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Svatá Barbora, Augustin
i Mikuláš?

Každý, kdo 4. prosince odpoledne přišel do blatenského kostela,
se jistě divil, kdo že to tam ve tmě před obětním stolem sedí. Byla
to právě svatá Barbora se svatým Augustinem, kteří nás provedli
první částí mikulášského setkání. S postavami světců jsme si každý
jednotlivě zapálili pomyslnou pochodeň Kristova světla. A po spo-

host Mikuláš, aby dětem něco pověděl, poděkoval jim, že i oni myslí
na druhé a rozdal nadílku.
Je až neuvěřitelné, že se na otevřenou faru pro všechny vešla
téměř stovka lidí. Měli jsme se báječně. Díky Bohu a vám všem z nebeské výsosti, i těm, kteří topili, vařili a pekli. J

Vánoční a novoroční bohoslužby na Blatensku
lečné modlitbě už mezi nás přiběhli dva milí andělé, aby si odvedli
děti na faru, kde připravovali překvapení pro dospělé. My starší
jsme zůstali a společně z jedné velké větve tvořili adventní věnec.
Ten nám připomněl, že pro to, aby mohl věnec vzniknout, je třeba
větev přelomit. Stejně tak je tomu i v našem životě; pro něco dalšího,
krásného, je třeba občas něco zlomit…
Po chvíli ztišení se i dospělí přesunuli na faru, aby se zahřáli
u čaje. Mezitím už děti připravily svá překvapení, a tak každý příchozí
dospělák dostal pro radost vyrobené kolečko s obrázkem. Děti pak
zazpívaly písničku a už do sálu vstupoval náš tradičně očekávaný
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(Kurzivou v závorkách je uvedená bohoslužba slova.)

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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 A k t u a l i t y
Pozvánka
na 18. zimní výstavu

holubů,králíků,drůbeže a ukázku
exotického ptactva,
která se bude konat
v So 7.1.2017 od 13 do 17 hod.
a v Ne 8.1.2017 od 8 do 12 hod.
v chovatelském areálu ČSCH ZO Blatná 1
Dukelské nábřeží.

Sbírka básní
Luboše Vinše

Vychází sbírka básní Luboše Vinše
„Až jednou nebudem“ doprovázená
ilustracemi grafičky Heleny Horálkové,
v prodeji ve všech knihkupectvích i na
e-shopech.

Vážení občané,
informujeme Vás, že pracovní a provozní
doba MěÚ Blatná se v níže uvedených
dnech omezí takto:
datum / den:
		

pracovní a provozní
doba:

16. 12. pátek

7:00 – 13:00

23. 12. pátek

7:00 – 12:00

30. 12. pátek

7:00 – 12:00

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné
prožití vánočních svátků.
tajemnice MěÚ Blatná
Ing. Jana Kroupová

SVATÁ LUCIE UKAZUJE SVOU MOC, NEB
NÁM DÁVÁ NEJDELŠÍ NOC
ČAS OD SVATÉ LUCIE (13. 12.) PO TŘI
KRÁLE (6. 1.) ČERNOU ZIMOU NAZÝVÁME
Čas okolo zimního slunovratu, kdy noci
jsou dlouhé, tmavé, rána pošmourná, mrazivá, dny často kopírují ranní nálady, nazývali
naši předkové trefně termínem „ČERNÁ
ZIMA“. Běh života na venkově se pochopitelně zpomalil, v chalupách se den jen těžko
probouzel a sotva jen se mu to podařilo, už
se okny do světnic znovu drala tma. Dalo by
se říci, že to byl přirozený běh života, lidé
odpočívali. Jedna z pranostik také praví, že
na obrácení slunce se medvěd v brlohu obrací
na druhý bok.
Dnes žijeme v době hektické a „černou
zimu“ prožíváme s takovým nasazením, jako
bychom chtěli ještě dohnat, co jsme během
roku zanedbali nebo jen nestihli. Nepomáhá nám ani vlastní sebekázeň a příkazy či
doporučení: „ Zvolni!“ S obrovskou dávkou
energie se podle věku přímo vřítíme do závěrečných dní roku. Mohlo by se až zdát, že
se tempo rok od roku zvětšuje...snad je to
neklidem našich duší.
A tak se místo odpočinku a zamyšlení
přetahujeme s množstvím povinností a představou klidných spokojených a radosných
vánočních svátků.
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Vánoční prodej v průjezdu na tř.
J. P. Koubka se pomalu rozbíhá. Máme
před sebou třetí adventní neděli. Doplnili jsme keramické výrobky (zbývají
už jen hrnečky s poetickou tématikou
lučního kvítí), kované výrobky - zvonky
(mimochodem není nad zvuk kovaných
zvonků, pochopitelně pak již jen velké
zvony odlévané..), ale i svícny, aromalampy, otvíráky, drobné šperky, podkovičky.
Takovýmto dárkem věnujete žár a velké
množství energie, které je dnes třeba.
Kdo jiný než právě kovář vkládá obrovský
žár, energii, spojené s láskou do svých
výrobků?
V nabídce již nechybí ani jmelí,
vánoční vůně, typické františky s nenahraditelnou vůní kadidla, nově také
perníkové betlémky, štípané holubičky
(věřme, že opravdu pomáhají k semknutí
rodin)... na ostatní se již přijďte podívat. S blížícími se svátky nás tu najdete
častěji.
www.lidove-remeslo.cz mob. 736 765 747
KDYŽ JSOU NOCI NEJDELŠÍ, LIDÉ JSOU
SI NEJBLIŽŠÍ
KRÁTKÉ DNY, MNOHO ZVÍ
PRÁCE DLOUHÉ VEČERY KRÁTÍ A ŘEČ
SLADÍ
VÁNOCE JSOU MÁJEM ZIMY
DNY NEJKRATŠÍ - SVÁTKY NEJDRAŽŠÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

PŘIJDE ZIMA, PŘIJDE MRÁZ - TŘÍDA
J. P. KOUBKA 3 - STAROČESKÉ VÁNOCE
V BLATNÉ

Marcin Piasecki
polský kněz, blatenský farář

NON POSSUMUS
církev v totalitním Polsku
Dozvíte se mj.:

Vážení čtenáři,
příští (letošní poslední) číslo
Blatenských listů vyjde ve čtvrtek

22. 12. 2016.

Uzávěrka tedy bude už v pátek
16. 12. 2016
Redakce

- jsou kněží vatikánskými nebo spíš
americkými špiony
- jak postavit kostel během jedné noci
- na koho může rám působit silněji než
obraz
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Z právy

z radnice
Veřejné projednání nového
Územního plánu Blatná
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování
(pořizovatel) ve spolupráci se společností ARCHUM architekti s.r.o.
(zpracovatel) si dovolují pozvat občany města Blatná, jeho osad
a celou širokou veřejnost na veřejné projednání nového Územního
plánu Blatná.
V souladu s § 52 stavebního zákona bude
návrh Územního plánu Blatná včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území
projednáván na veřejném projednání (§ 22 stavebního zákona)
ve čtvrtek dne 15. 12. 2016 v 16:00
v zasedací místnosti Městského úřadu Blatná
tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
S návrhem Územního plánu Blatná je možno se seznámit od pondělí 14. 11. 2016 do čtvrtka 22. 12. 2016 na Městském úřadu
v Blatné (u Mgr. Vlastimila Peterky nebo Ing. Martiny Linhartové,
odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322, 388 11
Blatná, tel. 383 416 155, 383 416 150, email: peterka@mesto-blatna.
cz, linhartova@mesto-blatna.cz).
Návrh Územního plánu Blatná je také v termínu od pondělí
14. 11. 2016 do čtvrtka 22. 12. 2016 zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na internetových stránkách města Blatná.
http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/uredni-deska
Podle § 52 odst. (2) a (3) stavebního zákona mohou pouze dotčené
osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti) k návrhu podat námitky, nejpozději však do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené osoby musí v námitkách uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.
Podle § 52 odst. (3) stavebního zákona, nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Podle § 52 odst. (4) stavebního zákona se nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného
krajem.
Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se při veřejném projednání
uplatňují stanoviska, námitky a připomínky písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje,
a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Stanoviska,
námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním
se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, které se k záznamu
připojí.
Případné další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci
Městského úřadu - odboru výstavby a územního plánování: Mgr. Vlastimil Peterka a Ing. Martina Linhartová.
Ing. Martina Linhartová

Číslo 21 / strana 3

Vážení občané,

obracím se na Vás se žádostí. V měsíci listopadu byla
opakovaně odchytávána daňčí zvěř v prostoru pod kostelem
u povodňového valu a u fotbalového hřiště. Při odchytu
byly nalezeny zbytky krmení na břehu řeky. Někdo, možná
s dobrým úmyslem, zde daňky krmí, ale nedomýšlí důsledky svého chování. Zvěř se volně pohybuje v prostoru pro
veřejnost. Bohužel je běžné, že nejsou zavřená vrátka mezi
povodňovým valem a workoutovým hřištěm (za fotbalovým
stadionem s umělým povrchem) a vyplašení daňci pobíhají
na cestě směrem do města. Je potřeba si uvědomit, že jednak může dojít ke zranění procházejících občanů, ale také
zvěře samotné.
Žádám Vás o důsledné zavírání zmiňovaných vrátek.
Bohužel pokud bude i nadále tento prostor volně otevřen,
bude nutné přistoupit k dalšímu řešení např. k uzamčení.
Děkuji za pochopení.
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Informace o zahájení provozu
na křižovatce u Rychty

Pokud nedošlo v době mezi uzávěrkou a vydáním tohoto čísla
k prudkému zhoršení počasí či jiné mimořádné události, bude v plánovaném termínu 9. prosince zahájen provoz na okružní křižovatce
u Rychty. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem občanům za trpělivost s dopravními omezeními, které si úprava křižovatky vyžádala.
I když věřím, že základní pravidla jízdy po kruhových objezdech
všichni dobře známe, tak jelikož se jedná o první okružní křižovatku
v Blatné, dovolím si je přeci jenom stručně připomenout. Protože se
bude jednat o kruhový objezd s vyznačením přednosti v jízdě, budou
mít přednost vozidla pohybující se po kruhovém objezdu. Při vjíždění
na kruhový objezd se nedává znamení o změně směru jízdy; to je řidič
povinen dát až před odbočením z kruhového objezdu. Na kruhový
objezd se najíždí výhradně vpravo, povolený směr jízdy po kruhovém
objezdu je proti směru hodinových ručiček.
Z důvodu zhoršených rozhledových podmínek bude vjezd na kruhový objezd z náměstí Míru nadále označen značkou „stůj, dej přednost v jízdě“. Pokud se po zahájení provozu ukáže, že je toto opatření
nadbytečné a brzdí plynulost provozu, jsme připraveni jej přehodnotit
a „stopku“ nahradit značkou „dej přednost v jízdě“.
V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u Rychty se občas
setkáváme s dotazy, proč nebyla nejprve vybudována okružní křižovatka na křižovatce u Myslivny, případně u benzinky. V této věci je
nutno upozornit, že hlavním investorem úpravy křižovatky je vždy
vlastník hlavní silnice, která křižovatkou prochází. V případě křižovatky u Rychty, kde dochází ke křížení silnic II. třídy, je tímto vlastníkem
Jihočeský kraj, který křižovatku vyhodnotil jako nebezpečnou a se
kterým se podařilo dohodnout relativně rychlé zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby. V případě křižovatek u Myslivny a u benzinky je průtahovou komunikací silnice I. třídy, kterou
vlastní stát a spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). I s touto
organizací vedení města o možnosti provést opatření ke zvýšení
bezpečnosti provozu jedná. V současné době nechalo RŠD zpracovat
studii s názvem „I/20 JČ Kraj – Humanizace průjezdních úseků“, která
počítá s kruhovým objezdem na křižovatce u benzinky. Na křižovatce
u Myslivny byly navrženy varianty kruhového objezdu ve tvaru elipsy
nebo řízení světelnými signály (semafory). Vzhledem k tomu, že varianta kruhového objezdu by si s největší pravděpodobností vyžádala
zásah do mostu přes Lomnici, a také vzhledem k bezpečnosti pěších,
preferujeme variantu s řízením provozu inteligentními světelnými
signály. O tom, zdali a jaké návrhy vyplývající ze studie budou ze
strany ŘSD realizovány, zatím není definitivně rozhodnuto. Z tohoto
důvodu nelze ani odhadnout, v jakém časovém horizonty by měly být
případné stavby zahájeny.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Syn své doby

Nechce se věřit, že od narození pana učitele Josefa Šilhy letos
uplynulo 116 let a od jeho úmrtí už půl století.
Narodil se na Nový rok 1900 v Černívsku jako druhý syn mlynáře
Vojtěcha Šilhy. Za první světové války vystudoval učitelský ústav
v Příbrami, krátce učil ve své rodné vísce a potom na měšťanské

Mužský sbor Úslavanu zpívá pod vedením Josefa Šilhy.

Fara a škola v Černívsku.

/občanské/ škole v Kasejovicích, odkud byl povolán ředitelem měšťanské školy Josefem Siblíkem do Blatné. Službu tu nastoupil v roce
1921 a s výjimkou školního roku 1924-25, kdy učil slovenské děti
v Novém Meste nad Váhom, působil tady takřka do posledních dnů
svého života, celkem 44 let.
Oženil se s Marií Frajerovou, dcerou nájemce hospodářského
dvora rožmitálského arcibiskupského velkostatku v Roželově, a měl
s ní dceru Marii /1925-99/, která se provdala za profesora Jana Růžičku. Tři vnoučata, Marcelu /narozenou 1944/, Jana /1946/ a Vojtěcha
/1951/ vychovávala převážně babička v Blatné.
V roce 1926 si nechal postavit v nároží ulice Boženy Němcové
a ulice nesoucí dnes jeho jméno domek č. p. 476 se zahrádkou, na jejíž
skalce, pečlivě udržované, kvetly květiny téměř po celý rok.
Jako odborný učitel vyučoval většinou předmětům tzv. druhého
odboru, tj. přírodopisu, fyzice, matematice, ale i chemii, kreslení
a rýsování. Některým oborům učil i na jedenáctileté střední škole
a SVVŠ, třebaže neměl vysokoškolské vzdělání. Jeho hodiny měly
velmi dobrou úroveň. Nikdy neskrblil pokusy, poněvadž miloval názorné a praktické vyučování. Byl obdařen tím, čemu se říká kouzlo
osobnosti. Se školou se nedokázal rozloučit ani v důchodu, a tak se

Josef Šilha se svými žáky na školním výletě v Brně roku 1928.

stále rozdával svým žákům. Pořád spěchal od jedné práce ke druhé.
Práce mu byla nejen údělem, ale i tvůrčí činností, radostí a potěšením.
Jeho pedagogické působení bylo oceněno udělením titulu „zasloužilý
učitel“, který mu v roce 1965 propůjčil v pražském Karolinu tehdejší
ministr školství Čestmír Císař.

Velkou láskou Josefa Šilhy bylo divadlo. Už jako student hrál
v divadelních hrách v Černívsku na Křikavě, které tu režíroval zdejší řídící učitel Martin Ruth. Tehdy ovšem nemohl tušit, že jednou
bude učit s jeho dcerou Aninkou. O Šilhově výjimečném nadšení
pro divadlo svědčí, že během čtyřiceti let režíroval v Blatné kolem
200 her, v nichž uplatnil svůj vkus, nápaditost a bohatství fantazie.
Hrával přední role, vytvářel scénu a stavěl kulisy. Býval „duší“
většiny představení. Na Blatenskou ochotnickou scénu pohotově
uváděl novinky českého i světového dramatického repertoáru a zval
k hostování profesionální herce /např. Eduarda Kohouta, Františka
Hanuse, Růženu Lysenkovou a jiné/.
K lásce k divadlu
vedl i své žáky. Začleňoval je do ochotnického
souboru, jezdil s nimi
do divadel v Praze a Plzni, nacvičoval žákovská
představení. A protože
učitelství je do jisté míry
umění herecké, které
je dáno do vínku jenom
někomu, dovedl i svým
vystupováním ve třídě
upoutat jejich pozornost
a vzbudit o učivo zájem.
Jako miloval divadlo,
miloval i hudbu a zpěv.
Doprovázel hrou na klavír prostná cvičení sokolů, podílel se na činnosti
zpěváckého spolku Úsla- Svůj projev Josef Šilha v plzeňském kremavan, třicet let byl jeho toriu nedokončil. Snímek zachycující posledprvním sbormistrem. ní minuty jeho života se stal pro blatenské
občany památkou na člověka, který práci
Vedl školní dívčí pěvecký
pro veřejnost zasvětil celý svůj život.
soubor, který se v celostátním kole STM v Ostravě umístil na 1. místě provedením písní
Konopa, konopa a Už se ten Tálínský rybník nahání v jeho vlastní
úpravě.
Učitel Josef Šilha srostl s životem Blatné natolik, že se bez něho
neobešla žádná význačnější událost. Bohužel jeho srdce churavělo.
První infarkt ho postihl v létě 1964, brzy následoval druhý a třetí byl
smrtelný. Zemřel náhle nad rakví svého souseda a divadelního kolegy
Jiřího Bryndy v plzeňském krematoriu 20. prosince 1966 ve věku
nedožitých 67 let. Poslední rozloučení se zesnulým bylo v témže
krematoriu 28. prosince za velké účasti blatenských občanů v čele
s představiteli města a kulturních organizací. Urnu s popelem uložila
jeho dcera v Českých Budějovicích.
Jiří Sekera
Fotoarchiv autora a Městské muzeum Blatná
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Město Blatná
a
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského
kraje, územní odbor Strakonice
pořádají společnou besedu na téma

BEZPEČÍ PRO SENIORY
v úterý 13. prosince 2016 od 14.30 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Blatné, tř. T.G.Masaryka 322, Blatná (budova radnice, 1. patro)
 Informace Policie ČR, statistiky
 Diskuse, předání propagačních materiálů

Změny v jízdních řádech
od 11. 12. 2016
Tak jako každý rok i letos dojde v polovině prosince ke změně
autobusových a vlakových jízdních řádů. Tentokrát připadá datum
platnosti nových jízdních řádů na neděli 11. prosince. Níže proto
uvádíme aktuální informace o změnách týkajících se dopravní obslužnosti Blatné a okolních obcí.
Autobusová doprava:
Nedotované dálkové linky
U dálkových linek je největší a nejvíce nepříjemnou změnou
úplné zrušení spojů Vimperk-Blatná-Praha s odjezdem v 6,44
hod. z Blatné do Prahy a v 16,15 hod. z Prahy. Toto opatření
s námi předem nikdo neprojednával a dozvěděli jsme se jej poprvé
až od cestujících, kterým to sdělil řidič autobusu.
Pro vysvětlení bych chtěl uvést, že dopravní politika státu je
taková, že dálkové autobusové mezikrajské linky nedotuje a jednotliví dopravci je tak provozují výhradně na své komerční riziko, bez
jakékoliv smlouvy či objednávky. Je tak čistě na zvážení dopravce,
které spoje (a v jakém čase) se mu z finančního hlediska vyplatí
provozovat a které nikoliv. Aby se nedotovaný spoj vyplatil, musí
být dlouhodobě obsazen alespoň z poloviny. V době, kdy zažíváme
postupný odliv cestujících z veřejné dopravy ve prospěch individuální automobilové dopravy, proto dochází ke stále častějšímu rušení
dálkových autobusů obsluhujících menší města a obce, kde chybí
potřebná frekvence cestujících, ve prospěch rychlých spojů mezi
velkými městy. Rušení dálkových spojů tedy nemá město bohužel
žádnou šanci ovlivnit.
Ostatní autobusové spoje z Blatné na Prahu zůstanou od platnosti
nových jízdních řádů zachovány. V pracovní dny tak bude možné
dostat se do Prahy i nadále přímým spojem v 5,32 hod. přes
Příbram, zpět jezdí tento autobus v 17,25 hod. z Prahy (pozor, spoj jede z nádraží Na Knížecí z nástupiště č. 6, které je
umístěno v Ostrovského ulici). Beze změny budou jezdit také
páteční a nedělní posilové spoje (mimo již zmíněné „Vimperáky“),
trasa pátečního spoje s odjezdem ve 14,30 hod. z Prahy bude zkrácena
do Sedlice (nyní má konečnou ve Strakonicích). Stejný rozsah spojení ve směru na Prahu zůstane i v případě vlakového spojení
s přestupem v Březnici. Přípoje ve směru na Prahu mají v Březnici
vlaky s odjezdem z Blatné v 5,56 hod. (o víkendech je odjezd posunut
na 6,06 hod.), v 8,00 hod., 12,00 hod. (pouze v pátek), 14,00 hod.,
16,00 hod. a 18,00 hod. (pouze v neděli). Z Prahy je pak možné se
do Blatné dostat vlaky s odjezdy z hlavního nádraží v 5,42 hod. (pouze
v pondělí), 7,42 hod., 9,42 hod. (pouze víkend), 11,42 hod. (pouze
v pracovní dny), 13,42 hod. (pouze v pátek), 15,42 hod., 17,42 hod.
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a v 19,12 hod. (pouze v pracovní dny a v sobotu, s přestupem navíc
v Berouně). Nevýhodou vlakového spojení je vysoká cena jízdenky
pro cestující, kteří nejsou držiteli in karty. V případě zpáteční cesty
stejný den proto doporučuji nákup zvýhodněné celodenní středočeské
regionální jízdenky, která platí s přesahem až do Blatné.
Příměstské linky
Spoj Blatná-Uzeničky, který odjíždí v 9,00 hod. (jede v pondělí,
středu a čtvrtek), pojede nově přes Skaličany a Myštice; následně
se bude do Blatné vracet přes Chobot, s odjezdem z Uzeniček v 9,30
hod.
U některých regionálních spojů dochází k časovým posunům v řádu minut. Proto si raději čas odjezdu svého spoje předem
zkontrolujte na webu http://jizdnirady.idnes.cz nebo na autobusové
zastávce.
Autobusová zastávka u vrátnice Leifheitu bude od platnosti nových jízdních řádů přejmenována na Blatná, Sádlov. Název Blatná,
Vrbenská nadále ponese pouze zastávka ve Vrbenské ulici, kterou
obsluhují spoje ve směru Kadov a Svéradice.
Železniční doprava:
V jízdních řádech železniční dopravy nedochází v našem regionu
tentokrát k žádné změně. Od 11. prosince budou na trati Březnice-Strakonice na většině vlaků nasazeny jednotky Regionova,
které umožňují nízkopodlažní nástup a mají větší prostor pro přepravu
kočárků a jízdních kol.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

1.

„TŘÍDÍME“
Zastupitelstvo města Blatná schválilo zavedení motivačního
programu. Cílem je poskytnout našim občanům, kteří se
aktivně zapojí a budou využívat sběrný dvůr, možnost úlevy
na poplatku.
Fyzické osoby, které jsou na území města Blatná poplatníky
místního poplatku za provoz systému shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se budou moci od ledna 2017 dobrovolně zapojit
do motivačního programu města.
Za splnění stanovených podmínek programu vznikne
zapojeným občanům nárok na úlevu na poplatku pro příští
poplatkové období ve výši 100,- Kč na osobu. Úleva bude
poskytnuta v kalendářním roce, který následuje po roce
aktivního zapojení do programu.

Získám KARTU a samolepku
Kde:
- na sběrném dvoře
- na odb. životního prostředí
MěÚ Blatná
Kdy:
od ledna 2017

2.
Vylepím samolepku
na svou poštovní schránku

3.
Předám plastové odpady
a nápojové kartony
na sběrném dvoře.
! nechám potvrdit předání
na KARTU obsluhou
sběrného dvora!

Jedná se o motivační program, jehož záměrem je nějakým
způsobem ocenit ochotu našich občanů třídit odpady. Město
Blatná je v třídění odpadů na dobré úrovni. Přesto !! odpady budou sešlápnuté !!
v popelnicích zůstává stále velké množství odpadů, které
by se mohly vytřídit a naložit s nimi jinak, než uložením
na skládku. Naším cílem je zapojit Vás, občany do našeho
odpadového hospodářství a „nalákat“ Vás na sběrný dvůr ;-)
4.

 Zapojení je dobrovolné.
 Zapojit se lze během roku,

není nezbytné být zapojen
hned od ledna.
 Pro 1 domácnost bude postačovat 1 KARTA.
 Limitní množství pro odpad na osobu: 40 litrů plastů
ve směsi s nápojovými kartony ! v sešlápnutém stavu !. Tedy
tříčlenná domácnost musí mít, pro splnění podmínek,
na kartě potvrzeno předání 120 litrů plastových či
nápojových kartonů.
 Odpady předávejte ve vlastním pytli,
či igelitové tašce. Nebudou poskytovány
speciální pytle.
S dotazy ohledně motivačního programu
„Třídíme“ se můžete obracet na Odbor
životního prostředí Městského úřadu
Blatná, Tř. T.G.Masaryka 1520,
(Jana Šustrová, tel.:383 416 233).

Do 31.12.
příslušného roku
odevzdám
vyplněnou KARTU
na odbor životního prostředí
MěÚ Blatná

5.
Úleva na poplatku
bude poskytnuta
v následujícím roce
(zapojení v r. 2017:
úleva při platbě v r. 2018)
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Vážení spoluobčané,

na základě vašich podnětů, bych vás rád
krátce informoval o situaci kolem autobusových zastávek v našem městě. Občané se
obávají, že chceme zastávky v centru města
zrušit a přemístit je na okraj Blatné. Musím
zdůraznit, že tomu tak není. Záměr je takový,
že obě nástupní a výstupní místa, jak v ul. B.
Němcové tak v ul. Palackého spojíme v jednu
autobusovou zastávku, čímž se zlepší jejich
přehlednost a dostupnost. Dále by došlo
k rozšíření parkovacích míst a úpravy okolí

vč. zeleně. Dokud ale nebudou vyřešené
všechny majetkové otázky, nemůže být v této
studii pokračováno. V souvislosti s úpravou
autobusových zastávek bude město jednat
s ČSAD STTRANS o možnosti vybudování
zázemí, jak pro cestující tak pro řidiče, v bývalé ubytovně Tesly, kterou město nedávno
odkoupilo do svého vlastnictví.
Další záležitostí, která se poslední dobou
mezi občany často řeší je, že v některých
lokalitách města není slyšet rozhlas. Všechny
podněty a připomínky týkající se městského
rozhlasu směřujte na zaměstnance Městské-

Program

19. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se
bude konat dne 14. prosince 2016
od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Návrh usnesení
3. Žádost o finanční příspěvek na přístavbu sociálního zařízení
v areálu tenisových kurtů
4. Žádosti příspěvkových organizací o změny v čerpání provozních
příspěvků
5. Změny rozpočtu 7/2016
6. Rozpočet města na rok 2017
7. Rozpočtový výhled 2018 - 2022
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1984/13 v k.ú. Blatná - opětovná žádost
9. Směna pozemků - majetkové vypořádání se společností ENGINEERING Blatná, s.r.o.
10. Další postup ve věci zamýšlené majetkové dispozice s nemovitými
věcmi v lokalitě Vinice, k.ú. Blatná
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2016 o zrušení Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
12. Strategický rámec MAP pro Blatensko
13. Zvolení přísedících pro Okresní soud ve Strakonicích
Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním
majetkem ze dne 28. 11. 2016
b) Termíny RM, ZM na I. pololetí roku 2017
Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města

Zprávy
TS Blatná

Vánoční výzdoba

Ročník 27 (37)

Ke konci listopadu před začátkem Adventu bylo město jako
každý rok opět ozdobeno vánočním osvětlením. Zároveň s tím byla
osazena kašna světelnými oblouky a nazdoben vánoční strom u kašny. Při zdobení stromu asistovala sama paní starostka Bc. Kateřina
Malečková. Strom byl
slavnostně rozsvícen
o první adventní neděli
a po celý prosinec nám
bude připomínat sváteční atmosféru.
Bohužel, jak to bývá,
ani vánoční výzdoba není

ho úřadu pana Chmelaře, tel.: 383 416 160,
email: chmelar@mesto-blatna.cz
Vážení občané, pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete se s nimi obrátit
na mě, nebo na paní starostku, budeme vám
k dispozici.
Na závěr bych vás pozval na jednání
Zastupitelstva města, které se uskuteční
ve středu dne 14.12.2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v budově radnice č.p. 322.
Pavel Ounický, místostarosta města

ušetřena hloupého jednání některých jedinců. Některým „puberťákům“ přijde velmi humorné běhat mezi oblouky v kašně, fotit si
úžasná „selfíčka“ a chlubit se kamarádům na „fejsbůku“, jací jsou
frajeři. Ničí tím však elektroinstalaci i oblouky samotné a některé
oblouky již nesvítí nebo svítí jen z poloviny. Oprava těchto zařízení
je pak nákladná.

Nové kontaktní údaje
Ubytovny Blatná
Od 1. 1. 2017 dojde ke změně provozovatele ubytovny
v Blatné (B. Němcové 30). Současným  provozovatelem
je Tesla Blatná, a. s., od 1. ledna se stane
provozovatelem ubytovny Město Blatná, spravovat ji
budou Technické služby města Blatné, s. r. o.
Dojde ke změně tel. čísla a e-mailu:

nové tel. číslo: 380 830 111
nový e-mail: ubytovna@tsblatna.cz

Zemřelí – listopad

Matz Vladimír, Kasejovice, nar. 1934, úmrtí 1. 11. 2016
Toman Antonín, Blatná, nar. 1947, úmrtí 2. 11. 2016
Marouš František, Dožice, nar. 1924, úmrtí 12. 11. 2016
Havlíková Anna, Blatná, nar. 1936, úmrtí 26. 11. 2016
Černá Božena, Strakonice, nar. 1944, úmrtí 30. 11. 2016
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Historie téměř detektivní.

Kuchařka je nejmilejší knihou
Vánoce se nám pomalu blíží, a tak se
v dnešním příspěvku budeme zabývat právě
kulinarii. 31. 1. 1785 se v nenápadné vísce
Všeradice na Berounsku narodila drobná holčička do rodiny Artmannů. Tehdy
ještě nikdo nevěděl, že se zapíše do dějin
jako spisovatelka, a to jich v 19. stol.
nebylo mnoho. Již v šesti letech uměla
dobře číst a psát. její předčasná vyspělost ji sice oddálila od vrstevníků, ale
přiblížila ji k jejímu manželovi právníkovi Janu Rettigovi. Ten ji také pomáhal
při jejich prvních nesmělých krůčcích
v literární tvorbě, až se zcela osamostatnila a vydala svou první knihu „Mařenčin košíček“ v roce 1821. Ovšem o té
v dnešním příspěvku nebudeme mluvit.
Nás zaujal sbírkový předmět, který jste
mohli vidět na loňské Vánoční výstavě.
Jedná se o knihu „Domácí kuchařka,
aneb pojednání o masitých a postních
pokrmech pro dcerky české a moravské“,
která spatřila světlo světa v roce 1825.
V Městském muzeu Blatná se nachází
její třetí vydání z roku 1837. Kuchařky byly
totiž velmi populární četbou, a proto se
i toto dílo dočkalo opakovaného vydávání.

A to se nezměnilo dodnes, a proto právě dílo
Magdalény Dobromily Rettigowé můžete
spatřit ve vitríně knihkupectví, jen v novějším

obalu. K prvnímu vydání došlo za pomoci
Jana Hostivíta Pospíšila z Prahy, který vše
finančně zaštítil. Autorka jej oslovila svým
přístupem, kdy se pokusila nejen naučit
mladé dívky vařit, ale také stolovat. Důraz
kladla na hygienu při přípravě pokrmů i při

Pořadatel: DDM Blatná - Fotoklub Blatenští fotografové
Výtvarná soutěž a Fotosoutěž pro děti a dospělé

Podzimní stromy
Vítězné práce budou vystaveny 1. 12. – 31. 12. 2016
KCAŽ Blatná

následném stravování. Souhrnně lze tyto
vlastnosti zařadit do souboru měšťanských
ctností, jak to udělala ve své diplomové práci
Petra Turečková ze Západočeské univerzity
v Plzni. Nicméně Rettigowá dokázala víc. Věděla, že kuchařky jsou často jediným zdrojem
české mluvy pro ženy 19. stol., které se
starají o domácnost a nemají moc času
na četbu. Proto v knize zdůrazňuje český
element a český národ, čímž přispívala
i k sebeuvědomění Čechů a Moravanů
v rámci tzv. národního obrození.
Není nijak zvláštní, že se tato knížka
objevila v Blatné. I zde totiž nalezneme
mnohé kuchtíky, kteří se pyšní rozličnými recepty na ryby. Právě v této
knížce by mohli naleznout způsoby, jak
se připravuje kapr na modro, na černo
nebo štika s kyselo smetanou. Nebojte
se, že by Magdaléna psala jen pro vyšší
vrstvy, to ne. Sama autorka v úvodu své
knihy podotýká, že kniha je napsaná
pro měšťany a lid venkovský, který se
tím má dovědět více o kultuře stolování,
takže vše muselo být i cenově přístupné
a nesmělo to být příliš pracné. Vyzkoušejte
si to sami. Dobrou chuť všem.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01 Blatná
V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PŘIJMEME
NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA TYTO PRACOVNÍ POZICE

VŠEOBECNÁ SESTRA (S PLATNOU REGISTRACÍ),
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI
Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2017
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou, nepřetržitá pracovní
doba v třísměnném provozu
HPP na dobu neurčitou, ranní směna, možnost pružné pracovní
doby
Pracovní náplň, požadavky a platové zařazení:
● najdete na webových stránkách domova www.domovblat
na.cz
● najdete na webových stránkách Města Blatná
www.mesto-blatna.cz
Přihlášku předložte na adresu domova pouze v písemné
formě s tímto obsahem:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání

Vernisáž výstavy se koná 2.12.2016 v 15.30 hod v KCAŽ Blatná

Informace u Bc. Markéty Tvrdé, 608 609 015
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Pozvání

Dne 14. 1. 2017 se
v restauraci Beránek
od 15.00 hodin uskuteční
setkání členů oddílu

„BRONTOSAURUS”.

Pozvání se týká všech, kteří
za dobu činnosti oddílu chodili.
K nahlédnutí budou kroniky
a fotky.
Prosíme proto tímto rodiče
či sourozence členů, kteří
v Blatné už nebydlí, aby jim
tuto informaci sdělili.
Foto J. Kurze z besedy s Janem Havelkou, autorem knihy Ve stopě poselstva
krále Jiřího z Poděbrad - Pěšky z jihočeské Blatné až do Bruselu.

Kontaktní spojení: Josef Bobr
Zrostlík 737 421 203, Milan
Kupar Albertzone@post.cz

Lubomíru Peškovi dělá radost, když vkládá do staré krásy
nový život
Lubomír Pešek je jako restaurátor extratřída. Muž na svém místě. Dokáže doslova
ze změti zdánlivě k likvidaci určených dřevěných kousků zázračně zhmotnit dílo, nad
kterým se laikovi i odborníkovi tají dech.
Bez přehánění. Když někdo v jeho společnosti řekne: „Tahleta a tahleta věc už nejdou
spravit“, skoro se rozčílí. „Tohle neberu. Já
naopak rád vracím podobu výrobkům, které
jsou úplně rozsekané na hadry a prý na vyhození. Mne to vyloženě baví, mám radost,
když do něčeho vkládám nový život,“ odhaluje své umělecké cítění a zaujetí uznávaný
restaurátor a výtvarník.
V současné době má zakázku ne zrovna
lehkou- restauraci šestnácti sošek, na kterých se zub času podepsal hodně nešetrně.
Polovina patří obci Vranovice u Rožmitálu,
druhá polovina pak osadě Záhrobí, spadající
pod správu Městského úřadu Bělčice. „Hlavně ta umělecká dílka pro kapli v Záhrobí byly
hotový „perník“- úplně se mi sypaly pod rukama,“ svěřuje se Lubomír Pešek, „Scházely
jim některé prvky - například prsty. Jinak
materiál hotová pohroma - dřevo popraskané, rozštípané, sežrané červotočem, shnilé.
To mluví za vše.“ Na jeho odborný zásah
čekaly jako na smilování soška Panny Marie
s Jezulátkem, svatý Jáchym, Jan Evangelista,
oltářní andělé a kříže. Restaurátor, o kterém
se všeobecně ví, že má zlaté ruce, v současnosti intenzivně a neúnavně na mobiliáři
kaple v Záhrobí pracuje, aby měl na vánoce
všechno hotovo. Většině památek už vrátil
zastřenou krásu a důstojnost, zbytek je jen

otázkou několika málo dní. V čase nejpůvabnějších svátků roku se má totiž svatostánek
v Záhrobí, který byl mimochodem už nedávno
zvenku nádherně opraven, slavnostně v plném lesku otevřít veřejnosti.
Lubomír
Pešek si postavil na Blatensku už řadu
uměleckých
„pomní čků“.
„Pracoval
jsem na interiérech kaplí
v Němčicích,
Skaličanech
a Uzenicích,“
prozrazuje
skromně mistr,
Lubomír Pešek vrací starou „Tady na Běltvář světcům i světicím.
čicku jsem
také renovoval
sošku svatého Jáchyma do štítu hostišovické kapličky. Momentálně jsem po profesní
stránce dokonale zabezpečen, protože mám
zakázky až do podzimu roku 2017.“
V Záhrobí vlastní Lubomír Pešek menší
usedlost, jejíž součástí je umělecký ateliér.
Druhý má v Sedlici. O tom, že je mistru
skutečně vlastní cit pro starou krásu našich
předků, svědčí mimo jiné i původní secesní
kachlová kamna, rozebraná do poslední
kachle a znovu sesazená v jeho kuchyni.
„Vybavení chalupy tvořil dříve i starožitný
nábytek, umělecké obrazy a plastiky. Bylo to

však náročné na údržbu a já na údržbu takových skvostů, přiznávám, moc nejsem, takže
veškerý inventář změnil adresu i majitele,“
uvádí Lubomír Pešek. V Záhrobí prý mají
hasičský klub, kde se scházejí starousedlíci
i chalupáři. Lubomír Pešek tam moc rád zachází, aby si při dobrém pivu poklábosil se
sousedy a odpočinul si od zodpovědné práce.
Když to v ateliéru začne příliš smrdět chemikáliemi a je čas houbařských radostí, vyvětrá
a pádí s košíkem do lesa „vyvětrat“ i sebe.
Jako výtvarník už má za sebou i různé
úspěšné výstavy. Například před třemi lety
ve Strakonicích, kam se určitě se svými
malířskými díly vrátí i roku 2017. „Hodně se
povedl mezinárodní projekt „Orbis Pictus“,
který jsme realizovali s kamarádem a kolegou Ivanem Bukovským. Tehdy jsme zabrali
všechna patra na Krajském úřadě v Českých
Budějovicích. Jinak jsem spíš coby výtvarník
vlk- samotář,“ charakterizuje se Lubomír
Pešek v tomto směru. Milou společnost
mu v jeho ateliérech dělá párek zvířecích
kamarádů- jezevčíků. Mimoto mistr pěstuje
v Záhrobí králíky a v Sedlici zase ovce.
Restaurátor Lubomír Pešek, který si
za svou kariéru vytvořil velice dobré jméno,
je žádaný i mimo blatenský region. Pracoval
i na „aleji“ kapliček „Křížové cesty“ na Březnicku a Příbramsku.
Lubomír Pešek má vzácný dar uvádět
v úžas veškeré milovníky hmotného odkazu
našich předků z uměleckého světa. A tento
odkaz chránit a zachraňovat. Tomu se říká
„dar nad dary“.
Vladimír Šavrda

Ročník 27 (37)

Blatná 9. prosince 2016

Doplněk ke článku o dvou zlatých svatbách v Mačkově

Rodina Křišťanových celý život aktivně pracuje pro obec Mačkov. Jubilantka Eva Křišťanová , za svobodna Brejchová, patřila mezi nosné pilíře zdejšího kdysi velmi populárního
automotoklubu. Nyní její členství přešlo na vnuka. Stále vede pečlivě a s literární noblesou
obecní kroniku. Její manžel Václav je dlouhá léta nadšeným členem místního Sboru dobrovolných hasičů a mysliveckého spolku. Zlatý manželský pár vychoval dvě děti a podzim
života jim zkrášlují čtyři vnoučata, která si Mačkov velice oblíbila a zamilovala. Také zeť
a dcera manželů Křišťanových rádi přiloží ruku ke společnému dílu, jejich zásluhou spatřila
světlo světa dokumentace z oslav 700. výročí první písemné zmínky o obci. Obecní úřad
Mačkov děkuje manželům za prahem padesáti let společné cesty životem za cenné služby
veřejnosti a přeje jim, aby v plné pohodě, zdraví a svěžesti oslavili i svatbu diamantovou.
Stejné poděkování a blahopřání patří i manželům Zachovým.
Vladimír Šavrda

Vlastenecké procesí k základnímu kameni pomníku
K. H. Borovského nad Mačkovem
Účastníci ho s dojetím charakterizovali jako „Nové národní obrození“.
Mačkov - Jako kdyby se vrátil čas o 110
let zpět. To při položení základního kamene
k pomníku K. H. Borovského na tehdy ještě
nezalesněné „Hůrce“, tyčící se v nadmořské výšce 474 m. n. m. nad půvabnou obcí
Mačkov, toto zvláštní magií oplývající místo
hostilo také velký tábor lidu. Byla to obrovská slavnost za účasti vlasteneckých spolků
v krojích, řeč ke shromážděnému davu tehdy
držel poslanec říšského sněmu Antonín Kalina, jinak předseda Okresního úřadu v Blatné
a sokol tělem i duší. Zdálo se, že vybudování
čestného památníku slavnému obrozeneckému literátovi nemůže nic zabránit. A přece
zabránilo. Byly učiněny celkem tři pokusy
o naplnění snu místních dobrých Čechů.
Všechno zkomplikovala smrt velkostatkáře
Stráneckého z Čekanic a poslance Kaliny
roku 1922, hlavních autorit a mecenášů

U základního kamene pomníku K.H. Borovského. Zleva: místostarosta Milan Šmíd, starostka
Hana Míková a jednatel Jednoty K.H. Borovského František Sáček.

velkolepého projektu. Ustanovení „Výboru
pro postavení pomníku K. H. Borovského“
roku 1937 už přišlo pozdě. Záhy obsadili
drahou vlast nacisté, po nich nastala divoká
poválečná éra bez pravidel a zdravého soudu
a pak komunistická totalita. Veřejnost měla
najednou tolik vážných starostí, až to vypadalo, že je celá vlastenecká myšlenka odsouzena k zániku. Kámen sice zůstal na místě,
ale upadl v zapomnění. Posléze ho obklopila
mohutná stěna stromů, mezi kterými se úplně
vytratil. Zarostl trávou stejně jako přístupová
stezka a jeho nejbližší okolí. Jakoby nad ním
nějaký zlý černokněžník vyřkl krutou kletbu.
Pokud ano, tak ho z této kletby vysvobodili v letošním roce nová mačkovská starostka
Hana Míková a věrný vlastenecký činovník
z Jednoty K. H. Borovského Strakonice
František Sáček. Začali jednat energicky
a rychle. Jejich zásahem se všechno obrátilo
o 360 stupňů. Brigáda, do které se zapojili
místostarostové obce a další nadšenci, dala
vzniknout dva metry široké cestě k památnému obelisku. Jako mávnutím čarovného
proutku se proměnilo do důstojného stavu
i celé prostranství okolo základního kamene.
Konečně přizvaný odborník vyzlatil nápis
na ploše pietního prvku ku cti znamenitého
spisovatele a žurnalisty.
Ale to hlavní přišlo v neděli 20. listopadu.
Velká vlastenecká pouť na vrch „Hůrku“.
Stejně jako tehdy před 110 lety za přítomnosti demokratických spolků. Pozornost
upoutávaly zejména pestré staročeské oděvy
baráčníků z Radomyšle, sokolský kroj praporečníka z blatenské jednoty, šerpy a kamizoly
členů Jednoty K. H. Borovského ze Strakonic,
kteří celou tu nádhernou podívanou zorganizovali spolu s obcí Mačkov. Průvod čítal
více než sto vlastenců a osm praporů. V čele
kráčeli muzikanti, kteří říznou notou udávali
tempo pochodu.
Samotný výstup na zalesněnou „Hůrku“
byl trochu náročný, zejména pro starší jedince. Proto byly učiněny tři zastávky, aby
si ti potřební mohli odpočinout a vydýchat
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se. Ale nakonec celé procesí zdárně zdolalo
přírodního obra a základní kámen nedokončeného pomníku K. H. Borovského se
proměnil v oslavence. Blatenský kněz Marcin
Piasecki posvětil němého svědka starých
časů vodou z Brixenu. Byla v tom logická
symbolika, protože právě tam rakouské úřady
neúnavného kritika C. K. mocnářství na tři
a půl roku internovaly. Ihned poté duchovní
otec pronesl modlitbu a požehnal snahám
všech dobrých Čechů, kteří chtějí do konce
příštího roku zhmotnit sen svých předchůdců
a vybudovat konečně dílo, které po 110 let
zůstávalo vzdušným zámkem.
Mezi vlasteneckými písněmi
a státní hymnou
vystoupili ještě
emeritní senátor
ing. Josef Kalbáč z Třebohostic a vynikající
herečka a uznávaná dabérka
Valerie Zawadská, která znovu
zazářila i v roli
recitátorky, když
Ozdobou akce byla věčně n a d m a č k o v usměvavá herečka Valerie ským kamenem
Zawadská. Navázala čile přednesla procídružbu s baráčníky z Ra- těně epigramy K.
domyšle.
H. Borovského.
Jelikož i jí je vlastní úcta k osobnosti obrozenecké éry a nezkažená pravá česká duše,
rozehrála struny srdcí přítomných na lidové
slavnosti bez nároku na honorář. „Letos jsem
vystoupila s přednesem „Tyrolských elegií“
u hrobu K. H. Borovského na Olšanských
hřbitovech v Praze. Tohle byla tedy moje
druhá příležitost, jak se poklonit jeho světlé
památce a udělala jsem to moc ráda. Cítím
se tu v této hřejivé atmosféře velmi dobře,“
vyznala se Valerie Zawadská ze svých pocitů
po ukončení pietního aktu.
(dokončení v příštím čísle).

Pozvánka na zádušní mši
V sobotu 17. prosince v 11 hodin se
v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách koná
zádušní mše za zemřelého blatenského
rodáka, významného pracovníka ZOO
Praha, pana Petra Šulce.
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Informace ze SOŠ Blatná, kde počítače nezahálejí
V posledních listopadových dnech SOŠ Blatná navštívili žáci 9.
ročníků ze ZŠ T.G. Masaryka Blatná a ze ZŠ J.Á. Komenského Blatná.
Seznámili se s obory a s učebnami i vybavením a navštívili i ukázky výuky: např. programování robotů nebo CNC strojů, 3D tisku, marketing
a management, ale i ukázky softbalu nebo možných přijímacích testů
z češtiny a matematiky, které na jaře čekají „jednotně“ na všechny
uchazeče o maturitní obory. Fotodokumentaci
z prohlídky SOŠ Blatná najdete ve fotogalerii
na webu www.blek.cz nebo na facebooku
školy. Další zájemci o studium si postupně
domlouvají individuální prohlídky školy, případně se chystají na další ze dnů otevřených
dveří 20. 1. 2017.
Počítačové vybavení ve Střední odborné
škole Blatná, V Jezárkách 745, slouží nejen
k výuce tří maturitních oborů, ale již několik
let v pátek odpoledne po výuce míří desítky
žáků blatenských základních škol (i několik
žáků z blízkého okolí) na počítačový kroužek,
který SOŠ Blatná zdarma nabízí dětem ze
ZŠ. Informace najdete na webu www.blek.cz
Ve spolupráci s DDM Blatná se v počítačových
učebnách školy každou středu odpoledne
na kroužku scházejí malí „youtubeři“, kteří
si zkoušejí potřebné počítačové dovednosti
pro nyní módní počítačové video aktivity.
Zábavně lze počítače a projekci využít třeba i způsobem prezentovaným při zářijovém Sport Roadshow při takzvaném „kinectu“
simulujícím různé sporty a propojujícím počítač s aktivním pohybem.
Většina z počítačů v šesti počítačových učebnách si neodpočine ani
o letních a podzimních prázdninách. Výborné podmínky nejen pro
počítačové vyžití již několik let využívají děti na letních táborech
CraftCamp organizovaných společností ZR Games. Ta si pronajímá
areál od školy SOŠ Blatná včetně počítačových učeben, ubytování
a celodenního stravování ve školní jídelně, tělocvičnu i venkovní
sportovní areál a samozřejmě využívají i blízkosti zámeckého parku,
zámku, blatenského bazénu i krásné okolní přírody. V roce 2016 rozsáhlé počítačové vybavení a sportovní a rekreační možnosti v areálu

školy v šesti týdenních turnusech využilo 713 dětských počítačových
nadšenců z celé republiky zdokonalujících se v nejen v Minecraftu
či Youtuberských dovednostech, ale věnujících se i sportu a dalším
letním táborovým aktivitám. Na webu craftcamp už se hromadně
registrují nadšení zájemci na dalších šest turnusů blatenských
táborů v červenci a srpnu 2017. V říjnu 2016 se šest desítek počítačových táborníků v Blatné poprvé účastnilo
i pětidenního podzimního „craftcampu“,
mnozí v tomto roce již podruhé. Uvažuje se
i o velikonočním termínu. Jak píší na jejich
webu organizátoři táborů: v SOŠ Blatná jsou
„…PC učebny vybaveny moderními počítači
s rychlými procesory, našlápnutými grafickými kartami a LCD monitory zajišťujícími vynikající podmínky pro hraní a výuku. Venkovní
sportoviště je vhodné pro hry jako fotbal,
softbal, volejbal, přehazovaná, malá kopaná
a další. Nedaleko areálu se nachází koupaliště. V případě špatného počasí je k dispozici
nadstandardně vybavená tělocvična.“ Většina
z účastníků uvedených počítačových táborů
zatím bere výpočetní techniku hlavně jako
zdroj zábavy, ale ti, kteří končí základní školu, mnohdy uvažují i o studiu „počítačových“
oborů, třeba i takových, které nabízí SOŠ
Blatná. Tedy elektrotechnický „hardwarový“
obor Elektronické počítače, informatický „softwarový“ obor Informační technologie nebo ekonomický obor Obchodní akademie, kde
se maximálně využívá počítačová technika uživatelsky jako kancelářský a ekonomický pomocník. SOŠ Blatná zájemce o studium zve
na dny otevřených dveří (třeba v pátek 20.1.) ale prohlídku školy si
lze domluvit na kterýkoli pracovní den, kontakty a další informace
na www.blek.cz . V aktualitách na webu školy najdou zájemci informace o možnosti koncem ledna v SOŠ Blatná bezplatně absolvovat
komentované řešení ilustračních jednotných přijímacích testů.
Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok příští
přeje SOŠ BLATNÁ.

Od „vily Fiala“ ke „Krčkovně“. A dál...

Na procházku na Vinici se v neděli 4. prosince vydalo sedmdesát lidí. O budoucnosti
stoleté vilky se pak diskutovalo v Komunitním centru i na radnici.
v mírně obměněném složení, zaplnil následně
Krátce před druhou hodinou čekalo před
ve tři hodiny Kavárnu Komunitního centra.
Komunitním centrem asi dvacet účastníků
Na trase procházky jsme se zastavili
procházky. Cestou na Vinici se tato skupinka
na hrázi Pustého rybníka a připomněli si,
rychle rozrostla na několikanásobek a u sajak asi tento prostor vypadal na začátku 20.
motné vilky na Vinici už stálo společně snad
století: pole a louky za městem, rybník, mlýn.
osmdesát lidí. Přibližně stejný počet, i když
Nemohli jsme minout bez povšimnutí
vilu č.p. 413, postavenou o pár let
později po vile Fiala pro bankéře
Miloně Böhma, ani kolonii „šumperáků“ v ulici Pod Vinicí. Domy,
které donedávna byly často pro svůj
styl kritizovány, se dnes dostávají
do popředí zájmů historiků architektury. U samotné vilky na Vinici došlo
i na osobní vzpomínky účastníků
procházky.
V Kavárně Komunitního centra
zahájil program svým příspěvkem
arborista Tomáš Radovan Ridel.
Z pohledu odborníka na péči o dřeviny rostoucí mimo les zhodnotil

stav zahrady u Krčkovny. Zahrada je členěna na čtyři terasy, pod kterými se nachází
ovocný sad. V takto starém sadu by se mohly
nacházet například staré místní odrůdy
jabloní. Zahrada je v současnosti zanesená
náletovými dřevinami. Nicméně podle tohoto
odborníka představuje takové kvality, že by
bylo možné ji označit za významný krajinný
prvek.
V následující přednášce doplněné o obrazovou prezentaci jsem se pokusila shrnout
stručně současný stav bádání o historii vilky,
o jejích původních majitelích – rodině Fialů,
architektu Karlu Fialovi, upozornit na architektonickou i uměleckou kvalitu domku.
Pokud bude možnost, velmi ráda s informacemi seznámím i čtenáře Blatenských listů
v samostatném článku.
Následovala otevřená diskuse vedená
facilitátorem Jiřím Georgem Konečným
o možné budoucnosti vilky. Zahájila ji paní
starostka Kateřina Malečková, která mluvila
o možných překážkách, jež mohou projekt
zpřístupňování Krčkovny ohrožovat. Věříme
ale, že i ona byla mile překvapena zájmem
veřejnosti a mnoha dotazy a tématy, které se
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v debatě otevřely. Mluvilo se také o podobě
budoucího lesoparku jako celku a došlo
i na otázky o praktickém zajištění projektu.
Ve dvou hodinách nebylo možné probrat
podrobně všechno. Proto jsme se s paní
starostkou a dalšími úředníky městského
úřadu sešli v pondělí 5. prosince na pracovní
schůzce. Řešili jsme praktické kroky, které
snad povedou k zachování Krčkovny v majetku obce a jejímu postupnému opravování
a zpřístupňování pro veřejnost. Coby iniciátoři a organizátoři této aktivity chceme s městem i jeho občany aktivně spolupracovat.
Domluvili jsme se, že vypracujeme kalkulace
nákladů na takový projekt i návrhy na jeho
financování. Podklady následně předložíme
zastupitelstvu města k dalšímu jednání.
Velmi si vážíme všech podnětů, které
přišly i z řad veřejnosti. Ujišťujeme Vás, že
všechny bereme vážně a zamýšlíme se nad
nimi. Radujeme se i z konkrétních nabídek
na pomoc a spolupráci. Těm kteří nám zanechali na sebe kontakt, se brzy ozveme.
I nyní nám můžete své zprávy adresovat
na email info@krckovna.cz nebo na telefon
723 809 110.
Chtěli bychom rovnou blatenské občany
zapojit do řešení jednoho problému, který se
k projektu váže: Od začátku nám přišlo označení „Krčkovna“ trochu hanlivé a tento názor
zazněl i v neděli. Proto jsme umístili v blatenském Infocentru hlasovací arch, na kterém může kdokoli dát svůj hlas některému
z navrhovaných označení domku č. p. 394:
vila Fiala, Na Vinici, Krčkovna… Můžete
navrhnout i vlastní název. Před Vánoci hlasování ukončíme, vyhodnotíme a vezmeme
si z něj inspiraci pro název celého projektu.
Jako odměnu za hlasování si můžete z Infocentra odnést originální odznáček Krčkovny,
do vyčerpání zásob. Z tepla domova můžete
hlasovat také na naší stránce na facebooku:
Krčkovna Blatná. Pavla Váňová Černochová
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Prodejní doba při prodeji ryb
na Vánoce roku 2016
Šornová návrh leták A5

6. prosince 2016 10:13:05

Prodejní místo

Pondělí 19.12.

Úterý 20.12.

Středa 21.12.

Čtvrtek 22.12.

Pátek 23.12.

Sobota 24.12.

Blatná sádky

9-12

13-15

9-12

13-15

9-12

13-16

9-12

13-17

9-12

13-17

9-11

Dobrá Voda sádky

9-12

13-15

9-12

13-15

9-12

13-16

9-12

13-17

9-12

13-17

9-11

Rojice sádky

9-12

13-15

9-12

13-15

9-12

13-16

9-12

13-17

9-12

13-17

9-11

Písek
Pivnice Platan

9-17

9-17

9-16

9-17

Písek
u nemocnice

9-16

9-17

Strakonice
OC Maxim

9-17

9-18

Písek
bašta Šarlák

10-16

10-16

9-16
9-17
9-17
9-18

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

9-11
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
DIVADLENÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2017

Předprodej: infocentrum Blatná, recepce
Městského muzea Blatná | PRODEJ OD 5.
12. DO 7. 1. - POČET MÍST OMEZEN
Cena abonentních vstupenek, která zahrnuje 3 představení: 750/600 Kč (plná
cena/snížené vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP).
Zakoupením předplatného ušetříte a
jsou vám zaručena ta nejlepší místa
v hledišti!

14. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel
Singer

DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadelní fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou
Život a dílo Williama Shakespeara se od
jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha
kritických debat a neshod. Dotazy začínají
prvotní otázkou, zda Shakespeare opravdu
existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se
těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají
všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to
připadá nemožné, přijďte se podívat.

3. 3. PÁTEK | 19:00 |

ZAČÍNÁME KONČIT
Sébastien Thiéry

DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Báru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou
hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli, tak
pro Radka Holuba, který hraje manžela
přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš
rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit.
Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného… Francouzská
komedie výstižně vypráví o vztazích mezi
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze
stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu…

22. 4. SOBOTA | 19:00 |

DEN OSMÝ
Kolektiv autorů Divadla Continuo

DIVADLO CONTINUO, MALOVICE – ŠVESTKOVÝ DVŮR
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá
divadelní skupina, jejíž členové společně
pracují a žijí v malé vesnici Malovice v jižních Čechách, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový
Dvůr.
Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné

zmínky lidské historie - fragmenty mýtů
oblasti starověkého Blízkého východu.
Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického a loutkového divadlo
za doprovodu živé hudby.
Vznikl příběh o dvojznačnosti lidského
bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a
překonání pozemského údělu na jedné
straně, na straně druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.

10. 12. SOBOTA | 19:00 |

MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR JANEČEK: FLÉTNA A KYTARA

Adventní koncert, Kostel svatého Jana
Křtitele, Paštiky
KONCERT KPH
Můžete se těšit nejen na tradiční vánoční
písně jako je Tichá noc či Narodil se Kristus
Pán, ale také na vánoční skladby Adama
Michny z Otradovic či na klasickou hudba
J.S. Bacha, B. Marcella a dalších významných skladatelů. Vstupné: 100/130 Kč.
Odvoz tam i zpět zajištěn. Odjezd v 18:30
od ubytovny Tesla.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce
Městského muzea Blatná a na www.ckvb.cz

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 koledami a pohostí vás tradičními vánočními
trhy. Těšte se na farmářské a řemeslné výrobky z místních produkcí.
Vánoční koncert se letos ponese v poněkud netradičním duchu – vystoupí hudební uskupení Divadla 100opic s programem:
Adventní koledivy. Těšte se na muzikantské vystoupení s koledami a divadelním
doprovodem pro malé i velké diváky.

12. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ

ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

13. 12. ÚTERÝ | 14:30 |

BESEDA: BEZPEČÍ PRO SENIORY

Zasedací místnost Městského úřadu v
Blatné, tř. T.G.Masaryka 322, Blatná (budova radnice, 1. patro)
Informace Policie ČR, statistiky, diskuze.
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Pořádá: Město Blatná a Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice.

16. 12. PÁTEK | 17:30 |

ADDAMSOVA RODINA

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení žáků hudebního a tanečního
oboru ZUŠ Blatná na motivy rodinného
komediálního muzikálu. Vstupné dobrovolné.

17. 12. SOBOTA | 17:00 |

VÁNOČNÍ NADÍLKA S PREZIOSEM

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Vánoční představení taneční skupiny PREZIOSO Sokol Blatná.

17. 12. SOBOTA | 21:00 |

BRATŘI KARAMAZOVI

Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

18. 12. NEDĚLE | 17:00 |

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU JIHOČESKÝCH UČITELEK

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Pěvecký sbor vznikl již v roce 1963 a od
roku 1993 působí při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. Během svého trvání uskutečnil
mnoho koncertů v ČR i v zahraničí, stejně
tak je držitelem národních i mezinárodních cen.
Vstupné: 50 Kč. Lístky k dispozici pouze
na místě od 16:30.

22. 12. ČTVRTEK | 17:00 |

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Koncertní sál, ZUŠ Blatná

25. 12. NEDĚLE | 19:00|

POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN

Divadelní sál, Sokolovna Blatná
SDO Blatná
Předprodej od 1. 12. Infocentrum Blatná

26. 12. PONDĚLÍ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písecký komorní orchestr v kouzelném prostředí
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Vstupné dobrovolné.

28. 12. STŘEDA | 21:00 |

MOREK (Blatná) a HOST
Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

ADVENTNÍ PROHLÍDKY NA ZÁMKU
BLATNÁ | 11:00 - 15:00 |
Zámek Blatná
3. + 4., 10. + 11., 17. + 18. 12.

Kino
9. 12. PÁTEK | 20:00 |
EGON SCHIELE

Drama v původním znění s titulky |
Rakousko/Lucembursko 2016 | 109min | |
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Nevhodný 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

14. 12. STŘEDA | 19:00 |
ANDĚL PÁNĚ 2

Pohádka/komedie v českém znění | ČR
2016 | 90min | Mládeži přístupný | 110 Kč

16. 12. PÁTEK | 20:00 |

ROGUE ONE: STAR WARS STORY | 3D

Akční / dobrodružný / fantasy v původním
znění s titulky | USA 2016 | 150 Kč

21. 12. STŘEDA | 19:00 |

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY

Horor / akční v původním znění s titulky |
USA 2016 | 110 Kč

28. 12. STŘEDA | 19:00 |

Blatná 9. prosince 2016
jemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

19. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
MARCIN PIASECKI

Velký sál, KCAŽ
Polský kněz a blatenský farář pohovoří
na téma církve v totalitním Polsku. Mimo
jiné se také dozvíte, zdali jsou kněží vatikánskými nebo spíš americkými špiony, jak
postavit kostel během jedné noci nebo na
koho může rám působit silněji než obraz.
Vstupné dobrovolné.

1. 10. – 30. 12. | GALERIE SPEKTRUM |

Knihovna
Městská knihovna Blatná

UPOZORNĚNÍ:
28. – 30. 12. V KNIHOVNĚ ZAVŘENO
Pro dospělé:

13. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME …a jdeme na
výstavu do muzea

20. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a těšíme se na
VÁNOCE
Pro děti:
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

16. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |

VÁNOČNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

Pro všechny zvídavé děti, které rády tvoří,
chtějí si poslechnout vánoční příběhy a dovědět se něco o vánočních zvycích.

Komunitní centrum
14. 12. STŘEDA | 18:00 |
JE TO NA NÁS VŠECH

Kavárna, KCAŽ
Večer na téma o krizi klimatu uvádí Jiří
Zemánek. Proběhne také projekce filmu
Before The Flood s Leonardem DiCapriem.

15. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT

Suterén, KCAŽ
Linoryt s grafičkou Verčou Teskovou. Zá-

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 maminky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50Kč/1
dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

Výstavy

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

MANŽEL NA HODINU

Komedie v českém znění | ČR 2016 | 120 Kč

Číslo 21 / strana 13

Čtvrtek

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

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
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 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 středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.: 602303083

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA
UPOZORNĚNÍ:
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
24. – 26. 12. | ZAVŘENO
27. – 31. 12. | 10:00 – 17:00
1. 1. | ZAVŘENO

16. 11. - 31. 12.

JINDŘICH KRÁTKÝ:
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ

Infocentrum, Blatná
Nové kresby z okolí Blatné od známého výtvarníka Jindřicha Krátkého.
V infocentru navíc můžete zakoupit nástěnný 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 (dětskou 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.
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 vstupenku na výstavu).

PF 2017

Centrum kultury a vzdělávání Blatná

kino | knihovna | muzeum | infocentrum | KCAŽ
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sport

Stolní tenis

Divize:
01.10. TJ Blatná A – TJ Blatná B 10:7 body: Maňhal 4, Vavřinec 4, Černý 2, Vonášek 0. / Špeta
2, Trefný 1, Fleissig 1, Rojík 1, 2 čtyřhry.
26.11. TJ Blatná A – Vodňany A 5:10 body: Černý 2, Maňhal 1, Vavřinec 1, Kostner 0, čtyřhra.
26.11. RUFA Bechyně A – TJ Blatná B 10:4 body: Špeta 2, Fleissig 1, Trefný 0, Rojík 0, čtyřhra.
1.

Vodňany A

9

9

0

0

0

90:20

27

2.

RUFA Bechyně A

9

8

0

1

0

88:45

25

3.

Hluboká n. Vlt. A

9

5

2

2

0

80:64

21

4.

DDM Soběslav BANES A

9

4

2

3

0

69:72

19

5.

KST Orel A

9

5

0

4

0

70:65

19

6.

Přídolí A

9

4

1

4

0

69:75

18

7.

Blatná A

8

3

2

3

0

64:59

16

8.

OST Velešín B

9

3

1

5

0

58:72

16

9.

TTC Libín Prachatice B

9

3

0

6

0

60:76

15

10.

VS Tábor A

9

2

2

5

0

55:81

15

11.

Blatná B

8

2

0

6

0

50:72

12

12.

OST Kardašova Řečice A

9

0

0

9

0

38:90

9

Krajská soutěž:
26.11. Třebohostice A – TJ Blatná C 10:2 body: Lukáš 1, Kallmünzer 0 (2WO), Hornát 0,
Pavel 0, čtyřhra.
1.

Elektrostav Strakonice C

8

8

0

0

0

80:25

24

2.

Třebohostice A

7

6

0

1

0

65:23

19

3.

Blatná C

8

5

1

2

0

67:57

19

4.

SKP Prachatice A

7

4

1

2

0

56:53

16

5.

Mirotice A

8

4

0

4

0

63:57

16

6.

TJ Osek A

7

3

2

2

0

58:50

15

7.

Blatná D

8

2

0

6

0

48:65

12

8.

Cehnice A

8

2

0

6

0

37:72

12

9.

Vimperk A

7

2

0

5

0

44:60

11

10.

Sokol Písek A

8

0

0

8

0

24:80

8

Okresní přebor:
23.11. TJ Blatná E – TJ Sokol Strakonice B 10:8 body: Balík 3, Jánský 3, Hornát 1, čtyřhra.
23.11. TJ Sokol Strakonice C - TJ Blatná F 6:12 body: Štědroňský 3, Limberk 3, Šišková 3,
Mls P.st. 2, Sedláčková 0, 4tyřhra.
30.11. TJ Blatná F – TJ Blatná E 7:11 body: Štědroňský 2, Limberk 2, Šišková 1, Sedláčková
1, Mls P. st. 0, čtyřhra. / Hornát 4, Balík 3, Jánský 3, Schmidt 0, Pavel 0, čtyřhra.
1.

TJ ZD Záboří

11

8

0

3

0

129:69

27

2.

TJ Blatná E

10

8

0

2

0

114:66

26

3.

TJ Sokol Vodňany E

10

7

1

2

0

128:52

25

4.

Elektrostav Strakonice D

10

7

0

3

0

123:57

24

5.

TTC Sokol Volyně

11

6

0

5

0

102:96

23

6.

TJ Blatná F

10

6

2

1

1

98:82

23

7.

TJ Sokol Strakonice B

10

5

1

4

0

103:77

21

8.

TJ Lnáře A

10

5

1

4

0

101:79

21

9.

TJ Třebohostice B

10

5

0

5

0

82:98

20

10.

TJ Sokol Strakonice C

10

3

0

7

0

64:116

16

11.

Cehnice B

10

2

1

7

0

67:113

15

12.

TJ Sokol Vodňany D

10

1

0

9

0

58:122

12

13.

TJ Lnáře B-Kasejovice

10

0

0

10

0

19:161

10

Závěrečné domácí zápasy roku 2016:
10.12. 17:00 TJ Blatná A – KST Orel české
Budějovice A
10.12. 13:00 TJ Blatná D – Vimperk A
11.12. 10:30 TJ Blatná A – OST Kardašova
Řečice A
11.12. 14:00 TJ Blatná D – SKP Prachatice A
14.12. 18:00 TJ Blatná F – TJ Lnáře A

Děti v Sokole

cvičí v oddíle všestrannosti, kde mohou
běhat, skákat, překonávat překážky, hrát hry,
zkoušet svou obratnost a mnoho dalšího. Cvičení probíhá každé úterý od 17.00 do 18.30
hodin v sokolovně a ještě mohou přijít další
děti ve věku 4 – 8 let.
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Přebor mladších žáků
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Extraliga staršího dorostu

2.NHbL - ČECHY JIH
Hokejbalistům TJ Blatná Datels končí základní část podzimní sezóny, která se jim dá
se říct docela povedla. Nezapomeňme na ty
nejmenší Datlíky, což jsou přípravky a minipřípravky, kteří hrajou turnajově a také se
jim vede dobře.
Tímto moc děkuji všem ,kteří nás podporují a
fandí. Sluší se poděkovat trenérům a vedoucím, kteří stráví na hřišti hodiny a hodiny
času.
Děkujeme všem sponzorům a Městu Blatná za podporu mládežnického sportu, bez které by to nešlo.

Sdružení amatérských sportovců Buzice
srdečně zve dětské i dospělé hráče
stolního tenisu na

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ V PINGPONGU,
který se koná 23. 12. 2016 od 14.00 hod.
v buzické hospodě U ČILÁKA
Přijďte se vypotit dřív, než se spotíte u bohaté
štědrovečerní tabule.

Pečovatelská služba Oblastní charity Strakonice

IČ: 69093083, bankovní spojení: ČSOB 136219490/0300
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná 388 01,
Pečovatelská služba Oblastní charity Strakonice
Tel.: 380 830 305, 777 808 985, www.charita‐strakonice.cz;
IČ: 69093083, bankovní spojení: ČSOB 136219490/0300
e‐mail:pecovatelskasluzba.bl@charita‐strakonice.cz,
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná 388 01,
Tel.: 380 830 305, 777 808 985, www.charita‐strakonice.cz;
e‐mail:pecovatelskasluzba.bl@charita‐strakonice.cz,

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

DOHODA O PROVEDENÉ PRÁCI
DOHODA O PROVEDENÉ PRÁCI

Adresa pracoviště: Blatná
Adresa pracoviště: Blatná

Pracovní pozice:
Pracovní–pozice:
Pracovník v sociálních službách
pečovatelka v domácnosti osob
Pracovník v sociálních službách – pečovatelka v domácnosti osob

Podmínka: aktivní řidič
Podmínka: aktivní řidič

Nástup: ihned
Nástup: ihned

Mzda:
Kč/hod.
Mzda: 70
70 Kč/hod.
Kontaktní
osoba:
Kontaktní osoba:
Mgr.
KateřinaKoutná,
Koutná, tel.:
tel.: 380
777
808
985985
Mgr.
Kateřina
380830
830305,
305,
777
808
e-mail.:
pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
e-mail.:
pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz

TJ Blatná Datels vás zve na tradiční Vánoční turnaj v hokejbale , který
se uskuteční 26.12.2016. Hraje se na malé hřiště tenisovým míčkem.
Přihlášky posílejte na zdenekvinter@seznam.cz

Rozsvěcení vánočního stromu
foto J. Kortus

ZM
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Rodinná hospůdka v Buzicích žila slavným fotbalistou
Tomášem Skuhravým
„Ikona Janova“ alias „Bomber“ se svěřila s láskou k rychlým autům a zavzpomínala na
katapult do pozice italského národního hrdiny.

působil v těchto profesionálních klubech:
1982- 1984 AC Sparta Praha, 1984- 1986 RH
„Jak jste se coby hvězda zelených trávníCheb, 1986- 1990 znovu AC Sparta Praha,
ků smiřoval se ztrátou soukromí ? Jed1990- 1995 FC Janov, 1995- 1996 Sporting
nou prý jste si zkoušel v obchodě džíny
Lisabon, 1996- 1997 Viktoria Žižkov. Rea najednou vás obklopilo sto fanoušků ?“
prezentační dres oblékal v letech 1985 až
„Po tomhle zážitku už jsem radši ani
1993 jako vyslanec ČSSR a později ČSFR,
nakupovat sám nechodil. V obchodech mi
od roku 1994 do roku 1995 hájil už sportovní
vybíraly věci žena s dcezájmy samostatné
rou, já je doma vyzkouČeské republiky.
šel a ony je pak došly
Pro zajímavostzaplatit / smích /. Ale
měří 1, 93 metru,
chodil jsem ven, chodil
což ho už pouhým
jsem do chudinských
vzhledem činí aučtvrtí, kde vyrůstaly
toritou.
problémové děti a zaAutoritu
kládaly se fankluby. Asi
z něho činí ale
tím jsem si získal přípředevším jeho
zeň a důvěru těch lidí,
lidskost a skromnikoho jsem neodmítal,
nost. Jedná přáSlavný
BOMBER
se
v
útulném
prostředí
hospůdky
chodil si popovídat, prov Buzicích cítil jako ryba ve vodě.
telsky, nad nikostě poznával je zblízka
ho se nepovyšuje
a diskutoval s nimi.“
a nikoho nikdy neponižuje. Je sice bouřlivák
Tomáš Skuhravý se narodil 7. září 1965
a někdy možná tak trochu neřízená střela,
v Přerově nad Labem. Při svém sportovním
ale srdce má na pravém místě. Je velkým
rozjezdu prošel dvěma mládežnickými klusportovcem, protože je také velkým člověkem
by- do roku 1980 hrál za domácí Přerov nad
a svou slávu si tedy vždycky zasloužil.
Labem, v letech 1980 až 1982 rozvíjel svůj
(dokončení z minulého čísla).

talent v barvách AC Sparta Praha. Později

Vladimír Šavrda

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

Prodej ryb

Kapr

I.tř. (cca 2 - 2,5 kg) - 55 Kč/kg

výběr (cca 2,5 - 4 kg) – 60 Kč/kg
Prodej denně 8-18 hod.
Šampalíkovi, Polánka u Kasejovic 17
tel. 728 714 103

! PŘIJMU ŘEZNÍKA !
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V BLATENSKÉM KOSTELE
VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR
JIHOČESKÝCH UČITELEK
Poslední adventní neděli – 18. prosince – vystoupí
v kostele Nanebevzetí Panny Marie Pěvecký sbor jihočeských učitelek. Koncert začne v 17:00 a prodej lístků
bude probíhat pouze na místě, a to od 16:30.
Pěvecký sbor jihočeských učitelek vznikl již v roce
1963 a od roku 1993 působí při Biskupském gymnáziu
J. N. Neumanna v Českých Budějovicích. Během svého
trvání uskutečnil mnoho koncertů v ČR i v zahraničí a je
držitelem národních i mezinárodních cen. V Blatné vystoupí již potřetí. Při posledním koncertu v roce 2012 posluchači zaplnili velký koncertní sál blatenského zámku.
Během večera v blatenském kostele zazní duchovní
hudba různých období (Pergolesi, Bach, Mozart, Martinů, Lukáš) i úpravy několika lidových písní. Zhruba
třetina koncertu pak bude věnována instrumentálně
doprovázeným adventním zpěvům, které se nejlépe hodí
pro předvánoční čas. Srdečně vás tedy zveme k příjemně
strávené chvíli poslední víkend před Štědrým dnem.
Instrumentalisté: Vítězslav Ochman, Mikoláš Troup,
Jaroslav Janutka, Jaroslav Sebera, Lenka Žižková.
Sbormistři: Anna Voříšková, Theodor Pártl.
Nina Švehlová

VÁNOČNÍ STROMKY
 jedle kavkazská  borovice černá
 smrk ztepilý  smrk stříbrný
 prodej od 1. 12. v době 9-16 hod.
V. HANZLÍK, TCHOŘOVICE

mobil: 776 335 239

31
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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

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná

C

M

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

Y

CM

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

MY

CY

CMY

K

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

PSYCHOTERAPIE
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ
MEDIACE
www.psychotera‐hch.cz
tel: 773 641 106

Pronajmu levně v centru Blatné zavedený prostor vhodný pro pedikuru,
manikuru, masáže a pod.
tel. 723700923

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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&
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.
mobil: 605 463 400

email: hruby.elektro@seznam.cz

Přijmeme řidiče

Volné pozice:
řidič na návěs s posuvnou podlahou
		
řidič na kontejnerovou soupravu
pro vnitrostátní přepravu dřevní štěpky.
Podmínkou ŘP sk. C+E, profesní průkaz, praxe na kamionu
Férové jednání - dlouhodobá spolupráce

Kontakt : 602 454 019

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

Provozovna: Tyršova 437, 388 01 Blatná

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

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo
výborné platové podmínky

* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO

s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou (cesty po ČR i Německu)

* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných materiálů v Kasejovicích

Pavel Sedláček




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

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům
ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NABÍDKA







stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě
dřevěné brikety (BUK)

Prodej - hnědé uhlí Bílina:
ořech I., ořech II., kostka


uhelné
brikety UNION 3,5 (Německo)

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

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



- 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.



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:

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



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.

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského
soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada František Komorád, František
Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
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E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

