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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM PLESEM MĚSTA BLATNÁ

V pátek 10. března proběhl v Komunitním centru 1. ples města
Blatná, který pořádalo Centrum kultury a vzdělávání Blatná ve spolupráci s Martinem Drábem. O hudební doprovod se stylově postarali
kluci Kanci paní nadlesní a tanečně nás večerem provedly taneční
soubory z Blatné (ZUŠ Blatná, Prezioso, taneční soubor paní Dany
Strnadové) a Viktor Houdek a Tereza Večerková z Taneční školy Arte
Dance Písek. Těsně před půlnocí potěšil nejedno ženské oko kvintet
gymnastů – Five Fellas -, kteří se věnují silové gymnastice. Ples
k půlnoci vrcholil losováním tomboly a všichni jsme se veselí loučili
ke třetí hodině ranní.
Všem zúčastněným chceme poděkovat za skvělou atmosféru,
kterou s námi v pátek večer vytvořili a věříme, že jste se bavili mini-

málně tak dobře, jako my. Velký dík patří také vedení města Blatná,
které podpořilo tento ples uskutečnit, a v neposlední řadě děkujeme
sponzorům, kteří nám přispěli svými dary do tomboly:
Blatenská ryba, Blatenské strojírny, BP Service, Café Monroe,
Domov pro seniory, Drogerie Drnek, Dura, E.ON, Elko, Fitness One,
Jankovský elektro, Kavárna KCAŽ, Konet, Květinářství Kopretina,
Leifheit, Lihovar, MAKO, Mráz agro, Němcová elektro, Obchod
Rozmarýna, Ounický Pavel, Restaurace Beránek, Restaurace Podatelna, Sladovníková Blanka, Siko koupelny, Sport – Pavel Karban,
Šesták František, Tescoma Blatná, Tesla Blatná, Tesková Veronika,
Vrkoč Karel.
Michaela Sikorová, CKVB

Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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A ktuality

Nebudou chybět ani velikonoční pohledy a přání a samozřejmě perníčky jak
malované, tak z forem.

VÝZVA ZŠ
T. G. MASARYKA
V rámci oslav 50. výročí školy zveme
V SOBOTU 8. DUBNA OD 15 HOD. DO 22 HOD.
DO BLATENSKÉ SOKOLOVNY
bývalé členy a členky country tanečního
souboru PRIM na celostátní setkání
country souborů, které v naší škole
proběhne.
Přijďte zavzpomínat nebo si i zatančit!
Těšíme se na Vás!
Pro více informací kontaktujte 383 422 484
nebo prohlédněte www.zstgmblatna.cz

POZVÁNKA
NA
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná
Vás srdečně zve na prodejní výstavu
prací žáků naší školy, která se uskuteční

v úterý 4. 4. 2017,
ve středu 5. 4. 2017
vždy od 9,00 hod. do 16,00 hod.
v ZŠ TGM Blatná
Výstava bude zahájena 4. 4. 2017 v 9,00 hod.
Vystoupí děti z II.B a kytarového kroužku.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

JARO LENOCHY NECHVÁLÍ, ALE
PRACOVITÉ VELEBÍ
Tak jsme se všichni dočkali! První jarní
den v kalendáři je tady! Podle přepovědí by
snad i teploty měly být jarní. Ale kdo ví, příspěvky píšeme týden předem než se k vám
Blatenské listy dostanou, a to se předpověď
může ještě několikrát   změnit. Slunce má
už ale docela sílu, to cítíme všichni, takže
pokud na nás alespoň vykoukne, určitě bude
příjemný  čas.
Stejně jako se přiblížil první jarní den,
přiblížily se také letošní jarní svátky.
VELIKONOČNÍ PRODEJ POD VĚŽÍ JARO PLNÉ KVÍTÍ
Tuto sobotu zahájíme již v minulých
listech zmiňovaný prodej s tématikou lidových Velikonoc - JARO PLNÉ KVÍTÍ.
V nabídce najdete proutěné zboží
z českého neloupaného vrbového proutí pomlázky, koše, košíčky, ošatky, krmítka,
březová košťata, kraslice, píšťalky dřevěné i keramické, káči, hliněné kuličky,
řehtačky malé i velké, jarní dekorace,
výrobky z vizovického těsta, svíčky ze
včelího vosku, svíčky jako kraslice. Také
keramiku - zahradní i užitkovou, šperky
z kůže, keramiky, dřeva, polodrahokamů
nebo paličkované krajky.

DOPRODEJ MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Tuto sobotu také budeme ještě doprodávat jarní sadbu medvědího česneku.
Medvědí česnek je jednou z prvních
jarních bylin vůbec. Signalizuje nám, že čas
na sběr prvních jarních bylinek z přírody
- kopřiv, podbělu, prvosenky, fialky, sedmikrásek, plicníku aj. pomalu nastává. S přibývajícím teplým počasím nás to do přírody
jen láká. Nezapomeňte ale, že tento čas bývá
ještě zrádný, jak také říká jedna z lidových
pranostik:
BYŤ BY BYL PRVNÍ JARNÍ DEN JAK
NA ZAKÁZKU, PŘECE NECHOĎ JEŠTĚ NA PROCHÁZKU, AŤ TVÉ ZDRAVÍ
NEZTRATÍ SVOU SÁZKU.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

OZNÁMENÍ

Téma besedy

s Janem Zieglerem
23.3. v 18:00 hod.
v KCAŽ:

Rusko - historie a současnost

Ředitelství Mateřské školy Blatná,
Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2017/2018.
Zápisy se budou konat

Ve středu 3. 5. 2017 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově Vrchlického
č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí:
OP zákonného zástupce
rodný list dítěte
Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ
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II. ČÁST PREZENTACE CKVB:
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ

Z právy

z radnice

INFORMACE K PTAČÍ CHŘIPCE

Dne 13.3.2017 obdrželo město Blatná od STÁTNÍ VETERINÁRNÍ správy informaci o ukončení ochranného opatření ve vymezeném
pásmu v k.ú. Blatná. Dne 7.2. a 8.2.2017 byla provedena v ohnisku
závěrečná dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s vyhláškou
po uplynutí 30 dnů od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství,
tedy ke dni 11.3.2017 bylo zrušeno pásmo dozoru.
Veškeré informace k nařízení Státní veterinární správy naleznete
na informační desce nebo na webu města Blatná – www.blatna.eu
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa ze psů starších 3 měsíců. Obecně
závazná vyhláška města Blatná č. 3/2012, o místních poplatcích, stanovila sazby poplatku za kalendářní rok takto:

Za prvního
psa

Za druhého
a každého dalšího psa téhož
držitele

a) Za psa drženého ve městě:
v rodinném domku se zahradou,
řadovém domku se zahradou

300 Kč

500 Kč

b) Za psa drženého v ostatních
bytových domech ve městě

900 Kč

1 500 Kč

c) Za psa drženého v místních částech města (Blatenka, Čekanice,
Drahenický Málkov, Hněvkov,
Jindřichovice, Milčice, Řečice
a Skaličany)

100 Kč

200 Kč

d) Za psa drženého dle bodů a) a b),
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč

300 Kč

e) Za psa drženého dle bodu c),
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu

50 Kč

100 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního
roku. Poplatky lze platit v pokladních hodinách (pondělí a středa 7.3012.00 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.
Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 8/2005 stanoví pravidla
pohybu psů na veřejném prostranství. Na veřejných prostranstvích se
psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby. Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů odpovídají držitelé psů.
Na pietních místech je pohyb psů zakázán.

Městské muzeum Blatná je jedním ze subjektů, které jsou pod
správou Centra kultury a vzdělávání Blatná. Sídlí, včetně výstavních
i kancelářských prostor, na nám. Míru 212, stejně jako vedení CKVB.
Muzeum je v provozu celoročně a každý rok uspořádá více jak 10
výstav, od výtvarných až po různě tematicky zaměřené, a mnoho akcí
jako je Muzejní noc, Mezinárodní den památek a Blatenský fotofestival. Prezentují nejenom život a určité historické období v Blatné
a na Blatensku, ale mívají také charakter překračující hranice regionu.
K výstavám, především těm letním, se využívají také alternativní prostory, jako je na příklad blatenský kostel či kobky muzea.
Městské muzeum Blatná čítá celkem 3 pracovníky, které si nyní
více přiblížíme.
1. KURÁTORKA VÝSTAV: PAVLÍNA EISENHAMEROVÁ
Pavlína je, stručně a jasně napsáno, autorem výstav, které v našem
muzeu navštěvujete. Postupuje od přípravy k realizaci. Shání si podklady, materiály, informace, domlouvá výstavy s umělci a některé věci
konzultuje s odborníky. Může se stát, že se na vás – Blateňáky – tu
a tam obrátí s nějakou prosbou, neboť shání něco na výstavu. Mimoto
vytváří doprovodné programy k výstavám, a to jak pro dospělé, tak
pro děti a školní kolektivy. Pořádá pro vás výstavy nejenom v muzeu,
ale i v minigalerii v Íčku, v kostele, na zámku, na ulici, ve vlaku, ….
Navíc každoročně spoluorganizuje s fotoklubem KAMFO Blatenský
fotofestival. Na její práci můžete opravdu narazit všude.
2. KURÁTORKA SBÍREK, MUZEOLOG: TAŤÁNA FRYŠTÁKOVÁ
Táňa je jedním ze základních pilířů muzea a mezi její přednosti
patří skromnost a láska k její práci. Má široký přehled naprosto
o všem, co muzeum vlastní – tedy o tom, co má ve svých sbírkách
v řádu desíti tisíc kusů. Když tedy Pavlína, Petr nebo jiná muzea potřebují něco do své výstavy, jdou zjistit za Táňou, zdali naše muzeum
požadovaný předmět vlastní a zdali jej může zapůjčit. Táňa se také
stará o administrativu muzea a úspěšně vyplňuje všemožné granty. Je
spoluautorkou nově otevřené stálé expozice a podílí se na přípravě
dalších částí, výstavách a akcích CKVB. A aby toho nebylo málo,
v jejich rukou je také restaurování. Ne tedy, že by restaurovala přímo
ona, ale vybírá jak restaurátory, tak předměty ze sbírek, které potřebují
menší či větší kosmetickou úpravu. I když Táňa není na veřejnosti
moc vidět, je to právě ona, na koho se můžete obrátit, pokud chcete
nějaký cenný předmět muzeu věnovat nebo pokud potřebujete poradit
ohledně hmotné kultury.
3. HISTORIK: PETR CHLEBEC
Petr je bezesporu nejupovídanějším členem muzea a vlastně celého
CKVB. Nejen proto se ale těší velké oblibě u veřejnosti. A když zrovna
nemluví, tak bádá. K bádání mu slouží nejen četné archivy a knihovny,
ale i badatelna, která je rovněž přístupná veřejnosti. Do ní vás Petr
samozřejmě milerád pustí. Najdete v ní odbornou literaturu, archivní
materiály, pohlednice a fotografie. Petr je také autorem valné části
článků, které zveřejňuje v Blatenských listech. Ale nesedí jen v knihách
a neťuká stále něco do počítače. Někdy vyjde ven na denní světlo, aby
se v rámci edukačních programů pro školy podělil zábavnou formou
o své znalosti. Je také spoluautorem některých muzejních výstav, akcí
pro veřejnost a také nově vznikající stálé expozice a připravuje s ostatními členy týmu její další části. Jelikož Petr své zaměstnání a obor,
ve kterém působí, opravdu miluje, můžete se na něj obrátit s čímkoliv,
co se historie – a to nejen té blatenské – týče. Moc rád si s vámi popovídá, a pokud to bude v jeho silách, poradí při vašem bádání.
Takto tedy něco málo o našich muzejnících, kteří se starají o chod
našeho Městského muzea Blatná. V příštím díle se můžete těšit, že se
vám představí Městská knihovna a kino.
Za tým CKVB, Michaela Sikorová
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Zprávy

TS Blatná

Osvětlení skateparku

Na podzim loňského roku byl v Blatné vybudován nový skatepark.
Kolem skateparku vede cesta od kuželny k fotbalovému stadionu a odtud je možnost jít dále po povodňovém valu nebo směrem k Domovu
seniorů. Povodňový val byl také na podzim osvětlen. Zde však zůstalo temné zákoutí.
Vzhledem k hojnému využívání cesty na povodňovém
valu, která zkracuje cestu od nádraží
na náměstí Míru,
byl tento úsek také
osvětlen novým
LED osvětlením.
Došlo k výměně
starého svítidla
u kuželny a dále
bylo osazeno nové
světlo u skateparku, které osvětluje částečně nové prvky hřiště a částečně také uvedenou
cestu směrem k fotbalovému hřišti. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti
procházejících chodců.

Úklid komunikací po zimní údržbě

Vzhledem k příznivému počasí probíhají také práce na úklidu komunikací po zimní údržbě. Na úklidu ulic se podílí pracovníci přidělení
na veřejně prospěšné práce, kteří uklízí a zametají ulice kolem obrub
„nahrubo“ od posypového materiálu, navátého listí a dalších nečistot.
Poté jsou ulice přemeteny zametacím strojem Bucher CityCat.
Technické služby města Blatné tímto děkují občanům Blatné a osad
za spolupráci při provádění zimní údržby a za tolerování dočasných
omezení během jarního úklidu komunikací!

Zemřelí – únor
Prach Ivan, Blatná, nar. 1957, úmrtí 1. 2. 2017
Brejchová Květoslava, Nekvasovy, nar. 1933, úmrtí 7. 2. 2017
Jestřábová Kateřina, Boudy, nar. 1952, úmrtí 7. 2. 2017
Brunerová Helena, Blatná, nar. 1930, úmrtí 9. 2. 2017
Šišpela Václav, Blatná, nar. 1942, úmrtí 12. 2. 2017
Lorenc Josef, Blatná, nar. 1962, úmrtí 16. 2. 2017
Rážová Anna, Újezdec, nar. 1932, úmrtí 19. 2. 2017
Meloun František, Bělčice, nar. 1938, úmrtí 23. 2. 2017
Podzimek Vladimír, Hvožďany, nar. 1934, úmrtí 23. 2. 2017
Lehmann Otta, Blatná, nar. 1935, úmrtí 27. 2. 2017
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Již desátý ročník Sokolského plesu měl tradičně výbornou
atmosféru i úroveň. Předtančení a ukázky svých výkonů předvedly členky oddílu Prezioso a taneční skupiny Dany Strnadové.
Návštěvníci si zatančili při hudbě taneční kapely Variant z Českých
Budějovic, jako vždy bylo na stolech i vynikající občerstvení - tentokrát domácí slané pečivo a sladké koláčky.
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Student z Blatné plavčíkem a cestovatelem tam za velkou louží
(dokončení z minulého čísla)
Doslova jako šílený prý mladý nadšenec
fotil v San Franciscu a okolí: „Absolvovali jsme prohlídku nejslavnějšího vězení
na světě- pověstného Alcatrazu. Dostalo mě
procházet místy, které jsem dosud znal jen
z filmů. A pak most Golden Gate Brige……
Fantastické!“, netají se Honza úžasem. Oba
studenti nevynechali ani „zteče“ velkých
kopců a procházku slavné a honosné ulice
„Lombard Street“, ulice vůbec nejstrmější.
„Nemohli jsme si nevyjet legendárními
tramvajemi „Cable Car“, které zdolávají
šílené srázy. Mezi kolejemi je zabudované
lano, které celou schránku s lidmi táhne,“
upozorňuje na další folklórní prvek San
Francisca host z jihočeské Blatné. Poslední
raritou, do které oba kamarádi zavítali, byla
velkolepá čínská čtvrť.
Po vykoupání v Pacifiku za romantického
západu slunce přišel závěrečný „zlatý hřeb“
cestovatelského programu- Los Angeles.
A především proslulý „chodník slávy“.
„Když jsme po něm šli, vynořila se proti nám
najednou nějaká povědomá tvář. Pak jsem
si uvědomil, že tu osobu znám z televize.
A skutečně- zrovna se tam natáčel další díl
z amerického krimi- seriálu „Námořní vyšetřovací služba L. A.“ Opodál jsme si všimli
cedule s nápisem: „Pokud nechcete být součástí natáčení, přejděte na druhý chodník“.
My byli úplně „vydření“ z toho, že na vlastní
oči vidíme v práci hollywoodský filmový štáb
a jeden běžný Američan, který zrovna vyšel
ven z hotelu, obrátil oči v sloup: „Ježišmarjá,
co to tu zase točí za hovadinu?“
Druhý den jsme ještě zajeli přímo do Hollywoodu, kde jsme se prošli luxusní čtvrtí,
obývanou těmi nejvýznamnějšími celebritami. A vyfotili se s obřím nápisem na skále,
což je tou nejlákavější turistickou atrakcí.
Tím pomalu končilo naše americké putování.
Po najetých 4500 kilometrech jsme vrátili
auto do půjčovny. Fakt je, že jsem si v něm

užil ažaž. Řídil jsem jen já, a to třeba dvanáct
hodin v kuse! Ke konci už se u mě objevily
komplikace s koncentrací. Poslední den za volantem mě během tří hodin ostatní účastníci
dopravy celkem sedmkrát vytroubili. Jednou
jsem dokonce usnul na semaforech! Děkoval

Blatenští studenti mohli na své cestě mimo jiné
obdivovat i úžasné kaňony.

jsem bohu, když si ode mě majitel půjčovny
bral klíčky,“ svěřuje se Honza.
A pak už se letělo domů. Ještě na zpáteční trase si blatenští studenti našli volný
čas na prohlídku majestátné sochy svobody,
brooklynský most, Empire State Buildingprvní vystavěný mrakodrap, dokončený roku
1931 a po dobu 40 let nejvyšší budova světa.
„Pak ho překonala slavná dvojčata- vedle nich
vypadal jako prcek,“ uvádí Honza.
Protože je v New Yorku drahé ubytování,
dali blatenští studenti zavazadla do úschovny
a nachodili po Manhattanu 30 kilometrů. „Sedmdesát hodin v kuse jsme nespali. V metru
už jsem si radši ani nesedal, jenže stejně
jsem klimbal i vestoje,“ odhaluje silnou vůli
a vytrvalost Honza. Jediné, co ho mrzelo,

O manželovi a tátovi Vincencovi Šavrdovi

Jeho život ve vzpomínkách nejbližších
Můj manžel a táta tří
synů Vincenc Šavrda se
narodil 27. listopadu roku
1936 v Sedlici u Blatné.
Vyrůstal v rodině rolníka
se svými sedmi sourozenci.
Už jako chlapec rád pomáhal na polích a na zahradě,
kde jeho otec pěstoval ovoce. S bratry v létě
sbírali houby a lesní plody, aby rodiče ušetřili peníze. Už jako chlapec byl pracovitý
a přičinlivý.
Po ukončení školní docházky se vyučil
zedníkem a po absolvování povinné vojenské

služby pracoval na různých stavbách. Roku
1965 nastoupil do pracovního poměru ve Výrobním družstvu Dřevokov Blatná, kde setrval až do odchodu do důchodu v roce 1997.
Byl vždy pečlivý při konání jakékoliv
činnosti a svou profesi měl rád. Byl veselé
povahy, rád se smál a nikdy nikomu úmyslně
neublížil. 4. srpna roku 1962 se oženil a se
svou manželkou vychoval tři syny. Byl vždy
milujícím a pozorným manželem a otcem.
Pro svou rodinu postavil krásný, velký
dům a pro ni žil do posledního okamžiku.
S manželkou po boku prožil nádherných 54
let. Byla mu vlastní vzácná skromnost. Rád
pomáhal všem dobrým lidem.

bylo, že se během celého pobytu „za velkou
louží“ nedostal na ani jeden zápas legendární
a nesmrtelné NHL.
Amerika je zemí extrémů. To se říká všeobecně a potvrzuje to i Honza: „Když vidíte
paní tlustou tak, že musí být na invalidním
vozíku ve frontě u pokladny supermarketu
s nákupním košíkem, přetékajícím sladkostmi
a coca- colou- co si má člověk myslet?“, ptá se
oprávněně Honza. Podle něho moc Američanů
neumí ani plavat: „Zmůžou se maximálně tak
na čubičku. Pro ně je taková věc nad rámec
nutné činnosti, zatímco pro nás to představuje
základní kámen pohybového programu,“
uvádí vzorný a talentovaný student fakulty
tělesné výchovy a sportu.
Podle něj se na jeho váze americké
dobrodružství nikterak nepodepsalo: „Jsem
pořád tak stejný. No, půl roku před odletem
do USA jsem přešel na vegetariánskou stravu. I v Americe jsou v tamních obchodech
„veganské“ koutky, nicméně na dálnicích
existují jen Fastwoody a tak jsme se často
museli stravovat tím, co bylo.“
Honza Říha je mužem na svém místě
a při americkém turné mateřské město vzorně
reprezentoval. Ale nejen v USA. Mimo jiné
například působil také jako elitní lyžařský
instruktor ve Švýcarsku. Tam dokázal udělat
fantastické lyžaře i z ostýchavých Brazilců
a Číňanů, kteří nejenže si tam poprvé stoupli
na lyže, ale možná viděli sám sníh poprvé
v životě. „Inu- takové kokosy na sněhu“,
pousmívá se Honza, narážeje na titul známého filmu.
Pokud budou takoví sportovci jako je
Honza Říha v budoucnosti řídit směr národní
tělovýchovy, nemusíme se o její osud vůbec
bát. A také do zahraničí by měly směřovat   
reprezentovat Česko nadané a inteligentní
osobnosti, které mohou naší malé zemi vrátit
ztracený kredit. Ne hlupáci a paraziti, kterým
to zaplatí daňoví poplatníci.
Vladimír Šavrda
Byl velice pyšný na svou vnučku Petrušku a vnuka Petra. Vždycky se radoval z jejich
úspěchů a štěstí.
Na léta prožitá s ním nikdo z jeho blízkých nikdy nezapomene. Patří mu poděkování za rozdanou lásku, péči, nezištnou pomoc,
kterou vždy rodině a přátelům v případě
potřeby poskytl, za vlídná slova, kterými
hojil rozjitřené rány na duši, za pohlazení
v pravou chvíli, za polibky, kterých s otcovskou a manželskou něžností rozdal tisíce.
Čest jeho památce! Ať bůh přivine svého
vzorného a milujícího syna do náruče
hebké jako beránčí rouno.
Za zarmoucenou rodinu syn Vladimír
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Fotoskupina Spektrum Blatná zve veřejnost na výstavu fotografií
p. Milana Fary

BALLETTO

Vernisáž výstavy se koná v úterý 4.4. 2017 od 17,00 hod.
po vernisáži promítání fotografií a beseda s autorem nejen o
fotografii a baletu v „OK“
kavárně v Komunitním centru.
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Divadla J. K. Tyla v Plzni Jiřího Pokorného a fotografie z baletního
sálu jsou z mistrovských kurzů Ballet Masterclasses, které vede
primabalerína Anglického národního baletu a pedagožka Královské
baletní školy v Londýně Daria Klimentová.

RNDr Milan Fara, CSc., Hon.ES-ÖGPh
Zájem o fotografování  projevoval od dětství a ve svých patnácti
letech se stal členem známého pražského fotoklubu, dnes KFA Praha. Při studiu chemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy university
si zapsal i seminář z fotografické chemie a navštěvoval přednášky
o fotografické technice prof. Jaroslava Boučka na FAMU. Jeho aktivity v oblasti amatérské fotografie přesahovaly i do zahraničí, což
např. Rakouská fotografická společnost (ÖGPh) ocenila udělením
čestného členství. Ve Vídni se mu také dostalo příležitosti ke dvěma
samostatným výstavám. Získal řadu ocenění z národních fotografických salonů a soutěží.
Po řadu let se věnuje fotografování baletu a jeho prostředí.
Vystavené fotografie vznikly díky laskavému pochopení šéfa baletu

Studenti SOU Blatná na exkurzi v Temelíně
Dne 6. března 2017 se studenti Středního odborného učiliště v Blatné s pedagogickým
doprovodem vypravili na odbornou exkurzi do Elektrárny Temelín (ETE). Exkurze
se zúčastnili dobrovolní zájemci ze tříd 1. E, 2. E a 3. E oboru Elektrikář, 3. AE oboru
Autoelektrikář a 1. A oboru Automechanik.
Autobus nás vysadil před zámečkem Vysoký Hrádek, kde je infocentrum, interaktivní
expozice o energetice i fotopoint (viz foto),
protože v areálu ETE je zákaz focení. Studenti
viděli různé možnosti získávání energie, historické a fyzikální souvislosti. Pozornost je
věnována energii ukryté ve hmotě, energii
jaderné a principům jejího uvolňování. Studenty zaujaly např. funkční modely Peltonovy
turbíny, van de Graaffova generátoru nabíjeného na vysoké napětí s papírovými třásněmi,
jaderného reaktoru a nefunkční model stroje
perpetuum mobile. Kluci si otestovali své
znalosti při zábavném kvízu, seznámili se
s vybranými prostory elektrárny ve virtuální
procházce na PC a provozovali výrobní blok
ETE na počítačovém simulátoru.
V podkroví zámečku je moderně vybavený kinosál s mlžnou komorou. V kinosále
nám průvodkyně promítla film a prezentaci
o principu jaderné elektrárny. Pak jsme se
rozdělili na 4 skupiny po 6 až 8 lidech. Dvě
skupiny zůstaly v sále a dozvěděly se další
podrobnosti o ETE. Při besedě s průvodkyní prostřednictvím počítačových ukázek
a animací jsme se seznámili s funkcí jaderné
elektrárny, hlavních zařízení, základy reaktorové fyziky a bezpečnosti. Dozvěděli se, jak
se získává jaderné palivo, jak se využívá, jaké
jsou problémy s uskladněním radioaktivního
odpadu. Zajímavá informace byla, že Francie
vyhořelé palivo dále zpracovává a vyrábí z něj
nové palivové články. ČR nikoliv, protože má

málo radioaktivního odpadu a výroba by byla
neefektivní, vyplatí se ho nakoupit. A dodávat
palivo do Francie na zpracování dle mezinárodních úmluv nejde. Nejvíce dotazů pokládali studenti z oboru Elektrikář. Ti mívají téma
elektrárny u ústních závěrečných zkoušek.

Hlavním zážitkem byla pro studenty
funkční mlžná komora, kde byly vidět stopy
nabitých částic alfa (jader hélia, krátké tučné
stopy), beta (rychlých elektronů, delší tenké
čáry). Občas bylo vidět kosmické záření (tenké dlouhé čáry). Jde o ionizovaná atomová
jádra dopadající na Zem z Vesmíru. Není plně
odhalen mechanizmus vzniku vysokoenergetických nabitých částic kosmického záření.
Pak jsme šli na prohlídku elektrárny.
Zajímavá byla informace, že v prvních letech
provozu ETE byly problémy s americkými
palivovými články, které se v reaktoru mírně
ohýbaly, protože americké reaktory byly jiné
koncepce. Dnes se odebírají palivové články
od ruského dodavatele. Ale před následují-

cím výběrovým řízením se fi Westinghouse
soustředí, aby zakázku ETE opět získala.
Byli jsme u věží, studentům byla vysvětlena
jejich funkce. Zážitkem byl vstup do haly
s jedním ze 2 turboalternátorů. Tam se pára
vyvinutá v sekundárním okruhu žene na lopatky turbíny. Studenty zaujal výkon mladé
slečny průvodkyně, která navzdory špuntům
v uších studentů a navzdory hluku sdělila
zajímavé informace. Sešli jsme i do spodku
turboalternátoru, který je uložen na odpružených stojanech. Přestože turbína i alternátor
na společné hřídeli jsou pečlivě vycentrované,
při 50 ot./s vibrují. V areálu elektrárny vysvětlovala blokový transformátor, který zvyšuje ef. sdružené napětí 24 kV z alternátoru
na 400 kV, záložní dodávku elektřiny 110 kV
z vodních elektráren do ETE. Vysvětlovala
katastrofu ve Fukušimě, její příčiny a její
dopad na zvýšení jaderné bezpečnosti ETE.
Např. přikoupení mobilních dieselagregátů,
které spolu se stacionárními dieselagregáty
mají za úkol dodávat energii čerpadlům, které
chladí jaderný reaktor při odstávce v případě
nenadálé události.
Nakonec nás příjemnou jízdou autobus
fi STTRANS na nejaderný pohon bezpečně
dopravil do areálu SOU Blatná:)
Aleš Drobník, Jiří Ďurián, SOU Blatná
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Dětská hřiště ve Škvořeticích a Pacelicích doznala zásadních úprav dřevěného inventáře
Škvořetice - Pacelice: Protože hrací prvky, nainstalované na dětských hřištích ve správě místního Obecního úřadu v roce 2000, už vykazovaly známky silného opotřebení a přestaly vyhovovat současným
normám, přikročilo vedení obce k celkové rekonstrukci dřevěného
vybavení. „Obnášelo to investici ve výši 400 000 korun. Polovinu
výdajů ovšem pokryla dotace,“ říká starosta Lubomír Nový.
Smutný pohled skýtalo hlavně hřiště v osadě Pacelice, kde neznámí
vandalové zničili prakticky všechen inventář, včetně laviček. Dnes už

je situace zcela jiná. „Byly postaveny úplně nové hrací prvky, dokonce
přibyl i altánek. Samozřejmě jsme nechali osadit plochu také novými
lavičkami,“ upozorňuje muž číslo jedna.
Ve Škvořeticích bylo alfou a omegou vedle výměny hracích prvků
postavení nového plotu, oddělujícího plácek od potoka. Na plot odborná firma použila vynikající akátové dřevo.
Vladimír Šavrda

Archeologická expozice
Městského muzea Blatná
otevřena

na tento první krůček ke stálé expozici města
Blatná a určitě budeme se stejnou pílí pokračovat v naší činnosti. Ti, kteří si ji nestihli
zatím prohlédnout, mohou tak učinit kdykoliv
během otvírací doby muzea od úterý do nedě-

Po dlouhé době se muzeum může pochlubit stálou expozicí, tedy alespoň první částí
prezentující pravěk Blatenska. V malých prostorách bývalé recepce se v úterý 28. 2. otevřely veřejnosti brány do počínajícího projektu
Městského muzea Blatná. Ihned od schodiště
všechny příchozí vítal Josef Siblík, zakladatel
muzea a amatérský archeolog. Po krátkém
úvodu ředitele CKVB Edvarda Oberfalcera
a muzejních pracovníků Petra Chlebce a Táni
Fryštákové, kteří se pokusili během třiceti minut shrnout půlroční maraton budování první

Cesta do středověkého města a zpět

Korále z doby halštatské a laténské.

části stálé expozice, mohli všichni návštěvníci
pootevřít dveře expozice. K vidění zde byla
nejen samotná archeologická expozice, ale
i budoucí podoba plánovaného projektu.
Na první pohled prosté skříně odhalily svá
tajemství v podobě keltské vesnice, kovářského náčiní nebo kamenných mlýnů ukrytých
v důmyslných šuplících. Mnohé předměty si
mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale
i osahat nebo
dokonce vyzkoušet. Tvůrci expozice se
pokusili odpovědět všechny
dotazy.
Byli jsme
velice potěšeni
vašimi poziRekonstrukce keltské vesnice. tivními ohlasy

V úterý 7. 3.
se zúčastnily obě
sedmé třídy ZŠ
T. G. Masaryka
cesty do minulosti, přesněji
do středověku.
Děti se nemusely sice učit
zacházet s mečem, orat pole
Parcely města se pomalu plní
nebo psát
zástavbou.
s uříznutým husím brkem, avšak vyzkoušely
si na vlastní kůži proces středověké
kolonizace. Všichni žáci a žákyně se
během hodiny proměnili v nově příchozí osadníky na neosídlené parcele
třídy a zároveň lokátory, zakládající
nové město z lavic a židlí. Následně
zaujali patřičnou roli ve vedení města,
aby tak lépe odolali všem nástrahám
doby. Ubránili se loupeživým rytířům,
přečkali povodně i oheň a přilákali

le mezi 10:00 a 17:00 během krátkodobých
výstav. Budeme se na vás těšit a oceníme
všechny nápady a připomínky.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

nejvíce obchodníků během týdenního trhu.
Nakonec však pouze jedno město se mohlo
skvět ve své velkoleposti a ovládnout celý region. V tomto případě vyhrát sladkou odměnu
pro vítěze. Děkuji všem zúčastněným i paní
učitelce Kubíkové a doufám, že se zase někdy
sejdeme během dalšího edukačního programu
pořádaného Městským muzeem Blatná.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Území je rozděleno a základy postaveny.

Je vám 12-16let a máte chuť jet na tábor
do Německa?

Místo konání: 	
Fulda, Vacha – partnerské město Blatné
Termín konání:
31.7.-6.8.2017
15 z Blatné + 15 z Vachy (dorozumívací řeč –
Počet účastníků:
			
anglický jazyk, německý jazyk)
Předběžný program: sportovní aktivity – jízda na kanoích, lezecký park, pěší turistika,
			
koupání, poznávání nových měst a míst
Předpokládaná cena: 	110 Euro (cena vč. vstupů a jídla), doprava bude částečně hrazena
			
městem Blatná, doplatek bude upřesněn až před odjezdem
			
(cca 600 – 800 Kč)
Organizátor:
Město Blatná ve spolupráci se skupinou pro partnerské vztahy
Případné dotazy:
Jana Španihelová, 606 476 903
PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTY BUDOU K DISPOZICI
V BLATENSKÉM INFOCENTRU.
Pojeďte s námi a získejte cenné zkušenosti a super zážitky!!
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Bývalá buzická škola má
novou „čepici“

Buzice - Poslední tečku za generální
rekonstrukcí někdejší školní budovy, která
byla rozvržena do několika etap, učinili
v únoru letošního roku pokrývači. Majestátná patrová nemovitost teď poutá pozornost
kolemjdoucích vedle zářivé fasády tedy také
zbrusu novou střechou. „Už to bylo třeba,“
konstatoval završení finančně náročné akce
starosta Buzic Václav Maňhal, „Poslednía to spíše provizorní- opravy se dočkal vršek
objektu roku 1996 krátce po osamostatnění
obce. Tehdy se jí zhostil místní řemeslník
Josef Drastík za vydatné výpomoci zdejších
brigádníků. To jsme ještě nedisponovali takovými možnostmi, abychom si mohli dovolit
kompletní výměnu krytiny.“
Na tu stávající obdržel Obecní úřad v rámci Programu obnovy venkova dotaci ve výši
210 000 korun. Zbývajících 270 000 korun
doplatili buzičtí ze svého. Zakázku realizovala
firma Chládek FCH s. r. o. ze Strakonic.
Vladimír Šavrda

Na osadu Václavov
se nezapomíná

Prokoukla kaplička, vybudovalo se veřejné
osvětlení.
Buzice - Václavov: Pod správu Obecního
úřadu Buzice náleží rovněž osada Václavov,
v minulosti také zvaná „Nouzov“. O tom, že
na ni ve svém rozpočtu ani ve svém programu
zastupitelé nezapomínají, svědčí nejnověji
hned dva realizované projekty v jejím katastru.
Předně se obyvatelé Václavova a majitelé
rekreačních obydlí dočkali celoplošného veřejného osvětlení, které bylo zřízeno nákladem
100 000 korun.
Následně proběhla důkladná oprava tamního „božího stánku“. „Ta zahrnovala otlučení
omítek, nanesení čerstvých povrchů a jejich
opatření oku lahodícímy nátěry, klempířské
práce i položení nové střechy. Celkem si
tato akce vyžádala investici 95 000 korun.
Z fondu Ministerstva pro místní rozvoj nám
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byl poskytnut grant ve výši 67 000 korun,“
poznamenává starosta Buzic Václav Maňhal.
Renovací kapličky ve Václavově
byla i tentokrát pověřena firma Chládek FCH s. r. o. ze
Strakonic.
Souběžně došlo i na vyzlacení
textu pamětní desky na fasádě, která připomíná návštěvu zesnulého
prezidenta Václava
Havla u místního
soukromého zemědělce Václava Koryty 26.
května roku 1990. To citlivou rukou provedla
Mgr. Iveta Honzíková z Blatné. Obnovení
nápisu stálo něco málo přes dva a půl tisíce
korun.
Poznámka: Nedílnou součástí osady
Václavov je i někdejší mlýn „Čermák“, který
generacím nositelů tohoto jména patří již
od roku 1603. Vesnička ležící cca šest kilometrů východně od Blatné byla původně vybudována pro panské dělníky. Současný název
získala roku 1807 jako připomínku Václava,
svobodného pána z Hildprandtů.
Vladimír Šavrda

Růže pro dříve
narozené

Buzice - Nádherně kulaté jubileum se slavilo v lednu v příbytku paní Marie Thorovské.
26. ledna bylo sympatické a milé obyvatelce
Buzic, která s křesťanským citem celý život
pečuje o nedalekou kapličku na mostě, rovných 75 let.
Měsíc únor byl ve znamení hned dvou
„kulatin“. 3. února se dožila krásných 80 let
paní Blažena Blokšová. 22. února oslavila 70.
narozeniny paní Drahomíra Kratochvílová.
Obecní úřad Buzice v čele se starostou
Václavem Maňhalem přeje touto cestou všem
výše uvedeným pevné zdraví, neutuchající optimismus a nadhled na další pozemské poutě,
spokojenost a mnoho lásky a úcty od všech
blízkých lidí.                        Vladimír Šavrda

Přijďte pobejt aneb buzické
akce duben- květen 2017

30. dubna: Stavění májky+ pálení čarodějnic s občerstvením všeho druhu. Pořádají
SDH Buzice a Obecní úřad Buzice. První
cvrkot na buzické návsi úderem 15 hodiny.
Sobota 3. května: Dětský den plný her
a překvapení v režii SDH Buzice a Obecního úřadu Buzice. Bude probíhat v rozmezí
13.00- 18.00 hodin. Nebude chybět chytání
ryb u rybníčka a tradiční opékání buřtů.
13. května: Den matek a Den otců /
máme přece rovnoprávnost, ne? V Buzicích
to vědí a řídí se podle toho /. Pořádá Obecní
úřad Buzice. Pěkná hudba a bohaté občerstvení zajištěny. Na sále buzické bývalé školy
od 14.00- 18.00 hodin.
Vladimír Šavrda

Co se bude „péct“
v hospodě „U Čiláka“?

Kolektiv útulného rodinného hostince
„U Čiláka“ vítá všechny své štamgasty a další
příznivce v sezóně 2017 a chystá pro ně následující akce:
Neděle 9. dubna: „Odemykání cyklistických studánek“- hromadný cykloturistický
výlet po krásách okolo Buzic, spojený se
symbolickým otevřením obnovené studánky
u Skaličan. Akce je vhodná pro příslušníky
všech věkových generací a výkonnostních
stupňů. Pořadatelé doporučují užití terénních
kol. Pro každého účastníka bezplatné občerstvení- výtečná domácí polévka a lahodná
klobása. Součástí sportovního podniku je
i doprovodný program / taneční soubor, promenáda historických velocipedů aj. /. Věcné
ceny pro třicet jezdců!
Start ve 13.30 hodin od hostince „U Čiláka“.
Sobota15. dubna: Turnaj ve voleném
mariáši „Memoriál Vladimíra Samce a Jiřího
Himla“, spojený se staročeskými vepřovými
hody. Prezentace od 11.00 hodin, první list
bude vynesen ve 12.00 hodin v šenku hostince
„U Čiláka“.
Vladimír Šavrda

Zažili jste lmové natáčení na Blatensku?
Máte doma nějaké fotograae? Účastnil se
někdo z vaší rodiny komparzu?
Podělte se, prosím, o vaše zážitky!
Městské muzeum Blatná chystá výstavu
o lmech, které se natáčely na Blatensku
a budeme rádi za vaši pomoc.
Kontaktujte nás na email
eisenhamerova@ckvb.cz a nebo na telefonním
čísle 605 061 161.
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Výroční schůze buzických dobrovolných hasičů.
Řady sboru se rozrostly o nové členy, ostrá kritika
kvůli skříňové Avii

Buzice - Na letošní výroční schůzi buzických „chráněnců svatého Floriána“ nechyběla ostrá
polemika. „Jablkem drobného sváru se stala loňská koupě starší skříňové ávie pro potřeby našeho spolku od kolegů z Chobota za částku 15 000 korun,“ přiblížil okolnosti slovní přestřelky
na výroční sešlosti starosta SDH Buzice Tomáš Lojík, „Vedení obce Buzice, kterou jako čestný
host zastupoval starosta Václav Maňhal, bylo podrobeno kritice za to, že raději neinvestovala do pořízení nového vozu.“ Nicméně výměna názorů bývá zdravá a tahle určitě nikterak
nepoškodila dobré vztahy mezi Obecním úřadem a hasiči, tím méně uvnitř organizace samé.
Příjemnější stránkou byl „přijímač“ nových dvou členů do sboru- Ondřeje Hulače a Dana
Málka, čímž se členská základna rozrostla na 38 „duší“. „S potěšením jsme rovněž konstatovali,
že v loňském roce odpracovali buzičtí dobrovolní hasiči 1200 hodin na brigádách. Celkem
se uskutečnilo osm brigád, převážně spojených s pořádáním společenských akcí v obci (ples,
Dětský den, buzická pouť, mikulášská nadílka aj.). Ale také jsme tradičně lovili rybníček
a provedli komplexní úklid bývalého fotbalového hřiště za Buzicemi, kde po dvacet let probíhal
slavný turnaj »Buzický bejk«,“ informuje Tomáš Lojík.
V roce 2017 se příslušníci buzického hasičského spolku chystají na vybudování nového
skladu u objektu Obecního domu. „Ten stávající v zemědělském dvoře je už vážně nevyhovující,“ nechává se slyšet Tomáš Lojík s dodatkem, že pomoc sboru poskytne i vedení obce.
Loni se buzičtí hasiči aktivně zúčastnili oslav 115. výročí založení SDH v sousedních
Škvořeticích. A také si „zastříkali“. Bohužel podaný výkon stačil jen na páté místo. „Letos nás
lanaří bezdědovický starosta na okrskovou soutěž k nim domů. Jako silnou motivaci nabízí
pivo „Bernard“. A tuhle značku my máme moc rádi,“ poskytuje s úsměvem přátelskou reklamu
rodinnému pivovaru starosta buzických „chráněnců svatého Floriána“.
Loni buzický sbor také získal jeden vycházkový a jeden zásahový oblek.
Spolupráce mezi Obecním úřadem Buzice a místními hasiči je odnepaměti na vynikající
úrovni. A to je jen ku prospěchu všech.
Vladimír Šavrda

Pár úvah o komunismu

Uplynulé 20. století je též možno nazvat
stoletím komunismu. Začalo převzetím moci
roku 1917 v Rusku a zaniklo s dnešním zůstatkem problémové Severní Koreje.
Ideologickým původcem komunismu
byl výsledek celoživotní práce Karla Marxe,
který na pobídku svého otce, jako životní dílo
vypracoval knihu „Kapitál“, za účinné pomoci Bedřicha Engelse, syna francouzského
kapitalisty. Překvapovalo mne, že sám tvůrce
komunismu, se jako komunista v životě nikdy
nechoval. Vzal si manželku šlechtického
původu a vykořisťoval jiného člověka tím,
že zaměstnával služku, kterou navíc přivedl
do jiného stavu a vedl život nehospodárného
intelektuála tak, že promarnil i celé jmění
Engelse. Jeho kniha byla propagována jako
vědecké dílo, podle kterého se bude vyvíjet
politický a ekonomický chod celé společnosti. Například Lenin bezvýhradně věřil
tomuto vědeckému dílu tak, že když mu bylo
po uchopení moci v Rusku vyčítáno, že Německu uvolnil část země, odůvodnil to tím,
že revoluce co nejdříve Německo ovládne.
Pokud se týče samotného Ruska, pak
revoluci svržením cara a Romanovců provedl
koncem února 1917 zednář Kerenský, který
se ujal vedení vlády.   V průběhu světové
války v roce 1917, potřebovalo Německo se

zbavit své východní fronty v Rusku a bylo
mu podnikatelem ruského původu Parvusem
(Izrael Helphand) navrženo finančně podpořit
nové provedení revoluce v Rusku, vedenou
Leninem, který přislíbil okamžité uzavření
míru s Německem. Došlo k propašování revolucionářů vlakem přes Německo a k ohromné
finanční pomoci na provedení revoluce. To
bylo v březnu 1917. Lenin plánoval svržení
prozatímní vlády Kerenského a převzetí
moci. Němci dál posílali bolševikům miliony na převzetí moci.  Zatím co Lenin odjel
koncem června do Finska za odpočinkem,
vojenská organizace z Kronštatu, vedená
Nikolajem Senaškou se rozhodla zahájit
povstání v Petrohradě v pondělí 16. června
1917, spolu s dělníky Rudých gard. To bylo
potřeno. Z Finska se Lenin vrátil začátkem
října. Ve středu 7. listopadu ve 21,40 hodin
vystřelila loď Aurora slepý náboj, jako pokyn
k obsazení paláce. Ten bránil ženský prapor
asi čtvrt hodiny, ostatní vojáci ještě několik
hodin. Antonov – Ovsajenko poslal Leninovi telegram: Zimní palác dobyt ve 2 hod.
4 minuty ráno. Osm tisíc útočníků mělo
6 mrtvých, obránci jenom raněné. Dobyvatelé
se pak ve sklepích opili. Obyvatelé milionového Petrohradu o bolševickém převratu
nevěděli.  O převzetí moci se velkou měrou
zasloužil Trocký (Lev Bronštejn). Je třeba
zdůraznit, že velkou práci při převratu odvedli
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ruští vojáci – námořníci z blízké mnohatisícové posádky v Kronštatu, jejichž loď Aurora též
povstání započala. Důvodem jejich pomoci
bylo slíbené vytváření místních sovětů, tedy
zástupců všech občanů. Bolševici však všude
urvali poltickou a hospodářskou moc jen pro
sebe a Lenin nestrpěl sebemenší odpor nebo
jiný názor, zvláště pak požadavek námořníků
z Kronštatu k vytváření sovětů – vlády všech
občanů. Netrvalo dlouho a nově zřízená Rudá
armáda na příkaz Lenina, bez milosti postřílela prakticky všechny tisíce vojáků z posádky v Kronštatu… Tento brutální čin byl
potvrzením, že sliby vedoucí k získání moci
nebudou bolševici plnit a že budou provádět
bez možnosti odporu vše k získání moci nad
veškerým majetkem a k faktickému zotročení
všech občanů – což se mělo rozšiřovat do dalších oblastí a států na celém světě!!   Tedy
tak zvaný Sovětský svaz od počátku nikdy
nebyl a nevznikl, což ovšem žádného politika
ve světě netrklo a dále bylo možno používat
mnoho lživých a pro lidi normálních názvů
států, jako například Německá demokratická
republika (ačkoliv pojem „demokracie“ nikdy k podmaněnému a diktátorskému státu
nepatřil).  S podobnými pojmy „kšeftovali“
a nadále kšeftují politici v celém světě a neuvažující většina lidí to přijímá.
Nyní stručně k průběhu dalších událostí
v Rusku: Tam se ujal vlády Stalin (Džugašvili) využitím rozkolu mezi vládnoucí trojkou
Trocký (Lev Bronštein), Kameněv (Rosenfeld) a Zinověv (Gušin Radomyšlskij – Apfelbaum). Nejprve vyřadil Trockého ze strany,
pak vyhostil ze země, kde ho nechal zavraždit.
Posléze oba další, Kameněva a Zinověva
dal zastřelit. Jeho dlouhá doba krutovlády
zničila podle odhadů asi 30 milionů životů.
Více vražd pak už z komunistických vůdců se
připisuje Maovi v Číně, hlavně jeho kulturní
revolucí. Za zmínku stojí též krátké působení komunistů v Kambodži (asi dva miliony
mrtvých), kde například uřízli hlavu člověku
s brýlemi, jako buržoovi. Jejich řádění musel
ukončit (též komunistický) Vietnam.
Marxův Kapitál vznikal v dobách začínající průmyslové revoluce. V průběhu času,
zejména ve dvacátém století, nové vynálezy
a formy výroby rychle předběhly všechna očekávání a vývoj pracovních poměrů
a životních nákladů byl příznivější, s čímž
samozřejmě Marxovo dílo nemohlo počítat.
Navíc tuto moderní dobu využívali různí
samozvanci s vlastními úvahami a způsoby
samo-krutovlády, jak jsme byli v tomto století svědky. Poslední zbytek takového útvaru  
nám zůstává v diktatuře moci a majetku jedné
osoby v Severní Koreji (KLDR   - korejská
lidově demokratická?? republika), zemi, kde
je možno zavřít do koncentráku jen za to, že
někdo málo nebo špatně plakal při pohřbu
nějakého potentáta…
F.K.
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Bývalí studenti soš blatná
vzpomínají
V dnešním čísle nám odpovídá Martin Pavec.

Dotazník

se nasměrovat blíže k oblasti mého opravdového zájmu.

Martine, 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 obor
Elektronické počítačové systémy a maturoval
jsem v roce 2009. Poté
jsem nastoupil k bakalářskému studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, obor Elektronika a telekomunikace, jako magisterský obor (titul Ing.) jsem
si zvolil Komerční elektrotechniku na téže
fakultě. V současné době jsem studentem
doktorského programu Elektronika a mým
zaměřením jsou Flexibilní materiály a Smart
textilie, opět na FEL ZČU.

Na co rád vzpomínáte?
Rád vzpomínám na celou řadu okamžiků,
a to jak na čas mimo školu, tak i na čas strávený ve škole. Jako příklad bych uvedl hodiny
českého jazyka s paní učitelkou Bohumilou
Hermannovou.

Které předměty jste měl ve škole rád, případně které Vás ovlivnily při výběru povolání?
Nepochybně mě velice ovlivnila výuka
dílen (praxe), elektroniky a elektrotechniky.
Dále jsem měl rád matematiku, a to hlavně
díky paní učitelce Janě Podlešákové, která
mne svým stylem výuky a zápalem pro věc
dokázala vždy motivovat.
Poraďte prosím našim stávajícím studentům,
na co by se měli zaměřit, aby byli konkurenceschopní mezi ostatními absolventy.
V současné době, bez ohledu na to jaký
směr studenti zvolí po absolvování, je nezbytná znalost anglického jazyka. V té, podle
mého názoru, v porovnání s ostatními státy
lehce zaostáváme. Důležité je pouze nečekat,
co je škola naučí, ale využít načerpané znalosti
a sami se v oblasti jejich zájmu rozvíjet.
Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco,
co byste změnil, případně něco, co zvlášť
oceňujete?
Když jsem na školu nastupoval, očekával
jsem, že se ze mne stane profesionál na IT
technologie. V průběhu studia jsem zjistil,
že mne více zajímá elektronika než počítače.
Oceňuji, že v době mého studia zde působilo
několik kvalitních učitelů, kteří mi pomohli

Jaké země jste služebně navštívill?– otázka
pouze pro ty, kteří služebně cestují
Ne zcela služebně, ale spíše studijně jsem
navštívil krátkodobě například Belgii, Nizozemsko, Bulharsko. Dlouhodobě (po dobu
4 měsíců) jsem byl na studijním pobytu
na Krétě.
My studenty učíme, že úspěch není tak zcela
měřitelný. Pro každého může znamenat něco
jiného. Co vy považujete za osobní úspěch?
Já považuji za osobní úspěch to, že jsem
překonal jak očekávání ostatních, tak i i očekávání sám sebe v tom, co dokáži. Například
po maturitě bych za úspěch považoval získání
titul Bc., ale nyní už studuji dokonce PhD.
Co byste popřál svým bývalým učitelům
a našiím žákům?
Učitelům bych popřál vyšší počet studentů
než je tomu teď a samozřejmě pevné nervy
s nimi. Studentům snad jen to, aby si dobu
studia užili, protože později budou již pouze
pracovat, a toho volného času nebudou mít
tolik.
Martine, bylo studium na fakultě náročné?
Proč jste se rozhodl na fakultě zůstat?
Nejtěžší byl přechod ze systému střední
školy na systém vysoké školy. První ročník
z tohoto důvodu byl náročnější. Samozřejmě
některé předměty jsou více náročné než ostatní, ale pokud má student vůli, tak lze fakultu
absolvovat bez větších problémů.
Setkal jste se tam s některými našimi studenty?
Ano, s některými jsem studoval dále
na naší fakultě a stali jsme se dobrými přáteli. Byli to například Josef Suchý z Blatné,
Miroslav Pavelec, Rostislav Flek, Jiří Vaněk
a další.  Každý rok se ovšem na naši fakultu
přihlásí několik studentů z Vaší školy.
Martine, Vy a Vaše katedra jste pracovali
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na vývoji inteligentního hasičského obleku.
Můžete nám o tom něco napsat?
Ano, naše katedra se podílela na vývoji inteligentního hasičského obleku spolu s dalšími
partnery v rámci tendru, kterého se účastnilo
54 konsorcií. S naším oblekem jsme postoupili
až do finále, kde náš oblek jako jediný uspěl.
Inteligentní hasičský oblek dokáže měřit
vnější prostředí – toxické plyny, výbušné
plyny, vnější i vnitřní teplotu a vlhkost. Pro
měření teploty je v obleku integrováno 6
termočlánků, 4 na ramenou a 2 v zadní části
bundy. Pro určení přesné polohy, kde se nachází hasič, je v rameni GPS anténa. Dále je
v bundě integrován automatický výstražný
systém s dvěma senzory osvětlení (vpředu
a vzadu). Pokud dojde k překročení limitních
hodnot teploty a plynů, spustí se alarm, který
je integrován v límci bundy, tak aby to hasič
bez problémů slyšel. Řídicí jednotka obleku
dokáže vyhodnotit pád hasiče i intenzitu pádu,
polohu těla (leží, stojí, jde, běží). V současné
době je možné k řídící jednotce připojit přes
Bluetooth 3 periferie a to sice -   rukavice
(měří teplotu na dálku nebo dotykem), hrudní
pás pro měření srdečního tepu a inerciální
lokalizační systém integrovaný do hasičské
ochranné obuvi, který dokáže vykreslit
záznam trajektorie hasiče i uvnitř budovy,
kde není k dispozici signál GPS. Celý oblek
je navržen tak, aby zasahující hasič nebyl
zahlcen informacemi, ale pouze ho varoval
v případě nebezpečí. Všechny měřené údaje
se odesílají pomocí bezdrátové meshové sítě
do tabletu, který má velitel zásahu. Oblek je
po odpojení senzorů a řídicí jednotky plně
pratelný a sušitelný.
H.K.

Rádio Blatná pokračuje
Místní rozhlas nemusí být jen nesrozumitelné hlášení z amplionů v ulicích. Lokální
rozhlasové stanice přináší čerstvé informace
i propagují levně místní podnikatele už v několika městech v Česku. Projekt internetového
Rádia Blatná nyní bojuje o licenci na vysílací
frekvenci.
Rádio Blatná je sen, který si plní Josef
Týc. Zkušený zvukař televizní stanice Óčko,
který stál u zrodu jihočeského rádia Orlík
a podílel se například na realizaci zvukové
režie televizního HD přenosového vozu, se
rozhodl své znalosti, svůj čas a techniku vložit
do služeb svého rodného města. Dal dohromady malý tým ze svých blízkých i kolegů
a ve volných chvílích sestavovali playlisty,
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připravovali krátké zprávy o společenském
dění v Blatné. Začali vytvářet i vlastní pořady,
například Písničky na deset slov, nebo hrát
na přání. V průběhu roku postupně přicházely
nabídky spolupráce – žákovský parlament ZŠ
TGM, hudební klub Alana Rohana, informace
ze světa počasí se Zdeňkem Vondrou, letopisy rocku Milana Prince a další. Zkoušeli
také oslovit inzerenty, kteří by ve vysílání
v reklamním čase propagovali své služby,
ve vysílání se tak objevovala i reklama.

Poslechovost internetového rádia nebyla
v Blatné veliká, a tak síly postupně docházely. S letošním lednem Rádio Blatná přestalo
vysílat. Neznamená to ale ani náhodou, že by
skončilo. Klidové období je jen zdánlivé, a navíc dočasné. Koncem roku 2016 se konečně
podařilo navázat spolupráci s městským úřadem, o možnosti a podobě podpory projektu
rádia, intenzivně je zde projekt představován.
Ovšem probíhá ještě jedna, mnohem zásadnější změna.
V jihočeském éteru v poslední době
postupně vymizely regionální stanice, rádio
Prácheň se stalo republikovým Rock rádiem,
rádio Faktor vstoupilo do celoplošné sítě HIT
rádia, z Eldorádia se stal Blaník a poslední
Kiss Jižní Čechy se v dohledné době stane
celoplošným rádiem Kiss, vysílaným z Pra-
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hy. Rádio Blatná se nyní účastní výběrového
řízení na vysílací frekvenci.
Není to zrovna lehký či rychlý úkol, celý
proces trvá i rok. Nejprve bylo nutno zaměřit, zda v Blatné vůbec lze vysílač postavit.
Proto bylo nutné oslovit odbornou firmu,
provést v Blatné měření obsazenosti FM
rozhlasového pásma a najít volný kmitočet,
což se podařilo. Vybraný kmitočet byl poslán
na schválení a tzv. koordinaci, kterou provádí  
ČTU. Ke kmitočtu se musí vyjádřit i ostatní
státy a letecký provoz, po jeho schválení bylo
vyhlášeno výběrové řízení. Pokud v něm naše
rádio uspěje, bude moci vysílat stejně jako
„velká“ rádia éterem.
Naladíte jej pak na rádiích kdekoli
v Blatné a blízkém okolí. Rádiu Blatná se tím
otevřou obrovské možnosti. Získat takovou
licenci není nic jednoduchého. Josef Týc vypracoval podrobný projekt, ve kterém Rádio
Blatná prezentuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: „Rádio Blatná je nezisková
rozhlasová stanice, realizovaná jako služba
obyvatelstvu Blatenska. Má přinášet informace z MěÚ Blatná, o společenském životě
v obci, aktivitách spolků. Dá se přirovnat
k projektu rádio Luže.“
Klasické vysílání určitě výrazně zvýší
poslechovost rádia, které se tím pádem stane
zajímavější i pro případné inzerenty. Rádio
je totiž možné poslouchat kdekoli – v autě,
doma, v kavárně, v čekárně u lékaře… Obchodníci by tak mohli informovat o svých
akčních nabídkách, řemeslníci o novinkách
v sortimentu, lékaři třeba o změně ordinačních
hodin. Reklamní čas v Rádiu Blatná bude výrazně levnější než ve velkých rádiích, přitom
ale bude směřovat přímo k zákazníkům v našem městě.  Josef Týc vysvětluje: „Spolupracujeme s profesionálními speakery a studiem,
kteří spot namluví podle představ zákazníka.

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce
na VALNOU HROMADU,

Cena za výrobu spotu a jeho vysílání několikrát za den se měsíčně vejde i do tisícovky.“
Rádio ale nejsou jen písničky a reklamy.
Jeho hlavní náplní jsou informace. Rádio Blatná si klade za cíl především zprostředkovávání
aktuálních informací o našem městě a jeho
okolí. Mělo by přinášet zprávy o kulturním
životě, může nabídnout časem i reportáže či
přímé přenosy ze sportovních akcí, koncertů
či jednání zastupitelstva, což by jistě ocenili
ti, kteří nemají možnost se jich přímo účastnit.
Díky spolupráci s hasičským záchranným sborem, městskou policií a policií ČR může rádio
přinášet čerstvé zprávy o dopravní situaci či
o výjimečných událostech.
Kdo se bude o náplň vysílání starat? Jako
neziskový projekt bude rádio přinejmenším
ze začátku žít z práce dobrovolníků, několik
už jich Josef Týc má, jiní se postupně hlásí:  
„K navázání kontaktu s žákovským parlamentem ZŠ TGM došlo už v loňském roce.
S vysíláním éterem může projekt přilákat
i ostatní školy. V rolích reportérů budou mít
žáci jedinečnou příležitost získat skvělé praktické dovednosti a zkušenosti s vystupováním
na veřejnosti. Ale i dospělí dobrovolníci se
mohou díky rádiu podílet aktivně na tom, co
jejich rodina, přátelé či kolegové uslyší.“ říká
Josef Týc. Stojí o spolupráci s kýmkoli, kdo
má chuť přiložit ruku k dílu.
Aby se projekt Rádia Blatná mohl takto
rozvíjet, musí napřed žít. Držme mu ve výběrovém řízení palce ať se na kmitočtu 89,7
MHz, rozezní „RÁDIO BLATNÁ“. Stane se
tak vlastně jediným, ikdyž malým, regionálním rádiem po boku ČRo ČB na jihu Čech.
( ch )

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné pořádá

ve středu 22. března 2017 akci

BUDU ŠKOLÁKEM
Zábavný program pro předškoláky proběhne

od 15 hod. a od 16 hod.

která se bude konat
v pátek 31. 3. 2017 od 17.00 hodin.
Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření,
rozpočet, rozprava, vystoupení hostů.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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u l t u r n í k a l e n d á ř

Akce
17. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZÁVIŠ

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

18. 3. SOBOTA | 20:00 |

B.A.S. + ANČA BAND

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

19. 3. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO KOŇMO: JAK ŠLO VEJCE
NA VANDR
Velký sál, Komunitní centrum

20. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

21. 3. ÚTERÝ | 19:00 |

KALABIS QUINTET

Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vávrová (hoboj), Nela Durníková (klarinet), Denisa Beňovská (fagot), Adéla Triebeneklová
(lesní roh)
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Soubor byl založen studentkami Akademie múzických umění v Praze v roce 2012
pod pedagogickým vedením Štěpána
Koutníka. V srpnu 2014 se zúčastnil mezinárodních hudebních kurzů International
Sommer Academy v Rakousku, na kterých
získal dvě 1. ceny v interpretačních soutěžích. Součástí ocenění bylo vystoupení v
rámci slavnostního koncertu ve vídeňském
rozhlase ORF. Jedním z největších úspěchů
kvintetu je 3. cena a titul laureáta na Mezinárodní soutěži dechových kvintetů v Marseille (Concours International de Quintette
a vent).
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná | 120/80 Kč

23. 3. ČTVRTEK | 17:00 |

KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST

Koncertní sál, ZUŠ Blatná

25. 3. SOBOTA | 20:00 |

MORDORS GANG + FUNKCE ŠROUBU

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

26. 3. NEDĚLE | 17:00 |

DIVADLO VÍTI MARČÍKA: MORAVSKÉ
PAŠIJE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše
Krista – mají velkou a bohatou historii. V
každé obci se před Velikonoci pašije hrály,
zpívaly, ztvárňovaly. Moravské pašije chtějí

přispět k obnovení těchto tradic. Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým
osobitým způsobem – lidovou formou,
jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje
komediant, který u všeho byl, vše viděl a
díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do
tohoto příběhu.
Předprodej: recepce Městského muzea,
infocentrum Blatná | 50 Kč

Kino
17. 3. PÁTEK | 20:00 |

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

Dokumentární/hudební v českém znění |
ČR 2017 | Mládeži přístupný | 80 Kč

22. 3. STŘEDA | 19:00 |
STRNADOVI

Dokumentární v českém znění | ČR 2017 |
102min | Mládeži přístupný | 80 Kč

24. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZAKLADATEL

Životopisný/drama v původním znění s
titulky | USA 2016 | 115min | Nevhodný
mládeži do 12 let | 110 Kč

26. 3. NEDĚLE | 15:00 |
BALERÍNA

Animovaný / rodinný v českém znění |
Francie/Kanada 2016 | 89min | Mládeži
přístupný | 110 Kč

29. 3. STŘEDA | 19:00 |

VŠECHNO NEBO NIC

Komedie/romantický v českém znění | ČR/
SK 2017 | 107min | Nevhodný mládeži do 12
let | 100 Kč

31. 3. PÁTEK | 20:00 |
MLČENÍ

Drama/historický v původním znění s
titulky | Mexiko/Tchaj-wan/USA 2016 |
161min | Nevhodný mládeži do 12 let |
100 Kč

Knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

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

Pro dospělé:

21. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a jedeme na
výlet

28. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a povídáme si o
canisterapii

Všechna setkání DÁMSKÉHO KLUBíčka
vždy doplněna malou knižní výstavkou na
dané téma.

21. 3. ÚTERÝ | KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD
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ZÁMEK ŠTIŘÍN A PAMÁTNÍK
KARLA ČAPKA
Obsazeno!

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

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

NAMALUJ KNIHOŽROUTA

Výtvarně-literární soutěž pro děti
Namaluj obrázek této postavičky podle
tvé fantazie (třeba i s popiskou), odevzdej
v knihovně do 24. března. Poté proběhne
hlasování. Autor obrázku s nejvíce hlasy
dostane odměnu.

31. 3. – 1. 4.

NOC S ANDERSENEM

Od 20. března se děti ve věku 8 – 11 let
mohou závazně přihlásit na pohádkové
nocování v naší knihovně. Počet účastníků
omezen.

Komunitní centrum
17. 3. PÁTEK | 18:00 |

EXPEDIČNÍ KAMERA

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

18. 3. SOBOTA | 15:00 |

ROZÁRIUM V BLATNÉ

Kavárna, KCAŽ
Přednáška a debata. Vstupné dobrovolné.
Pořádá: navíc z.s.

21. 3. ÚTERÝ | 16:00 |

JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU
MATKOU vol. V

Kavárna, KCAŽ
Další ze setkání matek, budoucích matek
i mladých slečen, které se nechtějí nechat
udolat stereotypem všedních dní. Tentokrát s Lindou Mahelovou: Bylinky pro jarní
očistu těla, aromaterapie. Vstup volný.

23. 3. ČTVRTEK | 18:00 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
JAN ZIEGLER

Velký sál, KCAŽ

27. 3. PONDĚLÍ | 17:00 – 19:00 |
JEDLÉ KCAŽ

Komunitní centrum
Chtěli byste si začít pěstovat bylinky, rostlinky či zeleninu, ale nemáte kde? Komunitní centrum v Blatné se v letošním roce
chce stát komunitní oázou jedlých rostlin.
Přijďte proto 27. března na inspirující besedu. Setkáme se zde se zakladateli komunitních zahrad v České republice a se zahrádkáři. Dostanete nové podněty, místo
pro pěstování rostlin a pro své nápady a v
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neposlední řadě načerpáte spoustu nové
inspirace. Vstupné dobrovolné.
Hosté první besedy, zakladatelé komunitních zahrad v ČR:
Alena Lehmannová - Přírodní zahrady a
městské zahradničení (komunitní zahrada
v Plzni, zahrada na střeše, atd…). Více info
na: www.prirodni-zahrady.cz
Hana Brdková - Komunitní zahrada v Českých Budějovicích (vznikající iniciativa).
Více info na: Facebook: Komunitní zahrada
v Českých Budějovicích
Ondřej Kobza - Nová „kobzovina“: Komunitní zahrada na střeše Lucerny v Praze. Je
mimo jiné také například autorem projektu Piana v ulicích.
Martina Malinová - Zahrada na stěnu –
pěstujte rostliny jinak! Více info na: www.
zahradanastenu.cz
Radka Pokorná - Komunitní zahrada KOKOZA v Praze. Více info na: www.kokoza.cz

28. 3. ÚTERÝ | 18:00 |

CESTOPIS: FRANTIŠEK ŠESTÁK NA
CÍSAŘSKÉ CESTĚ Z PRAHY DO
PAŘÍŽE

Velký sál, KCAŽ
Cestopisná přednáška blatenského cestovatele Františka Šestáka doplněná historickými postřehy cesty Karla IV. z Prahy do
Paříže. Historii některých zajímavých míst
této cesty nám přiblíží historik Městského
muzea Blatná, Petr Chlebec.
Vstupné dobrovolné.

31. 3. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Kavárna, KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte
do kavárny občerstvit své tělo a ducha.
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Přijďte
otestovat své všeobecné znalosti a přitom
se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, startovné 20 Kč/osoba.

1. 4. SOBOTA | 14:00 – 17:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK

KCAŽ
Velký jarní blešák, tentokrát nejen v Komunitním centru, ale i po Blatné! Výchozí
a informační bod je KCAŽ. Hlásit se můžete
do 24. 3. (zájemci o prodej z domu) a do
28. 3. všichni ostatní zájemci (prodávající
v KCAŽ), na: mrazova@ckvb.cz či 604 723
646.

1. 4. SOBOTA | 19:00 |

KONCERT: JUSTIN LAVASH

Kavárna KCAŽ
Třešničkou na dortu po Blešáku bude koncert fantastického kytaristy s podmanivým
hlasem JUSTINA LAVASHE, který spolupracuje například s Monikou Načevou či
Vladimírem Mertou. Vstupné dobrovolné.

2. 4. NEDĚLE | 14:00 – 18:00 |
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU: BUDVARKA

Velký sál, KCAŽ
Jihočeská dechová hudba Budvarka vznikla v roce 1941, jako hudba budějovického
pivovaru Budvar. Dnes má 12 muzikantů a
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4 zpěváky. Vstup: 50 Kč.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
23. 3. | 17:00 | MALBA
30. 3. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

1. 3. - 30. 4. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA |
SUPERMARKET SVĚT

Odkud jsou a co všechno se děje s věcmi
předtím než se dostanou do našeho nákupního košíku? Výstava vznikla pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek

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

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:0012:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

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

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

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

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

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

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

NÁPRAVA ŘEČI

Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 18:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová tel. 606 655
713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY

Číslo 5 / strana 13
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

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

Městské muzeum Blatná
Doprovodný program k výstavě:
25. 3. SOBOTA |14:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S JANEM JIROVCEM
Městské muzeum Blatná
Jan Jirovec představí své práce, popíše
proces vzniku a technologické postupy
svých prací.

1. 2. – 31. 3.

LUBOŠ ŠVEJDA: BIG APPLE

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

1. - 31. 3. POEZIE Z NÁDRAŽKY
BLATENSKÉ

V březnu, Měsíci knihy, vám Knihovna
městského muzea Blatná představí netradiční sbírku poezie Kamarádský večer napsanou v únoru 1945. Pouhých 30 výtisků
bylo vydáno. Právě jeden z nich si budete
moci přečíst ve vlaku. Vše budou doprovázet dobové pohlednice a fotografie s nádražní tematikou.

Něco o(d) nás
!!! VÝZVA !!!

První letošní Blatenský blešák bude jeden
velký jarní úklid. Abyste nemuseli všechny
cetky - tretky a další věci, které už doma
nechcete mít, ale mohou posloužit ještě
někomu dalšímu, tahat k nám do Komunitního centra, přicházíme s návrhem velkého Blatenského blešáku po celé Blatné.
Jak to bude probíhat? Zájemci, kteří chtějí
prodávat cetky-tretky a další věci ze svého
dvorku/ zahrady/ garáže, nechť se nahlásí
na tel: 604 723 646 či na mail: mrazova@
ckvb.cz, do 24. 3. 2017!! Po tomto datu
vznikne blešácká mapka, podle které vás
kupující najdou přímo tam, kde budete
vaše cetky-tretky prodávat.
V prostorách Komunitního centra budou
další prodejci, tak jako vždy (ti z okolí nebo
ti, kteří nechtějí prodávat ze svého domu).
Prodejci, kteří chtějí místo v Komunitním
centru se můžou přihlašovat na výše uvedený telefon či mail do 28. 3. 2017.
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na kompletním šampionátu Mistrovství ČR
rallye. A hned v prvním závodě, na Rally
Šumava, zvítězil ve třídě 8 a po dalších
úspěšných startech se stal mistrem ČR v Rally.
„Výhry v dílčích závodech a zisk mistrovského titulu byly o to cennější, že jsem je
absolvoval premiérově. A tréninky ? Ono se
málokdy povede, abychom s týmem vyrazili
trénovat a pořádně si vše „osahali“. Většinou
se jede rovnou závodit. A ono to vychází,
díkybohu,“ zaklepává to honem dnes už mistr
rychlého volantu.
Sezóna 2016 byla ve znamení většího
počtu startů rodinné stáje   Stejskalů. „Díky
titulu z roku 2015 jsme byli vybráni do národní reprezentace jako jedna ze čtyř posádek,“
přibližuje úspěch jako hrom Václav Stejskal

Jedna láska Václava
Stejskala ml. nese jméno
rallye
Úspěšnou závodnickou kariéru však odstartoval nehodou.
Václav Stejskal ml. /26 let/ z Blatné v roce
2014 úspěšně dokončil studia na vysoké škole.
Stal se právníkem. Přesněji řečeno- působí
nyní jako advokátní koncipient. Protože je
však zároveň dokonalou kopií svého otce,
který přes 30 let v kabině závodního vozu
řeže zatáčky, a navíc vyrůstal odmalička v odéru výfukových plynů
a benzínu, ve chvílích osobního volna
se i on mění v následovníka takových
„bouřliváků“, jakým byli Sebastian
Loeb a jemu podobní. Musí to být
ohromná úleva utéci od změti paragrafů, odhodit sako do skříně, vklouznout
do kombinézy a doslova se „přisát“
k volantu a plynovému pedálu, aby
člověk spustil „pročisťovací mechanismus“ celého těla a mozku především.
Čekání na osmnáctku a první
„rána“
Václav Stejskal ml. na rozdíl
od řady svých vrstevníků a kamarádů před
dovršením plnoletosti sám neřídil. „I když
jsem mohl zkoušet třeba rallykros nebo autokros, což bylo povolené, neudělal jsem to,“
říká mladý muž ocelových nervů a železné
soustředěnosti, „Je ale pravda, že už od svých
deseti let jsem jezdil s tátou na rallye jako
pomocný mechanik, abych získával potřebné
zkušenosti.“ Sám usedl za volant rodinného
vozu teprve tehdy, když mu konečně „osychal inkoust“ na řidičáku. Startovní horečka
se ho premiérově zmocnila na závodní trati
v Kramolíně. „Nevzpomínám ale na tohle
kramolínské dobrodružství moc rád,“ přiznává blatenský jezdec, „V páté zatáčce jsme
s tátou, který seděl vedle mě jako navigátor,
měli nehodu. Při ní si otec částečně zranil
ruku a další dva roky byla pauza. Ovšem nejen
kvůli té nešťastné nehodě, ale také proto, že
jsme museli dostavět rodinnou autodílnu.“
Během pauzy Václav Stejskal ml. absolvoval
jen několik závodů Mistrovství ČR ve sprintrally, pravidelně startoval na domácí Rallye
Pačejov. „Důležité bylo, že jsem podruhé už
„nenačechral plechy“, poznamenává s úsměvem vzorný pokračovatel rodinné tradice
Stejskalů.
Když hvězda padá vzhůru…..
A pak se začalo dařit. V sezóně 2015 už
Václav Stejskal ml. „provětral karosérii“

Posádka stáje Stejskal Blatná v zajetí zlaté horečky.

ml., „Odjeli jsme tedy i několik podniků
na zahraniční půdě - ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku. V rámci České republiky
jsme obhájili titul ve třídě a vybojovali bronz
v hodnocení juniorů. V zóně Střední Evropy
jsme se dostali na zlatou špičku v juniorské
kategorii a obsadili třetí místo ve třídě ERT
3 /evropská rallye trofi - existuje několik
evropských zón!/.
Bohužel na závodní trati v Rakousku se
na chlup přesně po osmi letech opakovala
historie. Ta s nehodou - tentokrát se však
naštěstí nehoda obešla bez zranění. „Jednalo
se o šotolinovou Rally Waldviertel. A šotolina- to pro nás znamenalo cestu do neznáma,
s tímhle povrchem jsme doposud neměli „to
potěšení“, líčí mrzutou eskapádu Václav
Stejskal ml., „Prostě jsme skončili na střeše
a nebylo ochotných rukou, které by nás vrátily zpět na kola. Takže jsme museli závod
ukončit . Ale i takové zážitky jsou nedílnou
součástí sportu, musí se s nimi počítat,“ má
v tom jasno „korunní princ“ automobilového
„miniimpéria“.
Jak na to správně šlápnout ?
Podle Václava Stejskala ml. je třeba rallye
jezdit s chladnou hlavou a nenechat se strhnout k nepředloženostem : „Každá následná
chyba může mít fatální následky!“, varuje
„pozemský pilot“ z města růží. Rovněž je

Ročník 28 (38)

důležité, jak si člověk věří a jak si nastaví míru
rizika: „Určité faktory se ale ovlivnit nedají.
Vždycky při tak adrenalinové záležitosti existuje jistý stupeň nebezpečí. Ale naše posádka
si určitě zdravě věří, jinak bychom to mohli
rovnou zabalit,“ soudí úspěšný závodník.
Pro zdar takového podniku, jakým je
rallye, musí okolo závodního vozu perfektně
fungovat sehraná parta lidí. Jako švýcarské
hodinky pracuje i tým Václava Stejskala ml.
a je to rozhodně znát. „Stěžejní a dominantní
postavu v depu zosobňuje můj táta plus řada
dalších zkušených mechaniků, kteří se na stanovišti točí podle času,“ poodhaluje zákulisí
strhující podívané i velké parády zároveň nebojácný blatenský právník, „Mým parťákem
do pohody a nepohody se stal Stanislav Viktora jr., který jezdil v roli spolujezdce
a navigátora předtím i s tátou. Takže
jsem ho svým způsobem „zdědil“,
žertuje mladý pohodář.
„Rodinný klenot“ na čtyřech kolech
do důchodu nejde
V sezóně 2016 nastalo u Stejskalů
střídání stráží. Ovšem těch na čtyřech
kolech. Při zahraničních závodech používal tým nově vůz Renault Clio RS
R3T, tedy závodní speciál, kterému
je vlastní vyšší výkon, ale i finanční
náročnost. „Sice jsme ho dovezli
domů už roku 2014, ale nějakou dobu
jsme ho pronajímali jednomu jezdci
do Polska. Teprve loni  jsem s ním absolvoval
několik závodů v rámci reprezentace. Letos už
bychom s ním chtěli odjet i závody v ČR,“ říká
Václav Stejskal ml. Nahradí tak „chudšího
příbuzného“ Renault Clio Sport, který je přece
jen bližší sériovým vozům. „Rozhodně však
tenhle „rodinný klenot“ prodávat nechceme
a nebudeme. Ještě si užije své,“ zdůrazňuje
jeho pán v kombinéze.
Letos chce tým rodinného servisu přednostně odjet závody v okolí Blatné. V plánu je
rallye Šumava, Český Krumlov, Příbram…..
„V rámci reprezentace se opět představíme
v podnicích Evropského poháru, kde je naším
cílem zlepšovat loňské výsledky,“ prozrazuje
Václav Stejskal ml.
Loni hodně pomohla Stejskalovým podpora ze strany Autoklubu ČR a těchto partnerů: Nářadí ON- LINE cz., AGRO Blatná a. s.,
REMA TURBO s. r. o. Strakonice, ARCO s.r.
o., AXA CNC stroje a ELIT cz.
Hlavní je dobrý pocit- a odejít po svých
Václav Stejskal ml. se řídí následující filozofií: „Pohár je úžasná věc. Ale hlavní je dobrý
pocit z podařeného závodu a možnost odejít
z cílové čáry po svých. Tomu se ve světě rallye
nic nevyrovná. A ve světě sportu vůbec.“
I ve své pracovní profesi má mladý muž
jasně nastavené mantinely. Není tedy jen gentlemanem dlouhých tratí. Vladimír Šavrda
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Komunitní centrum bude jedlé
Začíná jarní fotbalová sezona
Muži „A“
Muži „B“
Dorost
Žáci st.
Žáci ml.

Blatná-Meteor Tábor
Poříčí -Blatná
Blatná-Čkyně/Š.Hoštice
Junior-Blatná
Junior-Blatná

sobota 25.3. 	 15,00 hodin
sobota 25.3. 	 15,00 hodin
sobota   1.4. 	  9,30 hodin
neděle 16.4. 	 10,00 hodin
neděle 16.4. 	 11,45 hodin

Biatlonová horečka atakovala
i masopustní veselí v Chlumu
Chlum - Blatensko už nesužuje jen ptačí chřipka. Jako lavina se
krajem města růží valí nějaký ten čas „biatlonová horečka“. Na rozdíl
od zmíněné choroby opeřenců však postihuje speciálně lidi a není
vůbec nebezpečná. Právě naopak. Svědčí o vzedmutí národní hrdosti
po vynikajících úspěších českých reprezentantů v tomto zimním sportu.
Je druhá svého druhu v novodobých dějinách České republiky- hned
po „nagánománii“ roku 1998.
Každopádně se tato „pozitivní nákaza“ podepsala také na letošním
masopustním veselí v obci Chlum u Blatné. Velmi zdařile vypodobněné
převleky biatlonových závodníků byly ozdobou a chloubou průvodu
maškar, čítajícího tentokrát 67 masek. Pro vesnici se 195 trvale hlášenými obyvateli to bylo skutečně něco s velkým „N“. Ale uznání a obdiv
si plným právem vysloužily i další nápadité kostýmy. Svou nezměrnou
lásku k národnímu moku vyjadřovali štamgasti místní hospůdky tím,
že šli „za piva“. V žertovném procesí nechyběly dále muchomůrky,
čarodějnice, krakonoš, a další a další „zjevy“. Starosta obce Chlum
Radim Paulus byl rekordní návštěvností a rozmanitostí masopustu
zjevně nadšen: „Na první pohled je zřejmé, že si účastníci lidové
veselice nechali na výrobě převleků pořádně záležet a že tady u nás
masopustní tradice padla na skutečně úrodnou půdu. Lidová tvořivost
si meze nekladla a byla v přesile, půjčených kostýmů je minimum.“
Obchůzka malebné vesnice, kde štědrost a srdečnost sídlí v každém stavení, trvala tentokrát maškarám přes čtyři hodiny. Domácí se
s chalupáři doslova předháněli, kdo uctí rozveselené masky bohatší
nabídkou slaných a sladkých pochutin, pochopitelně nešetřili ani alkoholovými „transfuzemi“. Byla to zkrátka a dobře otázka stavovské
cti. Po náročné štaci doklopýtaly maškary k „zemi zaslíbené“ / parcele
zastavěné hospodou /, kde z posledních sil slavnostně pohřbili Bakuse
a pak už rychle hledaly, kde nechala hostinská „díru“. „Ke cti našich
poutníků nutno podotknout, že si žádný z nich neustlal ve škarpě ani
na silnici. Všichni si to poctivě odšlapali od začátku do konce,“ poznamenal starosta Radim Paulus.
Tradice masopustních průvodů v Chlumu je poměrně čerstvá.
Předkové tenhle rituál prý nikdy nedrželi. „Před čtyřmi lety jsme
si odbyli premiéru. Iniciativa tehdy vzešla z řad hasičů,“ podotýká
Radim Paulus, „Nejdřív jsme utvořili společný průvod se sousedy
z Hajan a obcházeli obě vesnice v jednom zátahu. To se však ukázalo
být náročné jak časově, tak z hlediska fyzické kondice některých
jedinců. Družba tedy vydržela pouhé dva roky, pak si šla každá obec
vlastní cestou.“
Letos se nechal při masopustu „vidět“ hajanský podnikatel Pavel
Vohryzka, který chlumským zapůjčil nákladní auto, předělané posléze
partou nadšených dobrovolníků na pirátskou loď. Samozřejmě měl
bukanýrský koráb i vlastní posádku, před kterou by zbledl závistí
i legendární kapitán Morgan.
Vladimír Šavrda

Chtěli byste si začít pěstovat bylinky, rostlinky či zeleninu, ale
nemáte kde? Komunitní centrum se v letošním roce chce stát komunitní oázou jedlých rostlin. Přijďte na první inspirující besedu,
která se koná v pondělí, 27. března, od 17:00 do 19:00 v Komunitním
centru. Setkáme se zde se zakladateli komunitních zahrad v ČR a se
zahrádkáři. Dostanete nové podněty, místo pro pěstování rostlin i pro
své nápady a spoustu inspirace. Prvními hosty budou následující
osobnosti komunitního zahradničení v ČR:
Alena Lehmannová (Přírodní zahrady a městské zahradničení) Plzeň
Hana Brdková (vznikající komunitní zahrada v Českých Budějovicích) ČB
Ondřej Kobza (veřejný prostor – užívání lidmi, vznikající komunitní
zahrada na Lucerně, piana v ulicích) Praha
Martina Malinová (zahrady na střechu, vertikální zahrady) Praha
Radka Pokorná (Kokoza) Praha
Cílem těchto aktivit je zpříjemnit prostředí terasy a okolí Komunitního
centra, podporovat funkci Komunitního centra, zapojit do utváření
podoby terasy širokou veřejnost a umožnit lidem pěstování bylin
a jedlých rostlin v prostorách Komunitního centra.
V následujících měsících – dubnu a květnu – proběhnou další
setkání:
19. 4. | 16:00 – 18:00 | kavárna KCAŽ | Konkrétní plánování se
zájemci z veřejnosti, personálem KCAŽ a odborníky (podoba terasy,
výsadba)
13. 5. | 13:00 – 18:00 | terasa KCAŽ | Výroba potřebných věcí (paletové vertikální stěny, držáky na květníky, paletové sezení na terase,
cedulky ke květinám)
28. 5. | 13:00 – 20:00 | terasa KCAŽ | Výsadba, grilovačka, kytarohraní
Těšíme se na vás v jedlém Komunitním centru 
Michaela Sikorová a Markéta Mrázová

JEDLÉ KCAŽ
Přijďte s námi vytvořit komunitní zahradu v Komunitním centru.
První inspirativní beseda se zakladateli komunitních zahrad v ČR.
Vstupné dobrovolné.

27. 3. PONDĚLÍ | 17:00 |

KCAŽ Blatná
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Historie téměř detektivní

Také domy mají své osudy,
tentokrát o radnici

V roce 2001 vyšel sborník k čtyřstému výročí povýšení města
Blatná na město. Mezi autory figuroval také Vladimír Koubík, který
přispěl obsáhlým článkem zabývajícím se jednotlivými staveními
v Blatné. Zejména se u každého domu snažil postihnout v krátkosti jeho
příběh a tím znovu oživit
celé město. My jsme si
dnes vypůjčili jeho motto z citovaného článku,
abychom tak poodkryli
náš vlastní záměr oživit
starou budovu dnes již
neexistující radnice. Ta
stávala na parcele budovy č. p. 212, kde dnes
sídlí knihovna, muzeum a kanceláře CKVB.
Stará budova bohužel
podlehla požáru v roce
1834 a následně v roce
1868 na jejím místě byla
Stará radnice č. p. 212.
dokončena budova nová.
Krom úřadování a soudních jednání či proměřování tržních měr a vah se
zde odehrál i jeden malý zázrak. V šatlavě pod radnicí se dne 23. ledna
1727 narodil Pavel Tadeáš Zebedeus. Ještě zajímavější je skutečnost,
že přímo v tomtéž vězení byl i počat.

Obec Hajany pořádá
v sobotu 25. března 2017 od 18.00 hodin
ve společenském sále obecního domu

BESEDU SE ŠUMAVSKOU LEGENDOU

EMILEM KINTZLEM na téma

Zapomenutá řemesla
ŠUMAVY
doprovázenou promítáním nádherných dobových snímků.
Po skončení besedy možno zakoupit knihy o dějinách výjimečné
lokality jménem ŠUMAVA.

POJĎTE S EMILEM KINTZLEM
ALESPOŇ NA CHVÍLI VRÁTIT ČAS!
Vstupné dobrovolné.
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O všem se dozvídáme díky výslechovému protokolu sepsanému
v roce 1726 s cikánkou Hedvikou. Není nic divného, že se cikán
dostal k soudu. V 18. stol. panovala nedůvěra ke všem vandrákům
a cikánům zvlášť, takže mnohdy skončili ve vězení nebo na hranici
města s cejchem na těle. Tentokrát se však před soud dostala těhotná
cikánka, která tvrdila, že otěhotněla v šatlavě. Tehdy tam s ní seděl
Tomáš Čermák, který byl sice přikovaný, avšak jeho řetěz byl nejspíš
dostatečně dlouhý. Podle výpovědi zmíněné cikánky Hedviky s ní rozmlouval celý večer. Vyprávěl ji o svých kouzlech a radil různé bylinky,
aby nepočala nebo přímo potratila. Dokonce ji přislíbil manželství.
Jaroslav Čechura na základě Soběslavských soudních knih poukázal
na shodné příběhy těhotných svobodných žen z 18. stol., které často
při výslechu zmiňovaly tento slib svých partnerů před plánovanou
dobrovolnou souloží. Byla to tedy běžná praxe, jak svést nevinou dívku,
a mnohdy daný muž svůj slib i dodržel, ačkoliv až po zákroku soudu.
Tomáš Čermák nakonec asi cikánku přemluvil, aby si zpříjemnili svůj
večer, avšak u soudu vše popřel. Pravděpodobnost lživé výpovědi
dotyčného partnera zvyšuje skutečnost, že se u soudu objevil později
ještě několikrát, a to za čarodějnictví či vyhrožování. Podle matriky se
Hedvika i nadále zdržovala v místě, kde počala, a tak zde i porodila.
Nicméně prohřešek matky za její příslušnost k cikánům, tedy
obecně za potulku nadále trval. Hrozil jí dokonce hrdelní trest za opakovaný přestupek, avšak pražský apelační soud vydal v roce 1728
rozhodnutí, že zmíněná Hedvika nebude popravena, nýbrž si své zločiny odpracuje ve prospěch obce. Nejen příběhy s takovým šťastným
koncem vás potkají letos během Mezinárodního dne památek a určitě
vás všechny zaujmou. Přijďte odhalit osudy domů v ulicích města
Blatná 18. 4. 2017.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Obec Škvořetice pořádá
v pondělí 20. března 2017 od 18.00 hodin
na malém sále kulturního domu

BESEDU SE ŠUMAVSKOU LEGENDOU

EMILEM KINTZLEM na téma

„ZMIZELÁ ŠUMAVA“
doprovázenou promítáním nádherných, dnes již neexistujících
scenérií a panoramat.
Po skončení besedy možno zakoupit knihy o dějinách této výjimečné
lokality.

POJĎTE S EMILEM KINTZLEM
ALESPOŇ NA CHVÍLI VRÁTIT ČAS!
Vstupné dobrovolné.
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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

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.

Pavel Sedláček




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

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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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

Policie ČR

„Přidejte se k našemu
týmu“
Policisté Středočeského kraje z Územního odboru Příbram, který se nachází
v těsném sousedství obce Blatná, hledají
nové „parťáky“ na volná služební místa.
Nabízíme práci v přímém výkonu služby,
a to na obvodních odděleních nebo
na dopravním inspektorátu. Jedná se
o velmi zajímavé, rozhodně ne stereotypní zaměstnání. Důležité je umění
jednat a také se umět rozhodovat, především jde o práci s lidmi.
Nabízíme - šest týdnů dovolené, kariérní
postup (po odsloužených letech např.
kriminální služba, operační střediska,
Útvar rychlého nasazení), možnost
dalšího vzdělání, bezúročné půjčky,
příspěvky na pojištění, ozdravné pobyty,
již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce
doživotní výsluhový příspěvek.

LiquiB Zámecký lihovar Blatná s.r.o.

Přijme na pozici

Mechanik - údržbář
			 opravář
			
seřizovač

Hledáme zájemce o výše uvedenou pozici
Požadavky:
Znalosti: elektronika, elektrotechnika, elektromechanika
Nástup je možný dle dohody, jedná se o práci
jednosměnnou, občas po dohodě i dvousměnnou.
Nabízíme velice zajímavou práci v prosperující
ryze české soukromé firmě s dlouhodobou tradicí
a perspektivou, slušné jednání, závodní stravování,
příspěvky na penzijní připojištění.
Konkrétní výše mzdy bude dohodnuta při osobním
jednání na základě konkrétního vzdělání, zkušeností
a dosavadní praxe. Po zapracování a oboustranné
spokojenosti možnost dalšího zvýšení.

KONTAKT:
Ing. Václav Šitner - 602 10 27 27

Policistu si sami během dvanácti měsíců
vyškolíme. Na škole již pobírá základní
plat 18,5 tisíce korun hrubého, navíc
má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde
výuka zajímavých předmětů jako je
kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj. Po skončení základní
odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy a má 22,5 tisíce
korun hrubého bez osobního příplatku.
Od července letošního roku by mělo
dojít ke zvýšení platu o 10 %.
Základní podmínky:
- české občanství,
- věk nad 18 let,
- střední vzdělání s maturitou,
- bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů,
- zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření)
je zkoumána v průběhu přijímacího
řízení ve víkendovém náborovém
kempu
Kdo chce prověřit své schopnosti a měl
by zájem o práci u Policie ČR, může
kontaktovat pracovníky v Příbrami na telefonu 974 879 227 (229) nebo napsat
na FB: Vaše budoucnost?
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Recesisté, kteří mají rádi rum, se
mohou „sdružit“ v hospodě „U Čiláka“
Buzice - Kdysi se v jedné hospodě
„narodila“ Komunistická strana Československa. Bohužel. Tak proč by se v jiné
hospodě nemohlo narodit Sdružení přátel
rumu (R. U. M.- převzato z Čapkova
R. U. R)? To má přece logiku!
A skutečně už se na plné obrátky rozjely
přípravy ustavující schůze R. U. M, která
se uskuteční v pátek 24. března od 18. 00
v proslulém hostinci „U Čiláka“ v Buzicích
u Blatné. A tam se „hyn hukáže“, zda bude
sdružení přísně politické, přísně apolitické
nebo jen přísně „savé a picí“ (c je asi nejpravděpodobnější).
Co se týče rozdělení funkcí a s tím spojených lukrativních postů v dozorčích radách a představenstvech nejrůznějších likérek a rumáren, musí příchozí počítat s tím,
že byly „demokraticky“ rozebrány ještě
před uveřejněním této výzvy. Předsednictví
„znárodnil“ Jiří David z Laciné a zároveň
po vzoru expremiéra Jiřího Nečase učinil
svou pravou rukou vlastní manželku, která
na ustavující schůzi bude vydávat členské
legitimace, vést evidenci a dávat pozor,
jak kdo hlasuje. Místa ve výboru si zabrali
buzický Miroslav Šůcha a dr. Kůrovec alias
„Lesní muž“ z Pacelic, kteří mají co do pití
rumu nejbohatší zkušenosti široko daleko.
Bude jim rovněž přiznána „rumová imunita“, což znamená, že mohou konzumovat
„nejlepšího přítele člověka“ v neomezené
míře a útratu pak napsat „na futro“ daňovým
poplatníkům.
Stanovy, připravené ke schválení členskou schůzí, mimo jiné navrhují za spolkovou hymnu šlágr „Rumová víla“, dále
jednotný pozdrav mezi členy spolku „Vejdi
a neuškoď“. Povinností každého člena
spolku bude nosit v kapse při jakékoliv příležitosti (vyjma sprchování. Možná.) místo
osvěžovačů dechu typu „tic tac“, „halls“
či dokonce větrových bonbónů rumové
pralinky. Počítá se se znovuobnovením prvomájových průvodů, kde členové ponesou
transparenty, hlásající „Konzumenti rumu
všech zemí- spojte se“, „Likérka Božkov náš vzor“ a jiné.
Členské příspěvky se budou platit
ve formě naturálií. Rozumí se samo sebou
ve flaškách tuzemáku. Sociálně slabým
bude přiznána úleva ve formě panáků pro
vedení spolku. Hlavní náplní spolku bude
být minimálně šestkrát týdně „pod obraz“
(v neděli se nepracuje!). Objevily se i ambice poslat kandidáta spolku do prezidentských voleb s cílem zlevnit rum, ale zatím
je na hradě ten správný muž, který krásně
naplňuje cíle a program R. U. M.
Takže ještě jednou- ustavující schůze
sdružení přátel rumu proběhne v pátek
24. března od 18.00 v buzickém šenku
„U Čiláka“. Mírná podnapilost vítána,
flašku sebou! Schůzi sponzoruje Likérka
Božkov. Zájem o sponzorskou podporu této
akce projevila i likérka „Drak“, což s díky
vedení spolku odmítlo, protože by si pak
nevidělo ani na špičku nosu.
Součástí schůze bude i degustace pětiletého rumu z předsedova sklepu.
Vladimír Šavrda
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NABÍDKA







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

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

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


uhelné
brikety UNION 3,5 (Německo)

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

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická
1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305
www.expert.cz

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



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



STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



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

Tel:mobil:

Mail:
Web:

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz



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

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


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

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