
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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Barevný je svět!
V pondělí,  20.  února  v  16:00,  proběhla 

v Husových  sadech  akce  na  podporu MŠ 
Vrchlického, která se stala terčem útoků rasis-
tů a xenofobů.  Chtěli jsme vyjádřit náš názor, 
že s takovými a podobnými útoky a názory ne-
souhlasíme a nehodláme je mlčky přecházet. 
Jsme rádi, že se nás sešel v parku slušný počet, 
včetně paní starostky, ředitele Centra kultury 
a vzdělávání, paní ředitelky MŠ Vrchlického 
a že jsme dali jasně najevo, že barevný svět 
se nám líbí a  jako  takový ho  respektujeme, 
neboť takový vždy byl, je a bude. 

Při  této  příležitosti  vznikla  fotografie, 
jako vyjádření názoru a postoje všech zúčast-
něných k tomu, že chceme otevřenou a tole-

rantní společnost. A že nebudeme tiše sedět 
a přihlížet, pokud se kdokoliv z nás stane obětí 
hloupých a přízemních útoků dehonestujících 
lidskou přirozenost. Děkujeme  tímto  všem, 
kteří přišli a podpořili toto setkání a jeho ideu.

Veřejné prohlášení ředitele CKVB,
Edvarda Oberfalcera:

Mateřská škola Vrchlického v Blatné se 
stala terčem útoků extrémisticky smýšlejících 
lidí. Záminkou těchto útoků byla několik let 
stará  úvodní  fotka webových  stránek MŠ, 
na které byl vyobrazen pár dětí odlišné barvy 
pleti. Další záminkou útoků bylo motto MŠ: 
„Krok za krokem projdem celým rokem, tak 
stiskni moji ruku pevně a nech se vést, vždyť 
barevný je svět, tak pojď si o něm s námi 

vyprávět.“  Pouze  to  stačilo  k  tomu,  aby  se 
spustila masivní vlna osobních útoků a vý-
hrůžek směřovaných na vedení a zaměstnance 
mateřské  školy  včetně  jejich  příbuzných. 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná (CKVB) 
tyto útoky považuje za naprosto nepřípustné 
a odsouzeníhodné. Svět skutečně barevný je! 
Historie  nám dokazuje,  že  extrémistickými 
názory  a  fabulacemi  to  začíná,  „drobnými“ 
útoky to pokračuje a genocidou to pak v nej-
horších  případech  končí.  Proto  je  důležité 
takovéto útoky nepřecházet. Nedovolme, aby 
se temná historická období opakovala. CKVB 
stojí  za  paní  ředitelkou Věrou Havlenovou 
a celou MŠ Vrchlického a vyjadřuje jí plnou 
podporu.

Michaela Sikorová, CKVB

Další foto z Masopustu na straně 17
MASOPUST 2017 V BLATNÉ V  úter ý 28.2. 

byla veřejnosti 
otevřena první 
část stálé expo-
zice Městského 
muzea Blatná, 
zabývající se ar-
cheologií a  pra-
věkem na  Bla-
tensku.BLATENSKÉ MUZEUMFoto: Gabriela Behenská

a Luboš Švejda
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DRUHDY JEŠTĚ V BŘEZNU HEJL 
NA NOS SE POSADÍ
BŘEZNOVÉ SLUNCE MÁ KRÁTKÉ 
RUCE A DLOUHÝ KABÁT
BŘEZEN UMÍ SNÍH A LED ROZEHŘÁT, 
ALE CHCE-LI I NADĚLAT
BŘEZNOVÉ MRAZY, NIKDY NESCHÁ-
ZÍ

Otočili jsme další list na letošním kalen-
dáři, a ejhle máme tu BŘEZEN! První jarní 
měsíc! A  i  když  se  sluníčko dosud ukazuje 
jen  trochu  stydlivě  i  výše  uvedené  pranos-
tiky,  stejně  jako  nejznámější  - BŘEZEN 
ZA KAMNA VLEZEM -   nás ještě trochu 
studí,  přesto  nás  u  srdce  hřeje  pomyšlení 
na  jarní  svátky,    klubající  se  první  letošní 
kvítky  i  ranní švitoření drobných opeřenců. 
Hned je radost na světě! 
VELIKONOČNÍ PRODEJ NA TŘÍDĚ J. 
P. KOUBKA 3 - LIDOVÉ VELIKONOCE 
- JARO PLNÉ KVÍTÍ

Jako každoročně jsme pro vás připravili  
pro letošní jarní svátky kolekci výrobků, které 
jsou  úzce  spojeny  z  křesťanského  pohledu 
s největšími svátky roku - VELIKONOCEMI. 
Letos připadají na polovinu dubna, no a jsou 
tak říkajíc na dosah.

Proto  již  od  této  soboty  v  naší  nabídce 
najdete  velikonoční  zboží:  proutěné  koše 

i  košíčky,  řehtačky,  píšťalky,  káči,  hliněné 
kuličky,  přání  a  pohledy, medové  perníčky 
a také kraslice - tradiční i současné, batikova-
né, malované voskem i temperami, škrábané 
i  vrtané,  svíčky  jako  kraslice  i  svíčky  ze 
včelího vosku, hrníčky plné kytiček, krásné 

dřevěné slánky z  lipového dřeva, ošatky ze 
slámy a různé další nápady i dekorace z prout-
ků a proutěného kvítí.

Pro  všechny  parádnice   máme  i  nové 
dřevěné a kožené šperky.

Zatím stále trvá jen sobotní prodej nebo 
prodej na telefon 736765747, či internetový - 
www.lidove-remeslo.cz (E. Fučíková)

Jistě vás zláká i sobotní trh pod věží, tak 
se cestou na něj u nás nezapomeňte zastavit, 
těšíme se na vás!
MEDVĚDÍ ČESNEK OPĚT V NAŠÍ NA-
BÍDCE - NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ZELENÉ 
ZDRAVÍ

Pravděpodobně  příští  nebo  přespříští 
sobotu budeme mít v prodeji opět medvědí 
česnek,  který  je  velmi  prospěšný  pro  náš 
organismus, obzvláště v  tomto období,  kdy 
se naše  tělo potřebuje zbavit škodlivých lá-
tek, které se  v něm hromadí. Cena za 10 ks 
narašených hlízek je stále 25,- Kč. Přijímáme 
i objednávky po telefonu nebo emaily. Pokud 
máte vážný zájem, zkontaktujte nás, protože 
bývá vždy velmi rychle vyprodán. (tel. o pár 
řádků výše)
JE-LI V BŘEZNU DEŠŤŮ MNOHO, NEÚ-
RODA JE PAK Z TOHO
KUKAČKA, KTERÁ V BŘEZNU KUKÁ, 
ČÁP, KTERÝ TLUKÁ A DIVOKÉ KACH-
NY NA  PŘÍLETU  OZNAMUJÍ  TEPLÉ 
JARO
LASTOVČIN  ZOBÁČEK  JE KRÁTKÝ, 
ALE ZVLÁŠTĚ V BŘEZNU, SLADKÝ

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Informace z města 
Blatná a okolí 
na jednom místě

Představujeme naši novou službu pro ob-
čany a návštěvníky našeho města. 

Chcete  být  informováni  o  aktualitách 
z  našeho webu města Blatná? Chcete mít 
k dispozici důležité informace z města ve va-
šem  chytrém  telefonu  nebo  tabletu?  Právě 
pro vás je určena naše nová mobilní aplikace –  
V OBRAZE. Je tu pro Vás šikovný pomocník, 
který  upozorňuje  na  nově  vložené  zprávy, 
akce,  fotografie  nebo  dokumenty  vyvěšené 
na  úřední  desce města  Blatná  a  to  přímo 
ve Vašem mobilním telefonu nebo tabletu. 

Potřebujete  k  tomu  chytrý  telefon  nebo 
tablet  s  operačním  systémem Android  či 
iOS, přístup na internet pro jednorázové au-
tomatické stažení aktualizací a místo úložiště 
v telefonu cca 13 MB.

Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat 
zde:

Případně na stránkách města Blatná: http://
www.mesto-blatna.cz/mobilni-aplikace/

JCh

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné pořádá 
 

ve středu 22. března 2017 akci 
 

BUDU ŠKOLÁKEM 
 

Zábavný program pro předškoláky proběhne   
od 15 hod. a od 16 hod.  

Ve stejný čas bude zajištěna prohlídka školy a informace  
pro rodiče. 

 
 
 
 
 

       
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Hledáme nové
kolportéry

Blatenských listů

Vhodné pro 
studenty, ale 

neodmítneme ani 
dospělé.

Zájemci hlaste se 
mailem na

blat.listy.ch@
seznam.cz

nebo volejte
731 367 507

nebo
604 908 454.
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Zprávy
z radnice

Příspěvkové organizace 
města Blatná

Nejdříve je potřeba si objasnit základní informace, jak příspěvkové 
organizace (dále PO) vznikají, proč, kdo je řídí, z čeho jsou financovány 
a kdo je kontroluje. 

Příspěvkové organizace jsou právnickou osobou veřejného práva 
a vznikají a zanikají rozhodnutím zřizovatele (obec, kraj, stát). Zři-
zovatel vydává o vzniku PO zřizovací listinu, která musí obsahovat 
náležitosti  vymezené  zákonem. Příspěvkové organizace  se  zapisují 
do obchodního rejstříku. Zastupitelstvo obce zřizuje a ruší PO a schva-
luje jejich zřizovací listiny. Dále na chod PO dohlíží rada města, plní 
vůči PO úkoly zřizovatele. Zřizovatel je tedy ten, kdo úkoly organizaci 
zadá a kdo ji také kontroluje.

Hlavní  činností  příspěvkové  organizace  je  činnost  vymezená 
zřizovatelem při  jejím  zřízení. Hospodaření  PO  se  řídí  rozpočtem, 
který musí být sestaven jako vyrovnaný. Příspěvková organizace má 
k dispozici finanční prostředky získané vlastní činností, prostředky 
přijaté z rozpočtu zřizovatele, prostředky svých fondů, peněžité dary, 
prostředky poskytnuté z dotací. PO je povinna zajistit, aby nezhoršila 
stanovený  hospodářský  výsledek,  proto  se  také  nesmí  zavazovat 
k úhradám, které nejsou kryty jejím rozpočtem. 

Činnosti zabezpečované příspěvkovými organizacemi jsou velmi 
pestré, nejvíce jsou zastoupené příspěvkové organizace v oblasti vzdě-
lávání, dalším širokým spektrem činnosti příspěvkových organizací 
je poskytování sociálních služeb a dále jsou příspěvkové organizace 
rozšířeny také v oblasti kultury.  Všechny tyto činnosti jsou zastoupené 
i v našem městě. 

Město Blatná v současné době zřizuje 6 příspěvkových organiza-
cí, které se Vám v následujících číslech Blatenských listů představí. 
V minulém čísle jste si mohli přečíst výši finančního příspěvku pro rok 
2017 a ode dneška bude mít možnost blíže poznat chod a financování 
PO města. Formu vizitky jsem úmyslně ponechala na každé organizaci. 
Jako první se Vám představí Centrum kultury a vzdělávání Blatná. 

Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
Domov pro seniory 
Mateřská škola Šilhova 
Mateřská škola Vrchlického 
Základní škola J. A. Komenského 
Základní škola T. G. Masaryka 

Bc. Kateřina Malečková 
starostka města Blatná

I. ČÁST PREZENTACE CENTRA KULTURY 
A VZDĚLÁVÁNÍ BLATNÁ:

VEDENÍ, EKONOMIE, ZÁZEMÍ REALIZACE

V následujícím cyklu článků o Centru kultury a vzdělávání Blatná 
(dále CKVB) bychom vám rádi přiblížili fungování této organizace 
a prezentovali  jednotlivá pracoviště a pracovníky. Po přečtení celé 
série článků budete vědět, na koho se v  jakém konkrétním případě 
můžete obrátit.

Zároveň bychom rádi připomněli, že následující prezentace není 
jediným způsobem, jak si utřídit organizační strukturu a zaměstnance 
CKVB, ale každou první středu v měsíci v 17:00 máme pro vás při-

pravenou kávu a čekáme na vás i vaše dotazy, postřehy či hodnocení. 
Tato setkání probíhají již pátým rokem pod názvem KÁVA S CKVB 
a  jsme  tady  pro  vás,  abychom zodpověděli  jakékoliv  vaše  dotazy 
ohledně fungování kultury.

V prvním díle o CKVB vám představíme ty pracovníky, kteří se 
starají o vedení  instituce,  její finance,  administrativu, propagování, 
technické zajištění a vizuální styl. Jedná se o složky, které mají největší 
podíl na tom, že se akce mohou realizovat – jsou to ty složky, které 
mají za úkol připravit půdu a zázemí pro ty, kteří pak samotně realizují 
akce pro veřejnost. Ještě než se dostaneme k jednotlivým pracovníkům, 
připomeňme si, které subjekty Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
spravuje a řídí. Jsou to: Městské muzeum Blatná, Městská knihovna, 
kino, Komunitní centrum aktivního života Blatná, Sýpka (Špej-
char)  a  nakonec  Infomační centrum,  do  jehož  kompetencí  spadá 
veškerý cestovní ruch v Blatné. Samotné CKVB jako celek pak pod 
svou hlavičkou realizuje větší akce, jako jsou například: Masopust, 
divadelní a hudební předplatné, Mezinárodní den památek, Jazz Day, 
Studentský den, Dětský den, Noc muzeí, Klavírní kurzy, multižánrový 
festival Průvan, Blatenský Fotofestival, Mezinárodní kontrabasovou 
soutěž Františka Simandla  a  další  akce,  které  reprezentují Blatnou 
od Blatenska až po celorepublikovou úroveň. Některé z těchto akcí 
spoluorganizujeme s  jinými spolky či příspěvkovými organizacemi 
ve městě.

1. ŘEDITEL ORGANIZACE: EDVARD OBERFALCER
Současným ředitelem CKVB je Edvard Oberfalcer. Ředitel je člo-

věk, který nese za organizaci a práci jeho zaměstnanců odpovědnost.  
Jeho práce je velice různorodá, od administrativy, přes plánování, ko-
munikaci, řešení zásadních problémů až po shánění financí, partnerů či 
navazování vztahů s jinými kulturními institucemi. Zároveň je spojkou 
mezi organizací a jejím zřizovatelem. Edvard je v nejužším spojení 
nejen s městem, ale i s níže jmenovanými zaměstnanci. Vzájemnou 
kooperací vytváříme zázemí pro to, aby ostatní kolegové mohli reali-
zovat své projekty. Ředitel dohlíží na koordinaci jednotlivých složek 
tak, aby naše práce byla co nejvíce efektivní a přinášela vám co největší 
užitek. K této koordinaci a jiným vnitřním záležitostem CKVB slouží 
například naše úterní porady, kde vytváříme plán realizace jednotlivých 
projektů a řešíme každodenní starosti spojené s fungováním organizace. 
Stručně shrnuto a zjednodušeno: Edvard je prostě člověk, na kterého se 
kdykoliv můžeme obracet jak my – zaměstnanci, tak i vy – veřejnost. 

2. ZÁSTUPCE ŘEDITELE, IT A TECHNICKÁ PODPORA, 
GRAFIK: JANNIS CORAKIDIS

Bez nadsázky lze tvrdit, že Jannis je klíčovým článkem organizace. 
Kromě toho, že díky němu funguje web www.ckvb.cz a my můžeme 
bez problémů používat počítače,  internet,  tiskárny a  jiná  technická 
zařízení nezbytná k naší práci, tak je také jednou z nejdůležitějších 
osob,  které  připravují  samotné  akce,  a  to  z  technického  hlediska. 
Veškerá  elektřina,  aparáty, mikrofony,  prostě  vše  okolo  techniky, 
jsou Jannisovou doménou. Zároveň je spoluautorem vizuálu CKVB 
a 99% plakátů a jiných propagačních materiálů pochází z jeho dílny. 
Dalo by se říct, že Jannis je prostě u všeho a skoro o všem všechno ví. 
Na cokoliv se jej tedy zeptáte, rád vám odpoví . Nově také funguje 
jako zástupce ředitele.

3. PR SPECIALISTA, DRAMATURGIE, PRODUKCE: 
MICHAELA SIKOROVÁ

Míša se stará primárně nejen o to, abyste vy a okolí o akcích věděli, 
ale také o to, aby bylo o čem informovat a na co chodit. Spolu s kolegy 
se podílí na vytváření kulturního programu CKVB a následně se snaží 
zajistit hladký průběh akce, a to od domlouvání umělců, zajištění smluv 
až po samotnou realizaci akce a její úklid.

(pokrač. na str. 5)
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Obnova památek v roce 2016
I v dnešní uspěchané době jistě každý z nás zaznamenává změ-

ny,  které  se  týkají  vzhledu  domů  či  úpravy  veřejného prostranství 
v místě, kde žijeme. Ten má novou fasádu, ten novou střechu, někdo 
usoudil, že krásná stará okna s řezbářskými detaily, horní vyklápěčkou  
a  šestitabulkovou výplní je potřeba vyměnit za plastové „prázdné oko“. 
Modernizujeme. Nejen domy se tak razantně mění, mění se naše okolí 
a každý z nás má právo na subjektivní názor: líbí - nelíbí.

U památek a objektů  v památkových zónách by obnova neměla 
být změnou radikální. Musí vycházet z toho, co o vývoji památky či 
historického území víme. V zájmu památkové péče usilujeme o ná-
hradu v podstatě stejného za stejné – hmoty, materiály i barevnost. 
Takže je docela možné, že si prostě obnovy ani nevšimnete. Snad to 
přijde někomu nereálné a úsměvné, ale například výměny  sochařské 
výzdoby na Mariánském sloupu v Blatné si někteří povšimli až po pěti 
realizovaných  etapách    –  tedy  po  pěti  letech,  když  přišla  na  řadu 
socha Panny Marie z vrcholové hlavice. Kam zmizela a proč? Ne-
zmizela, byla odborně zrestaurována a přestěhována „na odpočinek“ 
do  ambitu Domova  pro  seniory  k  ostatním  sochám,  zachráněným 
originálům. Ano, opravdu dnes na sloupu nejsou staré barokní sochy, 
dnes obdivují  turisté  i místní zdařilé kopie z  let 2011-2016. Pokud 
stav porovnáte s dobovými fotografiemi, tak zjistíte jen málo rozdílů, 
snad že mají sochy sv. Josefa a sv. Dominika nové svatozáře a sloup 
je navíc stažen dvěma trojobručemi. Jedna z nich přibyla na sloup až 
v loňském v roce, kdy se opravovala  kamenná architektura podstavce 
a kamenných nosných prvků. Další změna, která neunikla v loňském 
roce    jen  pozorným byla  obnova klempířských prvků  a  dřevěných 
nosných prvků věžičky  budovy Základní  školy  J. A. Komenského 
v Blatné, obnova sklepních oken v této budově, či oprava dvorní fasády  
čp. 212 (CKVB). Samozřejmě, jsou památky, které na svoji opravu 
čekaly déle, a tak není možné, aby někdo přehlédl novou šindelovou 
střechu a fasádu na západním křídle Rejtova paláce zámku v Blatné, 
nevšiml  si  opravené  fasády hrobky v Paštikách nebo nové  střechy 
na zájezdním hostinci v Myšticích.  Právě při realizaci obnovy výše 
citovaných kulturních památek, ale i v dalších případech i u objektů 
v městských  památkových  zónách,  vlastníci  i  v  roce  2016  využili 
finanční podpory dotačních titulů:

Granty MK ČR 
Program záchrany architektonického dědictví
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné  700 tis. Kč
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností
Výměna střešní krytiny, zájezdní hostinec
čp. 7 Myštice           511 tis. Kč

Program regenerace MPR a MPZ
Obnova soklu  čp. 212 v Blatné včetně fasády ve
dvorní části                100 tis Kč
Obnova centrální věžičky ZŠ J. A. Komenského

v Blatné            100 tis. Kč

Havarijní program 
Obnova střešního pláště špýcharu Škvořetice čp. 8  300 tis. Kč
Obnova střešního pláště zámku čp. 1 Sedlice    400 tis. Kč
Statické zajištění a oprava kleneb čp. 101 Blatná   400 tis. Kč

Granty Jihočeského kraje
Obnova drobné sakrální architektury
Drobná sakrální architektura v k.ú. Tchořovice                34 tis. Kč
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích       20 tis. Kč

Nemovité kulturní památky
Obnova střechy čp. 101 v Blatné       300 tis. Kč
Výměna sklepních oken ZŠ J. A. Komenského Blatná   180 tis. Kč
Obnova oken tvrze čp. 17 ve Lnářích     100 tis. Kč 
Restaurování Mariánského sloupu v Blatné     160 tis. Kč
Výměna oken sokolovny čp. 580 v Blatné     120 tis. Kč
Obnova oken čp. 42 v Blatné       150 tis. Kč
Obnova fasády hrobka Paštiky      150 tis. Kč
Movité kulturní památky
Kachlová kamna Zámek Blatná           45 tis. Kč
Restaurování dřevěné plastiky sv. Ludmily CKVB    22 tis. Kč
Restaurování malované lidové skříně CKVB      14 tis. Kč 
Zvýšené náklady staveb v MPZ
Obnova střechy vily čp. 286  Blatná       160 tis. Kč
Obnova fasády a střechy  objektu čp. 71 v Sedlici     40 tis. Kč
Střecha novostavby na parc.č. 172/1 v Sedlici       90 tis. Kč
Obnova rodinného domu V Podzámčí čp. 179 Blatná  100 tis. Kč
Obnova fasády čp. 82 Blatná         90 tis. Kč

Celkem tedy činily dotace 4 286 tis. Kč, pokud zohledníme povinné 
průměrné procento vlastních podílů, tj. 40% - celkově se na obnovu  
památek v rámci grantových programů vynaložily prostředky za více 
než 7 miliónů korun. Samozřejmě mnoho oprav   a stavebních úprav 
památek a objektů v památkových zónách  probíhá  bez příspěvku. 
Postup vlastníků 121 nemovitých kulturních památek na území ORP 
Blatná, či majitelů nemovitostí na území Městské památkové zóny 
Blatná a Městské památkové zóny Sedlice,  je  i  tak vázán zákonem 
o státní památkové péči.  Vlastnictví památky či objektu v památkové 
zóně je závazkem, náklady na běžné opravy a opravy památkového 
charakteru  se  samozřejmě značně  liší,  nové  technologie  a moderní 
postupy, např. zateplení, fotovoltaické panely, nelze umožnit ani u ob-
jektů v zóně. Avšak právě díky grantům MK ČR a Jihočeského kraje 
se daří efektivně pečovat o památkový fond, pomáhat vlastníkům při 
dodržování zákonem stanovených povinností. 

Památky by se měnit neměly. Utváří hodnoty prostředí, ve kterém 
žijeme. A je vždy potěšující pro ty, kteří se na obnově památek jakým-
koliv  způsobem podílejí, když uslyší byť subjektivní názor – líbí!

Jitka Říhová, referentka státní památkové péče MěÚ Blatná

Seznam památek  nacházejících  na  území ORP Blatná  je  nově 
přístupný na http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/statni-pamat-
kova-pece/pece-o-pamatky/. 

Bližší informace k postupu vlastníků opět najdete na výše uvedené 
webové  stránce,  v případě  zájmu o konzultaci  samozřejmě můžete 
kontaktovat garanta území Národního památkového ústavu, územní 
odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Ing. Hanu Rýcovou /tel. 
387  312 140/ 127, mobil. 778 726 886/ nebo Městský úřad v Blatné, 
referentku Jitku Říhovou /tel. 383 416 131, mobil  602 426 096/



Ročník 28 (38) Blatná 3. března 2017 Číslo 4 / strana 5

PREZENTACE CENTRA KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ BLATNÁ (pokr. ze str. 3)

Kdykoliv se na ni můžete obrátit, pokud máte nějaký kulturní tip, 
rádi byste v Blatné viděli něco, co tu doposud nebylo. Hlavní náplní 
její  práce  je  komunikace  s  veřejností  a médii,  a  proto  je  kdykoliv 
otevřená ke komunikaci s vámi. Komunikuje také s ostatními spolky, 
příspěvkovými organizacemi města a našimi mimoblatenskými part-
nery (například Nová síť). V rámci propagace má na starost přípravu 
Kulturního  kalendáře,  kam  i  vy 
můžete vkládat své akce. Tyto in-
formace je nutné zaslat do daného 
termínu  na  její mail  (sikorova@
ckvb.cz)  nebo  zanechat  vzkaz 
osobně na recepci muzea. Dále se 
také stará o kulturní přehled v Bla-
tenských listech, propagační články, 
rozesílání  Newsletteru,  sociální 
sítě, výlepy, vývěsní vitríny a distri-
buci propagačních materiálů nejen 
v rámci města, ale i regionu, kraje 
i republiky. Také vyhledává a snaží 
se co nejlépe vyplnit granty, které 
by mohly finančně podpořit naše akce, jako jsou například Jazz Day, 
Studentský den, Průvan, Klavírní kurzy, Mezinárodní kontrabasová 
soutěž Františka Simandla a další. Prostě ráda komunikuje s  lidmi, 
tak neváhejte komunikovat i vy s ní.

4. ÚČTÁRNA, FINANCE: GABRIELA BEHENSKÁ A JARMILA 
SCHIRLOVÁ

Gabča a Jája se u nás v podstatě starají o to, abychom měli všechny 
finance v pořádku, a musí absolvovat všechny možné kontroly, které 
naše hospodaření kontrolují. Nutno podotknout, že holky jsou tak pre-
cizní a pracovité, že zatím žádná kontrola u nás nic špatného nenašla. 

A že těch papírů a úkonů není málo, 
jmenujme alespoň některé z nich: 
evidence majetku, mzdy, správa po-
kladny, příprava smluv a evidence 
brigádníků, dohled a plnění tří roz-
počtů (CKVB, Komunitní centrum 
a  infocentrum),  tvorba  rozpočtů 
a zodpovědnost za jejich dodržení, 
vyúčtování  grantů,  komunikace 
s městem, evidence pošty, zpraco-
vání statistických výkazů, zpraco-
vání podkladů pro OSA (Ochranný 
svaz autorský) a mnoho dalšího, co 
se financí a administrativy týká.

Doufáme, že jsme vám udělali jasno v tom, kdo organizaci vede 
a vytváří podmínky pro její zdárný chod. V příštím čísle se můžete těšit 
na seznámení s Městským muzeem a jeho zaměstnanci.

Za tým CKVB, Michaela Sikorová

Zavedení časově omezeného parkování 
na tř. T.G. Masaryka

Rada města na svém zasedání dne 23. listopadu 2016 schválila označení 
vybraných parkovacích stání na tř. T.G. Masaryka jako parkoviště s parkova-
cím kotoučem (hodinami) s max. dobou stání 2 hodiny. Jedná se o podélná 
parkovací stání (cca 5 míst) v zálivu proti bývalé Blatenské restauraci 
(nad Domovem pro seniory). Omezení bude platit pouze v pracovní 
dny od 8,00 do 17,00 hod. 

Cílem opatření, které bylo odsouhlaseno též dopravní policií, je přede-
vším uvolnění části parkovacích stání pro klienty České pošty a Městského 
úřadu.

Osazení příslušné dopravní značky bude provedeno v nejbližších dnech.
Připomínám,  že  jelikož  není  přesné  provedení  parkovacího  kotouče 

(hodin) žádným právním předpisem stanoveno, je možné užít jak kotouč 
zakoupený (plastový, papírový apod.), tak i podomácku vyrobený. Přípustné 
je též zapsání času příjezdu na list papíru. Povinností řidiče je umístit kotouč 
(či papír) se začátkem doby stání viditelně ve vozidle; dobu začátku stání 
nesmí řidič až do odjezdu měnit.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

 

Město Blatná si Vás dovoluje pozvat na veřejné 
setkání s odborníky na téma 

 

BLATNÁ 

BEZPEČNÉ MĚSTO 
 

Přijďte diskutovat se zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blatná a pracovníky 
PREVENT 99 z.ú.  
 

ǀ 15. 3. 2017 
ǀ 15:00 h. 
ǀ zasedací místnost MěÚ (tř. T. G. Masaryka 322) 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (za odpad)

Obecně závazné vyhlášky města Blatná o místních poplatcích 
se pro  rok 2017 nezměnily. Sazba poplatku za odpad, který musí 
být  uhrazen  do  31.  5.  běžného  roku  zůstává  beze  změny.  Stejně 
tak  zůstávají  beze  změny přiřazené  variabilní  symboly.  Složenky 
nebudou zasílány.

Základní sazba poplatku za odpad je 480 Kč a je tvořena z pau-
šální částky 200 Kč a z částky 280 Kč, která je stanovena na základě 
skutečných nákladů obce  předchozího kalendářního  roku na  sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka (za rok 2016 
to bylo 379 Kč).

Úleva se poskytuje ve výši 50 % z poplatku z důvodu vzdálenosti 
od sběrného dvora a odlišné intenzity svozu poplatníkům v těchto 
částech města Blatná: Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, 
Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice a Skaličany.

Poplatky lze platit v pokladních hodinách (pondělí a středa 7.30-
12.00  a  13.00-16.30,  pátek  7.30-10.30h)  na  pokladně městského 
úřadu v č. p. 322 hotově nebo platební kartou. Zde je možno si vy-
zvednout složenku, případně požádat o sdělení variabilního symbolu. 
Převod lze provést s přiděleným VS na účet města č. 271688994/0300, 
případně na účet č. 4198900247/0100. 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Prodloužení otevírací doby 
sběrného dvora

Od 1. 3. 2017 bude sběrný dvůr otevřen každou středu v zimním 
období (1. 11. – 30. 4.) od 9:00 do 16:00 (bez přestávky), v letním 
období (1. 5. - 31. 10.) od 9:00 do 17:00 (bez přestávky).

Kontejnery na bioodpad
Protože je jaro za dveřmi a na zahrádkách je spousta práce s pří-

pravami na letní sezonu, budou v průběhu března 2017 po Blatné opět 
rozmístěny malé kontejnery na bioodpad (tráva, listí, květiny, rostlinné 
zbytky z kuchyně, větve apod.). Umístění kontejnerů bude stejné jako 
v předchozích letech, umístění ukazuje tabulka níže.

Také připomínáme, že do kontejnerů patří pouze odpady, pro 
které jsou určeny (tráva, listí, zbytky zeleniny, ovoce, květiny, větve 
apod.). Bude-li v některém kontejneru odpad, který tam nepatří, 
dojde k odvozu kontejneru a do odvolání nebude pro neukázněnost 
občanů dále přistavován!

Vozit bioodpad na sběrný dvůr je možné v otevírací době po celý 
rok.

V případě potřeby může dojít k posílení stanovišť, ke změně či 
přemístění kontejnerů.

Děkujeme, že využíváte kontejnery k účelům, pro které jsou 
určeny!

Probíhající činnosti ke konci 
února

Vzhledem k příznivému počasí probíhají práce na úseku veřejné 
zeleně  a  komunikací,  kdy  jsou  prořezávány  stromy,  probíhá  úklid 
spadaných suchých větví, spadaného listí v parcích, úklid komunikací 
kolem obrubníku apod. Níže probíhá prořezávání vzrostlých lip v ulici 
Holečkova u rybníka Pustý.

V rámci údržby veřejné zeleně došlo k pokácení lípy na parkovišti 
v Pivovarské ulici na základě platného povolení. Strom byl napaden 
houbovou chorobou.

Dále se také dokončují 
práce  na  úpravě  nových 
prostor  pro  Městskou 
policii  –  spárování  nové 
dlažby,  montáž  sanitár-
ního  vybavení,  montáž 
vypínačů,  zásuvek  apod. 
Prostory budou dokončeny 

v nejbližší době a budou předány do užívání Městské policii Blatná.

P r o b í h á   t a k é 
op r ava   op locen í 
městského  pozemku 
směrem  k  fotbalo-
vému  hřišti,  kdy  se 
původní  hradba  se-
sypala vlivem mrazů 
a  špatných  povětr-
nostních  podmínek. 
Nový  plot  navazuje 
na  již  vybudovaná 
oplocení  v  předcho-
zích letech.
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Architekt Karel Fiala se na chvíli „vrátil“ do Blatné
Přednáška v neděli 

26.  února  v  Kavárně 
Komunitního  centra 
přilákala  přibližně  tři 
desítky  posluchačů. 
Byla  věnována Karlu 
Fialovi. Tento význam-
ný blatenský rodák pů-
sobil mezi lety 1920 až 
1939 ve funkci stavitele 
Pražského hradu. V ne-
děli  jsme  se  věnovali 
například  jeho  záslu-

hám  při  rekonstrukci  Starého  královského 
paláce,  zejména  slavného Vladislavského 
sálu. Karel Fiala přispěl na počátku minulého 
století významnou měrou k rozvoji památkové 
péče, dodnes je jeho práce zdrojem informací 
pro  současné  památkáře.  Jako  spolumajitel 
stavební firmy  také  postavil  řadu  obytných 
domů, a to jak v Praze, tak ve své rodné Blat-
né. Bádání o Karlu Fialovi se budeme věnovat 
i dále. Pokud to čas a možnosti dovolí, velmi 
rádi bychom představili Karla Fialu i v článku 

na stránkách Blatenských listů, každopádně 
bude možné si o něm brzy přečíst na našich 
stránkách www.vilafiala.cz.

Vila Fiala na Vinici je jednou ze staveb, 
které Karel Fiala v Blatné postavil. Blatná v ní 
získala na začátku 20. století výletní restaura-
ci, jaké se v té době stavěly na okrajích všech 
větších měst. Lákaly výletníky k vycházkám, 
posezení, odpočinku. Věříme, že i vila Fiala 
se jednou opět stane takovým vycházkovým 
cílem. Jsme hrdí na to, že se podařilo zahájit 
řízení  o  prohlášení  stavby  a  zahrady  kul-
turní  památkou.  Jedná  se  totiž  o  jedinečně 
zachovalý příklad výletní restaurace, jakých 
se zejména v jižních Čechách mnoho nedo-
chovalo. Za několik měsíců  se dovíme,  jak 
řízení na ministerstvu kultury dopadlo. V naší 
aktivitě  za  záchranu  a  oživení  vily  a  jejího 
okolí  budeme  nadále  pokračovat. Městu 
Blatná nabízíme konkrétní kroky, které město 
nijak finančně nezatíží, například zpracování 
plánu revitalizace zahrady vily na rozárium 
či  podrobné  zdokumentování  vily  studenty 
architektury ČVUT.

Pokračujeme také v pořadech pro veřej-
nost.  Srdečně Vás  zveme  na  další  setkání, 
které se uskuteční v sobotu 18. března v 15 
hodin v Kavárně Komunitního centra v Blat-
né. Bude  věnováno myšlence  vybudování 
rozária v Blatné. Rozárium zamýšlel vytvořit 
už pěstitel růží Jan Böhm v polovině 30. let 
20.  století. Druhá  světová válka  a následné 
události  jeho  plány  zhatily. V  80.  letech 
vznikl projekt na vybudování růžové zahrady 
v zámeckém parku. Ani ten nebyl v důsledku 
politických  změn  v  roce  1989  realizován. 
Jedním z projektantů tohoto rozária byl pan 
Ing. Karel Drhovský, který by měl být v neděli 
18. března naším hostem. Říká se: Do třetice 
všeho dobrého. Cesta k vybudování  rozária 
v Blatné je trnitá, věříme ale, že Blatná dnešní 
jedinečnou  příležitost nepromarní. Za Vaše 
slova  podpory,  nabídky  spolupráce  a Váš 
zájem o naši činnost velice děkujeme.

Za spolek navíc z.s. Pavla Váňová Černo-
chová,pa.cernochova@post.cz,
tel. 723 809 110.

Karel Fiala.
(foto Archiv Pražské-

ho hradu).

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství 

ZŠ  J. A. Komenského Blatná  oznamují,  že  zápis  dětí 
do  1.  ročníku ZŠ  pro  školní  rok  2017/2018  se  koná 
7. a 8. dubna 2017 takto:

pátek  7. dubna         14:00 – 17:00 hodin
sobota 8. dubna           9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní 
docházkou, děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a děti narozené od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, jejichž rodiče 
požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu 
rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se 
rodiče mohou informovat v mateřských školách, které 
děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vý-
věskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. 
A. Komenského v Blatné. 

K zápisu se rodiče s dítětem dostaví na svou vybranou 
školu bez ohledu na školské obvody.

Důležité upozornění pro rodiče:
Na základě novely Školského zákona dochází nejen 

ke  změně  termínu  zápisu  do  1.  ročníku  na  dubnové 
období, ale i ke změnám týkajícím se odkladu povinné 
školní docházky.  Poklud  rodiče  uvažují  o  odkladu 
školní  docházky  pro  své  dítě, mají  doložit  potřebné 
doklady z odborných vyšetření již při zápisu, tj. 7. nebo 
8. dubna 2017. 

Rodiče musí doložit:
1. posudek z vyšetření ze školského poradenského 

zařízení  (Pedagogicko-psychologická  poradna, 
Speciální pedagogické centrum) 

2.  posudek  z  vyšetření  u  odborného  lékaře  nebo 
klinického psychologa

Proto je nutné zvážit včasné objednání dítěte na vy-
šetření do Pedagogicko-psychologické poradny, protože 
objednací doby jsou dlouhé.
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Student z Blatné plavčíkem 
a cestovatelem tam za velkou louží

„Když bylo ošklivě, sledoval jsem televizi a platili mi za to,“ chválí český 
Honza americký sen.

„WORK AND TRAVEL“. V  překladu 
„Pracuj a cestuj“. Tak zní název studentského 
programu, který oslovil  i dvaadvacetiletého 
studenta z Blatné Honzu Říhu. Cesta do USA 
pro něho znamenala velkou výzvu - poctivé 
práce se nikdy neštítil a jako rozený dobro-
druh  a  všestranně  kvalitní  sportovec  se  při 
seznamování s americkou přírodou, americ-
kými pamětihodnostmi, americkým životním 
stylem cítil jako ryba ve vodě.

Cesta  za  naplněním  amerického  snu 
ovšem  pro  českého Honzu  nezačala  úplně 
šťastně.  „Za  všechno mohla  špatná  volba 
letenky,“  vysvětluje  blatenský  student, 
„Do Mnichova jsem musel jet vlakem z Plzně 
a na letišti v Mnichově jsem byl nucen pře-
nocovat. Odtud pak pokračovala moje cesta 
do Düssledorfu, navázal letecký spoj do New 
Yorku. Tam přišly velké problémy. Ocitl jsem 
se  zcela  nepřipravený  v  desetimiliónovém 
městě a horečně bloudil čtyři hodiny ulicemi, 
obložený batohem a kufrem, než jsem našel 
autobusové  spojení  do metropole Washing-
tonu. Večerní jízda trvala čtyři a půl hodiny. 
Bohužel o půl jedenácté v noci už byly dveře 
kontaktní  kanceláře  beznadějně  zamčeny. 
Když mi kamarádi, kterým jsem na to konto 
volal,  slíbili  poskytnout  nocleh,  věřil  jsem, 
že mám vyhráno.  Jenže  opak  byl  pravdou. 
Když jsem se přesunul metrem na konečnou, 
kamarádi mi najednou mobil nebrali. Vtom 
se uzavřely východy a já zůstal na periférii se 
zavazadly, obklopen spoustou bezdomovců. 
No, paráda! Proti následnému klimbání, kdy 
jsem si utáhl pevně batoh a objal kufr z obavy 
před okradením, byl nocleh na mnichovském 
letišti úplným luxusem! Navíc nastala ta úplně 
nejstudenější noc za celou dobu mého pobytu 
v USA.“ Ráno  zkřehlý  a  unavený  jihočech 
musel  vážit  ještě  další  dvanáctihodinovou 
cestu,  než  dorazil  do  cíle  v  samém  srdci 
Washingtonu. Tam mu  v  noci  nedostupní 
kamarádi  s  pokorným  výrazem  ve  tvářích 
sdělili, že prostě usnuli.

Tříměsíční  role  plavčíka  sedla Honzovi 
Říhovi  jako  ulitá.  Práce  ho  šíleně  bavila 
a naplňovala. Zčásti  také proto, že nad ním 
nikdo nedržel žádný „bič“, jako je to běžnou 
praxí  v  „montovnách“ některých  cizáckých 
společností  suverenity  zbavené  české  ko-
lonie. Tady  si  naopak Honza  připadal  jako 
v  „Jiříkově  vidění“:  „Naše  pracovní  náplň 
byla úplně jednoduchá a pohodová. Dostávali 
jsme mzdu za deset hodin, i když jsme byli 
vytíženi jen na hodiny tři. Když bylo ošklivě, 
sledoval jsem televizi a platili mi za to. Během 
celých tří měsíců jsem se setkal jen se dvěma 

případy, kdy musel zasahovat plavčík. V tom 
prvním spadla starší paní ze schodů a rozbila 
si hlavu, podruhé se topil malý klučina,“ po-
dotýká student z Blatné. Nutno podotknout, 
že Honza nebyl členem televizí zpopularizo-
vané „Pobřežní hlídky“, nesloužil na žádné 
pláži:  „Nás  jako plavčíky  spolu  s obsluhou 
„dodávala“ příslušná společnost různým fir-
mám na objednávku. První polovinu tohoto 

období  jsem  disponoval  poměrně  slušnou 
zásobou volného času, takže jsem stihl vedle 
prohlídky památek i koncert. Jedna stížnost - 
metro ve Washingtonu mívá často zpoždění. 
Prosil bych zaznamenat (smích). Zbývajícího 
půldruhého měsíce  však nastalo  „vzrůšo“  - 
náhle  bylo  víc  zakázek  než  plavčíků  a my 
pracovali  denně  deset  až  jedenáct  hodin. 
A  volno  veškeré  žádné. O  víkendech  jsem 
končil až o deváté večer, než jsem se dostal 
na byt, udeřila jedenáctá. Pak se samozřejmě 
i jednoduchá práce stávala stereotypem a ubí-
jela nás. Co si budeme povídat - lidé z Evropy 
jsou  pro Američany  levnou  pracovní  silou. 
My  jsme dostávali  deset  dolarů  na  hodinu, 
při přesčasech dvanáct dolarů.“ 

Tříměsíční  služba na bazénech  skončila 
a pak nastal čas dobrodružství a radovánek. 
Ten  trval  přesně dva  týdny  a  prvním cílem 
Honzy  se  stalo proslulé město hazardu Las 
Vegas. Spolu s ním se vydal na výpravu di-
vukrásnými až omračujícími scenériemi další 
blatenský student, který jako absolvent peda-
gogické fakulty se specializací na angličtinu 
neměl problém se domluvit. „Se mnou to bylo 
horší. Já jsem ovládal po příletu do USA bídně 
základy,“ přiznává Honza. V luxusní oblasti, 
kde za tmy všechno září a přechody nahrazují 
eskalátory,  si Honza  se  svým  kamarádem 

Blatenští mladíci se radují v městě hazardu  
Las Vegas.

zkusili  také  vsadit  v  kasinu.  „Moc  jsme  se 
samozřejmě nerozšoupli, ale na druhé straně 
bychom  si  neodpustili  při  pobytu  v městě 
hříchu nevsadit aspoň pár dolarů,“ uculuje se 
dobrodruh každým coulem, „Já třicet dolarů 
prohrál, kamarád jich naopak dvacet vyhrál. 
No, tak asi budu mít štěstí v lásce,“ dobírá si 
sám sebe Honza.

Velmi oba cestovatele zklamal celodenní 
pobyt  u  národního  parku Grand Canyon: 
„Byla  to  vlastně  jen  jedna  obrovská  díra.“ 
Naopak  hluboký  dojem  v  nich  zanechala 
návštěva Yellonstownského národního parku: 
„Tam už to bylo pestré a záživné - klasická 
americká fauna, přírodní gejzíry, četné teplé 
prameny. Učarovalo nám to tam. Pro zajíma-
vost  -  pod Yellonstownem  spočívá  největší 
sopka světa. Ta kdyby vybuchla, prý zničí celý 
svět,“ poznamenává Honza Říha.

Do dalšího města hazardu, přesněji řečeno 
druhého největšího - nevadského Rena - mířili 
dalších více než 1000 kilometrů. „Tam jsme si 
mohli dovolit bydlet v hotelu. V místní desti-
naci je totiž bydlení velice levné - pravé zisky 
plynou z těžkého hazardu. A pak jestliže Las 
Vegas je hodně turistická oblast, tady už jde 
o „pravou, tvrdou Ameriku“, kde už si český 
člověk nemůže jen tak vsadit nějaké drobné 
do rulety,“ upřesňuje dvoutýdenní turista.

(dokončení v příštím čísle)
Vladimír Šavrda

O dětském maškarním 
bále v Chlumu 
byla doslova hlava 
na hlavě

Chlum  -  Dětské  karnevaly,  pořádané 
na sále kulturního domu v Chlumu, si získa-
ly velmi dobrou pověst a každoročně lákají 
svým bohatým programem a štědrou nadílkou 
nevídané množství  „potěru“.  „V  samotném 
Chlumu máme teď ratolestí díky přílivu mla-
dých rodin do novostaveb hodně. Víc než kdy 
předtím,“ prozrazuje starosta Chlumu Radim 
Paulus, „Ale na naše karnevaly míří i rodiče 
s dětmi z okolních obcí a samotného města 
Blatné, což kolikrát pojmou jako příjemnou 
procházku.“

Letos se znovu, co do návštěvnosti vyhlá-
šeného dětského bálu, lámal rekord. Po par-
ketu se v sobotu 18. února prohánělo rovných 
83 masek. Spolu s dospěláckým doprovodem 
zadýchalo  vnitřek  kulturního  domu na  200 
návštěvníků.

Zásluhu  za  zdárný  průběh  a  vzornou 
přípravu karnevalu  nutno  přičíst  především 
chlumským maminkám  v  čele  s  kulturní 
referentkou obce Pavlínou Fousovou. Ta se 
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V Buzicích vítal děti nestárnoucí dědeček hříbeček
Karneval odstartoval podle jízdního řádu 
ČD, plácačku zvedl výpravčí DJ Martin 
Dráb.

Buzice - V buzické hospůdce „U Čiláka“ 
měly děti v neděli 19. února pré. Konal se tu 
další ze šňůry velkolepých maškarních bálů 
pro  nejmenší.  Petr  Samec- majitel  zařízení 
a hlavní pořadatel v  jedné osobě,  šel  i  ten-
tokrát  příkladem. Dětskou  klientelu  vítal 
v  přestrojení  za  nestárnoucí  postavičku  ze 
sovětského  „Mrazíka“,  dědečka  hříbečka. 
A byl to pohled pro bohy.

Příchozí se popadali za břicha při pohle-
du na obří klobouk z polystyrénu, který mu 
zhotovil  a  natřel  kamarád Vlasta Drastík. 
„Manželka  neopomněla  nic,  když mě  stro-
jila,“  řehtal  se  kouzelný  dobrák,  „Dokonce 
i  gumovky mi  přetřela  červenou  barvou. 
A mám  i  cinkátka-  hele!“  Jedinou  vadou 
na kráse bylo, že s obřím kloboukem co chvíli 
někde nebo někam „narazil“. A projít  futry 
při  „mašince“  byl  doslova  nadlidský  úkol. 
Musel naklonit hlavu a to pak vypadal, jakoby 
chytil ústřel.

Na návštěvu dětského světa se skvěle vy-
bavil i moderátor zábavného odpoledne - DJ 
Martin Dráb z Blatné. Do sálu vplul ve stej-
nokroji výpravčího Českých drah s nezbytnou 
červenou čepicí a píšťalkou na krku. Stylově 
pak dětský karneval odstartoval přesně podle 
jízdního řádu se zvednutou plácačkou.

Staročeský hostinec jako obyčejně praskal 
ve švech. Svou originalitu a půvab zde vysta-

vovalo  na  odiv  téměř  čtyřicet masek, mezi 
nimi superman, hasič, včelka Mája, pirátka, 
princezna, čertice, Shrek, upír, šmoula, břiš-
ní  tanečnice a  jiné. Petr Samec s Martinem 
Drábem pro ně vedle jiného připravili čtveřici 
veselých soutěží- neodmyslitelnou stoličko-
vou, tanec dvojic s míčky mezi čely, oblíbené 
podlézání pod lanem a jako lahůdku pojídání 
velkých koláčů s mincí uprostřed . 

Ačkoliv  se  jinde na  karnevalech už  ne-
praktikuje  vyhlašování  nejhezčích masek, 
tady se tohoto zvyku stále drží. I když letos 
už pořadatelé systém také trochu reformovali. 
„Rozhodli jsme se, že vybereme TOP pětici 
a ostatní děti si mezi sebe rozdělí zbývající 
ceny pod dohledem dospělého,“ uvedl děde-
ček hříbeček alias Petr Samec na dané téma. 
Zároveň bylo  také zvoleno  trio nezávislých 
porotců pro tento účel, tedy mládenců, jejichž 

Děti v Chlumu měly z domácích dortů obrovskou 
radost.

v kostýmu klauna bravurně a s vtipem zhostila 
funkce velitelky dění na parketě a po celé tři 
hodiny s dětmi tancovala, cvičila a moderova-
la zábavné soutěže o pamlsky. Děti si mohly 
vybít energii při legendární stoličkové, tanci 
dvojic  s  balónky mezi  hlavami,  předávání 
slaměných klobouků v řadách, hře „Rybičky, 
rybáři…“, přehazování balónků v kruhu a pak 
se objevila na scéně horká aktualita, kterou 
teď žije celý národ- biatlon ! Ovšem na papí-
rových lyžích a spojený s „bombardováním“ 
košů míčky.

Zlatým hřebem dětského maškarního bálu 
byla  tombola. Vyhrávalo se na každý  lístek 
a šlo o vskutku hodnotné ceny, nad nimiž očka 
drobotiny zářila  jako malé baterky. V hlav-
ním  slosování  už  se  pak  jednalo  o  vskutku 
exkluzivní  výhry, mezi  nimiž  dominovalo 
okteto  nádherných  dortů,  hotových  cukrář-
ských  skvostů,  které  vyrobily  zručné  ruce 
chlumských žen.

Dvanáctiletý Honza Liška z Bělčic v krás-
ném klaunském kostýmu přijel do místního 
kulturního domu vůbec poprvé. Když si z pó-
dia odnášel jako výhru plastový snowboard, 
tvářil  se  nadšeně:  „Jsem  za  něj moc  rád. 
A vůbec to tu všechno bylo moc fajn! Nejvíc 
se mi ze soutěží líbil tanec s balónky,“ nechal 
se slyšet. Klaunskou garderobu mu prý koupili 

rodiče v obchodě: „Ale u nás v Bělčicích jsem 
šel za čarodějníka, aby byla nějaká změna.“

Vedle chlumských maminek se význam-
nou měrou na organizaci hezkého odpoledne 
pro děti podíleli členové místního hasičského 
sboru. Hlavním sponzorem tradiční akce byl 
chlumský Obecní úřad.

Vladimír Šavrda

děti zde nesoutěžily. Na TOP pětku čekaly tři 
nádherné dorty, stolní fotbálek a exkluzivní 
kopací mičuda.

Nejvíc se porotcům líbil malý hastrmánek 
- v civilu Tomáš Hanzlík / 4, 5 roku / z Blatné. 
Ti ocenili hlavně to, že celá jeho garderoba 
jasně ukazovala na domácí pracnou výrobu. 
„A to měl mít ještě Tomášek mluvící rybu,“ 
osvětluje dědeček péči, jakou jeho kostýmu 
rodiče i prarodiče věnovali, „Ještě dnes do-
poledne  jsme horečně  sháněli  po  blatenské 
Vinici hastrmanskou fajfku. A bohužel jsme 
ho už nestihli nalíčit.“ Největší problém prý 
činila rodině výroba klobouku. A na šosy šli 
doslova vědecky. „Pročesávali jsme internet, 
jak je má mít takový vodníček správně udě-
lané,“ poznamenává dědeček.

Loni vyrobili Hanzlíkovi Tomáškovi /také 
ručně/ kostým Krakonoše. A i tehdy nesmělý 
hošík porotce doslova uhranul. Malý „model“ 
tedy opanoval buzický karneval již podruhé. 
A plným právem.

Mimořádné pochvaly se dostalo za vzorný 
přístup k dětem DJ Martinu Drábovi, který se 
svého úkolu  jako vždycky  zhostil  bravurně 
a s citem. Dokázal, že je tou pravou osobou 
na pravém místě. S dětmi pracoval jako hoto-

vý pedagog a získal si během krátké chvilky 
jejich plnou pozornost a sympatie.

A pak najednou hospůdka osiřela. Dětský 
smích se ztratil jako pára nad hrncem, zůstala 
jen hromádka konfetů na dlažbě. Co se neztra-
tilo, byl dobrý pocit z dobře odvedeného díla.

Vladimír Šavrda
Poděkování  sponzorům dětského karne-

valu: Hospoda „U Čiláka“ Buzice, Pekařství- 
Josef Vrána Blatná, Prodejna „Rozmarýna“- 
paní Maňasková Blatná, Květinářství-  paní 
Šourková Blatná, Drogerie Blovský Blatná, 
Drogerie Drnek Blatná,  Jiří Vetešník Blat-
ná, Roman Pojer- prodej a půjčovna nářadí 
Blatná, Paní Fiňková- tabák „U sokolovny“ 
Blatná, GENERAL WELD Blatná,  Prodej-
na  zdravé výživy Blatná, Textil  „Pod věží“ 
Blatná.

Petr Samec se tentokrát zhlédl v sovětské klasice 
a vítal děti v přestrojení za dědečka hříbečka.

V loňském roce šel Tomáš Hanzlík za Krakonoše. 
Letos opět zabodoval, tentokrát jako Hastrmánek.
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ

Dotazník
Evo, jaký obor jste na naší škole studovala a v kterém roce jste maturovala? Jaká je Vaše 
studijní a pracovní historie, co je náplní Vaší práce?

Obor podnikáni a služby. Po maturitě v roce 1997 jsem se necítila na studium VŠ, ovšem 
necítila jsem se ještě ani na nástup do zaměstnání, a tak se mi jako ideální řešení zdálo vyces-
tovat do Velké Británie, což zpětně hodnotím jako nejnáročnější z možných variant, nicméně 
maximálně přínosné. Musím podotknout, že  jsem odjížděla s dobrým pocitem po přípravě 
a podpoře naší angličtinářky. Následovala cesta do USA. Mým cílem v obou zemích bylo 
studovat intenzivně AJ a cestovat, což mi práce au-pair umožnila. Doma jsem se pak věnovala 
účetnictví, administrativě a nejvíc mě bavilo pracovat v zákaznickém servisu pro anglicky 
hovořící klienty. Nyní jsem pátým rokem na rodičovské dovolené.
Které předměty jste měla ve škole ráda, případně které Vás ovlivnily při výběru povolání?

Bavilo mě právo, ekonomika a marketing. Ukázalo se, že to jsou předměty užitečné ve všech 
pracovních odvětvích. Rozhodně jsem měla práci všude lehčí díky ovládání PC klávesnice. 
Jednoznačně pozitivně mě nasměrovala angličtina, se kterou jsem začínala až v 1. ročníku na SŠ. 
Do života obecně jsem si odnesla informaci od mé třídní profesorky paní Jany Prokopcové, a to 
je jedna ze zásad účetnictví – opatrnost – nenadhodnocovat výnosy a nepodhodnocovat náklady.
Poraďte prosím našim stávajícím studentům, na co by se měli zaměřit, aby byli konkuren-
ceschopní mezi ostatními absolventy.

Dovolím si jednu radu pro všechny studenty. Přečtěte si knihu, kterou napsal můj prastrýc 
František J. Vlček - „Povídka mého života“, víc není třeba dodávat.
Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco, co byste změnila, případně něco, co zvlášť 
oceňujete?

Coby čtrnáctileté dítě  jsem očekávala, že  ta studia  rychle utečou, abych už měla školu 
hotovou  a mohla  si  „dělat  všechno podle  sebe“. Pravda  je,  že 4  roky  rychle utekly,  navíc 
v příjemném prostředí s pěkným vybavením a internátem hned vedle školy. Splnilo se mi to, že 
jsem získala přátele, které mám dodnes. Oceňuji dobré jméno školy. Kdekoliv jsem se zmínila, 
že „mám blatenskou ekonomku“, reakce byly kladné.
Na co ráda vzpomínáte? 

Právě na to pohodlí, jaké jsme měli ve spojení škola-internát, na učebnu psaní na stroji, 
na začátky výuky počítačů vůbec, na hraní baseballu při tělocviku, na lyžařský výcvik, na au-
toškolu, na cukrárnu ve městě, na páteční balíčky a pochopitelně na všechny ty praxe a brigády. 
Společné zážitky na mimoškolních akcích, veselé historky, to jsou věci, na které dodnes ráda 
vzpomínám a kvůli kterým bych se do školních lavic zase ráda vrátila. 
Jaké země jste služebně navštívila?

Německo a Slovensko.
My studenty učíme, že úspěch není tak zcela měřitelný. Pro každého může znamenat něco 
jiného. Co vy považujete za osobní úspěch? 

Svou prací jsem se spoustu věcí naučila. A čím víc se toho naučím, tím víc můžu nabídnout, 
a tak být konkurenceschopná na dnešním trhu práce. Ovšem za svůj osobní úspěch považuji to, 

že s lidmi, se kterými jsem kdy 
pracovala, mám  stále  dobré 
vztahy. Všichni, kdo mi zatím 
za  těch  20  let  šéfovali,  jak 
v ČR, tak i v zahraničí, mi gra-
tulovali k narození miminka.
Co byste popřála svým býva-
lým učitelům a našim žákům?

Učitelům bych přála fajn 
studenty, se kterými je radost 
pracovat, a hodně pozitivních 
zpětných vazeb. Žákům přeji, 
aby  studiem  prošli  bez  vel-
kých starostí a mohli na školu 
vzpomínat v dobrém.

Všem přeji hodně zdraví.

V dnešním čísle nám odpovídá Eva Svěchotová, provdaná Teichmannová, maturantka z roku 
1997.

Vyhlášení veřejné 
sbírky na zbudování 
čestného pomníku K. H. 
Borovskému v Mačkově

Mačkov - Když loni v listopadu početné 
vlastenecké procesí, čítající přes sto zapále-
ných upřímných Čechů, vystoupilo na temeno 
zalesněného vrchu  „ Hůrka“  do  nadmořské 
výšky 474 m. n. m., kde se nachází základní 
kámen k pomníku obrozeneckému literátovi 
K. H. Borovskému,  blatenský  kněz Marcin 
Piasecki před jejich zraky požehnal nezlom-
nému úsilí  příslušníků  strakonické  Jednoty 
K. H. Borovského a Obecního úřadu Mačkov 
dokončit dílo předků a zmíněný pomník sku-
tečně vybudovat.

V tomto směru se již rozběhla řada inici-
ativ. Tou zásadní je vyhlášení veřejné sbírky 
na  umělecké  dílo  a  pietní  úpravu  jeho pro-
stranství na účet obce Mačkov číslo: 25425- 
291/ 0100 KB Blatná. Čestný pomník jedné 
z největších spisovatelských a novinářských 
osobností  ponese  jeho  reliéf  a  vyzlacený 
nejznámější citát K. H. Borovského : „ Moje 
barva- červená a bílá, moje heslo- poctivost 
a síla“.

Základní kámen byl položen na tehdy ještě 
holém návrší roku 1906 z iniciativy poslance 
říšského sněmu a přednosty Okresního úřadu 
v Blatné Antonína Kaliny  a  rodiny  velko-
statkáře Stráneckého  z Čekanic. Nacistická 
okupace  a  následný  bolševický  puč  nechal 
vlasteneckou myšlenku na dlouhá desetiletí 
zapadnout.  Později  se  úplně  pozapomnělo 
i na obelisk samotný, který skončil pohřbený 
za barikádou vysokých stromů.

Je  velmi  důležité  připomínat  si  odkazy 
významných českých osobností a rozdmýchá-
vat plamínek vlastenectví v době, kdy naše 
vlast ztrácí svou suverenitu a stává se znovu 
cizí kolonií.

Vladimír Šavrda

Nekrolog politického 
vězně z Mačkova  
Václava Kříže

Vánoční svátky loňského roku nebyly pro 
obyvatele obce Mačkov bohužel úplně šťastné 
a  veselé,  protože  smutná  událost  ze  středu 
vesnice všem znovu připomněla pomíjivost 
lidského bytí. V domku za kapličkou vyhasl 
v  období  adventu  život  člověka.  Souseda 
osudem pronásledovaného  a  těžce  zkouše-
ného.  Život  posledního  politického  vězně 
padesátých let na Blatensku, Václava Kříže. 
Odešel, smířen s bohem, v požehnaném věku 
91 let. Budiž mu země lehká!

Mezinárodní potravinářský  
veletrh SIAL v Paříži 1996.

Na srazu třídy v Blatné  
po 15 letech  
od maturity.
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Václav  Kříž  nebyl  sice mačkovským 
rodákem,  ale  strávil  v  této  kouzelné  vísce 
podstatnou  část  života.  Přistěhoval  se  sem 
v srpnu roku 1963. Dokonale splynul s míst-
ním prostředím i zdejšími lidmi a měl to tu rád.

Jeho osud připomíná číši pelyňku. V roce 
1948 byl jako mladý absolvent poddůstojnické 
školy v hraničním pásmu zatčen a uvězněn. 
Po vykonstruovaném politickém procesu strávil 
téměř dvanáct let v komunistických koncent-
račních  táborech  a  žalářích. Po neúspěšném 
pokusu o útěk byl sadistickými dozorci málem 
utýrán k smrti. Přežil, ale spravedlnosti a satis-
fakce se nikdy nedočkal. Propuštěn na svobodu 
byl až na základě amnestie prezidenta Antonína 
Novotného v roce 1960.

Po listopadu 1989 založil v Blatné Spolek 
přátel USA / SPUSA /. Do své smrti byl čle-
nem Konfederace politických vězňů.

Životní  pouť Václava Kříže  skončila. 
Byl pevným ve své víře, ve svých postojích, 
ve svých názorech. Nikdy neslevil ze svých 
zásad  a  vždycky  se mohl  každému  zpříma 
podívat do očí. Čestný, spravedlivý a laskavý 
příslušník národa, který trpěl vždy, když trpěl 
jeho národ.

Poslední  sbohem  velkému  lidskému 
hrdinovi,  o  jehož  hrdinství  však  věděl  a  ví 
málokdo!
Poznámka:  Jeho  tragický  příběh  oběti  ko-
munistické totality byl sepsán a pro věčnou 
památku  bude  v  tištěné  podobě  uložen 
na Obecním úřadě v Mačkově.

Vladimír Šavrda

Bůh sestoupil do Záhrobí. A pomohl dobrým 
lidem zachránit svůj „boží stánek“

Záhrobí u Bělčic - Poslední stavební zásah na objektu kapličky Blahoslavené Panny Marie 
z roku 1888, stojící uprostřed osady Záhrobí, pamatovali místní starousedlíci v polovině 80. 
let minulého století, kdy došlo k opravě věžičky. Pak se až do loňského roku doslova v tomto 
směru „nepohnul ani lístek“ a bůh na svůj svatostánek hleděl den co den se smutkem.

Všechno  nabralo  příznivý  směr  roku 
2016, kdy bylo ze  strany Obecního úřadu 
Bělčice přikročeno ke generální rekonstruk-
ci  kaple. Nejenže  oblékla  slušivý  „kabát“ 
a dostala novou  střechu-  zrestaurován byl 
i veškerý mobiliář uvnitř. A ten už to potře-
boval jako sůl, protože sošky a rámy obrazů, 
rozežrané  červotočem,  připomínaly  spíše 
perník než dřevo. Věřící občané z Bělčicka 
označují toto šťastné období znovuvzkříšení 
drobné pamětihodnosti jako „den, kdy bůh 
sestoupil do Záhrobí“.

Restaurátor a malíř Lubomír Pešek, který patří do zdejší komunity, protože zde má ateliér 
a rád si zajde s místními na pivko, dokázal během dvou a půl měsíce neuvěřitelné. Pod jeho 
zlatýma rukama se inventář na rozpadnutí jako mávnutím kouzelného proutku změnil na úžasné 
skvosty. A k jeho cti dlužno dodat, že řadu restaurátorských úkonů provedl ze solidarity bez 
nároku na plat. Totéž platí o Tomáši Srbovi 
z Tisova, který vystavěl zbrusu nový nád-
herný oltář a vyrobil lavice pro věřící.

Pak  přišel  sváteční  den,  kdy  byla 
za účasti více než stovky domácích i hostů 
znovu  kaple  slavnostně  vysvěcena  břez-
nickým  farářem  Kozubíkem.  Slavnost 
doprovázely modlitby a projevy všech, kteří 
se o zářné dílo zasloužili. Včetně mladého, 
energického  starosty Bělčic Pavla Vejšic-
kého, který se spolu se zastupiteli postaral 
o otevření finančních kohoutků.

Generální rekonstrukce kapličky v Záhrobí si vyžádala investici ve výši téměř 600 000 
korun.

Jednalo se určitě o velmi dobrou investici, za kterou bude vděčna i nástupnická generace. 
A také mravní síla osadníků, protože jen život ve víře může napravit morální škody, které byly 
na tisících lidských duší spáchány komunisty a jejich donašeči.

                                                                                                            Vladimír Šavrda

Pro věřící bylo vysvěcení kaple v Záhrobí velkou 
událostí.

Zleva - restaurátor Lubomír Pešek, zprava březnický 
farář Kozubík.

Export Manager
Automotive

Prodej dílů pro motorová vozidla v zahraničí

Náplň práce:
- Udržování a rozvoj obchodních vztahů se zákazníky
- Vedení obchodních jednání se zahraničními partnery
- Hledání nových obchodních příležitostí v zahraničí
- Tvorba marketingové strategie prodeje 
- Odpovědnost za rozvoj sortimentu
- Účast na zahraničních veletrzích

Požadavky:
-  VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
-  velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem
-  aktivní znalost dalšího jazyka výhodou
-  komunikační dovednosti, samostatnost, systematič-

nost, časová flexibilita
-  organizační a řídící schopnosti
-  znalost práce na PC 
-  praxe v obdobné pozici výhodou
-  ŘP skupiny B

Nabízíme:
-  zajímavou práci s častými mezinárodními kontakty
-  odpovídající platové ohodnocení včetně bonusů
-  možnost dalšího profesního rozvoje
-  jazykové vzdělávání
-  flexibilní pracovní dobu
-  sociální výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek 

na penzijní připojištění, závodní stravování, mož-
nost  dalšího vzdělávání atd.)

Měsíční mzda v rozmezí 20 – 30 tis. Kč v závislosti 
na vzdělání, dosavadní praxi a dalších schopnostech  

a  dovednostech.
Nástup je možný ihned.

Kontakt:
Mgr. Jaromír Trpák - správní ředitel, tel. 383 415 380, 

mail: trpak@tesla-blatna.cz

Samostatný referent prodeje 
Automotive

Prodej dílů pro motorová vozidla v zahraničí

Náplň práce.
-  Každodenní komunikace se zákazníky v anglickém  

i českém jazyce
-  Rozvoj obchodních vztahů, péče o zákazníky
-  Účast na obchodních jednáních se zahraničními 

partnery
-  Každodenní komunikace v rámci firmy – vyřizování 

objednávek, logistika
-  Příprava podkladů, práce v ERP systému 

Požadavky:
-  min. středoškolské vzdělání ekonomického nebo 

technického směru
-  velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem
-  aktivní znalost dalšího jazyka výhodou
-  komunikativnost, samostatnost, systematičnost, 

organizační schopnosti
-  znalost práce na PC 
-  praxe v obdobné pozici výhodou
-  ŘP skupiny B

Nabízíme:
-  zajímavou práci s aktivním využitím cizího jazyka
-  odpovídající platové ohodnocení včetně bonusů
-  možnost dalšího profesního rozvoje
-  jazykové vzdělávání
-  flexibilní pracovní dobu
-  sociální výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek 

na penzijní připojištění, závodní stravování, možnost         
dalšího vzdělávání atd.)

Měsíční mzda  18 – 22 tis. Kč v závislosti na vzdělání, 
dosavadní praxi a dalších schopnostech a dovednostech.

Nástup je možný ihned.
Kontakt:

Mgr. Jaromír Trpák - správní ředitel, tel. 383 415 380, 
mail: trpak@tesla-blatna.cz
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Kulturní  kalendář

3. 3. PÁTEK | 19:00 |
ZAČÍNÁME KONČIT
DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí uni-
kátní herecké příležitosti jak pro Báru Hr-
zánovou, 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…
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná | 250 - 350 Kč

5. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
O ZLÉM A LAKOMÉM MBINTANGOLO
Velký sál, Komunitní centrum
Namibijská pohádka o tom, jak zlého 
Mbintangola nakonec jeho vlastní lakota 
potrestala. 

10. 3. PÁTEK | 19:30 |
1. PLES MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Zakončete plesovou sezónu ve velkém a 
zavítejte na 1. Ples města Blatná.  Veče-
rem vás hudebně provede kapela Kanci 
paní nadlesní a v doprovodném progra-
mu se představí taneční soubory z Blatné, 
profesionální tanečníci nebo také akroba-
té. Nezapomněli jsme ani na tombolu s 
hodnotnými cenami. Lístků už mnoho ne-
zbývá, poslední kusy jsou k dostání v info-
centru nebo na recepci Městského muzea 
Blatná. 
Program plesu:
19:30 | otevření
20:00 | zahájení plesu
20:15 – 20:45 | kapela
20:45 – 21:05 | vystoupení blatenských 
tanečních souborů
21:15 – 22:00 | kapela
22:00 – 22:15 | Taneční škola Arte Dance 
Písek: Tereza Večerková a Viktor Houdek
22:15 – 22:45 | kapela
22:45 – 23:00 | Five Fellas: akrobatické 
vystoupení
23:15 – 24:00 | kapela
00:00 – 00:30 | vyhlášení hlavních cen 
tomboly
00:30 – 02:00 | kapela

11. 3. SOBOTA | 20:00 |
VÁCLAV KOUBEK + GREENLAND 
WHALEFISHERS (NOR)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 3. STŘEDA | 15:00 |
BLATNÁ: BEZPEČNÉ MĚSTO
Zasedací místnost MěÚ (Tř. T. G. Masaryka 
322)
Přijďte diskutovat se zástupci města, Poli-

cie ČR, Městské policie Blatná a pracovní-
ky PREVENT 99 z.ú.
Pořadatel: město Blatná

17. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZÁVIŠ
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 3. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S. + ANČA BAND
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

19. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO KOŇMO: JAK ŠLO VEJCE 
NA VANDR
Velký sál, Komunitní centrum

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

21. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vá-
vrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), 
Denisa Beňovská (fagot), Adéla Triebe-
neklová (lesní roh)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Soubor byl založen studentkami Akade-
mie múzických umění v Praze v roce 2012 
pod pedagogickým vedením Štěpána 
Koutníka. V srpnu 2014 se zúčastnil mezi-
národních hudebních kurzů International 
Sommer Academy v Rakousku, na kterých 
získal dvě 1. ceny v interpretačních soutě-
žích. Součástí ocenění bylo vystoupení v 
rámci slavnostního koncertu ve vídeňském 
rozhlase ORF. Jedním z největších úspěchů 
kvintetu je 3. cena a titul laureáta na Mezi-
národní soutěži dechových kvintetů v Mar-
seille (Concours International de Quintette 
a vent).
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná | 120/80 Kč

8. 3. STŘEDA | 19:00 |
LA LA LAND
Komedie/drama/muzikál v původním zně-
ní s titulky | USA 2016 | 127min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 110 Kč

10. 3. PÁTEK | 20:00 |
MASARYK
Životopisný / drama / historický v českém 
znění| ČR/SK 2017 | 106min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 130 Kč

12. 3. NEDĚLE | 15:00 |
PES RO(C)KU 

Animovaný/komedie v českém znění | 
Čína/USA 2016 | 80min | Mládeži přístup-
ný | 110 Kč

15. 3. STŘEDA | 19:00 |
LOGAN 
Akční / drama / Sci-Fi v původním znění 
s titulky | USA 2017 | 135min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 130 Kč

17. 3. PÁTEK | 20:00 |
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
Dokumentární/hudební v českém znění | 
ČR 2017 | Mládeži přístupný | 80 Kč

Městská knihovna Blatná
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

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

Pro dospělé:

7. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a slavíme svá-
tek žen

14. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a jdeme na 
výstavy do muzea
Všechna setkání DÁMSKÉHO KLUBíčka 
vždy doplněna malou knižní výstavkou na 
dané téma.

16. 3. ČTVRTEK | 9:00 – 18:00 |
KNÍŽKA DO OUŠKA
Po celý čtvrteční provoz bude u nás na-
chystaný relaxační koutek s omalován-
kami, kde si čtenáři budou moci v klidu 
odpočinout a zkusit poslechnout tichou 
nahrávku četby.

21. 3. ÚTERÝ | KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD 
ZÁMEK ŠTIŘÍN A PAMÁTNÍK KARLA 
ČAPKA
Navštívíme kapli a jarní park zámku Šti-
řín, kde nás provede známý český botanik 
Václav Větvička. Čeká nás také prohlídka 
muzea v obci Stará Huť, které je věnováno 
životu a dílu Karla Čapka a jeho ženy Olgy 
Scheinpflugové.
Předpokládaná cena zájezdu 250 Kč (včet-
ně vstupů) 
V případě nenaplnění kapacity účastníků 
může být zájezd zrušen. 
Přihlášky a další informace rády poskytne-
me v Městské knihovně Blatná.

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

NAMALUJ KNIHOŽROUTA | Výtvarně-
literární soutěž pro děti
Čtenáři, který má rád knihy, říkáme kniho-
mol či knihomil. V knihovně nám ale ob-
čas knihy zmizí nebo leží na nesprávném 
místě. Dokonce v nich najdeme i flíčky, oslí 
rožky anebo jsou rovnou okousané. Po-

 Akce

 Kino

 Knihovna
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3. 3. PÁTEK | 19:00 |
ZAČÍNÁME KONČIT
DIVADLO KALICH, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Ve Francii velmi populární hra nabízí uni-
kátní herecké příležitosti jak pro Báru Hr-
zánovou, 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…
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná | 250 - 350 Kč

5. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
O ZLÉM A LAKOMÉM MBINTANGOLO
Velký sál, Komunitní centrum
Namibijská pohádka o tom, jak zlého 
Mbintangola nakonec jeho vlastní lakota 
potrestala. 

10. 3. PÁTEK | 19:30 |
1. PLES MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Zakončete plesovou sezónu ve velkém a 
zavítejte na 1. Ples města Blatná.  Veče-
rem vás hudebně provede kapela Kanci 
paní nadlesní a v doprovodném progra-
mu se představí taneční soubory z Blatné, 
profesionální tanečníci nebo také akroba-
té. Nezapomněli jsme ani na tombolu s 
hodnotnými cenami. Lístků už mnoho ne-
zbývá, poslední kusy jsou k dostání v info-
centru nebo na recepci Městského muzea 
Blatná. 
Program plesu:
19:30 | otevření
20:00 | zahájení plesu
20:15 – 20:45 | kapela
20:45 – 21:05 | vystoupení blatenských 
tanečních souborů
21:15 – 22:00 | kapela
22:00 – 22:15 | Taneční škola Arte Dance 
Písek: Tereza Večerková a Viktor Houdek
22:15 – 22:45 | kapela
22:45 – 23:00 | Five Fellas: akrobatické 
vystoupení
23:15 – 24:00 | kapela
00:00 – 00:30 | vyhlášení hlavních cen 
tomboly
00:30 – 02:00 | kapela

11. 3. SOBOTA | 20:00 |
VÁCLAV KOUBEK + GREENLAND 
WHALEFISHERS (NOR)
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

15. 3. STŘEDA | 15:00 |
BLATNÁ: BEZPEČNÉ MĚSTO
Zasedací místnost MěÚ (Tř. T. G. Masaryka 
322)
Přijďte diskutovat se zástupci města, Poli-

cie ČR, Městské policie Blatná a pracovní-
ky PREVENT 99 z.ú.
Pořadatel: město Blatná

17. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZÁVIŠ
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 3. SOBOTA | 20:00 |
B.A.S. + ANČA BAND
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

19. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO KOŇMO: JAK ŠLO VEJCE 
NA VANDR
Velký sál, Komunitní centrum

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

21. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vá-
vrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), 
Denisa Beňovská (fagot), Adéla Triebe-
neklová (lesní roh)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Soubor byl založen studentkami Akade-
mie múzických umění v Praze v roce 2012 
pod pedagogickým vedením Štěpána 
Koutníka. V srpnu 2014 se zúčastnil mezi-
národních hudebních kurzů International 
Sommer Academy v Rakousku, na kterých 
získal dvě 1. ceny v interpretačních soutě-
žích. Součástí ocenění bylo vystoupení v 
rámci slavnostního koncertu ve vídeňském 
rozhlase ORF. Jedním z největších úspěchů 
kvintetu je 3. cena a titul laureáta na Mezi-
národní soutěži dechových kvintetů v Mar-
seille (Concours International de Quintette 
a vent).
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná | 120/80 Kč

8. 3. STŘEDA | 19:00 |
LA LA LAND
Komedie/drama/muzikál v původním zně-
ní s titulky | USA 2016 | 127min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 110 Kč

10. 3. PÁTEK | 20:00 |
MASARYK
Životopisný / drama / historický v českém 
znění| ČR/SK 2017 | 106min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 130 Kč

12. 3. NEDĚLE | 15:00 |
PES RO(C)KU 

Animovaný/komedie v českém znění | 
Čína/USA 2016 | 80min | Mládeži přístup-
ný | 110 Kč

15. 3. STŘEDA | 19:00 |
LOGAN 
Akční / drama / Sci-Fi v původním znění 
s titulky | USA 2017 | 135min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 130 Kč

17. 3. PÁTEK | 20:00 |
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
Dokumentární/hudební v českém znění | 
ČR 2017 | Mládeži přístupný | 80 Kč

Městská knihovna Blatná
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

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

Pro dospělé:

7. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a slavíme svá-
tek žen

14. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a jdeme na 
výstavy do muzea
Všechna setkání DÁMSKÉHO KLUBíčka 
vždy doplněna malou knižní výstavkou na 
dané téma.

16. 3. ČTVRTEK | 9:00 – 18:00 |
KNÍŽKA DO OUŠKA
Po celý čtvrteční provoz bude u nás na-
chystaný relaxační koutek s omalován-
kami, kde si čtenáři budou moci v klidu 
odpočinout a zkusit poslechnout tichou 
nahrávku četby.

21. 3. ÚTERÝ | KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD 
ZÁMEK ŠTIŘÍN A PAMÁTNÍK KARLA 
ČAPKA
Navštívíme kapli a jarní park zámku Šti-
řín, kde nás provede známý český botanik 
Václav Větvička. Čeká nás také prohlídka 
muzea v obci Stará Huť, které je věnováno 
životu a dílu Karla Čapka a jeho ženy Olgy 
Scheinpflugové.
Předpokládaná cena zájezdu 250 Kč (včet-
ně vstupů) 
V případě nenaplnění kapacity účastníků 
může být zájezd zrušen. 
Přihlášky a další informace rády poskytne-
me v Městské knihovně Blatná.

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

NAMALUJ KNIHOŽROUTA | Výtvarně-
literární soutěž pro děti
Čtenáři, který má rád knihy, říkáme kniho-
mol či knihomil. V knihovně nám ale ob-
čas knihy zmizí nebo leží na nesprávném 
místě. Dokonce v nich najdeme i flíčky, oslí 
rožky anebo jsou rovnou okousané. Po-

 Akce

 Kino

 Knihovna

dezření máme právě na záškodníky, kteří 
se nazývají Knihožrouti. Namaluj obrázek 
této postavičky podle tvé fantazie (třeba 
i s popiskou), odevzdej v knihovně do 24. 
března. Po té proběhne hlasování. Autor 
obrázku s nejvíce hlasy dostane odměnu.

31. 3. – 1. 4. 
NOC S ANDERSENEM
Od 20. března se děti ve věku 8 – 11 let 
mohou závazně přihlásit na pohádkové 
nocování v naší knihovně. Počet účastníků 
omezen.

6. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
Relaxační podvečer s Michalem Štursou. 
S sebou: karimatku, polštářek, deku a 
pohodlné oblečení. Vstupné: 40Kč (každý 
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí na: 
mrazova@ckvb.cz nebo 604723646 do 3. 
března.

7. 3. ÚTERÝ | 09:30 – 11.00 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ 
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Březnové téma je: Kojení, aromaterapie a 
bylinky.
Vstupné: 40 Kč (každý pátý vstup zdarma). 
Lektorka: Markéta Koubková, registrovaná 
porodní asistentka.

8. 3. STŘEDA | 18:00 |
BESEDA: VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ 
ZDRAVÍ
Kavárna, KCAŽ
Témata besedy: Skutečné příčiny nemocí, 
vyváženost stravy a vliv na lidský organi-
smus, vliv psychiky a následné ovlivnění 
zdraví člověka, práce s podvědomím a ná-
sledné odbourání psychických bloků.
Pořádá L. Krákorová.

15. 3. STŘEDA | 18:00 |
ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VZDĚLÁ-
VÁNÍ A UZDRAVENÍ - CESTA ETIKO-
TERAPIE
Rezervace místa je možná na email: info@
duhove-jesterky.cz
Informace o přednášce jsou též k dispozici 
na www.duhove-jesterky.cz
Pořadatel: Spolek duhové ještěrky. 
Vstupné: 200 Kč.

16. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ÁJURVÉDA TICHÁ MEDICÍNA 
PŘÍRODY I.
Kavárna, KCAŽ
V našem třídílném cyklu přednášek vás 
seznámíme s touto nejstarší přírodní me-
dicínou na světě, která se zabývá léčením 
člověka jako celku se zaměřením na příči-
ny onemocnění. 
Vstupné dobrovolné.

17. 3. PÁTEK | 18:00 |
EXPEDIČNÍ KAMERA

Velký sál, KCAŽ
Filmový festival plný dobrodružství, cesto-
vání, horolezectví, vodáctví a divoké příro-
dy. Tento unikátní projekt přinese nejlepší 
filmy sezóny z celého světa i novinky z do-
mácí produkce. 
1. blok 18:00 - 19:30  
2. blok 20:00 - 21:15
Vstupné dobrovolné.

18. 3. SOBOTA | 15:00 |
ROZÁRIUM V BLATNÉ
Kavárna, KCAŽ
Přednáška a debata. Vstupné dobrovolné.
Pořádá: navíc z.s.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
9. 3. | 18:00 | LINORYT
16. 3. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

1. 3. - 30. 4. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁR-
NA | SUPERMARKET SVĚT 
Odkud jsou a co všechno se děje s věcmi 
předtím než se dostanou do našeho 
nákupního košíku? Výstava vznikla pod 
záštitou vizuálního umělce Petra Nikla.

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ - PŘEHLED 
TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz
• SKS TRICYKL | SOCIÁLNÍ PORADEN-
   STVÍ
• PORADNA PRO RODINU, MANŽEL- 
   STVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY 
• ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
   PREVENT
• NÁPRAVA ŘEČI, PŘEDŠKOLÁČEK
• DĚTSKÉ DÍLNIČKY
• REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVI-
   ČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY
• ATELIÉRY
• JAZYKOVÉ KONVERZACE

21. 2. – 23. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JAN JIROVEC/ ŠUNKA, ŠKVARKY, 
STÉKAJÍCÍ SLEPENINY
Městské muzeum Blatná
Jan Jirovec (1976) studoval na SPŠK v Be-
chyni, na AVU prošel ateliéry malby, so-
chy a nových médií.  Je členem umělecké 
skupiny Reprezentace. Pracuje s malbou i 
s trojrozměrnými objekty/sochami a čas-
to tyto média vzájemně propojuje. Jeho 
malířská tvorba sahá od tradiční krajino-
malby, přes fotorealistická zátiší až k mini-
malistické architektuře velkoformátových 
rozměrů. V sochařské tvorbě jsou patrné 
jeho profesní zkušenosti z oblasti filmové-
ho průmyslu. Blatensko je od dětství jeho 
druhým domovem, na chalupě ve Tchořo-
vicích má svůj letní ateliér.
Doprovodný program k výstavě: 
25. 3. SOBOTA |14:00 | 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S JANEM JI-
ROVCEM
Městské muzeum Blatná
Jan Jirovec představí své práce,  popíše 

proces vzniku a technologické postupy 
svých prací. 

1. 2. – 31. 3.
LUBOŠ ŠVEJDA: BIG APPLE
Infocentrum, Blatná 
Mozaika fotografií z NYC od člena fotoklu-
bu KAMFO Blatná.

1. – 31. 3. | VÝSTAVA VE VLACÍCH NA 
TRASE: STRAKONICE – BLATNÁ - 
BŘEZNICE | POEZIE Z NÁDRAŽKY 
BLATENSKÉ
V březnu, Měsíci knihy, vám Knihovna 
městského muzea Blatná představí netra-
diční sbírku poezie Kamarádský večer na-
psanou v únoru 1945. Pouhých 30 výtisků 
bylo vydáno. Právě jeden z nich si budete 
moci přečíst ve vlaku. Vše budou doprová-
zet dobové pohlednice a fotografie s ná-
dražní tematikou.

26. 3. NEDĚLE | 17:00 |
DIVADLO VÍTI MARČÍKA: 
MORAVSKÉ PAŠIJE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše 
Krista – mají velkou a bohatou historii. V 
každé obci se před Velikonoci pašije hrály, 
zpívaly, ztvárňovaly. Moravské pašije chtějí 
přispět k obnovení těchto tradic. Víťa Mar-
čík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým 
osobitým způsobem – lidovou formou, 
jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje 
komediant, který u všeho byl, vše viděl a 
díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do 
tohoto příběhu.

!!! VÝZVA !!!
První letošní Blatenský blešák bude jeden 
velký jarní úklid. Abyste nemuseli všechny 
cetky - tretky a další věci, které už doma 
nechcete mít, ale mohou posloužit ještě 
někomu dalšímu, tahat k nám do Komu-
nitního centra, přicházíme s návrhem vel-
kého Blatenského blešáku po celé Blatné. 
Jak to bude probíhat? Zájemci, kteří chtějí 
prodávat cetky-tretky a další věci ze svého 
dvorku/ zahrady/ garáže, nechť se na-
hlásí na tel: 604 723 646 či na mail: mra-
zova@ckvb.cz, do 24. 3. 2017!! Po tomto 
datu vznikne blešácká mapka, podle které 
vás kupující najdou přímo tam, kde budete 
vaše cetky-tretky prodávat.
V prostorách Komunitního centra budou 
další prodejci, tak jako vždy (ti z okolí nebo 
ti, kteří nechtějí prodávat ze svého domu). 
Prodejci, kteří chtějí místo v Komunitním 
centru se můžou přihlašovat na výše 
uvedený telefon či mail do 28. 3. 2017.  

 Výstavy

 Těšte se

 Komunitní centrum
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Sport
Historicky první mačkovský 
biatlon byl šitý horkou 
jehlou. Ale vydařil se

Mačkov - Nejpodařenější bývají ve finále 
akce, které jaksi vyplynou z okolností. Názor-
ný příklad představoval historicky první biat-
lonový závod, po kterém sáhli o slunné neděli 
22.  ledna mačkovští  nadšenci.  „On vlastně 
celý nápad vznikl už před rokem, jenže to jaksi 
chyběla  jedna  podstatná  věc-  sníh,“  uvádí 
starostka Mačkova Hana Míková, „Pravda je, 
že se celý závod šil takzvaně horkou jehlou. 
Celé organizační soukolí se dalo do pohybu 
necelý týden před biatlonem.“

Dva  nosné  pilíře mačkovského  sporto-
vání-  podnikatel  Jiří Kolář  a místostarosta 
Jiří Bláha- však všechno perfektně ošéfovali 
a zajistili potřebné vybavení. Jak tři sklapo-
vací terče, tak vzduchovky. Lyže už si musel 
vzít  samozřejmě každý vlastní. Trať měřila 
1600 metrů a obsahovala rovněž dva sjezdy, 
které se ukázaly být gravitačním magnetem. 
Nejeden dobrodruh si na nich sedl.

Paradoxně prostranství za vesnicí obsadilo 
víc fandících diváků než závodníků. Příleži-
tostné  biatlonisty  povzbuzovalo  na  čtyřicet 
příznivců lukrativní podívané, ovšem lyže si 
odvážilo připnout jen sedm jedinců- dvě dámy 
a pět pánů tvorstva.

Jako obyčejně šla příkladem svým „pod-
daným“ paní  starostka, která  je pro každou 
švandu. A  dokonce  porazila  i  takového 
„nadupaného  bohatýra“,  jakého  ztělesňuje 
Jirka Kolář. Ten fakt, že mu unikla bronzová 
medaile,  rozdýchával  jen  těžko.  „Všechno 
zavinil fakt, že jsem udělal na sjezdu „hačí“. 
Tím mi unikly drahocenné vteřiny,“ oklepává 
se od sněhu všestranný sportovec. „Já  jsem 
vlastně naposledy střílela před více než třiceti 
lety. Dneska jsem to ovšem všechno sklátila 
beze zbytku, až se tomu sama divím,“ usmívá 
se spokojeně Hana Míková.

Absolutním vítězem se tentokrát stal další 
kandidát  na  „profesora  tělocvičných  věd“ 
v Mačkově Radek Müller. Na záda mu vytr-
vale dýchal nakonec stříbrný Martin Sedláček. 
Po bronzové Haně Míkové a „bramborovém“ 
Jirkovi Kolářovi ulovil pátého bobříka Tomáš 
Žák, se šestým místem se musel spokojit Jind-
řich Bláha /průkopník biatlonové myšlenky/, 
černého Petra si vytáhla Radka Bláhová.

Každý  účastník  obdržel  za  projevenou 
snahu  diplom, místo  medailí  se  rozdaly  
fidorky /alespoň se lesklo pozlátko. V komedii 
století „S tebou mě baví svět“ kupovaly místo 
medailí kulaté sušenky/. Navíc tu byly ještě 
poukazy na občerstvení  v místní  hospůdce, 

které čerstvě pokřtění biatlonisté svorně ještě 
týž večer propili.

Každopádně  to  byla  ohromná  sranda. 
Na  druhou  stranu  také  pocta  sportu,  který 
pomalu v celostátním měřítku začíná konku-
rovat fotbalu i hokeji. Koukalová by koukala.

                                           Vladimír Šavrda

Lyžařská výprava 
mačkovských sněhomilů 
byla na lyže skoupá

Mačkov - Aby si letošní sněhové nadílky 
mačkovští sportovci jaksepatří užili, uplácali 
z bílé hmoty místo sněhuláka další podnětný 
nápad- což takový výlet, korunovaný dobrým 
občerstvením? A protože v této vesnice není 
daleko od slov k činům, narychlo se vyřídila 
rezervace  v  hojně  navštěvované  buzické 
hospůdce  „U Čiláka“  a  stejně  narychlo  se 
svolal mačkovský  lid  k  rozproudění  krve 
na prkýnkách zvaných ski.

Účast byla hojná /jenom od Hujera přišlo 
čtrnáct  lidí/. Z dvacítky mírumilovných ná-
jezdníků na buzický  šenk však běžky mělo 
nakonec jen pět jednotlivců. „No- šlo vlastně 
o  takovou  směs  různých  druhů  pohybu,“ 
prozradila  starostka Hana Míková,  která 
sama statečně celou trasu odběžkovala, „Čtyři 
účastníci se odráželi při chůzi hůlkami, čtyři 
jeli s kočárky, dva dokonce autem a zbytek 
pochodoval do Buzic přes louky.“

Horká  polévka  přišla  v  příjemném pro-
středí buzické staročeské hospůdky všem pří-
chozím z Mačkova náramně vhod. Následně 
zapředli konverzaci, při které čas neuvěřitelně 
rychle  ubíhal. A pořád  se  nikomu nechtělo 
domů, až padla tma.

„Podnikli jsme tuhle drobnou túru prostě 
jen  tak,  podnět  přišel  jako  blesk  z  čistého 
nebe. Takové  nápady  právě  nejvíc  utužují 
kolektiv  a  já  vím,  že  lidé  v  naší  obci  jsou 
soudržní  nadmíru,“  vyjadřuje  se  s  uznáním 
o obyvatelích rodné vesnice Hana Míková.

Vladimír Šavrda

Můžete se těšit aneb 
Co vás v Mačkově čeká 
a nemine
V Mačkově se pořád něco děje. A jak to 
bude v dubnu a květnu ?

15. dubna se uskuteční 2. ročník jarního 
běžeckého  závodu  „Od  kapličky  ke  kap-
ličce“.  22.dubna  proběhne  výroční  schůze 
obce. 30.dubna se bude tradičně stavět májka 
a pálit čarodějnice. Na 13. května je vyhlášen 
jarní úklid obce a okolí, 14. května se vrací 
na scénu závod horských kol pro děti a mládež 
„Mačkovské Bike- eldorádo“- rovněž od kap-

ličky ke kapličce lesem, loukou a „ždibínek“ 
po asfaltu. O víkendu 27.- 28. května bude 
nejmladším vyhrazen „Dětský víkend“.

Takže se „nechte vidět“- vždyť v Mačkově 
je fajn!

Vladimír Šavrda

Tři trapasy Dana Málka 
před prázdnou brankou 
aneb malé NHL na malém 
rybníčku

Buzice  - Nebylo  jednoduché  domluvit 
hokejový  zápas mezi  reprezentací Skaličan 
a výběrem Buzic. Kluci, kteří se kdysi v zimě 
proháněli  na  ledové  ploše  na  bruslích  jako 
ďáblové,  odrostli,  zmužněli,  mají  rodiny 
a musí  se  jaksepatří  ohánět,  aby  je  uživili. 
Na  zábavu  v  podmínkách  kryptokomunis-
tického  kapitalismu  jaksi  nezbývá  čas. Ale 
když  už  konečně  po  letech  byla  zima  zase 
zimou, nešlo toho prostě nevyužít a nevrátit 
se do časů „her a malin nezralých“.

Jak už to tak bývá, celá iniciativa se zro-
dila v hospodě. Tam ostatně vzniká mnoho 
dobrých  nápadů. A  tak  se  plamen  nadšení, 
zažehnutý  v  buzickém  šenku  „U Čiláka“, 
rozhořel  naplno  a  nebylo  síly,  která  by  ho 
zastavila. Ostatně - proč by to taky kdo dělal? 
Buzičtí chasníci, i když už si nepamatovali, 
kdy naposledy obuli brusle, vyzvali sousední 
osadu Skaličany, kde se  i děti  rodí s hokej-
kami v ručičkách, na souboj ala NHL. Místo 
konání- rybníček u objektu bývalého hospo-
dářského dvora.

Zájem  byl  obrovský.  Přátelský  turnaj 
v  ledním hokeji  si  nenechalo  ujít  na  třicet 
nadšenců. Celkem i s diváky okupovalo ryb-
níček  v  nájmu buzického hasičského  sboru 
onu mrazivou  neděli  přes  šedesát  jedinců, 
včetně žen a dětí.

Skaličanský rychlonožka David Slezák v útoku, 
pronásledován Vlastou Drastíkem.
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Králem  ledové  plochy  byl  bezesporu 
skaličanský  „Jágr“ Bohouš Kvarda,  který 
svůj talent bohatě zúručuje v hokejbalovém 
oddíle TJ Blatná. Spolu s další skaličanskou 
„tryskomyší“ Davidem  Slezákem  utvořili 
akční silnou dvojku, přes kterou by neprošli 
ani  ruští  partyzáni.  Na  „splašeném  ostří“ 
svištěli  sem a  tam takovou rychlostí, že při 
pohledu na ně dostal deprese i přítomný vítr 
a radši svůj výstup zabalil, aby nebyl pátým 
kolem u vozu.

Titul nejstaršího hokejisty malého NHL 
na malém rybníčku držel Václav Žid z Buzic. 
Jistě by si zasloužil tedy jistou ohleduplnost 
a takt od soupeřů. Ale ti v boji neznali bratra 
a nějaká úcta k šedinám vůbec nebyla na po-
řadu dne. Dokonce nestora sportovního odpo-
ledne v jednom okamžiku skolili jako Apači 
bizona,  takže ve sněhu klečel coby  jeptiška 

před křížovou cestou. Ale jinak si Václav Žid 
počínal znamenitě a dával protistraně zabrat- 
bylo  znát,  že  kdysi  patřil mezi  pravidelné 
účastníky hokejových mačů. „Ale fakt je, že 
už jsem na bruslích nestál dvacet let,“ nechal 
se slyšet domácí ledař pozoruhodné výšky.

Šťastný  den  neměl  zrovna Dan Málek, 
který  patřil mezi  hlavní  „pochodně“  hoke-
jového  nápadu. Třikrát  se  s  pukem  dostal 
k  prázdné bráně  soupeřů  a  třikrát  ji minul. 
Být hysterickým režisérem z filmu „Trhák“, 
který  na  sobě  při  každém  záchvatu  vzteku 
trhal oblečení, běžel by smolař Dan na druhý 
konec Buzic domů nahý. V konečném účto-
vání pak tři neproměněné šance chyběly, a tak 
skaličanští semleli své sousedy 13: 11. Lepší 
byli i v nájezdech, kde exelovali 4:3.

Šlo o skvělý a jedinečný mač. Tak poda-
řený, že se v záchvatu euforie začalo hovořit 

o obnovení  soutěže „Buzická brusle“, která 
kdysi Buzice proslavila jako později fotbalový 
turnaj „Buzický bejk“. Za jejím autorstvím byl 
podepsán dnešní majitel hospůdky „U Čiláka“ 
Petr Samec, který se jako v mnoha jiných pří-
padech chopil i pořadatelských otěží. „To byla, 
pane,  paráda,“  rozplývá  se  ještě  dnes Petr, 
„Paní starostová nám vždycky za odměnu na-
vařila kotel fantastického guláše, do placu se 
narazil sud piva a pak běželo „vyhodnocování 
milníků“ turnaje pěkně až do rána. Uskuteč-
nily se čtyři ročníky, z toho první dva vyhráli 
buzičtí. Jezdilo se na umělý led do Strakonic 
a autobus byl vždycky napěchovaný k prask-
nutí. Jako „povolený doping“ se s námi vezly 
čtyři basy dvanáctky,“ směje se Petr.

Bude  „Buzická  brusle“  opět  vylovena 
na výsluní ? To ukáže až příští rok.

Vladimír Šavrda

„Fotbal je hra pro drsný chlapy,
ale vyprávění o něm má neodolatelné kouzlo pro všechny“

SE ZÁŽITKY A ZKUŠENOSTMI Z PROSTŘEDÍ ZELENÝCH TRÁVNÍKŮ
SE S VEŘEJNOSTÍ PODĚLÍ NA UNIKÁTNÍ BESEDĚ TROJICE

PŘEDNÍCH FOTBALOVÝCH OSOBNOSTÍ

VÍTĚZSLAV LAVIČKA
(trenér reprezentace ČR U21)

KAREL RADA
(trenér ženské reprezentace ČR

a trenér ženské reprezentace U17)

ROMAN VONÁŠEK
(sekretář mládeže FAČR,
bývalý reprezentační hráč AC Sparta Praha
a belgického Lokerenu)

BESEDA A NÁSLEDNÁ AUTOGRAMIÁDA
PROBĚHNE V KD ŠKVOŘETICE (malý sál)

V ÚTERÝ 14. 3. 2017
OD 18.00 HODIN

SRDEČNĚ ZVE OBEC ŠKVOŘETICE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

TJ Sokol Blatná děkuje sponzorům, 
kteří podpořili společenský ples 

25.2.2017 věcnými a finančními dary:
Blatenská ryba s.r.o., Drogerie Blovský, Drogerie Drnek, Elektro 

Expert Jankovský, Elektro Němcová-Němec, Foto-art Pavel Hanzlík, 
General Weld s.r.o., Hotel Beránek, Josef Bambásek, KarBikeSPORT 
Pavel Karban, Knihkupectví Kanzelsberger, Kovovýroba - Ing. Josef 
Koubek, LEIFHEIT Blatná, Lékárna Arnika, Lékárna Poliklinika Blat-
ná, Lidové řemeslo - Fučíková, MAKO Blatná s.r.o., Maso - uzeniny 
Jan  Janota, Meggle  s.r.o., Nábytek Milan Bláha, Nářadí Online.cz, 
Pekařství Antošová, RETECH s.r.o., Restaurace Podatelna Miroslava 
Nová, Restaurace Sokolovna Jiří Datel Říha, Rozmarýna Hana Ma-
ňasková, Textil pod věží Anežka Hrbková, Textil u Terezky, Účetní 
kancelář Super s.r.o., SPAR Tvrdý, Stavebniny pod rybníkem Pustý, 
Sunhill Best  of Cotton,  s.r.o. Horažďovice, Zahradnictví Myštice, 
ZVEREX Vl. Milotová
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Autoservis Petr Hamberger
seřízení a opravy osobních 
a užitkových automobilů, 

přípravy všech automobilů 
na STK, 

dojetí na STK, autovleku.

Provádíme i lakýrnické práce, 
zámečnictví, soustružnické 

práce, svářečské práce, vrata 
ploty, zábradlí,...

Zaváděcí sleva za práce 20%

tel.: 732 974 385

hledá zaměstnance na pozici 
technika datové sítě do HPP

Požadujeme:
– znalost práce s PC a základy datových sítí je výhodou
– manuální zručnost a práce s ručním nářadím
– práci ve výškách
– komunikace se zákazníky a pozitivní přístup k práci
– řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
– zázemí ve stabilní společnosti
– férové jednání a možnost osobního růstu
– zajímavé finanční ohodnocení
– zaměstnanecké výhody, vzdělávací kurzy

Váš profil nebo strukturovaný životopis s fotografií 
můžete zaslat na email: netadmin@sporknet.cz

Internet For Me, For You, For Everyone...

Kominík radí (najdete na stránkách idnes):
.... Lidem radím i s běžným zatápěním. Můžete totiž mít perfektní 

kotel i nejlepší tuhá paliva, ale pokud neumíte správně topit, budete 
produkovat velké množství znečištění - oxidu uhelnatého a sazí. Lidé 
by se zkrátka měli naučit  správně  topit. Dokonalé spalování vzniká 
z dokonalého poměru kyslíku, paliva a teploty. Tvoří se při něm vodní 
pára  a  nějaké  lehké  sloučeniny. Když  například  nemáte  dostatečný 
přívod kyslíku, rázem spalování není dokonalé a začne se produkovat 
víc škodlivin. Chybou také je, když nerozděláváte s malým množstvím 
žhavého paliva, ale rovnou napěchujete plný kotel a zapálíte ho pod-
palovačem... 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kominik-michal-fric-lide-ceska-dkd-/
lide-ceska.aspx?c=A170214_172108_domaci_zt
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Masopust 2017 v Blatné ve fotografii
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

Inzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

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

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

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

Rizikové kácení
prořez větví, ošetření 

stromů, kácení v těžko 
dostupných místech

(mnoholetá zkušenost)

info tel: 602 934 526
M. Cvaniga, www.vysokyjalovec.cz
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Vishay, jeden z největších světových výrobců elektronic-
kých součástek, hledá pro svůj výrobní závod v  Blatné 
kandidáta na pozici:

Pracovník v oddělení kvality
Pracovní náplň

● Provádění rozborů podle standardizovaných postupů (8D report, PPAP)
● Hodnocení schopnosti měřících zařízení a výrobních procesů 
● Řešení zákaznických reklamací a interně zjištěných neshod
● Provádění interních auditů
● Operativní úkoly v rámci podřízenosti vedoucímu kvality závodu

Kvalifikační požadavky
● SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní, elektro) 
● Dobrá znalost angličtiny, včetně technické terminologie 
● Zkušenosti s vedením týmu, analytické schopnosti 
● Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní podmínky
● Práce v prostředí nadnárodní společnosti
● klouzavá pracovní doba

Adresa pro zaslání přihlášky do výběrového řízení a životopisu: Martina.Rihova@Vishay.com 
Telefonický kontakt pro dotazy: +420 383 455 611

Přijmeme do pracovního poměru 
pracovníka na pozici

skladník mrazírenského skladu 
v jednosměnném provozu

Požadavky:
– samostatnost, odpovědnost, řidič 
vysokozdvižného vozíku výhodou, 

možnost zaškolení

Bližší informace podá p. Koubek – 
vedoucí stř. zpracovna 

tel. 777 632 174, 383 421 037

BLATENSKÁ RYBA
AKCE BŘEZEN 2017

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
HEJK kuch. VAC bal. 92,90/kg
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 29,50/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal.  195,-/kg
LOSOS filet bez kůže VAC mr. 109,-/0,5kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
MAKRELA 11,90/100g
PSTRUH 21,90/100g
KAPR 15,90/100g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 72,50/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg) 102,50/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg )  29,90/kg
Kuřecí čtvrtě ( balení 10kg )  35,-/kg
Husa 3.4kg  108,50/kg
Ovoce a zelenina: 
Borůvky  mr. – balení 2,5kg  95,50/kg
Bretaňská  směs  2,5kg  29,90/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g  10,90/ks
Zelenina polévková 350g  9,90/ks
Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 124,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr.
bez kosti  99,50/kg
Hranolky 9*9 balení 2,5kg  24,50/kg
Kořenící směsi  45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Domov Petra Mačkov - Jana Láfová
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





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

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

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

Jankovský

www.expert.cz

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

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




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

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

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


