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CENA 8 Kč

BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/
v rámci ČR, mezinárodní humanitární pomoc a na režii sbírky (kalendářiky, cukry,...). 65 % bude využito na pořízení automobilu pro
terénní služby.
OBEC

Tříkrálová sbírka 2017

Žehnání králům.

V letošním roce byla zahájená Tříkrálová sbírka na Blatensku již
1.1.2017, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. Po úvodní
Vánoční písni v podání blatenského chrámového sboru dostala slovo
ředitelka Oblastní Charity Strakonice, paní Olga Medlínová. Paní
ředitelka především poděkovala všem dětem, které jsou ochotny pomáhat a připomněla smysl a účel této sbírky. Poté následovala hlavní
část programu, a to žehnání králů. „Sprcha“ kropenkou se svěcenou
vodou vzbudila u koledníčků veselí a dobře naladila na následující
program, tedy společné zpívání koled. Sbormistryně Ludmila Vlková
doprovázela chrámový sbor na varhany a my jsme se mohli svým
zpěvem připojit.
Skupinky tří králů vyrazily
do ulic hned 2. 1. Na Blatensku
se letos koledovalo v 25 obcích,
kam vyrazilo 41 skupinek. Díky
velké snaze dětí a otevřenému
srdci lidí se na pomoc potřebným
vybralo 306 837,- Kč, z toho
na Blatenksu 141 897.- Kč.
Z celkové částky bude 35 %
využito na charitativní projekty
Koledování.

2017

Bezdědovice

4 497,-

Bělčice

8 964,-

Blatná

27 650,-

Buzice

3 040,-

Čečelovice

6 647,-

Hajany

4 155,-

Hornosín

6 550,-

Chlum

3 110,-

Kadov, Ln. Málkov, Pole, Vrbno

8 484,-

Kocelovice

2 041,-

Lažánky

3 710,-

Lnáře

4 941,-

Mačkov

1 280,-

Mužetice

2 916,-

Předmíř

4 069,-

Sedlice

27 450,-

Škvořetice, Pacelice

6 526,-

Tchořovice

8 790,-

Uzenice, Uzeničky, Červnísko

7 077,-

Celkem za Blatensko

141 897,-

Celkem za OCH Strakonice

306 837,-

Velké poděkování patří městu Blatná, zvláště paní starostce
Malečkové, která přislíbila koledníčkům volné lístky do kina a panu
řediteli Centra kultury a vzdělávání Edvardu Oberfalcerovi za realizaci. Vybraný film Malý princ byl krásnou odměnou a poděkováním
všem zúčastněným dětem, které neodradilo ani velice mrazivé počasí,
neúnavně lidem zpívaly a přály vše dobré do nového roku. Děti, které
koledovaly v Sedlici, dostaly od města Sedlice lístky do místního kina.
Dále bych ráda poděkovala všem dobrým lidem, kteří krále přívětivě
přivítali a v neposlední řadě děkuji všem vedoucím skupinek za jejich
ochotu a příjemnou a milou spolupráci.
Renáta Turková - místní koordinátorka
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

Číslo 2 / strana 2

A ktuality
Životní jubileum

Jako každoročně, vytvořil i letos pro
Blatenskou rybu vkusnou péefku akademický malíř docent Jiří Karmazín
z Laciné. Milé barevné dílo je vzorovým
příkladem užitého umění, které potěšilo
nejen všechny příslušníky Petrova cechu
a jejich obchodní přátele, ale jistě nalezne
místo i ve sbírkách přátel výtvarného
umění.
A protože se autor akad. malíř, docent
Jiří Karmazín v letošním roce dožívá významného životního jubilea, přejeme mu
hodně zdraví a aby pro něj byl jubilejní
rok 2017 šťastný, veselý a úspěšný.
Karel Zíka,
Malý vrch 700, 388 01 Blatná

Poděkování dárcům
a sponzorům
Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný
spolek místní organizace Blatná, je nezisková organizace, závislá na příspěvcích dárců,
jejímž posláním je všestranná podpora potřeb
a zájmů postižených občanů, organizování
různých větších i menších akcí a aktivit.
V loňském roce jsme rozdali poukázky na masáže pro členy, finančně jsme podpořili cvičení
Pilates, (od letošního roku přibude čtvrteční
dopolední protahovací cvičení v KCAŽ),
přispíváme na dopravu při výletech, výlety
se snažíme zorganizovat během roku, alespoň
jeden třídenní a několik celodenních výletů a
pokud je zájem, zajišťujeme informovanost
o sociálních a pečovatelských možnostech
v našem městě a okolních obcích našeho regionu zaměstnanci pracujícími v této sociální
oblasti.
Akce a aktivity, které STP Blatná organizuje a pořádá, mají nekomerční charakter, jsou
více nákladem než výnosem, proto musíme
poděkovat za finanční podporu, bez které
by organizování našich akcí a aktivit bylo
mnohem složitější, i malá podpora má pro
nás velikou hodnotu. Děkujeme a věříme,
že podpora naší činnosti bude pokračovat
i v dalších letech a že se můžeme již nyní těšit
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na výlety jednodenní i vícedenní, rekondiční
pobyt Soběšice, Den matek, opékání vuřtů,
maďarské termály, Den tělesně a zdravotně
postižených, cvičení s rehabilitační sestrou
a mikolášskou s čerty. Každý finanční příspěvek pro naše tělesně postižené občany
rádi uvítáme od každého, komu není lhostejný
těžký život našich hendikepovaných spoluobčanů. Bez pomoci Vás dárců a sponzorů
bychom tyto různé společenské a kulturní
akce nemohli uskutečnit. Závěrem bych
chtěl poděkovat členům výboru za obětavou
a hlavně nezištnou činnost, kterou vykonávají
ve svém volném čase pro STP v ČR, místní
organizace Blatná.
V roce 2016 naši činnost finančně podpořili:
Město Blatná, Sedlice a obce Bezdědovice,
Buzice, Hajany, Hornosín, Kadov, Kocelovice, Lnáře, Lom, Myštice, Škvořetice,
Tchořovice, Záboří.
Firmy: Blatenská ryba s.r.o., DURA Automotive, Obaly Blatná s.r.o., ZD Bělčice,
ZD Lnáře, Zemědělství Blatná a.s. a fyzické
osoby Ivanka Mašková, Alena Pancová
a materiální dary: Bufet U Mlsouna, TBP-Transformátory s.r.o., MAKO Blatná
spol. s r.o..
Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli
přispět, jak finanční, materiální nebo jinou
formou podpory a podpořit tak akce a aktivity naší organizace v uplynulém roce 2016
Za výbor STP v ČR, z.s.,
místní organizace Blatná
Milan Vrbský

VÁNICE A METELICE V ÚNOROVÝ
ČAS, NEOPUSTÍ NÁS
Rok s rokem se setkal, ani chvíli neposečkal a běží zase dál... Světla přibývá a nastupuje
druhý měsíc nového roku - ÚNOR.
ÚNOR LEDY JISKŘÍ, SNĚHY PLÍŠTÍ,
VODU POUŠTÍ
ÚNOR PLNÍ PŘÍKOPŮ MÍLE, BUĎ ČERNĚ
NEBO BÍLE
I KDYŽ ÚNOR MRAZEM JISKŘÍ, UKÁŽE
I ČASY PŘÍŠTÍ
Po několika letech nás konečně navštívila zima tak, jak má být. Sníh leží na polích
a leden byl nečekaně mrazivý. Jaký však
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bude únor? Pranostiky jako vždy hovoří tak
i tak. Přece jen se ale čas posouvá a únor
jako nejkratší měsíc v roce tenkým hláskem
upozorňuje, že čas temných, chmurných a
nevlídných dnů je ten tam.
NA HROMNICE (2. 2.) - ZIMA S JAREM
POTKAJÍ SE
SVATÁ VERONIKA (4. 2.), LEDY SEKÁ
U RYBNÍKA
O SVATÉ AGÁTĚ (5. 2.) USCHNE PRÁDLO
NA PLOTĚ
SVATÁ DOROTA (6. 2.) - ROZDÁVÁ PTÁČATŮM PÍSNIČKY
Ale také
SVATÁ DOROTA V RYCHLÉM BĚHU,
PŘINÁŠÍ NEJVÍCE SNĚHU
Zima nás letos v únoru ještě asi neopustí,
ale o to dříve se možná dočkáme slunečných
jarních dnů.
LIDOVÉ ŘEMESLO
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Omlouváme se všem našim zákazníkům, ale z technických důvodů i mrazivých
dnů jsme v letošním roce prodej ještě stále
nezahájili. Jakmile se ale počasí trochu
umoudří, každé sobotní dopoledne tu na
nás narazíte.
Trvá čas plesů a bálů, pro tyto příležitostí vám opět můžeme nabídnout šperky
z paličkované krajky. Jemné, vzdušné
náušnice vhodně doplní šaty různých tónů.
Krajka je v současné době stále na vrcholu
módy.
Zimní čas je také časem pletení  výrobků z proutí. A tak pro vás máme připravenu
novou kolekci čerstvě upletených košů - na
ovoce, brambory, houby, bylinky, dřevo,
trávu, vajíčka, ale i malinkaté košíčky třeba
pro ty nejmenší koledníky. No, řekněte:
„Nejsou české košíky z neloupaných vrbových proutků, ty nejkrásnější?“
www.lidove-remeslo.cz
ČAS JE NEMILOSRDNÝ
Také nás hluboce zasáhla zpráva o úmrtí
Doc .MUDr. Dimitrije Slonima. Budeme stále
vzpomínat na výjimečného člověka vřelého
srdce i mysli, usměvavého a báječného společníka.
ÚNOR DLÁŽDÍ CESTU K JARU
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Informace ze zasedání Zastupitelstva
města Blatná dne 25. 1. 2017
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 1. 2017 projednalo
v majetkové části svého programu návrh na převod částí pozemků
na budoucí rozšíření ulice Na Hřebeni v Blatné. Přijetím těchto pozemků formou darování do majetku města, obdobně jako v jiných
případech a lokalitách, by měly být zajištěny dostatečné šířkové parametry na vybudování budoucích komunikací. Dalším projednávaným
bodem byl prodej části pozemku v Purkyňově ulici panu M. P. Prodej
byl schválen za cenu ve výši 1.500,- Kč/m2. Realizací prodeje části
obecního pozemku bude umožněna dostavba objektu žadatele. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh na zrušení usnesení
týkajícího se záměru prodeje nemovitých věcí v lokalitě Vinice. Záměr
prodeje se týkal objektu čp. 394 a souvisejících pozemků. Záměr byl
projednán v červnu roku 2016 a 2 měsíce po lhůtě určené k připomínkám či protinávrhům v této věci, byly na MěÚ Blatná doručeny jiné
návrhy na využití prostoru i objektu, na základě kterých se uskutečnilo
několik dalších jednání, která vyústila v rozhodnutí o zrušení záměru
prodeje. V souvislosti s faktem, že byl (bez vědomí města) podán návrh
na zařazení objektu na seznam kulturních památek, zastupitelstvo se
usneslo, že do doby vyjasnění těchto skutečností nebude s předmětnými
nemovitými věcmi nikterak nakládáno, a to jak formou uvažovaného
prodeje, tak formou případného pronájmu či výpůjčky. V souvislosti
s touto záležitostí uvádíme, že v této věci bylo ve všech krocích
postupováno v souladu s příslušnými zákony a předpisy, obdobně
jako v jiných případech nakládání s obecním majetkem města Blatná,
nikoliv v rozporu se zákonem o obcích, jak je veřejnosti některými
médii patrně cíleně podsouváno.
Ing. Václav Cheníček, OMIR
Zastupitelstvo města Blatná se zabývalo novelou školského
zákona - zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mění § 179
školského zákona a v odst. 2 nově uvádí, že obec je povinna zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle
§ 34 odst. 3 a za tímto účelem zřídí mateřskou školu nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí. § 179 je analogií § 178 školského zákona, který stanoví každé
obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky
dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a zároveň dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, které se vzdělávají ve školách zřízených při těchto
školských zařízeních. Pokud dojde k uzavření dohody se zřizovatelskou obcí o vytvoření školského obvodu, stanoví každá z dotčených
obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Vymezení školských obvodů provedlo město vydáním Obecně
závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2016, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřízených městem Blatná, obdobně jako
u základních škol (MŠ Šilhova jako ZŠ JAK, MŠ Vrchlického jako ZŠ
TGM) vzhledem k neexistujícím dohodám bez jiných obcí.
Je potřeba se ale připravit na situaci, kdy bude město Blatná kontaktováno okolními obcemi se žádostmi o uzavření výše zmiňovaných
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dohod. Právě tato skutečnost byla předmětem jednání. Výsledkem
je navržení postupu, konkrétně vytvořit varianty navýšení kapacity
stávajících mateřských škol včetně harmonogramu a realizačních a provozních nákladů. Dotázat obce, s kterými máme uzavřené smlouvy,
zda mají zájem o uzavření dohody o společném školském obvodu při
zachování stávajícího příspěvku. Schválit jednotlivé dohody do 30. 9.
2017. Vytvořit novou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol
do 31. 12. 2017. V závěru každého kalendářního roku vyhodnotit možnosti umístění dětí do školek a v případě, že by hrozilo neumístění dětí
s trvalým bydlištěm v Blatné, smlouvy s obcemi před zápisy do školek
(v květnu) vypovědět (navrhována 3 měsíční výpovědní lhůta).
Ing. Dagmar Malečková, vedoucí OFŠ

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)

PREVENCE KRIMINALITY
V BLATNÉ 2016

Prevence kriminality je často používaným pojmem, který slýcháme
ve všech médiích. Ne vždy si však dokážeme pod tímto pojmem představit konkrétní kroky, které se dotýkají nás všech. V Blatné je prevence
zajišťována více subjekty (Policie ČR, Městská policie, Městský úřad,
školy, poskytovatelé sociálních služeb). Rada města Blatná zřídila
jako poradní a iniciativní orgán Komisi prevence kriminality, jejímž
úkolem je pokusit se stanovit priority a opatření v oblasti prevence
kriminality v Blatné. Členové komise zpracovali Koncepci prevence kriminality na období 2015-2017. Celý dokument naleznete na
http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-meu/05-socialni-odbor/tiskopisy/.
Projekty v roce 2016 navázaly na roky předešlé. Cílem bylo především zvýšení informovanosti občanů o možnostech a způsobech
ochrany před trestnou činností, předání informací z oblasti právního
vědomí, posílení významu policie a vštěpování společenských norem.
Formou besed bylo pracováno s dětmi předškolního věku a dále se
seniory. Realizátory besed byli pracovníci Městského úřadu v Blatné
a policisté Policie ČR. Besedy v obou mateřských školách proběhly
v měsíci dubnu, se seniory v listopadu 2016. Účastníci besed obdrželi
letáky, brožury, propagační reflexní materiály a osobní elektronický
alarm. Nechyběly ani rady a doporučení, jak se zachovat, aby se člověk
nestal terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Oba
projekty je možno vyhodnotit jako přínosné, v uvedených aktivitách
bude Město Blatná pokračovat i v dalších letech.
Jednou z nejvíce ohrožených skupin sociálně patologickými
jevy jsou především děti a mládež. Město Blatná finančně přispívá
základním a středním školám např. na výukové materiály, odměnu
přednášejícím či na zajištění adaptačního týdne. V roce 2016 byla
účelově poskytnuta částka 38 tis. Kč. Již čtvrtým rokem probíhá projekt
zaměřený na nebezpečí internetu.
(pokr. na str. 5)

Číslo 2 / strana 4

Blatná 3. února 2017

Co je nového s vilkou na Vinici?
Anketa, kterou jsme vyhlásili v prosinci
a v níž mohli občané Blatné v Infocentru
a na internetu hlasovat pro název domku
na Vinici, skončila jasně. Jednoznačně vyhrál
původní název Vila Fiala, který dal v roce
1906 své nové vyhlídce s občerstvením řezník
a hostinský Teodor Fiala. Tento název dostal
16 z 31 hlasů.
Záměr města Blatná prodat nemovitosti
na Vinici byl na jednání zastupitelstva 25.
ledna zrušen. Ministerstvo kultury zahajuje
řízení o prohlášení stavby kulturní památkou.
Vnímáme to jako úspěch, i když se zrušení
neobešlo bez emocí ze strany některých zastupitelů. Můžeme k tomu podotknout pouze to,
že kdybychom se v této věci neangažovali, byl
by domek možná už prodán a zbořen. Takto
bude jeho hodnota důkladně prověřena a může
být i rozvíjena myšlenka budování nového
turistického a vycházkového cíle na Vinici – lesoparku, růžové zahrady a vyhlídky
s občerstvením.
Paní starostka se opakovaně vyjádřila
v tom smyslu, že město má svůj kulturní
projekt – kontribuční sýpku, a že s ním má
už tak dost starostí. Proč je oživení sýpky
problém, analyzovalo už mnoho lidí. My se
domníváme, že je to především proto, že bylo
na začátku investováno mnoho financí do její
obnovy bez kvalitního předchozího projektu,
jak bude po rekonstrukci využívána. V případě Vily Fiala se chceme této chyby vyvarovat,
a proto po městu Blatná nepožadujeme nyní
žádné finance. Chceme pouze svolení, že se
můžeme o stavbu a zahradu kolem ní starat.
Takto může projekt fungovat i několik let.
Budou-li se o něj místní i turisté zajímat,

vytvoří se postupně i koncept toho, co by
měly vila a zahrada po rekonstrukci veřejnosti
poskytovat. Až poté bude možné připravit
kvalitní stavební projekt a přistoupit k její
rekonstrukci. A v případě neúspěchu projektu
může město místo opravy opět vyhlásit záměr
prodeje.
Pomoc s péčí o zahradu a vilu i s přípravou takového projektu nám nabídli jak
obyvatelé Blatné, tak dobrovolníci z jiných

míst. Podařilo se nám navázat kontakt i se
zajímavými odborníky, například s ateliérem
pana profesora Girsy z ČVUT, krajinnou
architektkou paní Klárou Salzmann či paní
Ing. Marií Pavlátovou, odbornicí na historické zahrady. Tito profesionálové jsou ochotni
s námi i s městem Blatná na přípravě projektu
budování areálu na Vinici spolupracovat.
Nechceme neustále na těchto stránkách
opakovat stejné argumenty. Zveme proto
všechny, kdo by s námi chtěli o projektu
diskutovat, aby nás kontaktovali na našem
telefonu či emailu. O dialog s vedením města
budeme nadále usilovat.
Pro širokou veřejnost jsme připravili tři
odpolední pořady. Dovolte nám, abychom vás
pozvali na první setkání, které se uskuteční

PROČ „KRČKOVNA“ ?
Ten pěkný dům nad naším městem, který vypadá jako malý zámeček, je
velmi zchátralý. Od mých dětských let (dnes je mi 82 roků) se vždy jmenoval
„VINICE“. I starobylý nápis na domu hlásá „Psáno jest v knize na radnici, že
od pradávna, ta se zve „NA VINICI“. Proč tedy najednou „KRČKOVNA“?
Možná, že více našich starších občanů by zajímala odpověď na tuto otázku. Rodina Krčkova byla dlouholetými obyvateli našeho města. Jan Krček,
poslední majitel o tento dům velmi pečoval a zušlechťoval celé jeho okolí.
Vybudoval terasovitou zahradu s ovocnými stromy a úly a zahrada
směřovala jižní stranou k městu. Jak dopadlo pozůstalostní řízení po jeho
smrti mi není známo. Bratr Jana Krčka Eman byl můj děda.
Posledním Krčkem v Blatné byl Jan, který byl učitelem v Komenského
škole dlouhá léta. Rodina Krčkova byla v Blatné vždy vážená a proto se mi
nelíbí, že dům „NA VINICI“ se najednou nazývá „KRČKOVNA“. Tento
název se mi zdá hanlivý vůči mým předkům. V kronice našeho města jsou
ještě záznamy o posledním majiteli. Byla jsem na vycházce a následně
na přednášce v KCAŽ. Akce byla podle mne velmi zdařilá, ale název nikdo
nevysvětlil.
Jaroslava Písařová
rozená Krčková
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v neděli 26. února v Kavárně Komunitního
centra v 15 hodin.
Bude věnované blatenskému rodákovi,
Karlu Fialovi (1862 - 1938). Sami historici
umění dnes uznávají, že této mimořádné osobnosti bylo zatím věnováno málo pozornosti.
Vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební
ve Vídni a poté odešel do Prahy. Zde vybudoval vlastní stavební firmu Karel Fiala & Ferdinand Korb. Zároveň se stal spolupracovníkem
nejvýznamnějších architektů té doby u nás
– s Josefem Mockerem pracoval na dostavbě
chrámu sv. Víta na Pražském hradě či na přestavbě Karlštejna. Po vzniku samostatného
Československa se stal oficiálním stavitelem
Pražského hradu a ve spolupráci s hradními
architekty Kamilem Hilbertem, Jože Plečnikem a Pavlem Janákem se věnoval především
stavebním úpravám Starého královského
paláce. Jeho velikou láskou bylo zkoumání
historických staveb, a tak byl Karel Fiala
první, kdo zkoumal a dokumentoval stavebně
historický vývoj nejen Pražského hradu, ale
i jiných významných míst v Praze. Ve svém
rodném městě Blatné zanechal nejen několik
staveb, mezi které patří například škola J. A.
Komenského nebo budova současné radnice,
ale také například objevil zbytky románské
kaple na zámeckém nádvoří. Jednou z jeho
staveb je také vila Fiala na Vinici.
Chcete-li se dovědět o Karlu Fialovi více,
prohlédnout si jeho kresby a plány a slyšet,
co si o něm myslel geniální architekt Jože
Plečnik, zveme vás srdečně na neděli 26.
února od 15 hodin do Kavárny Komunitního
centra v Blatné.
Za spolek navíc z.s.
Pavla Váňová Černochová
info@krckovna.cz, tel. 723 809 110
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Prevence kriminality...
(pokr. ze str. 3)
Zástupce komise prevence kriminality diskutuje se žáky pátých tříd
základních škol a s jejich rodiči o používání sociálních sítí, o kyberšikaně
a o zabezpečení internetu. V prosinci
2016 byla pro studenty 1. ročníků
středních škol zajištěna beseda na téma
Bezpečný sex, prevence HIV/AIDS.
Dalším významným subjektem v oblasti prevence sociálně patologických
jevů je Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Station 17, jehož zřizovatelem
je Prevent 99 z.ú. Zařízení využívá
prostory v bývalém objektu STEKA
v ulici Na Tržišti. Posláním zařízení
je poskytnout podporu pro zdravý
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rozvoj dospívajících a mladých lidí,
kteří se ocitají nebo mohou ocitnout
v obtížných životních situacích, nebo
jsou ohroženi sociálně nežádoucími
jevy. Zaměstnanci o svých aktivitách
pravidelně v tisku informují, provádějí
besedy na školách.
Stejně jako v předchozích letech
proběhne jednání na téma Blatná – bezpečné město. Zastupitelé města, zástupci bezpečnostních složek, pedagogičtí
pracovníci, poskytovatelé sociálních
služeb, zaměstnanci městského úřadu
a v neposlední řadě veřejnost budou
diskutovat o rizikových lokalitách
ve městě. Srdečně Vás zvu na avízovanou akci.
Bc. Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality

Rada města Blatná

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích,
oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice
Požadavky pro výkon daného pracovního místa:
– splnění předpokladů stanovených v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických
pracovnících)
– získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle
ustanovení § 7 a § 8 zákona o pedagogických pracovnících
– délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky dle § 5 zákona o pedagogických pracovnících
– znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
– organizační a řídící schopnosti
– znalost práce na PC
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 7. 2017
Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, doručte nejpozději do 10. 3. 2017 městu
Blatná na adresu: Městský úřad Blatná, odbor finanční a školství, T.
G. Masaryka 322, 388 11 Blatná. Obálku označte heslem „Konkurs
– neotvírat“. Rozhodující je datum odeslání na poštovním razítku
nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce
na podatelně městského úřadu (T. G. Masaryka 322, Blatná). V případě
dotazů se obracejte na tel. 383416170 nebo 383416142.
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého
pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné
uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
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Placení místních poplatků v roce 2017
Obecně závazné vyhlášky města Blatná o místních poplatcích se pro rok 2017 nezměnily. Sazby
poplatku za odpad, který musí být uhrazen do 31.
5. běžného roku, a sazby poplatku za psy, který je
splatný 30. 6. běžného roku, zůstávají beze změny.
Stejně tak přiřazené variabilní symboly jsou stejné jako v loňském roce. Složenky proto nebudou
zasílány.
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 vyzvednout 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, stejně jako
v loňském roce.

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky
(originál, případně úředně ověřená kopie)
3. úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím
kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy
dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících (např. maturitní
vysvědčení, diplom s osvědčením o státní zkoušce nebo diplom
s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu
a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele
škol a školských zařízení)
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro
výkon pracovního místa ředitele, v souladu s § 5 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem (nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona
o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží
potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou
praxi vykonával, nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou)
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky
(originál, případně úředně ověřená kopie)
6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany
formátu A4)
7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých
dokladů

Zprávy

TS Blatná

Plošná deratizace v Blatné

Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s firmou
Profi-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení
zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel.
čísla. Firma Profi-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně
podrobné domluvy k zásahu.
Předpokládaný termín deratizace je polovina března letošního roku.
(pokrač. na str. 6)
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Plašná deratizace (pokr. ze str. 5)

Další derazitaci v letošním roce plánujeme na podzimní období.
Připomínáme základní rady, a nejčastější chyby, které přispívají
k množení hlodavců:
  1/ likvidace potravin splachováním do WC
  2/ likvidace potravin vyhazovaním do popelnic, místo do bioodpadu (zde ale upozorňujeme na to, že ne všechny nespotřebované
potraviny je možné vhazovat do bioodpadu, některý je tedy nutné
vhodit do popelnice, zde je nutné předcházení tomuto problému)
  3/ nepořádek kolem popelnic
  4/ krmení koček v okolí domu
  5/ v domácích malochovech (drůbeže, králíků, prasat ....) Majitel
nakrmí zvířectvo a odejde. Dochází pouze k malé spotřebě
domácím zvířectvem a zbytek spotřebuje potkaní kolonie.
Správně by chovatel měl počkat u krmení a po jeho skončení
potravu odnést a uchovat pro další použití
  6/ v okolí domů a především na sídlištích kontrolovat otvory
do země (nory) ve kterých žijí potkani. Takový nález ihned
hlásit, tak aby mohla být provedena deratizace
  7/ kontrolovat zabezpečení přístupu do domů, větracích a topných šachet
  8/ nemít nepořádek ve kterém by se potkani mohli ukrývat
  9/ kontrolovat uskladněné potraviny (brambory, jablka, krmení
pro zvířata) a sledovat výskyt trusu
10/ pokud má potkaní pár dobré podmínky, které mu zajistíme
nezodpovědným chováním, je schopen za jeden rok vyprodukovat neuvěřitelných 800 kusů potkanů !!!

Stavební práce v zimě

Jelikož venku vládne mrazivé počasí, nedají se provádět výstavby
ani opravy chodníků a komunikací v Blatné. Neznamená to však, že by
se nic nedělo. Neprobíhá-li právě zimní údržba, jsou prováděny různé
stavební práce a opravy v budovách, jejichž vlastníkem je většinou
Město Blatná.
V první polovině měsíce ledna byla provedena částečná oprava
podlah ve sklepních prostorách bytových domů čp. 731 a 1017. Podlahy byly srovnány a byla položena nová dlažba, díky níž budou mít
nájemníci snazší úklid těchto prostor.
Město Blatná je nyní novým vlastníkem ubytovny.
Aby byly veškeré prostory
ubytovny využívány, plánuje se, že se do přízemí
přestěhuje služebna Městské
policie Blatná. V současné době probíhají úpravy
dvou místností – oprava
a vymalování zdí, příprava
dostatečné elektroinstalace, dojde k výměně oken,
opravě podlah a sociálního zařízení. Strážníci tak získají nové větší
prostory pro svou činnost.
Na tř. J. P. Koubka se uvolnil byt v čp. 99. Jelikož je byt prázdný,
může nyní proběhnout jeho plánovaná rekonstrukce. Dojde k zateplení
bytu, a to zateplením podlah a zateplením stropů z půdy a k dalším
stavebním úpravám. V současné době byla na půdě rozebrána podlaha
a odstraněna výplň z pilin, která
byla mezi trámy. Piliny se nahradí
vatou a provede se opět dřevěný
záklop. Na zateplení podlah a stavební úpravy v bytě se zpracovává
dokumentace ve spolupráci s památkáři.
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Historie téměř detektivní.

K nejstaršímu artefaktu
muzea
Při budování stálé expozice mapující prehistorii Blatenska jsme
narazili na ojedinělý kamenný předmět. Na papírovém pytlíku stálo
pouze: „Broušená vrtaná sekera, neolit, Řiště“, což jen povzbudilo
naši zvědavost. Po vybalení artefaktu jsme došli k názoru, že se
jedná o kopytovitý sekeromlat, avšak do jaké doby jej přesně
zařadit, zůstávalo otázkou, neboť neolit v Čechách je v absolutní
chronologii ohraničen rokem 6000-4000 př. n. l. K čemu přesně
tento předmět pravděpodobně sloužil, odpovíme snad dnes v našem
krátkém příspěvku?
Neolit se vyznačoval zejména inovacemi v zemědělství a chovu dobytka.
Lidé pěstovali plodiny a chovali zvěř
na mléko, vlnu a maso. Nebylo již pro
ně nutné hledat si potravu v lesích, příp.
získávat většinu obživy lovem jako
v předchozím období, mezolitu. Neboť
obdělávání půdy vyžadovalo delší čas,
stavěli si tito lidé pevné stálé příbytky
ze dřeva a hlíny. Takto náročné stavby
a formy obživy si vyžadovaly také komKamenný neolitický sekeroplikovanější
sociální stratifikaci jednotlimlat, Řiště.
vých osad. Nelze zde mluvit o městských
státech, ale spíš kmenech, kde vládli muži schopní ubránit osadu
a obdělávat pole. Mluvíme-li o obraně, musíme připomenout, že tato
civilizace neznala kov, a tudíž jejich zbraně i nástroje byly převážně
z hlíny, kosti a kamene. Do této sféry patří i náš nalezený artefakt,
který pravděpodobně dle stupně opotřebování sloužil jako zbraň.
Náročnost vytvoření takového broušeného předmětu z něj činila
vzácnost, a proto se nemůžeme divit nízkému počtu nálezů kopytovitých sekeromlatů oproti keramice v Čechách. Vrtání kamenných
předmětů se objevuje častěji v mladším neolitu u vypíchané kultury,
přesněji ve stupni III. Ten je dle archeologů v Čechách ohraničen
v absolutní chronologii léty 4900-4800 př. n. l. Náš sekeromlat má
výšku 22,5 cm a šířku 5 cm. Byl vytvořen z lyditu, což je silicit
vyskytující se i zde v jižních Čechách. Otvor uvnitř má průměr
3 cm. Podle paní Jitky Křivancové, místní sochařky, je možné
dosáhnout takto hladkého povrchu třením dvou kamenů o sebe.
Předmět získá hladký povrch a lesk. Je to ovšem velice zdlouhavý
proces a obdobně probíhá i jeho vrtání.
Náš zmíněný artefakt je tedy cca 6900 let starý. Jedná se o zbraň,
o jakýsi symbol moci lidu vypíchané kultury. Není možné tedy očekávat nějaké větší opotřebení, protože se s ním nesekalo do dřeva,
hlíny a ani do kamene. Proražená lebka či zlámané kosti jen stěží
zanechají stopy na kamenné zbrani, která je ze silicitu složeného
z křemene. O sídlišti v okolí nálezu nic nevíme, a tudíž se zde mohl
ztratit při nějaké větší půtce mezi kmeny. Náčelník možná padl,
a tudíž si svou zbraň již neodnesl. I tak je tento artefakt důkazem
zručnosti primitivních neolitických kultur, které jsou územně
s námi svázány. Nejen tyto, ale i další taje archeologie budete moci
shlédnout 28. 2. v 17:00 v Městském muzeu Blatná při prezentaci
první části stálé expozice. Těšíme se na vás.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Ročník 28 (38)

Blatná 3. února 2017

Den moderních informačních
technologií v SOŠ Blatná
V pátek 20. ledna 2017 proběhl ve Střední odborné škole Blatná
zatím poslední den otevřených dveří tentokrát se zaměřením na moderní informační technologie. Několik desítek zájemců z devátého
ale někdy již z osmého ročníku základních škol z Blatenska i ze
vzdálenějších měst a obcí mnohdy i s rodiči navštívilo areál SOŠ
Blatná a prohlédlo si nejen běžné i odborné učebny, přednáškový sál,
tělocvičnu s posilovnou, jídelnu, domov mládeže, ale také ukázky
odborných žákovských projektů a IT vybavení i výrobků využívaných
a vznikajících během studia obou IT oborů. Zájemci se samozřejmě
informovali i o ekonomickém oboru Obchodní akademie, v Blatné

zaměřeném mimo jiné na maximální uživatelské využití počítačů
a zejména na marketing a management, samozřejmě i s výukou dvou
cizích jazyků a kvalitní přípravou na státnice z psaní na klávesnici
i na dokonalé zvládnutí vedení účetnictví. Zaměření ukázek při tomto
dnu otevřených dveří ale jistě zaujalo zejména zájemce o dva technické
obory: elektrotechnický „hardwarový“ obor Elektronické počítače
a „softwarovější“ obor Informační technologie. Návštěvníky zaujaly ukázky programování i vlastní konstrukce robotů, programování
CNC strojů i 3D tiskárny, ve škole naprogramované hry a aplikace
na tablety a chytré telefony, ukázky zpracování fotografií a videa nebo
jen zasportování si před projekcí ve hře Kinect. Zájemce o studium
i žáky blatenských ZŠ pravidelně navštěvující páteční počítačový
kroužek v SOŠ asi nejvíce bavila praktická ukázka 3D VIRTUÁLNÍ
REALITY včetně možnosti proletět se s pomocí špičkových 3D brýlí
umělou krajinou a galerií, kterou předvedl host Jan Freiberg, kurátor
volyňské Galerie Na shledanou, spolu s architektem virtuální reality
Vojtěchem Radou. Tuto ukázku již v prosinci viděli i současní žáci IT
oborů školy. Informační výstavkou v jedné z učeben se prezentovala
i blatenská elektrotechnická firma VISHAY. S mnoha dalšími firmami
SOŠ Blatná spolupracuje i při zajišťování odborných praxí.
Podrobné informace o oborech i o přijímacím řízení včetně
kritérií přijímání najdou zájemci také na webu školy WWW.
BLEK.CZ, kde jsou i kontakty, na kterých si případně lze domluvit prohlídku školy i na kterýkoli další pracovní den. Protože
na všechny školy v ČR s maturitními obory se počínaje jarem 2017
přijímá s povinným vykonáním „jednotných přijímacích testů“ z češtiny a z matematiky, byla během dne otevřených dveří poskytnuta
i konzultace k obsahu staršího loňského cvičného testu (umístěného již
nyní na webu cermat.cz). Nové ilustrační ukázky „Cermat“ zpřístupnil
středním školám koncem ledna (a veřejně je vyvěsí až v půli února).
SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v ko-
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mentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů
(a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného
kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z ČEŠTINY
byl v sobotu 28. ledna 2017 od 9:00 do cca 12:00, ale po dohodě s více
než dvaceti účastníky proběhnou ještě další doplňující konzultace –
informace o termínu najdete na webu www.blek.cz (účastníci kurzu je
obdrží i přímo na poskytnuté kontakty). PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z MATEMATIKY je o pololetních prázdninách
v PÁTEK 3. února 2017 od 9:00 (do cca 12:00), pravděpodobně rovněž
proběhne ještě dodatečná konzultace, sledujte web školy.
Petr Pavlík

Růže pro dříve narozené
Lom - Pan Václav Kafka st. z Lomu se na sedmdesátku necítí. Přesto mu běh života sedmý křížek na hřbet 7. prosince udělal.
K významnému životnímu jubileu mu popřáli vedle rodiny zástupci
Obecního úřadu i zdejšího Sboru dobrovolných hasičů.
Pan Václav Kafka st. v minulosti pracoval v místním obecním
zastupitelstvu, u hasičské organizace zastával funkci pokladníka.
Za jeho cenné a nezištné služby rozvoji mateřské obce a udržování
tradic mu bylo mnohokrát vysloveno poděkování a projeveno uznání.
Lidé v obci Lom i přilehlých osadách Neradov a Míreč ho vždycky
měli rádi a vážili si ho pro jeho upřímnou, přímočarou povahu.
Sedmdesátiletý jubilant vychutnává stále život plnými doušky.
Podniká dlouhé procházky přírodou, pravidelně s kamarády v nedalekých Radobytcích mastí karty. Energii, optimismus a elán by mohl
rozdávat i mladším, a to plnými hrstmi.
Ještě mnoho šťastných a pohodových let na hranici magické stovky,
pevné zdraví a mnoho lásky a úcty od svých nejbližších, milý oslavenče
Vladimír Šavrda

Občané Mačkova se mohli jít klouzat.
A také to udělali.

Mačkov - Nejen česká hokejová reprezentace má své „Nagano“.
Své „Nagano“ mají i mačkovští hokejoví amatéři, a to dokonce dvakrát do roka - v březnu a prosinci. Tehdy se s požehnáním Obecního
úřadu chodí klouzat do Strakonic na umělou ledovou plochu. Přitom
se hraje i hokej.
Zájem je nevídaný. Letos se svými vozy vyrazilo 26. prosince
klouzat na 45 mačkovských a náramně si to užívali. Obecní kasa všem
zaplatila půldruhé hodiny volné zábavy v ledovém království.
Mačkovským zima nevadí. U nich se občané královsky baví za každého počasí. Stačí mít dobré nápady a chuť.

V Mačkově si vyčistili hlavy po Silvestru
pochodem
Mačkov - Silvestr je den, který bývá pro člověka velice náročný.
Pro někoho víc, pro někoho méně. Nejvíc trpí hlava.
V Mačkově se letos rozhodli si vyčistit hlavy na Nový rok pochodem. Počasí bylo ideální, sluneční paprsky k delší procházce přímo
vybízely. A tak si to hodinu po poledni z mačkovské návsi namířilo
osmnáct „nezničených“ jedinců na trasu Jindřichovice- Lažánky- Blatenka- Vrtišov a zpět. Hezké odpoledne si mačkovští zpříjemnili čajem
v hostinci v Lažánkách.
Vladimír Šavrda
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Ještě jednou ke stravování důchodců v našem domově pro seniory
V posledních dvou číslech BL jsme si
s paní starostkou vyjasnili některé skutečnosti
týkající se stravování docházejících důchodců
do Domova pro seniory. V žádném případě se
nechci vracet k diskuzi o financování CKVB
a zřízení „Íčka“, kde se můj názor rozchází
s názorem paní starostky a pravděpodobně
i s názory většiny zastupitelů. Vycházel jsem
z konkrétních čísel a z dostupných informací jiných, nám velikostí podobných měst.
Na můj článek jsem se setkal s odezvou celé
řady spoluobčanů, ale víte co mne opravdu
mrzí? Že naprostá většina jejich připomínek
se týkala kultury, a ne toho co bylo mojí prvořadou snahou, tj. pomoci důchodcům zajistit
pro ně vhodný a dostupný způsob stravování.
K samotnému stravování docházejících
důchodců: v prvé řadě se omlouvám za naši
úvahu, že tato opatření jsou prováděna proto, aby byla naplněna činnost pečovatelské

služby, což nebylo a není pravda. Celá
obědová kauza byla nastartována říjnovým
zdražením obědů o 25 % se zdůvodněním,
že toto navýšení ceny je z důvodu dotačních
podmínek a ze ztrátovosti. Proto jsem napsal
článek do BL s žádostí o posouzení možnosti
dotace ze strany radnice. Následující týdny se
nic nedělo, pouze od řadových zaměstnanců
DS prosakovaly informace o plánovaných
změnách při donášce obědů.
Až v polovině prosince bylo dotčeným
důchodcům oznámeno, že tato služba pro
ně k 1.1.2017 končí a že si mohou objednat
dovážení obědů od pečovatelské služby. Těm
důchodcům, kteří chodili na obědy do jídelny
DS, byla informace o ukončení možnosti
stravování prakticky neoficielně sdělena
týden před Vánocemi. Důvod nedokázal
nikdo ze zaměstnanců vysvětlit, odkazovali
nás na paní ředitelku, která nebyla v té době

přítomna. S paní ředitelkou jsme se setkali
ve středu 21.prosince a zde musíme uznat,
že nám byly pečlivě a srozumitelně vysvětleny důvody vedoucí k pro nás nepříznivým
dopadům. Kdyby tyto informace o plánovaných změnách a důvodech byly zveřejněny
včas, nemuselo k naší diskuzi na stránkách
BL vůbec dojít. Takže informovanost ano,
ale hodně pozdě. A ještě malá připomínka.
Při výše zmiňovaném jednání s paní ředitelkou bylo nám důchodcům , kteří chodíme
na obědy do jídelny DS slíbeno, že nám toto
bude i nadále umožněno, a to na základě
smlouvy uzavřené s pečovatelskou službou.
Tato smlouva s námi byla po několika dnech
uzavřena, ale bohužel pouze na dobu dvou
měsíců se sdělením, že v této době si máme
zajistit jiný způsob stravování. Nepotěšilo
nás to, nicméně i za ty dva měsíce děkujeme.
Petr Novotný

Rodina emeritního senátora Josefa Kalbáče měla odnepaměti krásné vztahy
s venkovskou šlechtou Battagliů z Bratronic. To přetrvalo i komunistickou totalitu.
Smrt je neúprosná kmotra a na cestu,
z níž není návratu, už vyprovodila všechny
příslušníky rodu Battagliů z Bratronic. Zbyly
jen vzpomínky na obyvatele romantického
zámku, který by sám mohl hodně co vyprávět. Protože je
však jen němým svědkem
starých zlatých
časů, vyprávět
musí lidé. Pamětníci. Jedním
z těch, jejichž
vyprávění nemůže být zpochybněno, je
emeritní senátor
ing. Josef Kalbáč z TřebohosRomantická idylka starých
tic.
Velký přítel
časů na bratronickém zámku.
Starý pan baron Kvído se
venkova, dobrý
svým synem Christiánem.
křesťan a ryzí
vlastenec, který nikdy nezapomněl na svůj
selský původ. Vedle toho také někdejší poradce českého prezidenta Václava Klause
a přednosta Okresního úřadu ve Strakonicích.
Jeho rodina měla odnepaměti s bratronickými
barony velmi vřelé vztahy. Ty neochladly ani
za bolševické totality, kdy vládnoucí režim pohlížel na Battagliovy skrz prsty coby „feudální
vykořisťovatele pracujícího lidu“. Nejslavnějšího člena jihočeské větve italské vojenské
šlechty Christiana dokonce komunisté uvrhli
do březnického žaláře. Po statečném vystoupení bratronických obyvatel na jeho podporu
ho sice z vězení propustili, ale degradovali

vzdělaného muže, ovládajícího několik cizích
jazyků, na závozníka a pomocného dělníka.
Zámek v Bratronicích byl pochopitelně
po puči v roce 1948 zkonfiskován, stejně jako
celé přilehlé hospodářství. Battagliovi sice
mohli na rodinném sídle nadále bydlet jako
„nutné zlo“, ale soudruzi jim život na zámku
ztrpčovali, jak mohli. Tohle si vůči šlechticům
původem i duchem nedovolili ani nacisté
během protektorátu.
„Byli to vzácní a pokorní lidé,“ vyslovuje
se k jejich světlé památce s úctou Josef Kalbáč, „Starý pan baron Quido Battaglia, když
někomu na jeho panství vyhořelo stavení,
věnoval nešťastníkovi zdarma dřevo na krov
ze svých lesů. „Koho sežehnou plameny, tomu
je nutno podat pomocnou ruku,“ říkával. Roku
1935 mimo jiné také daroval dřevo na kostelík v Zadních Zborovicích.“ Velmi lidsky
a vstřícně se Quido Battaglia choval vůči
svým „oddaným poddaným“ i při podzimních
výlovech rybníků. „Jako chlapec jsem se u nás
v Třebohosticích výlovů účastnil,“ vzpomíná
Josef Kalbáč, „Starý pan baron stál vždycky
na hrázi a osobně rybolov řídil. Nikdy nezapomněl dát pokyn, aby hospodářům, jimž
voda zasahovala na pozemky, byly dáni ti
největší kapři. Jednalo se o rodiny Kalbáčů
a Šimsů. Tohle bylo železné pravidlo, které
se každoročně dodržovalo. Tomu ale odzvonil
umíráček, když začala vodní plochy obhospodařovat Vodní správa. To už pak chalupníci
nedostali nic.“
Mimochodem - mí předci jako formani
vozili slovené ryby do Blatné,“ dává tuto historickou skutečnost k lepšímu Josef Kalbáč.

Po bouřlivém roce 1945 se dědeček Josefa
Kalbáče coby starosta a radní obce setkával
s baronem Quidem velmi často u nich na statku: „Spolu prohlíželi mapy, protože v té době
docházelo k záboru velkostatků. Babička pana
barona vždycky pohostila, jak mohla nejlépe.
Strašně mu chutnaly naše lívance- nemohl si je
vynachválit! O jeho vrozené skromnosti svědčilo, že se vždycky v naší světnici ohrazoval
proti oslovení „pane barone“. „Jaképak copak,
říkejte mi pane Quido,“ prosil babičku. A ta
opáčila: „Vy mě zase panímámo nebo teto!“
Starý pan baron i můj děda František
dobře věděli, že z lesů a luk je malý výdělek.
Skutečnou obživu přinášelo hospodaření
na polích a rybnících.“
Battagliovi byli rodem houževnatým
a nezlomným. Stejně jako jejich předci, kteří
krváceli na bojištích. Bratroničtí baroni museli
čelit nepřízni osudu. Zejména paní baronka
Gizela, kterou upoutalo na lože zlé deformující revma. „Já je s Quidem ještě pamatuji,
jak cválali svým panstvím na koních. Paní
Gizela byla velmi půvabná a laskavá žena.
A také velmi vzdělaná. Bohužel choroba ji
postupně paralyzovala, až ulehla nadobro. Ani
potom neztratila zájem o to, co se děje venku
na vsích. První cesta každé nové maminky
vedla do bratronického zámku k posteli paní
baronky Gizely, která nového obyvatele přivítala do života a pochovala v láskyplné, mateřské náruči,“ nebrání se dojetí Josef Kalbáč.
Srdce paní baronky Gizely dotlouklo roku
1956. Bylo jí 68 let. Její manžel Quido ji přežil
o šest let. V květnu roku 1962 jako devětaosmdesátiletý stařec, trpící na sklonku života
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silnou sklerózou, vyšel naposledy do svých
polí. Tedy myslel si, že mu ještě patří. Našli
ho až po několika dnech. Půda okolo byla rozrytá baronovou holí- zřejmě musel před smrtí
bojovat o život jako lev. Bohužel marně- smrt
zvítězila. Jeho syn Christian oznámil v Blatné
kamarádovi, kterého potkal na náměstí, zprávu o skonu starého pána velmi zvláštním způsobem. „Táta udělal prů…“, pronesl neurčitě.
„Co on mohl provést ?“, nevěřil vlastním uším
kamarád. „On umřel,“ zaznělo bezduše. To
ještě Christian netušil, že jednou na oznámení
o jeho smrti bude podobně zvláštně reagovat
poslední žijící člen rodiny- sestra Blanka.
Asi se tím tito dobří a čistí lidé chránili před
přemírou smutku a bolesti.
Čas rány zhojil a plynul dál. Na zámku
zůstali Christian a Blanka- poslední potomci
jihočeské větve slavného rodu. Protože nikdy
neměli děti, odnož později vymřela a tím
zemřel i jeden nadobyčejně poutavý a pestrý
životní příběh, který částečně ve svých dílech
zvěčnil slavný spisovatel Ota Pavel.
Christian stejně jako jeho otec zůstal
věrným přítelem rodiny Kalbáčů v Třebohosticích a při svých cyklistických trénincích se
u nich v hospodářství nezřídka stavěl. „Jednou
zase projel našimi vraty a zrovna maminka
vycházela ze stáje. „Máte žízeň, viďte ?“, hned
vítala zpoceného sportovce. Christian požádal
o sedlé mléko a okamžitě ho s chutí vypil.
„Pane barone, vy jednou na tom kole zemřete,“ oslovila ho tenkrát starostlivě maminka.
Christian se záhadně usmál a odpověděl:
„Bude to pro mě čest, věřte mi! Smrt na kole je
pro mě smrtí vznešenou. Raději to než abych
umíral na šibenici jako sprostý zločinec!“,
vrací se do minulosti Josef Kalbáč.
„Jednou nás jako školáky Christian vyhecoval, abychom si to s ním rozdali na kole.
Prý: „Dáme si závod!“ Jen několik minut a fenomenální borec nás s ohromným náskokem
„utrhl“ a pak nám, zchváceným a udýchaným
bačkorám, zamával, než zmizel za obzorem,“

Blatná 3. února 2017

usmívá se s podivným leskem v očích selský
synek, který je hospodaření věrný doposud.
Následně se oči Josefa Kalbáče zakalí: „A takovému panu cyklistovi, který byl pro svou
skvělou formu nominován na „Závod míru“,
komunisti pro jeho šlechtický původ start zakázali. Nedokázali se prostě na něho podívat
jako na sportovní hvězdu, ale jen jako na feudála- údajného nepřítele lidově demokratického zřízení! Christian se ale stejně zapsal
zlatým písmem do sportovní historie a stal
se legendou. Už jen kvůli tomu, že startoval
25 krát na závodu Praha - Karlovy Vary - Praha, což nedokázal nikdo před ním ani po něm.“
Christian Battaglia se velice radoval z vývoje po listopadu 1989. „Ať se lidé chovají
k sobě tak nádherně jako bratroničtí občané
k nám, když nás komunisti vyvlastnili,“ přál
si prý toužebně. Zemřel dříve, než se mohl
dočkat trpkého zklamání a tak, jak mu mnoho
přátel prorokovalo- na kole. Stalo se to 24.
srpna 1991, když se vracel s kamarády ze
Strakonic domů. U lesa „Tisovíku“ vystoupila
náhle do vozovky ohyzdná kmotra s kosou
v černém rubáši a srazila cyklistického bohatýra k zemi. Srdeční kolaps byl tak fatální, že
z baronova těla vyprchal život během několika krátkých minut. Sestra Blanka reagovala
na zprávu o bratrově skonu tím, že se otočila
a zastavila hodiny v hale zámečku. Navždy.
Christian Battaglia opustil tento svět tak, jak
si i on sám přál. „Nedokážu si představit, že
budu bezmocně a dlouho umírat v posteli
a komunističtí paraziti budou okolo mě zatím
rozkrádat náš majetek,“ svěřoval se často se
svými obavami nejbližším lidem.
Může to znít divně, ale Christian zemřel
právě včas. Včas, aby nebyl svědkem nových
svinstev a křivd, které začali páchat po krátkém závanu svobody titíž lidé, co sloužili jím
opovrhovanému komunistickému režimu.
Mraky se stáhly i nad rodným zámečkem
v Bratronicích. Několikrát se stal terčem
nájezdu kriminálních živlů. Co neukradly

V Hajanech měly premiéru
adventní trhy

Hajany - Kulturní pracovnice Obecního úřadu v Hajanech Hana
Gregorová připravila za podpory tamní samosprávy pro své spoluobčany milé překvapení v podobě prvních adventních trhů. Prodávajícím
byla poskytnuta plocha uvnitř budovy Obecního úřadu, která jinak
slouží jako společenský sál. Dva z nich dobrovolně vzali zavděk
venkovním prostorem před vchodem, kde se však museli „vytápět“
horkým čajem, protože zrovna udeřila paní zima.
Jedním z nich byl i výrobce keramiky, který sem vážil téměř stokilometrovou cestu. Hrnčířskému řemeslu se prý věnuje už přes dvacet
let: „Objíždím trhy a jarmarky co možná nejvíc, protože obchodníci
přestávají fungovat a tudíž brát ode mě zboží. Stále se snažím nabízet
do kamenných prodejen, ale krize se dívá z každého kouta.“ K umělecké profesi prý měl sklony odmala: „Hleděl jsem i jinak na přírodu,
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oni, „odklonili“ si do svých domovů někteří
„dobří Češi“. „Kdybyste jen věděl, co všechno
se z našeho zámku ztratilo a jaká individua
si na nás pomohla,“ svěřila se paní Blanka
za svého života jednomu z cyklistických přátel
jejich rodiny z Blatné. Traduje se historka, kdy
dva ctihodní jedinci na tyči přenášeli po silnici křišťálový lustr. Tyč tehdy náhle praskla
a chlouba bratronického mobiliáře se roztříštila na tisíce kousků. Že by boží varování ?
Kdyby se alespoň některé „třinácté komnaty“
pohotových šikulů podařilo odemknout, asi by
se příbuzní rodiny Battagliů nestačili divit!
Ale kde není žalobce, není také soudce.
Blanka Battagliová se dožila nejvyššího
věku. I ona vynikla jako fenomenální cyklistka. Když ji, přezdívanou „Postrach Alp“,
srazil v Blatné automobil a ona musela slibnou
kariéru navždy přerušit, doprovázela alespoň
na cyklistické závody svého bratra Christiana
jako trenérka a pomocná síla. V průběhu svého
pestrého života kupříkladu kopala také hroby
v nedalekém Záboří. Podzim života strávila
v domově pro seniory nejprve v Lažanech,
poté v Blatné. Bohužel téměř nepohyblivátedy přesně v tak útrpném setrvávání, kterého
se bál její bratr Christian a které postihlo její
matku Gizelu. Dobrá křesťanka s modrou krví
zesnula 7. ledna 2005 v požehnaném věku 94
let. „Je smutné být posledním tak slavného
rodu,“ posteskl si ve filmovém zpracování
života Petra Voka jeho herecký představitel
Martin Růžek. Možná by tato slova vyřkla
na prahu smrti i paní Blanka a tím učinila
očekávanou tečku za existencí jedné dynastie.
Neučinila tak. Snad jí v tom zabránily černé
perutě, spíše ale vrozená rodová pokora a odříkání se velkých gest.
Battagliové si nikdy nestěžovali, byli
skromní až asketičtí, svá trápení nesli vždycky
statečně a sami jako Ježíš Kristus svůj kříž.
Byli prostě bojovníky za všech okolností.
Vladimír Šavrda

jinak, než třeba sedlák či horník. Původně jsem se vyučil geologem,
naplnil jsem i rčení : „Co Čech, to muzikant“. Nejlepší školou je podle
něho praxe: „Já teď třeba točím polotovary pro studenty FAMU a troufám si tvrdit, že jsem získal cennější zkušenosti než ostatní keramici.“
S prodejem svého sortimentu na hajanské půdě nebyl a ani nemohl
být spokojen: „Je to bída ! Nevydělal jsem skoro ani na benzín!,“
konstatoval suše při balení keramiky.
V prvním patře rozbalila svou nabídku v podobě dřevěných doplňků
paní Jitka Janečková s manželem. Trvale žijí v pražských Olšanech.
„Všechno jsem se naučila během mateřské dovolené. To už je patnáct
let ! Manžel mi vypomůže s hrubší prací- nařeže, nabrousí… Jinak
zhruba pět let celoročně šiju kabelky,“ říká sympatická živnostnice.
Na premiérový hajanský adventní trh dorazilo dvanáct prodejců.
Důležité je, že byla vypuštěna první vlaštovka a s postupem času jistě
dozná obecní novinka dalšího rozkvětu a rozmanitosti. Advent má
přece magickou moc a Hajany jsou přitažlivou lokalitou.
Vladimír Šavrda
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ
V minulém vydání na studentská léta vzpomínal TOMÁŠ BLÁHA, dnes je to
Ing. TOMÁŠ POLAN ze Strakonic.

Dotazník

na těchto strojích ve Evropě, státech bývalé
Jugoslávie, Severní Africe.
Jaký obor jste
na naší škole studoval a v kterém
roce jste maturoval? Jaká je Vaše
studijní a pracovní
historie, co je náplní Vaší práce?

Studoval jsem Ekonomiku zemědělství
a výživy, maturita v roce 2001. Po té jsem
byl jeden rok na Jazykové škole ve Volyni zakončená státní zkouškou z angličtiny. Dále
jsem pokračoval na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně-ekonomická fakulta
zakončená státní zkouškou a obdržením titulu
Bc. a následně Ing. ☺
Po vysoké škole odjezd na pracovní
a poznávací cestu na Nový Zéland a po návratu nástup do nadnárodní firmy s pobočkou
ve Strakonicích. Naše firma vyrábí a dodává
plastová síta pro výrobu papíru, celulózy
a dále technické tkaniny pro čistírny odpadních vod. Zde pracuji od roku 2008 jako
obchodní a servisní technik se zaměřením
na prodej sít na papírenské stroje + měření

Které předměty jste měl ve škole rád, případně které Vás ovlivnily při výběru povolání?
Měl jsem rád předměty týkající se zemědělství, přírody, tělocvik a také anglický jazyk.
Silný dojem v dobrém slova smyslu ve mně
zanechal osobitý styl p. Švehly v předmětu
Účetnictví J. Určitě mě ovlivnila výuka angl.
jazyka s paní Koubkovou a díky tomu jsme
ve 4. ročníku se spolužákem odjeli na prázdniny do Ameriky. A ještě abych nezapomněl
Technika administrativy s panem Milotou
– psaní všemi deseti je v dnešní době velmi
praktické.
Poraďte prosím našim stávajícím studentům,
na co by se měli zaměřit, aby byli konkurenceschopní mezi ostatními absolventy.
Jelikož v současné práci hodně cestuji,
tak určitě jazyky – minimálně 2 cizí jazyky slovem i písmem jsou velkou výhodou
v dnešní době.
Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco,
co byste změnil, případně něco, co zvlášť
oceňujete?
Neměl jsem velká očekávání – nevěděl
jsem, co mě čeká. ☺ O to víc jsem byl mile

Herečka Valérie Zawadská pokřtila novou pamětní knihu Hajan
Hajany - Předně sem zamířila hvězda
uměleckého nebe Valérie Zawadská na plánovanou besedu s občany. Vynikající herečka,
dabérka a recitátorka byla po delší odmlce
první slavnou osobností, která do této vesnice
zavítala.
Když se ve večerních hodinách sál místního hostince zaplnil čtyřiceti nadšenými
fanoušky a fanynkami lidové umělkyně,
přišel druhý slavnostní okamžik. Starosta
obce Miroslav Bláha představil veřejně novou
pamětní knihu Hajan. Šlo o nádherný exemplář, vázaný v pravé kůži. A samozřejmě ho
pokřtila právě Valérie Zawadská, která na žádost Miroslava Bláhy vepsala na titulní stranu
srdečné věnování, korunované autogramem.
A pak už následující dvě hodiny patřily otázkám a odpovědím. Úvodní dotaz
směřoval na postavu z „ Ordinace v růžové
zahradě“- drsnou majitelku kamiónové firmy
Babákovou, která Valérii Zawadské přinesla
novou vlnu popularity. „ No, jestlipak jsem
to nečekala !,“ zareagoval pobaveně milý

host hajanského posezení. A pak posluchače
provedla historií i současností obsazení své
osoby do této role pěkně od A až do Z. Diváky také kupříkladu zajímal vztah herečky
ke Strakonicku. „ Máme s manželem už léta
chalupu v Cehnicích a s tamními obyvateli
jsme se velice pěkně sžili,“ řekla mimo jiné
Valérie Zawadská.
Že umí navazovat družbu s dobrými lidmi
se ukázalo i tady v Hajanech. Po skončení
besedy spojené s autogramiádou se minimálně polovina přítomných usadila v blízkosti
pozvané umělkyně a rozproudilo se povídání
z očí do očí- neformální, neorganizované,
přátelské. To se protáhlo, protože paní Valérie
dokázala svůj fanklub teď zaujmout snad ještě
víc než na place. Hajanským imponovala především skromnost první dámy dabingu a její
smysl pro humor, kořeněný zásadou „ Co
na srdci, to na jazyku“. Takže před odjezdem
paní Valérie na chalupu do Cehnic už byla
tato umělkyně „ hajanská“. Dokonce přislíbila
místním hasičům účast na jejich letní soutěži
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překvapen parádním vybavením školy, tělocvičen, spolužáky, internátem…
Takže musím říct, že předčila moje očekávání.
Určitě bych dal více vyučovacích hodin
na jazyky včetně rodilých mluvčích.
Na co rád vzpomínáte?
Nejvíce na chmelové brigády. Bylo tam
skvěle a byl to nejlepší team building! Jel
bych zas a rád!
Jaké země jste služebně navštívil? – otázka
pouze pro ty, kteří služebně cestují
Někdy to byla návštěva jen jeden den v té
dané zemi, někdy celý týden, některé země
velmi často.
Belgie, Německo, Maďarsko, Slovensko,
Polsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Makedonie, Itálie, Turecko, Sýrie, Libanon, Egypt, Maroko,
Tunis, Alžír, Indonésie, Vietnam, Thajsko.
My studenty učíme, že úspěch není tak zcela
měřitelný. Pro každého může znamenat něco
jiného. Co vy považujete za osobní úspěch?
Dělat práci, která Vás baví.

Maturní tablo.

Co byste popřál svým
bývalým učitelům a naším žákům?
Učitelům bych popřál pevné nervy a trpělivost a žákům přeji
ať si užívají to parádní
období na které teď
všichni rádi vzpomínáme.
H.K.

v nočním požárním útoku , samozřejmě
na pozici čestného hosta s čestným úkolem
předávat trofeje.
Takže jednoho patrona z uměleckého světa už Hajany mají. Jistě není poslední, protože
v této obci žijí dobrosrdeční a přátelští občané.
Kulturní kalendář se v obci otáčí zdárně- takže
kdo bude další ?
Vladimír Šavrda

PODĚKOVÁNÍ
dovolte mi, prosím, touto cestou vyjádřit poděkování VŠEM zaměstnancům
Domova pro seniory v Blatné.
Poděkovat za jejich laskovou péči,
za obětavost, ochotu a vlídný přístup ke klientům. Nejen za profesionální přístup při
ošetřování, ale též za vytvoření rodinného
prostředí, za propojení potřeb a přání našich milovaných.

Rodina Češkova
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u l t u r n í k a l e n d á ř

Akce
5. 2. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
CIRKUS ŽEBŘÍK

Velký sál, Komunitní centrum
Několik starých vyřazených loutek se
přidá k potulnému komediantovi, který
se toulá světem sám, aby založili svůj
vlastní cirkus a zahráli tak své poslední
představení a rozveselili smutnou princeznu...“Toto není pohádka, toto je pravda
pravdoucí...“

10. 2. PÁTEK | 19:00 |

PÍSNĚ S LOUTNOU: HUDBA SHAKESPEAROVY DOBY A NOVÉ PÍSNĚ NA
SHAKESPEAROVY VERŠE

Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Tentokrát Shakespeare ne na divadelních
prknech, ale v písních. Na loutnu zahraje
Brian Wright a zpěvem jej doprovodí Jarmila Chaloupková. Předprodej: infocentrum,
recepce muzea, www.ckvb.cz

11. 2. SOBOTA | 21:00 |

Hudebníci: JAN WDOWYCZYN /
URBÁNEK & MOUREK

Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

14. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

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

DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadelní fast food s M. Táborským,
J. Vondráčkem a M. Matejkou
Že neznáte Shakespearovo dílo a nemáte
čas se mu ani věnovat? Nevadí! Naštěstí
existuje Divadlo V Dlouhé a 3 excelentní
herci, kteří představí Shakespearovo souborné dílo v pouhých 120 minutách. A že
je to dílo objemné: 37 her a 154 sonetů.
Věřte, že z divadla neodejdou ti stejní lidé,
kteří do něj přišli, ale shakespearologové
na úrovni. Nevěříte? Přijďte a uvěříte! Navíc - Shakespeara výhodněji nikde jinde
nekoupíte.
Jan Vondráček, Miroslav Táborský a Martin Matejka se na jevišti mrcasí do všech
možných i nemožných shakespearovských
postav. Berou útokem sedmatřicítku mistrových děl: hopem, někdy i hip hopem.
Zdeněk Kaloč před měsícem uspal diváky v
Opavě tříapůlhodinovým Romeem, a to už
je i na Slezany trochu moc. Ti tři ho stihli i s
Julií za sedm minut.
Othello jako „rapík“ nemá chybu. Mouřenín jede k vraždě jako po másle. Titus
Andronicus - kultivovaně lidožroutský televizní kulinářský kurz. Šestnáct komedii v
jedné. Macbeth ve skotštině včetně trestů

za vyslovení tabuizovaného jména zlosyna. Troilus a Kressida v plyšovém stylu.
Královražedné shrnutí všech Jindřichů, Richardů, ale i Leara v hokejovém reji...
A nakonec málem dietní, bezlebkový Hamlet. Táborský se konečně dočkal vysněné role. I když ostatní mu ji moc nepřáli,
takže inscenace skončila málem po 110
minutách. A tu Yorikovu lebku zapomněl
vystresovaný herec v zákulisí. Jako přídavek - Hamlet za 19 vteřin. A pak i pozpátku!
Vše v bláznivém tempu, a v rytmu televizních show. S ironií ke spotřebitelskému
quasikulturnímu konzumu s otravnými
happy moderátory; čím méně IQ, o to víc
makeupového sexappealu. Ti tři v desítkách rolí Shakespearova díla mají naštěstí
obojího na rozdávání.
Hravost, velká dávka zdravé improvizace,
elegantní aktualizace nad rámec textu autorů zastupujících americkou RSC (Reduced Shakespeare Company). Archandělé
hájící meči plamennými neposkvrněnost
Williamova díla budou mít samozřejmě
ze Souborného díla W. S. ve 120 minutách
nejméně šedesát minut zaražené větry.
Místo doporučení jeden postřeh. Nevím jak
kritici na premiéře, ale na první repríze pro
obyčejné milovníky divadla tleskali diváci
deset minut. Takže se ten Shakespeare s
přídavky protáhl na minut sto třicet. A potom věřte titulům. (J.P.Kříž, recenze, Právo)
Předprodej: infocentrum, recepce muzea,
www.ckvb.cz

18. 2. SOBOTA | 20:00 |

Kapely: VASILŮV RUBÁŠ + PATEROYE ROYE

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 2. SOBOTA | 21:00 |

Kapela: PUB ANIMALS a Dj SENS

Pořadatel a místo konání
Restaurace Prostor

19. 2. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
TEArTR RAJDO: O RYBÁŘI A RYBCE

Velký sál, Komunitní centrum
Autorská pohádka, která kombinuje prvky
loutkového /javajky/, činoherního, výtvarného a hudebního divadla, založeného na
komunikaci s dětmi. Co se může stát, když
člověk chce stále víc a víc a neví, kdy přestat? Pohádka na známé a velmi poučné
téma o neskromnosti, touze po bohatství,
ale také o velkých snech a přáních.

Kino
3. 2. PÁTEK | 20:00 |

KINO NASLEPO: ČESKÁ AMERICKÁ
KLASIKA vol. I

8. 2. STŘEDA | 19:00 |
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XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE

Akční / dobrodružný v původním znění
s titulky | USA 2017 | 105min | Nevhodný
mládeži do 12let | 120Kč

10. 2. PÁTEK | 20:00 |

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

Drama/romantický v původním znění s
titulky | USA 2017 | 117min | 140 Kč

12. 2. NEDĚLE | 15:00 |

LEGO BATMAN FILM

Animovaný/fantasy v českém znění | USA
2017 | 104min | Mládeži přístupný | 110 Kč

15. 2. STŘEDA | 19:00 |
SPOJENCI

Akční / drama / romantický / válečný v původním znění s titulky | USA 2016 | 124min
| Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč

17. 2. PÁTEK | 20:00 |
PATERSON

Drama/komedie v původním znění s titulky | USA / Německo / Francie 2016 | 118min
| Nevhodný mládeži do 12 let | 80 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

7. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a představujeme si časopisy naší knihovny

14. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a prohlížíme si
fotografie z našeho mládí

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

Komunitní centrum
3. 2. PÁTEK | 15:00 – 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY

Kavárna, KCAŽ
Zveme vás a vaše děti na další kreativní
tvoření se zvířátky. Tématem naší kreativní
dílničky bude paní Zima. Čeká vás odpoledne plné zábavy, vyrábění a chybět nebude ani další zvířecí maskot křeček Radost.
Vstup volný.

6. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE

Kavárna, KCAŽ
Relaxační podvečer s Michalem Štursou. S
sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Vstup dobrovolný. Zájemci
ať se hlásí na: mrazova@ckvb.cz nebo
604723646 do 3. února.

7. 2. ÚTERÝ | 09:30 – 11.00 |

PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ A
KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ

Kavárna, KCAŽ
Únorové téma je: Tekutá láska pro mé dítě

Číslo 2 / strana 12
– kojení a hormony. Vstupné: 40Kč (každý
pátý vstup zdarma). Lektorka: Markéta
Koubková, registrovaná porodní asistentka.

7. 2. ÚTERÝ | 18:00 |

CESTOPIS: PŘÍRODA STŘEDOMOŘÍ

Velký sál, KCAŽ
Další část volného cyklu Mgr. Josefa Šindeláře, tentokrát o krajině kolem Středozemního moře. Doplněno originálními filmy autora Jaro na Kypru a Rhodos – ostrov
slunce. Vstupné dobrovolné.

15. 2. STŘEDA | 18:00 |

LIDSKÉ VZTAHY A JEJICH PRAVÝ
VÝZNAM

Kavárna, KCAŽ
Jak tvořit ve vztazích harmonii a soulad.
Přednáška Dagmar Kubešové. Vstupné
dobrovolné.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
9. 2. | 18:00 | LINORYT
16. 2. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

16. 1. - 28. 2. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO PEŠLA |
FIGURY A OBLIČEJE
JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek

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

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 |
STŘEDY | 08:00-12:00 |
SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Blatná 3. února 2017
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová
tel. 606 655 713

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

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

Výstavy
Infocentrum, Blatná
Mozaika fotografií z NYC od člena fotoklubu KAMFO Blatná.

Těšte se
21. 2. – 23. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JAN JIROVEC/ ŠUNKA, ŠKVARKY,
STÉKAJÍCÍ SLEPENINY

21. února

25. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST

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

Něco o(d) nás
ZÁJEMCI O ANGLIČTINU,

ať už začátečníci nebo pokročilí, máte
možnost přihlásit se do středečních kurzů,
které navyšují svou kapacitu. Kurzy lektorují skvělé angličtinářky Bohunka Hermannová a Miluše Šindelářová a probíhají
ve velké klubovně Komunitního centra.
Cena lekce: 50 Kč/60min.

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

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK

ZÁROVEŇ
KTEŘÍ
NY,

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

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

Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé středy
| 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,

Městské muzeum Blatná
Návštěvníkům bude představena první
místnost stálé expozice Městského muzea
Blatná, zabývající se archeologií a pravěkem na Blatensku. Poprvé si prohlédnete
fotografickou prezentaci stavby stálé expozice, vizualizaci dalších částí a hlavně
první dokončenou místnost. Celou expozicí vás provede autorský tým. Vstup volný.

ZAČÍNÁME KONČIT | Sébastien Thiéry

LUBOŠ ŠVEJDA: BIG APPLE

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

NÁPRAVA ŘEČI

28. 2. ÚTERÝ | 17:00 |

3. 3. PÁTEK | 19:00 |

1. 2. – 31. 3.

Malá klubovna, KCAŽ

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773
232 343.

chusem - u Kaplanky, vyhlášení nejzajímavější masky
POZOR!POZOR!
Vyzýváme všechny, kteří by se rádi na masopustním průvodu podíleli, nechť nás
kontaktují na tel. 734 274 292 nebo na mail
sikorova@ckvb.cz. Masky jsou u nás k dispozici a rádi vám některé z nich zapůjčíme.

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ: PŘEDSTAVENÍ VEŘEJNOSTI

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY: úterý
v 17:00 v prostorách výstavy.
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12:00 – 12:45 | shromáždění masek
12:45 | představení tradičních masek průvodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem
před muzeem a následně MASOPUSTNÍ
PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-

HLEDÁME LEKTORY,
BY VEDLI KURZY: ŠPANĚLŠTIFRANCOUZŠTINY, ITALŠTINY.
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1. Ples
Města
Blatná
10. 3. 19:30
pátek
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K tanci a poslechu hrají:

Kanci paní nadlesní
taneční vystoupení +tombola
Velký sál + kavárna,

Komunitní centrum

Předprodej: infocentrum,
recepce Městského muzea Blatná
Vstupenky: 200/180 Kč sezení, 150 Kč stání
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Sport

Novoroční turnaj 2017
Čtvrteční trénink (19. 1.) skupiny mladších byl speciální. Mladí judisté si totiž vyzkoušeli na ostro závodní podmínky a mohli
tak ukázat, co se zatím naučili - proběhl další
ročník Novoročního turnaje. Při tomto turnaji
nezáleží jen na závodních dovednostech, ale
i na znalosti chvatů. Každý před svým zápasem totiž předvádí postupně dané dva chvaty
v postoji a jedno držení. Když se mi nepovede
zápas, mohu to dohnat skvěle provedeným
chvatem a naopak.
Trenéři po krátké rozcvičce rozdělili příchozí do čtyř skupin, podle váhy a závodních
zkušeností. Zápasy byly velmi vyrovnané
a předvedené chvaty nepostrádaly správnou
techniku. A jak to tedy celé skončilo?
Skupina 1
1. místo Šimon Kalužík
2. místo Jiří Mls
3. místo Lukáš Klásek
4. místo Jan Čadek
Skupina 2
1. místo Martin Navrátil
2. místo Ema Mlsová
3. místo Filip Španihel
4. místo Matěj Budoš

Skupina 3
1. místo Tomáš Schwarz
2. místo František Turek
3. místo Václav Turek
Skupina 4
1. místo Ondřej Doležal
2. místo Martin Fišer
3. místo Lukáš Šourek
4. místo Michael Havlan
5. místo Michal Chaloupka
Všem gratulujeme!!
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Blatná 3. února 2017
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„Hlavní je umět porazit sám sebe,“ říká úspěšný sběratel
trofejí na poli bojových sportů Marek Pohanka

Marka Pohanku /24 let/ ze Sedlice jako tehdejší úvod nebyl nejlepší, protože to může
malého kluka očaroval lední hokej. Tehdy člověku snadno stoupnout sláva do hlavy. Já
ještě netušil a ani tušit nemohl, že mu sudič- rozhodně nepatřil mezi nějaké extratalenty.
ky nad kolébkou určily jiný sportovní osud. Byl jsem buldok, který si všechno vydřel,“
„Já snil o pozici gólmana a nenechal jsem si charakterizuje sám sebe v minulém čase
vysvětlit, že na ni nejsem stavěný. Byl jsem Marek Pohanka.
totiž malý a hubený,“ vrací se ve vzpomínA pak začal desetiletý svěřenec píseckého
kách ke svým prvním krůčkům v tělovýchově oddílu sbírat medaile na krajských přeborech.
dnešní osobnost na scéně bojových sportů, V jedenácti letech se uvedl fantasticky na Mis„Rodiče už ze mě šíleli.“ Protože malý Marek trovství republiky, kde vybojoval stříbro.
sportovat moc chtěl, adaptoval se do jiného „Pak už mi byla republika malá. Začalo se
prostředí. Začal pošilhávat místo po ledu jezdit ven. Zahraniční turnaje představovaly
po žíněnkách v tělocvičnách. „Kluci Pešků daleko větší konkurenci a na medailové výdojížděli do Písku a já se k nim přidal. Přizná- sledky jsem si chvíli musel počkat. Netrvalo
vám, že zpočátku jsem zrovna nepřekypoval to naštěstí zas tak dlouho. Forma byla v ponadšením. Vyjadřoval jsem se v tom smyslu, řádku- spíše mi chyběly zkušenosti.Ona to ale
že oni „dělají aspoň to blbý karate“ a já pořád hodně udělala strava- ráno jsem zbaštil párky
nic nemám“, pousmívá se Marek Pohanka.
a pak se celý den cítil unavený. Na stravu si
V oddíle trenékaždý sportovec
ra Karla Koleruse
musí přijít sám.
panoval tvrdý dril.
Časem jsem si
na to přišel i já,“
Tvrdý, ale spravedlivý a nutný.
referuje o podstat„Drsné začátky
ném aspektu spormě dost vyvedly
tovních úspěchů
z míry. Vyžadosedlický karatista.
vala se maximální
Všechno se
poslušnost a úplv dobré obrátilo
a cesty na zané zklidnění , což
hraniční turnapro neposedného
je pokračovaly.
školáka bylo dost
Světový pohár
těžko stravitelné.
Sedlický karatista Marek Pohanka má dobré jméno na
ve Švédsku, PolPak přišel zápal
největších turnajích.
plic a já strávil
sko, Evropská liga
na antibiotikách plné dva měsíce,“ popisuje v Německu a Maďarsku- tam směřovala elita
krušné začátky sedlický borec, „Když jsem se mladších ročníků do věku 18 let. S reprezenuzdravil, nastoupila nechuť se do karatistické tačním výběrem se Marek Pohanka dostal
„líhně“ vracet. Argumentoval jsem tím, že na Mistrovství Evropy do Paříže, kde na sebe
ostatní už jsou hodně vepředu a že to vlastně upozornil cennou stříbrnou medailí. Bohužel
nemá cenu. Jenže rodiče udělali to, za co jsem osud mu nastražil do cesty i překážky. Zejim dodnes vděčný. Smetli moje námitky ze jména na Mistrovství světa 2009 v africkém
stolu a hezky mě u karate přidrželi. Jen proto Maroku. Tam došlo k vážným zdravotním
jsem tehdejší krizi překonal a pak už se to problémům: „Dostal jsem náhle vysoké hovšechno začalo ubírat lepším směrem.“
rečky- okolo čtyřiceti stupňů. V téhle situaci
Nicméně ještě chvíli trvalo, než se os- jsem mohl bojovat jen sám se sebou a snažit
miletý Marek docela ukáznil: „Já byl pořád se hlavně přežít. To bylo také nakonec bez
jako upletený z hadích ocásků. Hlavou se mi debaty moje největší vítězství, kterému v mé
honily ztřeštěné nápady, energie jsem měl, kariéře nikdy nemůže nic konkurovat. Prostě
že jsem nevěděl, co s ní. A tak přicházely jsem zůstal naživu a žiju dál!“ Marek si však
od trenéra zasloužené sankce v podobě kliků. prošel krušnými okamžiky: „Nakonec se ale
Ostatní taky klikovali, já tedy určitě patřil podařilo srazit do startu závodů moji horečku
do pravidelné klientely. Rekordmanem jsem na přijatelnou úroveň a ještě jsem i závodil
ovšem rozhodně nebyl- na to jsme měli jiné ve dvou disciplínách. V nich jsem v porovnání
experty. Postupem času jsem přece jen z hlou- s ostatními členy výpravy dopadl asi nejlépe.“
postí vykličkoval a začal jsem si vštěpovat Pak už ale pro Marka Pohanku v reprezentasebeovládání. Pořád jsem si opakoval, že když ci najednou nebylo místo. V Praze studuje
nebudu dělat zbytečně kliky, nebude mě nic Českou zemědělskou univerzitu - provoz
bolet a energii můžu využít ke zkvalitňování a ekonomiku a bojovým sportům se na elitní
cvičení.“
úrovni věnuje dál. „Jenže člověk najednou
Po dvou letech se dostavily prvotní úspě- nestíhá - můj volný čas se doslova vyvažuje
chy. „Zpočátku jsem trpěl silnou nervozitou. zlatem,“ poznamenává Marek bez známky
Cviky, které jsem perfektně ovládal, mi najed- trpkosti v hlase.
nou na závodech nešly. Ale dnes jsem rád, že
(dokončení v příštím čísle)
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Škvořetickou sedmu zcela ovládli volynští karbaníci
Škvořetice - Přijeli, viděli a zvítězili. Tak
zničující expanzi přespolních tady na vánočním turnaji v karetní hře sedma škvořetičtí
ještě nezažili. Veškeré medailové pozice
na sedmém ročníku si chutě rozebrali hosté
z Volyně. Nikdo jim nebyl s to konkurovatbyla to prostě hotová karbanická smršť! Však
také škvořetický chasník Anton Murárik
ml., který tuto elitní výpravu do škvořetické
hospůdky 27. prosince pozval, dostal od domácích kamarádů „díl“. „Ty, Tondo, jestli
ještě příště na náš turnaj přivedeš cizí machry, vystěhujem tě z vesnice,“ dobírali si ho
žertem. Na škvořetické zbyla až nepopulární
„bramborová“, pod kterou se podepsalo duo
Karel Šorna - Jiří Holub. Stoprocentně úspěšní
však volynští také nebyli. Jejich čtvrtá hráčská
dvojice vypadla hned v základním kole turnaje, což s jistým zadostiučiněním okomentoval
loňský vítěz Vojtěch Nový jako „alespoň
nějaký úhyn volyňských kaprů“.
Ve Volyni se sedma „mrská“ ostošest.
„Máme tam dva kluby, které si to mezi sebou
rozdávají v téhle hře často,“ nechal se slyšet
jejich „tiskový mluvčí“ Stanislav Nový,
„Za hráčské stoly usedáme pravidelně dva-

krát týdně. Rádi bychom pozvali škvořetické
karbaníky na revanš k nám, kde se 7. května
pořádá stejná „trachtace“.
V této oblasti existuje přátelská družba

Zleva Ondřej Nový a Karel Šorna.

mezi Škvořeticemi a Sedlicí. I v Sedlici totiž
probíhá odlehčovací turnaj v sedmě, a to
na první svátek vánoční. Čili obyvatelé obou
lokalit se setkávají u karet hned dvakrát. Pravidelně do Škvořetic „pálí“ i Zdeněk Mikeš
a Jiří Musil. Ti letos doma v Sedlici vyhráli
a sem si jako amulet pro štěstí přinesli zlaté
medaile. „Ovšem úplně zbytečně,“ konstatoval Zdeněk Mikeš poté, co jim v postupu
do vyšších sfér zabránila absence jedné je-
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diné hry, „Ale nám to nevadí. My jsme si už
svoje splnili a tady ve Škvořeticích jsme si to
chtěli jen užít.“ Celý škvořetický turnaj je už
několik let memoriálem a světlou vzpomínkou
na tragicky zesnulého kamaráda Petra Coňka. Všichni domorodci i sedličtí návštěvníci
akce měli Petra moc rádi a dodnes na něho
vzpomínají. Stejně to má nastaveno právě
Zdeněk Mikeš: „Dělali jsme se „Sonnym“
i do myslivosti. On nechyběl na žádném
našem vánočním klání v křížové sedmě. Jinak šlo o zapáleného sportovce a srdečného
člověka, který nikdy neváhal v případě nouze
přijít druhému na pomoc. Určitě by byl rád,
že ctíme jeho odkaz a pokračujem v jím započatém díle,“ soudí Zdeněk.
Letošní sedmý ročník škvořetické sedmy
se nesl ve znamení rekordní účasti „přátel
žaludského esa“. Hospůdku obsadilo celkem
devatenáct dvojic. V dřívějších letech se turnaj
dohrával ještě v brzkých ranních hodinách dne
následujícího. Místnost s troškou nadsázky
připomínala lazaret, kdy se společensky unavení karbaníci povalovali po stolech, místy
leckdy i mimo ně. Citováno z kuloárů. Letos
pořadatelé zvolili jiný hrací systém, takže
k vyhlášení výsledků došlo již o jedenadvacáté hodině.
Vladimír Šavrda

Starostův syn obhájil ve škvořetickém pinčesu loňské prvenství

Škvořetice - Bylo nebylo, kdysi předsilvestrovský turnaj v pinčesu
na půdě velkého sálu škvořetického kulturního domu představoval
„zlatý důl“ pro velmistry pálky ze vzdálených měst. Ono se to vyplatilo zaplatit si cestu z Příbrami a zpět plus startovné a odvézt si domů
takovou sekačku v hodnotě dvacet tisíc korun. Ano, skutečně tak hodnotnými cenami turnaj v začátcích disponoval a jako vosy na med se
na něj sesypávali elitní sportovci, proti nimž neměli domácí rekreační
stolní tenisté sebemenší šanci.
Aby byla takovému „zlatokopectví“ učiněna přítrž, rozhodli se
organizátoři akci za zelenými stoly vyhradit čistě pro občany Škvořetic,
přilehlých Pacelic a chalupáře. Prostě všichni měli mít stejné šance. Bez
přítomnosti přespolních se letos 29. prosince odehrál již třetí ročník.
Celkem šlo o jubilejní desátý ročník.
Jako tradičně byly
k dispozici čtyři stoly
a na nich „řádilo“ pět
dětí, dvanáct žen a čtrnáct mužů.
Kila, nabytá u štědrovečerní tabule a následného svátečního
hodování, šla dolů jako
mávnutím kouzelného
TOP pětka škvořetických pinčesmanů v předsil- proutku. I když vlastně
o nic nešlo, zejména
vestrovském turnaji.
„páni tvorstva“ bojovali o každý míček jako lvi a jejich trička by se po pár setech nechala
ždímat. Turnal byl nabitý velice pěknými výměnami a tak si i oči
diváků přišly na své.
Turnaj byl také nabitý vtipnými hláškami, což dodávalo atraktivní
podívané tu poslední potřebnou ingredienci. „Měj k té mojí pálce úctu,
je starší než ty“, zaznělo na place kupříkladu. Když místní zaměstnanec policie ČR osvědčil skvělou formu, kamarádi si ho hned podali:
„Ty, kámo, musíš hrát na služebně se zadrženými, že máš to dřevo
tak v ruce!“

Hotový „bratrovražedný“ souboj, který se rozhořel mezi starostovými syny, byl také ping- pongovým koncertem. Dlužno podotknout,
vzácně vyrovnaným koncertem. Loňský vítěz Ondřej si však nenechal
„dobrou pověst“ vyrvat, i když bráchovi po lítém mači přiznal, že měl
pořádně „sevřené půlky“.
Na tomto turnaji se však také bilancovalo a vzpomínalo na časy her
a malin nezralých. „Za socialismu se trénoval ping-pong ve svazácké
klubovně- Juveně. Já sám jsem se ho naučil hrát právě tam. V devadesátých letech se místní fandové stolního tenisu přesunuli do prostor
škvořetického zámku. Oba objekty jsou však už dlouho v soukromých
rukou a pinčesu tak odzvonila hrana. Ostatně na tréninky dnes už není
čas, odrostli jsme, máme rodiny a zaměstnání,“ nechal se slyšet Josef
Ředina.
Vyhlášení výsledků proběhlo ve večerních hodinách. V dětské kategorii si nejlépe vedl Lukáš Mikeš, stříbro uhájil Tomáš Vylita, bronz
patřil po právu Janě Navrátilové. Pod medailovou hranicí se ocitli Jan
Vlášek a Valča Ředinová. V dámské složce nenašla přemožitelku Denisa Čabrádková, která představovala výjimku, co se příslušnosti k obci
týče. Bydlí totiž v Sedlici. V závěsu ponechala Růženu Kuřákovou,
bronz si na konto připsala Martina Kopalová.
Mezi muži obhájil loňské vítězství Ondřej Nový, skutečný „postrach“ okolí. „Jsem za to moc rád,“ svěřil se po ceremoniálu skvělý
sportovec, „Ale jestli si někdo myslí, že nějak pravidelně trénuji, je
na omylu. Naposled jsem držel „prkno“ loni na turnaji. A není to žádné
super dřevo- odrbaná pálka ještě z dob základní školy,“ směje se věčný pohodář. Finále deklasovalo na stříbrný post dalšího vynikajícího
„sportsmana“ Romana Schaffarze. Bronz putoval na adresu teprve
třináctiletého Jakuba Navrátila. Ten si vysloužil všeobecný respekt
a vážnost za to, že si to rozdal s dospěláky a navíc ještě tak úžasně
zabodoval. Však má také tu nejlepší školu svého otce, který na devátém
ročníku bojoval o trůn krále turnaje.
Tím ale ještě všechno neskončilo. Po turnaji následovalo přátelské
posezení s živou hudbou country- skupiny „TAMTY“ a opékáním prasete, na které zamířili i starší spoluobčané. Všichni přítomní si počin,
financovaný Obecním úřadem, náramně pochvalovali.
Vladimír Šavrda
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Neuskutečnitelný
komunismus
Ve své knížce Hledání pravdy jsem konstatoval, že koncem 20. století se rozplynula
největší lež v dějinách lidstva – komunismus
– ten „vědecky“ předpověděný ideál, v jehož
důsledku byly usurpátory moci vyvražděny
desítky milionů nevinných občanů.
Přes 40 let jsem v tomto systému prožil
a s přáteli hledal, zda je komunismus schopný
se udržet. Prvním příkladem byla zkouška
komunismu v Rusku již ve dvacátých letech
minulého století, vydáváním chleba jako
základní živiny člověka zdarma v potřebném
množství. Jenže již za pár dní byly všechny
zásoby vyrabovány a akce honem zrušena.
Další příklad: Přesunutí majetku zemědělců
do kolchozů na Ukrajině ve třicátých letech:
Když to rolníci odmítli, bylo jim sebráno
všechno obilí a zásoby včetně osiva, následkem čehož zemřely hladem miliony obyvatel… V této době vyřkl diktátor Stalin jednu
oslavovanou moudrost: „Člověk, to zní hrdě!“
Ale z jeho příkazu zemřely hladem miliony
„hrdých“ lidí! A další miliony „hrdých“
a nevinných lidí nechal zastřelit nebo zavřít
v koncentrácích! Třetím a konečným příkladem neuskutečnitelnosti komunismu je sám
náš stát – tehdejší Československo, v dobách
pres. Novotného! Tehdy ze všech komunistických zemí byl u nás znárodněn veškerý
průmysl a obchod, včetně těch nejmenších
krámků a dílen. V soukromém majetku už
zůstaly pouze rodinné domky, a tak se soudruzi těšili, že jako první na světě uskuteční ten
pravý komunismus, tedy že nikdo nebude nic
vlastnit! Tím by se nepochlubili ani v Rusku,
vých. Německu nebo Maďarsku. Přípravy
na provedení však skončily po zjištění, že bez
dosavadní osobní účasti na opravách a udržení stavby jedince – majitele, je naprosto
nemožné objekty udržet a baráky na venkově
i v Praze by se v několika letech rozpadly…
V hlavním městě již na chodce padaly omítky
a balkony.. Komunisté narazili totiž na jeden z důležitých zákonů přírody a vesmíru,
který lze lidově nazvat EGOISMUS. Ten
se projevuje už od zrození jedince – atomu,
galaxie nebo člověka. Je to přirozená nutnost
zachování, zdokonalování a vývoje jedince
a je základní potřebou rozvoje a přežití, je
průvodním jevem přirozeného výběru. Proto
každému je přednější vlastní majetek než
společenský.
V přírodě a vesmíru není rovnost, každý
vesmírný jedinec je odlišný – jako na příklad
každá vločka sněhu – stejně tak rovnost lidí
v komunismu je nemožná – lidé by museli
být andělé! Boj o život, boj o lepší, je také
průvodcem evoluce, nutného vývoje.
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Marx požadoval diktaturu proletariátu.
Tato diktatura vždy v komunismu byla, -ale
diktatura koho?? Diktátora, usurpátora moci,
a to diktatura nad komunismem vytvořeným
proletariátem!!! Uvádí se, že v důsledku této
diktatury na celém světě padlo komunismu
za oběť 140 milionů lidí! Tak dopadl komunisty slibovaný blahobyt a radostný život,,,
Nepřestávám se divit, jaká spousta lidí,
po letitých zkušenostech ještě pošilhává
po komunismu a dokonce je stále volí… Jaké
už jiné zkušenosti je mohou odradit??
Co mne odradilo od komunismu? Uvedu zase
3 příklady:
1. Pan Šneberger byl strojvedoucí na dráze, řečný, lidový a přesvědčený sociální demokrat. V poválečném období až do komunist.
převratu v roce 1948 byl okresním předsedou
ČSSD. Ale komunisté si usmysleli,, že členové soc. dem. strany musí vstoupit do jejich
řad, a tohle pan Šneberger odmítl. Za tento
„přečin“ byl uvržen do koncentračního tábora
kdesi na Slovensku a přestože jsme ho znali
jako silného a zdravého člověka, v koncentráku rychle přišel o zdraví, a tak ho poslali
alespoň zemřít dom… Rovněž tehdejší celostátní předseda ČSSD odmítl vstoupit do řad
komunistů a odešel do Vídně. Komunistické
komando ho z Vídně a Rakouska tajně uneslo
do Prahy, kde ho zavraždili.
2. Pan Scheinherr byl v Bezudědovicích
majitelem pily a byl ve vymyšleném řízení
o protistátní činnosti zavřen v koncentráku
na Slovensku. Jeho ovšem nepustili domů
ani zemřít, a když jeho manželka v období
zmírnění režimu se dostala do míst koncentráku na Slovensku, se bohužel nedozvěděla
ani jak zemřel a kde je pochovaný… Pouze
(jak mi odpřísáhla) přišla na průvodní dopis od MNV Bezdědovice, ve kterém byla
u osoby p. Scheinherra poznámka: Návrat
nežádoucí! Něco takového bylo zvykem
u Němců za okupace ve válce, ale je to hrůzné
u nevinného spoluobčana v míru!
3. Už v klidu, po různém zastrašování
občanů, došlo k likvidaci malých obchodů
Aby se zdůrazniio, jak tito „ vykořisťovatelé“
si žili, byla upravena výkladní skříň proti
budově MěNV. Byly tam vyloženy všechny
„zásoby“ jídla a kousky látky jedné rodiny,
vlastnící prodejnu látek. Ty zbytky mouky
a cukru v pytlíčku, kousky chleba a neprodejné zbytky látek působily na všechny občany
opačným dojmem. Určitě každý měl doma
mnohem více než vystavili komunisté, a tak
honem tuto výlohu sami zrušili.. Komunistický režim, který měl být pro občany, a v prvé
řadě lidský, choval se bezohledně ke všem,
kteří se nepodřídili, s heslem: „Kdo nejde
s námi, jde proti nám!“…..
F. K.
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Aktuální informace o besedách
s hosty Blatenských listů
Připomínáme vystoupení našich hostů,
blues rockové kapely The Villains v kavárně
Centra aktivního života v pátek, 3. února od
20.00 hodin večer.
Od minulého čísla došlo k určitým
změnám:
Doplňujeme březnového hosta (díky
Milanovi Žílovi) Jana Zieglera, publicistu
z Českých Budějovic v termínu 23. března.
V dubnu ( 20.4.) bude naším hostem
žurnalista, pan Erik Tabery, šéfredaktor
týdeníku Respekt a v květnu (26.5.) pan
Michael Žantovský, publicista, spisovatel, překladatel, politik, bývalý diplomat
(do srpna 2015 byl velvyslancem ve Spojeném království Velké Británie a Severního
Irska), dnes ředitel Knihovny Václava
Havla.
ZM

Blatenská ryba, spol. s r.o.
přijme na volná pracovní
místa:

Muž/žena v pozici dělník
na zpracovně
Požadavky - pracovitost, tělesná
a zdravotní způsobilost, vyučení
v oboru řezník uzenář výhodou.
Nabízíme - jednosměnný provoz,
odměna dle výkonu, firemní benefity.
Bližší informace - podá p. Koubek
vedoucí střediska zpracovna

tel. 777 632 174, 383 421 037

Zámečník-údržbář
Svářečský průkaz: CO2, autogen
Řidičské oprávnění B, C+E a profesní
průkaz výhodou.
Bližší informace - podá p. Solar
vedoucí střediska mechanizece

tel. 777 762 475

Traktorista
a ošetřovatelka kachen
na kachní farmě
Požadavky - pracovitost, tělesná
a zdravotní způsobilost
Bližší informace - podá p. Nusl
vedoucí střediska kachní farma

tel. 777 632 177

http://www.blatenskaryba.cz
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Internet For Me, For You, For Everyone...

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

RaËte vstoupit d·l,
bude karneval
Tímto oznamujeme drobotině a rodičům,
že se v neděli 19. 2. 2017
od 14.00 hodin
koná v rodinném hostinci U ČILÁKA
v Buzicích

tradiční dětský MAŠKARNÍ BÁL

Program:

veselé soutěže a hry
odměna pro nejkrásnější masky
volba krále(královny) karnevalu
tančení při nestárnoucích melodiích
O hudební doprovod a moderování
soutěží se postará DJ Martin Dráb

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

PLESOVÁ SEZÓNA 2017
V blatenské sokolovně si můžete zatančit
a pobavit se na těchto plesech:

Hasičský bál
4. 2.
Školní ples
18. 2.
Sokolský ples 25. 2.
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz
BL_listy_v2.pdf

1

30.11.15

17:24

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná

C

M

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

Y

PŘIJMU ŘIDIČE

sk. C+E - profesní průkaz, karta řidiče
NA PRAVIDELNOU LINKU

BLATNÁ - JIHLAVA - BLATNÁ

Tel. 777 668 103

CM

MY

CY

CMY

K

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

ˇ
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.
mobil: 605 463 400 email: hruby.elektro@seznam.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

Ochotnický divadelní spolek Orel Kasejovice, který se zaměřuje na módní přehlídky
ve stylu 20. - 40. let, uvítá do svých řad
šikovného, milého zvukaře. Jedná se o nazvučení mikrofonů, mikroportů a pouštění
hudby v průběhu přehlídky.
Podmínkou nejsou profesionální dovednosti, nýbrž ochota účastnit se zkoušek
a vystoupení a zájem o věc. Ukázky
představení možno vidět na www: orelkasejovice.blogspot.cz, či na fb stránkách
orelkasejovice.
Zároveň bychom rádi posílili naši mužskou
část. Náš spolek jest pln krásných dam,
však mužů k jejich doprovodu je jen pár.
Není třeba míti v tomto směru jakékoliv
zkušenosti, ani býti hercem. Tím se stane
muž v naší společnosti nenápadně a postupně sám:)
Tel. 606 095 228, 739 036 763.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE LEDEN-ÚNOR 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
Ryby mražené:
MAKRELA kuch.s hl. VAC 1,2kg 82,50/kg
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 129,50/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
LOSOS filet bez kůže VAC mr.109,-/ 0,5kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK
MAKRELA
LOSOS
KAPR

13,50/100g
11,90/100g
20,90/100g
5,90/100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní řízek 2 kg
72,50/kg
Kuřecí prsní řízek (bal. 2 kg) 104,50/kg
Kuřecí křídla (balení 1 kg)
29,90/kg
Kuřecí čtvrtě (balení 10 kg)
35,-/kg
Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5 kg
Špenát protlak 450 g
Zelenina pod svíčkovou 350 g
Zelenina polévková 350 g

42,50/kg
8,90/ks
10,90/ks
9,90/ks

Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 138,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 99,50/kg
Hranolky 9*9 balení 2,5 kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,-/ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
www.blatenskaryba.cz

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NABÍDKA







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

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

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


uhelné
brikety UNION 3,5 (Německo)

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















Ročník 28 (38)



Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická
1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305
www.expert.cz

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka
navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ 383 809 555 info@konet.



STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



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

Tel:mobil:

Mail:
Web:

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:
po - st
8-11 12-14 hod.
čt - pá
8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz



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

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


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

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

Blatenské listy
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