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Jak jsme volili v Blatné
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Volební účast byla v Blatné lepší než průměr. Z celkem 5 344 zapsaných voličů přišlo k volbám 3 354 voličů, to je 62,76% účast.
Nejvyšší volební účast byla ve volebním okrsku Milčice: 88.89%, nejnižší v Hněvkově: 39.22%.
V celé České republice byla volební účast 60,83%, v jihočeském kraji 61.74%, v okrese Strakonice 61.20%.
Výsledky jednotlivých politických stran a hnutí, která překročila
hranici 5 % v ČR, Jihočeském kraji, v okresu Strakonice a v Blatné
jsou uvedeny v následující tabulce:
Výsledky
číslo

název

1 Občans ká dem okratická s trana

ČR
v%

JČ
v%

11,32

12,12

Okr.
Strakonice Blatná
v%
v%
10,64

12,69

Několik občanů z Blatenska bylo i na kandidátních listinách
v Jihočeském kraji. V tabulce je počet jejich preferenčních
hlasů, které jim voliči zakroužkováním přidělili (abs).
V dalším sloupci je pak procento z preferenčních hlasů
na dané kandidátce v jihočeském kraji. Nikdo z nich se nestal
„skokanem”, nedosáhl požadovaných 5%.
Kandidáti z Batenska – preferenční hlasy

abs.

v%

489

1,27

4 Čes ká s tr.s ociálně dem okrat.

7,27

7,30

7,46

7,69

Flandera Robert Ing. (Blatná)

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5,18

4,57

4,22

3,26

Malečková Kateřina Bc. (Blatná)

KDU ČSL

420

2,47

8 Kom unis tická s tr.Čech a Moravy

7,76

9,32

9,20

7,39

Rod Jiří Ing. (Sedlice)

STAN

182

1,26

10,79

10,51

10,61

11,85

Nos ek Miros lav Ing. (Bělčice)

TOP 09

118

0,70

5,31

5,30

4,47

5,12

Medlín David (Blatná)

SPR-RSČ

21

3,77

29,64

28,86

30,82

28,12

Form ánková Vladim íra (Os ek)

DSSS

8

1,04

5,80

5,38

5,75

7,45

29 Svob.a př.dem .-T.Okam ura (SPD) 10,64

9,85

10,46

9,25

15 Čes ká piráts ká s trana
20 TOP 09
21 ANO 2011
24 Křes ť.dem okr.unie-Čs .s tr.lid.

ODS

Sestaveno podle výsledků Českého statistického úřadu.
Zdeněk Malina

V Mačkově
odhalili pomník
vlasteneckému
spisovateli
Karlu Havlíčkovi
Borovskému
23. 9. 2017
111 let po položení
základního kamene.

Historická fotka všech zúčastněných u dokončeného pomníku.
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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Různými vánočními dekoracemi se budeme snažit naladit vaše tvůrčí múzy tak, abyste
již nyní přemýšleli jaké krásné dekorace si pro
letošní svátky zvolíte. A věřte, že ty vycházející z tradičních lidových motivů jsou ty pravé,
za srdce beroucí...
Celá vánoční nabídka pak bude doplněna
výrobky umělecké tvorby.

ktuality

Náš tip na listopad: svíčky ze včelího vosku
a aromaoleje

JOSEF SYNEK
OBRAZY
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
GALERIE FARA
4.11.- 23.12. 2017
VERNISÁŽ 3.11.V 18.00

VLASTIMIL TESKA
OBJEKTY

Vzpomínka
Před 140 lety 19.11.1877 se narodil
v Mackově pan

Bohumil Chára,
ruský legionář a majitel parostrojní
cihelny v Mačkově.
Čest jeho památce.
Vzpomíná rodina Charova.

KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY
TŘPYTÍ, MRAZY SE BRZO UCHYTÍ
Nadcházející listopadové dny s sebou
přinesou mlhavá rána, mnohdy i celé dny.
Změna času ještě posune večerní stmívání
a slunečných dnů již také bude ubývat.
Tomuto období kolem svátku Všech svatých
říkáme „čas dušičkový“. Je to mnohdy čas
pochmurný, nevlídný, zahalený do závoje
z vodních par, který nás přímo navádí k přemýšlení o světě kolem nás. Pomalými krůčky
se blížíme k ADVENTU.
LIDOVĚ MODRÉ VÁNOCE NA TŘ.
J. P. KOUBKA 3
Již v minulém čísle jsme se zmiňovali,
že letošní ĆESKÉ VÁNOCE, které pro vás
opět připravujeme v průjezdu pod věží, mezi
prodejnou textilu a informačním centrem
města, jsme nazvali LIDOVĚ MODRÉ. Prodej zahájíme tentokrát již počátkem listopadu
a potrvá až do 23. prosince. V listopadu bude
otevřeno pouze v sobotu dopoledne od 9.00
do 14. 00 hodin. V prosinci potom prodejní
dny zvýšíme. Zkontaktovat nás samozřejmě
můžete kdykoliv - www.lidove-remeslo.cz,
obchod@lidove-remeslo.cz, 736765747 (E.
Fučíková)
Jak již z názvu vyplývá. tentokrát se bude
točit vše zejména kolem MODROTISKU, který je často právem nazýván jako bílo-modré
zlato. Jeho tradiční ruční výroba se dochovala
až do současnosti a proto krásu i kouzlo vzorů
můžeme stále obdivovat.
Modrobílé ozdoby jsou také základem
našich letošních lidových Vánoc. Samozřejmě
budou opět doplněny malovaným perníkem
i perníkem z forem, vizovickým pečivem,
slaměnými ozdobami, ozdobami ze včelího
vosku, keramiky, textilu, dřeva a různých
přírodních materiálů. A protože jsou Vánoce
svátky pohádkové, které okouzlují zejména
dětské oči, najdete u nás i řadu pohádkových
bytostí, andělů a víl - jako např. ze včelího
vosku vílu štěstěnu, dobrodějku a radostěnku.
Také vánoční přání budou laděna do modrotisku, ale opětovně nabídneme i přání
z jiného soudku, např. od J. Trnky, pohledy
J. Hály nebo J. Lady a jiná originální přání
včetně paličkované krajky.

O VŠECH SVATÝCH VĚTRY-LI JSOU

ZNAMENAJÍ ZIMU PROMĚNLIVOU,
PŘIJDOU-LI ALE S ONDŘEJEM, DOBRÉ ZIMY SE NADĚJEM
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Zdravý víkend
v Komunitním
centru aktivního
života v Blatné
Skupina 25 přihlášených zájemců se
v pátek 13. října sešla na kurzu s názvem
„Prevence a léčení traumat páteře a kloubů
s lektorkou Elenou Tomilinou z Ruska“.
Jménem zúčastněných mohu konstatovat,
že jsme prožili 12 hodin v příjemné atmosféře
s charismatickou paní Elenou a jejím manažerem Ing. Leošem Lacinou. Během tří dnů
nám oba předávali své zkušenosti, jak lze
pilným cvičením pozitivně ovlivnit své zdraví. Pan Ing. Lacina se díky dlouhodobé péči
paní Elenky stal vítězem na Paraolympiádě
v Londýně (původně jej lékaři označili za beznadějný případ s prognózou „trvalý ležák“).
Paní Elena Tomilina dokáže přirozeným
způsobem dovést účastníky k poznání, že
nikdy není pozdě, že vždy mohou na svém
zdraví aktivně začít pracovat a změnit tak
kvalitu svého života.
Moc děkuji za setkání s úžasnou paní Elenou a s obdivuhodným bojovníkem Leošem
a děkuji i paní organizátorce Marcele Veselé
za pohodový průběh kurzu.
Božena Legátová
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Z právy

z radnice

Horšící se kvalita plynového
potrubí na náměstí si
vyžádala rekonstrukci
Stav téměř čtyřicet let starého plynovodního potrubí na náměstí
J.A. Komenského v Blatné se v posledních letech výrazně zhoršil,
proto přistoupil jeho provozovatel, společnost E.ON, po dohodě s Odborem majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná k jeho rekonstrukci.
„Vnímáme to samozřejmě jako zásah do pohodlí místních obyvatel,
omlouváme se za vzniklé komplikace, ale jinou možnost bohužel nemáme,“ vysvětlil mluvčí E.ON Vladimír Vácha. Možná někdo namítne,
že rekonstrukce plynovodu se dala spojit před 13 lety s rekonstrukcí
náměstí, ale to bohužel nebylo možné vzhledem k jeho stáří a účetním
odpisům. „S městem jsme se navíc dohodli na přeložení plynovodu
do komunikace, abychom nerozebírali v místě mozaikové parkoviště
a chodník,“ sdělil Vladimír Vácha. Součástí rekonstrukce je i zokruhování a posílení stávajících plynovodů do ulice Zahradnická. V příštím
roce nechá investor, společnost E.ON, na své náklady dotčený kus
komunikace přefrézovat a nově vyasfaltovat v šířce jednoho jízdního
pruhu. Staré, dožilé nízkotlaké a středotlaké plynovodní potrubí se
v minulých letech průběžně dle stáří a technickém stavu v Blatné měnilo, tak se v budoucnosti bude vzhledem ke stáří, technickém stavu
a bezpečnosti nadále měnit.
Tomáš Nováček
E.ON Česká republika, s.r.o.

Výsledky hlasování za územní celky
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Vyhlášení výsledků soutěže
významná společnost,
živnostník, osobnost a rodák
roku 2017
Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice již
od roku 2003 vyhlašuje soutěž ve čtyřech kategoriích: významná
společnost roku, významný živnostník roku, významná osobnost roku
a významný rodák roku. Návrhy na ocenění podávají městské úřady,
živnostenské úřady, úřady práce, ﬁrmy a jednotlivci. Kritériem pro
hodnocení navržené společnosti a živnostníka je přínos pro region,
kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj ﬁrmy, ovlivnění životního
prostředí a etika v podnikání. Významnou osobností roku je oceněna
osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regionu nebo
na jeho propagaci. Významným rodákem roku je oceněna osobnost,
která se v regionu narodila.
Vyhodnocení jednotlivých kategorií proběhlo 19.
října 2017 v Rytířském sálu
hradu Strakonice v rámci
fóra podnikatelů Strakonicka. Součástí slavnostního
programu bylo vystoupení dětského folklórního
souboru Práchenáček ze
Strakonic.
Za správní obvod Městského úřadu Blatná ocenění
významná společnost roku 2017 převzala ﬁrma Kovovýroba Slavík,
s. r. o. se sídlem v Záboří 103, významným živnostníkem roku byla
vyhlášena paní Ing. Hana Scheinherrová, Blatná, Stavebniny pod
rybníkem Pustý. Významnou osobností roku byla
oceněna paní Jana Germenisová, majitelka zámku,
za její přínos kulturnímu
životu v Blatné. Pan Josef
Jančar z Blatné převzal
ocenění významný rodák
roku za jeho dlouholetý
a výjimečný přínos pro
rozvoj tělovýchovy v Blatné. Mezi prvními gratulanty oceněným byla
paní starostka Kateřina Malečková.

Foto: Jarka Krejčová.
Ing. Hana Valachová
Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
MěÚ Blatná
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Vítání občánků 19. 9. 2017 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se 19. září 2017 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města. Pod vedením paní učitelky Vrátné
s recitací vystoupily děti z Mateřské školky Vrchlického, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 22 občánků Blatné:
Aneta Cheníčková
nar. 02.03.2017
Jiří Šindler
nar. 12.04.2017
Matěj Voříšek
nar. 07.03.2017
Charlotta Havlanová
nar. 15.04.2017
Damián Kořínek
nar. 08.03.2017
Magdaléna Farková
nar. 18.04.2017
Kristýna Žílová
nar. 18.03.2017
Václav Vokurka
nar. 19.04.2017
Štěpán Viktora
nar. 20.03.2017
Emily Kratochvílová
nar. 27.04.2017
Terezie Viktorová
nar. 20.03.2017
Vilém Vítek
nar. 12.05.2017
Dominik Tejml
nar. 31.03.2017
Jan Chlanda
nar. 14.05.2017
Vojtěch Štědronský
nar. 07.04.2017
Jaroslav Scheinherr
nar. 17.05.2017
Isabella Čížková
nar. 08.04.2017
Adéla Mourková
nar. 26.05.2017
Matyáš Šeliga
nar. 08.04.2017
Charlie Zdeněk Kuželka
nar. 10.06.2017
Soﬁe Ševčíková
nar. 12.04.2017
Matěj Kubeš
nar. 27.06.2017
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Denise Papežíkové, nar. 21.04.2017 a Miroslavu
Mäntlovi, nar. 19.07.2017, kteří se vítání občánků nezúčastnili.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč.
Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský

Protančená sobota v Klatovech
V sobotu 21.10. se v kulturním domě v Klatovech konala soutěž
„Poslední tanec sezóny“, které se zúčastnilo šest skupin tanečníků ze
ZUŠ Blatná. Celý den jsme strávili v příjemném tanečním prostředí,
získali krásná umístění, nové zážitky i zkušenosti.
Za zmínku stojí stříbrný úspěch nejmladší skupiny tanečníků, kde
první příčka utekla jen o jediný bod. Avšak přesto mají tito žáci důvod
k oslavě, neboť byli teprve na své druhé soutěži. Zato skupina nejstarších tanečníků byla v Klatovech již po čtvrté a po čtvrté také získala
stříbrnou medaili. Žáci si přáli tuto stříbrnou řadu přerušit nějakým
tím zlatem, ale nutno říci, že jsme se všemi výkony spokojeni, protože
konkurence byla opravdu veliká.
Děkujeme Spolku rodičů při ZUŠ Blatná za zajištění dopravy
na soutěž, rodičům za poctivé fandění a pomoc při soutěži.
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Závěrem bychom vás všechny chtěli pozvat v pátek 15.12.
2017 od 17:00 do kinosálu blatenské sokolovny na dětský muzikál
KRÁSKA A ZVÍŘE, který již nyní s hudebním oborem v čele s paní
učitelkou Chodorovou nacvičujeme. Zatím prozradíme jen, že muzikálu se zúčastní přes 100 žáků a máte se opravdu na co těšit!
Veronika Loukotová
taneční obor ZUŠ

Zpráva o Kavárenském
kvízu
Na začátku září započal nový školní rok a také nové
kolo Kavárenských kvízů. Zde můžete vyzkoušet svůj
důvtip a pobavit se s přáteli nad sklenicí něčeho dobrého,
co nabízí kavárna v KCAŽ. Ta také zajišťuje cenu pro
vítěze každého kvízu, která vždy příjemně překvapí.
V zářijovém kvízu zvítězil tým Elenka, který uspěl
především v okruhu Zelená je tráva. Na říjnovém kvízu 13. 10. se ukázalo, že ani vzdálenost nerozdělí tým
Krištůfek. Ten nakonec vyhrál první cenu, díky pomoci
tatínka a jeho znalostí v okruhu James Bond. Přesto bylo
vítězství těsné. Doufáme, že i následující kvíz 10. 11. přiláká zase spoustu hráčů, aby utvořili týmy a vyzkoušeli
jejich znalosti a důvtip. Vítězům všech kol gratulujeme
a těšíme se na vás.
Petr Chlebec
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Zprávy

TS Blatná

Kontejnery na bioodpady
Po Blatné jsou již několik let rozmisťovány kontejnery na bioodpady,
do kterých patří např. tráva, listí,
květiny, zelenina či ovoce ze zahrádek,
větve apod. Bohužel i po této době se
stále někteří spoluobčané nenaučili, co
přesně je bioodpad. Do kontejnerů tak
vhazují i další odpady – směsný odpad
z domácnosti, plasty, sklo, v minulosti
se v kontejneru objevil dokonce i elektroodpad. Viníka lze těžko určit, pokud
ho nechytíme na místě. Nemůžeme
tedy říci, zda tak činí místní občané
či náhodně projíždějící chalupáři,
kteří toho také leckde využijí. V nedávné době k této činnosti docházelo
u kontejneru umístěného u zahrádek
u Nohavického mostu. Kontejner byl
proto odstaven. Bohužel na hloupost několika jedinců doplácí většina
slušných lidí, kteří využívají poskytnutých služeb řádným způsobem.
Není-li do kontejnerů ukládán odpad, pro který je určen, způsobuje
to problémy při jeho vývozu a zvyšují se náklady na činnosti s tím
spojené (odpad musí být při vysypání vytříděn a nesprávný odpad
převezen a uložen na místa, kam patří).

Chodník a parkovací stání
U Čertova kamene
K nemalé radosti obyvatel sídliště U Čertova kamene zde došlo
k vybudování několika nových parkovacích míst. Zároveň s tím zde
byla dobudována i zbývající část chodníku podél komunikace, která
prošla na jaře letošního roku rekonstrukcí. Dostavbou chodníku se tak
zvýší bezpečnost chodců procházejících touto ulicí.
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Mateřská škola Blatná, Šilhova
O naší Mateřské škole…

Z HISTORIE….
Mateřské škole Šilhova bude 3. listopadu
2017 43 let. Přesto je nejmladší mateřskou
školou v Blatné. Začala se stavět v roce 1971
z potřeby postavit novou školku v důsledku
zvýšené porodnosti a rozvoje města Blatná.
Stavba trvala tři roky a 3. listopadu 1974 byla
slavnostně otevřena jako čtvrtá mateřská škola
ve městě. Vyrostla uprostřed sídliště a dostala
oﬁciální název 4. mateřská škola Sídliště.
Kapacitně pojala 120 dětí, 8 pedagogických
pracovnic a 6 provozních zaměstnanců. Od 1.
ledna 2001 se stala právním subjektem s celkovou kapacitou 112 dětí. Dostala nový název
Mateřská škola Blatná, Šilhova. Pojmenování
a kapacita zůstaly nezměněny doposud.
ZÁZEMÍ ŠKOLY…
Zřizovatelem mateřské školy je Město
Blatná. V současné době pracuje na škole
kolektiv 8 pedagogických a 6 správních
zaměstnanců. Budova MŠ je sídlištního
pavilónového typu. Stojí uprostřed zahrady
plné zeleně.
Budova…
Patrový pavilón pro předškolní vzdělávání
byl postaven zrcadlově, tzn. v každé polovině
budovy jsou umístěny 2 třídy. Pravá část –
třída Sluníček v přízemí a Kapříků v patře,
levá část – třída Berušek v přízemí a Čápat
v patře. Všechny 4 třídy jsou velmi prostorné,
světlé a barevné s bohatým vybavením. Každá

místnost je rozdělena na 2 části. Část herní je
pokryta kobercem, vybavena hracím nábytkem, hracími koutky a hračkami. Po obědě
slouží jako klidový prostor pro děti. Část
pracovní je vybavena stolečky s židličkami,
slouží zároveň i jako jídelna. V přilehlých
prostorách tříd jsou dětské umývárny a dětské
záchody. Navazuje dětská šatna a šatna pro
učitelky. Tento pavilon je propojen s přízemním pavilónem hospodářské budovy spojovací
chodbou, kterou se přepravuje dětem strava
ze školní kuchyně. O čistotu celé budovy se
starají paní školnice a paní uklízečka.
Zahrada…
Kolem celého komplexu budov je rozlehlá
zahrada lemovaná plotem, který postupně prochází obnovou. Zahrada je vybavena velkým
množstvím herních prvků a dvěma pískovišti.

Celý rok se o údržbu zahrady starají Technické
služby Města Blatná. Velkou předností zahrady je dopravní hřiště. Hřiště slouží nejen
dětem naší MŠ, ale i dětem okolních MŠ
a v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnosti, v souladu s provozním řádem. V roce
2013 prošla budova celkovou rekonstrukcí
– nová plastová okna, nové vchodové dveře,
zateplení celé budovy, díky čemuž vyměnila
všední šedivou barvu za veselejší teplé barvy.
Rekonstrukce byla ﬁnancovaná z Operačního
programu životního prostředí v celkové výši
3 002 812 Kč.
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Pro zvýšenou bezpečnost dětí jsou prostory do MŠ přístupné pro rodiče přes videozvonek.
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ…
Naše mateřská škola poskytuje předškolní
vzdělávání dětem od 3 do 6 let ve čtyřech
třídách. Děti připravuje osm plně kvaliﬁkovaných učitelek. Každá třída má kapacitu
28 dětí.
Třída „Sluníček“. Zde se schází nejmladší děti. Nejdůležitější je v této třídě adaptace
na nové prostředí. Děti čeká zvládnout bez
problémů rozloučit se s rodiči při odchodu,
komunikovat s paní učitelkou, začlenit se
do kolektivu, seznámit se s pravidly ve třídě.
Největší důraz klademe na spontánní a řízenou hru.
Třída „Berušek“. Adaptační program je
v této třídě již jednodušší. Děti plní výchovně

vzdělávací program hravou formou plnou námětů, prožitkového učení, hudebního vyžití.
Klademe důraz na logopedické chvilky,
pohybové aktivity, motoriku ruky.
Třída „Kapříků“ a „Čápat“ jsou třídy
dětí předškolních a budoucích předškoláků.
V těchto třídách se vzdělávání zdokonaluje,
děti se připravují na vstup do ZŠ.
S dětmi pracujeme podle ŠVP s názvem
„Se sluníčkem za poznáním“. Vzdělávací
obsah celého roku je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, bloky jsou rozpracovány
do měsíčních tematických celků a v rámci
tříd jsou celky konkretizovány v Třídních
vzdělávacích programech. Témata souvisejí
s tím, co dítě prožívá, co ho zajímá, tyto aktivity se odráží ve všech vzdělávacích oblastech. V jednotlivých třídách se paní učitelky
zaměřují nad rámec vzdělávání na jednotlivé
činnosti, které plní funkci zájmového kroužku. Pohyb s hudbou, keramika, výtvarná
činnost, logopedické hrátky, pohádkové čtení,
dramatizace pohádek. V našem ŠVP máme
zakotveno i vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.
Úzce spolupracujeme s PPP a SPC Strakonice.
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V pedagogickém sboru máme přímo školní
psycholožku, jejíž poradenské činnosti využíváme směrem k rodičům i dětem samotným.

AKTIVITY V NAŠÍ MŠ…
V naší MŠ se stále něco děje. Náplň celého školního roku je velmi pestrá a akční.
O všech aktivitách pravidelně informujeme rodiče na našich webových stránkách
skolkasilhova.cz
● organizujeme divadelní představení v MŠ,
● před Posvícením pečeme hnětynky,
● zdobíme s dětmi a rodiči dýně,
● věnujeme se i charitativním a prospěšným
činnostem – na podzim sbíráme ve spolupráci s rodiči kaštany a žaludy pro lesní
zvěř, sbíráme víčka od PET lahví pro
nemocného chlapce, spolupracujeme
s fondem Sidus.
● vyrábíme z keramické hlíny - získali jsme
sponzorským darem keramickou pec,
● pravidelně necháváme se souhlasem
rodičů fotografovat děti – vánoční foto,
foto ke Dni matek,
● chodí k nám čerti s Mikulášem a Andělem,
zdobíme vánoční stromek před budovou
MŠ, společně zpíváme u vánočního
stromečku koledy, přichází k nám zpívat
koledy, děti ZŠ T.G.Masaryka
● předškoláci navštěvují základní školy
a vyzkouší si být „Prvňáčkem na zkoušku“,
● pořádáme maškarní rej v MŠ
● zdobíme velikonoční strom – říkáme mu „
Vejcovník“,

● děti navštěvují dětskou městskou knihovnu,
● jezdíme na školní výlety,
● navštěvujeme koncerty ZUŠ
● pořádáme sportovní olympiádu MŠ na letním stadionu,
● učíme se na dopravním hřišti pravidla silničního provozu,
● na konci školního roku se loučíme s předškoláky při „Zahradních slavnostech“ zakončenými opékáním buřtů spolu s rodiči,
● účastníme se výtvarných soutěží vždy s velmi dobrým umístěním.
O SPOLUPRÁCI S PARTNERY…
Velmi si vážíme dobré spolupráce s naším
zřizovatelem Městem Blatná, s TS města
Blatná, se základními školami T. G. Masaryka
a Komenského, s Mateřskou školou Vrchlického, s CKVB, se ZUŠ, s TJ Sokol Blatná
a především s rodiči dětí. Spolupráce s rodinou je pro nás tím nejdůležitějším. Nabízíme
rodičům možnost účastnit se společných akcí
školy. Rodiče jsou pravidelně informováni
o činnostech školy písemnou formou v dětských šatnách nebo na webových stránkách
naší školy. Spoluprací se zřizovatelem, veřejností a médii zvyšujeme informovanost
o činnosti naší školy. Spoluprací s odborníky
zajišťujeme rodičům odbornou pedagogickou, psychologickou a logopedickou péči.
Spoluprací se ZŠ umožňujeme dětem co
nejplynulejší přechod do základní školy.
Spoluprací se společenskými organizacemi
města se účastníme výtvarných soutěží, děti
přednáší při Vítání občánků do života. Spoluprací s pedagogickými školami umožňujeme
studentkám vykonávat pedagogickou praxi
na naší škole.
O STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ…..
Mateřská škola má vlastní školní kuchyni
v hospodářském pavilonu. Zde je každý den
připravovaná pestrá, hodnotná strava podle
zásad zdravé výživy. Na třídách je pro děti

NÁVRAT DO 70. let
Jan Tyl * Jiří Trojan * Tony Trojan * Matěj Diviš

17.11.2017 ve 20:00
Komunitní centrum aktivního života Blatná
Vstupné 100,Pořadatel: Spolek DUHOVÉ JEŠTĚRKY
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zajištěn dostatek nápojů po celý den. Stravu zajišťují dvě paní kuchařky a vedoucí
školní jídelny. Paní kuchařky vaří převážně
z čerstvých surovin, jídelníček je pravidelně
doplňován ovocem, zeleninou i zdravým
doplňkem. Přehled alergenů se pravidelně
objevuje na jídelním lístku. Stravování a hygiena stravování je pravidelně kontrolovaná
Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského
kraje vždy s výborným hodnocením.
O VÝSLEDCÍCH NAŠÍ PRÁCE …
Díky velmi dobré spolupráci s naším
zřizovatelem prošla celá budova během posledních let celkovou modernizací. Třídy
jsou vybaveny novým dětským nábytkem,
každý rok přibývají moderní a funkční hračky,
didaktické pomůcky, nový materiál k předškolnímu vzdělávání včetně elektronického.
Obnoveno je sociální zázemí dětí i personálu,
dovybavena je školní kuchyně. Školní zahrada získává postupně nové herní prvky. Daří
se zajistit další vzdělávání pedagogického
sboru. V současné době využíváme projektu OP VVV Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro
MŠ a ZŠ I., díky němuž absolvují naše paní
učitelky DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Školení a semináře v rámci
školy absolvují i správní zaměstnanci. Pro děti
zajišťujeme odbornou poradenskou činnost
a spolupráci s PPP a SPC Strakonice
A CO NA ZÁVĚR?
Stále je co vylepšovat, zdokonalovat,
obnovovat. Ze všeho, co se nám podařilo
za posledních několik let dokázat, máme
radost nejen my, „učitelky ze „Šilhovky“, ale
i děti, pro které je naše snaha vynakládána.
Školka plná smíchu pohody a spokojenosti
(protože spokojené dítě = spokojený rodič)
je pro nás nemalou odměnou.
Vladimíra Přerostová,
ředitelka MŠ Šilhova

Předchůdcem kapely Park “X“ byly 2 předchozí formace. V polovině
70. let to byl Efraim a po něm známější Bonton.
Obě však byly zakázány totalitním režimem. Koncem 70. let vznikla
kapela Park “X“, která měla výrazně rockovější repertoár i projev,
než její předchůdce Bonton. Rovněž i Park “X” začátkem 80. let
komunisté zakázali z důvodu tzv. propagace „západní“ ideologie
a kultury. Zejména pak pro protistátní texty, které byly „trnem v oku“
tehdejších mocipánů.
Hlavní devizou nově vzniklé skupiny Park “X“ je skutečnost, že bratři
Jiří Trojan a Ivan Trojan společně s Janem Tylem složili spoustu
vlastních skladeb, které ani po několika desetiletích neztratily svoji
vypovídací hodnotu a hlavně oblibu u fanoušků.
Vy se na tuto znovuzrozenou kapelu můžete těšit.

Akci pro vás připravil spolek DUHOVÉ JEŠTĚRKY.
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Vystoupení NZDM Cross: Bruno Mars, vlastní písničky i skvělá
hra na klávesy bez not
Během festivalu „Strakonice nejen sobě“ mohli diváci vidět pěvecké a taneční vystoupení
klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Cross. Jednou z účinkujících byla i Oksana Dorošová (18). „Ještě s jedním kamarádem jsme vždycky zkoušeli hrát a zpívat nějaké
písničky. Když se objevila možnost vystoupit na festivalu, tak jsme si řekli, že to zkusíme.“
Kde jste se připravovali?
V Crossu je skvělá zkušebna, která je docela
dobře odhlučněná. Jsou tu zesilovače a skoro
všechny hudební nástroje. Kdybychom nechodili sem, neměli bychom kde trénovat.
Jak dlouho trvaly zkoušky?
Asi měsíc. Kamarád mi dělal klavíristu. On
je úžasný hudebník. Hraje bez not, jenom podle
paměti. Většinou to bylo tak, že jsem řekla:
Zkusíme tuhle písničku! A zazpívala jsem mu
melodii. On ji pak během minuty zahrál. Tímhle
způsobem se naučil všechny skladby.
Byl to pro vás první veřejný výstup před lidmi?
Jo. Úplně první. Na zkouškách jsme měli
z vystoupení hrozný strach, protože Pavel dělal
často chyby. Ale nakonec se mu to na vystoupení povedlo nejlíp, jak to kdy zahrál. A já
ani neměla trému, když jsem měla někoho
po boku. Kdybych zpívala úplně sama, bylo
by to asi horší.
Hráli jste hlavně popové písničky?
Jen jedna byla funky. Na žánru jsme se
shodli. Hráli jsme písně od interpretů jako je

Bruno Mars nebo Justin Bieber, prostě takovou
směsici, všechno dohromady. A pak taky dvě
moje vlastní písničky.
O čem jsou vaše texty?
Poslední dobou skládám spíš takové pomalé
písničky, které jsou o citech.
Jak vystoupení dopadlo?
Vystoupení bylo super, jenom mě mrzelo,
že nepřišlo moc lidí.
A kdo ho s vámi nejvíc prožíval?
Jsem z dětského domova, takže mně udělalo
hroznou radost, že i když pršelo, vychovatelky
vzaly kočárky, všechny děti a přišly se podívat.
I lidi tady z centra tam byli, cítila jsem jejich
podporu.
Co pro vás hudba znamená?
Je to těžké popsat. Hudba, to je všechno.
Po všem, co jsem si prožila, vím, že to je
způsob, kterým můžu ostatním lidem rozdávat radost. Je pro mě hodně důležitá. Chtěla
bych ve zpěvu pokračovat, vystoupení byl
začátek. Když budu mít tu možnost, chci se
dál zlepšovat.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Cross ve Strakonicích je registrovanou sociální
službou, kterou provozuje PREVENT 99 z.ú..

K. Malečková-Suková

V Mačkově odhalili pomník vlasteneckému spisovateli
Karlu Havlíčkovi Borovskému
111 let po položení základního kamene.
Mačkov - Byly to okamžiky, jejichž význam
nelze nikdy náležitě docenit. Po 111 letech
od položení základního kamene k vysněnému
pomníku jedné z největších osobností českých
dějin- žurnalistovi a spisovateli K. H. Borovskému- na vrchu „Hůrka“, tyčícímu se majestátně
ve výšce 474 m. nad m. nad obcí Mačkov, se
o prosluněném sobotním odpoledni 23. září
sešlo více než sto dobrých Čechů a vlastenců
na stejném místě, aby společně oslavili dokončení a odhalení jediného takového památníku
v celém Jihočeském kraji. Zrak všem přítomným
doslova přecházel nejen z velkolepého a vznešeností dýchajícího pietního obelisku, ale rovněž
z krásných krojů členů a členek vlasteneckých
staročeských spolků- baráčnické obce z Radomyšle, sokolské organizace z Blatné, Jednoty K.
H. Borovského ze Strakonic. A právě František
Sáček, jednatel havlíčkovců, veřejností zapomenutý a v lesíku zarostlý kámen čtvercového
tvaru loni objevil a společně se stejně energickou
a pro každou dobrou věc zapálenou mačkovskou
starostkou Hanou Míkovou ihned rozjeli akci
na zhmotnění tužeb a snah předků, které se
v minulosti nepodařilo naplnit.
Na lidové slavnosti nemohl chybět vynikající řečník s fenomenální pamětí, upřímný přítel
venkovského života a úžasný znalec historie-

emeritní senátor,
někdejší poradce
prezidenta v oblasti zemědělství a přednosta
Okresního úřadu
ve Strakonicích
ing. Josef Kalbáč z Třebohostic. Se zanícením
a neskrývaným
Blatenský kněz Rudolf Hušek dojetím pohovořil o životě a díle
nejprve požehnal patronu
obce sv. Janu Nepomuckému. obrozeneckého
umělce a plným
právem označil celý vlastenecký proces na mačkovské půdě za „nové národní obrození“.
Potěšitelná byla přítomnost krajské hetmanky Ivany Stráské, která velice kladně ohodnotila
kolektivní snažení mačkovských za naplněním
starých ideálů jejich předků. Ty ostatně ani dnes
neztrácejí na aktuálnosti- právě naopak.
Dalšími čestnými hosty svátečního odpoledne byli Marcela Sobotková- ředitelka památníku
K. H. Borovského v jeho rodném domě čp. 163
a historik z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Mgr. Michal Kamp. Oba dva spolu s ostatními
zástupci pořádajících složek položili s úctou

a pokorou u nového pomníku velkou kytici se
stuhou z trikolóry. „Je moc pěkné, že i v dnes
uspěchané a komerční době se najdou lidé, kteří
ctí památku jedinců, co pro národ bojovali ne přímo zbraní, ale v Havlíčkově případě perem a ohnivým slovem. My, jako rodiště žurnalisty jsme
byli poctěni pozváním zúčastnit se slavnostního
odhalení pomníku našeho nejvýznamnějšího
rodáka,“ vyznala se ze svých ušlechtilých dojmů Marcela Sobotková. Dále připomněla, že
expozice v rodném domě K. H. Borovského
obsahuje i kouty, zasvěcené dalším významným
borovským rodákům- letcům z Vysočiny, Josefu
Stránskému a sochaři Viktoru Dobrovolnému:
„Nejvíce k nám přijíždí těch dříve narozených
návštěvníků, kteří často z paměti recitují úryvky
z Havlíčkových básní. Jinak je rodný domek
v Borové cílem školních exkurzí, jazykových
gymnázií a četných sdružení. V rámci nezbytné
knihovny a památníku se u nás odehrávají společenské akce, např. pasování prvňáčků na čtenáře,
kolektivní čtení a tvoření, přednášky.“
Historik Mgr. Michal Kamp se vyjádřil
k dotazu, zda jako jedna z nejpovolanějších
osob věděl něco o základním kameni v Mačkově: „Upřímně- nevěděl! Sice mně profesně
zajímají pomníky a slavnosti se vztahem k Borovskému, ale sotva mám zpracované ty stojící/
uskutečněné. Nerealizovaných bylo mnohem
víc- od proklamací po základní kameny. Tehdy
i dnes platí, že vše je o penězích a vůli. Už za Ra-
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kouska či první republiky spolky chtěly budovat
pomníky velikánům, ale byly závislé na darech
a cílevědomosti spolkových členů. Velmi často
selhávaly. Mačkovský pokus se nakonec přeřadil
do skupiny těch šťastných a úspěšných.“ Jako
znalec kladně ohodnotil i samotný mačkovský
památník: „Sám o sobě je originálním dílem,
což je v kontextu havlíčkovských památníků ne
vždy pravidlo. Plaket a plastik s tématem KHB
vzniklo do začátku 2. světové války více než
35. Pak tento trend výrazně ustal, ale občas se
nějaký kousek někde vyskytl. Nejsme v ohrožení
jako národ, takže Havlíčka ve svých projevech
nespravedlivě opomíjíme. O to více je mačkovská akce překvapivá a obdivuhodná.“
Pod vlasteneckými vlajkami a prapory
obklopili mačkovský pomník i hosté z Jednoty
K. H. Borovského Praha- Řevnice a Podpůrné
Jednoty z Bechyně. Procítěně zde pro navození
atmosféry zarecitovala nesmrtelné „Tyrolské
elegie“ paní Jaroslava Písařová z Blatné. O hudební doprovod se postarala hudba pana Koubka
z Blatné.
Pomník na mačkovské „Hůrce“ vytvořil
citlivou rukou umělce architekt Petr Štěpán
z Blatné. Reliéf slavného literáta výtvarně ztvárnila paní Eliška Švecová ze Strakonic. Tmavá
kamenná deska s vyrytým nápisem jsou skvělým
dílem panů Jančara a pokorného z Blatné. Kámen na pomník věnovala zdarma obec Hajany,
včetně bezplatné dopravy. Celkové náklady
na zbudování pietního díla byly vyčísleny na cca
15 000 korun. „To jsou na dnešní dobu náklady
nevýznamné,“ uvádí starostka Hana Míková,
„Ve skutečnosti půjde o mnohem nižší částku,
protože něco uhradily ﬁnanční dary od organizací a jednotlivců. Nadto paní hejtmanka Ivana
Stráská přislíbila formou dotace zaplatit podstatnou část zbývající investice, za což jsme ji velmi
vděčni. Čili ti hecíři a nespokojenci, kteří naše
snažení pomlouvali a shazovali a měli největší
starost, kolik pomník bude ve ﬁnále stát, můžou
klidně spát,“ vyjádřila se nekompromisně na jejich adresu starostka Hana Míková.
Ona sama důvěrně základní kámen k pomníku KHB znala již jako „děcko školou povinné“,
kdy se s ostatními ratolestmi z vesnice po jeho
povrchu klouzala: „A pamatuji si, že jsem se
pořád rodičů vyptávala, proč tam chybí ten
pomník. Ani ve snu by mně tenkrát nenapadlo,
že jednou jako mačkovská starostka budu tuhle
mezeru vyplňovat. Faktem je, že tady žije dost
lidí, co moc srdcem toužili po tom, aby se ten
pomník vybudoval. Já sama za sebe jsem moc
šťastná, že se podařilo záměr dovést až do cíle
a že jsme mohli splatit dluh předkům, kteří
s myšlenkou přišli. Za místní mi nejvíc pomohli
místostarosta Milan Šmíd a zastupitel Radek
Muller, ale angažovala se většina obyvatel
Mačkova. Na brigádách se odpracovalo mnoho
hodin zadarmo,“ zdůrazňuje první žena obce.
V dávné minulosti byly podniknuty celkem
tři pokusy pomník na „Hůrce“ zbudovat. Poslední v roce 1937. „Naši předkové zamýšleli
něco monumentálního, soudě už podle rozměrů
základního kamene. My jsme se ale museli držet
trochu víc při zemi, protože pak by náš projekt
mohl ztroskotat jako ty předtím. Takhle se to
podařilo za dobrý peníz a rychle,“ soudí jeden
ze zastupitelů.

Blatná 27. října 2017
Velmi důležitou a váženou osobou lidové
slavnosti 23. září byl nový blatenský kněz Rudolf Hušek, který na „Hůrce“ symbolicky pokřtil
nový pomník vodou z Tyrolského Brixenu. Toho
Brixenu, kde K. H. Borovský strávil ve vyhnanství tři a půl roku a odkud jako zlomená
troska se vrátil domů již jen zemřít. Vodu přivezl z návštěvy tohoto městečka již zmiňovaný
František Sáček z Jednoty K. H. Borovského
Strakonice. Ještě předtím kněz vysvětil sochu
sv. Jana Nepomuckého ze zdejší kaple, kterou
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nechal Obecní úřad odborně zrekonstruovat
a odsloužil mši svatou.
Byl to zkrátka fantastický den. Den, na který
mačkovští nikdy nezapomenou.
Poznámka: Do rodného domku KHB putoval i dar od představitelů Mačkova- jeden ze
tří obrazů velkého myslitele, který namalovaly
klientky místního klientského domu „Petra“.
(Na výslovné přání autora bez korektury).

Vladimír Šavrda

Jiří Sekera

Architekt
Karel
Fiala

Publikace Jiřího Sekery: „Architekt Karel Fiala“, jehož stopa je v Blatné velmi
patrná, vyjde v nejbližší době.

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. závod ESTA Blatná
Přijme nové spolupracovníky/ce na pozice:

Pracovník elektromontáže
– pájení, drobné montáže, obsluha zavíracího stroje apod. – práce vhodná i pro ženy

Svářeč
– sváření nerezových a hliníkových nádob kondenzátorů

Pracovník kovovýroby
– práce s nerezovým plechem

Mechanik seřizovač
– navíjecí stroje poslední generace

Pracovník expedice
– dokončení výrobků, balení

Pracovník impregnace
– impregnace olejem a hmotou

Pracovník lakovny
– příprava a stříkání kondenzátorů
Nabízíme:
- nadprůměrné výdělky
- náborový příspěvek 5 000,- Kč
- práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
- příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní
nadstandardní příplatky
- dovolenou 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
- příspěvek na dopravu až 1 000,- Kč/měsíc
- příspěvek na životní připojištění
- variabilní složka mzdy
- dotované stravování
- každoroční navyšování mzdy (v tomto roce 8 %)
- příspěvek na dětský tábor
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
28. 10. SOBOTA | 15:00 |
O DATLOVI S DATLEM U DATLA
Hospoda u Datla
Ornitologicko-hudebně zábavné odpoledne na počest ptáka roku (a 20 let hospody)
a to s Datlem (i Strakapoudem). Podrobné
informace na: www.csop.cz/blatna.

28. 10. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |
VÝLOV BUZICKÉHO RYBNÍKA
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Vystoupí kapely Hudba pana Koubka a
Z Vršku. Dále bude připravené občerstvení
a program pro děti. Samotný výlov rybníka
probíhá ve dnech 27. a 28.10. Pořádá: Blatenská ryba.

30. 10. PONDĚLÍ | 17:30 - 19:00 |
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM PRO
ZAČÁTEČNÍKY | 4. lekce
SOŠ Blatná Kurz obsahuje 10 lekcí, které vás seznámí se základní obsluhou PC,
nejužívanějšími funkcemi programu Word
nebo například s prací s internetem a
emailem. V případě zájmu nebo podrobnějších dotazů se hlaste na tel.: 603 395
160.

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

3. 11. PÁTEK | 20:00 |
DO ŘADY + WITHWORTHŮV ZÁVIT
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

5. 11. NEDĚLE | 17:00 |
HUDBA PANA KOUBKA
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

6. 11. | PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG (ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

8. 11. STŘEDA | 17:00 – 20:00 |
ŠKOLA PSYCHÉ ANEB SÁM SOBĚ
PSYCHOLOGEM
Blatná, Fugnerova ul. 490.
Přihlášky Dagmar Kubešová, 774 440 062.

10. – 12. 11. | KURZ HORMONÁLNÍ
JÓGY PRO ŽENY 1.
Základní kurz, výuka sestavy. Místo konání:
chalupa u Vodnářů, Lučkovice.
Přihlášky Dagmar Kubešová, 774 440 062.

11. 11. SOBOTA | 20:00 |
HADIBAND SLAVÍ 15 LET
Hosté: Merlin82, Dreaming Fairy, Earfood
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

Kino
27. 10. PÁTEK | 20:00 |
ČÁRA
Krimi / Thriller / Drama v českém znění |
SK, Ukrajina, ČR 2017 | 108 min | 110 Kč

1. 11. STŘEDA | 19:00 |
THOR: RAGNAROK
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi v původním
znění s titulky | USA 2017 | Nevhodný
mládeži do 12 let | 120 Kč

2. 11. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PO SENIORY:
LIMONÁDOVÝ JOE
Komedie / Muzikál / Western / Dobrodružný | Československo 1964 | 95 min |
20 Kč

3. 11. PÁTEK | 20:00 |
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ
PLANETĚ
Dokumentární v českém znění | VB 2017 |
95 min | Mládeži přístupný | 80 Kč

5. 11. NEDĚLE | 15:00 |
ESA Z PRALESA
Animovaný / Rodinný v českém znění |
Francie 2017 | 97min | Mládeži přístupný
| 100 Kč

8. 11. STŘEDA | 19:00 |
MILADA
Životopisný / Drama v českém znění | ČR
2017 | 120 Kč

10. 11. PÁTEK | 20:00 |
VRAŽDA V ORIENTEXPRESU
Krimi / Drama v původním znění s titulky
| USA, Malta 2017 | Nevhodný mládeži do
12 let | 120 Kč

Knihovna
31. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … módní doplňky pro
nadcházející podzim a zimu

7. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … jdeme do
muzea na výstavu fotograﬁí
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

10. 11. PÁTEK | 15:00 – 16:00|
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA:
PODZIMNÍ LISTOVÁNÍ
Tvoření z barevného listí a přírodních podzimních materiálů.

Komunitní centrum
27. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
CYRIL HÖSCHL

Ročník 28 (38)
Velký sál, KCAŽ
Psychiatr a vysokoškolský pedagog Vás
provede přednáškou na téma: Psychologické zdroje moci a etika.

31. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA:
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Kavárna, KCAŽ
Švédsko | 2015 | 58 min |
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam
denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede
seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty,
kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je
hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se bloggerka Dagny
narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný.
Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit se
stále novým věcem není otázkou věku.
A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný,
neutápí se v minulosti, ale těší se na vše,
co přijde.
Vstup volný.

3. 11. PÁTEK | 18:00 |
SNOW FILM FEST
Velký sál, KCAŽ
Večer plný špičkových ﬁlmů se zimní
tématikou. Vstupné dobrovolné.

7. 11. ÚTERÝ | 09:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Téma: Výživa v těhotenství, při kojení a
těhotenské nevolnosti.

7. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: OSTROV BALI
Velký sál, KCAŽ
O sopkách, bozích a démonech ostrova
v daleké Indonésii, a také o potápění na
korálových útesech u jeho břehů. Vypráví
Mgr. Josef Šindelář. Doplněno originálními
ﬁlmy autora.
Vstupné dobrovolné.

10. 11. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a
přitom se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí,
startovné 20 Kč/osoba.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
2. 11. | 18:00 | LINORYT
9. 11. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Úterý od 7. 11. 15:00 FRANCOUZŠTINA ukázková hodina pro děti
18:00 FRANCOUZŠTINA ukázková hodina pro
dospělé
Středa
17:00 ANGLIČTINA
18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

Ročník 28 (38)

1. 9. – 31. 10. | OK – OTEVŘENÁ
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2. 9. – 31. 10. | GALERIE V ÍČKU

KAVÁRNA | DOMOV PETRA MAČKOV

TOM RAYMONT – BETHNAL GREEN

Výstava obrazů klientů domova Petra.

Infocentrum Blatná
Výstava fotograﬁí na téma letošního Blatenského fotofestivalu – IDentita.

2. 10 – 30. 12. | GALERIE FOTOGRAFIE SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLUBU BLaFo BLATNÁ
NÁPRAVA ŘEČI
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Petra
Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

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

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:30;
17:30 - 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí / 1000Kč (1. lekce je zdarma).
Hlaste se na: 773 978 168, Radoslav Nahálka.

Výstavy

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

Těšte se
12. 11. NEDĚLE | 15:00 | OD MAMINKY
CHUTNÁ NEJLÍP – III. ročník
(evidence uchazečů od 14:00)
Kavárna, KCAŽ
Pořádá: CKVB + ZŠ TGM + Domov pro seniory Blatná
III. ročník soutěže v pečení pro babičky,
maminky s dětmi, zkrátka pro každého,
kdo rád peče.
Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a
přijďte si zasoutěžit. Soutěžíme ve dvou
kategoriích – sladký dezert a slaný dezert!
Soutěžíme o zajímavé ceny! Pro více informací volejte na: 603 395 160.

OD MAMINKY CHUTNÁ
Kavárna, KCAŽ
ročník
NEJLÍP! III.12.
11.
14:00
NEDĚLE |

|

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

17. 12. NEDĚLE | 17:00 |
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
IDENTITA
Městské muzeum Blatná
Kolektivní výstava významných českých
fotografů na téma: IDentita. Vystavují:
Milena Dopitová, Jolana Havelková, Alena Vykulilová, František Dostál, Miroslav
Němeček, Lenka Bláhová, Jakub Jurdič,
Marek Matušík.

Doprovodný program k výstavě:
10. 11. PÁTEK | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA - IDENTITA VE SMYSLU
„BÝT SÁM SEBOU“
Městské muzeum Blatná
S psycholožkou PhDr. Evou Šimotovou
o všem, co jste kdy chtěli vědět o vlastní
identitě:
„Identita je něco, co mají, měli by mít, nebo
hledají všichni lidé. Identita je něco, co
mohou lidé mít, aniž by si to uvědomovali.
Identita jako pocit svébytnosti, jedinečnosti, odlišitelnosti od druhých. Identita
jako autenticita, integrita, sebedeﬁnování.
Identita jako spojení našeho zaměření na
budoucnost s prožívanou přítomností
a prožitou minulostí. Identita jako příběh,
který vyprávíme jiným i sobě.“
Vstupné dobrovolné.

a s humorem a sobě vlastní zkratkou pojednává o něm, jeho okolí i o nás samotných. Forma představení vycházející z
hudby dává šanci uchopit toto nelehké a
ožehavé téma jedné z největších českých
osobností (a již za života legendy) s nadhledem a s vysokou mírou originality. Autor vychází z řady autentických dobových
materiálů a nejnovější faktograﬁcké literatury.
Předprodej vstupenek: infocentrum,
Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.
cz

III. ročník soutěže v pečení pro babičky, maminky s dětmi, zkrátka
pro každého, kdo rád peče.
Upečte buchtu, koláč nebo zákusek a přijďte si zasoutěžit.
Soutěžíme ve dvou kategoriích - sladký dezert a slaný dezert!
Začátek: 15:00. Evidence uchazečů od 14:00.
Pro více informací volejte na: 603 395 160.
+ ZŠ TGM + Domov pro seniory

14. 11. ÚTERÝ | 19:00 |
SHADOW QUARTET:
JAMES BOND - NEJSLAVNĚJŠÍ HITY
STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Záměrem tohoto seskupení je interpretace
klasické hudby v netradičních úpravách.
Tentokrát na koncertě zazní nejznámější
melodie ﬁlmového plátna.

22. 11. STŘEDA | 19:00 |
VELVET HAVEL | Miloš Orson Štědroň
Divadlo na Zábradlí, Praha
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci divadelního předplatné
Miloš Orson Štědroň se nechává volně inspirovat Havlovým životem i tvorbou

Adventní koncert
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé
hudební seskupení s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.
Přijďte se zastavit a zaposlouchat v čase
předvánočního shonu
Předprodej vstupenek: infocentrum,
Městské muzeum Blatná a na www.ckvb.
cz
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Historie téměř detektivní.

Po stopách legionáře Josefa Siblíka
Blíží se rok 2018 a s ním i další výročí jako sech běžných denních událostí, které někdy
každý rok. Tentokrát však půjde o symbolic- vyznívají až humorně. Jednu takovou historku
kých 100 let od počátku našeho státu. Nebu- zachytil na počátku cesty, kdy se vojáci museli
deme se v dnešním příspěvku rozepisovat nad připravit k transportu do Vladivostoku, a tak
kontinuitou České republiky, která si prošla na zbytcích svých dřevěných kufrů rozdělali
dějinami ve formě Československé první oheň a přichystali si pečené maso. Zásob
republiky, okleštěné druhé republiky, protek- ovšem nebylo dostatek, a tak nejchutnějším
torátu, třetí republiky, komunistického Čes- a nejpřístupnějším masem byl pes. Jeden vojín
ovšem přišel při
koslovenska,
lovu psa dokonce
Československé
o svůj opasek.
socialistické
„Podařilo se mu
a později fedepřilákat jednorativní republiho nedůvěřivéky, až nakonec
ho psa a navléci
došla k dnešní
mu i oko opasku.
České republiVtom – co čert
ce. Zaměříme
nechce – volá ho
se na poněkud
jeden náš důstojzapomenuténík a táže se, co
ho aktéra dětam dělá. V lekjin Blatenska,
Fotografie ruských legionářů. Josef Siblík sedí první zleva.
nutí pustil opana legionáře,
sek, na kterém
který po sobě
zanechal zajímavé svědectví doby. Fascinace již vlekl chyceného a hned pes i s opaskem
nad touto osobou nepramení ani ze skutečnos- byl ten tam.“
Humorné historky střídaly popisy vojti, že to byl stejnojmenný syn Josefa Siblíka,
zakladatele okresního muzea v Blatné, nebo že skem uspořádaných slavností na zpáteční
byl zapomenut v blatenské historiograﬁi, ale cestě během roku 1919, které brzy nahradila
z jeho vyprávění. Na pozadí světových dějin všudypřítomná smrt v podobě ústupu, ne-li
let 1915-1920, které se odráží i v jeho zážit- útěku před bolševiky na Transsibiřské macích, vypráví tento mladíček příběh anabáze gistrále. Zpočátku má vojsko podporu všech
legionářů na Rusi. Ten v některých detailech a útoky bolševické armády se podobají spíše
zcela neodpovídá zažité československé his- malým výpadům. První problémy a počátek
toriograﬁi ovlivněné Masarykovskou ideou ústupu započal pro Josefa Siblíka ve městě
Krasnojarsk, kde v lednu 1920 došlo k bolšelegií a nezlomného boje za svobodu.
Začínáme-li vyprávění Josefa Siblíka, vickému převratu. Polská divise vyjela vstříc
dostaneme se k jeho narození 4. dubna 1897 s děly bolševikům, avšak na následujících
stranách se dovídáme o jejím zajetí. Ve vojsku
v Blatné do rodiny ředitele měšťanské školy
sloužila i rumunská a lotyšská armáda, která
Josefa Siblíka. Gymnázium studoval v Písku
byla taktéž na trati. Všichni si museli pomáhat,
a ihned po maturitě byl v září 1915 odveden
neboť místní dělníci již uvěřili bolševikům
na frontu. Během Brusilovovy ofenzívy
o krutosti legií. Vlaky si museli vojáci naložit
na východní frontě padl v roce 1916 do zajetí
sami. Rychlý sled událostí a krátké věty pisai náš voják Josef Siblík. Jeho dcery v roce
tele jen podtrhují atmosféru nejistoty zadního
1997 otiskly v Blatenských listech krátkou
voje. Naštěstí Josef Siblík se veze v posledním
vzpomínku na zahradničení svého otce
vlaku. Co nepotřebují, spálí. Hůře je na tom
Ing. Josefa Siblíka, které se naučil právě
zadní voj skládající se ze Srbů a ze zbytků
v ruském zajetí v Simferopolu na Krymu.
Kapelovy ruské armády. „Je to hrůzný ústup
A právě zde se poprvé setkal s českou skupiod Urálu až za Irkutsk, takový, že není mu
nou zajatců, kteří zvažovali nebo dokonce již
v dějinách příkladu. Celá trať jejich je pokryta
byli přihlášeni do dobrovolnického vojska.
mrtvolami. Skvrnitý tyf řádí ukrutně.“
V tento moment se projevila prostá lidNeuvěřitelně vyznívaly popisy posledních
skost autora deníku, když jako devatenáctiletý
stránek deníku. Po tom všem bylo uzavřeno
mladík popisoval své původní životní plány
studovat na vysoké škole a nyní je v zajetí příměří 7. února v Kuitunu, a tak i náš mlaopuštěn vším a na prahu rozhodnutí životní- dý, ale již zkušený voják mohl zažít oslavy
ho významu. Tímto také argumentoval, proč příjezdu Trockého v Irkutsku. Tomuto obratu
nastoupil do vojska „dobrovolců“ až 19. 12. v myšlení Rusů nevěřil nejspíš ani pisatel sám,
1917, dlouho po úspěchu legií u Zborova. když viděl nápisy: „Našim osvoboditelům,
Tyto lidské momenty spatřujeme i v popi- Všechna moc sovětům, K socialismu“, které
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zdobily ulice města. Avšak to již není jeho
starost, a tak obrátil svou pozornost na popisy
kultury Ruska a jednotlivých etnik Burjatů
a Baškirů. Nakonec se díky lodi Crook dostává zpět do vlasti. Jeho cesta končí v Českých
Budějovicích, kde je zproštěn vojenské služby
a odkud pokračuje za rodiči do Blatné.
Z celé jeho cesty, mimo deník, nám zůstala
nejspíš jen jedna jeho fotograﬁe, kterou nám
darovala rodina Slonimova, za což jim ještě
jednou mnohokrát děkujeme. Není sice jisté,
zdali je to ta, kterou si vojáci nechali udělat
7. dubna 1918 v Penze, avšak zachycuje
mladičkého Josefa Siblíka v uniformě ruského legionáře. Jeho tvář prozrazuje mládí
i odhodlanost čelit budoucím strastem. Stejně
jako v denících vystupují na povrch humorné
povídky i zde působí humorně jeho poněkud
velká čepice. Více však o jeho zážitcích
na Rusi si budete moci přečíst příští rok při
vydání publikace k výročí 100 let od skončení
první světové války a vzniku Československa.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

OTEVŘENÝ DOPIS
starostce Města Blatná,
zastupitelům Města Blatná
a řediteli Centra kultury
a vzdělávání Blatná
Vážená paní starostko, Vážení zastupitelé,
Vážený pane řediteli CKVB,
blatenskou knihovnu čeká již třetí výběrové řízení na pozici knihovníka a edukačního
pracovníka během dvou let a dokonce druhé
během uplynulých pěti měsíců. Za ony zmíněné dva roky se na této pozici vystřídaly tři
pracovnice. Jako uživatelka knihovny, matka
dětí, kterých se edukační programy v knihovně týkají a jakožto člověk z oboru tento stav
vnímám jako problematický a myslím si, že
je nejvyšší čas zamyslet se nad důvody, proč
tomu tak je.
Hlavním problémem je výše úvazku
(a tedy i plat). Knihovna potřebuje stálého
třetího zaměstnance. O tom svědčí opakovaná snaha jej sehnat, a to dokonce na dobu
neurčitou. Dokud ale bude knihovna nabízet
pouze čtvrt úvazku s požadavkem naprosté
operativní pohotovosti v případě nemocí a dovolených ostatních knihovnic, není možné,
aby na této pozici někdo dlouhodobě setrval.
Úvazek a platové ohodnocení již potřetí nabízené pozice jsou výrazně podhodnocené vůči
požadavkům na kvaliﬁkaci a pracovní činnost
kandidáta. Lze předpokládat, že takto kvaliﬁkovaný zaměstnanec bude muset velmi brzy
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hledat lepší platové podmínky, vyšší úvazek,
perspektivnější pozici atp.
Dokud knihovna lákavější podmínky
nenabídne, budou třetí knihovníci z pozice
knihovník a edukační pracovník nadále odcházet, což považuji za nešťastné. Řešením
celé situace v knihovně je navýšení úvazku
třetího pracovníka (minimálně na poloviční),
nebo smlouvy s několika externími zaměst-
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nanci. Osobně vnímám první možnost jako
lepší řešení.
S pozdravem,
Mgr. BcA. Tereza Machková
(absolventka Ústavu informačních studií
a knihovnictví na FF UK a Katedry výchovné
dramatiky na DAMU, lektorka literárně-dramatických programů a divadelních dílen,

Restaurování sochy Svobody
Dne 28. října 2017 si připomínáme 99.
výročí vzniku samostatného československého státu. Za rok oslavíme jubilejní sté
výročí a připomeneme si rovněž 100 let
od ukončení I. světové války (11.11.1918).
Občanům Blatné připomíná tyto historické
události především pomník Padlým – socha
Svobody, umístěná v parku u areálu kostela
s děkanstvím. Byla zde odhalena v den pátého
výročí prohlášení československého státu.
Z kroniky si dovolím citovat:
Dne 28. října 1923 odpoledne byl odhalen u kostela pomník Svobody postavený
péčí okresního osvětového sboru ze sbírek,
k nimž značným dílem přispěli krajané američtí, a sice na památku 89. padlým vojínům
z Blatné, z nichž tři položili život na oltář
vlasti v ruských legiích. Pomník jest postaven
dle návrhu sochaře Josefa Bílka a architekta
Josefa Petrů. Kamenný podstavec zhotoven
byl z blatenské žuly kamenickým mistrem
Františkem Muzikou. Socha ženy představuje nový život československého národa,
který vzešel národu ze světové války, jíž
naznačuje vojenský hřbitov ( kříž a helma
na hrobě). Ve tváři její jsou stopy smutku

Restaurovaná schránka.

a utrpení válečného, ale také pevná důvěra
v lepší budoucnost. V náruči drží svazek
klasů co znak plodné práce po letech zkázy
a nového blahobytu po letech bídy. Zhotovena jest z hořického pískovce. Pomník stál
60 tisíc korun.
Podle kronikářských záznamů, jak dále
uvádí Mgr. Jan Olejník v publikaci „První světová válka a vyhlášení samostatnosti v Blatné
r. 1918“ - měly být původně na pomníku
umístěny fotograﬁe a jména padlých vojínů.

Z neznámých příčin – snad z nedostatku ﬁnancí či uměleckého vkusu se tak nestalo. Avšak

Socha svobody - dobová fotografie - zdroj CKVB.

do kamenného pódia podstavce byla následně
s datem 28.10.1928 vložena kovová schránka
s prstí z bojiště u Zborova.
S ohledem na kvalitu sochařského díla
byl pomník dne 27.11.1963 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Od doby postavení
byl několikrát odborně restaurován, zejména
bylo prováděno čištění od mechů a lišejníků,
případně obnova barevného provedení písma.
Po odborném posouzení v listopadu 2016 byl
vyhodnocen stav sochy jako havarijní s ohledem na statické poruchy způsobené pravděpodobně poklesem terénu a narušením kořenovým systémem okolních stromů. Současně
architektura vykazovala známky značného
stupně biologického napadení, znečištění povrchovými nečistotami a tmavými krustami.
Naprosto zásadní pak byl záměr domodelace
prvků odsekaných pravděpodobně v době
okupace za 2. světové války. Město Blatná
zadalo restaurování akademickému sochaři,
panu MgA. Janu Koreckému z Prachatic,
který mimo jiné zhotovil tři z pěti kopií soch
blatenského mariánského sloupu (sochu sv.
Jana Nepomuckého, sv. Dominika a sochu
Panny Marie s Ježíškem).
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učitelka LDO ZUŠ, lektorka seminářů dramatické výchovy a netradičních forem práce
s literaturou pro knihovnice, předsedkyně o.s.
Umění mění )
Pozn. red.: Podle sdělení paní starostky
projednávalo tuto záležitost zastupitelstvo
města ve středu 25. 10., tedy po uzávěrce
tohoto čísla.
Realizace restaurování byla započata
v červenci letošního roku, celý pomník byl
rozebrán a převezen do dílny restaurátora, kde
byl chemicky a mechanicky očištěn, konsolidován a doplněn o plastické rekonstrukce
kříže a helmice. Podkladem pro odpovídající
proporcionální ztvárnění byly fotograﬁe poskytnuté CKVB. V průběhu restaurování byl
do terénu zhotoven zapuštěný betonový základ, který zajistí statiku sochy. Zrestaurovaný
pomník byl v září adjustován zpět na původní
místo a byly dokončeny práce na barevném
provedení písma a hydrofobizaci celého
pomníku. Do kamenného pódia byla vrácena
původní originální kovová schránka a na ní
umístěna restaurovaná nápisová tabulka.
Tyto práce byly provedeny s celkovými náklady ve výši 296 700 Kč, přičemž
Jihočeský kraj v rámci dotačního programu
Nemovité kulturní památky poskytl dotaci
ve výši 170 000 Kč.
Přípravy na významná jubilea roku 2018
již probíhají, prvotní počin - zrestaurovaná
socha Svobody je jistě důstojnou prezentací
úcty k odvaze a obětavosti našich předků.
Jména devadesáti blatenských občanů padlých
a zemřelých na následky zranění budou zveřejněna v elektronické podobě na webových
stránkách města v lednu 2018 spolu s aktualizovanými informacemi o historii Blatné, které
zpracoval Mgr. Petr Chlebec ve spolupráci
s kolegy CKVB, s informatikem panem Jiřím
Chmelařem a s pracovníky památkové péče.
Jitka Říhová,
referentka památkové péče MěÚ Blatná

Socha Svobody se vrací na své místo.
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port
Cyklistické loučení
s létem v Buzicích
Nejprve přišly ke slovu šlapky, pak dobrá
krmě a řepické babky.
Buzice - Nebeská „výdejna počasí“ s.r.o.
loňskému „Loučení s létem“ na kolech v hospodě „U Čiláka“ příliš nepřála. Záda jezdců
v druhé polovině pelotonu skropila vydatnou
přeprškou, navíc přidala i kroupy. K letošnímu
5. ročníku se nezachovala o mnoho vlídněji.
Zakaboněné nebe a všudypřítomná zima
odradily ještě více cyklistických „dušiček“
než loni. Dokonce se tentokrát oﬁciálního
uzavření sezóny nezúčastnil poprvé od zrození tradice ani jeden stoupenec velonostalgie
ve staré garderobě na kostitřasu z éry dědů
a pradědů dnešní moderny. Loni se na prostorném nádvoří staročeské buzické hospůdky
shromáždilo ještě 70 jezdců. Letos počet klesl
na 55. Dobré náladě a sportovnímu elánu to
ale díkybohu na síle neubralo. Právě naopak.
Tuto akci
pořádá zájmový spolek „PROSPORT“
Blatná v těsné součinnosti právě
s oblíbeným
š e n k e m
„U Čiláka“
a za ﬁnanční podpory
Na cyklistický sraz do Buzic zaví- obce Buzice. Trasa
tali i kolaři z Hněvkova.
měří cca 13
kilometrů a zahrnuje mimo přírodních a stavebních krás i dva skutečně šťavnaté kopce,
kde leckdy i odolní jedinci polykají vzdušné
andělíčky. Stejně jako v předešlých letech
i tentokrát všichni nadšenci šťastně a bez
sebemenší újmy na tělesné schránce dojeli
do cíle, kde už na ně čekalo bezplatné občerstvení- výživná knedlíčková polévka z kuchyně
pohádkové babičky Marie Samcové a lahodná
domácí klobása se sýrem.
Protože nejen jídlem živ jest člověk, připravili pořadatelé pro cyklistickou komunitu
také doprovodný program. Ten odstartovala
patnáctiminutová exhibice na jednokolce, kdy
výjimečný fachman v této disciplíně Petr Beneš z Blatné předvedl v rytmu divokých tónů
dechberoucí show na dřevěných paletách.
Dynamický mladík, který se může pochlubit
několika zápisy v České knize rekordů, to jako
vždycky zvládl na výbornou a právem sklidil
bouřlivé ovace.
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Ihned po té správné divočině blatenského
bouřliváka se naskytl všem přítomným další
bohémský pohled. Na scénu nastoupil taneční
soubor „Řepické babči“ a hned v úvodu vystřihl kankán, za jaký by se nemusely stydět
ani pařížské mladice v šantánu. Pravda- věkový průměr okolo 65 let a četné neduhy,
kdy proti věku není léku, u diváků našteloval
mírnější měřítko. A že ty nožičky nevylétaly
tak vysoko ? Tady šlo zejména o dobrou zábavu a obveselení a té se přítomným dostalo
vrchovatou měrou. Kam se hrabou mladé
dvounohé laně….
Po třech výstupech „dříve narozených
děvčat“ přišel na řadu toužebně očekávaný
zlatý hřeb kulturně-sportovního odpoledne:
tombola. Na 55 držitelů lístků připadalo osmdesát cen, což vůbec nebyla špatná bilance.
Zvláště když i bilety do tomboly obdrželi
cyklisté zdarma. TOP cenu tentokrát představovala originální cyklistická bunda v hodnotě
2000 korun. Paradoxně ji vyhrála nejmladší
účastnice vyjížďky- teprve tříletá Nelinka
Tůmová z Hněvkova. Ale to nebylo nic proti
ničemu, protože výhra textilní velikosti XXL
výborně sedla jejímu taťkovi Martinovi.
A ten ji jako všestranný sportsmann výborně
využije.
Tombola obsahovala ale i další hodnotné
ceny- knihy s cykloturistickou tématikou,
sportovní ponožky, lahve na kolo, cykloturistické brašničky, cestovní hustilky, blikačky
aj. Hodnotnou odměnu za obdivuhodnou vytrvalost a celoživotní lásku k cyklistice převzal
jako nejstarší účastník buzického podniku
třiaosmdesátiletý borec z Blatné.
I další penzisté v Buzicích dokázali,
že nepatří do starého železa a leckdy strčí
do kapsy i mladou generaci. S náročnou tratí
si výborně poradil například sedmdesátiletý
Hynek Růžička z Cerhonic. Prozradil na sebe,

že i v tomhle
věku korzuje
na kole po vlastech českých
s partou šesti až
dvanácti stejně
naprogramovaných průkopníků zdravého
životního stylu:
„Inu, musíme
Hynka Růžičku z Cerhonic trénovat, abyi v jeho 70 letech cyklistika
chom se dožili
pořád baví.
vysokého věku,“
zažertoval žhavý kandidát na stovku, který si
zaslouží obdiv i kvůli tomu, že vůlí přebíjí
nemoc nohou. Cykloturistika prý pěstuje
od mládí, do Buzic se vypravil s kamarády
potřetí. „Jezdím se samými šedesátníky,
takže si vyhovíme navzájem. Pravda- přidal
se k nám jeden greenhorn, kterého musíme
tak nějak „zaučit“, směje se větrem ošlehaný
sympaťák. Za zmínku rovněž stojí, že se celá
skupinka statečně vypořádala jak s „asfaltovými střechami“, tak s protivětrem.
Pořadatelé touto cestou děkují za sponzoring cykloturistické akce „Cyklistické loučení
s létem“ těmto subjektům a jednotlivcům:
Tomáš Andrlík- GOOD LOCK Blatná, Sport
Bike- Pavel Skála Strakonice, M2 SportMiloš Bečvář Strakonice, Luboš BlovskýCyklosport Písek, ACE SPORT- výroba
sportovních ponožek a sportovního oblečení
Písek, Vydavatelství „Cykloknihy“- Jiří Říha
Plzeň, R a B Mědílek Žacléř, Obec Buzice,
Hostinec „U Čiláka“ Buzice, Elektromontáže
Blatná, Cykloklub „Rytíři“ Bělčice. Akce
byla ﬁnančně podpořena Nadací Jihočeské
Cyklostezky z prostředků společnosti ČEZ.
(Na výslovné přání autora bez korektury).
Vladimír Šavrda

Výsledky stolní tenis
Divize:
30.9. TJ Blatná A – OST Velešín B 10:4 body: Špeta 3, Trefný 2, Fleissig 2, Rojík 1, 2 čtyřhry.
1.10. TJ Blatná A – Přídolí A 6:10 body: Špeta 3, Trefný 1, Fleissig 0, čtyřhra.
14.10. TJ Blatná A – VS Tábor A 7:10 body: Špeta 4, Trefný 1, Rojík 1, Fleissig 0, čtyřhra.
15.10. TJ Batná A – DDM Soběslav BANES A 10:8 body:Špeta 4, Trefný 3, Fleissig 2, Rojík
0, čtyřhra.
družstvo

PU

V

R

P

K

skóre

1.

Elektrostav Strakonice B

5

5

0

0

0

50:17

body
15

2.

RUFA Bechyně A

5

5

0

0

0

50:25

15

3.

Přídolí A

5

4

0

1

0

44:29

13

4.

Hluboká n. Vlt. A

5

4

0

1

0

46:33

13

5.

VS Tábor A

5

2

2

1

0

43:42

11

6.

DDM Soběslav BANES A

5

1

2

2

0

39:46

9

7.

Blatná A

5

2

0

3

0

35:42

9

8.

Libín Prachatice B

5

1

2

2

0

38:46

9

9.

OST Velešín B

5

1

1

3

0

34:44

8

10.

Jiskra Třeboň A

5

1

0

4

0

31:45

7

11.

KST Orel A

5

0

1

4

0

25:49

6

12.

Protivín A

5

0

0

5

0

33:50

5
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Krajský přebor:
27.9. Sokol České Budějovice B – TJ Blatná
B 5:10 body:Ounický 4, Mls J. 2, Kallmünzer
1, Vonášek 1, 2 čtyřhry.
1.10. Sokol Vodňany B – TJ Blatná B 10:8
body:Ounický 2, Lukáš 2, Vonášek 2, Kallmünzer 1, čtyřhra.
6.10. TJ Slovan Černý Dub A – TJ Blatná
B 9:9 body:Ounický 4, Mls J. 2, Vonášek 2,
Kallmünzer 1.
15.10. Libín Prachatice C – TJ Blatná B 10:5
body: Ounický 1, Mls J. 1, Vonášek 1, Kallmünzer 1, čtyřhra.
Krajská soutěž:
29.9. Sokol Strakonice A – TJ Blatná C 6:10
body:Kostner 3, Lukáš 3, Mach 2, Mls P. ml.
1, čtyřhra.
1.10. SKP Prachatice A – TJ Blatná C 10:3
body: Lukáš 2, Mls P. ml. 1, Kostner 0,
Mach 0.
13.10. Šumavan Vimperk A – TJ Blatná C
10:3 body:Štědroňský 2, Mls P. ml. 0, Mach
0, Kostner 0, čtyřhra.

Regionální přebor:
4.10. TJ Blatná D – TJ Sokol Strakonice B
12:6 body:Jánský 4, Balík 3, Hornát 2, Pavel
1, 2 čtyřhra.
11.10. TJ Sokol Vodňany D – TJ Blatná D
6:12 body:Hornát 4, Balík 3, Jánský 2, Pavel
2, čtyřhra.
18.10. TJ Blatná D – Cehnice B 13:5 body:Jánský 3, Balík 3, Hornát 3, Pavel 2, Schmidt
0, 2 čtyřhry.
27.9. TJ Třebohostice B – TJ Blatná E 8:10
body:Štědroňský 4, Mls P. st. 3, Ondračka 1,
Sedláčková 1, čtyřhra.
11.10. TJ Blatná E – TJ Sokol Strakonice C
17:1 body:Mls P. st. 4, Šišková 4, Štědoňský
3, Sedláčková 2, Ondračka 2, 2 čtyřhry.
18.10. TJ Sokol Vodňany E – TJ Blatná E 9:9
body:Štědroňský 4, Šišková 3, Mls P. st. 1,
Sedláčková 0, čtyřhra.
tyřřhr
h a.

Poslední výsledky z fotbalu
Muži „A“

Prachatice-Blatná

3:0 (2:0)

Muži „B“

Blatná-Katovice B

0:3 (0:2)

Ženy

Blatná-Borovany

sobota 28.10.

13,00 hodin

Dorost

Vacov-Blatná

1:5 (1:3)

Říha Jiří 2x, Fořt Lukáš, Maleček, vlastní

Žáci st.

Junior-Blatná

0:4 (0:2)

Krátký Ondřej 2x, Opava, Říha Vítek

Žáci ml.

Junior-Blatná

5:4 (3:3)

Řanda 2x, Kostohryzová, Fejtl Michal

Žáci B

Blatná-Dražejov

4:1 (3:0)

Fejtl Michal, Bláha Vojtěch, Šejvar, Novák
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závodníkem v historii tohoto sportu (6x Mistr
republiky v jednotlivcích a 18x v družstvech).
Na druhém místě se umístil Jiří Fleischmann
z Hradce Králové s 10 rybami. Třetí skončil

Karel Říha ml. s 10 střelenými kapry, u kterého se jednalo již o 9. umístění na stupních
vítězů v hodnocení MČR v řadě. Úspěch
potápěčů z Blatné zvýraznil i Petr Sedláček
(4. místo), Ondřej Sedláček (6. místo), David
Koblih (7. místo) a Martin Dolejš (12. místo).
Samotný závod Pohár Trhové Kamenice
taktéž ovládla Blatná I. a v jednotlivcích Karel Říha st., který si z potápěčského víkendu
odvezl maximální počet 4 zlatých medailí.
Za podporu při další úspěšné potápěčské
sezoně bychom rádi poděkovali především
Městu Blatná a společnosti LEIFHEIT s.r.o.
Již v listopadu začíná pro blatenské
potápěče zimní příprava jak přístrojového
tak i nádechového potápění v Plaveckém
stadionu Strakonice. Případní zájemci se
mohou obrátit o informace na emailové adrese
karlos.rr@seznam.cz
EK

Minulé kolo:
Muži „A“

Blatná-Junior Strakonice

2:1 (0:0)

Křivanec Ondřej. Čadek Filip

Muži „B“

Stř.Hoštice-Blatná

3:1 (2:1)

Vanduch Michal

Ženy

Hrádek-Blatná

16:2 (8:1)

Vajsová, Klásková

Dorost

Blatná-Protivín

2:1 (0:1)

Uldrich Michael, Maleček

Žáci st.

Blatná-Čt.Dvory/Zliv

2:2 (1:2)
na p.k. 4:3

Říha Vítek 2x (1x p.k.)

Žáci ml.

Blatná-Čt.Dvory/Zliv

2:3 (1:2)

Řanda, Kostohryzová

Žáci B

Blatná-Volenice

2:1 (1:0)

Krátký Ondřej, Bláha Vojtěch

10 let nadvlády potápěčů z Blatné
Na konci letní potápěčské sezony se
pravidelně blatenští potápěči zúčastňují závěrečného závodu ve spearﬁshingu, neboli
lovu ryb na nádech, po kterém se vyhodnocuje
i Mistrovství republiky.
Již 10 let v řadě končí sezónu jako Mistři
republiky v družstvech tým Blatná I. ve složení Karel Říha st., Karel Říha ml. a Michal
Stružka – 30 střelených ryb. Tento rok museli

tito závodníci ustát velký tlak od Junior teamu
(taktéž z Blatné!) ve složení Ondřej Sedláček,
David Koblih a Tomáš Polesný – 26 střelených kaprů, kteří skončili na druhém místě
před třetím Hradcem Králové – 26 ryb.
V závodě jednotlivců se po pár letech
vrátil na stupně vítězů Karel Říha st. s 11
střelenými kapry. Mistrem republiky se stal již
pošesté a je tedy jednoznačně nejúspěšnějším















Tréninky pro zájemce

o FLORBAL
ve věku od 8 do 12 let
každé úterý od 17.30 hod.
ve velkém sále Sokolovny
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ

Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženu, která se chce
cítit lépe.
Naučíte se v praxi rozumně stravovat
a hýbat.
Přijďte na Informační setkání
.1. v 17.30
do ZŠ Holečkova (Na Vinici), kde se
seznámíte s metodikou i lektorkou
kurzu.
Tříměsíční kurz začne 2.11.

Přihlášky a informace u paní Žáčkové do .1.
na tel. 774 04 04 99 nebo na
emailu zackovastudiod@seznam.cz
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start v 15:00 - vycházka do zámeckého parku, krátká
přednáška o datlovi a Datlovi, divadelní pohádka
O DATLOVI, Anča Band
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31. 12. 2017

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme řidiče MKD
řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč,
víkendy volné, stálá práce
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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

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Hledám od prosince dlouhodobý podnájem v Blatné, nejraději v rodinném
domku, 2+1+příslušenství ve slušném
stavu, v přízemí, nebo ve zvýšeném
patře. Bylo by PRIMA, aby kuchyně byla
zabudovaná, nábytek mám svůj.
Prosím nabídněte tel. 725 832 112 nebo
evpr@seznam.cz.
Předem děkuji za nabídky.

Ekofarma Počaply přijme
prodavače/prodavačku.
Do prodejny masa-uzenin v Blatné
Požadujeme: praxi v oboru, ﬂexibilitu, slušné a
příjemné vystupování, orientaci na zákazníka,
zodpovědný přístup k práci.
Minimální vzdělání vyučen/a.
Nástup možný ihned
Možnost práce na HPP, DPČ nebo DPP

Tel.č. 606 419 613
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Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

„osobní poradce“
pro oblast Strakonicko
na hlavní i vedlejší činnost
Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: ﬁxní
plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost seberealizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro maminky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:
● minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitou
● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být
úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail:
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz
nebo telefon na 774 555 199

Pizzerie

U Pejska a Kočičky

v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook

Út - Pá
So
Ne

11.30 - 20.00
11.30 - 21.00
11.30 - 20.00

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice

Montážní dělník v zahraničí
Práce v Německu / Anglii

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

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

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

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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Pronájem obecní
hospody
Obec Chlum pronajme
uvolněné prostory obecní
hospody.
Po vzájemné dohodě se
zájemcem je možné
i pronajmutí sálu
v kulturním domě.
Kontakt pro zájemce:

tel. 725 035 423
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

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

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA


Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauﬂandu),
Tel.: 383 321 305





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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
 Brikety uhelné (UNION) a dřevěné
- prodej od září

www.expert.cz



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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
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Blatenské listy

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

– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

