
Ateliérová a průkazková fotografi e, 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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KRÁSKA A ZVÍŘE
Krásný zážitek připravila v pátek, 15. prosince v kinosále blatenské sokolvovny 

Základní umělecká škola Blatná.

Muzikál Základní umělecké školy Blatná 
„KRÁSKA A ZVÍŘE“ je prací převážně hu-
debního oboru pod vedením Michaely Cho-
dorové (sólový a sborový zpěv) a tanečního 
oboru pod vedením Veroniky Loukotové. Po-
dílelo se na něm ale více lidí, poděkování patří 
zejména ředitěli ZUŠ, panu Martinu Škantovi, 
výtvarnému oboru, který pro muzikál vytvořil 
rekvizity a kulisy, zvukaři Karlu Zbíralovi 
a panu Kocourkovi, který měl na starosti 
osvětlení. 
BL: Kolik dětí v muzi-
kálu vystupovalo?

Veronika: Taneční 
obor navštěvuje ten-
to školní rok 81 žáků 
a všichni v muzikálu 
účinkovali.

Michaela: Zpívalo 
celkem 19 zpěváků. 
V hlavních rolích se 
představily Karolína 
Šišková jako Kráska 
Bella, Anita Hrabáko-
vá (Gaston), Kateřina 
Řehořová (Le Fou), Adéla Vašínová (dvorní 
dáma, svíčka) Amálie Janků (paní Konvič-
ková) a dále také vystupoval sborový zpěv. 
Hrál také jeden výtvarník - Antonín Řehoř 
(jako otec Belly) a tanečník Tomáš Březnický 
(Zvíře) - oba byli zapojeni i do zpěvu, kdy 
Tomáš Březnický začal pořádně zpívat až při 
začátku nácviku muzikálu, kdy začal docházet 
na hodiny zpěvu v rámci přípravy muzikálu. 
BL: Jak vypadá vyučování dětí?

Veronika: Základní umělecká škola je 
pořád „škola“, což si mnoho lidí stále neu-
vědomuje a řadí nás mezi „kroužky“. Výuka 
dětí probíhá podle školního vzdělávacího 
programu, děti jsou známkované, dostáva-

jí vysvědčení a na hodiny nosí žákovské 
knížky. Ke konci školního roku musí splnit 
určité osnovy a vykonat postupové zkoušky 
do dalšího ročníku.

Hodiny v tanečním oboru probíhají tak, 
že v první části výuky se žáci učí pohybové 
průpravě, bodybuildingu a různým tanečním 
technikám. V druhé části lekce pak z nauče-
ných pohybových dovedostí společně tvoříme 
choreografi e, jak pro školní muzikály, tak pro 

různá představení a další veřejná vystoupení.
Michaela: Výuka zpěvu probíhá dost kla-

sickou formou, na to, že vytváříme neklasické 
věci. Rozezpívání, které napomáhá nácviku 
skladeb, které máme nacvičit do muzikálu. 
Dechová cvičení, různé atypické pomůcky 
pro zazpívání těžkých částí písní - skákání, 
díky němuž se zapojí bránice do zpěvu, zpěv 
vleže pro lepší nádech, dřepování, které 
pomáhá správnému zapojení bránice, házení 
plyšových hraček, což pomáhá zazpívání tónů 
shora, zpěv hlavou dolů v předklonu pro snaz-
ší usazení tónu do hlavové rezonance, skákání 
na jedné noze pro uvolnění čelisti, nově jsem 
zapojila i zpěv na gymnastickém míči, to zase 

pomáhá dětem pro podsazení pánve a tím 
lepší propojení břišních a žeberních svalů 
pro správné opření tónu, jsou různé „fígle“, 
které nám zpěvákům pomáhají vycvičit těž-
ké místo v písních a my si tímto pomůžeme 
pro technicky správné zazpívání celé písně. 
Další těžkou věcí jsou texty, které se nedají 
jinak naučit, než memorováním, takže hodiny 
a hodiny zpívání písně dokola - tím se usazují 
technické pěvecké návyky, melodie a rytmus. 
BL: Jak jste opatřili kostýmy?

Veronika: Kostýmy pro taneční obor šije 
p. Helena Francová a veškeré látky na kostý-
my fi nancuje Spolek rodičů při ZUŠ Blatná. 
Oběma velice děkujeme!

Michaela: Kostý-
my si většina zpěváků 
sháněla sama, někte-
rým jsem šila převlek 
v podobě ubrousku 
a výtvarný obor v čele 
s paní učitelkou Kři-
vancovou kreslil kos-
týmy do začarovaného 
hradu. Dva kostýmy 
jsme měli  půjčené 
od ochotníků z Blatné. 
Za to jim patří velké 
díky.

BL: Kdy jste začali nacvičovat?
Veronika: Nápady na vánoční představení 

musíme mít již před letními prázdninami. Přes 
léto dáváme všechny nápady dohromady a tak 
vzniká jakýsi scénář včetně hudby, kostýmů 
a podobně. V září děti nastoupí do školy a vše 
mají připravené – mohou začít nacvičovat.

Michaela: Nacvičovat muzikál jsme začali 
hned druhý týden letošního školního roku - 
první týden jsme jen teoreticky probrali o čem 
pohádka je, aby děti věděly, jaký je děj, kdy 
a kdo je zapojen v průběhu celé hry a jaké jsou 
postavy - takové základní rozdělení. 

(pokrač. na str. 4)
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Betlémské světlo
Možnost připálit si Betlémské světlo 
bude na těchto místech:
v sobotu 23. prosince:
Čečelovice – kaple sv. Josefa, 18 – 19 
hodin
v neděli 24. prosince:
Střížovice – kaple  Božího milosrdenství, 
10 – 16 hodin
Blatná – kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
14 – 17 hodin
Bezděkov – předsíň kostela sv. Ondřeje, 
14 – 17 hodin
Sedlice – kostel sv. Jakuba, 14 – 15 hodin

Betlémské světlo se zapaluje z věčného 
světla hořícího v místě narození Ježíše 
Krista v Betlémě. Do naší republiky jej 
dováží skauti a následně je rozváženo 
za spolupráce Českých drah, aby pak 
bylo rozneseno do kostelů, domácností…
Na Štědrý den nám toto světlo připomíná 
radostnou zvěst o narození Ježíše.

Přístup k jesličkám v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Blatné:

24. 12. od 14.00 do 17.00;
25. 12. od 9.30 do 17.00;
26. 12. od 9.30 do 15.00.

„TOČ SE A VRČ MŮJ KOLOVRÁTKU, 
EJHLE, ADVENTU JIŽ NAKRÁTKU 
A BLÍZKO, BLIZOUČKO ŠTĚDRÝ 
DEN!“...

ŠTĚDRÝ DEN -  tajemný svátek opře-
dený řadou pověstí, zvyků  i magických úko-
nů, které měly lidem zajistit bohatou úrodu 
v příštím roce, zdraví a štěstí pro celou rodinu. 
Součástí večera kromě bohaté hostiny bylo 
zpívání koled, hádání budoucnosti (lití olova, 
házení střevíců, vybírání polínek nebo pouště-
ní ořechových skořápek se svíčkami po vodě). 
Večer ukončila cesta na půlnoční mši.

Lidé byli daleko více spjati s přírodou 
než je tomu dnes, vážili si jí, pečovali o ni, 
každoročně jí vzdávali hold za jim poskyt-
nuté dary. Ovocné stromy se na Štědrý den 
v sadech zdobily papírovými řetězy, třásněmi 
a hvězdami. Pro drobné ptactvo a zvěř se  
pořádaly hostiny.

„Stromečku vstávej, ovoce dávej, umyj 
se, učeš se, je Štědrý den.“

LIDOVĚ MODRÉ VÁNOCE NA TŘ. 
J. P. KOUBKA 3

Vánoční prodej byl i stále je vámi hojně 
navštěvován, což nás samozřejmě velmi 
těší. Děkujeme všem, kteří nám již po mno-
ho let zachováváte přízeň, vážíme si toho.

V letošním roce, dříve než všichni pří-
vítáme nový rok,  budeme mít  otevřeno 
ještě tuto a  příští sobotu, 23. a  30. prosince 
od 9.00 - 13.00 hod.
Náš tip na prosinec:  Keramika se zatave-
ným sklem - svícen andělská křídka, misky

KDYŽ JSOU NOCI NEJDELŠÍ, JSOU SI 
LIDÉ  NEJBLIŽŠÍ
KDYŽ KATEŘINA KLOUŽE, JSOU 
NA ŠTĚPÁNA LOUŽE
O VÁNOCÍCH - HOJ, PO VÁNOCÍCH - 
JOJ!
HUSTÝ KOŽICH ZAJEČÍ, ZIMA BÝVÁ 
NEJVĚČÍ
ZIMA BEZ SNĚHU, LÉTO BEZ CHLEBU
ZIMA, KTEROU KONEC ROKU NESE, 
JEŠTĚ DLOUHO NÁMI TŘESE
HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC, 
MÁ VELIKOU MOC

Všem čtenářům přejeme krásné, radostné 
vánoční svátky se sněhovými vločkami 
v kruhu nejbližších i přátel. Do nového 

roku hodně sil, optimismu a dobré nálady, 
samozřejmě -  pevné zdraví!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

První číslo Blatenských listů 
ročníku 2018 najdete ve svých 

schránkách 
19. ledna.

Bude to už po prvním kole 
prezidentské volby.

Jako inspiraci posíláme pozdravy 
od nám blízkých kandidátů.

Přejeme Vám klidné svátky 
a hodně zdraví a spokojenosti 

v roce 2018.

Vaše Blatenské listy
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Zprávy
z radnice

Přejeme Vám krásné prožití Štědrého dne, ničím nerušený 
sváteční čas a v roce 2018 zdraví a osobní spokojenost.

Pavel Ounický                                               Bc. Kateřina Malečková 
místostarosta města Blatná                                       starostka města Blatná

Blatenský student Lukáš 
Chvátal svými malbami roz-
dává radost nejen svým blíz-
kým. Dne 6. 12. 2017 osobně 
předal obraz zpěvačce Hele-
ně Vondráčkové na koncertě 
ve Strakonicích. Paní Helena 
Vondráčková zavzpomínala 
na své natáčení pohádky Šíle-
ně smutná princezna. Krátkou 
zdravici si můžete poslechnout 
na youtube.com - Helenka 

Vondráčková posílá pozdrav do Blatné .
Lukášovy obrázky jste mohli shlédnout na výstavě blatenských 

umělců při akci Průvan v ulicích Blatné nebo na jeho facebooko-
vém profi lu. 

Lukášovi bych touto cestou chtěla poděkovat  za propagaci 
našeho města a popřát mu mnoho úspěchů.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

Beseda se seniory
Město Blatná spolu s Policií České republiky každoročně pořá-

dá besedu pro seniory zaměřenou na prevenci kriminality. Nejinak 
tomu bylo i tento rok. 
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 
přišlo přibližně 40 se-
niorů, aby si vyslechli 
potřebné informace, 
jak se chovat obe-
zřetněji a nenechat se 
napálit podvodnými 
obchodníky. Úvo-
du se ujali blatenští 
ochotníci Bohumila 

Obnovení nedělního provozu 
autobusové linky Jindřichův 
Hradec-České Budějovice-Plzeň

Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme podrobnosti k dalšímu 
provozu dálkové linky Jindřichův Hradec-České Budějovice-Plzeň, 
která byla provozována do 17.12.2017 v neděli a byla využívána ze-
jména studenty dojíždějícími z Blatné do Českých Budějovic. 

Podle aktuální informace od Jihočeského koordinátora dopravy 
(JIKORD) bude linka od 1. ledna 2018 znovu obnovena a provozo-
vána dle původního jízdního řádu nejméně do 4. března; do této doby 
má být vyřešena otázka jejího fi nancování. JIKORD bude předkládat 
Radě Jihočeského kraje návrh na dotování linky v úseku Blatná-České 
Budějovice-Třeboň. Pokud bude tento návrh schválen, zůstane přímé 
nedělní spojení v 16,20 hod. do Českých Budějovic zachováno. Zda 
bude linka i po 4. březnu jezdit až do Plzně, bude záležet na výsledku 
jednání dopravce s Plzeňským krajem.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná 

Přejeme Vám i všem 
Vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků 

a v Novém roce 2018
pevné zdraví, mnoho 

štěstí
a spokojenosti.

Vaši strážníci Městské policie Blatná

Hermannová, Josef 
Kohout a Kateřina 
Malečková, kteří 
sehráli scénku dle 
skutečné události. 
Následně mluvčí po-
licie Jaromíra Nová-
ková na sehraném 
příběhu ilustrovala, 
jakých chyb se obča-
né nejčastěji dopou-
štějí.  Přítomní měli 
možnost vyzkoušet si na jednoduchém testu svoji pozornost a popsat 
„pachatele trestného činu“. Beseda proběhla v příjemné atmosféře 
a na závěr obdrželi účastníci propagační materiály s drobné dárky.

Bc. Kateřina Malečková - starostka města

Žádost o spolupráci
Dne 05.12.2017 v době okolo 19:30 hod., neznámý pachatel v ulicích 

Nábřeží Havlíčkovo, Hálkova, Tyršova a Kalinovo náměstí v Blatné, po-
škodil fasády některých domů jejich posprejováním.

Obvodní oddělení Policie České republiky v Blatné, se sídlem na adrese 
J.P.Koubka 22, Blatná, proto vyzývá majitele poškozených nemovitostí, kteří 
se dosud nepřihlásili k trestnímu řízení, aby tak učinili na výše uvedené 
adrese či na lince 158.

Dále prosíme občany, kteří by mohli přispět svým poznatkem ke zto-
tožnění osoby neznámého pachatele, aby jej PČR neprodleně sdělili, ať už 
přímo na obvodním oddělení či na lince 158.“

Za spolupráci, jak Vám, tak občanům města Blatná, děkujeme.
prap. Jakub Ouředník
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Kráska a zvíře
(pokr. ze str. 1)
BL: Přemýšlíte už o představení v roce 2018?

Veronika: Na další vánoční představení 
není nyní čas. Do konce školního roku máme 

před sebou ještě dva velké projekty. Taneční 
obor má každoročně v červnu Záverečné 

představení. Pro tento rok budeme připra-
vovat taneční inscenaci „ALENKA V ŘÍŠI 
DIVŮ“, kde opět vystoupí všechny ročníky 
tanečního oboru.

Michaela: O představení v příštím školním 
roce jsem zatím nepřemýšlela, na přelomu 
května/června chystáme další pohádkový 
muzikál, a to Lotrando a Zubejda, na který 
už mám napsáno zhruba polovinu scénáře. 
Tento muzikál začneme nacvičovat hned 
na začátku druhého pololetí, tedy od února 
a budou v něm zapojeny také nejmladší děti 
z tanečního oboru.
BL: Co byste vyřídíte dětem, rodičům a di-
vákům?

Veronika: Ono ani není důležité, aby celé 
představení bylo dokonalé a bez chybičky. 
Mně spíše dělá radost to, když vidím, jak se 

všechny děti poctivě snaží a jak se mohou 
„přetrhnout“, jen aby udělaly radost nám, 
a hlavně aby udělaly radost vám – rodičům 
a divákům. Jsem moc ráda, že naplňují svůj 
volný čas něčím smysluplným a že jsou na to 
patřičně hrdé.

Michaela: Doufám, že se jim muzikály, 
které produkuje ZUŠ Blatná líbí a budou 
stále chodit na naše představení. Chceme 
připomenout, že přidáváme ještě jedno před-
stavení „KRÁSKA A ZVÍŘE“, a to ve čtvrtek 
1.2. 2018 od 17:00.

BL: Myslím, že za všechny diváky mohu 
poděkovat za krásný zážitek a popřát mnoho 
úspěchů.

Za Blatenské listy se ptal Zdeněk Malina

Kapří PF 2018 k volbám
Baví se kapr šupináč a kapr bez šupin, hlaďák, o prezidentských volbách 2018. Šupináč povídá: 

„Vůbec, vůbec nevím, koho mám volit! Tolika, devět kandidátů!!“
Hlaďák na to: „My, hlaďáci, my to máme daleko jednodušší, volíme totiž jen ze třech - hlaďáků!“
Šupináč: „No a koho tedy budeš volit?“ Hlaďák: „To už mám taky jasný. Budu volit Fischera, 

protože má s náma rybama nejvíc společnýho!“
A tak při pohledu na obrázek kapra přemítám, zda je to šupináč, hlaďák, či němá ryba co hlasu 

nevydá.
Každopádně při prezidentských volbách bude dobré, pokud nebudeme leklou rybou bez hlasu!
Ač budeme při prezidentských volbách volit různě, važme si jeden druhého. Neběhá po zeměkouli 

tolik lidí, co se češtinou domluví. Prostě PF 2018, ať máte dost šupin na placení a celý rok se cítíte 
jako ryby ve vodě!

M.Ř.
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Svoz komunálního odpadu o vánočních 
svátcích a v prvním týdnu nového roku

Svoz komunálního odpadu popelovým vozem proběhne o vá-
nočních svátcích beze změn. V pondělí 25. 12. 2017 proběhne svoz 
v obcích Tchořovice, Předmíř a Střelské Hoštice. V úterý 26. 12. 2017 
proběhne standardní svoz popelnic v Blatné. Ve středu 27. 12. také 
proběhne běžný svoz v Blatné. Ve čtvrtek 28. 12. proběhnou svozy 
v obcích Čekanice, Mačkov (+ Domov PETRA), Škvořetice, Lom, 
Neradov, Míreč, Buzice a Skaličany.

Jediný svátek, který posouvá svoz popelnic, je Nový rok (1. 1.), 
který tentokrát vychází na pondělí.

Svozy v prvním lednovém týdnu tedy proběhnou o jeden den poz-
ději. V úterý 2. 1. 2018 bude prováděn svoz popelnic v obcích Březí, 
Předmíř, Střelské Hoštice a v Kocelovicích.

Část Blatné, která se běžně sváží v úterý, bude svezena ve středu 
3. 1., druhá část, která se běžně sváží ve středu, bude svezena ve čtvr-
tek 4. 1.

V obcích Bezdědovice, Paštiky, Dobšice, Hajany, Chlum, Čeka-
nice, Mačkov (+ Domov PETRA) a v Lažanech, které se běžně sváží 
ve čtvrtek, proběhne svoz výjimečně v pátek 5. 1. 2018.

Důležité upozornění:
Žádáme občany, aby do popelových nádob nebo kontejnerů 

ukládali popel až naprosto vychladlý. Uložením ještě horkého 
popelu může dojít k zahoření popelové nádoby nebo kontejneru, 
který by požár zničil. Hodnota kontejneru je několik desítek tisíc 
korun. Žhavý popel by mohl způsobit také zahoření  popelového 
vozu s nástavbou v hodnotě několika miliónů korun. 

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním 

roce. Vážíme si spolupráce při čištění města včetně 
zimní údržby, také za pomoc při údržbě veřejné zeleně 

a u dalších činností, které pro město Blatná zajiš�ujeme.

Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat 
i v následujícím roce.

Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste 
snášeli různá omezení vyplývající ze stavebních 

a rekonstrukčních prací ve městě.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

kolektiv zaměstnanců
Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Extenzivní trvalky, které 
rozjasní město

V ulici tř. T. G. Masaryka byla provedena nová výsadba exten-
zivních trvalkových záhonů. Nemusíte být přímo botaniky, abyste 
extenzivní trvalky poznali, jejich základním znakem totiž je, že vy-
růstají ze štěrkových záhonů. Štěrk má zde funkci mulče a zabraňuje 
prorůstání plevele. Hlavní využití těchto speciálních výsadeb je pře-
devším v městské zeleni, kde jsou vysazovány podél cest, dopravních 
ostrůvků, kruhových objezdů apod. 

Pro tyto rostliny je 
typická zvýšená auto-
regulační schopnost 
– tzn., jsou schopny 
vytvořit funkční eko-
systém, který udržuje 
rovnováhu mezi jed-
notlivými rostlinami. 
Rostlinám se tedy po-
nechává více volnosti 
pro svůj růst a není 
žádoucí vytvořit peč-
livě zorganizované 
skupiny. Je tedy dů-
ležité, aby se rostliny 
navzájem prolínaly 
a doplňovaly. Tyto 

speciální skupiny rostlin mohou u mnoha lidí vyvolat pocit chaosu, 
potřebu zorganizovat je. Extenzivní trvalky jsou ovšem prvky, u kte-
rých je určitá „vzpoura“ výhodou, především v konkurenčním boji 
s plevelem.  Tento druh výsadeb je díky této schopnosti nenáročný 
na údržbu, zásadní investice je tedy hlavně při pořizování výsadby. 
Prakticky se dále o záhony již skoro nemusíme starat, a tím dochází 
ke snížení nákladů na plánovanou údržbu.
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Vánoční přání
Vážení spoluobčané,

čas letí jako bláznivý, konec roku nastává, a tak mi 
dovolte malé ohlédnutí za naší prací. V péči o Vaše blízké došlo 
v roce 2017 k výrazným změnám v organizaci a zkvalitnění prá-
ce. Zaměstnanci domova pracují nepřetržitě na dvou samostatně 
fungujících stanicích ve stabilních týmech. V takto nastavené 
péči a zejména díky používání moderních konceptů ošetřování 
se podařilo eliminovat počet pádů uživatelů, výrazně zlepšit stav 
chronických ran. V pečovatelské službě pečujeme o osoby z Blatné 
a okolních obcí a jejich počet stále roste. Nabízíme široký sortiment 
kompenzačních pomůcek k zapůjčení.

Velmi nás také těší nové aktivity, které si našly své stálé místo 
v domově, zejména projekt „Je nám spolu báječně“ – spoluprá-
ce s MŠ Vrchlického a ZŠ T. G. Masaryka, canisterapie s paní
Posekanou, šití panenek Kiwanis, pletení pro nedonošená mi-
minka „Mámy pro mámy“ apod. Z venkovních aktivit jsou velmi 
oblíbené mobilní zahrádky, jež pro nás vyrobili učni ze Středního 
odborného učiliště Blatná, které byly osázené celý rok a poskytly 
nám úrodu zeleniny, jahod a dýní. Každý měsíc pořádáme řadu 
stálých programů, kulturních vystoupení a setkání.

Žádná z těchto aktivit by se nezdařila nebýt obětavé práce 
všech zaměstnanců domova, stálých dobrovolníků a také dárců. 
Všem paří veliký dík.

Nesmím opomenout tvůrčí spolupráci s mateřskými a základ-
ními školami a již zmíněným učilištěm, Centrem kultury a vzdělá-
vání a odbory města Blatná. Stálou technickou podporu poskytují 
Technické služby města Blatné s. r. o. Velice si vážím Vaší přízně 
a děkuji za Vaši invenci. Vřelý dík patří také redakci Blatenských 
listů za bezvadnou spolupráci, dovolím si poděkovat i za všechny 
naše uživatele, kterým poskytujete čtrnáctideník zdarma. 

Dovolte mi, abych Všem popřála stálé zdraví, hodně sil a úsmě-
vů v novém roce 2018. 

Ať se Vám vyplní všechna vánoční přání….
  Mgr. Hana Baušová

KOUZELNÉ
VÁNOCE

Říká se, že Vánoce jsou radostí především pro děti. Ale také pro 
ty z nás, kteří se dokážou dívat na svět dětskýma očima. Zkusme to 
všichni alespoň na chviličku.

Kouzlo Vánoc se dá vytvořit i bez velkých kouzel. Bez velkých, 
drahých darů, bez spěchu a shánění všech nepodstatných „nutností“.

Buďme spolu. Celá rodina. Užijme si každou společnou chvíli. 
Pojďme na procházku a ruku v ruce si vychutnejme štípající mráz 
a křupající sníh. Uvařme si horký čaj, poslouchejme koledy a vánoční 
melodie. Už to slyšíte? Vánoční kouzlo pomalu přichází. Společně se 
dívejme na pohádky, bavme se a smějme se ve stejnou chvíli, užijme 
si společně strávený čas. Buďme spolu a bude nám dobře.

Děti už netrpělivě nakukují do oken, jestli neuvidí Ježíška. Poska-
kují a pletou se nám pod nohy, vyzvídají a kladou nám tisícero otázek. 
A pak…zazvoní zvoneček, rozhoří se svíčky a zazáří prskavky. Nastane 
ten krásný okamžik, otevřená očka dokořán, ve kterých vidíme radost, 
štěstí a slyšíme dětský smích. To mám ráda! A na to se každý rok těším!

I v naší mateřské škole jsme 
s dětmi prožili kouzelný prosinec. 
Užívali jsme si každý den, vy-
chutnávali každý okamžik vánoční 
atmosféry, společně snili a vyprávěli 
si o vánočních zvycích a tradicích, 
vyráběli vánoční dekorace. Rodi-
čům jsme zazpívali, zarecitovali 
a zatančili na vánočních besídkách, 
čekali jsme na Ježíška a těšili se 
z nových dárků. Zpívali jsme koledy 
společně s dětmi ze ZŠ TGM. Všem 
dětem i p. učitelkám ze ZŠ děkuje-
me za krásnou kouzelnou vánoční 
atmosféru, kterou nám svými písněmi vykouzlili.
VÁNOCE MOHOU BÝT KOUZELNÉ I BEZ VELKÝCH KOUZEL!
Užívejme si tedy každý den, buďme k sobě ohleduplní, naslouchejme 
se a mějme se rádi.
V novém roce 2018 přejeme všem dětem i rodičům pevné zdraví, 
štěstí, lásku a pokoru!

Mateřská škola Blatná, Šilhova - H.P.

Milí občané Blatenští,
nejraději bych Vám svoje přání vyslovil osobně, přímo 
ve Vašem krásném historickém městě. To se mi zatím 

bohužel nepodařilo, ale není všem dnům konec. 

V každém případě mi dovolte popřát Vám do jižních 
Čech krásné, klidné Vánoce a ať se Vám všem v roce 

2018 splní nějaké hodně velké přání! 

Váš

Co je cévní věk?
Stejně jako vše v našem těle stárnou i naše cévy. Stárnutí cév je 

spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním prostupnosti 
cév a zvyšováním jejich tuhosti. S prostupností a zhoršeným stavem cév 
přímo souvisí rychlost šíření pulsové vlny, která je prokazatelně spjata 
s výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Pulsová vlna vzniká při 
každém stahu srdce a vypuzení objemu krve do systémového řečiště. Její 
tvar a rychlost jsou závislé na tuhosti cév – v mladém věku, kdy jsou cévy 
zdravé a ještě nebývají ztuhlé, je rychlost podstatně nižší než ve stáří, kdy 
stěny cév zesilují a tuhnou. Čím více jsou vaše cévy zanesené a tužší, tím 
vyšší vykazují cévní věk. Ten se pak nemusí shodovat s vaším skutečným 
věkem a může mít za následek zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních 
onemocnění jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, cévní 
onemocnění dolních končetin.

Je vaše tělo skutečně tak mladé, jak cítíte, nebo jsou vaše cévy starší 
a poničené? Nechte si stáří svých cév změřit a porovnejte ho se svým 
skutečným věkem. 

Lékárna Poliklinika Blatná
nabízí v týdnu od 8.1.2018 do 12.1.2018 měření cévního věku 

prostřednictvím analýzy krevního tlaku a rychlosti pulsové vlny.
Objednat se můžete přímo lékárně nebo na tel. čísle 383 421 052.
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Historie téměř detektivní.

Frontové Vánoce 
Františka Vintra

Zima s sebou přináší delší noci, sníh 
a mráz. Také je to čas blížících se Vánoc, 
a proto se v dnešním příspěvku budeme věno-
vat těmto dnům míru a pohody. Ten dokázal 
proniknout i do šílenství let 1914-1918, kdy se 
mocnosti rozhodly vsadit osud lidstva všanc 
a rozpoutat dosud nejkrvavější konfl ikt všech 
dob. První zázrak Vánoc první 
světové války se odehrál blíz-
ko města Ypres v Belgii v roce 
1914. 25. prosince začali ně-
mečtí vojáci v zákopech zpívat 
koledy. Vycházeli ze zákopů 
a vyzvali své nepřátele, aby 
se k nim připojili, a tak se také 
stalo. Vojáci si navzájem vy-
měnili dárky, a dokonce sehráli 
v zemi nikoho fotbalový zápas. 
Dodnes je tato událost známá 
jako Vánoční zázrak 1914.

V roce 2015 byla do Měst-
ského muzea Blatná přinesena pozůstalost 
architekta Františka Vintra, který se narodil 
v Blatné v roce 1895. 6. ledna 1915 ve svých 
19 letech byl odveden do armády a nastoupil 
vojenskou službu k 28. pluku. Ve svém deníku 
vzpomíná na Vánoce let 1915-1917, které pro-
žil mimo svůj domov společně s ostatními vo-
jáky. První svátky jsou pro něj ještě poněkud 
veselé a dokládají prozatím dobré zásobování 
armády: „24.) Můj štědrý den, ráno se praco-
valo a odpoledne bylo fraj, připravovali jsme 

se k slavné večeři; na to nezapomenu nikdy. 
Přítomen byl náš pan inžinýr a pan hejtman. 
Hudba zahrála vánoční písně a pro obveselení 
dostali jsme k večeři: šunku se zelím, litr vína, 
vánočku, lahvičku koňáku, cigaretty, jablka, 
ořechy čaj, kabát, a.t.d. nálada byla výbor-
ná, zpívali jsme a byli jsme veselí, ale přece 
každý z nás vzpomínal na domov, na rodiče 
a bratry a vzpomínky stále šly do hlavy ne a ne 
zapomenouti. 25. na Boží hod jsme dopoled-
ne pracovali a skládali jsme dříví s vagonu 
a odpoledne bylo fraj. 26 v neděli dopoledne 

se pracovalo a odpoledne bylo fraj. Udělali 
jsme si vycházku bylo jako na jaře Slunce tak 
milé hřálo a bylo teplo. Sněžníky a ledovce se 
krásně odrážely Překrásná podívaná.“ Fran-
tišek Vinter v té době sloužil u stavební čety 
a nezažil ještě hrůzy fronty, ačkoliv zprávy 
o ní byly vojákům donášeny každý den.

Dva následující roky 1916 a 1917 došla 
řada i na blatenského rodáka, který byl odve-
len na frontu, a dokonce dvakrát raněn. Přesto 
byl do boje opakovaně nasazován, a i konec 
války prožil na ústupu před postupující 

italskou armádou. Čas na Vánoce si našel 
ve svých zápisech i v tomto období, které mu-
sel strávit v nemocnici blízko fronty: „Zdejší 
nemocnice je vydržovaná jednou paní hraběn-
kou a je zřízená s části tabákové továrny. 24. 
Štědrý den, máme stromek, každý z nás dostal 
hezký dárek 3 K, notes nůž, pohledy a.t.d. byla 
večeře a každý z nás vzpomínal na své drahé 
doma. 27. Fanča zaslala mě balíček.“ Patrná 
je strohost zápisu a dárků, které již nezahrnují 
potraviny a cigarety. Rok následující byl sice 
poslední, avšak dle Františka Vintra o nic 

lepší: „24. Štědrý den, ve dne 
pracoval a v noci službu Vzpo-
mínal na domov jak mě bylo 
smutno a teskno. 31. Končí se 
tento rok který nám nepřinesl 
nic dobrého jen spíše řadu 
utrpení a svízele.“ 

Kdyby Vinter věděl, že je 
to naposled, kdy stráví Vánoce 
mimo svou rodinu a přátele, byl 
by asi veselejší, avšak dějiny 
známe z minulosti a předvídat 

je s jistotou nemohl. Přesto 
na jeho zápisech spatřujeme i jistou míru naděje 
ve válečné vřavě. Lidé v nepřátelství ve světě, 
kde promlouvají pušky místo slov, nacházeli 
opakovaně čas pokoje a míru u vánočního 
stromku v relativní pohodě svých nejbližších. 
Fronta se v tom čase proměnila v dějiště opa-
kujícího se vánočního zázraku. Nejen o tom 
se budete moci dozvědět na výstavě Velká 
válka očima Jana Rafaela Schustera, která 
probíhá v Městském muzeu Blatná od 7. 12. 
2017 do 4. 3. 2018.

Petr Chlebec, Městské muzeum B latná

Naše Vánoce 1915, František Hlaváč (soukromá sbírka).

Vánoční bohoslužby na Blatensku
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ulturní  kalendář

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2018 
| V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU 
A NA RECEPCI MUZEA
Cena abonentních vstupenek, která za-
hrnuje 3 představení: 750/650Kč (plná 
cena/snížené vstupné: senioři, děti, stu-
denti, ZTP). Zakoupením předplatného 
ušetříte a jsou Vám zaručena ta nejlepší 
místa v hledišti!
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná

12. 2. PONDĚLÍ | 19:00 |
Arnošt Goldflam: 
VRATKÁ PRKNA
Studio Ypsilon, Praha
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez 
lásky. Herecký svět i život zmenšené do 
divadelního vzorku, lehce ironický, ale i se-
beironický pohled zvenku či zevnitř. / Tak 
trochu smutná komedie z divadelního pro-
středí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou 
občas nečekaně vratká. 
Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschme-
rová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Še-
bek Loubalová, Roman Mrázik, Barbora 
Skočdopolová a Martin Bohadlo nebo 
Miroslav Chloupek 

15. 3. ČTVRTEK | 19:00 |
Cormac McCarthy: 
EXPRES NA ZÁPAD
Divadlo Ungelt, Praha
Strhující psychologické drama. Kultovní 
dílo amerického autora, mj. laureáta Pulit-
zerovy ceny.
Nevšední setkání dvou diametrálně odliš-
ných lidí v zašlém newyorském bytě – uni-
verzitního profesora a bývalého trestance. 
Vzácné herecké příležitosti pro Františka 
Němce a Radka Holuba.

28. 4. SOBOTA | 18:00 |
Sláva Zubkov, Marek Menšík: 
KOCOUR
Kredance z.s., České Budějovice
Představení je příběhem dvou postav. Mož-
ná miliónem příběhů, miliónu postav. O 
přátelství, trápení a radosti. O hrách, které 
můžou přinést nečekané výsledky a pře-
kvapit. O zvratu, který musí přijít. O hledá-
ní svobody, která není samozřejmou.
Rodinné představení inspirované grotes-
kou a fyzickým divadlem vypráví přede-
vším obrazem, pohybem, situací a hudbou. 

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

1. 1. PONDĚLÍ | 17:00 | 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Náměstí J. A. Komenského

3. 1. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
II. patro, budova muzea

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

13. 1. SOBOTA | 20:00 |
THE PETERLEES, LORETTO CARPEN-
TER STORE, NO MORE HIROSHIMA
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

16. 1. ÚTERÝ | 19:00 | 
TANCE NÁRODŮ SVĚTA V PODÁNÍ 
HOUSLÍ ALEXANDRA SHONERTA
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Tento kouzelný program pro housle (v po-
dání špičkového houslisty Alexandra Sho-
nerta) s doprovodem klavíru nabízí tance 
jak hudebních velikánů, tak i lidové národní 
tance. Zastoupení národů je nesmírně pes-
tré; kromě španělských, německých, čes-
kých, polských, ruských, ukrajinských, ru-
munských, arménských nebo arabských se 
setkáme i s tanci židovskými a cikánskými. 
Předprodej: infocentrum, recepce muzea, 
www.ckvb.cz

3. 1. STŘEDA | 19:00 | 
ZTRACEN V DŽUNGLI
Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller | 
Austrálie / Kolumbie 2017 | 115 min | Ne-
vhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

4. 1. ČTVRTEK | 14:00 | 
KINO (NEJEN) PO SENIORY: 
WEST SIDE STORY
Muzikál / Romantický / Drama | USA 1961 | 
v původním znění s titulky | 145 min | 20 Kč 

5. 1. PÁTEK | 20:00 | 
BORG/McENROE
Drama / Životopisný / Sportovní | Švédsko 
/ Dánsko / Finsko 2017 | v původním znění 
s titulky | 90 min | Mládeži přístupný | 120 Kč

7. 1. NEDĚLE | 15:00 | 
ČERTOVINY
Pohádka | Česko 2018 | v českém znění | 
130 Kč

10. 1. STŘEDA | 19:00 | 
ŠPINDL
Komedie | Česko 2017 | v českém znění | 98 
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč

12. 1. PÁTEK | 20:00 | 
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Drama / Historický / Válečný | Velká Britá-
nie 2017 | v původním znění s titulky | 125 
min | 110 Kč

17. 1. STŘEDA | 19:00 | 
ZMENŠOVÁNÍ
Drama / Komedie / Sci-Fi | USA 2017 | 
v původním znění s titulky | 135 min | 120 Kč

19. 1. PÁTEK | 20:00 | 
OVČÁČEK MILÁČEK
Záznam divadelního představení Měst-
ského divadla Zlín. Se svou politickou sa-
tirou Zlíňáci tentokrát citelně přitvrzují. 
Děj umístil autor a režisér Petr Michálek 
do blízké budoucnosti, a sice do období 
vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkra-
je roku 2018. Na jevišti to znovu hýří těmi 
nejabsurdnějšími a zároveň zcela auten-
tickými výroky představitelů naší politické 
scény.  | 85 min |

UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BUDE OD 27. 12. DO 29. 12. ZAVŘENA.

22. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |
VÁNOČENÍ ČTENÍ
Pro všechny děti, které se těší na Váno-
ce, chtějí se dozvědět něco o vánočních 
zvycích, rády tvoří a čtou.

2. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … vítáme rok 
2018

9. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … jdeme na 
výstavu do muzea

16. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … povídáme si o 
všem, co nás zajímá

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI 
BAREVNÉ RÝMY PANÍ ZIMY

Výtvarná a literární soutěž o nejhezčí 
OBRÁZEK S VERŠEM. Máš rád zimu?

 Akce

 Kino

 Knihovna

ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ

hraje Písecký komorní orchestr
Vstupné dobrovolné

26. 12. ÚTERÝ | 16:00 |
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

JAKUB 
JAN 
RYBA
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Namaluj obrázek se zimní tématikou, na-
piš k tomu alespoň krátký veršík a do 19. 
ledna odevzdej v knihovně. V dalším týdnu 
proběhne hlasování o ten nejhezčí. Výher-
ce bude odměněn.

22. 12. PÁTEK | 17:00 |
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Kavárna, KCAŽ
Loutkové představení pro děti i dospělé na 
motivy lidových her s jesličkami sehraje di-
vadlo ToTeM z Mračova. Pořádá: o.s. Umě-
ní mění. Vstupné dobrovolné.

6. 1. SOBOTA | 10:00 |
CO NEODNESL JEŽÍŠEK
Kavárna, KCAŽ 
Charitativní bazar na podporu zvířecího 
azylu Sirius v Záhoří u Písku.

 8. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická rela-
xace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Přihlašování na: kalouso-
va@ckvb.cz nebo 604 723 646. Vstupné: 
70 Kč (každý pátý vstup zdarma).  

12. 1. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ 
Kavárna, KCAŽ 
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti a přitom se 
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, startovné 
20 Kč/osoba.

14. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI: 
DCERY MATKY ZEMĚ - PŘÍBĚH 
INDIÁNŮ
DIVADLO ToTeM 
Velký sál, KCAŽ
Loutková hra na motivy indiánských mýtů 
nás zavede do daleké a dávné Ameriky. 
Dozvíte se, jak se z lovců stali zemědělci. 
Setkáme se s indiány, kteří objevili tajem-
ství tří dcer Matky Země: Fazole, Kukuřice a 
Dýně. Vstup volný.

14. 1. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna, KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hle-
dání, nacházení, pochybách… 
Téma večera: V životě jde o víc. 
Vstup volný.

19. 1. PÁTEK | 18:00 |
ČEKÁNÍ NA MICKEY ROURKA
Absurdní soap opera pro dva zkrachova-
lé herce, jednu zamilovanou asistentku a 
elektrikáře. Dva herci čekají na castingu 
na režiséra, který nepřichází a nepřichází. 
A čas se krátí. 
A život utíká. 

Autorská tragikomedie o čekání na nemož-
né, se spoustou dialogů, vypitýho kafe 
a vykouřených cigaret.
Scénář a režie: Jana Micenková
Dramaturgie: Lívia Lévyová
Hrají: Daniel Možnar, Rostislav Trtík, 
Anna Lucie Schollerová, Tomáš Blažek/
Július Kubaščík
Vstupné: 70/50 Kč

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA 
  - pokročilý
  18:00 ANGLIČTINA 
  - začátečníci 
  18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Jazykové konverzace probíhají od 8. 1. 
2018. Zájemci o výuku francouzského jazy-
ka, se mohou hlásit během ledna na email 
kalousova@ckvb.cz

1. 11. - 31. 12. | OK – OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | PHOTOLITERA 2017
Výstava fotografií členů skupiny FOTO Čes-
kého zemského svazu FISAIC. 

2. 10. – 30. 12. | GALERIE FOTOGRA-
FIE SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLU-
BU BLaFo BLATNÁ

3. 1. – 30. 3. | GALERIE FOTOGRAFIE 
SPEKTRUM: ZUZANA FIŠEROVÁ: 
FOTOGRAFIE Z PRAHY

NÁPRAVA ŘEČI 
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Pet-
ra Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa 
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ ČTVRTEK od 11. 1. 
| 16:00 -  19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ 
Série 11 lekcí/1000 Kč (1. lekce je zdarma). 
Hlaste se na: 773 978 168, Radoslav Nahál-
ka.

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18. 1. | 18:00-19:00 | 
ZUMBA
Velký sál, KCAŽ
Zumba s lektorkou Kateřinou Štěpánko-
vou.  
Lekce 60min/80 Kč. 

 

Muzeum
UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÉ MUZEUM 
BLATNÁ BUDE V DOBĚ 24. 12. - 26. 12. a 31. 
12. – 1. 1. ZAVŘENO.

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

7. 12. – 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |
VELKÁ VÁLKA OČIMA 
JANA RAFAELA SCHUSTERA
Příští rok uplyne 100 let od konce 1. světo-
vé války. Jaké byly její příčiny? Co se dělo 
v Blatné mezi lety 1914 až 1918? Kteří sta-
teční muži odsud odešli bojovat? Jak vy-
padaly zákopy a co psali vojáci domů? Na 
všechny otázky vám odpoví výstava, kte-
rou Městské muzeum k tomuto velkému 
výročí uspořádalo. Výstavu doplní unikátní 
kresby, které za války nakreslil březnický 
rodák Jan Rafael Schuster.

Doprovodný program k výstavě
16. 1. ÚTERÝ | 17:00 | 
VELKÁ VÁLKA OČIMA 
GASTRONOMIE 
Městské muzeum Blatná
Beseda o kulinárním dědictví c. a k. armá-
dy a Velké války v naší kuchyni s autorem
vlastivědných kuchařek, Václavem Malo-
vickým. Po besedě si budete moci zakoupit 
za zvýhodněnou cenu knihy tohoto známé-
ho gastronoma. Vstupné dobrovolné. 

GALERIE V ÍČKU | Infocentrum Blatná

1. 11. – 5. 1. | GALERIE V ÍČKU
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY 
Infocentrum Blatná
Mála výstava akvarelů od březnického ro-
dáka J. R. Schustera (1888–1981) ze sbírek 
Městského muzea Blatná.

8. 1. – 4. 3. | GALERIE V ÍČKU 
POHLEDY Z VÁLKY
Infocentrum Blatná 
Výstava pohlednic z období 1. světové 
války.

20. 2. ÚTERÝ | 19:00 | 
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK  
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná 
Unikátní kytarový koncert otce se synem 
dýchá originalitou a skutečným uměním 
obou umělců. 

 Těšte se

PF 2018
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
kino | knihovna | muzeum | infocentrum | KCAŽ

přeje

 Komunitní centrum

 Výstavy
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Přinášíme výsledky 1. kola zimního turnaje starších a mladších 
žáků Winter kovo cup 2017/2018
Starší žáci - TJ BLATNÁ - SK PETŘÍN PLZEŇ 3:4, naše branky Outlý, Opava, Fiřt
                     TJ HRADIŠTĚ - TJ SPARTAK ROŽMITÁL 5:0
                     FK NEPOMUK - SK LITAVAN BOHUTÍN 9:1

Mladší žáci - TJ BLATNÁ - SK PETŘÍN PLZEŇ 3:4, naše branky  dvě dal Outlý  a jednu Fejtl
                      TJ HRADIŠTĚ - TJ SPARTAK ROŽMITÁL 4:5
                      FK NEPOMUK - SK LITAVAN BOHUTÍN 12:0

KOVO CUP výsledky 2. kolo 2.12.
Kategorie starší žáci:
TJ Blatná - SK Litavan Bohutín  2:1 (branky Blatné – Vít Říha, Adam Šejvar)
TJ Hradiště - FK Nepomuk  4:4
SK Petřín Plzeň - TJ Spartak Rožmitál  1:0

Kategorie mladší žáci:
TJ Blatná - SK Litavan Bohutín 5:2  (branky Blatné - Jakub Outlý 2x, Natálie Kostohryzová, Tomáš Říha, Martin Řanda)
TJ Hradiště - FK Nepomuk  0:8
SK Petřín Plzeň - TJ Spartak Rožmitál (odloženo)

Poděkování panu Zbyňku Šejvarovi a celé fi rmě Kovo Kasejovice Mont s.r.o

Tělovýchovná jednota Blatná oddíl kopané přeje všem svým členům a  i všem fanouškům Blatenského fotbalu pohodové prožití vánočních 
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a to jak v osobním, tak i ve sportovním životě.

Děkujeme všem za podporu.

Oblastní charita Strakonice 
Vás srdečně zve na 

Tříkrálový koncert
v kostele Nanebevzetí Panny

Marie v Blatné
v úterý 2. ledna 2018 od 16:00 hod. 

Vystoupí:

BLATENŠTÍ DUDÁCI ZUŠ Blatná

Vstupné dobrovolné.
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O Vánocích schází dětem 
v dětských domovech 
rodina, a ne nové hračky

Před třemi lety si paní Lucie Ž. vzala do pěstounské péče sedmiletou 
Nikolku. „Když psala Ježíškovi, její seznam dárků byl třikrát delší než 
našich dvou dětí dohromady. Nakonec dostala to, co jsme si mysleli, 
že si přeje nejvíc,“ popisuje Lucie první společné Vánoce. Štědrý den 
ale nakonec dopadl jinak, než čekali. „Poté, co Nikolka rozbalila dárky, 
ztropila neskutečnou scénu. Křičela a plakala, že nedostala všechno, 
o co si Ježíškovi napsala.“ Rodině to bylo líto, zvlášť, když některé 
hračky skončily ještě o Vánocích rozbité nebo zastrčené pod postelí. 
Mezi svátky pak přišel obrovský balík plný plyšáků, pastelek a sladkostí 
od Nikolčiných biologických rodičů. „Dopadlo to stejně. Nejdřív velká 
radost při rozbalování, ale druhý den už nic. Došlo nám, že takové 
balíky dostávala Nikolka od rodičů celé tři roky, kdy žila v dětském 
domově. Vždy s přiloženým dopisem, jak se jim stýská, jak na ni my-
slí a s odůvodněním, proč se na ni opět nepřijedou podívat,“ vypráví 
o svých zážitcích. Další Vánoce v pěstounské rodině už ale prožili bez 
scén. „Je pro nás krásné pozorovat, jaké pokroky dělá,“dodává Lucie.  

V ústavních zařízeních dnes žije více než sedm tisíc dětí. Kaž-
doročně se před Vánocemi objevují různé kampaně vybízející lidi 
k obdarovávání dětí, které v nich žijí. Podle vedoucí Centra podpory 
pěstounských rodin Anny Němcové ale tyto děti potřebují především 
rodinu. „Pro většinu dětí, které dlouho žily bez rodičů v dětském do-
mově, jsou dárky a všechny věci kolem prostě spotřební zboží. Nemají 
k nim vztah, nestarají se o ně,“ vysvětluje s tím, že děti, které si zažily 
zanedbávání nebo ubližování od svých rodičů, často nemají rády ani 

@KlubElimat echova 237
388 01  Blatnátel.: 777172850

KONTAKT

25. 12. 2017

samy sebe. „Neumí si vytvořit hluboký vztah s jinými lidmi a často 
hromadí věci. Nikdy ale nemají dost, protože věci jim nemůžou dát to, 
co jim opravdu schází. Lásku. Tu jim může dát jenom milující rodina, 
třeba ta pěstounská,“ myslí si Anna Němcová. 

Nezisková organizace PREVENT  99 z.ú., která dlouhodobě 
spolupracuje s desítkami pěstounů v Jihočeském kraji, se snaží získat 
pro myšlenku pěstounství nové rodiny. „Rádi bychom, aby se lidi 
v tento předvánoční čas zamysleli nad tím, jestli by se třeba zrovna 
oni nemohli stát pro děti v dětských domovech dobrými náhradními 
rodiči. Teprve pokud si zjistí a ověří, že pěstouny být nemůžou, ať 
jim pošlou dárek,“ shrnuje Anna Němcová. Zájemci o náhradní péči 
získají všechny potřebné informace v Centru podpory pěstounských 
rodin PREVENT ve Strakonicích.

Kateřina Malečová Suková
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Domov Petra Mačkov

Výsledky z obeslaných výtvarných soutěží 2017
arteterapeutka: Hana Vydrová

  1. ,,DDM Damián - leden 2017“ - umístění -  Žofi e Peterová
  2. ,,Tříkrálové pomáhání 2017“ - 1. místo - Věra Míková, 2. místo - Jana Láfová, čestné místo - Tereza Tomanová
  3. ,,Mandaly 2017“ - umístění -  Žofi e Peterová 
  4. ,,Kladenská veverka“ - fi nálový obrázek - 1. místo - Jana Ratajová, 2. místo - Žofi e Peterová, 3. místo - Božena Frková
  5. ,,Strašidla 2016“ - zvláštní cena - Jana Dvovořáková, Marie Kornoušková
  6. ,,DDM Damián - březen 2017“ - umístění -  Miroslava Orctová
  7. ,,Krkonoše očima dětí 2017“ - 2. místo -  Jana Dvořáková čestné uznání – Anna Křížová
  8. ,,Den ZEMĚ 2017“ - cena poroty -  kolektiv autorek
  9. ,,Western klub“ - semifi nále -  kolektiv autorek
10. ,,Příroda Blatenska“ - mimořádná cena poroty - kolektiv autorek
11. ,,DDM Damián - květen 2017“ - umístění - Anna Křížová, Vladimír Richter
12. ,,Maluj a buď blíž  přírodě 2017“ - speciální ocenění - Žofi e Peterová
13. ,,Český zahrádkářský svaz 2017“ - zvláštní ocenění  - kolektiv
14. ,,DDM Damián - říjen 2017“ - umístění -  Jana Strnadová
15. ,,Super prázdniny 2017“ - 3. místo -  Žofi e Peterová
16. ,,Rok šelem 2017“ - 2. místo -  Marie Štíchová 3. místo -  Miroslava Orctová
17. ,,Ladův kraj 2017“ - cena  - kolektiv autorek
18. ,,Milujeme rodinu 2017“ - cena od fi rmy - KOBERCE TREND - kolektiv autorek
http://www.domov-petra.euweb.cz                               arteterapie:  Hana Vydrová

Podzim s Karlem Fialou se vydařil
Blatná oslavila 155. výročí narození svého významného rodáka důstojně: novou publikací, 
přednáškou i výletem.

Brožura Architekt Karel Fiala pana Jiřího 
Sekery byla veřejnosti představena na konci 
listopadu. Čtenáři se v ní mohou dočíst o his-
torii i současné podobě staveb, které Karel 
Fiala navrhl či postavil a bez nichž bychom si 

Blatnou dnes vůbec nemohli představit. Patří 
mezi ně škola J. A. Komenského, Základní 
umělecká škola, spořitelna i samotná bla-
tenská radnice. Velmi nás těší, že i díky naší 
přímluvě se křest publikace odehrál přímo v té 
největší stavbě, kterou Karel Fiala v roce 1902 
navrhl, ve škole J. A. Komenského. V jejích 
důstojných interiérech bylo snadné pochopit, 
proč Karel Fiala postavil na začátku století 
ty nejreprezentativnější stavby našeho města.

Karel Fiala se ale do historie zapsal 
především svým působením na Pražském 
hradě. Od roku 1886 zde pracoval ve služ-
bách Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta 
a mezi léty 1920 až 1939 dokonce ve funkci 
hradního stavitele. Pod jeho vedením byly 
rekonstruovány do dnešní podoby prostory 

Starého královského paláce včetně slavného 
Vladislavského sálu. O tom i o zásadním Fi-
alovu archeologickém objevu, odkrytí předro-
mánského kostela sv. Bartoloměje na třetím 
hradním nádvoří, přímo v Blatné pohovořil 

pan Petr Měchura, pracovník Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky. Setkání s ním v příjemné 
zaplněné Kavárně Komunitního 
centra bylo pro všechny zúčastněné 
krásným zážitkem. Děkujeme tímto 
také Nadaci české architektury, díky 
jejíž podpoře jsme mohli pana doktora 
do Blatné pozvat.

Naladěni poutavou přednáškou 
jsme hned v sobotu 16. prosince 
vyrazili podívat se na místo (Fialo-
va) činu – Na Pražský hrad. Kromě 
výstavy Obnova Pražského hradu 
1918 – 1929, která je z velké části 
věnována právě osobnosti Karla 

Fialy i jeho hradních spolupracovníků, jsme 
si vychutnali také výstavu Světlo v obraze, 
zabývající se impresionismem v českém ma-
lířství. Troufáme si s trochu nadsázky tvrdit, 
že díky nezapomenutelnému výkladu kurátor-
ky vzdělávání Národní galerie v Praze, paní 
Moniky Švec Sybolové, má Blatná dnes o 13 
expertů na české malířství přelomu 19. a 20. 
století více. Poté jsme si už mohli vychutnat 
procházku z Hradu na Staré město, stihli jsme 
i posedět v kavárně a načerpat něco z vánoční 
atmosféry vánočních trhů. 

Náš zájem o Karla Fialu vyvolala na kon-
ci loňského roku jedna z jeho blatenských 
staveb – unikání výletní restaurace vila Fiala 
na Vinici. Budova, která bude pravděpodobně 

brzy prohlášena kulturní památkou. V jejím 
okolí vzniká městský lesopark, i sama vilka 
je v majetku obce. Jsme proto přesvědčeni, že 
musí zůstat součástí tohoto areálu a má o ni 
být náležitě pečováno tak, jak si vzhledem 
ke své hodnotě a významu svého architekta 
zaslouží. Věříme, že poté, co se k odkazu 
Karla Fialy město Blatná hrdě přihlásilo 
vydáním publikace pana Sekery, postaví se 
vedení města odpovědně také k péči o tuto 
jeho jedinečnou stavbu. Nebude se jí zříkat 
a zanedbávat ji, jak je tomu dnes. Jako občané 
Blatné stále vedení města nabízíme spolupráci 
v tomto směru. 

Upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste 
nás v průběhu letošního roku v našich sna-
hách podporovali, a to jak účastí na našich 
pořadech, tak i slovy podpory, aktivní pomocí 
i osobní přímluvou za naši vizi u současného 
vedení města. Velmi si Vaší podpory vážíme 

a těšíme se, že se v příštím roce budeme dále 
setkávat. Snad dojde konečně i na konstruk-
tivní diskusi s vedením města Blatné. Kdo ví, 
možná i přímo u vily Fiala. 

Přejeme všem mnoho štěstí, zdraví a radosti 
v novém roce.

Za spolek navíc z.s.
Pavla Váňová Černochová

Na Pražském hradě, foto p. Hořejš.

Výstava Světlo v obraze, foto navíc z.s.

Výstava ČSCH
Ve dnech 6. a 7.1. 2018 se 

uskuteční
19. zimní výstava výletků 
holubů, králíků a drůbeže 

s ukázkou exotického 
ptactva

v chovatelském areálu Nábřeží 
Dukelské v Blatné.

Otevřeno v sobotu od 13.00 do 
17.00 hod. a v neděli od 8.00 

do 12.00 hod.
Bude vystaveno cca 600 kusů 

zvířat.
Chovatelé zvou občany Blatné 
a okolí  k návštěvě již tradiční 

výstavy.

Za ČSCH  Blatná děkuje Petr Roman 
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD 

řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč, 

víkendy volné, stálá práce

Masáže
PETRA PŘÍVOZNÍKOVÁ

Tel.: 776 704 667

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná





Číslo 22 / strana 14 Blatná 22. prosince 2017 Ročník 28 (38)

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

– prodej kvalitních ovocných destilátů z  řady „blatenská“, řady Liquére 
(Griotka, Tuzemský, Pepermint) a Baron Hildprandt (ze zralého ovoce nebo 
4x destilovaný)
– prodej piva Blatenská 10°světlé výčepní
– Blatenský Kohout světlý ležák 11°
– Blatenský Kohout polotmavý ležák 12°

od 5.12.2017 nově v prodeji pivo Sládkovo sváteční - světlý speciál 14°
- piva jsou nepasterovaná a nefi ltrovaná 
- prodej: 1l PET, 1l sklo, 5l opětovně plněné soudky, KEG – 15l, 30l, 50l.
- dále nabízíme možnost zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení

LiquiB Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
Kontaktní údaje: podniková prodejna tel: 383 422 523, 739 459 333
sládek p. Fried tel: 603 528 270

Oznamujeme,
že kadeřnictví ŠAMUR,

J.P. Koubka 6, Blatná se stěhuje 

od 3.1.2018 na adresu sídliště 
Nad Lomnicí 1109, Blatná

(směrem na Buzice za
železářstvím doprava)
Telefonní číslo zůstává

nezměněné: 383 422 143

Hledáme obsluhu Kulturní 
kavárny Železářství u Šulců, 
kterou budeme otevírat v Blatné 

na jaře.
Hledáme šikovné a příjemné 
spolupracovníky, kteří nám 

pomohou vybudovat skvělou 
kavárnu.

Nabízíme pracovní smlouvu, 
výborné proškolení, vlídné 

zacházení a hezké prostředí. 
Očekáváme zkušenosti 

z kavárenství.
Další info osobně. 

Kontakt: ku-ka@post.cz 
 tel: 728 876 634, 602 266 735
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PizzeriePizzerie
U Pejska a KočičkyU Pejska a Kočičky

v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta

Tel.: 776 692 390 + Facebook
Út - Pá 11.30 - 20.00
So  11.30 - 21.00
Ne  11.30 - 20.00

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
   Místo pracoviště: Kasejovice

Montážní dělník v zahraničí
   Práce v Německu / Anglii

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
    - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti - NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky

* Konstruktér
*Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
 - min. SŠ – technického směru
 - místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* Asistent/ka projektu
 - vzdělání ekonomického, technického směru
 - znalost NJ plynně

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
  335 44 Kasejovice č.p. 337  

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:

michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

„osobní poradce“
pro oblast Strakonicko

na hlavní i vedlejší činnost 

Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: fi xní 

plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost sebe-

realizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro mamin-

ky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:

● minimálně SŠ vzdělání zakonče-
né maturitou

● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být 

úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail: 
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz

nebo telefon na 774 555 199
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Jankovský

www.expert.cz

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


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

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

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.



Zdraví, štěstí
a úspěch

v roce 2018
přejí

Blatenské listy

a Blatenská tiskárna, s.r.o.

Pivovarská ulice

2
0

1
8

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