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

V těchto dnech si připomínáme jednu z nejsmutnějších 
událostí 20. století pro český národ, srpnovou okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Je dobré si 

uvědomit, že tragické události této 
doby se týkají i třeba našich blízkých, 
mnohdy i nás samých. Jednou z prv-
ních obětí 21. srpna ́ 68 byla i blaten-
ská rodačka Eva Livečková, rozená 
Vylitová. Krátce si připomeňme její 
smutný příběh. Rodiče Jan a Marie 
Vylitovi vlastnili v Blatné rohový 
dům vedle dnešní pošty (donedávna 
Kavárna Alfredo).   Eva Livečková 
se narodila roku 1937, vystudovala 
zdravotnickou školu a žila v Liberci, 

kde pracovala jako zdravotní sestra. Liberec byl v tehdejším 
Československu městem módy a půvabná mladá paní Eva 
příležitostně předváděla oděvy a bižuterii na Libereckých 
výstavních trzích. Osudového 21. srpna odešla ráno z práce, 
s manželem se ocitli na náměstí Edvarda Beneše ve chvíli, 
kdy po osamoceném voze GAZ někdo hodil prkno. Ná-
sledně se na náměstí objevila obrněná kolona, která začala 
masakrovat neozbrojené civilisty. 
Při úprku před střelbou zasáhla 
paní Evu střela zezadu do krku. 
Postřelené Evě Livečkové poskytli 
spoluobčané i v nebezpečné situaci 
první pomoc, ale po dvou dnech 
podlehla závažným zraněním 
v nemocnici. Po Evě Livečkové 
zůstal malý synek Mojmír. Spolu 
s Evou Livečkovou zahynulo při 
tomto konfl iktu dalších pět nevin-
ných lidí a dvacet čtyři osob bylo 
zraněno. Viníci nebyli nikdy potrestáni.                                            

Miloslav Brejcha

Foto Liberecký deníkFoto ÚSTR

Obětmi okupace se od 21. srpna do konce roku 
1968 stalo 137 občanů, z toho bylo spolu s Evou 
Livečkovou zabito 20 žen - nejmladší bylo 8 let.

Přijďte si připomenout tragický 
srpen 1968 a uctít památku 

Evy Livečkové 
a dalších obětí.

Sejdeme se u Sochy Svobody 
v úterý, 21. srpna 2018 v 17 hodin.
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ktual i ty

Životnímu jubileu
dne 6. srpna oslavil 80. narozeniny náš 

tatínek pan
Václav E ichner.

Milý tatínku k Tvým 80 narozeninám Ti 
přejeme hlavně zdraví a děkujeme Ti, 

že jsi se o nás všechny celý život pěkně 
staral za celou rodinu ze srdce dcera 

Václava Škáchova

Hospic sv. Jana N. 
Neumanna a Domov Matky 

Vojtěchy zve na benefi ční 
akce

7.9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská 
dechová  kapela, od 17:00 hodin v parku 
hospice, vstupné dobrovolné
21.9.2018 – HEROS Oseky, divadelní vy-
stoupení ochotníků z obce  Oseky, zahrají 
pro potěšení klientů hospice i veřejnosti, 
od 15.00 hodin v parku hospice, vstupné 
dobrovolné
29.9.2018 -  ŽERNOVÁČEK, venkovní 
divadelní vystoupení a pohádka Lotrando 
a Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,  
vstupné dobrovolné
Aktuální informace na  www.hospicpt. cz

Paštické lípy potřebují Vaši pomoc!
Velkolepé a historicky cenné lípy 

u brány paštického hřbitova tvoří ne-
zaměnitelnou dominantu místa, jemuž 
vévodí kostel sv. Jana Křtitele, jedno 
z nejhodnotnějších děl Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera.

Mohutné stromy zde stojí stovky 
let a za tu dobu se na jejich stavu po-
depsal zub času. Přestože to na první 
pohled není patrné, podle odborného 
posudku potřebují lípy ozdravný řez 
a následně pravidelnou péči, která za-
ručí, že na svém místě budou stát další 
desítky let a zůstanou chloubou místa, jímž se Blatensko právem pyšní ve všech průvodcích. 

Aby mohla být lípám potřebná péče poskytnuta, je nutné zajistit fi nanční prostředky, 
jejichž výše se odhaduje na cca 25 000 Kč. 

Za své už před pár lety vzala slavná památná Dienzenhoferova lípa, jejíž čas se věkem  
naplnil a proto přispějme k záchraně dvou staletých lip u brány hřbitova!   

Prosíme proto ty, jimž není osud těchto významných stromů lhostejný, aby přispěli 
jakoukoliv částkou na účet Římskokatolické farnosti v Blatné, číslo účtu: 680592379/0800 
se zprávou pro příjemce: Lípy Paštiky.

Děkujeme Vám za jakýkoliv příspěvek!
Občanské sdružení pro záchranu lip

BARTOLOMĚJ SVATÝ - LÉTO NENA-
VRÁTÍ

Prázdniny se již dostávají do fi niše a nás 
opět čeká BLATENSKÁ POUŤ. Krásného 
letního až příliš horkého počasí jsme si letos 
užili až až. Proto očekáváme, že počasí o tom-
to víkendu bude přímo ukázkové, tak jak se 
na správnou pouť patří.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK

Je nám jasné, že právě o tomto víkendu 
vás budou zajímat jiné atrakce než je náš 
prodej uměleckého řemesla, přesto vás zveme 
k návštěvě, máme pro vás malé překvapení...

A pro ty, kteří nás běžně nenavštěvují, je 
to jedinečná příležitost, jak se k nám podívat 
cestou na pouť nebo z pouti, pokud  půjdete  
do zámeckého parku.

Kromě různých drobných výrobků  z pří-
rodních materiálů jsme pro vás připravili 
opět novou kolekci od V.Vlasáka ze sklárny 
v Bělčicích, řadu hrnečků z pomněnkami i sr-

díčky od šikovných keramiků, také zahradní 
keramiku od E. Tomáškové, pro děti dřevěné 
hračky i kostičky a mnohé další, originální 
šperky nevyjímaje.

PŮJČOVNA LODĚK v  letošním  krás-
ném  létě  má neustále nějaké problémy, voda 
houstne a ubývá, větví a kmenů je v řečišti již 
mnoho. Přes všechny problémy ale půjčuje-
me loďky denně. Projížďka po blatenských 
vodách se tak stává přímo dobrodružnou 
plavbou. Proto neváhejte a přijďte. Tato jízda 
na celou hodinu i pro čtyři pasažery vás bude 
stát jen 100,- Kč.

MEDVĚDÍ ČESNEK OPĚT V PRODEJI
Pravděpodobně již koncem měsíce bu-

deme  mít v prodeji opět podzimní sadbu 
medvědího česneku - 10 ks (hlízek) za 25,- 
Kč. Pokud máte zájem můžete si ho u nás 
zamluvit, je to jistota, že  se na vás opravdu 
dostane. (E. Fučíková 736765747)

Zařaďte tuto léčivou bylinu do vašeho 
jídelníčku, podpoříte tím své zdraví!

A co nám ještě říká srpnová pranostika?
NA NANEBEVZETÍ, LÉTO ODLETÍ (15. 8.)
OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE (24. 8.), 
SLUNCE JIŽ TOLIK NEHŘEJE
PO BARTOLOMĚJI STUDENÉ ROSY,NE-
CHOĎTE RÁNO BOSI
SVATÝ BARTOLOMĚJ OTEVÍRÁ POD-
ZIM
SVATÝ BARTOLOMĚJ ZAVÁDÍ MRA-
ZÍKY
BOUŘKY V BARTOLOMĚJSKÉM TÝDNU 
PŘINÁŠEJÍ PŘÍVALY, KROUPY A VICH-
ŘICE, KTERÉ MOHOU UŠKODIT VELICE
CO SE V SRPNU NEUVAŘÍ, ANI V ZÁŘÍ 
SE NEPODAŘÍ
SRPEN KLASY KLIDÍ A OVOCE DOSPĚ-
LÉ VIDÍ
SVĚTICI HELENCE, PLETOU ŽENCI 
VĚNCE (18. 8.) - DOŽÍNKY
SRPEN KLADE NA STŮL NOVÝ CHLÉB

Všem vám přejeme krásnou a vydařenou 
pouť.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Rada města Blatná
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích,

oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Mateřská škola Blatná, Vrchlického

Požadavky pro výkon daného pracovního místa:
– splnění předpokladů stanovených v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických 
pracovnících)

– získání odborné kvalifi kace pro přímou pedagogickou činnost dle 
ustanovení § 6 zákona o pedagogických pracovnících

– délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky dle § 5 zákona o peda-
gogických pracovnících

– znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů 
– organizační a řídící schopnosti
– znalost práce na PC
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
Předpokládaný nástup na pracovní místo 01.02.2019.

Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, doručte nejpozději do 22. srpna 2018 

městu Blatná na adresu: Městský úřad Blatná, odbor fi nanční a škol-
ství, T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná. Obálku označte heslem 
„Konkurs MŠ Vrchlického – neotvírat“.  Rozhodující je datum 
odeslání na poštovním razítku nebo datum osobního předání přihlášky 
v zalepené a označené obálce na podatelně městského úřadu (T. G. 
Masaryka 322, Blatná). V případě dotazů se obracejte na tel. 383416170 
nebo 383416142.

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého 

pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné 
uvést e-mail, ID datové schránky, mobil). 

Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, s údaji o dosa-

vadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky 

(originál, případně úředně ověřená kopie)
3. úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím 

kvalifi kační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele 
školy dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících (např. 
maturitní vysvědčení, diplom s osvědčením o státní zkoušce nebo 
diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém 
studiu a případně doklad o absolvování kvalifi kačního studia pro 
ředitele škol a školských zařízení)

4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro 
výkon pracovního místa ředitele, v souladu s § 5 zákona o peda-
gogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem 
(nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 
1 zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnava-

telem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kte-
rého příslušnou praxi vykonával, nebo úředně ověřenou pracovní 
smlouvou) 

5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního 
místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky 
(originál, případně úředně ověřená kopie)

6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany 
formátu A4)

7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých 
dokladů

Vážení spoluobčané, 
řada z Vás se zapojila v roce 2016 do ankety zaměřené na mož-

nosti zlepšení vzhledu našeho města a poskytovaných služeb. Vaše 
odpovědi byly v mnoha případech vodítkem pro vedení města. Vaše 
náměty a postřehy neskončily v koši, některé bylo možno realizovat 
operativně, řada z nich je ve fázi rozpracovanosti. Nebudeme zastírat, 
že některé požadavky jsou nereálné např. z důvodu cizího vlastníka 
pozemku či budovy. 

Ve věci odpadového hospodářství se podařilo na základě Vašich 
požadavků rozšířit provozní dobu sběrného dvora, rozšířit a kapacitně 
posílit svozová místa na tříděný odpad a na bioodpad. Jsme si vědomi 
nedostatečné kapacity současného sběrného dvora, kde vznikají pro-
blémy především  v odpoledních hodinách a v sobotu. V roce 2018 
bylo požádáno o dotaci na vybudování sběrného dvora v lokalitě 
Ve Škalí.  Sběrný dvůr by kapacitně více vyhovoval občanům, kteří 
preferují odvoz odpadu osobním vozidlem. Podaří-li se zrealizovat 
výstavbu nového sběrného dvora, rádi bychom současný sběrný dvůr 
v ul. Šilhova zachovali pro sběr nízkoobjemového odpadu. V lokalitě 
Ve Škalí byla v roce 2018 uvedena do provozu nová kompostárna, 
která plně postačuje pro svoz bioodpadu z celého města. Vzniklý 
kompost si budou moci občané zdarma odvézt pro své potřeby. Bližší 
informace poskytnou zaměstnanci Technických služeb města Blatné, 
kteří provoz kompostárny zajišťují. Svozová místa na tříděný odpad 
(převážně papír, sklo, plasty) byla Vámi hodnocena v 90 % jako do-
stačující, přesto se snažíme každoročně ve spolupráci s fi rmou EKO-
-KOM a.s. (vlastník nádob) a s Technickými službami města Blatné 
vybudovat další místa, především v nové zástavbě a měnit nádoby 
dle potřeby s ohledem na velikost a opotřebení. Od roku 2018 je 
využívána elektronická evidence svozových nádob. V anketě někteří 
z Vás též upozorňovali na nutnost větší motivace občanů třídit odpad. 
V roce 2017 byl spuštěn motivační program města Blatná, do kterého 
se řada z Vás ihned zapojila.  Je potěšující vidět na Vašich poštovních 
schránkách symbol programu.  

Anketní otázka týkající se úprav veřejných prostor města nedala 
jednoznačnou odpověď. Poměrně stejné procento tazatelů upřednost-
nilo tř. J. P. Koubka, parkoviště u Ubytovny, Husovy sady, nám. J. A. 
Komenského, ale doplnili jste i další lokality (např. dětské hřiště Nad 
Lomnicí, okolí sochy Svobody, ul. Topičská, více laviček, rekonstrukce 
„OD Labuť“, odstranění bývalé budovy elektra na sídlišti Nad Lomnicí, 
opravy zchátralých domů v centru města). Jistě jste si všimli úpravy 
nám. J. A. Komenského, kde došlo k vydláždění, vysazení nových 
stromů, umístění nových laviček a odpadkových košů. K výměně mobi-
liáře (stojanů na kola, vývěsních desek, laviček a košů) bude průběžně 
docházet v celém centru města. V roce 2017 město odkoupilo od fi rmy 
Tesla budovu Ubytovny, která se začne v tomto roce rekonstruovat 
na bytový dům. Jakmile bude dokončena rekonstrukce budovy, rádi 
bychom pokračovali úpravou okolí (úprava parkoviště, autobusových 
zastávek, vysázení stromů a další zeleně). V roce 2018 byla podána 
žádost na revitalizaci Husových sadů a parku v ul. Nádražní (naproti 
budově Českých drah). Úpravy ve jmenovaných parcích čítají pře-
devším ošetření stávajících stromů, dosazení nových stromů a keřů, 
úprava cest a vybavení základním mobiliářem. Často slýcháme, že naše 
město je málo rozkvetlé. Doufáme, že oceníte nově rozkvetlou tř. T. G. 
Masaryka, či růžemi osázený prostor u sochy Svobody. Rekonstrukce 
se dočkala ul. Topičská, ul. U Čertova kamene, ul. Dvořákova.

(dokončení na str. 9)
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo

zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

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

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Hledáme: vedoucí /ho sociální služby 
Nízkoprahové zřízení pro děti

a mládež v Blatné
STATION 17 NZDM PREVENT - 0,6 až 

1,0 úvazku (dle dohody)

Jedná se o práci s mládeží a dospívajícími 
v rámci sociální služby.

Požadavky a více informací naleznete 
v záložce „kariéra“ na 

www.prevent99.cz 

Strukturovaný životopis, motivační dopis 
a případné dopisy zasílejte do 

15.9.2018 na email: harant@prevent99.cz

Kontakt: Mgr. Tomáš Harant, 
727 885 787

Hledáme: Sociální pracovník /pracovnice 
pro práci s dětmi a mládeží

STATION 17 NZDM PREVENT v Blatné - 
0,5 až 0,6 úvazku (dle dohody)

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

Požadavky a více informací naleznete 
v záložce „kariéra“ na 

www.prevent99.cz 

Strukturovaný životopis, motivační dopis 
a případné dopisy zasílejte do 

15.9.2018 na email: harant@prevent99.cz

Kontakt: Mgr. Tomáš Harant, 
727 885 787

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
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Oprava chodníku a výstavba parkovacích 
stání na třídě T. G. Masaryka

V průběhu měsíce června a července probíhala oprava chodníku 
na třídě T. G. Masaryka v Blatné (od budovy Policie k provozovně 
cukrárny u Pošty). V rámci oprav došlo také k vybudování 7 parko-
vacích stání, která slouží převážně zákazníkům provozoven v ulici. 
Parkovací místa jsou časově omezena, aby zde neparkovala auta 
po celý den a neblokovala ostatním občanům možnost zaparkovat 
a nakoupit ve zdejších obchodech, příp. navštívit pobočku Pošty. Díky 
parkovacím zálivům dojde i ke zlepšení průjezdnosti ulice, dříve auta 
parkovala u krajnice (i přes to, že zde byly zákazy stání a zastavení) 
a blokovala jízdní pruh.

Přibližně od provozovny zlatnictví byly kamenné obruby rozebrány 
a přeloženy v nové linii, kdy došlo k mírnému zúžení vozovky. Dů-
vodem přeložení obrub je právě stavba parkovacích zálivů, kdy záliv 
a vedle přilehlý chodník musí splňovat určité rozměrové parametry. 
Starý, nevzhledný asfaltový povrch byl nahrazen kamennými deskami 
a povrch parkovišť tvoří zámková dlažba Best Uriko. V rámci stavby 
byl také položen nový kabel veřejného osvětlení a fi rma, která se 
zabývá poskytováním internetu, zároveň provedla pokládku optic-
kých kabelů. Staré lípy byly odstraněny a bude  vysázeno 5 nových 
stromů. Nemohlo jich být bohužel více, protože v rámci platných 
předpisů musí vjezdy na komunikaci, výjezdy z parkoviště, přechody 
či křižovatky splňovat určité rozhledové parametry pro zachování 
bezpečnosti provozu.

V plánu je také oprava chodníku na druhé straně ulice (směrem 
od drogerie k prodejně autodílů), kdy dojde opět k výměně povrchu 
chodníku, příp. k úpravám parkovacích stání aj.

Provedené úpravy usnadní přístup k obchodům a k pobočce Pošty 
a zlepší vzhled příjezdové komunikace do centra města.

Odpočinkové místo u povodňového valu
Někdy bychom se měli zamyslet sami nad sebou, jak se chováme 

a jak vychováváme své děti. I kdyby bylo u altánku košů více, stále 
bude pro některé jedince obtížné udělat krok a vhodit „svůj“ odpad 
do koše.

Kompostárna
V letošním roce zprovozněná blatenská kompostárna již přijala 

přes 350 tun biologicky rozložitelného odpadu. První dovoz odpadu 
proběhl 2. 5. 2018.

Na kompostárnu je přivážena tráva z údržby veřejné zeleně a z kon-
tejnerů rozmístěných po městě. Dále je přijímána tráva z okolních obcí, 
zde je příjem odpadu zpoplatněn.

Tráva je vysypávána do tzv. zakládek (dlouhý pruh vysypaného 
odpadu), zakládky jsou pravidelně skrápěny výluhovou vodou z jímky 
kompostárny. Také je kompost pravidelně překopáván překopávačem.

Z důvodu vytvoření kompostu v co nejvyšší kvalitě je zatím veš-
kerý kompost skladován na ploše kompostárny, kde se nechává zrát. 
Po prokátrování bude kompost hotový. Hlavní využití kompostu bude 
na plochách městské zeleně.

Obsluze kompostárny přidělává práci vytřiďování nevhodného 
odpadu. Prosíme občany, aby do kontejnerů na trávu a bioodpad ne-
vhazovali žádný odpad, který nelze kompostovat. I rostlinné zbytky 
z kuchyně prosíme vysypávejte z igelitových pytlíků.

Dále žádáme občany, aby nevhazovali kompostovatelný odpad 
do popelnic. Tráva, ale i zbytky ovoce a zeleniny do směsného odpadu 
nepatří, vhoďte tento odpad do kontejnerů na trávu a biodpad, my z něj 
vytvoříme kompost, který bude užitečný všem. 

Skládka Hněvkov
Odpad, který občané Blatné a okolních obcí vhodí do popelnic 

a kontejnerů na směsný komunální odpad je odvážen popelářským 
vozem a dalšími nákladními auty na skládku odpadů, která je umístěna 
v katastrálním území Hněvkov u Blatné. Dále je zde přijímán objemný 
odpad (koberce, matrace apod.) z blatenského sběrného dvora, nebo 
např. stavební suť a zemina, takový odpad je využíván jako technic-
ké zabezpečení skládky (např. slouží k překrytí odpadu, které brání 
zápachu a úletům odpadu).

Každoročně je na skládku přijato přibližně 4 000 tun odpadu.
Za prvních šest měsíců letošního roku bylo na skládku přijato 2165 

tun odpadu. Značnou část tohoto odpadu tvoří směsný komunální odpad 
(odpad z popelnic, kontejnerů na sídlišti Lomnice, a také z osad města) 
z Blatné, konkrétně jde o 622 tun.

Zde bychom chtěli občany požádat o nevhazování biologicky roz-
ložitelného odpadu (tráva, zbytky ovoce a zeleniny apod.). do popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad. Z tohoto odpadu dokážeme 
na kompostárně vyrobit užitečný kompost. Na skládku bioodpad roz-
hodně nepatří, rozhlédněte se ve svém okolí, a využívejte kontejnery 
na bioodpad. Bioodpad je samozřejmě také možné vozit na sběrný dvůr.

Ještě doplňujeme odpad odvezený ze sběrného dvora na skládku, 
v prvním pololetí bylo odvezeno 128 t objemného odpadu a 66 t sta-
vební suti.

Odpad na skládce je rozhrnován a především hutněn strojem, který 
se nazývá kompaktor, tento stroj vidíte na přiložené fotografi i. 
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Parní vlaky na Blatensku
Obyvatelé a návštěvníci Blatenska měli v nedávné době možnost 

shlédnout nebo se povozit parními vlaky. Poslední parní lokomotiva 
v pravidelném provozu dojezdila v Blatné s nákladními vlaky napo-
sledy v dubnu 1969, letošní provoz o dvou víkendech za sebou tedy 
představoval „pravidelný“ parní provoz po dlouhých 49 letech. 

Možná někoho ze čtenářů bude zajímat pár hlavních údajů o lo-
komotivě 354.195, která jezdila v čele parních vlaků. Konstrukce 
tohoto typu lokomotivy vznikla ještě ve starém Rakousku, kde výroba 
probíhala v  letech 1913 až 1915 a bylo vyrobeno 55 strojů. Po vzniku 
samostatného Československa v r. 1918 převzaly ČSD do svého stro-
jového parku celkem 15 lokomotiv tohoto typu. Po skončení I. světové 
války se ve výrobě lokomotiv dále pokračovalo jak v Rakousku, tak 
nově i v Československu, a to v lokomotivkách Škodových závodů 
v Plzni, První českomoravské strojírně v Praze a ve strojírně Breitfeld 
& Daněk ve Slaném. Zpočátku v původním provedení s minimem 
úprav, později došlo k řadě významných inovací. Výroba v malých 
sériích skočila až v roce 1941, celkem bylo u nás vyrobeno 219 strojů.

Lokomotivy byly u ČSD označeny 354.101 až 354.1234. Co vlast-
ně toto označení znamená? Jsou v něm zakódovány hlavní technické 
údaje lokomotivy. 

První číslice udává počet hnacích dvojkolí (u motorových a elek-
trických lokomotiv), u parních lokomotiv je hnací dvojkolí jen jedno, 
a sice to, na které je přenášena hnací síla od pístu parního stroje 
pomocí ojnice, tudíž u parních lokomotiv tato číslice znamená počet 
spřažených dvojkolí, ta jsou mezi sebou a s hnacím dvojkolím spřažena 
pomocí spojnic)

Druhá číslice udává maximální rychlost tak, že k ní připočteme 
číslici 3 a vynásobíme deseti

Třetí číslice udává nápravovou hmotnost tak, že k ní připočteme 10
První 3 číslice jsou označením řady (tedy základního typu), násle-

duje tečka a první číslice za tečkou je tzv. konstrukční skupina (0 až 9). 
V řadě případů totiž existovaly lokomotivy se shodnými základními 
technickými parametry, ale byly jiné konstrukce. Aby se odlišily, byla 
jim udělena jiná konstrukční skupina. 

Další skupina číslic (2 nebo 3 číslice) udávají vlastní pořadové číslo 
lokomotivy tak, jak byly postupně zařazovány do evidence. 

354.195 tedy znamená:
3 = 3 spřažená dvojkolí
(5 + 3) x 10 = nejvyšší rychlost 80 km/hod
4 + 10 =  nápravový tlak 14 tun
1 = konstrukční skupina 1 (celkem bylo u řady 354 9 konstrukč-

ních skupin)
95 = 95. lokomotiva této řady u ČSD
Za tento originální způsob označování lokomotiv, které se používa-

lo od roku 1921 až do poměrně nedávné doby, vděčíme Ing. Vojtěchu 
Kryšpínovi,  konstruktérovi a později vrchnímu řediteli lokomotivky 
ČKD. V dnešní době se již toto označování nepoužívá, tak jako 
ve všech oborech lidské činnosti převzala vládu digitalizace a proto 

se používá 12místné mezinárodní číselné označení všech železničních 
vozidel. 

Železničáři svým lokomotivám dávali různé přezdívky. Lokomoti-
vám 354.1 se přezdívalo „všudybylka“ (neboť tento typ byl používán 
téměř na celém našem území) nebo také „bolševik“ (neboť ti byli 
také všude). Navzdory tomu je zajímavé, že na blatenských tratích 
tento typ lokomotivy nikdy nejezdil, ani v širším okolí. Nejbližší tratí, 
kde lokomotivy 354.1 zajišťovaly dopravu osobních vlaků, byla trať 
Tábor – Písek – Ražice.

Jelikož mám k lokomotivě 354.195 osobní vztah, dovolte mi, abych 
uvedl ještě několik okolností, které způsobily, že lokomotiva zůstala 
zachována. Mládí jsem prožil v Blatné a stále se cítím být Blateňákem. 
Zajímal jsem se o historii techniky, především železnice. Proto jsem 
nebyl nikdy spokojen s činností Národního technického muzea, které 
chtělo pro budoucnost zachránit a ve svých prostorách vystavovat pou-
ze několik málo železničních vozidel, ačkoliv Československo patřilo 
ke světové špičce v jejich vývoji a výrobě. Proto, když jsem nastoupil 
po skončení školy a základní vojenské služby do lokomotivního depa 
v České Třebové a záhy jsem zjistil, že se v České Třebové ustavil 
výbor pro zřízení Železničního skanzenu, který měl pomoci zachovat 
to, co Národní technické muzeum zachovat nechtělo, ihned jsem se 
s lidmi v tomto výboru spojil. Věděl jsem, kde se ještě nacházejí 
poslední zástupci kdysi početných typů železničních vozidel, které 
dočasně unikly plamenům autogenu. Začalo objíždění jednotlivých 
lokalit včetně někdy obtížného vyjednávání, vše samozřejmě pouze 
ve vlastním volnu. Výsledek se dostavil – postupně jsme získali téměř 
70 historických vozidel a jiných technických zařízení, v řadě případů 
šlo o opravdové vraky. Měli jsme k dispozici i pozemek, kde měla 
být vozidla vystavena, část sbírky tam již byla převezena. Ovšem 
bylo to ve druhé polovině 70. let, takže takové činnosti tehdejší no-
menklaturní kádry příliš nepřály. Došlo k tomu, k čemu muselo dojít. 
Byli jsme jedním z odborů tehdejšího Kulturního domu železničářů, 
ovšem naše činnost, kdy jsme shromažďovali exponáty těžké několik 
desítek tun, nemohla být srovnatelná s činností hudebního kroužku, 
kroužku šachistů nebo kroužku loutkového divadla. A tak aby vedoucí 
představitelé měli klid k budování světlých zítřků, činnost skanzenu 
zrušili. Poté přijeli zástupci Národního technického muzea, vybrali si 
několik málo exponátů do svých sbírek a o ostatních se vyjádřili, že 
je nechtějí, nebo jsou údajně neopravitelná a že jich je pro ně moc.  
Ovšem i v této situaci se na nás štěstí trochu usmálo. Shodou okolností 
se mým slovenským přátelům podařilo přesvědčit tehdejší mocipány, 
aby na Slovensku vznikla obdobná sbírka, jakou mělo Národní tech-
nické muzeum v Praze. Velká část naší sbírky tedy byla odvezena 
na Slovensko, kde pomohla vytvořit sbírku dnešního MDC (Muzejně 
dokumentační centrum Železnic Slovenské republiky). V té době 
vznikalo uvědomění o potřebě zachránit poslední zbytky historické 
železniční techniky i v řadě železničních služeben. Češi vždy dokáží 
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najít nějakou cestu, po níž se dají různé zákazy nebo nepřející situace 
obejít. Část vozidel převzaly tehdy vznikající svazácké organizace. 
Starší čtenáři jistě pamatují SSM (Socialistický svaz mládeže) a BSP 
(brigáda socialistické práce). Takže pod rouškou těchto organizací 
přešla část sbírek do jednotlivých lokomotivních dep, kde se brigádní-
kům podařilo převzaté exponáty postupně uvést do vystavovatelného 
stavu a byly většinou postaveny na pomník, zdobící vchod do příslušné 
služebny. Jednak to byl skutečně dobrý skutek a jednak svazáci nebo 
členové BSP mohli vykazovat činnost, která na rozdíl od té tehdy 
běžné byla smysluplná. Postupně se dokonce podařilo některá z kdysi 
„neopravitelných“ vozidel uvést do provozního stavu, takže je nyní 
můžeme jak v ČR, tak na Slovensku vídat při jízdách historických 
a nostalgických vlaků. Např. obě lokomotivy, které vezly slavný 
Wintonův vlak Praha –Londýn na českém úseku z Prahy do Furth im 
Wald, pocházejí ze sbírky skanzenu. 

A jakou souvislost to všechno má s lokomotivou 354.195?  Tato 
lokomotiva dojezdila ve druhé polovině 70. let v depu Letohrad. kde 
vozila osobní vlaky z Ústí nad Orlicí přes Letohrad a Králíky do Štítů. 
Po odstavení z provozu byla získána do sbírek skanzenu, ale protože 
se tak stalo těsně před zákazem naší další činnosti, nikdy do České 
Třebové nedojela a zůstala odstavená v depu v Chocni. Po nějakém 
čase se jí ujala svazácká organizace depa v Ústí nad Labem, kde byla 
lokomotiva uvedena do vystavovatelného stavu a umístěna na po-
mník před vchodem do depa. Tak tomu bylo až do období po něžné 
revoluci. V 90. letech byla z pomníku sejmuta a s přispěním velkého 
množství brigádnické práce bývalých svazáků a dalších nadšenců 
znovuzprovozněna. Stala se majetkem spravovaným nově zřízeným 
DHV (depo historických vozidel) v Lužné u Rakovníka (nyní Centrum 
historických vozidel)  a odtud vyjíždí, aby vozila nostalgické vlaky 
v celé České republice.

Jsem rád, že původní záměr skanzenu, tj. zachovat historickou 
železniční techniku pro poučení a potěšení příštím generacím se přes 
všechny peripetie nakonec podařilo naplnit a jako Blateňák jsem 
dvojnásobně potěšen, že tuto možnost měli i obyvatelé a návštěvníci 
Blatenska.

Bohumil Pokorný

O Blatnou mají včelaři stále zájem
Koncem června bylo po úspěšném studiu a složení závěrečných 

zkoušek vyřazeno 28 absolventů dálkové formy učebního oboru Včelař 
v SOU Blatná. Letos absolventi kromě výučního listu obdrželi sklenici 
pastovaného medu od včel, na kterých se dva roky učili včelařit. Med 

vytočili a napastovali studenti prvního 
ročníku.  Většina absolventů studium 
ukončila s vyznamenáním. Loučení 
bylo trochu smutné. Končí zkoušení, 
napětí před testy a obavy, jak uspěji 
před zkušební komisí. Naproti tomu 
zůstávají navázaná přátelství, výborná 

parta a získané kontakty nejen včelařské.
Letos se ve Středním odborném učilišti v Blatné zásadně vybavila 

medárna. Byla sestavena linka s odvíčkovacím zařízením a medome-
tem s horizontální osou otáčení. Zprovoznilo se pastovací  a stáčecí 
zařízení. Studenti tak mohou obsluhovat zařízení, které splňuje kapa-
citní možnosti středního a většího včelařského provozu.

Studenti dvouletého dálkového studia oboru Včelař jsou staří/mladí 
a ze všech koutů ČR. Podmínkou přijetí je pouze ukončené střední 
vzdělání jakéhokoliv směru. A tak ve školních lavicích o víkendu 
každý měsíc zasedne např. vyučený elektrikář vedle inženýra chemie. 
Všechny ale spojuje touha získat v oboru včelařství znalosti, dovednosti 
a seznámit se s nejnovějšími poznatky a trendy oboru. Na druhé straně 

je to i velká propagace Blatné a okolí. Studentům se zde líbí a rádi se 
nejen do školy vrací. 

Kdo má zájem o studium oboru včelař, tak informace najde 
na www.soublatna.cz/dalkove-studium. Podmínky přijímacího řízení 
při školní rok 2019/2020  budou vyhlášeny v lednu 2019.  

Petr Texl, třídní učitel, Černívsko

Milan Čaloun před zkušební 
komisí

Každý absolvent dostal 
pastovaný med 

Odvíčkovací a vytáčecí  linka medných 
plástů v SOU Blatná

Absolventi oboru Včelař z Blatné 2018

Pracovní místo 
Policie České republiky, Územní odbor Strakonice přijme 

nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit útvary 
ve strakonickém okrese a doplnit počty příslušníků ve výkonu 
služby.  Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR 
starší 18-ti let, bezúhonní, kteří ukončili studium maturitní 
zkouškou, případně výučním listem.  Další podmínkou pro 
přijetí je dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav uchazeče.  

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, 
stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu, řadu sociálních 
a dalších výhod, mezi ně patří 6 týdnů dovolené, zdravotní 
péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní pojištění, 
rekreační pobyty a další. Po úspěšném ukončení základní 
odborné přípravy (12 měsíců) je plat 26 290 korun a po zku-
šební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový příspěvek 
ve výši 75 000 korun. 

V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice tel.: 974 237 400 (724 250 841), 
kde vám budou poskytnuty další informace týkající se poli-
cejní služby nebo na e:mail adrese:

jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz. 
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Mezinárodní tábor 
mládeže 2018

29.7. – 4.8. mělo možnost 15 teenagerů 
z Blatné a okolí jet na tábor spolu s německými 
kamarády z partnerského města Vacha. Někteří 

se znali dobře, takže se na sebe těšili, a proto úsměvy byly vidět už 
od první chvíle. V neděli v odpoledních hodinách jsme se ubytovali 
v Envicentru Podbranský mlýn v Horažďovicích. Tábor jsme zahá-
jili společným výjezdem na koloběžkách. Po večeři jsme hráli různé 
seznamovací hry. Na pondělí byla naplánovaná GPS fotohledačka 
a odpoledne česko-německé sportovní klání v neobvyklých disciplí-
nách. Největší zážitky však čekaly na mládežníky v Praze. Návštěvu 
hlavního města jsme zahájili únikovou hrou v Questerlandu, kde si 
všichni procvičili nejen bystrou mysl, ale i angličtinu. Poté, co jsme vše 
vyluštili a unikli např. z banky, jsme shlédli na Prahu ze Žižkovské věže 

a užili si klimatizovaných prostor ve výšce 93 m. Den plný zážitků jsme 
zakončili návštěvou neviditelné výstavy na Karlově náměstí. Zde jsme 
si uvědomili, jak těžké je žít bez zraku. I přes velká horka jsme zvládli 
vše na jedničku. Středeční den probíhal na Otavě. Zapůjčili jsme si 6 
raftů a vyrazili ze Sušice až do Horažďovic. Sjíždění Otavy sice občas 
připomínalo pěší turistiku, ale jinak to byl krásně strávený slunečný 
den. Ve čtvrtek jsme soutěžili v jazykově-sportovních hrách. Českým 
dětem šla německá slovíčka docela dobře, ale ani němečtí účastníci se 
nenechali zahanbit a s češtinou se statečně poprali. Odpoledne jsme si 
vyrobili na památku odznaky a klíčenky a proběhl tradiční fotbalový 
turnaj. Večer jsme se šli zchladit do místního aquaparku. V pátek 
jsme si zabalili kufry a opustili Horažďovice. Byl naplánován výlet 
do Písku a přejezd do Blatné. V Písku jsme si prohlédli centrum a pak 
hráli laser game. V pozdních odpoledních hodinách jsme se ubytovali 
na internátu SOŠ a večer šli hrát kuželky. V blatenské kuželně jsme 
zhodnotili průběh tábora a rozloučili se. V sobotu dopoledne jsme 
německým kamarádům zamávali a se slovy „bis nächstes Jahr“ se 
těšili na další setkání. 

Chtěla bych tímto poděkovat druhé skvělé vedoucí Radce Červen-
kové a všem účastníkům za jejich pozitivní přístup a dobrou náladu, 
která přispěla ke zdárnému průběhu tábora.

Tato akce byla dotována z několika zdrojů. Největší fi nanční podíl 
poskytl Česko-německý fond budoucnosti (68.000 Kč). Další příspě-
vek jsme získali od Jihočeského kraje (20.000 Kč). Velké díky patří 
Městu Blatná za další fi nanční pomoc. Velmi děkuji paní Hoštičkové 
za pomoc při získávání grantů a paní D. Malečkové za pomoc při 

Zámek Blatná

S platností od tohoto srpna až do konce sezony, bude během víkendů 
zpoplatněn vstup do zámeckého parku částkou 25 Kč. Ke každé vstupence 
obdržíte zdarma sáček krmení pro daňky. Děti do šesti let a osoby se zdravot-
ním postižením mají vstup zdarma. Po tuto dobu bude vstup do parku možný 
pouze přes nádvoří.

Toto symbolické vstupné zavádíme s dobrým úmyslem, s ohledem na ne-
zbytnou péči o park.

Výtěžek ze vstupného bude použit na každodenní úklid a údržbu zámec-
kého parku,ve prospěch zvěře. Naším cílem vždy bylo a je, zajistit, aby byl 
park udržovaný, o zvěř dobře postaráno a aby si každý návštěvník mohl užít 
návštěvu zámku Blatná.

Zámek Blatná je v soukromém vlastnictví a jeho majitelé se již 25 let zabývají 
obnovou zámku a jeho okolí a zasadili se o to, aby mohl být přístupný veřejnosti.

Ať už jdete na krátkou procházku, nakrmit daňky, na prohlídku zámku nebo 
na některou z našich akcí, vždy se snažíme o to, abyste si toto krásné a kulturní 
prostředí mohli vychutnat.

Dosud jsme z externích fi nančních zdrojů získali pouze příspěvek na obnovu 
fasády Rejtova paláce, za který vděčíme Ministerstvu kultury. Všechny další 
práce (především údržba parku, který je nejenom kulturní památkou, ale rovněž 
součástí soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000) jsou fi nancovány 
ze vstupného do zámku a převážně z vlastních zdrojů majitelů zámku.

Toto vstupné se nebude týkat členů rybářského svazu. Pro ně i nadále platí 
volný vstup ke břehům zámeckého rybníku. Prosíme, ukažte svoji rybářskou 
průkazku u vstupu do parku a budete mít i nadále volný vstup.

Vstup bude volný také po dobu konání Blatenské pouti a park bude pří-
stupný ze všech směrů.

Paní Jana Germenis-Hildprandt s rodinou se poslední dvě a půl desetiletí 
věnovala tomu, aby byl zámek a park přístupný veřejnosti, stará se o chov 
zvěře a propaguje kulturu a historické dědictví v Blatné. V této činnosti budeme 
pokračovat i nadále a chtěli bychom poděkovat všem přátelům zámku, kteří sdílí 
naši vizi.                          J.G., Zámek Blatná

správném zúčtování. Vážíme si této podpory a doufáme, že i nadále 
bude naše město tyto aktivity podporovat. 

Příští rok by se měl tábor ve stejném termínu konat v Německu. 
Možná se dokonce podaří obnovit spolupráci tří zemí a tábora se zú-
častní i mládež z Francie (z partnerského města Sargé-les-Le Mans). 
Doufejme, že to vyjde! Kommst du mit?

Jana Španihelová
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Pěstouni, osvojitelé i zájemci o náhradní rodinnou péči 
mají díky PREVENTU svá klubová setkávání

Získat informace a setkat se s ostatními náhradními rodiči 
nebo se zájemci o pěstounství, to je hlavní smysl klubových 
setkávání, která začal organizovat ve Strakonicích a v Českých 
Budějovicích PREVENT 99 z.ú.

Setkání se mohou účastnit lidé, kteří už mají dítě ve své péči, 
ale také všichni, kteří se o náhradní rodinnou péči teprve zajímají. 

„Kluby jsou jedinečnou příležitostí k neformálním setkáním 
a výměně dosavadních zkušeností s procesem získání dítěte do péče, 
či s příchodem dítěte do rodiny a s jeho výchovou. Smyslem spo-
lečných setkávání jsou diskuze na různá témata s ostatními zájemci 
o náhradní rodinnou péči. Jsme rádi, když naše kluby navštíví noví 
zájemci a zpestří naše setkání svými zkušenostmi nebo jen otázka-
mi,“ říká klíčová pracovnice a lektorka Mgr. et Mgr., Bc. Erika 
Jarošová.

Žadatelé o pěstounskou péči, osvojení a osvojitelé mají díky 
nim možnost setkávat se s lidmi s podobnými zájmy, potřebami 
nebo prostě jen sdílet své každodenní starosti. Účastníci se mohou 
na klubových setkáních sejít se zkušenými odborníky na náhradní 
rodinnou péči, včetně psychologa a psychoterapeuta se zaměřením 
na diagnostiku a terapii poruch citové vazby u dětí v náhradní 
rodinné péči.  

Během setkání je možné zajistit pro zájemce i hlídání dětí. 
Náhradní rodinná péče PREVENT nabízí podporu a pomoc 

pěstounům žadatelům o pěstounskou péči formou poradenství, 
asistence a doprovázení, vzdělávání i terapie. Působí v celém Ji-
hočeském kraji. Klubová setkávání se budou konat v kancelářích 
ve Strakonicích (Bavorova 24) a v Českých Budějovicích (Seno-
vážné nám.9 – Dům služeb).

Projekt Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji je 
podpořen MPSV z dotačního programu Rodina.

Kateřina Malečová Suková, PREVENT 99 z.ú.

Vážení spoluobčané (pokr. ze str. 3)
V roce 2018 bude dokončena další etapa úprav chodníků a par-

kovacích míst na tř. T. G. Masaryka, v následujícím roce se počítá 
s dokončením chodníku od Mototechny směrem do centra. Celá 
komunikace má nově osvětlené přechody pro chodce a snad Vás 
potěšíme, že po dokončení všech úprav se plánuje nové vánoční na-
svícení, a to včetně budovy radnice.  Na sídlišti Nad Lomnicí budou 
v roce 2018 upravena svozová místa na tříděný odpad a vybudováno 
víceúčelové sportovní hřiště v prostoru za kotelnou. Vnitroblok sídliště 
bude upraven s přihlédnutím k potřebám obyvatel sídliště (vysazení 
stromů, parkovací místa, hřiště pro nejmenší).  V odpovědích jste dále 
požadovali např. opravu bývalého „OD Labuť“, domů  na nám. Míru, 
v ul. Na Příkopech, či odstranění budovy bývalého elektra na sídlišti 
Nad Lomnicí, bohužel tyto objekty nejsou ve vlastnictví města a není 
možné na jejich údržbu vynakládat obecní fi nanční prostředky.

Anketní otázky byly též zaměřeny na oblast kultury a cestovní ruch. 
Uváděli jste požadavky na doplnění informačních panelů a směrovek 

pro turisty. Ve městě byly doplněny informační panely s mapami Blat-
né, stejně jako směrovky. Cestovní ruch má ve své náplni příspěvková 
organizace města Centrum kultury a vzdělávání Blatná, stejně jako 
pořádání kulturních akcí. Pokud máte výhrady či podněty je nejlepší 
možností prodiskutovat vše osobně s pracovníky zmiňované organizace 
na setkání Káva s CKVB, které probíhá každou první středu v měsíci 
a je vždy avízované v kulturním kalendáři. 

Nabídku osobních setkání  se mnou či panem místostarostou 
není snad ani potřeba zmiňovat. V uplynulých téměř čtyř letech nás 
navštívilo mnoho blatenských občanů a pro nás oba to byla příležitost 
konstruktivně problémy řešit a hledat konkrétní východiska.

Přeji Vám příjemný zbytek léta.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města 

Vážení spoluobčané
Pravděpodobně jste si mohli všimnout, že Městská policie Blatná 

má díky dobré spolupráci se společností E.ON ČR s.r.o. opět zapůjčený 
elektroskútr značky E.ON E-max. Tento dopravní prostředek máme 
zapůjčený od měsíce červenec do konce měsíce září 2018. Tento skútr 
využíváme jak ke kontrolní činnosti ve městě Blatná, tak ke kontrole 
blatenských osad. Velkou výhodou jsou ekologický provoz s minimál-
ními dopady na životní prostředí (nezatěžuje hlukem ani zplodinami), 
tak ekonomický provoz. Na jedno nabití, které trvá 4-6 hodin, skútr 
ujede až 100 km při maximální rychlosti 
60 km/h. Velkou výhodou je jeho obrat-
nost v městském provozu při velmi solidní 
rychlosti a jak bylo psáno, s minimálními 
provozními náklady. 

Z oblasti elektromobility můžete více 
zjistit na ww.ecofuture.cz/elektromobilita.

Na základě uvedených velmi dobrých 
zkušeností s používáním tohoto dopravního 
prostředku jedná Městská policie Blatná se 
zástupci města Blatná o zakoupení podob-
ného dopravního prostředku, aby bylo možno ho využívat i více než 
tři měsíce v roce na základě zapůjčení.

Roman Urbánek - vedoucí strážník 

Městská policie Blatná hledá nové strážníky
Hledáme zájemce o práci u Městské policie.  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 18 let
- Prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti
- Zdravotní způsobilost k výkonu povinností
- Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pracovní náplň bude výkon funkce strážníka městské policie v souladu 
se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění. 

Bližší informace podá vedoucí Městské policie Roman Urbánek – tel. 
724 726 602, nebo starostka města Blatná – Bc. Kateřina Malečková. 
Pro případné zájemce  nabízíme možnost získání služebního bytu.  

Vyjádření fi rmy Arriva Střední Čechy k článku p. Korcové 
„Autobusové spojení Blatná-Praha“, zveřejněnému v posled-
ním čísle Blatenských listů
Autobusové spojení Blatná – Praha je zajišťováno linkou 143443 
Praha-Příbram-Blatná spojem v 5:30 hod. z Blatné.
Tento spoj 5.6.2018 nejel z důvodu poruchy autobusu, resp. 
náhradní vůz z časových důvodů neobsloužil zastávky z Blatné 
do Uzeniček.
Tímto bychom se chtěli cestujícím na neobsloužených zastávkách 
omluvit.
V článku paní Korcová varuje cestující, aby se na tento spoj ne-
spoléhali. K tomu pouze dodáváme, že se jedná o jediný výpadek 
za poslední dva měsíce. 13.6.2018 spoj jel.

Ing. Ladislav Češka, referent obchodu
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 
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ulturní  kalendář

17. 8. PÁTEK | 20:00 |
ANČA BAND
Pod sokolovnou

18. + 19. 8. SO + NE
BLATENSKÁ POUŤ
53. TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA DROB-
NÉHO ZVÍŘECTVA
Areál u chovatelů, nábřeží Dukelské
18. 8. | 8:00 – 18:00 | + 19. 8. | 8:00 – 17:00 |
V sobotu zahraje od 10:00 Starošumavská 
pětka, v neděli pak od 9:00 Doubravanka.
21. BLATENSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Zimní stadion
18. 8. SOBOTA 
10:00 – 17:00 | K – BAND pana Klímy
20:00 – 3:00 | AVENGERS
23:00 | OHŇOSTROJ
Vstupné 100 Kč od 18:00
19. 8. NEDĚLE 
10:00 – 17:00 | ČEJKA BAND
Vstup zdarma

19. 8. NEDĚLE | 16:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY
Hospoda U Datla
Koncert

24. + 25. 8. | 20:00 |
ZLOČIN NA ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
Noční oživené prohlídky
Vstupné dospělí / děti – 200 / 100 Kč.
Rezervace na tel.: 383 422 934

25. 8. SOBOTA | 21:30 |
LETNÍ KINO – Bílá paní
Kavárna V Podzámčí

26. 8. NEDĚLE | 19.00 |
HOST BLATENSKÝ LISTŮ:
BŘETISLAV TUREČEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Novinář a expert na Blízký východ Břeti-
slav Tureček nabídne pohled do zákulisí 
argumentační války v židovsko-arabském 
konfliktu.

30. 8. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
SENIORSKÉ HRÁTKY 2018
Divadelní sál sokolovny
Pořádá Město Blatná a Jihočeský kraj
 „Seniorské hrátky 2018“ je akce se zá-
bavným programem, která je primárně 
zaměřena na informování veřejnosti o po-
třebách seniorů, podporu lepšího obrazu 
seniorů ve společnosti a v neposlední řadě 
o potřebě naší společnosti více se zabývat 
stárnutím. Vám všem trochu dříve naroze-
ným se představí i projekt Senior Pas, kte-
rý přináší svému držiteli celou řadu slev a 
výhod.
Kulturní program přinese také přednášky, 
jež se tematicky vztahují k výročí sta let 
vzniku republiky.
Vyvrcholením celé akce bude navíc vy-
stoupení šarmantního a nestárnoucího 
baviče a zpěváka Josefa Laufera!
V rámci doprovodného programu se rov-
něž dozvíte řadu informací o významu 
zdravotní prevence civilizačních chorob u 
seniorů, můžete si nechat změřit množství 
glukózy v kapilární krvi, či krevní tlak, a to 
vše bude samozřejmě doplněno i o pora-
denství.
Vstup na akci je zdarma.

31. 8. PÁTEK | 19:00 |
CESTA DO HOLLYWOODU – TO NEJ-
LEPŠÍ ZE SVĚTA FILMOVÉ HUDBY
Nádvoří zámku Blatná
Pořádá zámek Blatná
Symfonický orchestr Donau Philharmonie 
Wien přednese známé melodie z filmů, 
které zaznamenaly poslední tři generace 
diváků, mj. Piráti z Karibiku, Schindlerův 
seznam, Hvězdné války, Doktor Živago, Fo-
rrest Gump a další.
Vstupné 200 Kč.
Více informací na www.zamek-blatna.cz / 
info@zamek-blatna.cz / 383 422 934.

2. 9. NEDĚLE | 13:30 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
Husovy sady (v případě nepříznivého po-
časí se převážná část akce uskuteční ve 
velkém sále KCAŽ)
14:00 pohádka Pes a drak – divadlo 
100opic

16:00 exhibice cvičených dravců – sokol-
nictví p. Vondrušky
Po celou dobu pro vás bude připraven bo-
hatý doprovodný program. Workshop ate-
lieru Gháta – „papírový tyjátr“, slackline, 
žonglování, origami, relax koutek a mnoho 
dalšího.
Přijďte se s námi rozloučit s létem
Vstupné dobrovolné 

22. 8. STŘEDA | 20:00 |
JAN PALACH
Drama | Česko 2018 | 124 min. | mládeži do 
12 let nevhodný

24. 8. PÁTEK | 20:00 |
MISS HANOI
Krimi / drama | Česko / Slovensko 2018 | 90 
min.

29. 8. STŘEDA | 19:00 |
HOTEL TRANSYLVANIA 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný / komedie / rodinný | USA 2018 
| 97 min.

2. 9. NEDĚLE | 15:00 |
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / akční / dobrodružný | USA 
2018 | 118 min. | mládeži přístupný

 Akce

ŠK ŠNECI BĚLČICE

 Kino

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ  KAMERA, KLAPKA, JEDÉM...!

25. 8. SOBOTA | 21:30 |
LETNÍ KINO – 
BÍLÁ PANÍ
Kavárna V Podzámčí
Na Příkopech 183, Blatná
Vstupné dobrovolné
V případě nepříznivého počasí 
se akce nekoná

26. 8. NEDĚLE | 17:00 |
DERNISÁŽ S KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKOU
Městské muzeum Blatná
Náměstí Míru 212, Blatná
Přijďte společně zavzpomínat na všechna filmová 
natáčení na Blatensku. Komentovanou prohlídku vý-
stavy uvedou několika scénkami blatenští ochotníci.
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STŘEDA 
| 18:30 - 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 

ČTVRTEK 
| 17:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna KCAŽ
Lektorka: Marie Frouzová
50 Kč / lekce 
| 18:00 |
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Malá klubovna KCAŽ
Lektorka: Marie Frouzová
50 Kč / lekce 

PRO DĚTI 
po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

1.– 26. 9. 
JAKÉ BYLO LÉTO – SOUTĚŽ O NEJ-
HEZČÍ OBRÁZEK
Vytvoř a pojmenuj obrázek na téma „Jaké 
bylo léto“. Své dílo odevzdej v knihovně do 
26. září. V říjnu proběhne hlasování o ten 
nejzajímavější obrázek a výherce s nejvíce 
hlasy odměníme.

Připravujeme na září

13. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
CERMAQUE
Kavárna KCAŽ
Cermaque je umělecké jméno básníka a 
písničkáře Jakuba Čermáka, který v Blatné 
vystoupí s koncertním čtením ze své knihy 
Středohoří. Do současnosti vydal 4 básnic-
ké sbírky, knížku pro děti „Do vesmíru!“, 
která získala ocenění 3. nejkrásnější dětská 
kniha roku 2017, a devět studiových alb, 
dvě předposlední alba byla nominována 
na cenu Anděl v kategoriích Alternativa a 
Folk. 
Vstupné 60 Kč / 30 Kč (ZTP, studenti, senioři)

17. a 24. 9. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
KURZ SEBEOBRANY
Velká klubovna KCAŽ
Necítíte se bezpečně? Chcete to změnit? 
Pak určitě přijďte. 
Instruktorem je Jakub Viták, držitel černé-
ho pásu druhého stupně v bojovém umění 
Allkampf-Jitsu, několikanásobný mistr a 
vicemistr ČR, dvojnásobný vicemistr Ev-
ropy. Pomocným instruktorem bude jeho 
bratr Filip, také s mnohaletou praxí v bo-
jových uměních.
Série 10 lekcí, termíny budou vždy upřes-
něny, cena 1000 Kč / osoba / kurz
Přihlášení je možné prostřednictvím emai-
lu kalousova@ckvb.cz.

Pravidelné akce v KCAŽ od září 2018 
PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá STP Blatná

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

ČTVRTEK | 17:00 – 18:15 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1 200 Kč
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 

168, Radoslav Nahálka.
Kapacita kurzu je omezena na max. 20 
účastníků.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ 

| 15:00 - 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Alena Marhavá
70 Kč / lekce
| 17:00 - 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO PO-
KROČILÉ
| 18:00 - 19:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZAČÁ-
TEČNÍKY
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce

 Knihovna

 Komunitní centrum
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TVOŘIVÉ ATELIÉRY

8. 9. | SOBOTA
MALOVÁNÍ V PLENÉRU 
s Lenkou Pálkovou 
9:00 - 14:00 | MRAČOV
Cena kurzu 200 Kč

ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
6. 9. ŠPERKOVÁNÍ S JANOU HALLÓ | šité 
šperky
13. 9. SOCHAŘSTVÍ S JITKOU KŘIVANCO-
VOU
20. 9. LINORYT S VERONIKOU TESKOVOU
Přihlásit se můžete prostřednictvím emai-
lu: kalousova@ckvb.cz

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA.

8. 6. - 26. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAMERA, KLAPKA, JEDÉM...!
Městské muzeum Blatná
Výstava o filmech točených na Blatensku
Bílá paní, Šíleně smutná princezna, Čest 
a sláva. Pro tyto a mnohé další známé i 
zapomenuté filmy si filmaři vybrali právě 
Blatensko. Přijďte objevit zábavnou for-
mou zákulisí vzniku všech těchto filmů.

26. 8. NEDĚLE | 17:00 |
DERNISÁŽ S KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKOU 
Přijďte společně zavzpomínat na všechna 
filmová natáčení na Blatensku. Komento-
vanou prohlídku výstavy uvedou několika 
scénkami blatenští ochotníci.

3. 7. – 28. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
OBRAZ A SLOVO
KCAŽ
Výstava fotografií skupiny GM10, doplně-
ných poezií Zdeňka Jiráska
Fotoskupina Spektrum Blatná v galerii 
fotografie v Komunitním centru aktivního 
života uvádí výběr z díla fotografů sdruže-
ných ve skupině GM10.  Autorská kolekce 
je doplněna básněmi východočeského au-
tora Zdeňka Jiráska.
Výstava potrvá do 28.9. 2018. Otevřeno 
úterý – pátek 9:00 – 18:00

1. 8. – 30. 9. 
OLDŘICH ŠKÁCHA – SRPEN 1968
Ulice Na Příkopech
Unikátní soubor fotografií z prvních dnů 
okupace Československa v srpnu 1968 od 
reportážního a dokumentárního fotogra-
fa Oldřicha Škáchy (1941 – 2014), který je 
známý především portréty významných 
představitelů československé a české kul-
tury, disentu a exilu.

25. 8. SOBOTA | 18:00 |
KAMFO V INDII
Sokolovna Blatná, předsálí kina
Vernisáž a komentovaná prohlídka foto-
grafií členů fotoklubu Kamfo, kteří se vy-
dali fotografovat do Indie.

KAMILA BERNDORFFOVÁ – INDICKÉ 
ELEMENTY ANEB Z MÉHO ARCHIVU
Kavárna Železářství U Šulců
Soubor černobílých analogových fotografií 
zvětšovaných klasickým procesem v tem-
né komoře.

KLÁRA JÁNSKÁ – OBRAZY
Kavárna Železářství U Šulců / Galerie Pod 
drakem 

17. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
MLÝNY
Divadelní sál blatenské sokolovny
Kultovní představení a nejúspěšnější dra-
ma divadla SKLEP, volně na motivy hry 
Václava Havla a Karla Bryndy Život před 
sebou. Věčný konflikt dobra a zla, pravdy 
a lži, svědomí a morálky v každém z nás, a 
to vše v zeleném, neboť tento příběh vidě-

ný monoklem nemilosrdného humoru se 
odehrává v malé vojenské posádce kdesi 
v Čechách na pozdadí tuhé totality konce 
padesátých let.
Režie: Jiří Burda
Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David 
Vávra/Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, 
Ondřej Trojan, František Váša, Milan Štein-
dler, Zdeněk Marek, Petr, Koutecký, Monika 
Načeva/Hana Pafková.

 Výstavy

Divadlo SKLEP 

MLÝNY
Kultovní představení a nejúspěšnější drama divadla SKLEP, volně 
na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou.

Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

17. 9. PONDĚLÍ | 19:00 | 
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

 Těšte se
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SDH Hajany a Obec Hajany 
 

po ádají dne 1. zá í 2018  
od  15 hod 

 
 
 

 
Pro malé i velké jsou p ipraveny zajímavé hry a sout že! 

 
 

 
 

LNÁ SKÉ JI INY 

V Buzicích se hasičstvo o letních prázdninách 
drží zásady „Ať se mládí vydovádí!“

Buzice - I o letních prázdninách není od věci dopřát dětem trochu 
organizace. Nemusí jít nutně hned o tábory se striktně stanoveným 
řádem. Také na malé vesnici lze uspořádat zábavnou akci, která odpoutá 
předškoláky a školáky od jejich věčných mobilů, tabletů, notebooků…. 
V Buzicích u Blatné mají skvělou partu lidiček, která tohle považuje 
za jakousi svou „stavovskou čest“. Jedná se o dobrovolné hasiče a ha-
sičky. A oni si dobře pamatují, že jejich předchůdci věnovali právě jim 
mnoho volného času, aby pomohli škole a rodině uplést dnes dospělé 
generaci všestranně rozmanitý „čas her a malin nezralých“. V této 
tradici pokračují, i když doba pokročila někam jinam. A právě léto 
je ideálním obdobím přiložit polénko do ohníčku výchovy s nadějí, 
že to právě tyhle děti zase jednou oplatí jiným. A že celistvý řetězec 
zůstane nepřerušen.

Tyhle hasičské letní hrátky nebyly jen o hasičině. Buzičtí „chrá-
něnci svatého Floriána“ už poněkolikáté přilákali zdejší ratolesti 
především na zábavné hry a soutěže. „Tady se angažovaly hlavně 
buzické hasičky,“ pěje chválu na kamarádky ze sboru velitel Tomáš 
Lojík, „Připravily desatero disciplín, které přítomný potěr doslova 
pohltily. Ať už se jednalo o ochutnávku pokrmů, tichou poštu, házení 
míčků do květníků, střelbu ze vzduchovek, navlékání korálků a další 
povyražení. Odměnou pro dvacítku zúčastněných byly vedle klasic-
kých sladkostí i věcné ceny.“ Aby si chuťové buňky přišly na své, pekly 
se také buřty a klobásy. Pro zchlazení vyjásaných hrdélek v horkém 
letním dni znamenitě posloužily lahodné nanuky.

Součástí hasičského víkendu v nádherné přírodní scenérii za vsí 
bylo i celodenní chytání ryb. Odehrával se na ploše rybníčku, který má 
SDH Buzice v nájmu od soukromého vlastníka čerstvě na dalších pět 
let. „Našly se děti, co nikdo od vodní hladiny neodtrhl a stále pokoušely 
své štěstí. Tak vehementně, že zapomněly i na soutěže,“ směje se při 
této vzpomínce Tomáš Lojík. A že bylo z čeho vybírat- na rybníku 
jsou vysazeni kapři, sumci i úhoři. „Nejplodnějším lovčím“ se stal 
nakonec dospělák Mirek Rataj. On se grif nezapře, když dotyčný 
pracuje na blatenském rybářství.

Aby se nezapomnělo na hasičskou parádu, předvedli buzičtí hasiči 
a posléze také hasičky dětem „páteř“ svého kumštu- nefalšovaný útok 
se stříkačkou. „Vyzkoušet si ho měla i drobotina, jenže na ni už nedo-
šlo. Bohužel vyplivly svíčky a mašina přestala fungovat,“ konstatuje 
Tomáš Lojík.

Aby celé dobrodružství mělo tu správnou „zálesáckou“ ingredi-
enci, nadšené ratolesti mohly u rybníčka přespat v připravených osmi 
stanech. A to si rozhodně nenechaly ujít.

Nepochybně právě tahle letní akce bude mít lví podíl na tom, že 
se v Buzicích zformuje i dětský hasičský kolektiv. Oním základním 
kamenem je prozatím Adam Lojík- syn velitele sboru. Ten má tu nej-
výraznější motivaci přímo doma. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 

Pozvání  na  53. letní výstavu  
králíků, holubů, drůbeže  

a exotického ptactva
která se  uskuteční  ve  dnech  18. a 19. 8. 2018 

v chovatelském areálu Nábřeží Dukelské,
v sobotu otevřeno pro veřejnost 8 – 18  hod., v ne 8 – 17  hod.,

po oba dny k poslechu i tanci budou hrát kapely:
v sobotu Starošumavská pětka a v neděli Doubravanka 

Po oba dny občerstvení v chovatelském areálu zajištěno.

Poděkování Mateřské škole Vrchlického v Blatné
Je tu konec školního roku a já bych touto cestou ráda veřejně po-

děkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Vrchlického v Blatné, 
kterou po celých šest let navštěvovaly mé děti Jakub a Barbora.

Oceňuji a vážím si práce všech paní učitelek, které se dětem věnují 
a starají se o ně pečlivě, s plným nasazením, elánem, trpělivostí a přede-
vším úsměvem a něhou. A jsem si vědoma toho, že ne vždy je toto s tak 
hojným počtem dětí snadné. Nejen, že naše děti učí nejdůležitějším 
věcem a základům pro život, ale najdou si i čas k naplánování desítek 
nejrůznějších akcí a aktivit pro potěšení jak dětí, tak i nás - rodičů. 
A příprava na vystoupení při besídkách, které několikrát do roka dělají 
radost právě nám – rodičům, jistě náročná je.  

Co bych ovšem nejvíce chtěla vyzdvihnout je to, že v této školce 
panuje velice příjemná, rodinná a přátelská atmosféra, plná lásky 
a porozumění. A to nejen díky paním učitelkám, ale i díky ostatnímu 
personálu. A to rozhodně není v dnešní době samozřejmostí, ale spíše 
vzácností.  Že bylo celé ty roky o mé děti po všech stránkách nejlépe 
postaráno, o tom nepochybuji.

My, rodiče, nelehko svěřujeme naše malé ratolesti do neznámého 
prostředí a do náručí pro nás i pro ně cizích lidí. A v hloubi duše 
doufáme, že v nich alespoň částečně najdou lásku a porozumění. A to 
v této školce obě mé děti bezpochyby našly. A pevně věřím, že nejen 
mé děti… Když jsem se své šestileté dcery před nedávnem zeptala  
kdo je její nejlepší kamarádka, odpověď byla „paní učitelka“…to 
myslím mluví za vše…

Celých šest let! Pro obě mé děti více než polovina jejich dosavadní-
ho života. Upřímně – těžko se mi vůbec přijímá fakt, že toto „školkové 
období“ pro nás právě končí. Se slzami v očích jsem dnes naposledy 
parkovala auto pod oknem, ze kterého mi mé děti mávaly každé ráno 
na rozloučenou. My všichni jsme si těch šest let moc užili. Bylo to pro 
nás pozitivní a šťastné období. A všem dětičkám i jejich rodičům přeji, 
aby i oni našli v této školce  to krásné, co jsme našli my a co navždy 
zůstane v našich vzpomínkách.  

A za co touto cestou všem v „naší školce“ moc děkujeme!
Veronika Vodičková s Kubíkem a Barunkou 
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port

Volejbalový turnaj 
o „blatenské 

volejbalové prase 
2018“ 

11. 8. 2018
1. místo  Ruce v kapce
2. místo  Křídlo netopýra
3. místo  Majáci
4. místo  Freeway
5. místo  Zkrčci
6. místo  The Beast
7. místo  RMPC
8. místo  Blatná
9. místo  Biziho koule
Odehráno 24 zápasů
Celkem  54 setů
Celkem  2186 míčů

Turnaje se účastnily hráči např.: z Prahy, 
Domažlic, Týna n.vlt., Rožmitálu, Hvožďan, 
Plzně, Písku, Příbrami, Blatné..

Za podporu turnaje děkujeme pojišťovně 
Generali zastoupené panem Růžičkou.

Krásné pohá-
ry pro první 
tři družstva 
vyrobil pan 

Straka - spor-
tovní trofeje 

Straka,
Hostišovice 

43.

BVP 2018
NAŠE PACELICKÁ TRETRA - BĚH PRO JIRKU, KARLA I PETRA

Pojďte si to také zkusit !

PROSPORT BLATNÁ A OBEC ŠKVOŘETICE
srdečně zvou milovníky běhu od 3 do 17 let

na 7. ročník

„Pacelické tretry“
ZÁVODŮ V LŮNĚ PANENSKÉ PŘÍRODY !

KDY? v neděli 9. září 2018
KDE? v Pacelicích na hřišti u obecního domu
V KOLIK? prezence bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v obecním domě
 start první kategorie ve 14.15 hodin
Zapsány budou tyto kategorie: mláďata A (3-4 roky), mláďata B (5-6 let), C (7-9 let), 
B (10-12 let), A (13-15 let), junioři (16-17 let).

Po doběhnutí posledního závodníka překvapení - SKVĚLÁ EXHIBICE SKVĚLÉHO 
SIMANDLA S KOŇMI pod názvem „Přirozená komunikace s koněm“.

TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ !

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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 C                   Sbor dobrovolných hasi  Hajany 
a Obec Hajany 

po ádají 

           Memoriál Václava Van ka  
no ní hasi ská sout ž 

Datum konání:

Místo konání

Kategorie:

Podmínky ú asti:  

Vybavení k požárnímu útoku: 

Kontakt :   

Do obce Chlum se nastěhovali 
medvěd, vlk a krokodýl
Ale neublíží - mají dřevěné zuby. Vlastně 
mají ze dřeva úplně všechno.

Chlum - Mít ve vsi medvěda, vlka 
a krokodýla by za klasických okolností bylo 
neštěstí. Ale pokud tato monstra nejsou živá 
a naopak je mistrovskýma rukama ztvárnil 
povolaný umělec pro okrasu veřejného 
prostranství ze zdravého dřeva, představují 
hotový poklad. A právě tohle dravé trio, co 
nekouše, se teď nachází ve vlastnictví obce 
Chlum u Blatné. Oko každého kolemjdoucího 
na dřevěné nádheře musí nutně spočinout se 
zalíbením. Inu, chlumští si na atrakce potrpí. 
Kupříkladu o velikonočních svátcích zase 
zdobí náves obří zajíci z balíků slámy.

Tihle neškodní dravci, které převážně 
o dopoledních hodinách během ledna a února 
zhotovil umělecký řezbář s motorovou pilou 
Jan Ambrož z Týna nad Vltavou, nejsou roz-
hodně žádní drobečkové. „Ty menší exponáty 
váží cca 400 kg. Krokodýl pak dobrých 800 
kg,“ poznamenává živnostník a bývalý staros-
ta Chlumu Jiří Bláha, který s celým nápadem 
přišel. „Někde jsem totiž při svých cestách 
na stejného krokodýla narazil. Okamžitě mi 
padl do oka a okamžitě nastoupila myšlenka- 
tohle by naší vesnici pasovalo,“ uvádí Jiří 
Bláha, „Vzal jsem si potřebný kontakt a celý 
nápad začal dostávat reálné obrysy.“ Jen 
u krokodýla nezůstalo a tak se dnes mohou 
chlumští pochlubit hotovou ZOO. Investice 
za materiál a práci, která v tomto konkrétním 
případě činila 30 000 korun, byla přiměřená 
a jistě se obci vyplatila.

Teď jde o to, aby neživý zvěřinec nepo-
stihl osud stěhovavé trafi ky pana Soumara ze 
seriálu „Byl jednou jeden dům“. Původně totiž 
fi gury měly stát v indiánské osadě na palouku 
pod obcí. Trvale. „Jenže někteří domorodci je 
chtěli mít uprostřed vesnice. Potom se na in-
diánský víkend tedy převezli do indiánské 
osady, ovšem už teď zaznívají hlasy, aby se 
zase vrátily zpátky. Já jsem pro to, aby zdobily 
indiánský miniskanzen a myslím, že není 
problém, abychom nainstalovali speciální 
podstavce, které by zabránily jejich zcizení 
nebo povalení,“ míní Jiří Bláha.

Otázka: „Kam s nimi?“ možná bude ještě 
nějaký čas hýbat veřejným míněním. Jedno je 
však jisté. Tyhle exponáty přinesou lidem ještě 
mnoho potěšení. Ať stojí tam či tam.
(Bez jazykové úpravy)        Vladimír Šavrda

Vrátí se dře-
věný grizzly 
na chlumskou 
náves, nebo zů-
stane v indiánské 
osadě.
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Předprodej vstupenek:  Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice 
(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna 
a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz

Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Jakub 
Kroulík

MOC   SÍLA
HYPNÓZY

&
Čtvrtek 1. 6. 2018

začátek: 18:00

BESEDA
S UKÁZKAMI
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Pátek 22. 6. 2018
začátek: 19:00

Spálený
Miluška Voborníková

Apollo Band&

Petr

KONCERT

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

KONCERT

BLATNA
IT

Webové stránky Servis IT / Opravy PC

T W AE

+420 770 600 171 Fügnerova 975

 „Třídíme“
Již 130 karet programu „Třídíme“ bylo odevzdáno 

na odboru životního prostředí. Připomínáme, že abychom 
Vám mohli přiznat slevu na poplatku, musíte odevzdat 
vyplněnou kartu na odboru životního prostředí MěÚ 
Blatná, nejpozději do 31.12.2018.

Na sběrný dvůr v rámci motivačního programu odevzdáváte kromě 
plastů a nápojových kartonů také baterie, použitý jedlý olej nebo hliníková 
víčka od jogurtů. Co se s nimi dále děje?
Vysloužilé baterie

Baterie z našeho sběrného dvora odváží ECOBAT s.r.o., nezisková 
organizace, zajišťující zpětný odběr a recyklaci vysloužilých přenosných 
baterií a akumulátorů v České republice.

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí 
na skládce, kde se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které 
znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Díky recyklaci se 
z použitých baterií získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou 
sloužit k výrobě nových produktů. Recyklací lze ze 100 kilogramů baterií 
získat 65 kilogramů kovonosných surovin (ocel, zinek, mangan, nikl a měď 
a dle typu baterie také olovo, kadmium, kobalt a stříbro).
Použitý jedlý olej

Použitý jedlý olej předáváme společnosti ECO-F, a.s., která olej předá 
k recyklaci. Oleje jsou přefi ltrovány a využívány převážně v chemickém 
průmyslu, kosmetickém průmyslu a v gumárenství.
Hliníková víčka

Hliníková víčka spolu s ostatními kovy předáváme do sběrných surovin 
Ladislav Kratochvíl EKO. Zde kovy třídí a následně předávají k recyklaci. 
Recyklace tenkostěnného hliníku (alobal, víčka od jogurtů, plechovek…) je 
také vzhledem k jeho znečištění potravinami, složitý proces. Výtěžnost této 
suroviny není nijak vysoká, část fólií při tavbě prohoří. Jednou alternativou 
je zpracování na redukční činidlo, které se využívá při výrobě oceli. To 
ale neznamená, že máme zastavit sběr vytříděného drobného hliníkového 
odpadu, stále je to hodnotná surovina, která by neměla končit na skládce. 
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

INSTALACEZDARMA

s naším internetem 

Zavolejte na 

Prodám zděný byt 
3+1+balk., 4. patro,

OS.VL.,
Nerudova ul., Blatná.
Cena 1.465.000,-Kč.

Tel. 608959091
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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 

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
   Místo pracoviště: Kasejovice
   Vyučení nebo praxe v oboru
Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
 - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti - NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky
    - práce v Německu / Anglii
* Obsluha CNC
  - dvousměnný provoz
  - orientace v dřevovýrobě
  - truhlář/nábytkář
 - výborné platové ohodnocení 
* Konstruktér / přípravář
 - příprava projektů
 - práce s výkresovou dokumentací, práce na PC
*Skladník / skladnice
 - dvousměnný provoz
 - příjem/výdej zboží ze skladu
  - příprava materiálu na zakázky

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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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

27 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o přev odu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Jakub Biskup 723 519 235  
   Biskit2@seznam.cz 

Tomáš Rozho  776 777 726 
   Rozhon09@gmail.com 

 
Pouťová exkurze lihovaru a pivovaru  

Jste zvědaví, jak to chodí v blatenském lihovaru a 
pivovaru? 

Pokud ano, 

těšíme se na Vaši návštěvu 

dne 18.8. 2018 
v 11:00 hod a v 13:00 hod 

cena exkurze: 50,- Kč/osoba 

Možnost občerstvení naším pivem! 
 

       LiquiB Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o 

       Plzeňská 315, 38801 Blatná 

                 www.liquib.cz 

Úspěšné léto v tenisovém 
a sportovním clubu Vitality 

Březnice z.s.
S blížícím se koncem letních prázdnin se v Te-

nisovém a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. 
vše pomalu začíná připravovat na nadcházející zimní 
sezónu. S příchodem nového školního roku se znovu 
rozbíhají pravidelné tenisové tréninky v klubové teni-
sové škole a celé září se o víkendech dohrávají poslední 
mládežnické turnaje.

V letošní letní tenisové sezóně klub organizoval, 
jako již každoročně, celou řadu tenisových a sportov-
ních akcí, turnajů a tréninkových kempů. V tenisových 
soutěžích smíšených družstev klub a město Březnici 
reprezentovali hráči a hráčky všech věkových kate-
gorií (minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci, 
dorostenci a dospělí). Největší radost nám udělali malí 
babytenisté (do 9ti let), kteří hráli v sestavě: Kristián 
Šimek, Nela Šináglová, Ella Smíšková a Sebastian 
Kohn. Všichni výše jmenovaní sehráli výborné zápasy, 
získali cenné zkušenosti ve hře na velké hříště a skon-
číli ve své skupině na skvělém 2. místě, z celkového 
počtu osmi družstev. Velmi solidní výsledky měla také 
družstva mladších a starších žáků, která se udržela 
v tzv. 1. třídě i pro příští rok.

Začátkem letních prázdnin jsme měli možnost sle-
dovat odchovance našeho klubu a naší tenisové školy 
Jiřího Veselého jun. a jeho „úspěšné tažení“ slavným 
Wimbledonem. Jirka se zde probojoval až do osmifi ná-
le, kde sehrál proti světové jedničce Rafaelu Nadalovi 
velmi solidní zápas!!!

Pro všechny nové zájemce o pravidelný tenisový 
trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, pořádá náš 
tenisový klub společně s JIRI VESELY TENNIS 
ACADEMY, která s klubem dlouhodobě spolupracuje, 
nábor do klubové tenisové školy. Nábor se koná v ne-
děli 23.09. 2018 od 16.00 do 18.00 hod. v klubové 
tenisové hale.

Závěrem bych chtěl popřát všem našim „mlá-
dežníkům“ úspěšný vstup do nového školního roku 
a ostatním našim členům hezké „babí léto“.

Stanislav Veselý  -TC Vitality Březnice z.s.
manažer klubu

Pronajmu 
dlouhodobě

mezonetový byt 
3+1

v Blatné.
 Info na tel. 

605 133 284

Trenérský tým TC Vitality Březnice z.s. s odchovancem klubu 
a osmifi nalistou Wimbledonu 2018 Jiřím Veselým jun.
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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.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů

Zapojení a instalace

Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský


