje pořád, 
ale už jsem přece jen starší a tudíž taky opatr-
nější. Co se týká výběru aut, tak jsem vyzkou-
šel snad všechna pořádná „žihadla“. Někdy 
se ale takový fofr dokáže pořádně nevyplatit. 
Jednou mě při překročení rychlosti vyfotili 
v  Linzi a  najednou přišlo nařízení zaplatit 

pokutu 30 000 šilinků. No co ? Musel jsem 
prodat auto, abych pokutu uhradil /smích/.

Jednou jsem se pro změnu honil na ně-
mecké straně s mercedesem. Podařilo se mi 
ho předehnat, jenže když jsem zastavil u čer-
pací stanice, mercedes najednou za  mnou 
a  oni to policisti! Já pro podobné případy 
vozil v kufru nějaké ty podepsané fotky, fot-
balové dresy a jiné suvenýry, jenže tenkrát 
padla kosa na kámen. Tohle dobrodružství 
mě přišlo na pět set marek! Policisti byli ne-
oblomní a při pohledu na fotbalové zboží jen 

suše konstatovali: 
„To je všechno moc 
pěkné, ale my jsme 
vás, Tome, nemohli 
sto dvacet kilometrů 
zastavit!“

Popularita při ře-
šení případných do-
pravních přestupků 
pomáhá, samozřej-
mě. Ale proč, probo-
ha, tedy vyrábí tak 
silná auta? To pak 
jeden neodolá poku-

šení. Zákony zpřísňují, ale auťáky se pořád 
dělají stejné! Já tomu nerozumím!“
„Byl jste prvním opravdu bombastickým 
přestupem českého fotbalisty do  cizi-
ny. Odešel jste z  národní reprezentace 
za  115  000  000 korun a  vaše týdenní 
gáže prý činila 900  000 korun týdně. 
I  když peníze nejsou určitě všechno, 
možná z vás učinily poměrně spokojené-
ho člověka. Jak se po přítoku takového 
množství finančních prostředků změnil 
váš životní styl ?“

„Nezměnil se, jen se toho mohlo víc 
nakoupit /smích/. Po povahové stránce jsem 
zůstal pořád stejný. Dokonce mi někdy známí 
vytýkají, že jsem příliš velký dobrák. A ruku 
na srdce- v dnešní době se vyplatí být spíš 
trochu tvrdší a drsnější.“
„Jak jste se po  přestupu do  klubu FC 
Janov vyrovnával s jazykovou bariérou ?“

„Taková kuriozita - hned na začátku jsem 
si koupil  slovník a chtěl se učit. Na prvním 
soustředění se mnou seděli u stolu fotbaloví 
mistři světa a  prý, co to mám. Když jsem 
odvětil, že učebnici italštiny, jeden z  nich 
knihu vzal a  šup!- letěla oknem do  moře. 
Pak mi začal ukazovat jednotlivé předměty 
a pojmenovávat je italsky. Já musel jednotlivé 
výrazy opakovat a tak to šlo den za dnem. No 
a za čtyři měsíce už jsem byl schopný poskyt-
nout své první interview italským médiím.“

(dokončení v příštím čísle).

Slavný BOMBER se v útulném prostředí hospůdky 
v Buzicích cítil jako ryba ve vodě.
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  VÁNOČNÍ STROMKY 
 

 jedle kavkazská  borovice černá 
 smrk ztepilý  smrk stříbrný 

 

 prodej od 1. 12. v době 9-16 hod. 
 

V. HANZLÍK, TCHOŘOVICE 31 
mobil: 776 335 239 

 
 
 
 
 

Významné ocenění živnostníků z Hajan
Hajany - Dva podnikatelé z malé obce Hajany u Blatné se za svou dlouholetou, 

poctivou a kvalitní práci dočkali zasloužené odměny v podobě veřejného ocenění, 
což jistě představuje vyznamenání pro celou vesnici.

Paní Jana Bláhová provozuje v Hajanech čistírnu a výrobnu péřových výrobků. 
Zákazníci si ji nemohou vynachválit. Plným právem si z rukou hejtmana Jihočeského 
kraje Mgr. Jiřího Zimoly převzala v Českých Budějovicích na podzim cenu „Spokojený 
zákazník Jihočeského kraje 2016“. Zároveň jí byl přiznán i certifikát „Prověřená spo-
lečnost“, který dostávají výhradně firmy, dodržující etiku ve sféře podnikání a přistu-
pující ke klientům se zodpovědností a solidností mimořádné úrovně. Ceny „Sdružení 
českých spotřebitelů“ si zkušená živnostnice velmi cení a určitě jí dodala ještě větší 
chuť k práci. Výše uvedené ohodnocení získalo jen 21 podnikatelů v Jihočeském kraji.

Zároveň hajanský provozovatel stavební 
firmy Roman Kouba obdržel za příkladný 
přístup k zákazníkům a vysokou odbornost 
poskytovaných prací od Jihočeské hospo-
dářské komory titul „Významný živnostník 
roku“. Ten se na čistém štítě firmy vyjímá jako 
vzácný šperk.

S radostí a uznáním kvituje udělení obou 
ocenění „svým“ živnostníkům hajanský Obecní 
úřad a k velkému úspěchu jim gratuluje.

Vladimír Šavrda
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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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PSYCHOTERAPIE 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ 
MEDIACE 

www.psychotera‐hch.cz 
tel: 773 641 106 

REVIZE PALETÁŘ 
 Revize kotlů na tuhá paliva 
 Revize plynových kotlů a rozvodů 
 Revize tlakový nádob 

Richard Paletář - 736 260 716
www.revizepaletar.cz 
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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)

Provozovna: Tyršova 437,   388 01 Blatná

www.masaze-vackova.cz
- masáž lávovými kameny,   prodej dárkových poukazů

Chcete zahrát při 
nějaké příležitosti – 
posezení, svatba či 

jiná akce?
Hudba – harmonika a saxofon.

V případě zájmu zavolejte 
a domluvíme se levně na 

produkci.

Tel.: 702 023 220
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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.


