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

Výsledky prvního kola prezidentských voleb

Tabulka byla zpracována podle výsledků Českého statistického úřadu, webová stránka https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe

Potěšující je, že výsledky prvního kola v Blatné jsou spíše podobné výsledkům v Písku či Českých Budějovicích než 
ve Strakonicích.
Druhé kolo prezidentské volby, kde se rozhodne mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem, se koná v pátek 26. a sobotu 
27. ledna ve stejném čase a stejných volebních místnostech jako kolo první.
Pouze Petr Hannig podporuje Miloše Zemana a Jiří Hynek se vyjádří až těsně před druhým kolem. Ostatní kandidáti, kteří 
do druhého kola nepostoupili, tedy Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek 
podporují Jiřího Drahoše a k jeho volbě vyzývají i své voliče.
Volební lístky tentokrát dostanete až ve volební místnosti.               ZM

Výsledky %

kandidát  ČR JČ kraj Blatná
4,30 3,93 3,69 3,93 3,53 4,40 4,27 6,32
9,18 9,32 8,82 10,06 7,96 8,93 10,40 11,16

10,23 10,25 10,00 12,76 9,64 11,14 12,39 13,53
1,23 1,29 1,31 1,64 1,26 1,14 1,42 1,17
0,56 0,58 0,64 0,49 0,71 0,56 0,50 0,45
0,47 0,84 0,57 0,11 0,63 0,51 1,29 0,44

38,56 37,80 40,66 34,78 42,84 37,21 32,97 22,43
8,83 9,39 9,67 9,86 9,66 9,57 9,38 9,42

26,60 26,55 24,59 26,33 23,72 26,50 27,34 35,03

Volební účast % 61,92 63,25 62,44 65,14 62,32 62,62 65,20 67,56

Okr. 
Strak

město 
Strakonice

město 
Písek

město 
ČB

město 
Praha

Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Pozvánka do SOŠ Blatná pro 
budoucí i bývalé studenty

Střední odborná škola Blatná, V Jezárkách 745, v roce 2018 oslaví 
již 60 let. OSLAVY 60 let SOŠ Blatná PROBĚHNOU V SOBOTU 
16. ČERVNA 2018 (podrobnosti včas zveřejníme, už dnes si ale absol-
venti, přátelé školy i bývalí zaměstnanci toto datum mohou rezervovat 
ve svých plánech). Pro absolventy bude už v pátek 15. června zajištěna 
možnost setkání a přespání v domově mládeže (a to jen za „výroční“ 
symbolickou cenu).

Budoucí studenti školu navštěvují například při dnech otevřených 
dveří, poslední je v pátek 19. 1., ale po mailové či telefonické domluvě 
je prohlídka školy možná kterýkoli pracovní den. SOŠ Blatná zájemcům 
nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy spočívající 
v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů 
(a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ).          (pokr. na str. 7)
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ktual i ty Poděkování
Upřímně děkuji Sboru dobrovolných 

hasičů Blatná a jejich starostovi p. Václavu 
Tvrdému za osobní blahopřání, hudební 
a věcný dar k mým 80. narozeninám.

Zároveň přeji všem našim členům 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v soutěžích 
v roce 2018.

Josef Dušek, Topičská ulice, Blatná 

S KAŽDÝM NOVÝM ROKEM PŘICHÁZE-
JÍ VŽDY I NOVÉ NADĚJE...

Možná se to někomu může zdát málo, ale 
každopádně máme znovu naději, že bude dobrý 
rok, po mírné a možná i vleklé zimě se dočkáme 
znovu více slunečního svitu. Pokud mrazíky 
neudeří v nesprávný čas, dočkáme se pravděpo-
dobně  i dobré úrody. První jarní kvítky,  prou-
bouzející se příroda a sluncem zaplavené nebe 
nás znovu nastartují do dalšího života. Nový rok 
přináší i naději, že budeme stále zdraví. Co víc 
si můžeme přát?
LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ I V ROCE 
2018 NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

Také v letošním roce nás najdete v průjezdu 
mezi informačním centrem a prodejnou textilu 
pod věží na tř. J. P. Koubka. Možná jste si již 
na toto místo zvykli, ale v našem případě není 
nikdy nic jisté. Pokud se trochu ohlédneme, 
tak  se zdá až neuvěřitelné, že jsme již vstoupili 
do jubilejního 20. roku naší existence v Blatné. 
Připomeňme jen - první otevřenou prodejnou 
byla v roce 1999 prodejna ve vstupní hale 
blatenského zámku, jejíž existence vydržela 
do roku 2010, od roku 2002 do roku 2007 jsme 
souběžně nabízeli řemeslné výrobky zejména 
od blatenských tvůrců v informačním centru 
města.  V roce 2007 až 2012 jsme se přemístili 
na náměstí Míru  do prodejny U SV. KATEŘINY, 
poté do dvora městského muzea, poté na par-
koviště do stánků proti marketům a nakonec 
právě sem, do průjezdu na tř. J. P. Koubka, kde 
jsme již předtím v letech 2005, 2006 a 2007 
aranžovali prodejní výstavu ČESKÉ  LIDOVÉ 
VÁNOCE. Mimochodem, také se vám to zdá tak 
strašně dávno? Jako by to už ani nebyla pravda. 
Tehdy zlí jazykové a možná ani my, jsme dlou-
ho nebyli přesvědčeni, že existence takového 
prodeje  v tak malém městě jako je Blatná, je 
možná. Mysleli jsme si a možná to i trochu 
„zkoušeli“  na představitele města, zda by nás 
nějak nepodpořili. Účastnili jsme se různých akcí 
města i obcí, v letních měsících otevřeli ještě 
další prodejnu na zámku ve Lnářích.... Čas ale 
uletěl. Doba se změnila.

Přesto ve své činnosti hodláme i nadále 
pokračovat. Těší nás, že mnoho blatenských 
návštěvníků nás chválí. Nabídku jsme jen roz-
šířili o větší množství výrobků z jiných krajů 
a omezili turistické suvenýry. V naší zemi je 
velké množství tvůrčích a velmi nadaných 
lidí, které pohání právě radost z vlastní práce, 
nápadů a vyjímečnosti. Je škoda, že je drobná 
umělecká tvorba dnes tak málo ceněna a  pro-
dejen takovéhoto typu, které se opravdu mohou 
chlubit šikovností dovedných českých rukou, je 
jen poskrovnu.

Blatenští tvůrci, které většinou všechny 
dobře znáte, a my  s řadou z nich spolupracujeme 
téměř po celých dvacet let, jsou stejně vyjímeční. 
Často je velmi obdivuhodné, že setrvávají ve své 
činnosti a co víc, že se jim daří. Mezi takové patří 
SKLÁRNA rodiny Vlasákových v Bělčicích, 
ve které vždycky najdete kromě stálé nabídky 
historického skla a příjemné atmosféry i řadu 
novinek. Je to umělecká dílna, se kterou bychom 
se všichni měli chlubit. A ruku na srdce, kolik 
z vás, blatenských občanů, už ji navštívilo?

Kreativní a tvůrčí lidé se oddávají své tvorbě 
pro potěšení z ní samé, naplňuje blahem jejich 
duši a ve zhotovených dílech nechávají svoji 
stopu. Hlavním důvodem nebývá množství 
peněz, a proto i oni nám dávají velkou naději, 
že se s jejich tvorbou budeme setkávat neustále 
i v dalších letech.
Náš tip na únor: Drátované sklenice, půllitr 
i panáky z Bělčic

NA FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA, ZAČÍNÁ SE 
PRAVÁ ZIMA (20. 1.)
FABIÁNSKÉ MRAZY, MÁLOKDY SCHÁZÍ
SVATÝ FABIÁN, ZIMY PÁN
NA SVATÉHO VINCENCE, SEĎ JEN DOMA 
U PECE (22. 1.)
V LEDNU VODA - VĚČNÁ ŠKODA
LEDNOVÝ DÉŠŤ Z PECNU ODKRAJUJE
LÉTAJÍ-LI V LEDNU MOUCHY, BUDE ROK 
NA OURODU SKOUPÝ

JAK BUDE V LEDNU A ÚNORU OTE-
VŘENO?
SOBOTY    9.00 - 13.00 hod
www.lidove-remeslo.cz, mob. 736765747 (E. 
Fučíková), obchod@lidove-remeslo.cz

Všem čtenářům přejeme šťastný nový rok 
plný pozitivních událostí. Před námi je druhé 
kolo volby prezidenta naší vlasti. Když si jen 
představíme, jaké úsilí naši předkové vynaloži-
li, aby získali volební právo, tak už jen z úcty 
k nim bychom k volebním urnám měli  přistou-
pit všichni. A třeba tak získáme další - novou 
naději...!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

2018
Vstupujeme spolu do roku s osmičkou 

na konci. Věřme, že nám přinese pozitivní 
změny.

Ale ve 29. ročníku Blatenských listů (ano, 
vycházíme skutečně už od ledna 1990) změny 
nečekejte.

I letos budete dostávat Blatenské listy s ně-
kolika barevnými stranami a v elektronické po-
době na stránce http://sweb.cz/blat.listy.ch/  bu-
dou všechny stránky Blatenských listů barevné. 
Blatenské listy vydává spolek (dříve občanské 
sdružení) stejného jména, nejedná se tedy 
o „radniční“ noviny, ale s městem samozřejmě 
rádi spolupracujeme. Listy se tisknou v nákla-
du více než 3 tisice výtisků v Blatenské tiskár-
ně,  roznášejí je studenti do všech domácností 
v Blatné, pro dopravu do blatenských osad 
využíváme „posly“ a jednotlivé výtisky jsou 
ke koupi v prodejně knih Kanzelsberger na tř. 
J.P.Koubka a také v Infocentru naproti. 

Náklady na tisk a distribuci pokrýváme 
hlavně z placené inzerce převážně místních 
podnikatelů – bez jejich podpory by Listy 
zanikly. Další příjmy tvoří fi nanční příspě-
vek Města Blatná a příspěvky občanů, kteří  
uhradí dobrovolné předplatné, a dále také 
prodej Listů.

Ochotně poskytujeme prostor sportovcům, 
spolkům a občanům pro zprávy o jejich aktivi-
tách v Blatné a okolí.  Pozvánky na nekomerč-
ní kulturní akce zveřejňujeme  bezplatně, slevy 
poskytujeme  na propagaci kurzů a dalších 
podnikatelských akcí, které jsou v souladu 
s cíli našeho spolku – podporou kulturního 
a ekonomického rozvoje Blatenska.

Prosíme o Vaši podporu Blatenských listů. 
Zaplacení dobrovolného předplatného pro nás 
znamená nejen fi nanční přínos, ale je i dokla-
dem Vašeho ocenění významu Blatenských 
listů. Dobrovolné předplatné můžete uhradit 
oproti potvrzení v knihkupectví Kanzelsberger 
na třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš 
účet 4196610297/0100- cena předplatného zů-
stává 150,-Kč/rok. Cena jednotlivého výtisku 
je 8,-Kč a cena placené inzerce  11,-Kč/1cm2, 
se slevou 10% při opakování a slevou 20% při 
celoroční inzerci.

Vaše články a inzeráty posílejte, prosím, 
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz, 
Tuto adresu najdete v každém čísle Listů 
v tiráži na poslední straně. 

Děkujeme za podporu všem inzerentům, 
předplatitelům a Městu Blatná a za spolupráci 
všem, kteří posílají své články a samozřejmě 
i našim kolportérům.

Za všechny členy redakce Blatenských 
listů přeji úvodem nového ročníku našim 
čtenářům hodně zdraví a spokojenosti. 

Zdeněk Malina
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Zprávy
z radnice

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámila s akcemi, které naše město 

tento rok čekají. 
Stejně jako v běžném životě každého z nás, tak i v chodu obce, je 

důležité znát své fi nanční možnosti a dle nich se rozhodovat. Přehled 
o příjmech a výdajích města stanovuje rozpočet města, který byl pro 
rok 2018 schválen jako schodkový, laicky řešeno, utratíme více, než 
máme plánované příjmy. 

Příjmy rozpočtu činí 161,2 mil. Kč a výdaje ve výši 163,4 mil. Kč. 
Schodek rozpočtu je tedy 2,2 mil. Kč a bude kryt fi nanční rezervou 
z minulých let. Zastupitelé města k tomuto kroku přistoupili z důvodu 
zvýšených investic, o kterých se dále zmíním. Nemusíte mít obavu, 
že chtějí zastupitelé město zadlužit. Blatná si dlouhodobě vytváří fi -
nanční rezervu, která k 31.12.2017 činila cca 19,1 mil. Kč.  Je reálný 
předpoklad, že po uzavření účetního roku 2017 se opět fi nanční rezerva 
navýší přibližně o 10 mil. Kč. 

Nyní blíže k plánovaným investicím. Tou nejnákladnější je re-
konstrukce Ubytovny Blatná (ul. B. Němcové čp. 30), kterou město 
koupilo od společnosti Tesla Blatná, a.s. Během prvního pololetí roku 
2018 bude dokončena projektová dokumentace a budou vyřízena 
požadovaná povolení. V měsíci červenci bude ubytovna uzavřena. 
V omezeném provozu budou zachovány služby v přízemí a v 1. 
patře budovy. Rozpočtované náklady na rekonstrukci, která bude 
probíhat i v následujícím roce, činí cca 25 mil. Kč a obnáší jednak 
úpravy vnitřních prostor, stavební úpravy bytů, ale i zateplení fasády 
a výměnu oken. V pěti horních patrech vznikne 30 bytů (na každém 
patře 6 bytů), o které bude navýšen bytový fond města.  První patro 
bude vyčleněno službám (např. lůžka ke krátkodobému ubytování 
pro návštěvníky města či pro občany v krizové situaci). V přízemí 
budou zachovány současné služby např. služebna Městské policie 
Blatná, dojde k přestěhování Správy bytů, část prostor bude připravena 
na ordinaci praktického lékaře či stomatologa a část jako zázemí pro 
autobusové nádraží včetně toalet. Náklady na rekonstrukci se dotknou 
jak rozpočtu roku 2018, tak 2019.

Největší částkou v rozpočtu města pro tento rok ve výši 6,5 mil. 
Kč je dostavba Mateřské školy Blatná, Vrchlického, objekt v Huso-
vých sadech, bývalé Jesle. Zde bude dostavěno 1. patro, vznikne zde 
nová třída pro 21 dětí a celý objekt bude zateplen. K tomuto kroku je 
město „donuceno“ novými povinnostmi, které na samosprávy přenáší 
stát Školským zákonem, konkrétně povinností obce zajistit podmínky 
pro předškolní vzdělávání a přednostní přijímání dětí. Pro Vaši infor-
maci od r. 2020 budou obce povinny zajistit umístění 2 letých dětí. 
Současná kapacita našich školek je z pohledu nastávajících povinností 
nedostačující, a proto přistupujeme k tomuto řešení.

I v tomto roce budou vybudovány nové komunikace, a to v ul. Ře-
čická včetně chodníku, v ul. Na Růžových plantážích a dále 2. část v ul. 
Topičská. Z investičních akcí bych ještě zmínila vybudování nových 
autobusových zastávek v ul. Vorlíčkova (naproti Penny). Tento poža-
davek vzešel od občanů, kteří pravidelně autobusové spoje využívají 
a vystupují v ul. Jiráskova tj. za křižovatkou u Myslivny. Vybudování 
nových zastávek má význam z důvodu bezpečnosti přecházení silnice 
I/20 ale i pro plánovanou stavbu okružní křižovatky u Myslivny, kterou 
investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR má ve svém harmonogramu 
na měsíce březen-duben 2019.  

Nemalé fi nanční prostředky jsou připraveny na opravy komunikací 
a chodníků (např. ul. Dvořákova, chodník v ul. Fügnerova, Písecká, 

Tyršova, Na Bílé husi), na projektové dokumentace (např. komunikace 
Za Malým vrchem, obnova ul. Smetanova, zimní kluziště) a na spolu-
účast při obdržení dotací (např. novostavba ZŠ T. G. Masaryka, topné 
kanály v ul. Čechova, sportoviště Na Blýskavkách, sběrný dvůr).

Je velmi potěšující, když od Vás, obyvatel města, ale i od turistů 
slyším milá slova o čistotě Blatné. Díky patří především zaměstnancům 
Technických služeb města Blatné s.r.o., kteří pro město zajištují čištění 
a zimní údržbu, péči o zeleň, veřejné osvětlení, svoz odpadů, provoz 
sběrného dvora, provoz rekreačního areálu a další činnosti. Na výše 
uvedené činnosti je v rozpočtu plánovaná částka 17.475 tis. Kč. 

Finance určené na provoz školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
je město Blatná (MŠ Šilhova, MŠ Vrchlického, ZŠ J. A. Komenského, 
ZŠ T. G. Masaryka) činí 9.710 tis. Kč.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná má v rozpočtu města plá-
nován neinvestiční příspěvek ve výši 13.156 tis. Kč., který pokrývá 
všechny činnosti organizace (knihovna, muzeum, informační centrum, 
komunitní centrum).

Město Blatná každoročně přispívá formou individuální dotace 
spolkům a organizacím v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, 
sociálních služeb a školství, kterým bude pro tento rok uvolněna částka 
1.280 tis. Kč.

Určitě jsem Vám neposkytla podrobný přehled plánovaných akcí 
a výdajů, ale v průběhu roku Vás budu pravidelně informovat.

Doufám, že i tento rok se nám podaří plánované kroky uskutečnit 
a že se nám všem bude v Blatné dobře žít.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

 „Třídíme“
V roce 2017 se poprvé mohli občané města zapojit do motivačního 

programu „Třídíme“. Zapojilo se 1630 občanů (tj. 25 %). Celkem 
bylo odevzdáno 559 vyplněných karet. Všem poplatníkům, kteří 
do 31.12.2017 odevzdali vyplněné karty (a mají splněny podmínky 
programu), bude při platbě poplatku za odpady v letošním roce při-
znána úleva. 

V letošním roce bude možnost zapojit se do programu opět. Došlo 
k drobné změně v odevzdávaných odpadech, jinak princip programu 
zůstává stejný.

Podmínky programu jsou stanovené v obecně 
závazné vyhlášce města Blatná č. 5/2017 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo na svém 
zasedání v prosinci 2017.  V souvislosti s programem 
došlo také k úpravě OZV č. 4/2017 o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blatná. 
Obě OZV jsou zveřejněny na internetových stránkách města Blatné 
(www.blatna.eu).
Třídíme 2018

- nálepky zůstávají stejné! - pokud je máte 
na poštovní    schránce již z loňského roku – 
platí i pro letošní!

- připomínáme, že se nejedná o soutěž, kdo toho 
odevzdá nejvíce!

-  jakmile budete mít stanovené množství splněno 
– kdykoli v průběhu roku – odevzdejte potvrzenou kartu na odboru 
životního prostředí, MěÚ Blatná!

- nejpozdější termín pro odevzdání je do 31.12.2018 !! 
S dotazy ohledně motivačního programu „Třídíme“ se obracejte 

na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná, Tř. T. G. Ma-
saryka 1520, (Jana Šustrová, tel.: 383 416 233).
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Stále se rozrůstáme,  
a proto hledáme nové 
kolegy a kolegyně  
na různé pozice:

Obsluha výrobních linek

Elektrikář

Údržbář

Brusič nástrojů

Řidič vysokozdvižného vozíku

Technik BOZP a PO

Práce u stabilní rodinné  
mezinárodní společnosti  

Atraktivní systém odměňování 
transparentní prémiový systém 

13. plat, stravenky

Dlouhodobá perspektiva a  
možnost kariérního růstu

Firemní akce pro zaměstnance

Náborový příspěvek 12.000,-Kč

Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,  
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Pracovní pozice v  
Chanovicích:

Důvody, proč pracovat  
právě pro firmu Pfeifer: 

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo 
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.
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         V
še kolem 

zaměstnání u firmy Pfeifer

   ONLINE PŘIHLÁŠKA

Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz  – www.pfeifergroup.com  –  www.karriere.pfeifergroup.com

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.pfeifergroup.com/cs  -  www.karriere.pfeifergroup.com/cs

Diana Voborníková – obrovský talent ZUŠ Blatná

Učitelé ZUŠ Blatná v čele s ředitelem 
Martinem Škantou jsou z ní nadšeni. Umělecká 
instituce pro děti a mládež města růží za dobu 
své existence vychovala mnoho vynikajících 
muzikantů. Ale třináctiletá Dianka Voborníko-
vá je / vyjádřeno slovy jednoho z pedagogů / 
výjimečná „renesanční“ osobnost. „Jde o jednu 
z nejpilnějších a nejnadanějších žákyň v historii 
školy “. Má dar od Boha. Ta šíře, kterou hned 
ve čtyřech hudebních specializacích obsáhne, 
nadto ověnčená úspěchy typu vítězství v ji-
hočeském kraji i celé republice - to je prostě 
senzace!“

Pedagog Ing. Václav Holub, pod jehož 
odborným vedením se vzácné poupě rozvíjí 
v úžasný květ, říká na adresu cílevědomé 
dívenky toto: „Dianka nedělá chyby a hraje 
nápaditě, výrazově naprosto v pořádku, mimoto 
je skvěle empatická, čili vnímá ty, co hrají s ní. 
Také  díky tomu všemu se podařilo triu příčných 
fl éten s klavírem vyhrát ústřední kolo soutěže 
v Orlové roku 2016. Její empatičnost bych rád 
vyzdvihl, protože často dochází k tomu, že 
osobnosti Diančina typu jsou sebestředné a ob-
tížně se jim spolupracuje s ostatními. Navíc si 
dokáže užívat dění okolo sebe. Když jsme třeba 
jeli pendolinem do Ostravy na Ústřední kolo 
soutěže, spolu s ostatními dívkami se dokázala 
radovat z návštěvy ZOO navzdory faktu, že 
měli co nevidět předstoupit ve vážné atmosféře 
před porotu, kdy bylo v sázce opravdu hodně.“

Dianka Voborníková si tím, že hraje na růz-
né nástroje, výtečně rozšiřuje umělecké obzory. 
Své o tom dobře ví ředitel ZUŠ Blatná Martin 
Škanta. „Sám jsem si tím prošel,“ svěřuje se 
zkušený poutník světem hudby, „Počínaje 
bicími a konče kostelními varhanami. Takže 
Dianka má můj obdiv a uznání.“ U křehké, 
ale cílevědomé dívenky jde skutečně o úžasný 
záběr. Věnuje se účinkování v rockové kapele, 
Big bandu, hraje v jazzovém triu, zpívá folk 
i pop. „Přemýšlím, jestli existuje vůbec ještě 
něco z naší nabídky, co nevyzkoušela,“ ladí pan 
ředitel téma na lehce humornou vlnu. 

Dianka se zhlédla v kouzelném světě akor-
dů jako předškolní dítko, když u nich doma 
začal její starší bratr „provětrávat“ klávesy. 
„V pěti letech mě pak maminka přihlásila sem 

do umělecké školy na zobcovou fl étnu. Od prv-
ní chvíle mě to ohromně bavilo,“ říká drobná 
hvězdička uměleckého nebe, která se neztrácí 
ani v ostatních duševních oblastech. Včetně 
školní - od šesté třídy dokonce navštěvuje roz-
šířené gymnázium. Skvěle boduje i ve školních 
vědomostních olympiádách. Vyhraněný hudeb-
ní žánr prý nemá - poslouchá takříkajíc všech-
no, co její vytříbený sluch neraní. Jasno má už 
dnes v tom, že se sice nikdy nechce od cesty 
notovým sadem odchýlit, ale zároveň nemíní 
s ní splynout profesně: „Chci pomáhat lidem - 
jako lékařka nebo lékárnice,“ vytyčuje si svou 
budoucnost Dianka. Tréma ji prý při  význam-
nějších veřejných vystoupeních, kterých ročně 
absolvuje minimálně okolo dvaceti, nesvazuje 
a ona svoboda určitě spolu s přirozeným 
talentem, podpořeným tvrdou prací, nechává 
vzniknout uměleckým projevům, nad nimiž se 
tají dech. Díky tomu, že učení do školy zvládá 
snadno, se mohla věnovat i latinsko-americkým 
tancům a zdobit náměstí v úloze mažoretky. 
Vskutku - neuvěřitelná renesanční osobnost!

„Maminka Dianky o své dcerce prohlašuje, 
že když doma ve vzácných chvilkách neprovo-
zuje žádnou ze svých aktivit, tak je to s ní také 
těžké“ dělá tečku za hezkým dětským příběhem 
s úsměvem pan učitel Václav Holub. 

Jen nástupnická generace mladých lidí typu 
Dianky Voborníkové může zachránit budouc-
nost těžce zkoušeného národa Čechů, která je 
jinak krajně nejistá / poznámka autora /.

Vladimír Šavrda
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Obecně závazné vyhlášky města Blatná vydané s účinností 
od 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích 
nabyla účinnosti 1. ledna 2018 a tímto dnem byla zrušena předchozí 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholu 
a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích, která platila 
2 roky. Město Blatná se snaží touto vyhláškou zajistit občanům za-
chování veřejného pořádku, ochranu jejich bezpečí, zdraví a zejména 
ochranu dětí před negativními jevy, které provází konzumace alkoholu 
a užívání návykových látek. Jedná se zejména o okolí škol a školek, 
prostory náměstí, parků, dětských hřišť a sportovišť. Na základě poža-
davků občanů i strážníků městské policie byl rozšířen počet veřejných 
prostranství zejména o celý sportovní areál pod sokolovnou a v okolí 
zimního stadionu, okolí restaurace Na Vinici a Blatenské tiskárny 
a zákaz také platí v okolí Kontribuční sýpky a dětského vodního hřiště. 
Tyto lokality jsou stanoveny v příloze vyhlášky. Zákaz konzumace 
alkoholu se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna, na restaurační 
předzahrádky uvedené v příloze nařízení, kterým se vydává tržní řád, 
a na kulturní a sportovní akce, trhy a pouť. Jiné výjimky již nebude 
možné udělovat. (Ing. Hana Valachová, vedoucí OSŽÚ)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školský 
obvod a část školského obvodu mateřských škol zřízených městem 
Blatná, nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016. Byla vydána 
z důvodu uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu 
Mateřské školy Blatná, Vrchlického s obcemi Bezdědovice, Buzice, 
Hajany, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Mačkov, Myštice, Škvo-
řetice, Tchořovice, Uzenice a Uzeničky. Školský obvod Mateřské 
školy Blatná, Šilhova je jen pro město Blatná. Rozdělení území města 
Blatná do školských obvodů mateřských škol se nemění.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví části 
školských obvodů základních škol zřízených městem Blatná, nahra-
zuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2005. Byla vydána z důvodu uzavření dohod o vytvoření 
společného školského obvodu Základní školy J. A. Komenského 
Blatná s obcemi Buzice, Chobot, Lažany, Lom, Mačkov, Myštice, 
Škvořetice, Uzenice a Uzeničky a Základní školy T. G. Masaryka 
Blatná s obcemi Bezdědovice, Hajany, Chlum, Kadov, Kocelovice, 
Lnáře (pro 2. stupeň základního vzdělávání), Tchořovice a Předmíř. 
Rozdělení území města Blatná do školských obvodů základních škol 
se nemění. (Ing. Dagmar Malečková, vedoucí OFŠ)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blatná, 
která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2016. Byla vydána z důvodu změny článku 
9 Motivační program “Třídíme”. Je zde uvedena možnost zapojit 
se do motivačního programu a informace, že sleva na poplatku bude 
přiznána po splnění podmínek programu, uvedených v obecně závazné 
vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
(Ing. Jana Šustrová, referent OŽP)

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů, nahrazuje obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2015 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016. Byla vydána 
z důvodu změny článku 6 Osvobození a úlevy. Mění se podmínky 
programu „Třídíme“ – kromě minimálně 40litrového pytle plastů 
(případně nápojových kartonů) se na sběrném dvoře od 1. 1. 2018 
předává alespoň jeden z těchto druhů odpadů: jedlé oleje v množství 
0,5 l nebo baterie v množství 0,3 kg nebo hliníková víčka od jogurtů 
v množství 50 ks. Sazba poplatku (480 Kč) a splatnost (do 31. 5.) se 
nemění. (Ing. Dagmar Malečková, vedoucí OFŠ)

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o pravidlech pohybu psů 
na veřejných prostranstvích.

V rámci snazšího dohledu nad pohybem psů ve městě, dohledávání 
opuštěných psů a vymáhání dodržování čistoty veřejného prostranství 
vznikl požadavek na úpravu obecně závazné vyhlášky. Nově vyhláška 
stanovuje, kdo je doprovázející osobou odpovědnou za pohyb psa, 
povinnost nosit evidenční známku nebo mít psa označeného čipem, 
povinnost mít psa na vodítku, místa pro volný pohyb psů (lokalita 
u sběrného dvora a u Penny), místo kde je pohyb psů zakázán (rákos-
níčkovo hřiště), a další. (Ing. Martin Dolejš, vedoucí OŽP)

Se všemi vyhláškami se lze seznámit na sekretariátu MěÚ a v elek-
tronické verzi na http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/dokumen-
ty-meu/obecne-zavazne-vyhlasky/.
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Zima a ptáci 
(článek byl již publikován v roce 2012, 
na opakované žádosti jej doplněný uveřej-
ňujeme znovu)

Ptáky máme většinou rádi, obdivujeme 
jejich let, zpěv, často krásné peří, a přestože 
jim lidskou činností stále ubíráme vhodné ži-
votní prostředí, tak hlavně v zimě máme snahu 
pomáhat přežít těm druhům, které nemigrují 
do teplejších krajin a čekají s námi celou zimu 
na jaro. Zejména ptáci potravně specializova-
ní na hmyz už dávno odlétli do Středomoří 
či až do Afriky, takže vlaštovky, jiřičky, 
slavíci, kukačky nebo rákosníci přiletí zase 
až na jaře, rorýsi či ťuhýci obecní dokonce 
až během května a odletí už během srpna. 
Naopak v zimě se v Čechách objevují zimní 
hosté ze severu či východu, takže například 
na nezamrzajících řekách (třeba na Vltavě 
v Praze, na Otavě v Písku či ve Strakonicích) 
lze v zimě pozorovat severské kachny hoholy, 
kaholky, morčáky velké, bílé i prostřední, 
někdy i kajky, občas potáplice severní, racky 
bouřní, velké racky mořské či stříbřité nebo 
bělohlavé, ve volné krajině poletují severská 
káně rousná nebo maličký dřemlík (podob-
ný poštolce) a k nejatraktivnějším zimním 
hostům patří krásní brkoslavi severní, které 
v hejnech najdeme zejména v zahradách 
a stromořadích s nespadanými jablky či jinými 
plody. Hejna brkoslavů přilétají některé zimy 
ve velkých invazních počtech, mohlo by tak 
tomu být i letos. Někteří ptáci hnízdící u nás 
popoletí v zimě trochu jižněji či západněji 
a u nás je vystřídají jedinci hnízdící severněji 
či východněji – to platí třeba o hejnech havra-
nů, čížků, hýlů nebo kvíčal. 

V zimě často přikrmujeme ptáky na kr-
mítkách. Zásady pro správné přikrmování 
najdete například na webu České společnosti 
ornitologické www.birdlife.cz  Zopakujme 
alespoň základní rady. Nejlepším řešením je 
samozřejmě pestrá krajina s dostatkem při-
rozených zdrojů potravy i úkrytů. Tomu lze 
celoročně pomoci vysazováním keřů a živých 
plotů, ponecháváním částí zahrad a krajiny 
přírodnímu vývoji. Bezvadné je ponechat 
na stromech či pod nimi jablka či jiné ovoce – 
přilákáme hlavně kosy, kvíčaly nebo dokonce 
brkoslavy. Přikrmování má smysl především 
za tuhých zim se silnými mrazy a vysokou 
sněhovou pokrývkou, v předjaří už postupně 
přikrmování ukončíme. S množstvím krmiva 
je třeba spíše šetřit a předkládat jen kvalitní 
a nezkaženou potravu, nelze použít kuchyňský 
odpad a zbytky. Ptáky nikdy nekrmíme těsto-
vinami, slanými, kořeněnými a uzenými vý-
robky ani přepáleným lojem! Z potravin kon-
zumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout 
ovesné vločky, strouhané neslané a nekoře-
něné pečivo, maso (nakrájené na kousky), 
strouhanou mrkev, tvaroh, nesolené vnitřní 

sádlo nebo lůj. Ideální jsou jakákoliv semena 
(slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semín-
ko, řepka), velice vhodná jsou drcená jádra 
vlašských a lískových ořechů (ale rozhodně 
nedáváme solené ořechy). Použít lze i různé 
plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého, 
hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka 
bodláků apod. Ideálním krmivem do zásypu 
je tzv. zadina - odpad od mlátiček a čističek 
obilí, obsahující především semena plevelů. 
V obchodech lze zakoupit speciální míchané 
směsi pro krmení ptáků a oblíbené tukové 
kouličky se semínky. Tzv. tukové krmítko 
zhotovíme i sami z převráceného květináče, 
poloviny skořápky kokosového ořechu nebo 
borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme 

tukovou směsí (rozehřátý nesolený tuk se 
semínky či drcenými ořechy) a necháme 
vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi 
namočíme. Vyvěšujeme na místa, na která 
nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil. 

Krmítka jsou vhodná především tzv. 
automatická (samosypná), na velikosti a tva-
ru krmítka nezáleží, mělo by být spíše větší 
a prostornější, aby umožnilo konzumovat po-
travu i větším ptačím druhům (např. kosům). 
Důležitá je dostatečná stříška, která chrání 
předkládanou potravu před vlhkem a sněhem. 
Krmítko umístíme na volném prostranství 
na klidném a přehledném místě, minimálně 
1,5 metru nad zemí a alespoň 2 m od nejbliž-
šího stromu. Na stromě je dobré krmítko volně 
zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev. 
Tímto opatřením předejdeme napadení ptáků 
kočkou nebo kunou. Vyloučit nelze občasný 

přílet krásného malého dravce krahujce, který 
obratně loví i v zahradách a specializuje se 
na drobnější ptáky, ulovení drobného pěvce 
mu „odpusťme“, je to predátor a na rozdíl 
od koček nemá doma v misce granule… 
Krmítko může být i za oknem či na balkóně. 
Samozřejmostí musí být pravidelné čištění, 
kterým lze předejít i šíření nemocí. Na vlhkých 
zbytcích by se zejména v teplejších dnech 
mohla šířit např. ptačí trichomonóza (bičen-
ky), která napadá hlavně na podzim zejména 
zvonky (na člověka či savce není tato nákaza 
přenosná), zdroj nákazy lze snadno zlikvidovat 
suchem, případně desinfekcí (Savo) a násled-
ným vysušením. 

Pro vodní ptáky (kachny, labutě, lysky, 
rackové) je nejvhodnějším krmivem měkké 
pečivo, případně je lze krmit i neslanými 
a nekořeněnými těstovinami. Pečivo pro vodní 
ptáky nesmí být tvrdé - mohlo by způsobit 
zranění jícnu - a mělo by být rozdrobeno 
na menší kousky. Vodní ptáky krmte nejlépe 
ve vodě, nelákejte je na břeh, kde jim může 
hrozit úraz od aut či napadení psem či kočkou. 

Zimující čapí pár už bohužel v Blatné 
nemáme, po 8 letech přezimování už v roce 
2016 nepřezimovali, vrátila se pak jen samice 
s černým kroužkem, která se bohužel v roce 
2017 už do Blatné nevrátila, a ke hnízdění 
v sezoně 2017 vůbec nedošlo. Nový mladý pár 
ale v létě blatenské hnízdo navštěvoval a dou-
fejme, že na jaře 2018 po návratu ze zimoviště 
blatenské hnízdo na lihovaru obsadí. Zimující 
čapí pár lze pozorovat v Dobřanech u Plzně.

O tom, jaké druhy lze na krmítku pozo-
rovat, jaké strategie používají ptáci v zimě 
k přežití, proč třeba kachny nezebou nohy, 
možná až někdy příště. Rovněž můžete navští-
vit některé z „ptačích“ akcí, které pro veřejnost 
pořádají například ornitologové z Českého 
svazu ochránců přírody v Blatné, viz web 
www.csop.cz/blatna 

Krásné zážitky při pozorování ptactva 
přeje za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík 
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Pozvánka do SOŠ Blatná pro budoucí i bývalé studenty
(pokr. ze str. 1)

Během dne otevřených dveří v pátek 
19. ledna budou možné jen individuální kon-
zultační rozbory cvičných testů jak z češtiny, 
tak z matematiky. Půldenní BEZPLATNÉ 
KURZY K jednotným PŘIJÍMACÍM TES-
TůM PROBĚHNOU nejprve z MATEMA-
TIKY o pololetních prázdninách v pátek dne 
2. února 2018 (od 8:30 do max. 12:00) a poté 
také z ČEŠTINY v sobotu 10. února 2018 
(také od 8:30 do max. 12:00). Vždy proběhne 
vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak 
jak bude zadáván a následně společný rozbor 
a vysvětlení řešení jednotlivých otázek. Stačí 
jen sledovat web školy a ve vypsaném termínu 
se dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná 
(kurz je zdarma), ale vzhledem k naplánování 
kapacity učeben a počtu zadavatelů je vhodné 

účast oznámit nejlépe na mail skola@blek.cz 
(ale nahlášení předem není podmínkou účas-
ti). Informace o oborech SOŠ Blatná najdete 
na webu www.blek.cz , stejně jako loni se 
přijímá do tří maturitních oborů (elektrotech-
nický obor Elektronické počítače, „softwa-
rový“ obor Moderní informační technologie 
a ekonomická Obchodní akademie).

Na závěr jedna aktuální zajímavost 
z výuky současných žáků (budoucích počí-
tačových odborníků), kteří programují kód 
pro vesmírnou stanici. Tým žáků Střední 
odborné školy Blatná postoupil do druhého 
kola v mezinárodní soutěži European Astro Pi 
Challenge. Soutěže se účastní školní žákovské 
týmy ze všech 22 členských zemí Evropské 
vesmírné agentury (European Space Agency 
ESA). Týmy soutěží v návrhu programu 

(kódu), který pro vítězné týmy bude instalo-
ván 400km nad Zemí v mezinárodní vesmírné 
stanici ISS. V rámci naprogramovaného kódu 
lze využít signál ze senzorů fyzikálních veli-
čin instalovaných ve vesmírné lodi. Hodnotí 
se nápad (projekt) a naprogramování kódu 
v jazyce Python na Raspberry Pi (potřebné 
vybavení škola obdržela díky postupu do dru-
hého kola soutěže). I pokud by se nepodařilo 
postoupit do finále a realizovat instalaci 
naprogramovaného kódu (v době od března 
do května), tak pro žáky oborů Elektronické 
počítače Informační technologie je účast 
v soutěži a praxe v programování výbornou 
zkušeností a motivací, kterou určitě využijí 
i budoucí žáci školy.

Na webu SOŠ Blatná www.blek.cz se 
dozvíte více.        Petr Pavlík

Granty pro památky 2017
Památkový fond ORP Blatná činí  ke dni 1. 1. 2018 celkem 122 

nemovitých kulturních památek a 80 movitých kulturních památek. 
Většinu nemovitých památek tvoří areály objektů – zámků s parky, 
hradů, měšťanských domů, venkovských usedlostí či církevních staveb, 
ochraně podléhají ale např. i archeologická naleziště a drobná sakrální 
architektura. Aktuálně byl ke dni 22.11.2017 kulturní památkou pro-
hlášen a zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek historický 
roubený domek čp. 27 v Blatné. U movitých památek se jedná přede-
vším o mobiliáře zámků či kostelů, sochy, obrazy či jejich soubory. 
(pokr. na str. 9)

Vlastníci kulturních  památek měli v roce 2017 možnost využít 
na opravy a udržovací práce objektů jak grantů Jihočeského kraje, tak 
dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Žádosti                           
o krajské dotace jsou mimo jiné určeny i pro majitele objektů v MPZ 
Blatná a Sedlice, či pro obnovu památkově nechráněných sakrálních 
objektů a movitých předmětů – jde tedy o podporu kulturního dědictví 
na území Jihočeského kraje. Ministerstvo kultury ČR preferuje podporu 
obnovy a zachování prohlášených kulturních památek.

Na základě úspěšných žádostí konkrétně byly přislíbeny fi nanční 
prostředky ve výši cca 4 750 tis.Kč z těchto dotačních titulů:

GRANTY MK ČR:
Program záchrany architektonického dědictví 
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné –
fáze 4 1 450  000 Kč 
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností
Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Nejsvětější Trojice 
v Černívsku 493  000 Kč
Program regenerace MPZ Blatná
Oprava a nátěr fasády budovy Sokolovny čp. 580
v Blatné  125 000 Kč
(příspěvek města Blatná) 50 000 Kč
Program regenerace MPZ Sedlice 
Obnova 4 ks oken kostela sv. Jakuba Většího v Sedlici  40 000 Kč
(příspěvek města Sedlice) 8 500 Kč
Havarijní program  
Obnova hospodářského objektu domu čp. 101 v Blatné  300 000 Kč
Obnova hospodářského objektu domu čp. 104 v Blatné  300 000 Kč
Oprava krovu a střechy obytného objektu čp. 8
Škvořetice  200 000 Kč
Oprava krovu a střechy sýpky u čp. 3 Pacelice  100 000 Kč
Granty Jihočeského kraje:
Drobná sakrální architektura:

Město Blatná -  obnova kapličky Hněvkov  40 000 Kč
Zvýšené náklady obnovy staveb v MPZ
Oprava střechy čp. 12 Sedlice  150 000 Kč
Oprava střechy čp. 176 v Sedlici  45 000 Kč
Obnova objektu čp. 86 Blatná  200 000 Kč 
Obnova střechy hospodářského objektu u čp. 354
v Blatné  150 000 Kč
Nemovité kulturní památky 
Restaurování Pomníku padlým 170 000 Kč
Obnova střešního pláště čp. 104 v Blatné  180 000 Kč
Obnova interiérů čp. 42 v Blatné  80 000 Kč
Obnova oken ZŠ J. A. Komenského Blatná  400 000 Kč
Obnova střechy obytného domu čp. 3 Pacelice 200 000 Kč
Obnova oken Sokolovny čp. 580 Blatná  70 000 Kč

Přesto, že se nepodařilo realizovat všechny výše uvedené akce 
či opravy z grantů v plném rozsahu, vzhledem k povinným podílům 
vlastníků a samofi nancování některých dalších akcí bez podílu dotace                
(např. výměna břidlicové střechy včetně opravy krovu zámku v Brat-
ronicích, výměna oken a obnova zadláždění dvora u čp. 212 v Blatné, 
oprava interiéru fary v Blatné, restaurování varhan v Záboří, obnova 
interiéru čp. 167 v Blatné) bylo do památek na Blatensku v roce 2017 
investováno přes 10 miliónů korun. Vlastnictví památky či objektu 
v městské památkové zóně je závazkem, náklady na běžné opravy 
při použití moderních či levných materiálů a opravy památkového 
charakteru s dodržením původních technologií a tradičních řemesl-
ných postupů  se samozřejmě významně liší.  Právě díky dotačním 
programům se daří efektivní podpora péče o památkový fond a pomoc 
vlastníkům při dodržování zákonem stanovených povinností.  

Jitka Říhová, referentka státní památkové péče MěÚ Blatná 

Zámek Blatná - Rejtův palác - 
před obnovou.

Zámek Blatná - Rejtův palác - 
po obnově.
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Historie téměř detektivní

Osudové osmičky v paměti města Blatné
Paměť člověka i společnosti je nedoko-

nalá. Často při řazení minulosti využíváme 
mnemotechnické pomůcky, které vytvářejí 
pevné body v naší paměti, a tím pádem 
v naší minulosti. Sice si ji neuvědomujeme, 
avšak naše dějiny, minulost či paměť tvoří 
nedílnou součást vlastní identity, kterou 
si tímto upevňujeme. Individuálně si tuto 
paměť obnovujeme zejména při oslavě vlast-
ních narozenin, připomínajíce počátek sebe 
sama, či při příležitosti výraznějších festivit 
jako např. Vánoce, masopust, Velikonoce, 
dušičky ad. Státní nebo městská identita se 
připomíná, znovuobnovuje ve významných 
dnech, státních svátcích a výročích, které se 
tak dostávají do role oněch pevných bodů ko-
lektivní paměti, které většinou v době pokoje 
a prosperity ustupují svým významem do po-
zadí. Na letošní rok připadlo kulaté sté výročí 
republiky, osmdesáté výročí Mnichovské 
dohody, sedmdesáté výročí únorové revoluce, 
padesáté výročí okupace Československa atd. 

Osmička jako by okouzlila naše dějiny, 
které se odrazily i na událostech v Blatné. 
Ačkoliv je tato shoda „osudových osmi-
ček“, jak nazvali kolektivní monografi i Petr 
Čornej a Jiří Pokorný, lákavým tématem, je 
výběr let zcela na mně, jakožto autorovi, a to 
i s vědomím, že opomíjím vyvraždění Vršov-
ců, vytvoření národních gard v roce 1848, 
obsazení Bosny a Hercegoviny v roce 1908 
nebo vítězství v Naganu v roce 1998. Další 
problém se nachází v popisech všech autorů 
kronik města Blatné, které neodpovídají dě-
jinné skutečnosti. Týká se to zejména zápisu 
o únoru 1948, který byl napsán až v roce 1952, 
a tím pádem podléhal kontrole komunistické 
ideologie.

Zahájíme-li krátká zastavení nad osmič-
kami 20. stol., padne nám do rukou jako první 
kniha „Z paměti města Blatné 1914-1933“, 
kterou sestavil v roce 1935 Miroslav Vrána. 
Jeho zápisů jako jediného a velice obsáhlého 
zdroje využívají mnozí historici zabývající 

se 28. říjnem 
1918 v Blatné, 
a tak je jeho 
ob raz  dě j in 
znovuobnovo-
ván a oživo-
ván. Všichni 
stejně popisují 
děj ohlášení 
samostatného 
Českosloven-
ska, a to od 13. 
října, kdy při-
šla první nele-
gitimní zpráva, 

kterou Augustýn Lehečka musel zničit, až 
po 28. říjen, kdy byl vyhlášen samostatný 
stát. V této části dějinných událostí dochází 
spíše k jistému zpoždění, neboť 28. října 1918 
přichází jako první zpráva o převzetí obilního 
úřadu Národním výborem, což si následně 
všichni vysvětlují jako pád rakouské vlády. 
I když o této zprávě není přímo v zápisech 
řeč, nechává starosta Rudolf Zdráhal tuto 
zprávu vybubnovat po celém městě, takže tato 
informace musela být v té chvíli již ověřená. 
Teprve druhý den, 29. října, je vyzvána hejt-
manská okresní správa, aby se dala do služeb 
Československa, což také ihned učinila. 
Proběhly oslavné řeči z balkónu Bílého lva 
a byli strženi všichni habsburští orli. Jediným 
škraloupem na nadšení z revoluce byl snad jen 
jakýsi trafi kant, který se této „ozdoby“ nechtěl 
zbavit. Kronikář zde svou roli splnil poctivě, 
i když je z jeho zápisů citelná Masarykova 
idea boje za dějinnou spravedlnost, nápravu 
porážky na Bílé hoře a navrácení husitské 
ideje národa.

S lož i t ě j š í 
situaci spatřu-
jeme v kroni-
kách o letech 
1938, kdy jsme 
odstoupili po-
hraničí ve pro-
spěch Německa, 
a 1948, kdy vy-
hrál v naší poli-
tice vliv SSSR 
a komunistická 
strana v čele 
s Klementem 
Got twaldem. 

Obě kroniky byly psány s odstupem vzhle-
dem k pauze způsobené totalitními režimy 
a válečným stavem. U zápisu z roku 1938 
vycházel kronikář převážně z Blatenských 
listů, které byly pro něj v roce 1955 hlavním 
pramenem. Do těch sice pronikly informace 
o uprchlících a o možném ohrožení, ale nedo-
zvíme se zde nic o Mnichovské dohodě nebo 
reakci blatenských měšťanů. 

Obdobně němá je pro nás kronika z roku 
1948, kde se z počátku kronikář zabývá 
každodenností Blatné a popisuje pololetní 
prázdniny, divadelní hru „Dobrý voják Švejk“ 
a masopust, avšak v následujících zápisech 
o politických událostech února 1948 je cítit již 
ofi ciální historiografi e Komunistické strany 
Československa. Podle nich vypadá politická 
situace v Československu trochu černobíle, 
neboť stojí proti sobě jacísi „rozvratníci 
a zpátečníci“ proti komunistické straně, která 
má za sebou všechny dělníky, závody a prostě 

„všechny podniky“. Čtenáři tímto vzniká do-
jem legitimity moci komunistického režimu 
na jehož stranu se na počátku staví i „Sokol, 
čsl. obec legionářská nebo svaz zemědělců“. 
Je možné, že se tak opravdu v daném měsíci 

dělo. Pochybnost vzbuzuje jen přehnané 
zdůrazňování pomocné role SSSR ve vztahu 
k Československu a připomínání vzniku Rudé 
armády, bitev u Sokolova a Bachmače, které 
odporují dosavadní paměti Československa. 
To si většinou připomínalo zejména legionář-
skou tradici a bitvu u Zborova, což odporovalo 
panslavistické ideji.

Pozoruhodným dílem je kronika z roku 
1968. Kronikář Václav Vadlejch psal ručně 
každé čtvrtletí událostí v Blatné, a tak nebyla 
možnost upravit zápis jinak, než že by se celý 
přepsal, a to se asi nikomu nechtělo. Kronika 
je pouze zakončena „Přehodnocením“ rady 
Městského národního výboru z roku 1970, 
ve kterém členové odmítají potvrdit zapsané 
informace, a dokonce napravují zprávu o pře-
jmenování třídy Rudé armády. Vše je znovu 
prověřeno 21. srpna 1973 Muzeem středního 
Pootaví v Strakonicích a Městským národ-
ním výborem v Blatné. Díky této nedbalosti 
nezmizela paměť na srpnové dny v Blatné. 
Kronikář popisuje rozčarování společnosti 
i šok z okupace 21. srpna 1968. Zachycuje 
dokonce jednotlivé nápisy proti okupantům 
na budovách, které zmizely již 31. srpna, 
a také zklamání z ofi ciálního vyjádření na-

vrátivší se státní delegace ze SSSR. Zajímavý 
je popis odporu obyvatel proti okupantům. 
Z příkladů bych uvedl zadržení mladíka, který 
si u silnice chystal pravděpodobně zápalné 
láhve. Naštěstí svůj čin nedokonal, a tak ne-
čteme o obětech z Blatné. Trochu veselejší 
historkou je průjezd zásobovacího konvoje 
23. srpna 1968, který zamířil omylem na Paš-
tiky, neboť značky na křižovatce byly proho-
zeny. Za pár hodin se stejnou cestou vracel 

22. srpen 1968 v Blatné.

Memoriál J. Janovského 1948.

Shazovaní habsburského orla 
28. října 1918.

Divadelní hra K. Čapka 
Matka 1938.
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zpátky, neboť přišel již na svůj omyl. Všem 
těmto událostem přihlíželi lidé v tichosti. 
Sympatizantům nebo kolaborantům bylo 
v kronice slibováno tvrdé zacházení, zejména 
politikům Kolderovi, Biľakovi a Indrovi, kteří 
se přidali dle zápisů k okupantům.

I když měly kroniky sloužit k uchování 
paměti města Blatné, nebyly dlouhou dobu 
přístupny široké veřejnosti. Většinou je 

autoři psali pouze na stroji nebo ručně, a tak 
existovaly maximálně dva exempláře. Ty 
byly uloženy do městského archivu, a posléze 
do muzea, kde si je mohl prozkoumat jen malý 
počet zájemců. Dnes s nástupem moderních 
technologií je tato paměť přístupna všem 
na stránkách digitálního archivu Státního 
oblastního archivu v Třeboni. Žijeme ovšem 
ve stabilní době bez citelného ohrožení naší 

existence, a tak se tato minulost připomíná 
pouze v den významných výročí a svátků. 
Letošní rok bude věnován především stému 
výročí založení republiky, ke kterému se 
vztahuje výstava Velká válka očima J. R. 
Schustera, kterou můžete navštívit do 4. 3. 
2018 v Městském muzeu Blatná. Těšíme se 
na vás.         Petr Chlebec

Městské muzeum Blatná

 Střední odborné učiliště, Blatná, U  Sladovny 671 vyhlašuje 
přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2018-19

Vážení zájemci o studium,
pro příští školní rok budeme otevírat následující obory vzdělání s předpokládaným počtem přijíma-

ných žáků:

Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  30 žáků

26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová třída) 24 žáků

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů    30 žáků

Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze podle prospěchu za poslední 

tři pololetí základní školy.

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, denní studium:
64-41-L/51 Podnikání      30 žáků

Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška z  Matematiky a  Českého jazyka 

a literatury.

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2018. 
Podrobné informace k  přijímacímu řízení a  tiskopisy přihlášek najdete na  našich internetových 

stránkách.

Další informace můžete získat při osobní návštěvě školy – v pracovní dny po předchozí domluvě.

www.soublatna.cz  info@soublatna.cz  tel. 383 412 320, 383 412 322

Rozhovor
V pátek 19. ledna v 18:00 ve velkém sále Komunitního centra 

aktivního života Blatná uvedeme divadelní hru Čekání na Mickey 
Rourka. Tuto inscenaci vytvořil soubor Nekroteatro  a my vám při-
nášíme krátký rozhovor s autorkou a režisérkou inscenace, Janou 
Micenkovou.

 Můžete nám představit Váš divadelní soubor a kde působíte/
hrajete?

Náš soubor se jmenuje Nekroteatro, působíme v Praze a pra-
videlně hrajeme v Rock Cafe. Autorem i režisérem her je Jana 
Micenková. Čekání na Mickey Rourka je naše pátá hra. Největší 
úspěch zatím měla naše první hra s názvem Nekrogames, která 
získala Cenu literárního fondu a taky ocenění pro mladé dramatiky 
za nejlepší dramatický text roku 2012.

V souboru působí většinou stejní herci, i když občas přibydou 
nové tváře. Novým členem je např. Anička Schollerová, která se 
skvěle zhostila role asistentky v Čekání na Mickey Rourka. Vedle 
mladých talentovaných herců jako třeba Dan Možnar a Anička 
působí v našem souboru i herečtí matadoři – např. Rosťa Trtík, 
který hostoval i v Národním divadle a momentálně hraje s Vilmou 
Cibulkovou v Divadle Na Perštýně.

2. Na jakou tvorbu se soubor zaměřuje? 
Většinou vytváříme autorské hry, které se snaží cynicko-tragic-

kou optikou odrážet současná témata.  Humor je důležitý, ale za tím 
vším je vždycky jakési smutné povzdechnutí nad současným stavem 
společnosti a egoistickými mezilidskými vztahy.

3. Čemu se věnujete krom divadla?
Většina z nás se živí divadelním nebo fi lmovým herectvím 

a režií, popřípadě produkcí.

4. Absurdní soap opera – co si pod tím má divák především před-
stavit?

Hra je lehce inspirovaná absurdním dramatem Čekání na Go-
dota. Název soap opera je trochu nadsazený – ve hře je totiž hodně 
dialogů a slovní pinpong.

5. Čím byste v první řadě nalákali lidi na Mickey Rourka?
Humor – a taky ať se divák podívá, jak to v divadelním světe 

mezi herci funguje. Aby viděl, že to vůbec není žádný med, a že 
někdy se nedoceněný herec uchyluje k pořádným podrazům, aby 
získal aspoň nějakou roli. Zkrátka stejný princip jako v jakýchkoliv 
jiných profesích a vztazích. 

Ptala se M. Sikorová, CKVB
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Vítání občánků 12. 12. 2017 na Zámku Blatná

Foto: Martina Ředinová 

V obřadní síni blatenského zámku se 12. prosince 2017 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města. Pod vedením paní učitelky 
Šejvarové s recitací vystoupily děti z Mateřské školky Šilhova, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 19 občánků Blatné:

Vilém Voračka   nar. 08.07.2017 Nela Poklopová nar. 09.09.2017
Pavel Viktora   nar. 09.07.2017 Lucie Komárková nar. 09.09.2017
Stanislav Novák   nar. 12.07.2017 Ema Vohryzková nar. 12.09.2017
Anežka Češková   nar. 23.07.2017 Filip Vohryzka   nar. 12.09.2017
Zdeněk Šimůnek   nar. 01.08.2017 Julie Soukupová   nar. 30.09.2017
Klára Doležalová   nar. 20.08.2017 Robert Süssmilich nar. 09.10.2017
Ina Pazderníková   nar. 22.08.2017 Beáta Křivancová nar. 10.10.2017
Samuel Šána nar. 24.08.2017 Zuzana Fialová nar. 13.10.2017
Václav Kroft nar. 05.09.2017 Matyáš Míka nar. 17.10.2017
Jonáš Čadek nar. 05.09.2017

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku při narození 
dítěte v hodnotě 4.000 Kč. V roce 2017 bylo předáno celkem 62 poukázek a vyplaceno celkem 248.000,- Kč. 

Drahomíra Návratová, matrikářka MěÚ Blatná

Výběrové řízení
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 

388 11 Blatná
Město Blatná, zastoupené starostkou měs-

ta paní Bc. Kateřinou Malečkovou vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici strážník Městské 
policie Blatná.
 Místo výkonu práce: Blatná.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody 
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu 
neurčitou
 Podmínky pro vznik pracovního poměru:

- občan České republiky starší 21 let
- prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti
- zdravotní způsobilost k výkonu po-

vinností
- ukončené střední vzdělání s maturitní 

zkouškou
Požadavky na ucha zeče:

- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny „B“
- absolvování fyzického testu a psycho-

diagnostického vyšetření
- samostatnost, schopnost práce v týmu, 

komunikativní schopnosti
Výhodou bude:

- praxe v pozici strážník/strážnice měst-
ské policie

- platný zbrojní průkaz - skupina k vý-
konu povolání

- platné osvědčení o splnění stanovených 
odborných předpokladů

- základní orientace ve vybraných práv-
ních předpisech

- místní znalost místa výkonu práce
 Pracovní náplní bude:

Výkon funkce strážníka městské policie 
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obec-
ní policii v platném znění.
Platové podmínky:
Odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., 
v platném znění.
Platová třída 6.
 Přihlášku je možno předkládat pouze v pí-
semné formě a musí obsahovat:

- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto 
následující doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech, 
týkajících se výše uvedených požadav-
ků a náplně práce

- výpis z evidence Rejstříků trestů, ne 
starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost vydaný domovským 
státem

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

- čestné prohlášení o bezúhonnosti, 
ne starší než 3 měsíce dle zákona č. 
553/1991 o obecní policii, § 4a

- čestné prohlášení o spolehlivosti, 
ne starší než 3 měsíce dle zákona č. 
553/1991 o obecní policii, § 4b

- doklad o zdravotní způsobilosti dle zá-
kona č. 553/1991 o obecní policii, § 4c

- souhlas se zpracováním osobních údajů

Písemné přihlášky do výběrového řízení 
lze podávat v termínu do 31. 1. 2018 nejdéle 
do 12:00 hodin, na adresu: Městský úřad 
Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 
nebo osobně na podatelnu MěÚ Blatná.
Obálku označte heslem: „Výběrové říze-
ní - strážník Městské policie“ a slovem 
NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem 
a adresou odesílatele.
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo 
označených jiným způsobem či doručených 
po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou 
považovány za přihlášky podle této výzvy 
a nebude na ně brán zřetel.
Bližší informace obdržíte od paní starostky 
Bc. Kateřiny Malečkové (383 416 114) 
a od vedoucího strážníka Městské policie 
Blatná pana Urbánka (724 726 602).
 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové 
řízení zrušit v libovolné fázi bez udání 
důvodů.
V Blatné dne 4. 1. 2018

Bc. Kateřina Malečková starostka města

Vyvěšeno : 4. 1. 2018
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zahájení prodeje známek 
na popelnice (podnikatelé a fi rmy)

Technické služby města Blatné, s. r. o. zahájí prodej známek 
fi rmám a podnikatelům 22. 1. 2018.

Známky z roku 2017 platí pouze do 1. 2. 2018, po tomto datu 
budou vyváženy pouze nádoby s novou známkou.

Prodej známek probíhá v sídle Technických služeb (T. G. Masa-
ryka 322) každý pracovní den od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).

Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn 
vždy v lichý týden.

Upozorňujeme fi rmy a podnikatele na namátkové kontroly 
způsobu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního 
prostředí Městského úřadu.

I v letošním roce si občané u Technických služeb známky 
na popelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na  Měst-
skému úřadu.

Práce na údržbě zeleně
Pokud napadne sníh nebo se vyskytne náledí, věnují se zaměstnanci 

zimnímu úklidu a posypu chodníků a komunikací. Když nám však 
počasí přeje jako v předchozích dnech, mohou se věnovat zaměst-

nanci úseku veřejné zeleně 
některým pracím i v zimním 
období. Prořezávají stromy, 
vyřezávají nálety, douklízí 
poslední zbytky listí z pod-
zimu apod. Od zbytků listí je 
např. uklízen „starý“ hřbitov, 
dojde zde také k prořezáv-

ce některých stromů a odstranění náletů. 
Od náletových křovin byl také vyčištěn areál 
„nového“ hřbitova – krematoria v jeho zadní 
části. Křoviny byly vykáceny a seštěpkovány. 
Štěpka pak bude využita k mulčování záhonů 
či při nových výsadbách apod. Jako každý rok 
prochází pravidelným střihem i lipové aleje, 
které jsou např. v ulicích Šilhova, Werichova, 
Tyršova ad.

Drobné opravy chodníků
V minulých dnech pro-

vedli pracovníci stavební 
čety drobné opravy v cen-
tru města i v okrajových 
částech. Jednal o se např. 
o vyvalené obrubníky či 
vyházené dlažební kostky 
aj.. Opravy proběhly např. 
na třídě J. P. Koubka či 

na nám. Míru. U přechodu pro chodce proti muzeu byla také opravena 
dlažba z kostek, které vyvalil zřejmě řidič nákladního vozu, který sem 
vjel i přes zákaz vjezdu. Pokud do centra vjede kamion nerespektující 

dopravní značení, má na křižovatce u věže problém s odbočením 
a většinou zadní kolo návěsu přejede přes část středového ostrůvku 
přechodu. Oprava kostek bohužel vydržela sotva dva dny a opět nějaký 
bezohledný řidič jel, kudy neměl a dlažbu rozvalil. Někteří řidiči kami-
onů bohužel většinou slepě následují pokyny navigace a nerespektují 
dopravní značení, které jim zakazuje vjezd. Budou-li řidiči nákladních 
aut stále nezodpovědní, jsou pak opravy dlažby zcela zbytečné.

Zemřelí – prosinec
Šíma Josef, Bělčice, nar. 1959, úmrtí 5. 12. 2017
Sloupová Vlasta, Starý Smolivec, nar. 1924, úmrtí 6. 12. 2017
Průcha Josef, Mileč, nar. 1953, úmrtí 8. 12. 2017
Mgr. Svobodová Vlastimila, Praha, nar. 1931, úmrtí 10. 12. 2017
Červenka David, Uzeničky, nar. 1999, úmrtí 9. 12. 2017
Beran František, Hajany, nar. 1947, úmrtí 10. 12. 2017
Hlinková Marie, Blatná, nar. 1917, úmrtí 12. 12. 2017
Roubalová Hana, Vodňany, nar. 1952, úmrtí 11. 12. 2017
Majer Ludvík, Blatná, nar. 1928, úmrtí 19. 12. 2017
Divišová Vlasta, Tchořovice, nar. 1931, úmrtí 24. 12.  2017

VELKÁ VÁLKA V BLATENSKÉM MUZEU
V městském muzeu Blatná v současnosti probíhá výstava 

připomínající jednu z nejtragičtějších událostí světových dějin – 
1. světovou válku. Do tohoto konfl iktu samozřejmě zasáhli také 
obyvatelé Blatenska. Svědectví jednoho z nich, jihočeského malíře 
a pedagoga Jana Rafaela Schustera, je navíc tak unikátní, že byl 
název výstavy spojen právě s jeho jménem.

Na podzim roku 2018 uplyne 100 let 
od konce 1. světové války, války, ze které 
se mimo jiné zrodil samostatný česko-
slovenský stát, a do které zasáhla i řada 
statečných mužů z tehdejšího blatenského 
okresu. Mezi nimi byl i březnický rodák 
Jan Rafael Schuster (1888 – 1981), malíř, 
který svými kresbami a dopisy poskytl 
jedinečné svědectví o této historické udá-
losti. Vedle tematických ukázek práce J. R. 
Schustera na vás na výstavě čeká dlouhá 
řada připomínek válečné doby, a to např. 
model zákopu, animovaná simulace noč-
ního útoku, autentická výzbroj a výstroj vojáků, nejrůznější osobní 
předměty, dobové fotografi e Blatenska a blatenských občanů, kteří 
odešli bojovat za naši svobodu.

Výstavou vás dále provedou úryvky z deníků blatenských vojínů 
Josefa Siblíka ml., Josefa Janovského, Františka Vintera a Bohu-
slava Janského z Hajan. Sbírkové předměty na výstavu zapůjčila 
řada okolních muzeí, vojenský historický ústav v Praze i soukromí 
sběratelé. Se svými příběhy přicházeli i místní. Předměty, které 
doma hýčkají po svých předcích, můžete nyní vidět i vy. 

K výstavě máme přichystán rovněž zajímavý doprovodný 
program. V úterý 16. 1. jste mohli navštívit besedu Velká válka 
očima gastronomie od oblíbeného gastronoma spisovatele Václava 
Malovického. V pondělí 26. února vás od 17. hodin čeká přednáška 
Vlastimila Koldy ze Státního oblastního archivu v Třeboni o uni-
kátním souboru necenzurované korespondence z fronty od J. R. 
Schustera z let 1915 – 1918.

Výstava je také rozšířená do informačního centra, kde můžete 
zhlédnout pohlednice s motivy 1. světové války ze Státního okresní-
ho archivu Strakonice.                         Autor: Městské muzeum Blatná

Fajka jako vzpomínka 
na Velkou válku patřila 

Josefu Švejdovi 
(1886 - 1940).
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ulturní  kalendář

21. 1. | NEDĚLE| 17:00 |
HUDBA PANA KOUBKA
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

1. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
KRÁSKA A ZVÍŘE
Divadelní sál sokolovny
Muzikálovou adaptaci jednoho z nejpo-
pulárnějších příběhů vůbec představí žáci 
tanečního a hudebního oboru ZUŠ Blatná.
Vstupné dobrovolné

2. 2. PÁTEK | 20:00 |
BITTER VERSES (DE), LIBIDO 
CHALLENGE, KRAOST, MURDER INC.
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

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

7. 2. STŘEDA | 16:00 |
KÁVA S CKV
II. patro, budova muzea, náměstí Míru 212

10. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST
8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně MASOPUSTNÍ 
PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-
chusem u Kaplanky, vyhlášení nejzajíma-
vější masky
zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí 
na tel: 734 274 292 nebo na mail:sikoro-
va@ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

19. 1. PÁTEK | 20:00 | 
OVČÁČEK MILÁČEK
Záznam divadelního představení Měst-
ského divadla Zlín. Se svou politickou sa-
tirou Zlíňáci tentokrát citelně přitvrzují. 
Děj umístil autor a režisér Petr Michálek 
do blízké budoucnosti, a sice do období 
vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkra-
je roku 2018. Na jevišti to znovu hýří těmi 
nejabsurdnějšími a zároveň zcela auten-
tickými výroky představitelů naší politické 
scény. | 85 min | 120 Kč |

21. 1. NEDĚLE | 15:00 | 
COCO
Animovaný / dobrodružný / komedie | 
v českém znění | USA 2017 | 109 min. | 120 Kč

24. 1. STŘEDA | 19:00 | 
CIZINEC VE VLAKU
Akční / thriller v původním znění s titulky 
| USA / Velká Británie / Francie 2018 | 104 
min. | 110 Kč

26. 1. PÁTEK | 20:00 | 
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ 
VĚCI
Komedie v českém znění | Česko 2018 | 83 
min. | 120 Kč

31. 1. STŘEDA | 19:00 | 
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční / thriller / sci-fi v původním znění 
s titulky | USA 2018 | 140 min. | nevhodný 
mládeži do 12 let | 130 Kč

2. 2. PÁTEK | 20:00 |
PREZIDENT BLANÍK
Komedie | Česko 2018 | v českém znění | 90 
min. | nevhodný mládeži do 15 let

4. 2. NEDĚLE | 15:00 |
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný / rodinný / fantasy / akční / 
komedie | USA 2017 | v českém znění | 119 
min. | mládeži přístupný

23. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … máme hosta – 
Josef Synek: Jak jsem začal
malovat

30. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME a … seznamujeme 
se s novými knihami a časopisy

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI 
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou si 
mohou přijít po celý leden i únor vyluštit. 
Ze správných odpovědí bude odměněn vy-
losovaný výherce.

19. 1. PÁTEK | 18:00 |
ČEKÁNÍ NA MICKEY ROURKA
Velký sál KCAŽ
Absurdní soap opera pro dva zkrachova-
lé herce, jednu zamilovanou asistentku a 
elektrikáře.
Dva herci čekají na castingu na režiséra, 
který nepřichází a nepřichází. A čas se krá-
tí. A život utíká. Autorská tragikomedie o 
čekání na nemožné, se spoustou dialogů, 
vypitýho kafe a vykouřených cigaret.
Scénář a režie: Jana Micenková
Dramaturgie: Lívia Lévyová
Hrají: Daniel Možnar, Rostislav Trtík, Anna 
Lucie Schollerová, Tomáš Blažek/Július 
Kubaščík
Vstupné: 70 Kč/ 50 Kč. 

21. 1. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hle-
dání, nacházení, pochybách…Téma večera: 
Kdo je Ježíš? Vstup volný.

24. 1. STŘEDA | 17:00 |
ČAJ O PÁTÉ S HUDBOU PANA 
BARTOŠE
Kavárna KCAŽ
Oblíbené hudební setkání s Václavem Bar-
tošem. Vstup volný. 

28. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI: 
DIVADLO BUŘT: O KÓČE A PSÉKU
Velký sál KCAŽ
Klaunérie pro malé i velké, která je plná 
improvizovaných situací a bezprostředního 
kontaktu s divákem. Kdo by neznal pohád-
ku O pejskovi a kočičce. Vstup volný.

28. 1. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hle-
dání, nacházení, pochybách…Téma večera: 
Proč Ježíš zemřel? Vstup volný.

30. 1. ÚTERÝ | 18:00 |
SULTANÁT OMÁN – 
ZEMĚ SULTÁNOVA
Velký sál KCAŽ
Zdánlivě nehostinná, přesto čarokrásná 
země spalovaná sluncem, otvírá své dveře 
k jejímu poznání. Ne s cestovkou, ale hez-
ky po svých, vás touto tajemnou zemí na 
Arabském poloostrově provede Theodor 
Fiala. Vstupné dobrovolné. 

2. 2. PÁTEK | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES PRO ŽÁKY ZŠ
Velký sál KCAŽ
Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského

4. 2. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hle-
dání, nacházení, pochybách...
Téma večera: Jak získat víru? Vstup volný.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
8. 2. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ
15. 2. | 18:00 | LINORYT
22. 2. | 14:00 | MALBA
Přihlašujte se na emailu: vitakova@ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovny KCAŽ
Středa 17:00 ANGLIČTINA - pokročilí
 18:00 ANGLIČTINA - začátečníci
 18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
 18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna KCAŽ
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Petra 
Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Zbíralová, tel: +420 606 655 713

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ 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 – 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 11 lekcí / 1 000 Kč (1. lekce zdarma)
Přihlášky na tel. 773 978 168, Radoslav 
Nahálka

KAŽDÝ ČTVRTEK | 18:00 - 19:00 |
ZUMBA
Velký sál KCAŽ
Zumba s lektorkou Kateřinou Štěpánkovou
Lekce 60 min. / cena 80 Kč

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

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

8. 2. ČTVRTEK  | 17:00 | 
OTEVŘENÍ DALŠÍ ČÁSTI STÁLÉ EX-
POZICE MĚSTSKÉHO MUZEA BLAT-
NÁ
Městské muzeum Blatná
Městské muzeum Blatná otevírá další část 
stálé expozice, která mapuje dějiny Blatné 
a jejího okolí od středověku až po třicetile-
tou válku. 
Přijďte se seznámit s dobou prvních Slo-
vanů, objevovat krásu gotického umění, 
stát se na chvíli středověkým architektem 
či obchodníkem. Úvodní slovo pronesou 
autoři expozice.

GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

8. 1. – 4. 3. 
POHLEDY Z VÁLKY
Výstava zvětšenin pohlednic z období 
1. světové války.

12. 2. PONDĚLÍ | 19:00 | 
VRATKÁ PRKNA    
Divadelní sál blatenské sokolovny
Studio Ypsilon, Praha
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmero-
vá, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Šebek 
Loubalová, Roman Mrázik, Barbora Skoč-
dopolová a Martin Bohadlo nebo Miroslav 
Chloupek
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lás-
ky. Tak trochu smutná komedie z divadel-
ního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají 
svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto 
pořád lákavá…
Předprodej: infocentrum, recepce muzea, 
www.ckvb.cz

 Výstavy

 Těšte se
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port
Vánoční laťka v SOŠ 
Blatná

Ve středu 20. prosince se v tělocvičně SOŠ 
Blatná uskutečnil další ročník tradičních zá-
vodů ve skoku vysokém Vánoční laťka 2017. 
Za doprovodu hudby a s povzbuzováním 
diváků i soupeřů všichni výškaři i výškařky 
předváděli skvělé výkony, u vítězů pak i tech-
nicky vydařené. Závody jsou už několik let 
otevřené i pro atletické nadšence z okolních 
základních škol, letos s účastí z blatenských 
ZŠ i ze ZŠ Kasejovice a ZŠ Radomyšl. Ceny 
pro účastníky byly pořízeny z příspěvku Měs-
ta Blatné a od blatenského atletického oddílu, 
jehož členové se závodů tradičně účastní. 

V krásné atmosféře v kategorii dívek ze 
ZŠ zvítězily s výkonem 125 cm Anežka Boli-
nová (ZŠ TGM Blatná) a Evelína Matějovská 
(ZŠ Kasejovice) před Štěpánkou Hřebíčkovou 
(ZŠ Radomyšl) s výkonem 120 cm. Mezi 
chlapci ze ZŠ vyhrál Jakub Kraus z Radomy-
šle skvělým výkonem 165 cm před Davidem 
Šándorem z Kasejovic (150 cm) a Vítkem 
Říhou (TGM Blatná, 140 cm).  

Přebornicí SOŠ Blatná se stala Ludmila 
Karlíková se 125 cm, před spolužačkami 
z 1. ročníku SOŠ Blatná Alžbětou Pernickou 
a Kristýnou Trávničkovou. V kategorii hostů 
mezi středoškolačkami byla nejlepší Lucie 
Sokolová (SZŠ Písek) se 140 cm. 

Nejhojnější byla účast mezi chlapci stře-
doškoláky a je potěšitelné, že většinu z 16 
závodníků tvořili žáci 1. ročníku SOŠ Blatná, 
kteří navíc obsadili i první dvě místa. Krás-
nými stylovými skoky zvítězil Tomáš Seidl 
se 170 cm před Lukášem Kučerou (oba 1.A) 
se 160 cm, třetí byl Adam Jastraban (3.B) se 

155 cm, tuto výšku zdolali i Kryštof Francl, 
Jakub Záleský a Albín Veselý. Jako host 
překonal 165 cm Jan Podlešák (Gymnázium 
Strakonice).

Kompletní výsledky a hlavně fotografi e 
z Vánoční laťky najdete na webu SOŠ Blatná 
www.blek.cz 

Petr Pavlík

Blatenský kanci ovládli hokejový 
PFEIFER CUP

Předposlední den roku 2017, se v Sušici odehrál již třetí amatérský 
hokejový turnaj. Pod záštitou fi rmy Pfeifer Holz Chanovice přijalo pozvání 
pět stálých týmu. Red Stars Chanovice, Black Dogs Chanovice, Farma Čí-
haň, Loozers Klatovy a Blatenský kanci. Turnaj se odehrál systémem každý 
s každým na 30 minut hrubého času. Po celé odpoledne bylo k vidění vše, 
co k hokeji patří. Góly, krásné akce, skvělé zákroky brankářů, ale i fauly 
a tresty. S nástrahami turnaje se dokázali vypořádat nejlépe hráči s kancem 
na prsou. Po celý turnaj nenašli přemožitele a jedinou jejich ztrátou byla 
remíza s hokejisty Klatov. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen 
Karel Šrámek (Blatná) - 4 obdržené branky. Nejproduktivnějším hráčem 
pak Jan Kubaň a Stanislav Melka (Red Stars) - oba shodně 4 body (3+1)

x BLATNÁ BLACK FARMA KLATOVY RED BODY SKÓRE POŘADÍ

BLATNÁ x 3:1 2:1 1:1 2:1 7b. 8:4 1.

BLACK 1:3 x 2:1 1:2 1:3 2b. 5:9 4.

FARMA 1:2 1:2 x 2:1 2:3 2b. 6:8 5.

KLATOVY 1:1 2:1 1:2 x 1:3 3b. 5:7 3.

RED 1:2 3:1 3:2 3:1 x 6b. 10:6 2.

Za organizátory Jan Svoboda 

Nejlepší brankář 
turnaje Karel Šrámek 
(Blatná) spolu s or-

ganizátory.

BLATENSKÝ KANCI - horní řada zleva - Fiala Martin - Mašek Jan 
- Vrba Václav - Andrlík Tomáš - Vinter Zdeněk st. a ml. - 

Kapr Boris - Hromada Karel
spodní řada zleva - Kadlec Miloš - Šrámek Karel (manažer) - 

Černoch František - Skuhravý Luboš.
Chybí nehrající kapitán Pojer Roman.

Nejproduktivnější hráč Blatné 
Václav Vrba 4 body (2+2) 

s putovním pohárem.

Předsilvestrovský turnaj v ping-pongu nepřál slabozrakým. 
Provázelo ho „intimčo“ osvětlení

Škvořetice - Když v dnešní době vypoví 
službu elektrické osvětlení, těžko se s tím 
lidský faktor vyrovnává. Snad ještě hůř než 
pravěký člověk, když mu při „rozpékání“ 
mamuta uhaslo ohniště. Zvláště mrzuté to je 
při nějaké sportovní akci v objektu.

A tak tedy „přišla bída na kozáky“ i během 
9. ročníku turnaje ve stolním tenise, který 
se konal 30. prosince na půdě velkého sálu 
kulturního domu ve Škvořeticích. Nebyla 
to ničí vina. Technika je prostě někdy tak 
nevypočítavá jako česká politika. Naštěstí 

nešlo o „kapitální bum“. Nastala éra „intimča“ 
osvětlení a přes úpornou snahu pořadatelů se 
situaci nepodařilo vyřešit, takže „mrskaná“ 
tentokrát probíhala za ztížených podmínek 
a zapíše se tak do historie obce. Přítomní 
„pinčesmani“ to naštěstí brali s humorem 
a jen se žertem dožadovali svítících míčků. 
Naštěstí nikdo neměl šedý zákal, protože pak 
by takový nešťastník mohl porazit maximálně 
sám sebe.

 Za stoly se síťkou se tentokrát postavilo 
16 mužů, 5 žen a 7 dětí. Nejstaršímu účastní-
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kovi- Karlu Šornovi st. ze Škvořetic- bylo 63 
let. Bil se s mladšími soupeři velmi statečně 
a odhodlaně, dokázal, že to přes důchodový 
věk má stále ještě „v ruce“. Jeho supertočivá 
podání přiváděla protistrany leckdy k šílen-
ství a nejednou byla charakterizována jako 
„nechytatelná“. Organizátoři zaznamenali 
i případ, kdy protivník nestora turnaje po třech 
nevybraných podáních mrštil s pálkou o par-
kety- ta ovšem na rozdíl od vytočeného majite-
le vydržela. „Když jsem pracoval v blatenské 
traktorce, hráli jsme to závodně za okres. 
Později jsem reprezentoval blatenské béčko. 
Pak se na soupisku začali prodírat mladí ra-
fani, takže jsem si sbalil pálku a nechal toho. 
Když se podívám dneska tady kolem sebe, 
všechny tyhle teď třicetileté až čtyřicetileté 
domácí borce jsem to učil. To nás ještě pou-
štěli do místního zámku,“ nechává se slyšet 
čerstvý penzista, který je jasným příkladem 
pravdivosti přísloví, že co se v mládí naučíš, 
ve stáří jako když najdeš.

Jasným favoritem byl od samého začátku 
domácí Ondřej Nový, který nakonec taky 
skutečně stejně jako loni vyhrál. Jediný, kdo 
ho mohl zastavit- fenomén  Navrátil II.- ne-
byl přítomen. Jeho fi nálový protipól Roman 
Schaff arz se o to sice také pokoušel a držel 

s ním statečně krok ve vzácně vyrovnaném 
souboji, nicméně nakonec podlehl. Bronzovou 
pozici opanoval superbouchač Karel Šorna 
ml., který tak dokázal, že se ne nadarmo říká, 
že se řemeslo dědí z otce na syna.

Značný úbytek něžného pohlaví na place 
v porovnání s loňskem / 12 účastnic / neubral 
nic na půvabu jednotlivých výměn. Po napí-
navých střetech brala zlato Zuzana Fišerová, 
následována Růženou Kuřákovou, medailo-
vou stupnici uzavřela Markéta Kopalová. Pod 
stupnicí drahých kovů zůstaly Katka Vylitová 
a Hana Kuřáková.

Ostudu si neuřízl ani pinčesový potěr, 
kterému dominoval na turnaji Robin Mráz. 
Výrazným úspěchem bylo stříbro jediné dívčí 
zástupkyně Jany Navrátilové. Pohár za třetí 

pozici si domů odnášel Lukáš Mikeš. Pronika-
vé zlepšení zaznamenal Tomáš Vylita- nyní to 
ještě byla sice brambora, ale napřesrok - kdo-
ví? S pátou příčkou se musel spokojit Štěpán 
Šafář, předposlední skončil David Bojko, dno 
stupnice pohltilo Honzu Mikeše.

Turnaj byl již počtvrté v řadě vyhrazen 
jen domácím, tj. škvořetickým, pacelickým 
a hráčům z řad majitelů rekreačních stavení. 
Organizátoři přistoupili k tomuto opatření 
poté, co v minulosti na tyto akce, nabízející 
velmi hodnotné ceny pro nejlepší smečaře, 
začali pořádat nájezdy tzv. „zlatokopové“. 
„Šlo o reprezentanty z krajských a ligových 
soutěží, kterým se vyplatilo dojet sem třeba 
z Příbrami a snadno vyhrát kupříkladu sekač-
ku za deset tisíc korun. Proti nim naši kluci 
a chlapi, kteří se vesměs sejdou na pinčesu 
jen jednou za rok při téhle příležitosti, neměli 
sebemenší šanci,“ vysvětluje Petr Šavrda- ka-
ždoroční ředitel turnaje.

On má také podstatnou zásluhu na hlad-
kém  a spravedlivém průběhu každého turnaje. 
Poděkování patří také nájemci kulturního 
domu Jiřímu Hraběti a samozřejmě hlavnímu 
sponzorovi turnaje- obci Škvořetice.
(Články od V. Šavrdy bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Vítězné mužské trio škvořetického pinčesu.

Rychlé rotě z Volyně šla ve Škvořeticích 
karta znamenitě

Škvořetice - Památce tragicky zesnulého kamaráda a nadšené-
ho vyznavače karetních her Petra Coňka / přezdívka „Sonny“ / ze 
Škvořetic byl letos již poněkolikáté věnován 8. ročník turnaje ve hře 
„Sedma“. Společenské posezení s pietním nádechem se vždycky těší 
hojné účasti milovníků „Čertových obrázků“. Ani letošní 27. prosinec 
nebyl v tomto ohledu výjimkou. Za stoly místního hostince usedlo 
19 soutěžních dvojic z různých oblastí Blatenska.

Turnaj o „Sonnyho putovní pohár“ pořádají kamarádi bodrého 
venkovského mládence, který nikdy nezkazil žádnou švandu a pro 
rozvoj mateřské vesnice toho udělal jako málokdo. „Zosobňoval taky 
talentovaného fotbalistu. Perfektní technika, na kterou jen tak někdo 
neměl,“ zdůrazňuje jeden z hráčů TJ Sokol Lom, kde Sonny působil.

Místní loni trochu zamrzelo, když stěžejní trofej putovala 
do Volyně. „Konkurence z Volyně to tu vůbec pořádně rozsekla,“ 
vzpomíná pořadatel Karel Šorna, „Obsadila všechny tři první štafl y. 
Já byl s kámošem na čtvrtém fl eku. Předtím si vždycky drželi jasnou 
převahu škvořeťáci a sousední paceláci.“

Volyňští se na „místo činu“ vrátili letos znovu. A tzv. „Rychlá 
rota“ – dva Radkové Trča a Kloud - prvenství obhájili a znovu si 
Sonnyho pohár odvezli domů. Chabou útěchou pro domácí znamenal 
fakt, že tím spanilá jízda volyňských úderníků vzala za své. Stříbro 
ulovilo duo Jiří Hrouda / Škvořetice / a Petr Mikolášek / Blatná /. 
Třetím nejlepším hráčským párem se stali Jan Bílek / ? / a Ota Burian 
/ Bezdědovice /.

Důležitější než výsledek v turnaji je vzpomínka na dobrého 
člověka, jakým Petr Coněk alias „Sonny“ bezpochyby byl. A jistě 
by ho těšilo, že se tak děje způsobem, který byl jeho srdci blízký.

Vladimír Šavrda

Pinčesový král zlatý 
a stříbrný byl tentokrát 

v Mačkově pouze bronzový
Mačkov - Mačkovský podnikatel Jiří Kolář má vlohy pro 

sport všeho druhu. Jestli některou tělovýchovnou aktivitu opravdu 
zbožňuje, pak jde o stolní tenis. A je v něm zatraceně dobrý. Je to 
také právě on, kdo se chopil pořadatelského žezla a uzákonil v sále 
obecního domu pravidelný vánoční turnaj. Jemu také vévodil, než 
byl loni „ sestřelen“ na stříbrnou sesli. Letos zaznamenal další sestup 
na bronzový stupeň. Jeho fanklub pevně věří, že příště se odrazí ode 
dna medailové stupnice a opět dobyje mačkovský Olymp. „ Jirka 
na to má,“ nechal se slyšet jeden z jeho příznivců.

Každopádně letos se vykoupal ve zlaté lázni Martin Sedláček, 
následovaný Michalem Brabcem. Smůlovatou a nepopulární bram-
borovou placku si připnul na propocený trikot Jiří Doležal, TOP 
pětku uzavřel sportovní šoumen Radek Muller. Celkem si den před 
silvestrem přišlo vylepšit svou fyzičku k zelenému stolu šestnáct 
domácích borců. Nejmladší pinčesman oslavil nedávno osmnácté 
narozeniny.

Příští rok se počítá s vyhlášením jak mužské, tak dětské kate-
gorie. Potěr už totiž začíná dorůstat.

Vladimír Šavrda
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Pro pěstounské děti se prázdninové pobyty staly výjimečným zážitkem
Prázdninové respitní pobyty dětem v pěstounské péči umožnily strávit volný čas mimo 
rodinu mezi svými vrstevníky a pěstounům poskytly pár dní odpočinku. Nezisková orga-
nizace PREVENT 99 z.ú. je v roce 2017 realizovala díky příspěvku z Nadace AGROFERT. 

Pro děti se specifi ckými potřebami je na-
bídka prázdninových pobytů velmi omezená, 
nebo vůbec žádná. Běžného letního tábora se 
kvůli svému handicapu nemají šanci zúčast-
nit, a tak právě pro obtížně umístitelné děti 
uspořádala nezisková organizace PREVENT 
99 z.ú. respitní pobyty (odlehčovací pobyty, 
jenž poskytují krátkodobou úlevovou péči pro 
lidi, kteří mají dítě v pěstounské péči nebo 
trvale pečují o postiženou osobu). Jejich pro-
gram byl navíc uzpůsoben různým věkovým 

skupinám s ohledem na potřeby dětí, které 
pravidelně užívají léky, mají diagnostikova-
nou poruchu ADHD, poruchy chování nebo 
mentální handicap.

„Pro mnohé z nich se jednalo o zcela oje-
dinělý zážitek v celém jejich životě,“ uvedla 
vedoucí Centra podpory pěstounských rodin 
PREVENT Anna Němcová. „Někteří mladí 
lidé  poprvé zažili bezpodmínečné přijetí 
od vrstevníků, úspěšně překonali svůj strach 
a poprvé promluvili o traumatech, která jako 
malé děti zažili.“ Pobyt v Libínském Sedle 
byl určen cílové skupině mladých lidí ve věku 
od 14 do 18 let se specifi ckými potřebami, 
pro kterou jinak žádná nabídka letních poby-
tů neexistuje. Pro část účastníků se jednalo 
o vůbec první samostatný pobyt v životě. 
Mladí dospívající během čtyř červencových 
dnů navštívili např. adrenalinové lanové 

centrum, chodili do přírody, koupali se, ale 
mohli si i sami vařit. Tento pobyt se často stal 
jediným programem, kterého se děti za celé 
prázdniny zúčastnily.

Respitní pobyty alespoň na pár dní za-
stoupily pěstouny v péči o dítě. Byl to pro ně 
často jediný týden v roce, kdy měli zajištěný 
kvalifi kovaný dohled o svěřené děti. Pro část 
dětí se zase jednalo o jediný prázdninový 
program strávený mimo rodinu.

Programy respitních pobytů byly zalo-
ženy na principech zážitkové pedagogiky 
a podobaly se běžným letním táborům, avšak 
s ohledem na specifi cké potřeby dětí. Celkem 
byly v tomto projektu realizované čtyři jed-
nodenní respity pro děti ve věku od 2 do 6 
let, zážitkový čtyřdenní pobyt pro mladé lidi 
ve věku od 14 do 18 let se specifi ckými potře-

bami a speciální letní respitní pobyt pro děti 
v pěstounské péči se specifi ckými potřebami 
ve věku od 6 do 13 let. 

Kateřina Malečová Suková

Vážený spolku,
posílám Vám několik obrázků naší špatně opravené sýpky.

Prosím o zveřejnění některých obrázků, jako upozornění na špatně 
provedenou rekonstrukci, a to v Blatenských listech. Není to názor pouze 
nás, neodborníků, ale i názor pana profesora Girsy.

Pavel Vokatý

Město Sedlice zve na přednášku k

100. výročí konce 1. světové války a vzniku ČSR

• Sedličtí občané na frontách a v zázemí během 1. světové války
• Jihočeští vojáci rakousko-uherské armády na frontách 
• Skutečné postavy jako předloha k románu Jaroslava Haška     
  Osudy dobrého vojáka Švejka

Kdy: sobota 20. ledna 2018, 16.00 hodin
Kde: zasedací místnost Městského úřadu Sedlice

Přednáší Jan Ciglbauer – autor knihy Vojáci Švejkova pluku, 
kterého můžete znát i z pořadu Vltavín Českého rozhlasu.

Přednáška bude doplněna ukázkou uniforem a výstroje
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Domov Petra Mačkov - Žofi e Peterová
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

O z n a m u j e m e ,
že kadeřnictví ŠAMUR,

J.P. Koubka 6, Blatná se stěhuje 

od 3.1.2018 na adresu sídliště 
Nad Lomnicí 1109, Blatná

(směrem na Buzice za
železářstvím doprava)
Telefonní číslo zůstává

nezměněné: 383 422 143

Nabídka práce
Zaměstnavatel: PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 

386 01 Strakonice

Místo práce:  STATION 17 NZDM, Spálená 727, Blatná
Do  týmu nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež 

v Blatné hledáme

sociálního pracovníka/pracovnici na 0,6 úvazku.
Náplní je přímá práci s dětmi a dospívajícími  zahrnující poradenství 

a volnočasové aktivity. 

Minimální požadavky na vzdělání jsou VOŠ sociální práce aj. 

Vhodné pro studenty, kteří do roka splní kvalifi kační požadavky.

Více informací najdete na stránce 

http://www.prevent99.cz/kariera
Strukturovaný životopis, motivační dopis a případné dotazy 

zasílejte na email: harant@prevent99.cz

Kontakt: Mgr. Tomáš Harant, 727 885 787

Nabídka práce
Zaměstnavatel: PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 

386 01 Strakonice

Místo práce:  STATION 17 NZDM,  Spálená 727, Blatná
Hledáme člověka, do projektu doučování dětí.
Oblast učiva je v rozsahu ZŠ, nejčastěji předměty: Matematika, 

Fyzika, Čj., Aj.

Minimální požadavky na vzdělání jsou započaté studium VŠ. 

Vzdělání v pedagogickém oboru nebo praxe jsou výhodou. 

Může se však uplatnit člověk i s jiným vzděláním. 

Rozsah spolupráce: 6- hodin týdně

Pracovní doba:   ÚT – 15:00 – 18:00,  

ST – 15:00 – 18:00

Odměna:    Kč  150,-  /hod.  , 

na smlouvu DPP

Strukturovaný životopis zasílejte na email: klajn@prevent99.cz

Kontakt: Martin Klajn, 725 581 884

Vědomí dotek
kosmetika-manikúra-pedikúra

Marie Šímová,Tyršova 437,
388 00 Blatná

tel.605 206 092
vedoma.mari e@seznam.cz
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Bezpečnostní služba přijme 

do trvalého

pracovního poměru

pracovníka 
na ostrahu

objektu.
Pracoviště: Blatná

Vhodné  i pro  částečně 

invalidní důchodce.

Telefon: 606 384 589

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., závod Blatná Sfernice  
 

Dělník v elektrotechnice 

(práce vhodná pro ženy i muže) 
                           Operátor seřizovač  

- práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti 
- příspěvek na dovolenou a Vánoce, ostatní nadstandardní příplatky 
- celkem 25 dnů + za odpracované roky dodatková dovolená  
- příspěvek na dopravu až 1000 Kč/měsíc 
- příspěvek na životní připojištění 
- variabilní složka mzdy 
- dotované stravování 
- každoroční navyšování mzdy  
- příspěvek na dětský tábor 
- náborový příspěvek 5000,-- Kč 

 

Pro bližší informace volejte:  
Martina Říhová tel. 383 455 611 
Email: martina.rihova@vishay.com 
 

Přijmeme nové spolupracovníky/ce na pozice: 

Nabízíme: 

Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120, Blatná
Zemřelí:
Václav Šátava, Blatná, nar. 1934, zemř. 6.7.
Marie Kubová, Tchořovice, nar. 1931, zemř. 18.7.
Jiřina Chlandová, Hradiště, nar. 1925, zemř. 17.7.
Jiří Dubec, Životice, nar. 1953, zemř. 20.7.
František Novotný, Kasejovice, nar. 1926, zemř. 
25.7.
Vlastimil Kocourek, Blatná, nar. 1929, zemř. 
28.7.
Růžena Pospíchalová, Bělčice, nar. 1919, zemř. 
6.8.
Martin Dolejš, Blatná, nar. 1959, zemř. 9.8.
Božena Kušková, Pole, nar. 1924, zemř. 14.8.
Jan Sedlák, Sedlice, nar. 1934, zemř. 15.8.
Jarmila Doubková, Chlum, nar. 1929, zemř. 23.8.
Marie Hamplová, Mečichov, nar. 1949, zemř. 
26.8.
Marie Hulačová, Kasejovice, nar. 1933, zemř. 1.9.
Zdeňka Ježková, Blatná, nar. 1931, zemř. 25.9.
Marta Kůstová, Blatná, nar. 1946, zemř. 27.9.
Mgr. Věra Kopecká, Blatná, nar. 1943, zemř. 30.9.
Božena Šounová, Březnice, nar. 1943, zemř. 3.10.
Mgr. Jan Šnejdar, Štěkeň, nar. 1946, zemř. 5.10.

František Kučera, Uzeničky, nar. 1951, zemř. 
14.10.
Hana Průšová, Hvožďany, nar. 1947, zemř. 14.10.
Jaroslav Maleček, Blatná, nar. 1942, zemř. 17.10.
Václav Vydra, Doubravice, nar. 1963, zemř. 
21.10.
Milada Jarolímková, Drhovle, nar. 1932, zemř. 
26.10.
Petr Filip, Kasejovice, nar. 1947, zemř. 28.10.
Václav Červenka, Hlubyně, nar. 1942, zemř. 4.11.
František Brandtl, Hvožďany, nar. 1945, zemř. 
7.11.
Jana Nepodalová, Zámlyní, nar. 1945, zemř. 
14.11.
Ondrej Krynický, Rožmitál p.Tř., nar. 1935, 
zemř. 16.11.
Jan Hampl, Mečichov, nar. 1947, zemř. 19.11.
Ing. František Zrostlík, Chlum, nar. 1940, zemř. 
19.11.
Libuše Balíková, Březnice, nar. 1944, zemř. 1.12.
Helena Knížová, Myštice, nar. 1933, zemř. 1.12.
Karel Štěpánek, Blatná, nar. 1947, zemř. 7.12.
Miroslav Nevečeřel, Blatná, nar. 1954, zemř. 
11.12.

Helena Průchová, Svéradice, nar. 1930, zemř. 
12.12.
Milan Růžička, Kadov, nar. 1964, zemř. 14.12.
Václav Vavřinec, Horní Planá, nar. 1929, zemř. 
18.12.
Jaroslav Jelačič, Sedlice, nar. 1962, zemř. 18.12.
Růžena Lišková, Roželov – Mýta, nar. 1931, 
zemř. 19.12.
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Jankovský

www.expert.cz

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


výroba prošívaných přikrývek

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

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

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

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

VÝHODNÉ CENY

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