
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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Oznámení
o  době  a  mís tě  konán í  vo leb 
do Zastupitelstva města Blatná podle  
§ 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Volby do Zastupitelstva města 
Blatná se uskuteční:

- v pátek dne 5. října 2018 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin

- v sobotu dne 6. října 2018 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Další informace na str. 3
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PO SVATÉM MATOUŠI, OVOCE SE 
OKOUŠÍ (21. 9.)

ZÁŘÍ - měsíc dozrávání plodů - jablíček, 
hrušek švestek i hroznů bývá často ještě za-
lité sluncem. Je měsícem sklizně, zaplněním 
stodol, sklepů a sklípků. Po loňském nepove-
deném roce je  letošní sklizeň velmi bohatá, 
přestože ji poznamenalo velké sucho.

Staročeské ovocnářství našich předků 
bylo postaveno  zcela na domácích odrů-
dách, kterých se např. u jabloní odhaduje až 
na 6 000 ks. Dnes je snaha se k původním 
tradičním odrůdám vracet. Největší rozmach 
českého ovocnářství  byl zaznamenán v 16. 
a na počátku 17. století. Uvádí se, že Čechy 
byly v této době ovocnářskoku spižírnou 
Germánie. Ovoce se dříve také daleko více 
konzumuvalo. Jedlo se nejen v syrovém stavu, 
ale přidávalo se konkrétně jablka místo cibule 
pod maso, ke zvěřině, ale také k rybám. Ob-
líbené byly jabléčné varmuže - ovocné kaše 
zahuštěné mlékem a moukou. Jablka se běžně 
v různých úpravách podávala jako hlavní jíd-
lo. Také sadů a sádků bylo roztroušeno po naší 
vlasti mnoho. Velká část úrody se sušila.

Naši předkové projevovali ovocným 
dřevinám zvláštní úctu. O některé oblíbené 
ovocné stromy pečovali jako o členy rodiny. 
Např. na Štědrý den  jim dávali výslužku, vy-

sazovali je v den narození svých dětí, aby tak 
rostly spolu s nimi. Tak se tyto stromy  stávaly 
po řadu let součástí uchovávaného a v paměti 
uloženého obrazu domova.

JE-LI TEPLÉ ZÁŘÍ, DOBŘE SE OVOCE 
ZDAŘÍ

ZÁŘÍ HROZNY SBÍRÁ A OVOCE ZRALÉ 
MÍVÁ

ZRAJE-LI OVOCE, JEST PODZIM NE-
DALEKO

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK V PRŮBĚHU ZÁŘÍ A ŘÍJNA

Tyto dva měsíce ještě pokračuje letošní 
sezóna, aby pak koncem října definitivně 
skončila. Provoz jsme omezili na víken-
dový prodej sobotní celodenní a nedělní 
odpolední. Půjčovna loděk je v provozu stále 
denně, je nutné nás ale telefonicky přivolat 
(736765747).

Naši nabídku jsme doplnili o slaměné 
ošatky oválné i kulaté, řadu košíčků menších 
i větších. Stále ještě prodáváme bramborové 
koše a dvojušáky větší od výrobců z blaten-
ska.

Nově nabízíme měděné šperky od pasířky.
Čas pomalu plyne a tak i my vzhledem  

k jen sobotním prodejům, které postupně 
nastoupí počátkem listopadu, začneme již 
v druhé polovině října s letošní vánoční nabíd-
kou. Hlavním tématem letošních Vánoc jsou 
andělé, nazvali jsme náš letošní vánoční pro-
dej proto ČESKÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH 
ANDĚLŮ. Ale to nás ještě teprve čeká...

Náš tip na září: proutěné koše na bram-
bory i jiné

MEDVĚDÍ ČESNEK - PRODEJ
Trochu se nám opozdila sadba medvědí-

ho česneku, ale do konce měsíce září vám ji 
s jistotou nabídneme. Jakmile bude v prodeji 
upozorníme vás na vratech průjezdu.

Zároveň upozorňujeme všechny co máte 
rádi různé bylinky, že u nás můžete nějaké 
opět získat zdarma z přebytků -  meduňku, 
mátu, oregáno, třezalku, zlatobýl, tymián, 
řebříček, kontryhel, aj. Přijďte si vybrat.

KDO PRACOVAL V LÉTĚ, TOMU POVÍ 
ZÁŘÍ, TUČNÁ BUDE JESEŇ, TĚŠ SE 
HOSPODÁŘI

          Eva Fučíková, lidové řemeslo



Ročník 29 (39) Blatná 14. září 2018 Číslo 15/ strana 3

Zprávy
z radnice

*MUBLX0096TGJ*
M ě s t s k ý   ú ř a d  B l a t n á
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383  416 111

V Blatné dne 29.08.2018 
Č.j. MUBL 6553/2018/OSŽÚ/16

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blatná podle
§ 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do Zastupitelstva města Blatná se uskuteční:
- v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
ulice:

Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, 
Na Příkopech, Nad, Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovar-
ská, Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, 
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, 
Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
ulice:

Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost –  Komunitní centrum aktivního života, Nádražní 
čp. 661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
ulice:

9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy 
sady, Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, 
nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, 
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, 
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, 
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
ulice:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, 
Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, 
náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, 
Topičská, U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 
1060, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
ulice:

Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, 
Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod 
Vinicí, Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 46 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Skaličany

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – 
městská část:

Milčice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu). 
Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit a území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístek.  Ve dny volby volič může obdržet hlasovací 
lístek i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města 



Číslo 15 / strana 4 Blatná 14. září 2018 Ročník 29 (39)

Vážení spoluobčané,
máme za sebou čtyři roky úspěšné práce, kdy 

jsme se snažili pro město Blatná, vč. jejich osad 
odvést maximum. I pro nadcházející čtyřleté období 
jsme se rozhodli kandidovat v komunálních volbách 
do zastupitelstva města.  Naše kandidátka za ČSSD 
má č. 9 a vedle členů ČSSD tu najdete i řadu nezá-
vislých občanů, kteří chtějí pracovat pro nás všechny, 
aby se naše město stále rozvíjelo, vzkvétalo a aby 
se nám tu dobře žilo.

Předmětem naší práce budou úkoly zejména 
v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kul-
tury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany 
životního prostředí a čistoty obce.

Já osobně jsem již dva roky členem kraj-
ského zastupitelstva, kde se snažím prosa-

zovat zájmy našeho města. Získané zkušenosti chci nadále uplatňovat ve své práci. O kandidátech 
a programu vás budu informovat prostřednictvím letáku, nebo nás najdete na internetových stránkách 
www.problatnou.cz, Facebook: Pro B latnou, Facebookujte s ČSSD Blatná.

Pavel Ounický - místostarosta

 



Ročník 29 (39) Blatná 14. září 2018 Číslo 15/ strana 5

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Vyčištění bývalého mlýnského 
náhonu

V posledních srpnových dnech, kdy stále převládalo teplé počasí, 
vyčistily Technické služby ve spolupráci s fi rmou p. Šimsy část bý-
valého mlýnského náhonu v ulici Na Příkopech, v místech, kde při 
běžném stavu vody bývají ukotveny lodičky k zapůjčení pro plavbu 
kolem zámku. Teplé a suché počasí zapříčinilo, že v náhodu nebyla 
žádná voda a proto byl náhon vyčištěn od naplavených nečistot (větve, 
plastové lahve apod.) a v rámci možností také od naneseného bahna. 
Jelikož je dno náhonu zpevněno volně loženými kameny, nelze jej 
zbavit bahna „dočista“. Odpad byl vytříděn a uložen na sběrném dvoře, 
větve dovezeny na skládku u kompostárny k seštěpkování a bahno 
bylo uloženo k na kompostárně k vysušení a poté bude přimícháváno 
do bioodpadu při kompostování.

Stání pro kontejnery
Jak si někteří občané mohli všimnout, počátkem září došlo k de-

molici nevzhledné betonové rampy u kotelny na sídlišti Nad Lomnicí. 
Místo staré betonové rampy byla vybudována nová zpevněná plocha, 
ohraničená zídkou z betonových bloků. Na tomto novém prostranství 
budou nyní stát  kontejnery pro ukládání odpadu. Kontejnery tak nebu-
dou vadit rozhledu v křižovatce a také zlepší možnost třídění odpadu, 
kdy budou kontejnery u sebe a občané tak nebudou muset s odpady 
přecházet na dvě různá místa.

Zemřelí – srpen
Bláha František, nar. 1957, Drahenice, úmrtí 1. 8. 2018

Marek Jan, nar. 1954, Mladý Smolivec, úmrtí 9. 8. 2018

Rod Václav, nar. 1939, Blatná, úmrtí 14. 8. 2018

Želízková Zdeňka, nar. 1960, Kvášňovice, úmrtí 17. 8. 2018

Sadílek Pavel, nar. 1940, Bělčice, úmrtí 20. 8. 2018

Juřička Lubomír, nar. 1957, Bělčice, úmrtí 20. 8. 2018

Mašíková Marie, nar. 1922, Strakonice, úmrtí 22. 8. 2018

Šimon Josef, nar. 1932, Slatina, úmrtí 22. 8. 2018

Zlámalík Karel, nar. 1956, Hradec Králové, úmrtí 23. 8. 2018

Vaňáčová Jana, nar. 1958, Březnice, úmrtí 30. 8.  2018

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s fi rmou 

Profi -Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hu-
bení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan. Deratizace je naplánována na 18. a 19. 10. 2018.

Rybářské slavnosti, Dorff est 
v Roggwilu a Bála bar

Rybářské slavnosti v Blatné se konaly tento rok i s mezinárodní 
účastí. Hudební skupina Örgelifründe Bärnerrose byla milým zpest-
řením programu, návštěvníci měli možnost poslechnout si typickou 
švýcarskou lidovou hudbu. Hudební vystoupení jsme oplatili švý-
carským přátelům na Dorff estu. Jedná se o slavnost konanou jednou 
za 10 let. Jednotlivé spolky z Roggwilu se představují svými vystou-
peními v oblasti hudební i tělovýchovné. Žáci ZUŠ v doprovodu 
pana ředitele Škanty skvěle reprezentovali naše město, od místního 
publika sklidili velké uznání. Jejich vystoupení se odehrálo na ně-
kolika místech Dorff estu, vrcholem bylo však vystoupení před Bála 
barem. Repliku stánku postavili členové spolku Přátelé Blatné z úcty 

a přátelství ke svému 
blatenskému kamará-
dovi Karlu Švehlovi 
– Bálovi. Ke stánku 
s českou vlajkou, Kar-
lovou fotkou a krás-
n o u  v z p o m í n k o u 
na něj není co dodat. 
V textu mimo jiné 
stojí: „Karel Švehla 

– Bála – byl v našem českém partnerském městě Blatná institucí, 
legendou. Přátelský a velkorysý člověk, který vždy rád přivítal „své 
Švýcary“. Spolek Přátelé Blatné chce prezentací na Dorff estu legen-
du Bála dále nechat žít, zavzpomínat na něj a uctít jeho památku.“

Z Roggwilu přišlo poděkování za naši účast na Dorff estu, 
za dobrou hudbu a náladu, která panovala. Myslím, že i my může-
me poděkovat 
Roggwilským 
za to, jak pro-
paguj í  naše 
město.

Touto ces-
tou bych i já 
chtěla podě-
kovat městu 
Blatná za fi-
nanční podporu při těchto akcích. Velký dík patří fi rmě Liqui B 
za vynikající mnohaletou spolupráci, ZUŠ Blatná 

za skvělá hudební vystoupení a organizátorům Rybářských 
slavností za možnost vystoupení švýcarských hudebníků.

Evženie Bláhová
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Oslavy 60 let SOŠ Blatná
Několika fotografi emi se vracíme k červnovým oslavám 60 let 

Střední odborné školy Blatná. V sobotu 16. června 2018 se v areálu 
Střední odborné školy Blatná v Jezárkách 745 setkaly stovky absol-
ventů školy (i jejich rodinných příslušníků), bývalých i současných 
zaměstnanců a hostů. Za nádherného počasí oslavy zahájil ředitel školy 
Ing. Mgr. Kotrouš spolu s 1. náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje 
JUDr. Josefem Knotem a místostarostou Blatné Pavlem Ounickým 

(i on je jedním z téměř čtyř ti-
síců absolventů). Poté současný 
ředitel spolu se svými dvěma 
předchůdci společně před ško-
lou zasadili lípu na paměť 60 let 
školy a 100 let Československé 
republiky. Všichni návštěvníci 
si prošli mnoho výstav z historie 
i současnosti školy, vyzkoušeli 
si roboty, virtuální realitu, CNC 
obrábění, různé sporty i souboje 
v nafukovacích koulích, snědli 
celé grilované prase a hlavně 
v krásné pohodě zavzpomínali 
na studentská léta a sdělili si 
novinky. Někteří vzali i své 
potomky (mnohdy již vnouča-

ta…) kteří si tak prohlédli své možné středoškolské působiště. Velmi 
vydařenou součástí oslav se stalo softbalové utkání stále mladých 
a krásných „veteránek“ ze školního týmu Bangels se stále nadšenými 
a divokými Divočáky (bývalí basebalisté). Všem účastníkům oslav patří 
dík za návštěvu a skvělou atmosféru. V takto hojné účasti se všichni 
těší na 65. výročí, ale mnoho akcí a samozřejmě další výuka budoucích 
absolventů probíhá v SOŠ Blatná i během všech dalších dnů, měsíců 
a let. Všechny fotografi e z oslav 60 let SOŠ Blatná najdete ve fotogalerii 
na webu  www.blek.cz (případně na facebooku)., kde jsou i dodatek 
almanachu a další informace o škole.                                Petr Pavlík

Vesnici Chobot obestřel závoj rodáckého 
vzpomínání a hasičské pospolitosti. Sem tam 
ukápla i nějaká ta slza

Chobot - Tahle tichá, poklidná víska nápadně připomíná drobný 
šperk v zalesněném klíně matky přírody. Někomu se může jevit jako 
ospalá, ale chyba lávky! Ta má energie na rozdávání. Nebo lépe řečeno 
její obyvatelé. Stále se tu něco děje. A ono zorganizovat takový spor-
tovně- společenský den, jaký se zrodil v Chobotě o letošních letních 
prázdninách, to tedy není určitě žádná legrace. O co šlo konkrétně ? 
O v pořadí třetí sraz rodáků a přátel obce, křížený se zvučnou připo-
mínkou 90. výročí místního Sboru dobrovolných hasičů.

Chobotští se prý ponořili do příprav už tři měsíce před stanoveným 
datem. „Ono to fakt nebylo jen tak. Objednávala se výroba kalendářů 
a propisek pro hosty, rozesílaly osobní pozvánky, museli jsme zajistit 
vyšívané stužky na prapory spřátelených sborů. Do toho ještě náš 
koumes Petr Jícha dokázal sestavit přehledné pojednání o historii 
jednotlivých staveních v obci a pohybu rodin na nich. O takové samo-
zřejmosti, jakou byl úklid veřejných prostranství a příprava důstojného 
zázemí pro obě sloučené akce, už ani nemluvím,“ vypočítává náročnou 
mravenčí práci sehraného týmu dobrovolníků „hybná páka“ veškerého 
domácího dění a velitel SDH Miloš Kadlec.

Volání rodné domoviny a hlasu Obecního úřadu tentokrát upo-
slechlo padesát rodáků a rodaček. „Program byl docela prostý. Každý 
z příchozích se ostatním představil, krátce o sobě něco řekl a pak 
následovala volná zábava s občerstvením. Odpoledne proběhl přesun 
na cvičiště ve středu vesnice, kde byla připravena půda pro závody 
v požárním útoku,“ uvádí starosta Josef Kadlec.
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Státní okresní archiv Strakonice 

si Vás dovoluje pozvat 

na výstavu 

1918 
TRADICE, PAMĚŤ, VZOR 

Výstava mapuje průběh října roku 1918 ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech a na dalších místech bývalého strakonického okresu. 
Zaměřuje se i na průběh oslav výročí vzniku nového státu během následujícího století bouřlivých dějinných událostí. Součástí výstavy 

je stručné připomenutí událostí roku 1918 v celostátním měřítku a představení nově vzniklého státu z netradičních úhlů pohledu. 
Ke zhlédnutí jsou připraveny dobové plakáty, letáky, novinové články, zprávy z kronik a fotografický materiál.  

 
 
 
 
 

Kde: Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351, Strakonice 386 01 
Kdy: od 3. 9 – 23. 11. 2018 (vždy ve všední dny od 8:00 – 14:00) 

Ještě před tím pravým fofrem za přísného 
dohledu rozhodčích byl vyhrazen čas pro 
„fl oriánské obřady“. Něco na způsob kouření 
indiánské dýmky míru. Po uvítání hostujících 
hasičských jednotek a ostužkování jejich 
praporů byl vzdán hold domácím osobnos-
tem z řad zasloužilých „modrokabátníků“. 
Vyznamenání za věrnost hasičským ideálům 
a příkladnou práci ve sboru převzalo sedm 
žijících legend. „Celkem došlo k udělení třech 
čestných uznání, dvou ocenění za šedesát 
let činnosti a jedno za čtyřicet let činnosti. 
Bratr Kubát se dočkal dokonce vyznamenání 
od Krajského sdružení dobrovolných hasičů,“ 
upřesňuje náplň ceremoniálu Miloš Kadlec.

S hlubokým pohnutím sevřel v dlani 
plaketu za čtyřicet let věrné služby starosta 
Chobota Josef Kadlec: „Vystřídal jsem u sbo-
ru, co se dalo. Byl jsem velitelem, starostou, 
teď vlivem procesu stárnutí znovu oblékám 
uniformu řadového člena.“ Za jeho éry prý 
se naštěstí katastrofy jeho „rajónu“ celkem 
vyhýbaly: „Pamatuji jen červeného kohouta 
na jednom stavení u nás ve vsi, požár nedale-
kého lesa a pole na Újezdě. Ojedinělá situace 
nastala, když jsme pátrali po pohřešované 
ženě.“ Ze svých nástupců a následovníků 
má upřímnou radost: „Kráčí ve správných 
a jedině pravých kolejích. A daří se jim lépe 
než nám dědkům se kdy dařilo. Zaplaťpán-
bůh mají taky jiné možnosti i víc fi nančních 
prostředků.“ Ale stěžejní je podle Josefa 
Kadlece semknutý a dobrý kolektiv, který 
prý v Chobotě vždycky perfektně fungoval. 
Svého času dokonce disponoval SDH Chobot 
dvěma mužskými manšafty, dorostem i dětmi.

Dnes tvoří členskou základnu chobot-
ských hasičů 58 jednotlivců. „Ovšem většina 
žije trvale mimo naši obec,“ poznamenává 
Miloš Kadlec, „Na technické vybavení si ne-
můžeme stěžovat. Vlastníme FORD TRAN-
SIT pro přepravu devíti osob i s požárním 
přívěsem. Od ČEZU jsme získali novou elek-
trocentrálu. V minulosti jsme se mohli těšit 
z dotací od Ministerstva vnitra i Jihočeského 
kraje. Co se týče požárního sportu, plánujeme 
dvě nebo tři soutěže „Šumavské ligy“ v kla-
sickém útoku. Letos jsme vyhráli okresní kolo 
ve Strakonicích a následně vybojovali bronz 
na kraji. Tady je třeba zdůraznit, že se tak stalo 
za přispění  sportovců z jiných SDH,“ dodává 
hasičský „guru“. U srdce zahřál na oslavách 
90. narozenin  sboru domácí i fakt, že jejich 
prapor osobně ověnčila nádhernou stužkou 
sama starostka Okresního sdružení hasičů 
Strakonice Jaroslava Boukalová. Veřejně tak 
ocenila „úderné jádro“ z Chobota za vzornou 
reprezentaci okresu i pestrou činnost.

Mezi šestnácti mužskými družstvy ne-
chyběli na oslavách v Chobotě ani borci z Je-
hnědna na Písecku. Tradiční to hosté. „U nás 
můžeme soupeřit jen s družstvem z Pasek 
a to je nuda,“ podotýká velitel Martin Jačka, 
„S klukama z Chobota se navíc dobře známe 

z kraje a máme holport i s tady přítomnou 
Blatnou, kam jezdíme na noční závody. Jsme 
už sice staří psi, ale pořád nás to baví,“ směje 
se vždy dobře naladěný Martin.

Jak se dalo předpokládat, zlaté koláče 
si po heroickém výkonu / 18, 41 / dávala 
„rychlá rota“ z Bezdědovic. „Trénujeme 
poctivě každý týden a tak jsme to holt zúro-
čili,“ podotýkají nekorunovaní supermani, 
ke kterým se v současnosti hlásí na devadesát 

„duší“. Od roku 2013 
pravidelně bezdědo-
vičtí vyrážejí závodit 
do šumavských hvoz-
dů: „Loni jsme si hrábli 
pořádně na dno, když 
náš tým ve dvou dnech 
startoval na dvou závo-
dech „Šumavské ligy“. 
Nejprve bronz a ejhle!- 
pak čas ještě o vteřinu 
lepší. Nás snad fuška 
zdokonaluje,“ smějí se 
unissono kluci. Tady 
v Chobotě jim pěkně 
dýchal na záda další 

supercelek z Bukové. I bukováci si potykali 
s osmnáctkou, jenže ve fi nále ukázaly stop-
ky záznam 18, 94. Bronz putoval tentokrát 
do Blatné / 20, 57 /.

Mezi ženami útok nejlépe zvládlo „ko-
mando“ z Drahenického Malkova / 23, 70 /. 
Stříbrem se ověnčily dámy domácí / 26, 73 /, 
za Chobotem skončil tým z Koupě / 30, 07 /. 
Tabulku uzavřela „něžná stvoření“ z Buzic / 
37, 71 /.

Ve veteránech jasně zabodoval celek ze 
Skaličan / 22, 86 /, následovaný Drahenickým 
Malkovem / 25, 62 / a Chobotem / 33, 89 /. 
„Bramborová“ medaile putovala na adresu 
hostů z Uzenic / 38, 17 /. Zastoupeny byly 
dokonce i veteránky. Pravda- pouze jedním 

manšaftem. Samozřejmě domácím. Ale tahle 
skutečnost nic nezměnila na odpovědném 
přístupu chobotských hasiček. Cvičištěm se 
prohnaly jako tsunami a podaly perfektní 
výkon / 48, 62 /.

„Však tenhle dámský výběr se rekrutuje 
z hasiček, které poctivě dřely už od dětského 
věku a v devadesátých letech získávaly cenné 
trofeje na krajské úrovni,“ podotýká Miloš 
Kadlec.

Hasiči byli a jsou mistry v hašení. To je 
bez debat. Ovšem nejen požárů, ale i vlastní 
žízně. To je rovněž bez debat. Dokázali to 
i na „devadesátinách“ SDH Chobot, kde „pad-
ly za vlast“ tři velké sudy bezové limonády, 
dvanáct beček desítky „Radegast“ a dva malé 
a dva velké sudy „Plzně“. „Ono bylo taky 
pořádně horké odpoledne,“ poznamenal jeden 
z „chráněnců svatého Floriána“, co při běžec-
ké variaci s hadicí řádně propotil uniformu.

Sbor dobrovolných hasičů v Chobotě vzni-
kl 29. dubna 1928 jako 51. celek v blatenské 
župě. Funkci starosty převzal Jan Koníček, 
velitelem sboru byl ustanoven Josef Češka 
a jednatelem se stal Václav Koch. Základní 
kámen sboru tvořilo 42 jednotlivců. V té době 
se skládala obec Chobot z 30 obytných stave-
ní, kde žilo 120 obyvatel. Svou první stříkačku 
koupil sbor za 8 250 korun od spolubratrů 
z nedalekých Uzenic. Když se pak rozběhl 
v širokém okolí trend motorových stříkaček, 
chobotští si také takovou výkonnou pomocnici 
pořídili. Tehdy je stála včetně příslušenství 
45 000 korun. S velkou slávou byla přepra-
vena do mateřské obce 15. prosince 1936.

Mašina od fi rmy Bohumil Mára z Tábora 
je stále součástí výbavy SDH Chobot. K vi-
dění byla i při letošních oslavách 90. výročí 
sboru.
(Bez jazykové úpravy).

       Vladimír Šavrda

Starosta obce Josef 
Kadlec byl potěšen 
plaketou za 40 let 

práce u sboru
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Ahoj školko…
      … aneb jak jsme si užili další prima školní rok v MŠ Blatná, 
Vrchlického…

V lednu nás navštívilo Divadélko kouzel 
a soutěží, kde si děti mohly samy vyzkoušet 
některá kouzla a vžít se do role kouzelníka. 
Maminka ze třídy Berušek přišla zahrát dětem 
do MŠ pohádku, po které následovalo pirátské 
dobrodružství plné her a soutěží.  

V zimě jsme si užívali na naší zahradě, 
kde jsme bobovali, stavěli sněhuláky a dělali 
plno dalších zajímavých aktivit. Nezapomínali 
jsme ani na ptáčky, kteří se k nám každou zimu 
slétávají.  Sypali jsme jim zrníčka do krmítek 
a často je pozorovali z okna, jak je zobají.

Pololetí nám uteklo jako voda a nadešel 
měsíc únor. Děti shlédly v MŠ pohádku 
„O kouzelné vodě“. Pro předškoláky ZŠ JAK 
připravila program „Prvňáčkem na zkoušku.“

 Masopust jsme společně s našimi kamará-
dy ze ZŠ TGM oslavili tradičním maškarním 
karnevalem. Žáci si pro děti připravili hry 
a soutěže a zažili jsme všichni plno legrace.

Navštívil nás i Kynologický servis z Prahy 
se zajímavým programem, který byl zaměřený 
na bezpečný vztah ke zvířátkům. Pod vedením 
své paničky, ukázala vycvičená fenka dětem, 
jak se naučila poslouchat a plnit pokyny. 
Vztah k přírodě děti upevnily i návštěvou 
zámeckého parku, kde pozorovaly daňky 
a krmily kačenky.  

Na jaře se děti zapojily 
do výtvarné soutěže Příro-
da Blatenska, kde získaly 
mnoho zajímavých ocenění. 
V kategorii jednotlivců se 
na 1. místě umístila Emička 
Škáchová ze třídy Berušek 

a na krásném 3. mís-
tě Karolínka Hugro-
vá ze třídy Motýlků. 
V kategorii kolekti-
vů se umístila třída 
Motýlků na 2. místě 
a třída Berušek zís-
kala čestné uznání.

Březen probíhal ve znamení Velikonoc. 
Děti navštívily Velikonoční výstavu v ZŠ 
TGM a samy si v MŠ malovaly velikonoční 
vajíčka.

V dubnu nás navštívilo Sférické kino s po-
hádkou „Tajemství stromů“, které se dětem 
moc líbilo. Program byl zajímavý a předal dě-
tem mnoho poznatků o živé přírodě. Velkým 
zážitkem pro děti byla také ukázka dravců 
na zahradě MŠ a návštěva svíčkárny v Písku, 
kde se děti seznámily s výrobou svíček a samy 
si je také vyrobily. V tomto měsíci nás také na-
vštívil pan policista s paní starostkou. Program 
byl zaměřený 
na bezpečnost 
dětí.

 Předškolní 
děti se vyda-
ly do Planetá-
ria v Českých 
Budějovicích, 
kde získaly nové vědomosti o naší Zemi 
a vesmíru.

 Nezapomenutelným zážitkem byl Čaro-
dějnický rej v MŠ. Děti i paní učitelky se pře-
vlékly za čarodějnice a čaroděje a plnily úkoly 
v čarodějnické škole, za které získaly sladké 
odměny a pravé čarodějnické vysvědčení. 
Naše MŠ se opět zapojila do akce Fondu Sidus 
(sbírka pro fakultní nemocnici v Olomouci) 

a stále se podílí-
me na sbírce ví-
ček pro nemoc-
ného chlapce.

V květnu děti 
potěši ly svým 
vystoupením ba-
bičky a dědečky 
v Domově pro 
seniory a členy 
Svazu tělesně po-
stižených v KCAŽ . Jako každoročně jsme se 
zúčastnili májového běhu na stadionu, který 
pořádá SOU Blatná.

Také jsme oslavily Svátek maminek, kdy 
si každá třída připravila básničky, písničky, 
říkanky, pohádky, tanečky a dárečky pro své 
maminky.

Na konci měsíce se naši nejmenší vydali 
na výlet do Pohádkové kovárny v Selibově. 

Ani poslední měsíc ve školním roce jsme 
nezaháleli. Den dětí jsme oslavili společně se 
žáky ze ZŠ TGM, kteří si pro nás připravili 
zábavné úkoly a užili jsme si společně celé do-
poledne.  V červ-
nu se také děti 
vydaly na výlet 
do Zážitkového 
parku Zeměráj 
v  K o v á ř o v ě , 
Hornického mu-
zea v Příbrami 
a pěší výlet do Bezdědovic.

Předškoláci se podívali do 1. třídy v ZŠ 
TGM a poslední dny jsme si zpříjemnili 
prohlídkou blatenského zámku a parku. Poté 
už na nás čekalo rozloučení s předškoláky, 
které jsme si společně 
moc užili. Přejeme 
všem školáčkům, aby 
úspěšně zvládli vstup 
do 1. třídy a budeme 
se těšit na další shle-
dání.
Vaše Mateřská škola 
Blatná, Vrchlického 

se všemi zaměstnanci
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Historie téměř detektivní.

„Nestojí ani za zlámanou 
grešli.“

Lidská společnost se dnes a denně potkává s minulostí na různých 
místech a v odlišných formách. Mnohdy automaticky opakujeme to, co 
naši předci dělali již staletí před námi, čímž se podvědomě utvrzujeme 
v naší vlastní identitě. Obdobným příkladem je rčení, které určitě každý 
někdy slyšel, a to že něco „nestojí ani za zlámanou grešli.“ Ovšem při 
vyslovení zmíněného rčení si jen málokdo uvědomuje, kam až sahají 
jeho kořeny, přestože většina posluchačů porozumí jeho významu. 
Abychom nalezli prapůvod českého rčení, podíváme se tentokrát 
do muzea, kde je uložena početná sbírka mincí a samozřejmě i pár 
grešlí.

Grešle neboli grošíček byla zdrobnělinou německého slova 
Gröschel, což byl název drobné stříbrné mince ražené v německých 
oblastech od roku 1559. Tehdy se mohlo 84 grešlí směnit za jeden to-
lar, těžkou stříbrnou 
minci. Mimochodem 
dnes se tolary využí-
vají v USA i jinde, 
jen název je trochu 
zkomolený na dolar. 
Na našem území se 
grešle poprvé razí 
ve Slezsku, a to od roku 1624 za vlády Ferdinanda II. Neboť na rubu 
uprostřed říšského jablka nesla mince číslovku 3, protože se rovnala 
3/4 krejcaru, říkalo se jí trojník. V této podobě jen se snižujícím se 
zrnem, tedy obsahem cenného kovu, se razila stříbrná grešle v habsbur-
ské monarchii až do roku 1759, a právě zde začíná příběh naší mince.

V roce 1740 nastoupila na trůn Marie Terezie na základě prag-
matické sankce. Jakmile se jí podařilo konsolidovat moc ve státě, 
začali ji ohrožovat sousedé, a to zejména bavorský vévoda Karel 
Albrecht a pruský král Fridrich II. V nastalé válce o rakouské dědictví 
pochopila Marie Terezie nutnost rázných reforem v monarchii, čímž 
nastolila dnes nazvaný osvícený absolutismus. Tento vládní směr nesl 
s sebou i několik nepřijímaných prvků. Krom germanizace se jednalo 
i o inovace, které dnes zcela přijímáme, a to např. o kreditní měnu. 
V jednoduchém překladu to znamená měnu, v jejíž hodnotu věříme, 
ačkoliv se její faktická nominální hodnota této skutečnosti nepřibližuje, 
neboť neobsahuje cenný kov.

Do této skupiny se řadí i malá měděná mince o průměru 17,5 mm, 
kterou Marie Terezie zavedla v roce 1759. Pro malý rozměr je tato gre-
šle sběrateli nazývaná grešlička. Její nepraktickou velikost si císařovna 
brzy uvědomila, a proto o rok později nechává razit větší minci o prů-

měru 23,5 mm, avšak 
stále z mědi. Na líčí 
se nacházely zemské 
znaky Čech, Moravy 
a Slezska korunova-
né královskou ko-
runou a na rubu byl 
ověnčený nápis Ein 
Greschl a rok ražby, 

v našem případě 1760. To se samozřejmě nemohlo líbit koncovým 
uživatelům, kteří takovou minci měli dle tržních pravidel směňovat 
za stříbrné krejcary a tolary, a proto touto mincí opovrhovali. Její 
mizivá hodnota se odrazila v již zmíněném rčení: „Nestojí ani za zlá-
manou grešli.“ Obdobný osud měly v 18. stol. i bankovky, kterým již 
vůbec nikdo nedůvěřoval.

Grešle neboli grošíky se užívají i dnes jako platidlo. Je možná jen 
shodou okolností, že i tato mince, se kterou se lze setkat v Polsku, 

OSLAVTE S NÁMI

DEN CHARITY 2018

GENERÁLNÍ PARTNER 
CHARITY ČR

Akce se konají na mnoha místech České republiky
kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona
a zakladatele moderní charitativní práce.

Více na: www.charita.cz
HLAVNÍ PARTNER 

CHARITY ČR

F
o

to
: 

Ja
ku

b
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k

Grešle Marie Terezie 1760

Křížový tolar Františka I. 1796

je měděná, drobná a taktéž skoro bezcenná. Za jeden grošík si totiž 
opravdu nic nekoupíte, a tak české rčení nabývá na pravdě i v přítom-
ném čase, ale na území Polska. Na konec musíme jen říct, že korunová 
měna, která je v Česku doposud užívána, byla zavedena v roce 1892. 
Právě tentýž rok představoval konec pro tolarovou měnu, jejíž součástí 
byly krejcary a grešle.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná  

„NEPOSTÁVEJ MEZI VRÁTKY, POSPÍCHEJ NA CYKLOHRÁTKY!“

Oblíbená cyklistická soutěž je zase tady!

7. ROČNÍK „CYKLOHRÁTEK“7. ROČNÍK „CYKLOHRÁTEK“
se tradičně uskuteční v Pacelicích na hřišti u obecního domu

v neděli 30. září 2018 od 13.00 hod.v neděli 30. září 2018 od 13.00 hod.

Prezentace: 12.00-13.00 v obecním domě

Program:

– jízda zručnosti+cyklistické závody

– po celý den bude možno si bezplatně půjčit koloběžky

– k dispozici bude rovněž zdarma odborný cykloservis

Soutěží se v kategoriích od 3 do 17 let.

Občerstvení zajištěno - Hodnotné ceny
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ulturní  kalendá ř

15. 9. SOBOTA | 21:00 |
ROCKOTÉKA S DJ MILOŠEM 
ZEMENEM
Hospoda na Vinici

15. – 16. 9. | SO + NE | 
XIII. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
13. ročník Blatenského fotofestivalu, ten-
tokrát na téma: SVOBODA. Čekají vás 
fotografické výstavy po celém městě, se-
tkání s tvůrci, přednášky, diskuze a bohatý 
doprovodný program. Po celý víkend nás 
hudebně doprovodí frontman kapely Tra-
band Jarda Svoboda se svou sólovou pro-
dukcí. Svými vystoupeními doplní tradičně 
klasické festivalové „kolečko“ po výstav-
ních místech a odehraje zde i samostatný 
koncert. Více o programu a vystavujících 
najdete v sekci Výstavy.

16. 9. NEDĚLE | 19:00 |
JARDA SVOBODA – KONCERT
Kavárna Železářství U Šulců
Zpěvák, skladatel, textař a multiinstru-
mentalista navazuje na cestu naznačenou 
albem Přítel člověka, kterou Jarda Svobo-
da vydal s kapelou Traband v roce 2007. A 
stejně jako na zmíněném albu, i nyní do-
minuje harmonium, charakteristický zpěv 
a vynikající texty.

17. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
DIVADLO SKLEP: 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 pozadí tuhé totality konce 
padesátých let.
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.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
městského muzea, www.ckvb.cz

20. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
JIŘÍ PEHE
Kavárna Železářství U Šulců
Politolog, spisovatel a politický komentá-
tor Jiří Pehe pohovoří na téma – Česká po-
litika a společnost v éře globalizace.

23. 9. NEDĚLE | 19:00 |
ÁGNES KUTAS – KONCERT
Kavárna Železářství U Šulců
Koncert houslistky a zpěvačky Ágnes 
Kutas.

14. 9. PÁTEK | 20:00 |
BLACKKKLANSMAN
Drama / krimi / komedie / životopisný | 
USA  2018 | 134 min. | mládeži do 12 let ne-
vhodný | 110 Kč

19. 9. STŘEDA | 19:00 |
PREDÁTOR EVOLUCE
Akční / dobrodružný / horor / sci-fi / thriller 
| USA 2018 | 103 min. | mládeži do 12 let ne-
vhodný | 130 Kč

21. 9. PÁTEK | 20:00 |
SWEET COUNTRY
Western / Drama / Krimi | Austrálie 2017 
| 110 min | Nevhodný mládeži do 12 let | 
100 Kč

26. 9. STŘEDA | 19:00 |
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie | Česko 2018 | 95 min. | mládeži 
přístupný | 130 Kč

28. 9. PÁTEK | 20:00 |
KING SKATE
Dokumentární | Česko 2018 | 80 min. | mlá-
deži přístupný | 80 Kč

19. 9. STŘEDA
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO

PRO DOSPĚLÉ 
ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
18. 9. | Čteme, pleteme, cvičíme tančíme...
25. 9. | Čteme, pleteme a malujeme 
obrázky...

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 

2. 10. ÚTERÝ 
LITERÁRNÍ ZÁJEZD S KNIHOVNOU
 NA ŠUMAVU
Program zájezdu:
Blatná - Dobrá Voda u Hartmanic (kostel) 
- Čeňkova Pila (stará elektrárna) - sou-
tok Vydry a Křemelné – Rokyta (expozice 
zprac. dřeva)  - Antýgl-Rechle  – Modrava 
(Klostermannova chata, kde budeme mít 
možnost dát si oběd v přijatelné ceně, pře-
dem domluven) – Kvilda (kostel, infocen-
trum) - Jezerní slať (vyhlídka). V případě 
dostatku času cestou domů se zastavíme 
v Sušici (křížová cesta, kostel u Andělíčka).  
Po celý den si budeme připomínat a číst z 
díla českého významného milovníka příro-
dy, spisovatele KARLA KLOSTERMANNA.
Přihlášky a informace v knihovně.

14. 9. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti a přitom se 
pobavit s přáteli! Týmy 2 – 6 osob, startov-
né 20 Kč

18. 9. ÚTERÝ | 18:00 |
PĚŠKY PO ČESKOSLOVENSKÝCH 
HRANICÍCH
Kavárna KCAŽ
Cestopis pana Václava Malinského, který 
při svém 97 dní dlouhém pochodu okolo 
bývalého Československa nastřádal neje-
den zážitek a dobrodružství. S jistotou lze 
tvrdit, že vám pan Malinský přiblíží místa, 
o kterých jste neměli tušení, že v česko-slo-
venské kotlině existují. 

21. 9. PÁTEK | 9:00 - 13:00 | 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
KCAŽ Blatná | Pořádá FOKUS Písek

23. 9. NEDĚLE | 15:00 - 18:00 |
Odpolední posezení s dechovkou 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Velký sál KCAŽ
Vstupné 100 Kč
Předprodej v blatenském infocentru

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

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
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27. 9. ČTVRTEK | 20:00 |
LiStOVáNí: 
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
Kavárna KCAŽ
Cyklus scénických čtení tentokrát s knihou 
Miloše Gregora, Petry Vejvodové a student-
ské iniciativy „Zvol si info“.
Co často opakovaná spojení fake news, 
dezinformace a alternativní fakta zahr-
nují? Jedná se o fenomén posledních let, 
nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už 
dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? 
Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak 
se proti nim můžeme bránit?  
Při blatenském scénickém čtení se může-
te těšit na herce Alana Novotného a Petru 
Bučkovou, hostem bude i jeden z autorů 
knihy, pan Miloš Gregor.
Vstupné 80 Kč / 50 Kč (ZTP, studenti, se-
nioři)

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |

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

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Malá klubovna KCAŽ
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

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 | 17:00 - 18:00 |

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO PO-
KROČILÉ
| 18:00 - 19:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO 
ZAČÁTEČNÍKY
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce

STŘEDA | 15:00 - 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Alena Marhavá
70 Kč / lekce
| 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 

TVOŘIVÉ ATELIÉRY | ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
20. 9. | 18:00 | LINORYT S VERONIKOU 
TESKOVOU
Přihlásit se můžete prostřednictvím emai-
lu: kalousova@ckvb.cz

3. 7. – 30. 9.
OBRAZ A SLOVO

KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
Fotografie skupiny GM10 doplněné poezií 
Zdeňka Jiráska

1. 9. – 16. 9.
ZDENĚK SOKOL – POČÁTEK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
Výstava jednoho z nejvyhledávanějších 
českých reklamních fotografů 90. let. Vy-
stavený cyklus osvícených portrétů nese 
příznačné pojmenování – Počátek.

4. 9. – 28. 9.
RADEK KALHOUS – DIVOČINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Fotoreportér MF Dnes, který je pravidelně 
oceňován v soutěži Czech Press Photo. 
Cyklus Divočina zobrazuje vztah moderní-
ho člověka k přírodě.

4. – 14. 9.
RYBNÍKY NA BLATENSKU
Infocentrum Blatná
Výstava fotografií Jana Kurze u příležitosti 
nově vydaného 3. dílu stejnojmenné knihy

15. 9. – 4. 11.
ANTONÍN KRATOCHVÍL - 
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Městské muzeum Blatná
Snímky slavného dokumentárního foto-
grafa z posledních dvaceti let pocházejí 
z konfliktních zón v Iráku, Sierra Leone či 
Barmy.
+
OLDŘICH ŠKÁCHA – Václav Havel, 
KAMILA BERNDORFFOVÁ – Václav 
Havel v Blatné
Série fotografií od OŠ zachycující Václava 
Havla nejen v jeho prezidentském období, 
ale už od počátku 70. let. Výstavu doplňují 
fotografie KB, která v roce 1990 zachytila 
návštěvu Havla v Blatné.

1. 8. – 30. 9.
OLDŘICH ŠKÁCHA – SRPEN 1968
Ulice Na Příkopech
Unikátní soubor fotografií z prvních dnů 

okupace Československa v srpnu 1968.

4. 9. - 30. 9.  
MARTINA GRMOLENSKÁ - Double 
trouble on the road 
Kavárná Železářství U Šulců
Výstava fotografií

3. 10. STŘEDA | 19:00 |
100 LET REPUBLIKY | JAROSLAV 
SVĚCENÝ, LUCIE TÓTH A ZDEŇKA 
ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Speciální koncertní program českého hou-
slového virtuosa Jaroslava Svěceného. Na 
klavír jej doprovodí Lucie Tóth a mluveným 
slovem provede česká herečka Zdeňka 
Žádníková Volencová.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
městského muzea, www.ckvb.cz

31. 10. STŘEDA | 19:00 |
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE 
VĚRA ČÁSLAVSKÁ | Luboš Balák
Divadlo Komediograf
Divadelní sál blatenské sokolovny
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva pro-
tipóly jednoho období. Anoda a Katoda. 
Není lepší zadání pro grotesky. Není lepší 
východisko pro klauny. Originální zpraco-
vání naší nedávné minulosti. Gustav Husák 
jako komik. Nejpomalejší komik na světě. 
Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám 
sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus 
gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo 
bylo?
Režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha (Gustav Husák), 
Vladimír Polívka (Věra Čáslavská)
Předprodej od 17. 9.: infocentrum Blatná, 
recepce městského muzea, www.ckvb.cz

 Těšte se

 Výstavy

100 let Republikyp yyyyyyy

JAROSLAV SVĚCENÝ, 
ZDEŇKA VOLENCOVÁ 
ŽÁDNÍKOVÁ, LUCIE TÓTH

Slavnostní koncert k 100. výročí československé stát-
nosti propojující tvorbu českých a světových hudeb-
ních velikánů s autorskými básněmi i nadčasovými 
texty významných českých autorů.

3. 10. STŘEDA | 19:00 | 
Zámek Blatná, Starý palác | Koncert KPH

Předprodej: infocentrum Blatná, www. ckvb.cz
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Fotbalové výsledky
Pozvánka na další utkání:

TJ  BLATNÁ ,,A“ –  PROTIVÍN ,  SOBOTA 15/9 2018  od  16.30 hodin.

Muži „A“ Třeboň-Blatná 2 : 0 (0 0)

Muži „B“ Blatná-Doubravice 3:3 (0:1) Míka Ondřej  3x

Ženy Kaplice-Blatná 15 : 0 (6 :0)

Dorost st. Slavia ČB/Borovany-Blatná/Bělčice 2:2 (0:2) PK 4:5 Jelínek 2x

Dorost ml Slavia ČB/Borovany-Blatná/Bělčice 14 :0 (6:0)

Žáci st. Třeboň/Dobrá Voda-Blatná 5 :1 (1:0) Fejtl Michal

Žáci ml. Třeboň/Dobrá Voda-Blatná 7 : 1(5:1) Říha Tomáš

MINULÉ KOLO:
Muži „A“ Blatná-Rudolfov 0:1 (0:0)

Muži „B“ Poříčí-Blatná 3:5 (0:3) Mikolášek 2x, Chlanda Ondřej, 
Hlaváč, Jelínek

Ženy Třeboň-Blatná 7:2 (3:2) Tvrdá, Vajsová

Dorost st. Blatná/Bělčice-Čt.Dvory/Rudolfov 2:3 (2:1) Fořt Lukáš, Juřica

Dorost ml Blatná/Bělčice-Čt.Dvory/Rudolfov 2:5 (1:2) Fligiel 2x

Žáci st. Blatná-Vimperk 2:3 (0:2) Fejtl Michal 2x

Žáci ml. Blatná-Vimperk 3:2 (1:1) Říha Tomáš, Čížek, Kostohryzová

PROSPORT BLATNÁ 
A KOLEKTIV BUZICKÉ 
HOSPODY „U ČILÁKA“

srdečně zvou příznivce cyklistiky na

6. ročník cyklistické akce

Cyklistické loučení
s létem

Formou vyj ížď ky po  trase Buzice -
Skaličany-Vahlovice-Laciná-Buzice.

Pro všechny účastníky je připraveno ob-
čerstvení ZDARMA a BOHATÁ TOMBOLA.

Doprovodný program:
- vystoupení dětských tanečníků z Blatné
- taneční soubor „ŘEPICKÉ BABKY“
- exhibice Petra Beneše na jednokolce

Akce se uskuteční

v neděli 7. října 2018
Hromadný start ve 13.30 hod. 

v hospodě „U ČILÁKA“ v Buzicích.

T Ě Š Í M E  S E  N A  VÁ S ! ! !

T R U M F Y  V E N !
MARIÁŠNICKÁ OBEC

A KOLEKTIV BUZICKÉ HOSPODY
„U ČILÁKA“

pořádají

v sobotu 6. října 2018
v Buzicích

„TURNAJ VE VOLENÉM 
MARIÁŠI“

(Tento turnaj je součástí 
Jižanského poháru)

Prezentace: od 10.30 hod. 
v buzické hospodě „U Čiláka“

První list bude vynesen úderem 
poledne!



Ročník 29 (39) Blatná 14. září 2018 Číslo 15/ strana 13

Úřadující mistr světa v závodech leteckých modelů Tomáš Andrlík 
z Blatné letos v Japonsku na medailovou stupnici nedosáhl
Jako celek však národní reprezentace zůstala počtvrté neporazitelná.

Blatná - Takikawa: Velmi příjemné a pest-
ré tři týdny strávil v Japonsku blateňák Tomáš 
Andrlík. Na tom by koneckonců nebylo nic 
tak pozoruhodného, protože Češi už téměř 
třicet let mohou svobodně cestovat kamkoliv 
a práva navštěvovat i  exotické destinace hojně 
využívají. V tomto ohledu nejsou výjimkou 
ani blatenští občané. Tomáš Andrlík / 45 let / 
ale nepobýval v „Zemi vycházejícího slunce“ 
jako turista. Do města Takikawa na ostrově 
Hokkaidó přicestoval coby člen národní 
reprezentace na Mistrovství světa v rychlost-
ních závodech leteckých modelů kategorie 
F5D / modely této kategorie jsou poháněny 
elektřinou / a zároveň úřadující mistr světa 
mezi jednotlivci z roku 2016, které se konalo 
v italském Lugu. Olymp v italském Lugu 
tehdy Češi dobyli ze 100%, neboť kompletně 
obsadili stupně vítězů. Na takový úspěch se 
nezapomíná!

Obhajoba na japonské půdě už nebyla pro 
české reprezentanty tak úplně jednoznačná. 
Tomáš Andrlík trůn mistra světa opustil, bohu-
žel nezískal ani jednu ze dvou zbývajících me-
dailí. Byla mu dopřána jen ona mezi sportovci 
nepopulární „bramborová“. Nicméně Tomáš 
tuhle skutečnost vůbec nevnímá jako tragédii: 
„Proč taky, když mně vystřídal jiný český 
závodník / Tomáš Ciniburk z Prahy / a když 
i stříbro ulovil týmový kamarád / Jan Sedláček 
z Prahy / ? Jen třetí místo zůstalo v japonských 
rukou pilota Jinocha Inonua. Byl to však mezi 
námi tak těsný souboj, že mi úniku bronzu ani 
není líto. Soupeř si medaili určitě zasloužil. Při 
posledních letech byl japonský pilot ten, kdo 
udržel skálopevnou koncentraci,“ ctí kvality 
a zkušenosti domácího borce Tomáš Andrlík.

Jako celek zůstala národní reprezentace 
neporazitelná a vyhrála v týmech už čtvrté 
Mistrovství světa. Bylo tedy co slavit. „Česká 
republika má v létání s modely okolo pylónů 
dlouhou a bohatou tradici,“ říká vrcholně 
spokojený Tomáš, „Je tedy z čeho vycházet. 
Navíc u nás v Čechách se vyrábí špičkové 

komponenty jak pro přesné řízení modelů, tak 
pro jejich pohon.“ Cenné úspěchy národního 
týmu spatřuje Tomáš Andrlík v jeho soudrž-
nosti a mimořádném úsilí pro společnou věc: 

„Kromě individuálních soubojů v pilotním 
umění jde zároveň o souboj techniky, kterou 
máme prostě nejlepší na světě!,“ je nadšeným 
patriotem Tomáš. Za českou výpravou stanuli 
na stupních vítězů domácí Japonci, z bronzu 
se radovali australští machři.

Česká špička ve složení Tomáš Andrlík, 
Tomáš Ciniburk, Jan Sedláček a Jiří Klein 
z Olomouce samozřejmě také potřebovala 
odpočinek a relax. I to je jeden ze základních 
kamenů velkého sportovního úspěchu. „Pod-
nikli jsme okružní cestu Japonskem. Čtyři 
dny nás hostilo hlavní město Tokio. Navští-
vili jsme také například Osaku a Hirošimu,“ 
vzpomíná na turistické zážitky Tomáš, „Moc 
nás lákalo poznat kulturu a obyčeje Japonců 
zblízka. Japonský národ je docela určitě náro-
dem pokorným a obětavým, jehož příslušníci 
vždycky ochotně nabídnou pomoc člověku 
v nesnázích,“ vzdává Tomáš hold lidu „Země 
vycházejícího slunce“. Na otázku, zda členové 
české výpravy při pobytu v Japonsku zkusili 
vyměnit příbor za tradiční asijské hůlky, se 
Tomáš pousměje: „No, cvičili jsme s nimi 
už v letadle a musím nás pochválit - šlo nám 

to bez problémů.“ Jediné, co českým repre-
zentantům během japonského dobrodružství 
„nesedlo“, byla tamní káva: „Mají pestrou 
skladbu stravy, fantastické víno i pivo. Ale to 
kafe jsme tam fakt nemuseli,“ kření se ještě 
dnes při vzpomínce na první usrknutí černé 

břečky v japonské destinaci Tomáš Andrlík.
V řadách české špičky panuje snad jediná 

obava - aby to jejich stoupence a následovníky 
nepřestalo bavit: „Jde o duševní i fyzickou 
investici nesmírné síly a energie. Časem to 
nemusí každý unést,“ varuje Tomáš.

Členové české reprezentace v této spor-
tovní oblasti jsou podle Tomáše Andrlíka pri-
ma parta, která se schází i mimo závodní zóny. 
A není nic silnějšího než pouto opravdového 
přátelství, stvrzované a utužované společným 
zájmem a cílem. Proto mohou být a jsou Češi 
zase mistry světa.

Je trochu nespravedlivé, že zatímco Na-
gano 1998 a triumf našich hokejistů zná celý 
národ, Takikawu 2018 a spanilé tažení našich 
pilotů zná a sledoval málokdo. Přitom oba 
květy národní hrdosti a síly vykvetly na japon-
ské půdě, oba úspěchy zdobí osudová osmič-
ka. A jistě by se našly další společné znaky.

Že se díky leteckým modelům ví o Blatné 
a jejím Aero model klubu daleko ve světě je 
přece prostě super!
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Česká reprezentace úspěšně zaútočila na světový olymp (uprostřed)

OBEC UZENICE SRDEČNĚ ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA

Svatováclavské pouťové oslavy
a pietní vzpomínku na 100. výročí vzniku Československé republiky

v sobotu dne 29. září 2018

Program:
14.00 - mše svatá v uzenické kapli
15.00 - průvod k pomníku padlých a pomníku T.G. Masaryka.
Odhalení státního znaku na pomníku T.G.M., položení kytic a věn-
ců za zvuků státní hymny, proslovy starosty obce, předsedy čs. 

obce legionářské a emeritního senátora ing. Josefa Kalbáče.

Posezení s hudbou a občerstvením.

Účast přislíbili příslušníci Selské jízdy, Baráčnické obce z Radomy-
šle, vlastenecké osobnosti z Prahy.
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Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách
Areál kostela sv. Jana Křtitele je situován 

při severním okraji obce Paštiky. Kostel, 
umístěný na vysoké terase s dvojitým schodi-
štěm, je jednolodní stavbou podélné dispozice 
s presbytářem uzavřeným uvnitř segmentově, 
zvenku pravoúhle, s konkávně vybranými 
nárožími, hranolovou věží v západním průčelí 
a sakristií při jižní straně presbytáře. Kostel 
je obklopen používaným hřbitovem, který je 
ohraničen ohradní zdí se 
dvěma bránami. Vlastní-
kem těchto nemovitostí je 
Římskokatolická farnost 
Blatná, správcem hřbito-
va je obec Bezdědovice.  
Na hřbitově je situována, 
severně od kostela, hrobka 
s kaplí, která je v majetku 
rodiny Hildprandtových. 

V letech 1747 až 1753 
byl zbořen původní kostel 
v Paštikách a na jeho místě 
postaven nový kostel podle 
plánů významného barokní-
ho architekta Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera. Díky hra-
běnce Serényiové vznikla 
na Blatensku jedinečná 
stavba pozdního baroka, 
harmonická syntéza výtvar-
ného projevu tří vynikajících umělců – v pří-
padě Diezenhofera se přímo hovoří o jednom 
z jeho nejhodnotnějších děl, jednotná vnitřní 
barokní výzdoba je dílem řezbáře Ferdinanda 
Ublakera a malíře J. V. Spitzera též z poloviny 
18. století.

Areál kostela sv. Jana Křtitele byl prohlá-
šen dne 27. listopadu 1963 nemovitou kulturní 
památkou a je evidován v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 

13974/3-4005. Jedná se o jednu z nejkrásněj-
ších památek Blatenska, která je významným 
krajinotvorným prvkem. Kostel sv. Jana Křti-
tele je z hlediska památkové péče architekto-
nicky zajímavou barokní stavbou s cennými 
interiéry, s dochovanými historickými kon-
strukcemi a hodnotnými architektonickými 
detaily a stavebními prvky. Hodnotné jsou 
především barokní klenby v lodi a presbytáři 

s nástropní výmalbou, dále truhlářské výrobky 
včetně kování a řemeslné prvky.

V současné době byla zahájena  rozsáhlá 
rekonstrukce areálu, navazující na restaurá-
torské práce v interiéru a dílčí  opravy fasády 
věže kostela. V tomto roce 2018 bude pro-
vedena oprava objektu márnice, hřbitovních 
zdí, zdiva a schodiště na hřbitově včetně 
chodníčků. V roce 2019 bude realizována 
oprava střechy i fasády kostela a další souvi-

sející práce (jako restaurování vitráží, varhan, 
obrazů, soch apod.). 

Je jistě na místě připomenout zásluhy 
Jubilejního výboru pro opravu děkanského 
chrámu Panny Marie v Blatné na zajištění 
krovu roku 1948, a dále Nadace pro obnovu 
kostela v Paštikách, založené roku 1993 s cí-
lem získat prostředky na rekonstrukci celého 
objektu. Díky této aktivitě, vyvíjené ve spo-

lupráci obce Bezdědovice, 
města Blatná a Římskoka-
tolické farnosti Blatná, již 
byla provedena částečná 
oprava hřbitovní zdi, opra-
va barokních horních vrat 
na hřbitov, byla zasklena 
okna, zrestaurovány ob-
razy a nástropní malby,či 
v neposledním zhotovena 
kopie aliančního znaku – na  
průčelí již znovu osazená.

Projekt obnovy koste-
la v Paštikách s celkovými 
náklady 20 101 265,40 Kč 
byl podpořen z EU, kon-
krétně z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. 
Vzhledem k výši povin-
ného podílu fi nancování 
ze strany vlastníka (cca 

2 mil. Kč)  byla vyhlášena veřejná sbírka, 
v případě zájmu více informací najdete 
na webových stránkách farnosti, tj. http://
www.blatna.farnost.cz/obnova-kostela-v-
-pastikach/.

Jitka Říhová, referentka památkové péče 
MěÚ Blatná

Josef Zábranský, investiční technik ŘKF 
Blatná
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Evropské srdce, naděje světa
Evropanům se dostalo obrovského požeh-

nání. Vedle ctěného  papeže Františka a dalších 
duchovních osobností s námi v Evropě žijí 
i světci světového významu. Jmenují se Mat-
ka Meera a Sri Swami Vishwananda, kteří 
žijí na německém venkově u města Limburg 
nedaleko Frankfurtu. 

Podle hinduistické tradice se jedná o ava-
táry, Mistry. Avatár je přímé vtělení Božství 
do těla člověka. Avatáry byli Ježíš, Panna 
Marie, Krišna, Ráma, Višnu, Buddha, Mo-
hamed, Zoroaster, Shirdi Sai Baba a mnoho 
dalších. Avatáři žili v různých dobách, někteří 
působili veřejně, pomáhali oddaným, někteří 
žijí skrytě. 

V dnešní době je život na Zemi ohrožen 
válkami, honbou za ziskem, zvyšováním roz-
dílu mezi bohatými a chudými, bezohledností 
člověka k člověku a jiným bytostem. Vyko-
řisťováním a zneužíváním lidí korporacemi, 
drogovým, finančním a farmaceutickým 
byznysem, ničením a drancováním přírody: 
Kácení lesů, pralesů, likvidování a vymírání 
živočichů a rostlin, znečištění moří, ozonová 
díra, skleníkový efekt, tání ledovců, otep-
lování planety, nedostatek vody, znečištění 
ovzduší, moří a oceánů, podzemních a povr-
chových vod bezohlednými průmyslovými 
a zemědělskými postupy, zamoření Země 
plasty. Několik korporací ovládá rozhodující 
světové fi nanční instituce, fi rmy a média a je 
v těsném propojení s politickými strukturami. 
I v ČR je propojení politické moci, byznysu 
a médií. Je to nebezpečný stav, kterou mohou 
volby alespoň omezit.

V dobách, kdy je svět ohrožen nejvíce, 
přicházejí Mistři, aby pomohli opravit kolek-
tivní vědomí lidstva a přispěli k uvědomění 
lidí, aby lidé sami napravili problémy, které 
způsobili. Aby člověk našel cestu od hlavy 
k srdci. Na Zemi je nyní několik avatárů 
působících veřejně. V Indii žijí Sri Amma 
a Bhagavan, Paramahamsa Nithyananda 
a další. Donedávna žil v Indii Satja Sai Baba 
a v Evropě působila Sri Mataji, zakladatelka 
Sahaja jogy. 

Matka Meera i Swami Vishwananda říkají, 
že proces přerodu, transformace lidstva již 
započal. Změna bude postupná a bude trvat 
několik generací a přírodní katastrofy, kdy 
Matka Země upozorňuje na své ničení, jsou 
průvodním jevem. 

I když avatáři pocházejí většinou z hin-
duistické tradice, neupřednostňují žádné 
náboženství, duchovní směr či sektu. Zdů-
razňují, že k Bohu vedou různá náboženství, 
která vznikala v různých dobách z Milosti 
Boha. Zdůrazňují, ať jde člověk svojí vírou, 
Evropané vírou v Ježíše Krista, Pannu Marii, 
v jiné Mistry, svaté či světce, nebo ať se modlí 

k Bohu přímo. Nejsilnější je modlitba ve jmé-
nu nejvyššího dobra, ku prospěchu celku, ale 
je důležitá i modlitba za členy své rodiny 
i za sebe sama. Potřebná je i modlitba za ře-
šení společenských či světových problémů 
a problémů Matky Země. Důležitá je i služba 
v rodině, pro společnost. Satja Sai Baba říkal: 
„Ruce, které pomáhají, jsou důležitější než 
ústa, která se modlí.“ 

M a t k a 
Meera a Sri 
Swami Vish-
w a n a n d a 
ve svém pů-
sobení sjed-
nocují různá 
náboženství. 

M a t k a 
Meera (htt-
p s : / / w w w .
mothermeera.
com/cs,  viz 
foto) se jako 

prostý věřící účastní bohoslužeb v katolickém 
kostele v německé vesnici Thalheim, kde žije 
od r. 1981.

Sri Swami Vishwananda (http://www.
swami.vishwananda.info, na snímku s Jeho 
Svatostí Dalajlámou), který dosáhl titulu Pa-
ramahamsa, vede obřady podle hinduistické 
tradice. V ášramu ve Springenu se ale ode-
hrávají i bohoslužby a vykládá Písmo Svaté. 
Naleznete zde i pravoslavnou kapli s ostatky 
několika svatých. Sám jsem se přesvědčil, 
v kapli je člověk obklopen nádhernou energií 
lidí, kteří dosáhli osvícení. Díky příkladu 
Swamiho Vishwanandy jsem se vrátil k hlu-
bokému respektu ke křesťanství, apoštolům 
a ke svatým. 

Matka Meera a Swami Vishwananda zdů-
razňují techniku ke zlepšení života a zdraví. 
Tou je každodenní opakování božího jména co 
nejdelší dobu v duchu nebo nahlas, například 
„Panna Marie“. Satja Sai Baba doporučoval 
spojit opakování s dechem. Například v du-
chu při nádechu „Óm“ a při výdechu „Ježíš 
Kristus“.

Představte si, že žijete v době a místě, kde 
působil Ježíš. Mnoho z nás by se snažilo dostat 
do Jeho blízkosti. Pro mne osobně je Matka 
Meera jako Panna Marie a Sri Swami Vish-
wananda jako Ježíš. Avatáři mají sílu Boha, 
mohou udělit Milost Boží, někdy i vykonat 
zázrak. Respektují náš vývoj, naše rozhodnutí, 
svobodnou vůli i náš duchovní vývoj. Nesoudí 
nás, odpouštějí. Ale zdůrazňují, že sklízíme 
ovoce našich činů. Jeden oddaný při stavbě 
domu pro Matku Meeru vypráví, jak v patře, 
kde nebylo ještě zábradlí, zavrávoral a pře-
padával dolů. Matka Meera byla přítomná, 

viděla to a najednou, jako když začne nový 
fi lm, byl zpět na bezpečném místě od kraje.

Swami Vishwananda říká: „Jestliže 
chceme přinést světu změnu a mír, musíme 
změnit sami sebe. My sami se musíme stát 
mírem. Mír přijde skrze lásku, kterou musíme 
probudit sami v sobě.“ 

Nemůžeme očekávat, že Bůh za nás vyřeší 
problémy, které si lidstvo způsobilo či které 
jsme způsobili sami sobě negativitou v tomto 
či v minulých životech. Ale s pomocí Boha 
může každý z nás svým dílem přispět k tomu, 
že se svět stane lepším místem k životu a i my 
můžeme prožít život na Zemi v radosti. 

Máme jedinečnou možnost v tomto životě 
potkat duchovní bytosti, které se díky mod-
litbám oddaných obětovaly pro náš prospěch 
a zvolily si za své působení Evropu. Matka 
Meera a Swami Vishwananda pomáhají i tak, 
že člověk Jim může napsat dopis v angličtině, 
kde popíše své těžkosti a poprosí o pomoc. 
Též se s Nimi může setkat osobně při Darša-
nu, což je pohled do očí svaté osobě. Avatár 
několik vteřin pohlédne do očí, vidí minulost 
i budoucnost člověka. Díky Milosti Boha 
zmírní některé těžkosti, nemoci, které člověka 
trápí nebo mají přijít, pro připraveného někdy 
vykoná i zázrak. 

Za Matkou Merou a Swamim Vishwanan-
dou jezdí lidé z celého světa. Z ČR většinou 
auty a autobusy. Též jsou cestovní kanceláře, 
které zajistí registraci a pořádají cesty do Ně-
mecka za náklady na dopravu a ubytování. 
Já využívám služeb agentury Anahata http://
www.anahatacz.eu a agentury Cesty MM - 
stránka na facebooku: „Duchovní cesty MM“, 
kontakt: pankidiksa@gmail.com.

Swami Vishwananda podporuje hledající 
dalšími aktivitami. Inicializuje například 
kurzy malování ikon, meditací, dávné léčebné 
techniky indických mudrců OM Chanting, 
cvičení velmi silné Atma Kryia Yogy, se kte-
rou mám dobrou osobní zkušenost. 

Aleš Drobník
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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. 

PPIIEETTNNÍÍ  AA  VVZZPPOOMMÍÍNNKKOOVVÝÝ  AAKKTT    
zzaa  ččlleennyy  kkoonnvveennttuu  bboossýýcchh  aauugguussttiinniiáánnůů    

nnaa  řřeehhoollnníímm  hhřřbbiittoovvěě  vvee  LLnnáářříícchh  
(v zahradě PL Lnáře) 

  

ppáátteekk  2288..  zzáářříí  22001188  
oodd  1144::0000  

 

Následuje od 15:00 komentovaná prohlídka  
kostela Nejsvětější Trojice. 

 
Akce se koná u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích. 

Služby pro rodiny s dětmi 
PREVENT působí v Blatné v terénu 
i v domácnostech klientů

Potřebujete pomoci zvládnout nepříznivou situaci v rodině? Služby 
pro rodiny s dětmi PREVENT otevřely v září novou ambulanci v Blatné 
a působí zde také v terénu. Ambulanci najdete na adrese Nádražní 661 
a je otevřena každý čtvrtek od 10 do 11 hodin. Terénní služby budou 
poskytovány ve stejný den od 11 do 15 hodin. Od ledna 2019 bude 
dostupnost služeb rozšířena na tři dny v týdnu. 

Ambulantní i terénní služby 
nabízejí podporu a pomoc rodi-
nám s dětmi na Blatensku, které 
se potýkají s různými obtížemi. 
„Jejich nesnadná životní situace 
mnohdy negativně ovlivňuje spo-
lečné fungování rodiny a může 
být ohrožující pro zdravý vývoj 
dětí,“ říká vedoucí služeb Bc. Zu-
zana Rysová.

Služby pro rodiny s dětmi 
PREVENT jsou sociálně akti-

vizační službou určenou rodinám na Strakonicku, Blatensku a Vod-
ňansku. Jejich posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při 
překonávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly 
spokojené. 

Kateřina Malečová Suková
PREVENT 99 z.ú., PR
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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 
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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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Jakub Biskup 723 519 235  
   Biskit2@seznam.cz 

Tomáš Rozho  776 777 726 
   Rozhon09@gmail.com 

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

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se 
každoročně celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, sta-
vební materiály a stroje ve správném čase, na správném místě. Bez týmové spolupráce - napříč 
geografi ckými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné.

Staňte se součástí našeho týmu!
Pro koncernovou fi rmu STRABAG a.s. hledáme kandidáty/ kandidátky na pozici:

stavební dělník / tesař / zedník / strojník
Náplň práce: 

• stavební práce v dopravním stavitelství
• obsluha jednoduchých stavebních strojů 
• práce dle pokynů nadřízeného pracovníka
• manipulační práce se stavebními hmotami, materiály
• místo výkonu práce: Blatensko, Písecko, Strakonicko

Požadavky:
• spolehlivost, loajalita, pracovitost
• výhodou řidičský průkaz pro sk. B, C nebo T
• výhodou strojnický průkaz

Benefi ty: 
• stabilní zaměstnání v nadnárodní společnosti, dobré mzdové ohodnocení,  
 přátelské prostředí, týden dovolené navíc 
• svoz na pracoviště zajištěn fi remními vozy

Kontakt:  STRABAG a.s.
  Petra Zimandlová
  Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
  Tel. 387 004 117
Pracovní pozice je také zveřejněná na: www. strabag.cz/ Kariéra – Burza práce

Koupím stavební parcelu 
v Blatné nebo v blízkém 

okolí.
Okamžitá úhrada kupní ceny 

případně možná výměna 
za byt 3+1 v Blatné.

Nabídky volejte na mobil 

728 559969 
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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
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