Ročník 27 (37)

19. ÚNORA
2016
ČÍSLO

3

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

Muzikál „O dvanácti měsíčkách“
Žáci Základní umělecké školy v Blatné
nastudovali svůj první muzikál O dvanácti
měsíčkách, který v polovině prosince 2015
zahráli jak pro veřejnost, tak pro místní mateřské, speciální a základní školy a posléze
ještě v lednu 2016 na žádost ředitelek škol
pro základní školy z Blatné a okolních obcí.
Celkem tedy žáci odehráli pět úspěšných
představení. Jak tento muzikál vlastně
vznikal?
Prvotním impulzem
byl nápad obohatit každoroční vánoční vystoupení
tanečního oboru také živou hudbou. Postupně se
zrodila myšlenka vytvořit
projekt, na kterém se budou plnohodnotně podílet
všechny vyučované obory
Maruška na ZUŠ Blatná – hudební,
Amálie Janků.
taneční a výtvarný. Výběr
padl na operetku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách uvedenou
poprvé v roce 2007 v televizním pořadu
Hodina zpěvu, později známou ze zfilmované
pohádky Tři bratři z roku 2014.
Toto všechno se zrodilo v hlavách dvou
mladých, šikovných učitelek – Mgr. Michaely
Dlouhé, učitelky zpěvu a Bc. Veroniky Loukotové, učitelky tanečního oboru.
Nejprve bylo zapotřebí rozdělit role a vymyslet, která část příběhu bude zpracována
tanečně a která bude zahrána herci – zpěváky. Postupně vznikal jakýsi scénář, který byl
na začátku školního roku hotov. Žáci tudíž
nacvičovali muzikál od září do prosince.
Hlavní postavy Pepy, Marušky, macechy
a Holeny byly obsazeny pěveckými sólisty.
Sbor se postaral o úlohu dvanácti Měsíčků. Kromě zpěvu si děti musely dát práci
také s hereckým provedením a pohybem
po jevišti. Žáci tanečního oboru dokreslili
ty části příběhu, které byly komplikované
pro divadelní ztvárnění (v televizní pohádce
jsou zpracovány tzv. filmovými efekty), tedy
kouzla, kterými se zima proměňuje v ostatní
roční období. Kromě choreografií Jaro, Léto,

Podzim a Zima nacvičili tanečníci ještě Svatbu Marušky s Pepou a závěrečnou Veselku,
které byly na konec příběhu přidány.
Po sestavení scénáře přišla na řadu
hudba. Doprovod ke zpěvům bylo třeba nejprve zaranžovat. Toho se ujal ředitel školy
Martin Škanta s pomocí nového nástroje
Yamaha PSR S770, který škola pro potřeby
výuky v minulém roce zakoupila. Zpěváky při
samotném představení doprovázely bicí nástroje (žákyně Kristýna Kosíková) a zmíněné
klávesy, na které hrála p. uč. Věra Uriánková.
Taneční části měly svoji reprodukovanou
hudbu. Navíc bylo do příběhu přidáno povídání vypravěče (zástupce ředitele Ing. Václav
Holuba), které se nahrávalo přímo ve studiu
školy. Vše muselo spolu ladit a tvořit harmonický celek. Za účelem ozvučení sólistů škola
zakoupila dva hlavové bezdrátové mikrofony,
další dva zapůjčil škole zvukař Karel Zbíral,
kterému tímto děkujeme.
Nedílnou součástí příběhu byly také kulisy
a rekvizity, jejichž realizace se ujal výtvarný
obor zastoupený p. uč. Evou Ďurčovou a jejími žáky. Vznikly nádherné kulisy lesa, světnice, chléva, oheň pro dvanáct Měsíčků, studna
nebo kůň, na kterém přijíždí Pepa do vsi. Žáci
výtvarného oboru také navrhli a ušili kostýmy
pro Měsíčky, byli přítomni při představeních,
kde líčili postavy Měsíčků a vyzkoušeli si tak
malbu na obličej. Propagaci muzikálu zajišťovaly originální plakáty a pozvánky, které byly
taktéž prací výtvarného oboru.

Žáci TO - sněhové vločky.

Zpěváci a tanečníci nacvičovali svoje části
příběhu nejprve odděleně a poté následovaly
společné zkoušky v sále školy s hudebním
doprovodem. Bylo třeba „napojit“ pěvecké
a taneční části plynule za sebe. V několika
scénách také vystupovali zpěváci a tanečníci
dohromady. Před představením proběhlo
přímo v divadelním sále několik kostýmových
a generálních zkoušek s osvětlením, rekvizitami a kulisami.
Muzikál O dvanácti měsíčkách byl tedy
vydařenou spoluprací mezi všemi obory.
Celkem se na představení podílelo téměř devadesát dětí, a to ve věkovém rozpětí od pěti
do sedmnácti let. Ze všech zúčastněných, ať
už žáků nebo učitelů, sálalo nadšení a tvůrčí
radost, která byla po zásluze oceněna upřímným potleskem obecenstva. Muzikál byl
obohacující zkušeností a jistě ne posledním
společným projektem celé blatenské Základní umělecké školy.

Všichni vystupující z muzikálu Dvanáct měsíčků.

učitelé ZUŠ Blatná
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 A k t u a l i t y

mu a řemeslnému grifu, třeba při malování
velikonočních kraslic...

Dne 1.3.2016 by se
dožila 90 let naše drahá
maminka, paní

Božena Drábová,

dlouholetá pracovnice
blatenského
rybářství.
V červnu letošního roku tomu budou
dva roky, co již není mezi námi.

Stále vzpomínají děti Vladimír, Jarmila
a Olga s rodinami

SVATÝ MATĚJ (24. 2.) LEDY LÁME, KDYŽ
JE NEZMŮŽE, SVATÝ JOSEF POMŮŽE
(19. 3.).
NA SVATÉHO MATĚJE, KAŽDÁ MYŠÍ
DÍRA SE ZAVĚJE.

OZNÁMENÍ

JE-LI NA SVATÉHO MATĚJE MRÁZ, TAK
HO JEŠTĚ ČTYŘICETKRÁT MÁŠ.

Ředitelství Mateřské

Únorová pranostika bývá nemilosrdná, jak
se ale vydaří v letošním roce, se neodvažujeme předvídat.
Jarní svátky však na sebe nedají dlouho
čekat, za pouhý měsíc budou na dosah!
Po období „temna“ pomalinku opět začíná
nový život. Pohled na probouzející se přírodu
jistě všechny těší, ale s přibývajícími léty
krásu prvních jarních kvítků oceňujeme dvojnásob. Zázrak! Otvírá se zem a z ní vystupují přenádherné různobarevné a různorodé
kvítky, které se pyšní ve svitu slunečních
paprsků - a mají proč!
Stále častěji se snažíme zejména zjara
vžít do myslí minulých generací, žijících
dávno před naším věkem. Co asi prožívali
naši předkové v době končící zimy a přicházejícího jara? Jakou radost jim přinášely
první kvítky? V době, kdy si často po kruté
zimě uvědomovali, že už ji pravděpodobně
přežili..? Jejich pocity jsou pro nás dnes asi
těžko představitelné. Ale oni je vtiskli svýma
rukama i svojí duší do předmětů, kterými
JARO s obrovskou emocí každoročně vítali!
My se dnes mnozí s úctou skláníme nad
jejich zručností, obdivujeme jejich schopnosti
a um, snažíme se v tradicích pokračovat
a alespoň částečně se vyrovnat jejich tvůrčí-

školy Blatná, Šilhova
a Mateřské školy
Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok
2016/2017.
Zápisy se budou konat

Ve středu 27.4.2016
od 8-16 hodin
a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ
Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady:
v budově Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte
k nahlédnutí:
OP zákonného zástupce
rodný list dítěte
Přerostová Vladimíra,
Havlenová Věra
ředitelky MŠ
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Osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov
všechny srdečně zvou na

TRADICE LIDOVÝCH VELIKONOC PŘÍCHOD JARA - TŘÍDA J. P. KOUBKA
3 - SOBOTY DOPOLEDNE
Každoroční nabídku zvykoslovných
velikonočních předmětů vám přinášíme
také v letošním roce: malované kraslice
tradiční i méně, proutěné koše a košíčky,
pomlázky, slámové ozdoby i ošatky různých velikostí, píšťalky, káči, řehtačky,
klapačky, hliněné kuličky, malované perníčky, vizovické drobnosti a mnoho dalšího si můžete prohlédnout, pokud nás
navštívíte v sobotu dopoledne od 9.00
do 12.00 hodin na třídě J. P. Koubka 3.
Rádi vás přivítáme.
(Bohužel jsme v této části města v sobotu
osiřeli, protože BLATENSKÉ TRHY, sotvaže
se trochu rozběhly a přinášely městu hlavně
tak důležitý společenský život, za kterým rádi
přijížděli lidé i z širšího okolí, byly pozastaveny. Věříme, že jen dočasně)
Od 9. března přidáme ještě prodejní středy a pátky 10.00 - 16.00 hodin
a v týdnu před Velikonocemi pro vás
budeme mít otevřeno od škaredé středy
až do bílé soboty. Tedy také o zeleném
čtvrtku a velikém pátku. (změny může
způsobit nepřízeň počasí, a to se předem
omlouváme)
KOLIK ROS SPADNE PŘED VELIKONOCEMI, TOLIK PO VELIKONOCÍCH LZE
JEŠTĚ OČEKÁVAT MRAZŮ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov všechny
srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
Nebude chybět soutěž o nejkrásnější
masku ani tradiční balíčky plné dobrot.
Přijďte si s námi užít zábavné odpoledne.

Hudba a občerstvení zajištěno.

K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“
Vstupné: v předprodeji 60,- Kč, na místě 80,-Kč.
Vstup ve společenském oblečení.
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Z právy

z radnice
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych reagovala na dva dotazy, které poslední týden
opakovaně od Vás dostávám. Jedná se jednak o provoz klubu Elimat
a dále o blatenské farmářské trhy.
Nebudu zastírat, že současná situace ohledně provozu klubu Elimat mi není lhostejná. Naopak. Bohužel kroky k omezení či regulaci
provozu klubu nemůže město Blatná činit. Elimat je soukromý klub,
kam jsou dle sdělení jednoho z provozovatelů vpouštěni pouze členové
klubu po zaplacení členského příspěvku a obdržení speciální karty.
K tomu se blíže nebudu vyjadřovat. Klub není tedy ani restaurací,
hospodou, barem ani diskotékou. Strážníci městské policie nemohou do klubu vstupovat, provádět namátkové kontroly mladistvých,
stejně jako policisté ČR. Jeho provoz nepodléhá obecně závazným
vyhláškám města, čehož jsou si provozovatelé samozřejmě vědomi.
Chápu rozhořčení ostatních poctivých živnostníků, kteří vyhlášku
města akceptují a řádné dodržují uzavírací hodiny nebo si žádají město
o výjimku při pořádání akcí. Bohužel česká legislativa nahrává více
těm, kteří zákony umí obcházet. Jediné, co mohu v současné době
zajistit, je důsledná noční kontrola ulic, které se nacházejí v okolí
provozovny (ul. Purkyňova, ul. Strakatého, ul. Čechova a ul. Žižkova)
strážníky Městské policie Blatná. Nejenom, že jsou ulice po nočních
odchodech návštěvníků klubu znečištěné, ale majitelé domů si stěžují
na hluk, rozbité lahve, dokonce došlo k poškození automobilů. Zároveň jsem požádala o součinnost vedoucího obvodního oddělení Policie
ČR v Blatné. I on je znepokojen situací v klubu, neboť v posledním
půlroce policisté opakovaně prošetřovali události v klubu na základě
ohlášení, a to např. fyzické napadení.
Ve věci blatenských trhů mohu konstatovat pouze jediné, a to že
Rada města Blatná dne 16. 12. 2015 usnesením č. 415/15 schválila
pořádání farmářských trhů v ul. Na Příkopech, Blatná panem P. Z.
od 1. 1. 2016 do 18. 6. 2016.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Rada města Blatná

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích,

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace
Základní škola J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice
Požadavky pro výkon daného pracovního místa:
– splnění předpokladů stanovených v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických
pracovnících)
– získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle
ustanovení § 7 a § 8 zákona o pedagogických pracovnících
– délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky dle § 5 zákona o pedagogických pracovnících
– znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
– organizační a řídící schopnosti
– znalost práce na PC
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– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 7. 2016
Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, doručte nejpozději do 31. 3. 2016 městu
Blatná na adresu: Městský úřad Blatná, odbor finanční a školství,
T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná. Obálku označte heslem „Konkurz
– neotvírat“. Rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku
nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené
obálce na podatelně městského úřadu (T. G. Masaryka 322, Blatná).
V případě dotazů se obracejte na tel. 383416170 nebo 383416142.
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést
e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie)
3. úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele
školy dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících (např.
maturitní vysvědčení, diplom s osvědčením o státní zkoušce nebo
diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém
studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro
ředitele škol a školských zařízení)
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro
výkon pracovního místa ředitele, v souladu s § 5 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem
(nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst.
1 zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával, nebo úředně ověřenou pracovní
smlouvou)
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky
(originál, případně úředně ověřená kopie)
6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany
formátu A4)
7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých
dokladů

Informace o kácení dřevin
a náhradní výsadbě

Je zima, což je nejlepší období pro pokácení stromu a které se
ztotožňuje s obdobím vegetačního klidu. Je to doba, při které jsou
rostliny při tvorbě nových vodivých pletiv v útlumu. Toto období není
však v zákoně pevně stanoveno a danou dřevinu především ovlivňují
přírodní vlivy jako je nadmořská výška a počasí. Vegetační klid by
trval tedy každý rok jinak, proto se doporučuje dodržovat časový
úsek mezi 1.10 a 31.3. Z hlediska ochrany přírody má vegetační
klid nevětší přínos v tom, že touto dobou nevyrušuje hnízdící ptáky.
Na základě podnětů občanů a odboru životního prostředí schválila
rada Města Blatné na svém zasedání na přelomu roku 2015/2016 k pokácení celkem 31 vzrostlých stromů, a to zejména z důvodů špatného
zdravotního stavu a bezpečnosti. Jednalo se o stromy trpící například
růstovými defekty, vykloněnou korunou, náklonem kmene, dutinami,
proschnutím koruny, napadením kůrovce či houbovou chorobou. Proto
budou tyto dřeviny nahrazeny novou výsadbou.
(pokr. na str. 4)
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Informace o kácení dřevin...

(pokr. ze str. 3)
Pozemky, kde bude probíhat náhradní výsadba dřevin, jsou všechny
pozemky ve vlastnictví Města Blatná a to ty, které se nacházejí v intravilánu města. Výsadba bude především provedena na pozemcích,
na kterých bylo zahájeno kácení, a to hlavně před budovou seniorů
a v parku Husovy sady. Zahájena bude s příchodem jarního období.
U vysazování dřevin ve městě je pro nás vždy hlavní, aby v daném
místě dřeviny zdárně rostly a dobře se vyrovnaly s okolním prostředím, které na ně na daném stanovišti působí. Vždy porovnáváme jejich
růstové vlastnosti, adaptaci na nepříznivé vlivy prostředí, či jejich
prostorové umístění. Především až podle těchto vlastností a míst
plánování samotné výsadby je zvolen vhodný druh dřeviny.
Budeme tedy upřednostňovat stanovištně původní druhy dřevin,
či jejich kultivary. V záměru máme především vysazovat různé druhy
listnatých dřevin, které jsou pro městské prostředí vhodnější, vrhají
více stínu než jehličnaté dřeviny, hnízdí na nich více ptáků, jsou
stabilnější, více odolávají například houbovým chorobám a škůdcům.
V plánu máme například vysadit různé druhy dubů, vrb, lip a kaštanů.
Neopomeneme ale ani okrasné druhy jehličnatých dřevin, vše máme
v plánu do prostředí zakomponovat tak, aby celá výsadba vypadala
přirozeně, a působila kladným dojmem.
Pište nám svoje názory a postřehy, které se týkají výsadby zeleně
v Blatné. Uvítáme Vaše nápady, jaké stromy a kam je zasadit.
Rádi také přivítáme veškeré vaše dobové fotografie zachycující
například výsadbu dřevin, či již dnes neexistující zeleň, případně
i zajímavé snímky ze současnosti. Své podněty a postřehy nám
Historie téměř detektivní.

Po stopách městského
práva města Blatná

V roce 1601 na přímluvu Oldřicha Felixe
z Lobkovic vydal císař Rudolf II. listinu pro
městečko Blatná, čímž jej „vysadil za město.“
Tím byl dokončen plán Blatenských, který
započal o jedno století dříve rod Lvů z Rožmitálu a pravděpodobně na přelomu 14. a 15.
stol. již Břeněk ze Strakonic. Takto bychom
mohli skončit náš článek v duchu pozitivistické historiografie, která město definuje jako
„samosprávné středisko, opevněné hradbami
a nadané výsadami“ (Václav Vojtíšek), avšak
právě tato charakteristika a pozdní nadání
městských práv v nás vzbuzuje mnohé otázky.
Co je vlastně město a jak bychom jej charakterizovali dnes? Proč Blatná dostává městské
právo až v roce 1601 a proč je pro ni tak významné? Proč toto ani jiné další privilegium
neobsahuje mílové právo? Jak mohl Rudolf II.
„vysadit“ město na již založeném městě? Proč
se skoro v každé listině opakují již získaná
starší privilegia, pro která byl samostatně
vypracován opis potvrzený Marií Terezií,
městem Horažďovicemi, Leopoldem ad.?
Při studiích urbánních organizmů ve středověku a raném novověku narazíme na mnohé otázky a rozličné výklady, pro které nám
ovšem nebude stačit poskytnutý prostor
našeho krátkého článku, a proto se omezíme
pouze na výše uvedené otázky a samotnou listinu. Charakteristika města má vícero rovin.
Většina autorů, např. František Hoffmann,
Jacques Le Goff, Henri Pirenne, Jan Klápště,
se shoduje na ekonomické roli města, které

1910 městské sady.

můžete nosit přímo na odbor životního prostředí, či zasílat na
email: cervena@mesto-blatna.cz.

Vážení občané,

v době od 6. února do 5. června 2016 proběhne na území celé
České republiky výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, jež je organizováno Českým statistickým
úřadem. V případě oslovení se Vám budou speciálně vyškolení
tazatelé prokazovat příslušným průkazem a pověřením tazatele
vydaným Krajskou správou ČSÚ či průkazem zaměstnance ČSÚ.

postupně přebíralo kontrolu nad vnitřním
i vnějším prostorem s pomocí peněz. Nakonec
bylo dostatečně samostatné, a tudíž městské
právo bylo pouhou právní záštitou ve formě
titulatury a statutu obce. Vlastně znamenalo
jakési uznání ze strany panovníka a šlechty.
Typickým příkladem je právě Blatná, kde
se setkáváme s některými privilegii charakteristickými pro městské prostředí před
rokem 1601. Snahu měšťanů a jejich držitelů
proměnit
Blatnou
ve město
lze sledovat na hojném listinném
materiálu
od roku
1489 až
do roku
1601, kdy
Blatná obListina 4. října 1601.
držela čtyři
listiny z královské kanceláře a šest z kanceláře šlechtické. Všechny rozšiřují ekonomickou
(trhy, jarmarky, výrobní činnost, svobody,
rybolov) i symbolickou sféru městečka (pečetění červeným voskem1, pronájem radnice
a vyzbrojení knechtů).
Této skutečnosti si byl vědom i císař Rudolf II., který se omezil v popisu městských
výsad Blatné pouze na zisk „titulu město,
městskou moc dle práva a obyčeje českého
J. P. Hille, Paměti města Blatné, 1926, s. 20. – Autor se zmiňuje
o listině z roku 1514, která dává právo purkmistrovi a konšelům pečetit zeleným voskem, avšak to je zřejmě omyl, neboť
originální listiny z roku 1567 a z roku 1601 uvádí červený vosk
v listině z roku 1514. Originál listiny se zřejmě nedochoval.

1

a právo svobodného vlastnictví.“ Zmíněný
titul má hodnotu právní i symbolickou, neboť
takto se Blatná mohla zařadit mezi česká
města, a tedy být účastna u politických rozhodnutí státu. Druhý bod nejlépe koreluje
s dobovým dílem „Práva městská království
českého“ sepsaná 1569 Pavlem Kristiánem
z Koldína a potvrzena 1579 právě císařem
Rudolfem II. Na základě tohoto díla, zakládajícího se na starších městských právech
aktualizovaných o potřeby člověka raného
novověku, disponovala města širokou paletou vlastní jurisdikce nad vnitřním i vnějším
prostorem. Být měšťanem znamenalo být
chráněn celou obcí, která mohla jakoukoliv
křivdu právně lépe vymáhat. Poslední bod
pouze opakuje již dané právo svobodné držby
majetku s možností odkázat, příp. prodat
svůj majetek komukoliv, které Blatenští
obdrželi od Zdeňka Lva z Rožmitálu v roce
1489 a pravděpodobně již dříve od Břeňka
ze Strakonic.
Před tímto výčtem předcházel seznam
již vydaných listin, kde první figurují listiny
královské, neboť mají odjakživa vyšší hodnotu, a pak šlechtické. Tento opis představuje
jen další konfirmaci starších práv městečka
Blatná. V aktu věčného opakování privilegií
lze spatřovat ponaučení blatenské obce,
která pozbyla nejstarší privilegium darované
Břeňkem ze Strakonic na přelomu 14. a 15.
stol. Tato starší privilegia byla sice obnovena a rozšířena Zdeňkem Lvem z Rožmitálu,
avšak dozajista za to museli měšťané zaplatit.
Skoro v každé následující listině spatřujeme
peníze nebo služby z jedné či druhé strany.
Vysazování, resp. zakládání města ve 13.
stol. mělo jasný mocenský cíl, založený
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na ekonomické a později i politické moci. Jaroslav Bakala nazval
tento systém ve 13. stol. jako „kukaččí hnízdo ve feudálním systému.“
V případě Blatné nemohlo ovšem dojít ke škodě onomu „feudálovi,“
neboť ani jedno privilegium neomezovalo plošnou moc pána nad
městem a jeho okolím. Mílové právo bylo v roce 1601 zbytečné,
neboť jediným majitelem blízkého okolí byl samotný pán Blatenského zámku, příp. Blatenští. Přesto v privilegiích Blatné nacházíme
analogie se staršími městskými právy (Opava 1224, Horní Benešov
1253, Písek 1327 atd.) především v produkci a prodeji piva a vína,
které pravděpodobně představuje výnosnou komoditu od středověku
po dnešek. Ačkoliv předchůdci Rudolfa II. dali městu vše potřebné pro
ekonomický a politický rozvoj městečka, nedali mu jistotu v podobě
městského práva z rukou císaře římského a krále českého. K němu
konečně po jednom století dospěli sami měšťané.

Na závěr si děti užily společnou přehlídku masek a zatančily
v rytmu diska.☺ Za krásné masky, soutěže a tancování dostaly děti
sladké odměny a drobné dárkové předměty.
H.P. - Mateřská škola Blatná, Šilhova
Sluníčka

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Zprávy
TS Blatná

Kapříci

Stavební činnost TS Blatná –
měsíc leden, únor

I na úseku stavební činnosti probíhají v měsíci lednu a počátkem
měsíce února práce. Vzhledem k lednovému a únorovému počasí se
práce přesunuly do vnitřních prostor, a to do bytového domu č.p.
1017 v ulici Na Bílé husi a domu č.p. 730 v ulici Nerudova, které se
nacházejí v majetku Města Blatná, a kde probíhá rekonstrukce celého
schodiště spočívající ve výměně starého pokrytí schodišťových stupňů
a v č.p. 730 i podest. Původní povrch byl z linolea, které bylo strženo
a nově je pokládána protiskluzová dlažba. Věříme, že tímto se také
zlepší podmínky pro bydlení místních obyvatel.
Níže přikládáme fotografie z prováděných prací.

Berušky

…RAČTE DÁL, RAČTE DÁL, UŽ
JE TADY KARNEVAL…

A je to tady!!! ☺ Každoroční dětský karneval
v mateřské škole. Na tradiční karnevalové „řádění“ se vždy pečlivě připravujeme s několikadenním předstihem. Děti se zapojily do výroby výzdoby
celé MŠ. Vyráběli jsme ozdoby z netradičních materiálů na výzdobu
záclon, obličejové karnevalové masky a další karnevalové ozdoby
a dekorace. Do takto nazdobené školky jsme již mohli pozvat natěšené
děti v nejrůznějších maskách a kostýmech.
Ve středu 10. 2. 2016 jsme se ocitli v mnoha královstvích se
spoustou princezen, princů, rytířů, ale i v dobrodružném světě
Spidermanů, bojovníků a setkali jsme se s postavami z večerníčků
a známých pohádek. Do legračních obleků a masek se odvážily obléci
i paní učitelky, jak je již u nás dobrým zvykem. Masek se sešlo opravdu hodně a bylo těžké vybrat tu nejhezčí. Pro děti byly připraveny
hry a soutěže. Děti si vyzkoušely stavění komínu z kostek, skládaly
barevné puzzle, házely barevnými kroužky a míčky na cíl, shazovaly
kuželky a zahrály si oblíbenou hru „Židličkovanou“.
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Vzpomínky z mládí

Pak potrestáme barbary a zrádce bídné,
polnice jara zazní z našich českých lesů!

Když je člověk mladý, má se stále co učit
z veškerého dění kolem sebe. Někdy chce
své myšlenky a touhy vyjádřit i pomocí ( byť
neumělé) básničky. Z dob mládí jsem našel
dva své pokusy ztvárnit prožívanou dobu
„básničkami.“

Psáno v roce 1950 a tento výkřik duše
vyjadřuje rozhořčení nad krutostmi a nelidskostmi, z nichž namátkou uvádím

První pokus je z prožité dvouleté vojny, o níž
teď bohudík nemáme žádné zkušenosti
- Když jsem na vojnu já přišel,
Nevěděl jsem jaký život to je.
Prý veselá je vojna, jsem slyšel,
což zmlklo jak výstřel náboje.
Přijdem na dvůr kasární – vězení to zdá se,
Závan řádu a tvrdé poslušnosti nás přijal.
Jsi voják – marně toužíš po lidském hlase,
Jsi člověk, jehož osud v temno kasáren zajal.
- A první dny, týden po týdnu se vleče,
co člověk vydrží, nevěděls chlapče dosud,
domů - domů šel bys třeba i v kleče,
jak těžký je ten vojákův osud!
- Jsi tu už měsíc, dva a pak půl roku,
Vydržels hochu, už vojna ti utíká –
Pevně drž svou zbraň a přidej do kroku,
Vojenský dril duší i tělem ti proniká..
- Utekl ten čas, již dohledný zas civil.
Přemýšlej hochu můj, co vojna ti dala,
Nedávná doba to, co vojně ses divil,
Dlouho je tomu, co duše tvá umírala!
Básnička vlastně vyjadřuje rozpoložení
vojáka během dvouleté služby (rok 1951).
Druhá „básnička“ pochází z prožitků
v komunismu, který u nás pro zastrašení obyvatel a zavedení diktatury používal všechny
prostředky umlčení (rok 1949-50):
Národe český!
- Pryč je ta doba německých vrahů,
kdys trpěl v okovech a zmije krev ti pila.
Železnou vůlí bránil jsi svou Prahu,
a pravda tvá přec jen zvítězila!
Nacistů zvěrstva z východu druh šíří,
smutný je úděl tvůj, zas křížová tvá cesta!
Národe český, ty neklesneš pod tíží –
tvůj český lev smrtí, smrt nechť ztrestá!
- Však přijde den, kdy slunce opět svitne,
kdy národ svobodný zas strhne pouta děsu.

Pár měsíců po „únorovém převratu“
v roce 1948 se v Praze konal všesokolský slet.
Velký průvod Prahou byl vyjádřením občanů
proti tomuto uchopení moci a následek byl
okamžitý: Vyhození a potrestání vedoucích
a postupné rozbití a včlenění Sokola do sjednocené tělovýchovy. Byly zřízeny tříčlenné
„akční výbory“ s pravomocí okamžitě provést
jakékoliv opatření, jako sesazení ředitele
podniku, úřadu,, soukromého obchodu
a podobně a na jejich místa posadit svého
člověka. Tato komise také vyslýchala nás,
cvičence ze sokolského sletu.
Komunisté se rozhodli spolknout sociální
demokracii a převést členy do svých řad.
To odmítl ku příkladu okresní vedoucí pan
Šneberger, , strojvedoucí ČSD a byl proto
poslán do koncentráku na Slovensko. Jako
těžce nemocnému povolili alespoň návrat
domů zemřít… Horší osud měl na příklad
pan Scheinherr, majitel pily v Bezdědovicích.
V zkonstruovaném obvinění z vlastizrady
byl též v koncentráku na Slovensku a tam
zemřel… O jeho ostatcích a příčině úmrtí
se jeho žena ani v roce „oteplení 1968“ nic
nedozvěděla, jen že v jeho spisech prý byla
poznámka od místního národního výboru
„návrat nežádoucí“. (Tak se to provádělo
za Hitlera!)
Od listopadu 1949 byl v Blatné zřízen
útvar státní bezpečnosti /STB/ v místnostech
bývalého hotelu Bílá růže (dnes Komerční
banka), který měl tehdy ještě vjezdová vrata.
Pan Kříž z Mačkova, který tam byl vyslýchán,
vyprávěl, že jej naložili do auta vzadu vleže
a estébák se posadil nohama na jeho tělo,
aby nebylo vidět, koho vezou. V Blatné bylo
zkonstruováno několik kauz „protistátního
spiknutí“ a výslechy byly prováděny v budově
STB. Brzo po zřízení byly z budovy slyšet
výkřiky při bití a občané včetně mne se báli
procházet vedle budovy. Tak všichni cestou
od sokolovny do Koubkovy třídy přecházeli

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov
všechny srdečně zvou na

MÁLKOVSKÉ VELIKONOČNÍ TRHY
Sobota 12. března 2016
od 15:00 do 17:00
Akce se koná v sále
místní „hospody“

Těšíme se
na Vaši návštěvu!
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rovnou z rohu na druhou stranu třídy, aby
nemuseli jít kolem budovy STB. Podle tehdejších praktik z Ruska, bylo nutno z vyslýchaného potřebná přiznání vytlouct. Zrušením
okresu zaniklo i STB v Blatné. Můj spolupracovník pan Vylita prováděl malování a bílení
místností STB a vyprávěl, že tam byly krví
postříkány stěny místnosti, ale i na stropě.
To mi po mých pochybnostech odpřisáhnul.
Po okupaci v roce 1938 odešli mnozí muži
bojovat proti Němcům na východ nebo na západ. Ale hrdinové, bojovníci na západě, byli
pak u nás pronásledováni, zatýkáni a vražděni. Jedna občanka Blatné má památku
na sňatek se západním vojákem: Jen doklad
o jeho smrti „následkem udušení oběšením“.
Komunisté zabírali soukromé krámy a likvidovali majetek. Aby lidem ukázali, jak si
buržousti žili, udělali ukázku ve výloze krámu
proti MNV. Tato výstava tam byla asi jen dva
dny, protože z vyloupeného bytu a krámu
Čampulkových, bylo něco cukru a mouky
a dalších potřeb, což celkem vzato měl každý
chudák doma ještě víc. Svoji ubohou výstavu
museli rychle zrušit, protože účinek na lidi
byl opačný.
FK

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice
PŘIJMEME
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Nadstandardní platové ohodnocení
Ubytování zdarma
Práce v týdenních turnusech
VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.
Kontakt: obchod@equitana.cz

Tel: 724 351 721
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Novoroční toulky Blatenskem

Po čertových kamenech hezky pěšky již podeváté

Kadov - Jakýsi šotek si zřejmě zařádil v zázemí 9. ročníku novoročního pochodu po čertových kamenech na Kadovsku. „V kadovské
škole, kde máme obchod i společenský sál, došla voda a také dočasně
vypadl proud,“ vzpomíná na mrzutosti, které 1. ledna 2016 trošku
potrápily organizátory tradiční akce, starostka Vladimíra Tomanová,
„Nakonec se ale všechno dalo do pořádku a svařáček, punč s chutnou polévkou byly - a byly včas.“ O občerstvení tak účastníci hezké
procházky úchvatnými scenériemi Kadovska nepřišli. A všichni mohli
přesně v půl druhé odpoledne vykročit od zdejší přírodní zajímavosti
- Viklanu.
Na novoroční výšlap po čertových kamenech pravidelně zavítávají
i nadšenci z jiných oblastí mimo Kadovska. Jde o atrakci vyhlášenou
a velice populární, kam míří desítky lidí. Letos jich vyrazilo do srdce
přírody od Viklanu na sedmdesát. Počasí sice mohlo ukázat vlídnější

tvář, ale rozhodně si nikdo sněhovým popraškem a sychravým „aroma“ náladu zkazit nenechal.		
Vladimír Šavrda

Metelská hora v novoročním obležení

Předmíř - Metly: Také v lokalitách okolo Předmíře je ustáleným
zvykem na Nový rok ujít nějaký ten kilometr a přivítat se imaginárně s 365 dní trvajícím cyklem, který jistě přinese mnoho čerstvých
překvapení. Tady je cílem poutníků „Metelská hora“, kam se přichází
od Zámlyní přes Předmíř a Metly. Na cílovém vrchu se opět 1. ledna
odpoledne pekly buřty, mobilní „občerstvovací stanice“ měly v zásobě dostatek svařeného vína. I tady byl zájem ohromný - na pochod
vyrazilo 64 účastníků. Je moc dobře, že zájem o tenhle pěkný vstup
přes práh nového roku neupadá a dává naději, že i rok 2016 bude
pro občany z Předmíře, Zámlyní a Metel šťastný a příznivý.
Vladimír Šavrda

Country bál
sobota 12. 3. 2016
místo konaní: KD Škvořetice
začátek: 20.00 hod.
hrají: TAMTY, Š-UMÍCI,
BG Sklep

VÝSTAVA DŘEVOŘEZBY

„Dřevo v různých podobách“ - s výkladem autora

vstupné: 80 Kč

* dřevořezba * intarzie
* Jižní Čechy * Šumava

Mgr. Josef Škanta

JF AutoCentrum PÍSEK
U Hřebčince 2484
397 01 Písek

Tel.: 774 656 148, 777 591 551
E-mail: info@jfautocentrum.cz

Otevírací doba:
PO - PÁ 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

KONCERTNÍ SÁL ZUŠ BLATNÁ
pondělí – pátek 10.00 – 12.00,
14.00 – 16.00 hodin

leden – březen 2016
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
21. 2. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
KAŠPÁREK SLUHOU ČARODĚJE

Starý palác, zámek Blatná
Veselá, loutková pohádka o tom, jak
Kašpárek přechytračí čaroděje a zachrání
princeznu. Vstupné dobrovolné.

24. 2. STŘEDA | 17:00 |

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

ZUŠ Blatná, sál

2. 3. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV

Nám. Míru 212, II. patro

5. 3. SOBOTA | 20:00 |
FUNKCE ŠROUBU

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

6. 3. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
VODNICKÁ POHÁDKA

Divadlo Koňmo
Starý palác, zámek Blatná
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem,
hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a
opravdovým čertem, ve které se mlýnské
kolo možná zatočí, a dá-li bůh, dobro nad
zlem opět nečekaně zvítězí.

7. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál

ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

9. 3. STŘEDA | 19:00 |

LOBKOWICZ TRIO: Lukáš Klánský
(klavír), Jan Mráček (housle) Ivan
Vokáč (violoncello)

Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Všichni členové tria jsou uznávaní sólisté a
komorní hráči. Díky své souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické úrovni a
vytříbené intonaci si získávají uznání publika i odborné veřejnosti, a to jak v tuzemsku, tak i na mezinárodní scéně.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a
na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 120/80 Kč, děti ZUŠ – 20 Kč.

Kino
KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1.
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |

Kino (nejen) pro seniory je určeno především seniorům, ale i dalším zájemcům o
to, zajít si do kina jak na klasiku, tak na
novinky ze světa kinematografie. Výběr
programu je primárně přizpůsoben starší

generaci, stejně jako čas i cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V
MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ

Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí
s překvapením. Prozradíme vám dopředu
téma projekce, ale už neprozradíme, co
konkrétně budeme promítat. Abyste ale
nebyli úplně ztraceni, jeden až dva dny
před promítáním vyvěsíme na Facebooku
CKVB malou nápovědu k titulu filmu. Projekce jsou určeny všem generacím diváků
a můžete se těšit jak na filmy ze zlatého
fondu české i světové kinematografie, tak
na snímky komorního ražení, které obohatí
váš rozhled v kinematografii.

19. 2. PÁTEK | 20:00 |
ZKÁZA KRÁSOU

Dokumentární v českém znění | ČR 2015 |
90min | Mládeži přístupný | 80 Kč

24. 2. STŘEDA | 19:00 |
RODINNÝ FILM

Drama v českém znění |ČR 2015 | 95min |
110 Kč

26. 2. PÁTEK | 20:00 |
ZOOLANDER 2

Komedie v původním znění s titulky | USA
2016 | 110 Kč

28. 2. NEDĚLE | 15:00 |
ŘACHANDA

Pohádka v českém znění | ČR 2016 | Mládeži přístupný | 120 Kč

2. 3. STŘEDA | 19:00 |
DECIBELY LÁSKY

Komedie / Muzikál / Romantický v
českém znění |ČR 2016 | 91min |Mládeži
přístupný | 120 Kč

3. 3. ČTVRTEK | 14:00 |

KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
Všichni dobří rodáci

Drama/komedie v českém znění | Československo 1968 | 115min | 20Kč |

4. 3. PÁTEK | 20:00 | 30Kč |

KINO NASLEPO:
Československý film po roce 1989

Knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ NA ROK ZDARMA a AMNESTIE
UPOMÍNEK pro zapomnětlivé čtenáře.

SCHRÁNKA

Od března nově umístěna před vchodem
do knihovny.
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte
typ na knihu, kterou v knihovně postrádáte? Jste příznivci naší knihovny? Je něco,
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší nepřítomnosti můžete v naší schránce zane-
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chat své vzkazy, přání, připomínky, nápady
či postřehy.

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze správných odpovědí bude odměněna malým dárkem.

23. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME…a cvičíme tělo i

ducha

1. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a povídáme si o
všem, co nás zajímá a baví

29. 3. ÚTERÝ | 08:00 |

KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD – PÍSECKO

Odjezd v 08:00 od ubytovny Tesly. Předpokládaný příjezd je okolo 17:00.
Návštěva města Písku a okolí – prohlídka
hřebčince, elektrárny, procházka městem a
návštěva obce Kestřany, které jsou proslulé komplexem několika tvrzí. Cena zájezdu
včetně dopravy a vstupu 200Kč.
Informace a přihlášky najdete v Městské
knihovně.

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

23. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

KINOKAVÁRNA: PUTINOVY DĚTI 404

Kavárna, KCAŽ
V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti
„propagaci homosexuality“ mezi mládeží.
Mladí gayové a lesby se tak stali „chybou
systému“ a jejich šikana získala posvěcení
z nejvyšších míst. Internetová stránka Děti
404, kterou založila Elena Klimovová, zveřejňuje vzkazy mladých lidí, kteří se kvůli
své orientaci stávají oběťmi drsné šikany.
Tvůrci filmu rozdali několika těmto dětem
kamery, aby natočily, jak žijí.
Na prestižním festivalu Hot Docs si film
vysloužil bouřlivé ovace a na českém QFF
Mezipatra Diváckou cenu. Vstup volný.

25. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA

Suterén, KCAŽ
Malba akrylovými barvami. Zájemci ať se
hlásí na tel: 603 395 160.

28. 2. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
OTAVANKA

Velký sál, KCAŽ
K poslechu i tanci zahraje tradiční dechová muzika Otavanka z Horažďovic pod
vedením kapelníka Zdeňka Kovače. Vstupné: 100/50 Kč (důchodci, držitelé průkazu
ZTP).

2. 3. STŘEDA | 18:00 |

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
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Kavárna, KCAŽ
Klubový poslechový pořad významného
hudebního i filmového kritika a novináře.
Těšte se na ukázky jak z domácí, tak ze zahraniční hudební tvorby, která nezní v komerčních rádiích. Vstupné: 50 Kč.

3. 3. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ

Suterén, KCAŽ
Nový ateliér se sochařkou Jitkou Křivancovou. Práce s hlínou a výroba reliéfu. V
případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

4. 3. PÁTEK | 18:00 |

BESEDA: JAK ÚSPĚŠNĚ
(NE)STÁRNOUT

Kavárna, KCAŽ
Zveme vás na setkání s režisérkou a spisovatelkou Olgou Struskovou, autorkou knihy „Jak úspěšně (ne)stárnout aneb sexy až
do hrobu“. V knize najdete autentické rozhovory s 25ti ženami, které vrásky neřeší,
stáří se nebojí a statečně mu odolávají.
Hostem pořadu bude paní baronka Jana
Germenis-Hildprandtová, spolumajitelka
zámku Blatná a také jedna ze zpovídaných
žen v knížce Olgy Struskové.
Vstupné: 50/30 Kč.

ROZVOJ, o.p.s.

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA
PREVENT

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 373
863.

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich maminky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50 Kč/1
dítě (druhé dítě 20 Kč). Více info na tel: 774
606 849.

1. – 31. 3. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA |
VÝSTAVA | PRÁCE DĚTÍ, KTERÉ TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK

JAZYKOVÉ KONVERZACE

Výstavy

Výstava je otevřena pouze po dobu konání
akcí v Komunitním centru. Program naleznete na www.ckvb.cz.
Klubovna
Středa
Čtvrtek
Pátek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
17:00 FRANCOUZŠTINA

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+

Klubovna, KCAŽ
Od ledna proběhne nový cyklus deseti lekcí, přičemž zájemci nejsou povinni navštívit všech deset lekcí, každá lekce se platí
jednotlivě. Cena jedné lekce činí 50 Kč. V
případě zájmu se hlaste na tel: 603 395
160

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 |
STŘEDY | 08:00-12:00 | SKS TRICYKL
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ

Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602
303 083.

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP
DO MUZEA ZDARMA

16. 2. – 13. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA:
ÚTĚKY DO KRAJINY

Městské muzeum Blatná
Básník a malíř ... a jejich společné dílo Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava
Maliny doprovázející básněmi Luboše Vinše je vzpomínkou na předčasně zemřelého
blatenského básníka.

Doprovodný program k výstavě:

19. 3. SOBOTA | 14:00 |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S VÝTVARNÍKEM VÁCLAVEM
MALINOU

Výstavou vás provede samotný autor vystavených obrazů – Václav Malina – a zavzpomíná při této příležitosti také na svého přítele a spoluautora výstavy – Luboše
Vinše. Prohlídku hudebně doprovodí Ladislav Pohořelý hrou na harmoniku.
Vstupné dobrovolné.

Těšte se
16. 3. STŘEDA | 19:00 |

DIVADLO V CELETNÉ, SPOLEK
KAŠPAR: RŮŽE PRO ALGERNON
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Představení v rámci Divadelního předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Tragikomický příběh dementního muže,
který chce být chytrý. Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar.
„Fascinující herecký výkon Jana Potměšila
v tragickém příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci
stane géniem, aby se později proti své vůli
stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou
v lepší budoucnost, vírou v sama sebe…“
(zdroj: Recenze.cz)
Autor: Daniel Keyes / Režie: Jakub Špalek
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Petr
Lněnička/Jakub Špalek, Lukáš Jůza/Míla
Tichý
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupenky:
1.-10. řada – 300/250 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP)
11.-20. řada – 250/200 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP)

20. 3. NEDĚLE | 17:00 |

EVROPSKÉ STABAT MATER: VIVALDI-BOCCHERINI-ZELENKA-ROSSINI
-BODOROVÁ-DVOŘÁK

Velikonoční koncert
Kostel svatého Jana Křtitele, Paštiky
Stabat Mater je považována za jednu ze
sedmi největších latinských sekvencí všech
dob, kterou zhudebnilo více než 600 skladatelů.
Evropské Stabat Mater je projekt, který
klasickou hudební formu naplňuje hudbou
evropských autorů. Každá část této hudební formy je od jiného autora, čímž se vytváří
pomyslné hudební přátelství jako symbol,
který má v současné napjaté situaci v Evropě aktuální význam a chce ukázat cestu
vzájemného přátelství a porozumění.
Účinkují: Eva Garajová (zpěv), Jiří Emmer
(varhany) a Písecký komorní orchestr.
Dirigent: Oldřich Vlček.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupenky:
200/150 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP) – k sezení
100 Kč – ke stání
Svoz zajištěn. Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 16:00 a
v 16:30
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sport

Úspěch blatenské
atletiky

Dne 23. 1. 2016 se konal v Praze v atletické hale na Strahově krajský přebor
jednotlivců mladšího a staršího žactva.
Blatenskou atletiku reprezentovalo 9 dětí:
Ondřej Drnek, Lucie Sokolová, Adéla Sedláková, Ema Mlsová, Lia Vilhelmová, Karel
Čada, Jan Podlešák, Tereza Šurátová a Robin
Havlík. Nejúspěšnějším byl bezesporu starší
žák Jan Podlešák, získal bronzovou medaili
v běhu na 300 m (čas 44, 44 s) a stříbrnou
medaili ve skoku vysokém (výkon 156 cm).
Medaili si opravdu vybojovala Lia Vilhelmová
ve skoku dalekém v kategorii mladších žákyň,
v kvalitní konkurenci si posledním pokusem
dlouhým 415 cm zajistila 3. místo. Startovala
ještě v běhu na 800 m a ve skoku vysokém,
v obou disciplínách obsadila v početném
startovním poli 6. místo. Medaile jen o jeden
pokus unikla starší žákyni Lucii Sokolové,
která výkonem 136 cm nakonec skončila
čtvrtá. I když ostatní zúčastnění medaile
nezískali, téměř všichni si vyrovnali nebo
vylepšili svá osobní maxima.
Za Atletický oddíl TJ Blatná
Jaroslava Mlsová

Bělčické šipky létaly
v loňském roce jedna radost
V Bělčicích mají kvalitní sportovní aktivity.
Rozhodně dobrý fotbal, ale předně šipkařský
klub ŠK Šneci Bělčice, který prožívá nebývalý
rozkvět a má ve světě „okřídlených včeliček“ úžasný zvuk. Bilance loňského roku
2015 vyznívá pro hráče a funkcionáře ŠK
Šneci Bělčice nadmíru příznivě a slibuje pro
letošní rok 2016 minimálně stejně vzornou
reprezentaci klubu i mateřské obce, ne-li
ještě pozoruhodnější. „Veškeré úspěchy naší
členské základny jsou podloženy tvrdou prací, sebeodříkáním a láskou k tomuto sportu.
Pryč jsou časy, kdy byly šipky považovány
za sprostou hospodskou zálibu,“ říká na dané
téma předseda sdružení Pavel Mašek.
Bělčické šipky se hřejí na výsluní sympatií
hned několika subjektů, jejichž sponzorská
podpora je velice důležitá. „Jde o obec Bělčice, Sokol Bělčice, restauraci „Sokolka“
Bělčice, firmu „KONET“ z Blatné / která
poskytuje zdarma klubu internetové spojení
/, společnost „CINKY“ Litvínov / ta dodává
bělčickým šnekům poháry na pořádané
turnaje / a konečně KS- Jeřáby z Bohutína
u Příbrami. Pevně věřím, že nám zachovají
přízeň i nadále,“ uvádí Pavel Mašek.
A jak vypadala v praxi seberealizace ŠK
Šneků Bělčice během loňského roku? „Hrála se I. steelová liga s postupem do „PLAY
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OFF“ mezi posledních šestnáct týmů,“ skládá kompletní mozaiku dohromady „hybná
páka“ šipkařského dění na domácí i přespolní
půdě, „Uspořádali jsme několik regionálních
turnajů, kde se vyznamenaly naše mladé
naděje. Samozřejmě jsme opět zorganizovali
pravidelné „OPEN“ turnaje, kde si házení
šipek může vyzkoušet úplně každý. Z největ-

Kolektiv mladých šipkařů ŠK Šneci Bělčice se
svými instruktory.

ších akcí bych jmenoval Mistrovství České
republiky žáků, juniorů a veteránů, kdy
naše mládežnická krev opět vybojovala titul
mistryně republiky a vicemistra republiky.
Druhým obřím podnikem byl Český pohár,
kde se objevuje kompletní reprezentační
republiková špička a který také hostila sokolovna v Bělčicích.
Jinak musím zdůraznit, že velkou pozornost a úsilí směřujeme na výchovu mládežnických talentů. Je logické, že si chceme
vychovat své nástupce a už teď vidíme, že
budou opravdu dobří. Třetím rokem exis-
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tuje naše družba s DDM Blatná, který nám
poskytuje potřebné prostory právě pro náš
dětský kroužek. Tam se věnují mládeži vedoucí s minimálním pedagogickým vzděláním,
kteří už toho mají v šipkařském sportu hodně
za sebou. Kroužek začíná každé pondělí
v 16: 30 hod. a rádi mezi námi uvítáme nové
zájemce, kteří mohou počítat s podporou
od vedení klubu. Mimo jiné lze zapůjčit
kompletní šipkařské vybavení na zkoušku.
Za nové kamarády a spoluhráče by byla
vděčna i naše složka dospělých,“ končí vyčerpávající monolog Pavel Mašek.
Když už přišla řeč na dětské hvězdy
ŠK Šneci Bělčice, dlužno poznamenat, že
v celkovém výsledném žebříčku za rok 2015
se mezi děvčaty umístila na zlatém vrcholu Lucie Mašková, následovaná Radkou
Panfilovou- obě právě z ŠK Šneci Bělčice.
Sedmou příčku mezi devíti konkurentkami
obsadila Adéla Kučerová, osmý post patřil
Anně Zušťákové.
V kategorii chlapců dobyl pomyslný
Olymp Ondřej Vít, na čtvrté pozici mezi devíti hráči se usídlil Tomáš Bezouška, sedmé
místo bylo souzeno Dominiku Filausovi. Už
jen z tohoto výčtu vyplývá, že odchovanci
bělčických šneků mají skutečně nakročeno
k oslnivé kariéře.
A co čeká ŠK Šneky Bělčice v tomto roce?
„Program bude prakticky shodný. Chceme ho
ještě zpestřit některými zábavnými soutěžemi, např. házením papírových šipek do dálky,
ale ani to nebude v našem repertoáru novinka,“ vysvětluje předseda sdružení.
Vladimír Šavrda

Pavel Mašek si ze svého prvního mezinárodního turnaje
v šipkách přivezl cenný suvenýr - fotku s legendou

Všechno je někdy poprvé. A tak předseda šipkařského klubu ŠK Šneci Bělčice úplně
poprvé „vplul“ v listopadu 2015 na mezinárodní turnaj ve své sportovní disciplíně. Jednalo
se o „CZECH OPEN“, odehrával se ve stověžaté matičce Praze a hostil tu nejvybranější
světovou smetánku. „Připadal
jsem si tam jako v Jiříkově vidění,“
přiznává s krátkým časovým
odstupem Pavel Mašek, „Obří sál
naplnilo úctyhodných 620 borců. Z toho české zastoupení představovalo jen 60- 70 našich reprezentantů.“ Pavel Mašek si v tak
těžké konkurenci vedl znamenitě a určitě si ostudu neudělal:
„Nakonec z toho mého snažení
bylo 202. místo. S tím nemohu být
jinak než spokojený a na sto
procent si chci tenhle prestižní
podnik zopakovat. Podřizuji
tomu všechno. Objíždím veškeré
turnaje a trénuji poctivě dvě
hodiny denně. Letos se s kolegy
z Bělčic a Blatné pokusíme no- Pavel Mašek si splnil svůj minovat do reprezentace,“ vykládá
se zápalem horlivý propagátor sen. Vyfotil se s anglic- šipkařského sportu, který ví, co
kým TOP šipkařem
chce. Do svých 35 let běhal
za míčem po zelených trávnících.
Scotty Weitsem.
Posledních devět let atakuje
terče a prý by už neměnil: „Úplně
jsem šipkám propadl, vzaly mě doslova u srdce! Možná jsem měl zezačátku z „CZECH OPENU“
respekt, třeba i strach, ale v průběhu turnaje jsem si uvědomil, že všichni tam uvnitř jsme
lidé z masa a kostí a že se dá hrát s každým,“ svěřuje se se svými dojmy a pocity Pavel Mašek.
Možná ještě větší radost Pavla Maška na přeboru snů uchvátila než z 202. dosaženého
místa z cenného suvenýru, který si přivezl domů. Podařilo se mu vyfotit s živou legendous anglickým TOP přeborníkem a několikanásobným mistrem světa Scottym Weitsem. „Byla
to pro mě opravdová čest,“ září oči Pavlu Maškovi ještě dnes, „Navíc jsem hrál vedle něho
a měl možnost sledovat jeho výkony. To mě po pravdě asi nakoplo úplně nejvíc.“
Pavel Mašek má tedy za sebou křest doslova „božským ohněm“. Příště už si mezi světovými titány bude jistě připadat jako rovný s rovnými. Dělá pro to skutečně všechno a už sama
snaha a odvaha do toho jít se cení.					
Vladimír Šavrda
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Medaile ve Velké Turné sklízeli Adámkové,
zlato jim však vyfoukl Šípek

Někteří jedinci ve Velké
Turné s míčkem doslova
čarovali.

Velká Turná - Také ve Velké Turné si rádi po vánočním besedování s návštěvami a přejídání vším možným, počínaje smaženým kaprem a konče cukrovím, protáhnou hřbet a spálí kalorie.
A i tady se stalo tradicí učinit tak s ping-pongovou pálkou v ruce.
Dokonalé prostředí k tomuto účelu poskytuje už řadu let sál
hospody „Na rozhrání“. Tentokrát si to mezi sebou 27. prosince
rozdalo čtrnáct jedinců. Šlo o přátelský turnaj, ale i při něm se
trička stolních tenistů řádně propotila. Každý prostě hrál naplno
a chtěl si sáhnout na pomyslnou palmu vítězství.
To se nakonec podařilo po tuhém boji Michalu Šípkovi. O stříbro
a bronz už se podělili nositelé příjmení Adámek. Ten úspěšnější
se jmenoval Pavel, na záda mu dýchal Václav ml.
Aby více či méně vyčerpaní borci doplnili energii a sílu, místní
Sbor dobrovolných hasičů na závěr připravil milé občerstvení.
Vladimír Šavrda

Hlavní je nebýt
poslední

A to se mi podařilo,“ prohlásil spokojeně nejstarší účastník vánočního ping-pongu v Mačkově
Mačkov - Čirý, zato zapálený a tvůrčí amatérismus je hoden obdivu i ve sportu. Vlastně
hlavně ve sportu. Nadšení a chuť potrápit
„tělesnou schránku“ je základem a prvopočátkem všeho. Přesně takhle to má nastaveno i tzv. „rychlá rota“ v obci Mačkov. Snad
nejlepším důkazem je zdejší vánoční turnaj
v ping- pongu, který loni připadl na pondělí
28. prosince. Tady je „hnacím motorem“ Jiří
Kolář, který prý okolo zmíněné akce obstarává všechno od A až do Z. „Organizovali jsme
dřív i letní mače ve stolním tenise, ale z toho
už jaksi sešlo,“ poznamenává s lítostí v hlase
Jiří Kolář, který začal tento sport pěstovat
na základní škole. „Pak přišla patnáctiletá
pauza, než mě kamarád začal tahat sem
na sál v objektu Obecního úřadu a vrátil mě
zpátky do klukovských let za zeleným stolem.
Teď si zatrénuju alespoň jednou týdně. My
tady v Mačkově nejsme žádní přeborníci. Jen
ryzí amatéři, kteří si rádi udělají žízeň a to je
na tom to nejhezčí- hrát pro radost,“ pronáší
moudrá slova, co by si zasluhovala vytesat
do kamene, nadšenec s dlouhými vlasy. Přišel
obhájit předešlé vítězství- a obhajoba se mu
skutečně podařila. Nedostal od kvalitního
soupeře Martina Sedláčka nic zadarmo, ale
o to sladší výhra byla. Ping- pongový koncert
se zatajeným dechem sledovalo veškeré osazenstvo. Na bronzovou příčku se propracoval
Miloš Hrdina z Blatné. Mimochodem jediný
přespolní účastník.
5. ročník hostil patnáct stolních tenistů,
což prý představovalo rekord. Ne každý měl
nějaké ambice. Kupříkladu nejstarší soutěžící
Zdeněk Pangrác / 53 let / se po podaném výkonu nechal slyšet: „Hlavní je nebýt poslední.
A to se mi podařilo.“ A dychtivě se chopil oroseného půllitru s pěnou a jal se třinácté místo
zapít. „Když se vůbec netrénuje, tak to pro-

stě nejde,“
otřel si vzápětí hřbetem ruky
rty, „A ti naši
kluci to dřevo přece jen
minimálně
několikrát
v roce drží
a pinknou
si.“
Turnaj se
Jiří Kolář obhájil loňské
konal pod
vítězství.
hlavičkou
obce Mačkov. Ten byl také hlavním sponzorem sportovní akce.
Vladimír Šavrda

V Mečíchově předčil zájem
o pinčes očekávání

Mečíchov - Tak zřejmě nejvíc obsazený
vánoční turnaj v ping- pongu na Blatensku
měli letos na sále zdejší hospody v sobotu 26.
prosince. Celý děj se odehrával ve skutečně
velkém stylu. „To tedy byl fakt „nátřesk“,
shodují se unissono hlavní pořadatelé Petr
Hrba a Vojtěch Malý, „Vevnitř se shromáždilo
celkem padesát vyznavačů stolního tenisu,
z toho deset žen. Turnaj zabral skoro celý
den- první míček skočil na desku zeleného
stolu okolo desáté hodiny, poslední smeč padla až po dvacáté hodině. Jednalo se o druhý
ročník. Moc si ceníme toho, že soutěžící přišlo
povzbudit mnoho fanoušků a určitě jsme se
všichni dobře bavili,“ říká dvojka, co se sama
do sportovní akce aktivně zapojila a má lví
zásluhu na zdárném průběhu turnaje.
Na medailové pozice nakonec v mužské
kategorii „propadli sítem“ zlatý hoch Josef
Lávička, stříbrný František Polan, na rozcestí
třetího a čtvrtého místa se postavili Josef
Fiala a Josef Kadaně.
Mezi ženami triumfovala Jana Křivancová
ml., v závěsu ponechala Janu Křivancovou st.,
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bronz kontra brambora tady padly na Janu
Sedláčkovou a Soňu Malou.
Adrenalin soptil z účastníků turnaje
i po předání cen, kdy se dostala ke slovu
fantastická diskotéka.
Vladimír Šavrda

Pinčesová lavina - II

Čečelovická „stará parta“ ostřílených
stolních tenistů nezklamala ani pod stínem vánočního stromku

Čečelovice - I obec Čečelovice má svůj
vánoční turnaj v ping- pongu. Jak by taky ne,
když právě tady se servíruje míček pálkou
de facto „na zlatě“. V této vesnici operuje
„stará parta“ ostřílených profíků s doslova
vojenskou disciplínou, která by za propagaci
a věrnost tomuto sportu ve Velké Británii aspirovala na řád z rukou královny. Je jich- jako
ve slavném Poláčkově románu o kamarádech
z malého města- pět. Sdružují se v TJ Záboří
a válčí za zelenými stoly v okresním přeboru.
„Bohužel náš oddíl na 99% zanikne, protože
nejsou lidi,“ posteskl si Milan Stejskal, zároveň také starosta obce, „Čtyřem z nás je
mezi 50 a 60 lety, pátému 40 let. Dlouho už
nebudeme moci tu káru táhnout dál,“ upozorňuje Milan Stejskal.
Zatím však ještě není čas smutnit a o vánočním turnaji na sále čečelovické hospody,
jehož 16. ročník proběhl 27. prosince, se to
vůbec nehodilo. Jako vždycky byla senzační
účast- tentokrát si to sem namířilo devatenáct mužů a jedna žena. Turnaj sestával
z kombinace dvouher i čtyřher. „Pravidelně
sem jezdí kluci z Kadovska, kteří jsou zatraceně dobří,“ upozorňuje Milan Stejskal na kvality soupeřů, „Pak taky borci ze Strakonic
a Příbrami, co válí úspěšně okresní přebor
jako my.“ Na 16. ročníku se objevil tentokrát
i hotový „Zátopek“ mezi mistry ping- pongureprezentant III. ligy Petr Krahulec ze Strakonic. „Za normálních okolností by nás takové
eso vykleplo jako nic. Ale tentokrát se vůbec
nezapojil, protože byl v dost nepoužitelném
stavu. Ospalý, utahaný….,“ usmíval se při
tomto monologu Milan Stejskal.
Ve dvouhrách opanoval „bitevní pole“
Karel Němeček z Čečelovic ze zmíněné staré party. Stříbro putovalo na adresu Petra
Mazance z Příbrami. O bronz a bramboru se
podělili Milan Stejskal z Čečelovic a Ladislav
Hampejz z Příbrami.
Čtyřhra nejlépe vyzněla pro duo Bohumil
Kůta mladší z Čečelovic a Ladislav Hampejz
z Příbrami. V patách jim zůstali Zdeněk Soukup ze Strakonic spolu s Petrem Kalbáčem
z Čečelovic. Bronzový déšť se snesl na duo
Milan Prček z Blatné- Bohumil Kůta starší
z Čečelovic.
V Čečelovicích byli pořadatelé jako vždycky štědří. Prvních šest jednotlivců a nejlepší
čtyři dvojice čekaly dárkové balíčky. Pro
ostatní byly připraveny také zajímavé cenylahve alkoholu, salámy aj.
Turnaj měl i tentokrát vysokou úroveň.
Nasadil laťku hodně vysoko. A v našem regionu ji asi hned tak někdo nepřeskočí.
Vladimír Šavrda
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Vánoční hokejbalový turnaj znamenal pro tým recesistů,
„jejichž mámě se prý ztratil pes“, strmý pád do propasti
Blatná - Lepilo se to sice všelijak, ale nakonec přece jen tradiční vánoční hokejbalový
turnaj na ploše blatenského zimního stadiónu
26. prosince fanklub tohoto sportu přibil k lavičkám. A smutno při něm rozhodně nebylo.
Teď a tady se přece hrála přátelská utkání,
kde se až tak na body nehledělo. Důležité bylo
„udělat si žízeň“, pobavit se v kamarádském
kolektivu a hlavně nebrat nic příliš vážně.
Očekávala se, pravda, větší účast hokejbalových part. „Nakonec jsme se museli
smířit s faktem, že jich dorazilo jen sedm,“
poznamenal po vyhlášení výsledků organizátor Zdeněk Vinter. O co jich bylo méně,
o to působivější a trefnější si zvolily názvy.
Dokonalostí samou bylo přízvisko „Mý mámě
se ztratil pes“, které se tu sice objevilo i v minulosti, ale na atraktivnosti mu to neubralo.
Spíš naopak. Želbohu „hledači nejlepšího
přítele“ tentokrát zaznamenali strmý pád
do propasti. Tedy té hokejbalové. „Loni tady
naši domácí přátelé slavili vítězství, letos

s nimi zametli úplně všichni,“ okomentoval
jejich „Waterloo“ Zdeněk Vinter.
Na čerstvém vzduchu při báječných klimatických podmínkách se to hrálo jedna radost.
A až na jednu výjimku si všichni libovali, že
uleví žaludkům od celé té přemíry vánočních
dobrot. Onu výjimku představovali tchořovičtí hokejbalisté, kteří prskali, že dvakrát deset
minut dliuhé utkání je moc. Inu, zřejmě to při
radovánkách nejkrásnějších svátků v roce
krapet „přepískli.“
Na tomhle osvěžujícím blatenském turnaji
nikdo nepřišel zkrátka. Všichni hráči se mohli
po složení startovného těšit na párky, nápoj
a láhev šampaňského pro partu jako bonus.
Nakonec po příjemně stráveném dni
na zimním stadiónu roli šampiónů „vychytal“ tým „Real Park“ / domácí rodinný klan
Čadků /. Ze stříbrné pozice se radovala
sestava „HBC Lampa“ / členové místního hokejbalového klubu /. Bronz putoval
na adresu borců ze Tchořovic, kteří to i přes
drobné remcání nakonec zvládli suprově.

Pod medailovou mísou se zapíchla „Babka“.
Žádná vetchá stařenka, ale pětice mládenců
rovněž z Blatné, co si přes početní handicap
počínali velmi obratně a s pevnou vůlí. Pátým
místem se mohli pyšnit „fuňiči“ z blatenské
posilovny, kteří přes vývěsní ceduli s nápisem
„Postradatelní“ nikdy postradatelní skutečně
nejsou a být nemohou. Předposlední „flek“
obsadila legendární parta „Staďáků“- a teď
přijde překvapení- z Blatné. V řadách týmu
znovu zaúřadovala velká fotbalová hvězda
Zdeněk Vondrášek, který nyní působí jako
reprezentační veličina v Norsku. No a se
dnem výsledkové tabulky se muselo spokojit
už zmíněné recesistické těleso „Mý mámě se
ztratil pes“. Tak snad jako cenu útěchy našli
aspoň „toho psa“.
Organizátoři přátelského vánočního přeboru hodlají v roce 2016 předat pořadatelské
žezlo o schůdek níž. „Budou to mít ve svých
rukou naši dorostenci. My už jsme si, myslím,
toho odpracovali dost,“ míní Zdeněk Vinter.
Vladimír Šavrda

OBALY BLATNÁ s.r.o.

Eurookna,dveře a podlahy

nabízíme : - výrobu a montáž dřevěných eurooken
-

a vchodových dveří
renovaci dřevěných podlah
pokládku všech druhů podlah
výroba dřevěných interiérových dveří
včetně obložek
zakázková výroba od A do Z

Truhlářství - Milan Trhlík, Vrbno 5
tel: 775 984 307,608 984 307
e-mail:o.trhlik@gmail.com
VISHAY Electronic spol. s r. o.
hledá pro svůj závod
ESTA Blatná pracovníky na
pozice:

● dělník ve výrobě (ženy i muže)
● svářeč
● elektrikář
Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe
je výhodou.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, odpovídající mzdové
ohodnocení a firemní benefity:
Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis
na: Zdena.Erbenova@vishay.com.

výrobce dřevěných obalů na ovoce a zeleninu

přijme

řidiče pro vlastní podnikovou
mezinárodní kamionovou dopravu
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení + benefity,
trvalý nebo i krátkodobý prac. poměr (letní sezona)
Požadujeme: aktivní přístup, flexibilita, řidičský průkaz C-E,
profesní průkaz, praxe v mezinárodní dopravě není podmínkou
Bližší informace a kontakt: Dan Málek, tel. 602 454 543
e-mail: malek.dan@seznam.cz
Adresa: OBALY BLATNÁ s.r.o , Lapač 216, 388 01 Blatná
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Vishay Electronic spol. s r.o.

výrobce elektronických součástek

Obráběč kovů
náplní práce:
- obsluha obráběcích strojů (frézka, soustruh, bruska)
- kusová/malosériová výroba dílků dle
výkresové dokumentace
- mechanické práce na strojích, přípravcích, nástrojích, apod.
požadujeme:
- znalost technologie obrábění kovů
- orientace v technické dokumentaci
- praxe s obráběcími stroji (bruska, frézka,
soustruh)
U zájemců předpokládáme technické znalosti a dovednosti, samostatnost, tvořivost.
Nabízíme
perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti
firemních benefity (příspěvek na stravování, dopravu, dovolenou, vánoce, životní
pojištění, dodatková dovolená)
kontakt:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096,
388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Říhová Martina
e-mail: martina.rihova@vishay.com

Pavel Sedláček




žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Od ledna
Vás uvítáme
v novém

Purkyňova 264, Blatná
383 421 001
blatna@bernas-allianz.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12

13 - 17
13 - 16
13 - 17
13 - 16
13 - 15

S vámi od A do Z
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

KostKa od a do Z
smíšené zboží

Vedoucí: Hana Hamáková

KOSTKA
S M Í Š E N É ZB O Ž Í
od A do Z

Nabízíme Vám cenové bomby
Provozní doba po-pá: 8.00-19.00
so-ne: 8.00-16.00

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

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

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
- PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

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

mobil: 605 463 400

email: hruby.elektro@seznam.cz

Firma Interiéry a schodiště s. r. o.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii.
Zajímavé pracovní ohodnocení.
* Přípravář / technik pro výrobu nábytku - min. vzdělání VOŠ
* Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných
výrobků
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům
ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

PRODEJ hnědé uhlí BÍLINA
- ořech, ořech II, kostka

BRIKETY - Union 3,5“ (Německo)
- dřevěné 10 kg - bukové

stavební materiály
střešní krytiny
 OSB desky
 dveře, zárubně
 kotevní a spojovací technika
štěrk – vel. 4-8 / 8-16 / 16-32

písek – praný
– kopaný




 Nový
sortiment - střešní latě

 

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305


 www.expert.cz

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1



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


STAVEBNINY
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:

18.01.16 13:10

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz



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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


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.
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