
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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JAK GRINCH (NE)UKRADL VÁNOCE
Základní umělecká škola Blatná se již tradičně v předvánočním 

čase představila s muzikálem, tentokrát s názvem „Jak Grinch ukradl 
Vánoce.“

Jak vznikl tento nový nápad, vysvětluje p. učitelka tanečního oboru 
Veronika Loukotová: „Tento rok jsme chtěli pro změnu nějaké vánoční 
téma. A zároveň příběh, který není tolik známý. Přijde nám to jako lepší 
nápad, než hrát pohádku, jejíž děj každý notoricky zná. Samozřejmě 
jsme předlohu upravili, některé linky příběhu vynechali, jinde něco 

přidali, ale myšlenka fi lmu zůstává stejná.“ Hlavním motivem příběhu 
je dokázat, že Vánoce nejsou o dárcích, o tom, kolik toho vlastníme, ale 
že vánočního ducha má každý z nás v sobě samém. Ke konci příběhu 
tedy diváci spolu s Grinchem zjistí, že Vánoce nelze koupit, proto je 

nelze ani uloupit. Kdovíci z vesnice Kdosice se radují, tančí a zpívají 
i přesto, že jim Grinch ukradl dárky, stromek i hostinu, protože hudbu, 
zpěv a tanec jim nikdo vzít nemůže.

Žáci ZUŠ Blatná odehráli během dvou dnů čtyři představení, v ka-
ždém z nich vystoupilo přes sto účinkujících. Kromě tanečního oboru 
vystoupili také žáci pěveckého sboru paní učitelky Hany Koubkové. 
V programu dále zahráli Blatenští dudáci pod vedením ředitele školy, 
pana Martina Škanty, který dále pro muzikál připravil hudební aranžmá. 
Spolu s panem učitelem Václavem Holubem vytvořili hlas vypravěče 
v nahrávacím studiu školy. O kulisy se postarali žáci výtvarného oboru 
paní učitelky Jitky Křivancové.

Hlavní role byly svěřeny Karolíně Šiškové (Kdovinka Kdovíjaká) 
a Tomášovi Březnickému (Grinch), kteří se toho zhostili jako profe-
sionálové. „Vzhledem k tomu, že spolu v muzikálu nehrajeme poprvé 
a jsme na sebe zvyklí, nestydíme se před sebou a je to pro nás zába-
va,“ uvádí Karolína Šišková, která právě spolu s Tomášem v loňském 
muzikálu „Kráska a Zvíře“ ztvárnila hlavní roli. A dodává: „Také mě 
těší, že vystupování v muzikálu má v mém okolí velmi pozitivní ohlasy. 
Všichni nás chválí, jsem ráda, že se naše práce lidem líbí.“

Představitel Grinche, Tomáš Březnický, zmínil také rozdíly v divá-
cích: „Dětské publikum nás více baví, je bezprostřední a více reaguje 
na to, co se na jevišti děje. Při představení někdy trochu improvizuji, 
ale do ničeho velkého se nepouštím. Například ale musím pohotově re-
agovat v situacích, kdy děti spontánně svými výkřiky vstupují do děje.“

Poděkování patří všem, kteří se na představení podíleli: Spolku 
rodičů při ZUŠ, zvukaři p. Karlu Zbíralovi, p. Kocourkovi za osvět-
lení, rodičům žáků za pomoc při organizaci a divákům, kteří čtyřikrát 
zaplnili sál blatenské sokolovny.
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ktual i ty

Poděkování
V pondělí 17.12.2018 se konala vá-

noční besídka v Domě s pečovatelskou 
službou v Blatné. Již tradičně ji svým vy-
stoupením zpestřily děti z MŠ Vrchlického 
Blatná. Poprvé si však obyvatelé domu 
odnášeli do svých bytů dárky. Jednalo se 
o balíčky, které v rámci akce „Na Ježíška 
věříme všichni“ připravila paní Jana Kře-
menová. Tímto tedy děkujeme nejen paní 
Křemenové, ale i všem dárcům, kteří se 
na akci podíleli. Poděkování patří také 
dětem ze zmíněné MŠ a paní učitelce Daně 
Strnadové.

Markéta Koubková
Sociální odbor MěÚ Blatná 

V roce 2018 jsme pořádali oslavy
Osvobození 8.5. a Dne české státnosti 28.9.
Naše akce podpořilo město Blatná a v rám-

ci projektu Slavíme společně Jihočeský 
kraj.

Těšíme se na setkání na našich akcích 
v příštím roce.

Pěkné svátky a spokojenost v novém roce 
přeje

Spolek Nobiscum Humanitas.

LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ NEŽLI VÁ-
NOCE TEKUTÉ

S touto pranostikou jistě všichni sou-
hlasíme. O Vánocích bychom si přáli bílé 
závěje, romanticky se vzduchem vznášející 
vločky a třeba i mrazem vyzdobená okna. 
Poslední roky nám však není přáno. Sněhu je 
čím dál tím méně, zvláště v nížinách. Někdy 
i teploty připomínají úplně jiné období než 
zimní. Jak tomu bude letos? Ještě uprostřed 
týdne to vypadalo, že by trochu toho snížku 
přece jenom mohlo být. Vše se ale rychle 
může změnit. Už se jen třikrát vyspíme a je  
tu  - ŠTĚDRÝ DEN.

ŠTĚDRÝ DEN JE PERLOU VÁNOC

JE-LI NA ŠTĚDRÝ DEN NA STROMECH 
JINOVATKA, URODÍ SE HODNĚ OVOCE

HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC, 
MÁ VELIKOU MOC

NA BOŽÍ HOD VODY, NADĚLAJÍ ŠKODY

KDYŽ NA SVATÉHO ŠTĚPÁNA VÍTR 
BOUŘÍ, VINAŘI SMUTNĚ OČI MHOUŘÍ

ČESKÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH 
ANDĚLŮ

Stejně jako se letošní rok pomalu chýlí 
ke konci,  blíží se ke konci také náš  vánoční 
prodej. Ještě dnes, zítra a možná i v neděli 
dopoledne a potom už jen poslední sobota 
v roce, tedy v příštím týdnu.

Děkujeme všem, kteří jste se na nás přišli 
podívat a věříme, že vás náš prodej alespoň 
trochu zaujal.

Náš letošní poslední tip  pro vás jsou DŘE-
VĚNÉ HRAČKY, které jsou stálicí již mnoho 
let. U dětí jsou oblíbené, ať už jsou to dřevěné 

skládací kostky, vláčky, žebřiňáky,traktory, 
bagry a jiné stroje nebo tahací zvířátka - 
koník... Drobnosti jako káča nebo píšťalky 
také nikdy nezklamou. Pro ty nejmenší vám 
můžeme v současně době nabídnout novinku 
- malá dřevěná autíčka. Ta se často stávají ne-
rozlučnými kamarády, kteří musí být neustále 
v kapsičkách malých předškoláků.

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁS-
NÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
PLNÉ RADOSTI A POHODY V KRUHU 
SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH A DO NOVÉHO 
ROKU VYKROČENÍ TOU SPRÁVNOU 
NOHOU, ABY VŠECHNY PŘÍŠTÍ DNY 
BYLY ŠŤASTNÉ A ZDAŘILÉ.

A NEZAPOMÍNEJME, ŽE MÉNĚ, JE 
NĚKDY VÍCE.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Těšme se na 30. ročník 
Blatenských listů

Děkujeme vám všem: čtenářům, 
inzerentům, městu,... za přízeň v roce 
2018. Děkujeme za spolupráci Blatenské 
tiskárně. Přeji Vám, abyste si v kalen-
dáři, který s naším společným přáním 
najdete v tomto čísle, ten příští rok 2019 
naplánovali dobře.

Zdeněk Malina, Blatenské listy
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Zprávy
z radnice

OZNÁMENÍ
Vážení občané,
v závěru roku 2018 bude změna provozní doby MěÚ Blatná 
v tyto dny:
 21. 12. 2018 pátek  7:00 – 12:00
31. 12. 2018 pondělí 7:30 – 10:00  v tento den nelze 
platit na pokladně platební kartou
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné Vánoce a v no-
vém roce hodně zdraví a spokojenosti.

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

MUBLX009D3WU

Výběrové řízení
Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Tajemnice Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se záko-
nem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici 
odboru majetku, investic a rozvoje.

Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2019 nebo dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní náplní bude:
- výkon státní správy na úseku památkové péče v souladu se záko-

nem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, ve správním obvodu ORP Blatná (vedení správních 
řízení, kontroly provádění oprav kulturních památek a nemovitostí 
v památkových zónách a rezervacích přímo na místě, propagace 
kulturních památek);

- spolupráce s odbornou organizací památkové péče – Národním 
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých 
Budějovicích;

- koordinace dotačních programů na obnovu kulturních památek 
a památkových zón v obvodu své působnosti vč. zpracování dotací 
pro město Blatná

Požadavky na uchazeče:
● vysokoškolské vzdělání  (bakalářský, magisterský studijní pro-

gram), nebo vyšší odborné vzdělání stavební, popř. dalších oborů 
souvisejících s památkovou péčí

● občanská bezúhonnost,
● způsobilost k právním úkonům,
● psychická odolnost,
● řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič
● zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti památkové péče 

výhodou,
● základní orientaci v právních předpisech – zákon č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č.  
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky; zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

● praxe ve veřejné správě nebo v oboru památkové péči vítána,
● zkušenosti s dotačními programy na úseku památkové péče 

výhodou,
● samostatnost, fl exibilita, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení,  

komunikativnost, možnost přesčasové práce,
● dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce – Word, Excel)

Platové zařazení:
Platové zařazení je v 9. až 10. tarifní třídě, osobní ohodnocení 

po zapracování (zkušební doba).

Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí 
obsahovat:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,

K přihlášce je nutné zvlášť přiložit tyto následující doklady:

- životopis,   ve kterém   se   uvedou   údaje   o dosavadních   za-
městnáních   a o odborných   znalostech a dovednostech týkajících 
se výše uvedených požadavků a náplně práce,

- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  pro  účely  výběrového  

řízení  (příloha  ke  zveřejněnému výběrovému řízení)

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu 
do 31. 1. 2019  nejdéle do 15:00 hodin, na adresu: Městský úřad  
Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná nebo osobně na podatelnu  
MěÚ  Blatná. Obálku označte heslem: „Výběrové  řízení – referent  
památkové péče“ a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem 
a adresou odesílatele. Podrobné informace podává pan Jaroslav Blov-
ský, vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná, telefon 
383 416 130, nebo 724 189 593.

Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně 
vyrozuměni nejpozději do 15. 2. 2019.

Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným 
způsobem či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel. 
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky 
podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné 
fázi bez udání důvodů.

V Blatné dne 29. 11. 2018
Vyvěšeno :   29. 11. 2018

Ing. Simona Sedláčková v.r. 
tajemnice MěÚ Blatná
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Požehnání a vyslání 
koledník  

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné 

ve st edu 2. ledna 2019 od 17 hodin  

Vystoupí blatenský Chrámový sbor 
pod vedením Ludmily Vlkové 

T i krále m žete v ulicích potkat od 1. do 14. ledna. 

 

Perníčky od klientů NZDM 
Station 17 provoněly 

blatenské vánoční trhy
Vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky, vánoční ozdoby, ka-

kao, ale i tradiční české vánoční hot dogy prodávali na adventních trzích 
v Blatné klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Station 
17 PREVENT. Prodávaný sortiment vyráběli několik týdnů předem.

V tréninkovém stánku si dospívající mohli vyzkoušet, jak jednat se 
zákazníky, jak si rozvrhnout úkoly i jak řešit nečekané krizové situace. 
Z oblasti podnikání se seznámili třeba s tím, jak zboží nacenit, co je 
to obrat, co jsou náklady, co je zisk. 

Při plánování, přípravě a realizaci prodejního stánku byli pracovníci 
zařízení v rolích mentorů a podporovatelů.

Děkujeme všem, kteří náš stánek navštívili.
PREVENT 99 z.ú., PR
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Územní plán Blatná
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování ozna-

muje, že v nejbližší době dojde k zahájení prací na pořízení změny 
Územního plánu Blatná. Z tohoto důvodu je umožněno občanům 
a podnikatelům podávat podněty (mimo režim stavebního zákona) 
na změnu stávajícího územního plánu. Podněty je možné uplatňovat 
pouze písemně, a to nejpozději do 31. 1. 2019 na odbor výstavby 
a územního plánování nebo podatelnu městského úřadu. Na později 
uplatněné podněty nebude brán zřetel. Následně dojde k vyhodnocení 
podnětů a k jejich případnému zapracování do rozhodnutí o obsahu 
změny územního plánu. Na zapracování podnětu není právní nárok. 
Vyhodnocené podněty budou zveřejněny na internetových stránkách 
města Blatná v sekci územní plánování. Zároveň bude uspořádána 
konzultace (středa 6. 3. 2019 od 13:00 do 15:30) v zasedací místnosti 
I. patro MěÚ Blatná), na které bude zájemcům individuálně sdělen 
důvod přijetí či odmítnutí jejich podnětů.

Co má podnět obsahovat?
- jméno a příjmení
- umístění záměru – parcelní číslo a katastrální území
- popis požadavku a jeho stručné odůvodnění
Upozorňujeme, že primárním cílem změny územního plánu nebude 

vymezování nových zastavitelných ploch pro bydlení.
Další informace poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního 

plánování Mgr. Vlastimil Peterka (tel. 383 416 155, email: peterka@
mesto-blatna.cz) a Mgr. Edita Hoštičková (tel. 383 416 150, email: 
hostickova@mesto-blatna.cz).

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování dále 
oznamuje, že byl vyhotoven Manuál k prostorové regulaci Územního 
plánu Blatná. Územní plán defi nuje charakter území pomocí řady 
regulativů (pravidel), z nichž některé jsou velmi exaktní (např. maxi-
mální možné zastavění pozemku budovami nebo maximální možná 
výška zástavby) a některé umožňující určitou míru interpretace (např. 
požadavek na „tradičně formovanou střešní krajinu“ či „používání 
tradičních stavebních prvků“). Cílem tohoto manuálu je mimo jiné 
vytvoření určitého vizuálního návodu pro stavebníky (majitele, inves-
tory) a projektanty, jak navrhovat stavby a stavební zásahy tak, aby 
byly s požadovaným charakterem zástavby defi novaným Územním 
plánem Blatná v souladu. Nejedná se tedy o zpřísnění stávajících 
pravidel či vytváření pravidel nových. Dochází pouze o vizuální 
interpretaci stávajících regulativů územního plánu s využitím po-
drobné znalosti architektonických hodnot staveb a zastavěných lokalit 
na území města a osad. Stavebníci a projektanti tak dostanou do ruky 
manuál, který jim pomůže vytvořit jasnější představu o možnostech 
a limitech plánovaného stavebního záměru v dané lokalitě, tedy i větší 
právní jistotu. Manuál bude neopomenutelným podkladem pro odbor 
výstavby a územního plánování, který posuzuje záměry žadatelů 
s územním plánem. Vytvoření manuálu je navrženo pro oblast městské 
památkové zóny a obytné části osad, kde jsou stávající architektura 
a urbanistické struktury zvlášť hodnotné a je zde územním plánem 
stanoven i největší stupeň ochrany charakteru území. Materiál byl 
vytvořen městským architektem Ing. arch. Šimonem Vojtíkem, Ph.D., 
a konzultován s odborem výstavby a územního plánování, úsekem 
památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu. Manuál 
je veřejně dostupný způsobem umožňující dálkový přístup na interne-
tových stránkách města Blatná – sekce územní plánování u Územního 
plánu Blatná (horní část webové stránky), v tištěné formě je připraven 
k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování.  

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva města 

Blatná dne 12. 12. 2018
ZM po projednání

● neudělilo souhlas fi rmě DURA Automotive CZ, k.s., , se 
zaměstnáním padesáti občanů Mongolska v předmětné fi rmě.   

● souhlasilo se spoluúčastí města Blatná ve výši 1 500 000 Kč. 
vč. DPH z podílu žadatele TJ Blatná z.s. na akci „Oprava 
fotbalového hřiště s umělým povrchem Blatná“ 

● neschválilo poskytnutí dotace PREVENT 99  z.ú., na rok 2019
schválilo uzavření Dodatku č 6 ke Smlouvě o zajišťování so-

ciálních služeb
● schválilo předložený návrh rozpočtu města na rok 2019, 

v příštím roce se počítá s příjmy 175 mil Kč, s výdaji 225 
mil Kč, rozpočet byl tedy schválen jako schodkový s výší 
schodku 50 mil Kč

● schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2020 – 
2023 dle předloženého návrhu

● vzalo na vědomí výsledky voleb do osadních výborů na jed-
notlivých osadách – místních částech města Blatná a zřídilo 
osadní výbory v obcích Jindřichovice, Milčice, Skaličany, 
Hněvkov, Blatenka, Drahenický Málkov, Čekanice a Řečice

● jmenovalo členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Blatná a dále členy Finančního výboru Zastupitelstva města 
Blatná

● schválilo podíl kompetencí pro místostarostu do oblastí: 
krizové řízení, bezpečnostní rada města, požární ochrana, po-
vodňová komise, rozvoj a výstavba, životní prostředí, doprava, 
Technické služby města Blatná s.r.o. a příspěvkové organizace 
zřizované městem Blatná a rozvoj sportu

● schválilo Směrnici č. 9/2018
● vzalo na vědomí, že byl vyhotoven Manuál k prostorové re-

gulaci Územního plánu Blatná a rozhodlo o pořízení Změny 
č.1 územního plánu Blatná

Další zasedání zastupitelstva bude 23.1.2019. 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Stavební činnost
Vzhledem k počasí, které panovalo začátkem prosince, probíhala 

stále činnost na opravách chodníků a komunikací. Již v minulých 
číslech Blatenských listů jsme informovali o probíhající rekonstrukci 
chodníku na sídlišti U Čertova kamene. Zbytečně široký chodník, který 
lákal některé řidiče využívat jej jako komunikaci, byl částečně zúžen. 
Nový povrch je tradičně ze zámkové dlažby Best Klasiko. I přes menší 
šíři bude chodník určitě dostatečně plnit svůj účel a chůze po novém, 
rovném povrchu bude pro chodce pohodlnější.

V prosinci byla také dokončena výstavba nového parkoviště 
v parku u Základní školy J. A. Komenského, o které jsme také již 
informovali. Vzniklo zde osm nových kolmých parkovacích stání vč. 
jednoho místa pro držitele ZTP. Parkoviště vzniklo z nevyužívaného 
prostoru, který měl sloužit pro potřeby tržnice. Nevyužívaná betonová 
plocha se tak změnila sice opět v betonovou plochu, ale s účelnějším 
využitím. V současné hustotě provozu je každé takové místo pro 
parkování dobré a parkoviště je ihned po otevření hojně využíváno. 

V zimních měsících, pokud to počasí dovolí, proběhne také oprava 
kamenného přístupového chodníku ke kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie v Blatné. Kamenné desky budou vyjmuty, upraví a zpevní se 
podloží chodníku a desky budou zpět vyrovnány a zaspárovány beto-
novou směsí. Prozatím proběhla oprava části chodníku podél kostela. 
Oprava zbývající části od kostela k hlavnímu chodníku je plánována 
na začátek příštího roku, aby při případné nepřízni počasí nebyl chodník 
rozkopán nyní během Vánočních svátků.

Svoz komunálního odpadu 
o vánočních svátcích 
a v prvním týdnu nového roku

Svoz komunálního odpadu popelovým vozem proběhne o vá-
nočních svátcích beze změn. V pondělí 24. 12. 2018 proběhne svoz 
v obcích Tchořovice, Předmíř a Střelské Hoštice. V úterý 25. 12. 2018 
proběhne standardní svoz popelnic v Blatné. Ve středu 26. 12. také 
proběhne běžný svoz v Blatné. Ve čtvrtek 27. 12. proběhnou svozy 
v obcích Čekanice, Mačkov (+ Domov PETRA), Škvořetice, Lom, 
Neradov, Míreč, Buzice a Skaličany.

Jediný svátek, který posouvá svoz popelnic, je Nový rok (1. 1.), 
který tentokrát vychází na úterý.

V pondělí 31. 12. proběhne svoz ještě standardně, jedná se o svoz 
v obcích Březí, Předmíř, Střelské Hoštice a v Kocelovicích .

Další svozy v prvním lednovém týdnu proběhnou o jeden den 
později. Část Blatné, která se běžně sváží v úterý, bude svezena 
ve středu 2. 1., druhá část, která se běžně sváží ve středu, bude svezena 
ve čtvrtek 3. 1.

V obcích Bezdědovice, Paštiky, Dobšice, Hajany, Chlum, Čeka-
nice, Mačkov (+ Domov PETRA) a v Lažanech, které se běžně sváží 
ve čtvrtek, proběhne svoz výjimečně v pátek 4. 1. 2019.

Důležité upozornění:
Žádáme občany, aby do popelových nádob nebo kontejnerů 

ukládali popel až naprosto vychladlý. Uložením ještě horkého 
popelu může dojít k zahoření popelové nádoby nebo kontejneru, 
který by požár zničil. Hodnota kontejneru je několik desítek tisíc 
korun. Žhavý popel by mohl způsobit také zahoření popelového 
vozu s nástavbou v hodnotě několika miliónů korun. 

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v le-
tošním roce. Vážíme si spolupráce při čištění města 
včetně zimní údržby, také za pomoc při údržbě 
veřejné zeleně a u dalších činností, které pro město 

Blatná zajišťujeme.
Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat i v ná-

sledujícím roce.
Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli růz-

ná omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací 
ve městě.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

kolektiv zaměstnanců
Technických služeb města Blatné, s. r. o.
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Studentka z Belgie 
na SOŠ Blatná
Nina Van Puijenbroek

Od září do listopadu chodila do naší školy 
Nina, studentka z Belgie. Do Čech se dostala 
přes organizaci AFS. Jde o celosvětovou 
nevládní organizaci, která nabízí příležitost 
v oblasti mezikulturního vzdělávání pro 
všechny věkové kategorie. Nina si vybrala 
Českou republiku, chtěla poznat zdejší způ-
sob života, kulturu, zvyky, dozvědět se více 
o naší zemi. S prvním ročníkem absolvovala 
výuku, exkurze i ostatní společné akce školy. 
Dozvěděli jsme se, v čem se liší škola u nás 
a v Belgii. V belgických školách trvá vyučova-
cí hodina 50 minut, žáci se učí tři cizí jazyky 
– francouzštinu, angličtinu a němčinu, školní 
jídelny nejsou, existují školní kantýny, kde si 
mohou jídlo koupit nebo přinést z domova, 
žáci se v belgických školách nepřezouvají. 
Na závěr jejího pobytu v Blatné jsme Nině 
položili několik otázek, které se týkaly jejích 

dojmů z Čech a studia na naší škole. Ptali 
jsme se, co ji nejvíce překvapilo v ČR, jaká 
česká slovíčka se naučila, jestli zkoušela vařit 
česká jídla, co si myslí o českých chlapcích, 
zda navštívili její 
rodiče Českou re-
publiku, jaké jídlo 
jí nejvíce chutnalo 
ve školní jídelně 
a jaké v České re-
publice a co pro 
ni bylo na naší 
škole  nejlepší. 
Dozvěděli jsme 
se, že lidé jsou 
zde milí a ochotni 
pomoci, že se nau-
čila česky několik 
frází, pozdravů, 
pokrmů, číslovky 
a slovíčka: maso, 
knedlíky, sůl, hezký, brambory. Česká jídla 
nevařila, ale zkusí je v Belgii, čeští kluci se 
jí zdají hezcí, rodiče ještě nikdy nenavštívili 
Českou republiku. V jídelně jí nejvíce chutna-

lo rizoto a nejlepší jídlo v Čechách byl guláš 
s knedlíkem. Nejlepší byla hodina němčiny 
a kratší vyučování než v Belgii. Poslední den 
jejího pobytu jsme se s Ninou rozloučili v sále 

školy, předali dárečky na památku. Nina byla 
prima a zůstáváme s ní i nadále v kontaktu.

Mgr. Jana Podlešáková a studenti 
SOŠ Blatná, 1. A, C

Historie téměř detektivní.

Příběhy vypálené v hlíně
Celý svět je tvořen příběhy, které si neu-

stále připomínáme a opakujeme je v různých 
obměnách. Některé jsou známé a stačí za-
slechnout jen část nebo dokonce jenom jméno 
aktéra a ihned si vybavíme celé vyprávění. 
U jiných si jen obtížně vzpomínáme, o co 
přesně šlo. Pokud nám po příběhu zůstane 
jenom obraz nebo jeho část, samotné zákulisí 
děje zaniká. Dostáváme se do podobné situ-
ace, jako bychom se dívali na fi lm od půlky 
a bez zvuku. Pokud by se jednalo o pohádku 
o červené Karkulce nebo narození Ježíška, 
neměli bychom pravděpodobně problém 
převyprávět celý příběh, protože je vžitý. 
Příčinu spatřujeme v opakování, jako např. 
u Vánoc si připomínáme narození Ježíška, 
o Velikonocích zmrtvýchvstání a u tří králů 
příchod tří mudrců. Jsou ovšem příběhy, které 
jsou sice nějak vžité, ale není jim věnována 
taková pozornost jako u výše zmíněných 
svátků. K takovému případu nás dnes zavede 
jeden artefakt z muzea.

Jedná se o reliéfní komorový kachel, 
který byl součástí kachlových kamen v Poli 
u Kadova. Do muzea se dostal pravděpodobně 
někdy na poč. 20. stol., kdy jej přinesl Franti-
šek Hlaváč. Ten jej našel na staveništi domu 
č. p. 57 v Poli u paní Slavíčkové. Neboť se 
tento dům nacházel na okraji vesnice dále 
od tvrze, jednalo se pravděpodobně o skládku, 
kam byly zbytky rozbitých kamen odvezeny. 
Teorii o skládce potvrzuje dalších devět frag-
mentů kachlů, které zde byly objeveny. Každý 

měl na sobě jiný výjev, avšak technologicky 
se jednalo o neglazované reliéfní kachle. Ty 
jsou v renesanci v Čechách postupně na-
hrazovány za zeleně glazované. Datačně se 
pohybujeme ve 14. – 16. stol. Některé z vý-
jevů jsou velice jednoduché a jiné zase příliš 

propracované. Přesnější 
v dataci můžeme být 
pouze u výjevu Karla 
V. Habsburského, který 
vládl v letech 1531-1556 
jako římský císař, a prá-
vě tehdy pravděpodobně 
vznikaly kachle s jeho 
poprsím, aby tak vlast-
ník kamen zdůraznil 
svou politickou orienta-
ci. Z promísení kachlů 

se domníváme, že na skládku se odváželo 
častěji a vrstvy se navzájem překrývaly. Kam-
na stála s největší pravděpodobností na zámku 
a nikoliv ve vesnické usedlosti.

Vrátíme-li se konkrétně k našemu kachlu 
a jeho identifi kaci, docházíme ihned k závě-
ru, že se bude jednat o starší vrstvu. Postava 
nahé ženy zabírá celý prostor od spodní lišty 
k horní. Její gestika levé ruky držící ratolest 
napovídá, že si zahaluje klín. Druhá ruka se 
bohužel nedochovala. Již z tohoto náznaku 
můžeme snadno odhadnout, že se jedná prav-
děpodobně o Evu. Druhá část téhož kachle 
tuto teorii jen potvrzuje, neboť zde vidíme 
hlavu s krátkým účesem z profi lu. Mládenec 
zjevně jí nebo se chystá sníst nějaký plod, 
který pochází ze stromu naproti němu. Jedná 
se tedy o známý příběh o Adamovi a Evě, kdy 

porušili zákaz Boha, aby nikdy nejedli ovoce 
ze stromu poznání. Můžeme se jen podle 
českých analogií domnívat, že na stromě byl 
dozajista had, avšak jeho přesnou podobu již 
asi nikdy nezjistíme. Jednoduchost výjevu 
sice ukazuje na menší um řezbáře, který vy-
tvořil formu, avšak také velice jasně sděluje 
celý příběh, kdy Adam a Eva jí ze stromu, 
a přitom již docházejí k poznání a studu, 
a proto se zahalují. 

I po 500 letech, a to navíc z fragmentů, 
k nám tento obraz promlouvá, neboť se jed-
ná o věčně opakovaný příběh. Obdobně se 
k němu mohl vracet i pán na tvrzi a jeho hosté, 
kteří mohli na základě výjevu Adama a Evy 
rozjímat nad poznáním, dosaženém ze stromu 
v zahradě Eden, nebo vyprávět neznalým o je-
jich příběhu. V době, kdy znalost písma nemu-
sela být tolik 
r o z š í ř e n á , 
nahrazovaly 
tyto obrazy 
knihy, které 
představova-
ly nejrozšíře-
nější média 
doby. Dnes 
si připomínáme Adama a Evu na Štědrý den 
24. 12., kdy se měl narodit i spasitel Ježíš 
Kristus. Většinou máme tuto tradici spojenou 
s vánočním stromečkem, dárky, bohatou tabulí 
a Ježíškem, a tak nám příběh Adama a Evy 
připomíná jen výjev komorového kachle 
v muzeu.

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná 

Eva zahalující si 
ohambí

Adam jí ze stromu poznání
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ulturní  kalendář

25. 12. ÚTERÝ | 20:00 |
UCHO, MOREK, RUSTY STRINGS, 
ŠTĚPÁN ŘÍHA & VAŠEK SVOBODA
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

26. 12. STŘEDA | 16:00 |
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nejslavnější dílo Jana Jakuba Ryby před-
nese Písecký komorní orchestr.
Vstupné dobrovolné

30. 12. NEDĚLE | 16:00 |
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vánoční příběh o narození Ježíška.

31. 12. PONDĚLÍ | 19:00 |
SILVESTR S DJ MILOŠEM ZEMENEM
Hospoda Na Vinici
Uzavřená společnost, nutná rezervace míst 
na tel. č. 775 602 094

1. 1. ÚTERÝ | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J. A. Komenského

6. 1. NEDĚLE | 17:00 |
ALEŠKA ČEŇKOVÁ: JEDINÁ VĚC
Železnice stanice Blatná – Galerie Sedmá 
kolej.
Vernisáž výstavy plzeňské výtvarnice Aleš-
ky Čeňkové. Barevný výbuch, který si sami 
roztočíte v jediný, ale pokaždé jiný obraz.
Vstup zdarma, pořádá navíc z.s.

6. 1. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO – Případ pro za-
čínajícího kata
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Případ pro začínajícího kata (Pavel Jurá-
ček, 1969) + diskuze s Jitkou Poledňákovou
Film parafrázuje Gulliverovu cestu do 
země Balnibarbi, kdy se přihodí spousta 
zvláštních úkazů. Několik scén se natáčelo 
i v Bratronicích a okolí. Po filmu vás čeká 
diskuse s Jitkou Poledňákovou, která byla 
asistentkou režie a je možná jednou z po-
sledních pamětnic na natáčení. 
Vstupné dobrovolné.

7. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
EVA ĎURČOVÁ – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vernisáž výstavy obrazů Evy Ďurčové 

13. 1.  NEDĚLE | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ MILOSLAVA 
MARTANA – ALJAŠKA KRÁSNÁ A 
DIVOKÁ 
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 1. ÚTERÝ | 19:00 |
FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM FEAT. 
ANDY SCHOFIELD (UK)

Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
František Uhlíř se řadí k tzv. České kon-
trabasové škole, jejíž renomé přesahuje 
hranice naší republiky a své počátky má 
u českých hráčů působících v USA od 60-
tých let minulého století. Tohoto špičko-
vého kontrabasistu doprovodí vynikající 
český kytarista Adam Tvrdý a na bicí se 
představí Jaromír Helešic. Vzácným hos-
tem tohoto koncertu bude britský saxofo-
nista Andy Schofield – člen kapely zesnu-
lého zpěváka George Michaela. Do nového 
roku jedině pozitivně jazzově!
Předprodej vstupenek: 150/100 Kč, IC 
Blatná, recepce Městského muzea Blatná, 
www.ckvb.cz.

17. 1.  ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝ LISTŮ
BOHUMIL KARTOUS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Novinář, vedoucí komunikace Informační-
ho centra o vzdělávání EDUin pohovoří na 
téma „boj proti dezinformacím na interne-
tu“.

20. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
Divadlo NAVĚTVI: DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ
Velký sál, KCAŽ
Co je silnější než ta nejmocnější kouzla?
Široký? Kdepak! Láska? Možná… Přátel-
ství?
Loutková pohádka plná divadelních kou-
zel pro babičky i dědečky, maminky i 
tatínky, všechny dospěláky, co se rádi baví 
i dojímají nad klasickými pohádkovými pří-
běhy, ale hlavně pro děti (od 3 let).
Vstupné dobrovolné

20. 1. NEDĚLE | 19:00 |
VÝBORNÝ TRIO
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert
Trio Jiří Výborný (baskytara, ukulele), Ra-
dim Sládek (Hammondovy varhany), Ma-
těj Diviš (bicí) hraje převážně melodické 
písně světových baskytaristů, ale i funky, 
jazz a latinsko-americké rytmy. 

21. 12. PÁTEK | 20:00 |
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / drama / hudební | VB / USA 
2018 | 134 min. | mládeži do 12 nevhodný 
| 120 Kč

22. 12. SOBOTA | 20:00 |
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / drama / hudební | VB / USA 
2018 | 134 min. | mládeži do 12 nevhodný 
| 120 Kč

28. 12. PÁTEK | 20:00 |
BUMBLEBEE
Akční / dobrodružný / sci-fi | USA 2018 | 
130 Kč

2. 1. STŘEDA | 19:00 |
DOKTOR MARTIN: 
ZÁHADA V BESKYDECH
Komedie / krimi | Česko / Slovensko 2018 | 
90 min. | mládeži přístupný |

4. 1. PÁTEK | 20:00 |
SMRTELNÉ STROJE
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi / thri-
ller | Nový Zéland / USA | 128 min. | mláde-
ži do 12 let nevhodný

6. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ-
HO LEKTVARU
Animovaný / dobrodružný / komedie / 
rodinný | Francie 2018 | 105 min. | mládeži 
přístupný

9. 1. STŘEDA | 19:00 |
PAŠERÁK
Krimi / drama / thriller | USA 2018 | 116 
min. |

11. 1. PÁTEK | 20:00 |
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Drama / komedie | Česko 2019 |

16. 1. STŘEDA | 20:00 |
ROBIN HOOD
Akční / dobrodružný | USA 2018 | 117 min. | 
mládeži do 12 let nevhodný

18. 1. PÁTEK | 20:00 |
SKLENĚNÝ
Thriller / drama / horor / mysteriózní / sci
-fi | USA 2019 | mládeži do 12 nevhodný

V době od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude 
v knihovně ZAVŘENO.
Všem čtenářům a návštěvníkům naší 
knihovny přejeme krásné vánoční svátky, v 
novém roce hodně zdraví, štěstí a těšíme 
se na viděnou opět od 2. 1. 2019.

PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ 14:00 – 16:00
8. 1. Čteme, pleteme... a vítáme nový rok
15. 1. Čteme, pleteme... a jdeme si hrát do 
muzea

PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou si 
mohou přijít vyluštit. Ze správných odpo-
vědí bude vylosovaný výherce odměněn.

4. 1. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kni-
hami a o knihách, tentokrát o Pohádkách 
z mechu a kapradí. Hlásit se můžete na 
simona.oberfalcerova@se znam.cz. Kapa-
cita je omezena. 

PŘÍRODA V ZIMĚ
Literárně-výtvarná soutěž o nejhezčí zimní 
verš a obrázek.

 Akce

 Kino

 Knihovna
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Namaluj obrázek či ztvárni nějakým způ-
sobem zimní přírodu a k tomu přidej ver-
šík. Odevzdej v knihovně do 21. ledna. Hla-
sování návštěvníků knihovny o nejhezčí 
dílko proběhne do konce měsíce.

Jazykové konverzace:
Anglická konverzace | Úterý |
Malá klubovna
17:00 - 18:00 pro pokročilé 
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | Středa | 15:00 
– 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | Středa | 17:00 – 
18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | Středa | 18:30 – 
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 

Pravidelné akce: 
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |

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

KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 - 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČE-
NÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Velká klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ 
| 15:30 - 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK 
Velká klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ 
DOMLUVY
Klubovna KCAŽ
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083  

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 - 17:15 a 17:30 - 
18:45 |
ZIMNÍ KURZ ÁJURJÓGY 
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč
Zimní kurz ájurjógy bude zaměřený na te-
rapeutickou jógu.
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168, 
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je ome-
zena max. 20 účastníků. 

ČTVRTEK | 8:30 – 11:30 |
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Začínáme od 31. 1. 

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
3. 1. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
10. 1. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivan-
covou
17. 1. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tesko-
vou
24. 1. | 14:00 - 20:00 | Malba / kresba s 
Lenkou Pálkovou 
31. 1. | 18:00 | Kresba s Lenkou Pálkovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emai-
lu: kalousova@ckvb.cz. Cena 100 Kč, kaž-
dý pátý vstup 50 %.

7. 1. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Tentokrát na téma: ZDRAVÉ TUKY
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Přijďte se seznámit se surovinami a po-
stupy pro zdravější, bezmasou nebo dietní 
kuchyni. Tentokrát budeme připravovat 
odlehčenou verzi bramborového salátu s 
avokádem, upečeme si sladké dobroty bez 
ztužených tuků a „palmáče“, naučíme se 
v kuchyni používat drcená semena. Navíc 
všechny připravené pokrmy budou přiroze-
ně bez cholesterolu.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují na 
sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli. Lek-
torem je Ing. Jan Juráš. Hlaste se prosím na 
kalousova@ckvb.cz.
Cena kurzu 100 Kč

Leden je měsíc nových začátků... tady jich 
pro vás hned několik nabízíme. Je libo pár 
nových jazykových konverzací? Cvičení 
nebo Tanec? Buďte u toho u nás v KCAŽu.

OD 9. 1. KAŽDOU STŘEDU - ZUMBA 
| 18:00 – 19:00 |
Velký sál
Fitness profesionálka a nadšenkyně Mar-
tina Hovorková je mimo jiné také certi-
fikovanou instruktorkou Zumby. Zumba 
je taneční fitness lekce inspirovaná latin-
skoamerickými rytmy a tanci. Je to dyna-
mické, vzrušující, radostné a efektivní... Tak 
neváhejte. 
Vstupné 90 Kč (děti do 15 let 50 Kč) 

10. 1. ČTVRTEK | 17:00 – 18:30 |
SINGLE LADIES Ukázková hodina
Velký sál
Neformální kurz pro „single ladies“. 
Od základních kroků po nádherné taneč-
ní kreace. Přijďte si zatančit bez partnera, 
něco se naučit a hlavně se dobře pobavit. 
Lektorkou kurzu je několikanásobná mis-
tryně jižních Čech a finalistka Mistrovství 
ČR Kamila Vokrojová. 
Na ukázkovou hodinu je vstup zdarma. 
Na tento večer naváže KURZ SINGLE LA-
DIES, který bude probíhat od 14.1.2019 
vždy v PONDĚLÍ | 17:00 - 18:30
Velký sál KCAŽ
Půjde o sérii 12 lekcí včetně tří speciálních 
večerů. 
Cena lekce 100 Kč

16. 1. STŘEDA | 17:00 – 18:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE s Janou 
Španihelovou - Ukázková hodina
Velká klubovna
Kurz je určen pro mírně pokročilé, případ-
ně lze úroveň upravit dle přání.
Jazykové konverzace budou otevřeny pra-
videlně pouze v případě, že budou mini-
málně 4 zájemci.    

17. 1. ČTVRTEK | 17:00 – 18:00 |
ITALSKÁ KONVERZACE s Gian Mar-
cem Fusarem - Ukázková hodina
Malá klubovna
Chcete se podívat do Itálie? Nebo jen chce-
te umět víc, než už umíte?
Přijďte mezi nás! Kurzem italštiny vás pro-
vede bilingvní „Čecho-Ital“ – Gian Marco 
Fusaro. Úroveň výuky vám ušijeme na 
míru. Takže i když nevíte, co znamená ma-
cchiato nebo jak správně vyslovit gnocchi, 
nemáte se rozhodně čeho bát. Těšíme se 
na vás!
Jazykové konverzace budou otevřeny pra-
videlně pouze v případě, že budou mini-
málně 4 zájemci.  

Městské muzeum Blatná bude ve dnech 24. – 
26. 12. a 31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO.

5. 11. – 6. 1. | Galerie v Íčku 
OBCE BLATENSKA
Infocentrum Blatná
První část prezentace členských obcí Svaz-
ku obcí Blatenska.

5. 11. – 6. 1.
FRANTIŠEK DOSTÁL – JAK JSEM 
POTKAL LIDI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotografií

21. 11. – 3. 2. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | 
FENOMÉN MERKUR
Městské muzeum Blatná
Výstava o populární kovové stavebnici 
Merkur ze sbírky Jiřího Mládka.
Uvidíte nejrůznější modely (auta, traktory, 
lokomotivy, obří jeřáby, ruské kolo, Petřín-
skou rozhlednu) dozvíte se něco o historii 
stavebnice a také si můžete sestavit svůj 
vlastní model v merkurové herně.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
Komentovaná prohlídka s Jiřím 
Mládkem 
13. 1. NEDĚLE |  14:00 |
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění 
sběratele Merkuru Jiřího Mládka, který se 
s vášní tomuto koníčku věnuje již přes 40 
let. Pan Mládek stál také u zrodu Muzea 
stavebnice Merkur v Polici nad Metují v 
roce 2006 a patří mezi největší sběratele 
na světě. 
Merkurová dílna s Merkur kroužkem 
z DDM Blatná 
Neděle 13. 1. 2019 |  15:00 – 17:00 
Po prohlídce výstavy můžete s dětmi zaví-
tat do merkurové herny, kde vám budou 

 Výstavy

 Komunitní centrum
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opět k ruce lektoři z Merkur kroužku 
z DDM Blatná. Vstupné dobrovolné

11. 12. – 31. 1. ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
ALTÁN ART brut
KCAŽ, OK – Otevřená kavárna
Výstava Ateliéru radostné tvorby, který vy-
tváří profesionální zázemí nadaným 
výtvarníkům s mentálním handicapem 
a s duševním onemocněním.

7. 1. – 3. 3.
EVA ĎURČOVÁ – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Nový rok 2019 klepe na dveře a my bychom 
rádi poděkovali všem, kteří se účastní bla-
tenského kulturního života, a kteří podpo-
rují nejen Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná v jeho činnosti, ale i všechny ostat-
ní, kteří kulturní život v Blatné rozžívají. 
Těšíme se všichni společně na vaši přízeň i 
setkávání v dalším roce a doufáme, že si v 
kulturním programu najde každý to, co jej 
baví, zajímá či těší.
Nechte se nalákat už teď na některé akce, 
které vás v roce 2019 neminou.
Hned 15. ledna je na programu koncertní-
ho předplatného lákavý jazzový koncert 
pod taktovkou věhlasného a špičkového 
českého kontrabasisty, Františka Uhlíře. 
Ten s sebou do Blatné přiveze kytaristu 
Adama Tvrdého, bubeníka Jaromíra Hele-
šice a naprosto jedinečného hosta, vynika-
jícího britského saxofonistu – Andy Scho-
fielda – bývalého člena kapely zpěváka 
George Michaela. Vstupenky na koncert 
můžete zakoupit již nyní, a to v blatenském 

infocentru, na recepci Městského muzea 
nebo online na www.ckvb.cz
V průběhu roku vás neochudíme ani o 
akce, na které jste od nás zvyklí. 2. března 
se můžete těšit na oslavu Masopustu a tra-
diční průvod městem v maskách, budeme 
rádi, když se k nám připojíte a průvod ma-
sek bude co nejpestřejší.
Ke konci měsíce, a to 22. března, se bude 
konat třetí ročník Reprezentačního plesu 
města Blatná. V květnu se můžete těšit 
na již tradiční Jazzday, kterým oslavujeme 
osvobození Blatné Američany na konci 2. 
světové války a v polovině měsíce se mů-
žete těšit na festival, který pořádáme spo-
lečně s blatenskými studenty – Studentský 
den.
První dva červencové týdny jsou v Blatné 
zasvěcené nejstarším klavírním kurzům 
v České republice a pro 33. ročník Jiho-
českých klavírních kurzů chystáme pře-
kvapení v podobě speciálního koncertu s 
výjimečnými hosty…více ale zatím nepro-
zradíme, vše je ve fázi příprav a nechceme 
nic zakřiknout.
Třetí zářijový víkend bude tradičně věno-
ván Blatenskému fotofestivalu, kterým se 
v roce 2019 ponese Divočina.
V listopadu nás čeká opět významné výro-
čí v soudobých dějinách naší země – a to 
30 let od Sametové revoluce.
Závěr roku proběhne už tradičně – čekají 
vás vánoční trhy, koncerty a další dopro-
vodné programy v rámci aktivit CKVB. 
Pokud bude kostel sv. Jana Křtitele v Pa-
štikách již zpřístupněn po jeho velkých 
opravách, budeme se snažit jeden z ad-
ventních koncertů uskutečnit právě v jeho 
obnovených prostorách.

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU 

ČESKÁ
KAPELA
Velký sál KCAŽ Blatná

27. 1. NEDĚLE | 15:00 |

Do roku 2019 vám přejeme pevné zdraví, 
mnoho štěstí, lásky, pohody, příjemných se-
tkání, povznášejících koncertů, nápaditých 
výstav, dobrého čtení,
nezapomenutelných filmů a inspirativních 
výletů.
První čtyři výše zmíněné položky zřejmě 
moc neovlivníme, ale na ty ostatní jsme tu 
pro vás!

 O(d) nás

 Těšte se

Již tradiční nedělní posezení s dechovkou 
- české písničky od české kapely, k tanci i 
poslechu. 
Cena 100 Kč, předprodej od 3. 1. 

 pf 2019
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Ukončení 
potápěčské sezóny

Klub potápěčů Blatná absolvoval další 
úspěšnou sezónu pod i nad vodou, kterou 
zpestřilo několik zajímavých akcí a potápěč-
ských výjezdů. Součástí jsou i akce zaměřené 
na děti, které se odehrávají jak v krytém bazé-
nu, tak i na lomech či přehradách.

Zájemci o informace ohledně možnosti 
vyzkoušení jak přístrojového tak i nádecho-
vého potápění ve Strakonickém bazénu se 
mohou obrátit na kontakt karlos.rr@seznam.
cz (Karel Říha – předseda klubu). Tyto akce 
probíhají v průběhu zimní sezóny od prosince 
do května. Následně jsou veřejnosti otevřeny 
i některé akce na „volné  vodě“ a to na lomech 
v okolí Blatné, ale i zajímavějších lokalitách.

Stejně jako každý rok se zároveň blatenští 
potápěči zúčastnili Mistrovství České repub-
liky v lovu ryb na nádech. V závěrečném 
závodě Pohár Trhové Kamenice byl z Blatné 
nejúspěšnější Karel Říha ml., který obsadil 2. 
místo za letošní kometou Pavlem Flosmanem 
z Českých Budějovic. Třetí skončil Tomáš 
Pátek z Hradce Králové. Závod družstev 
vyhrála Blatná I. ve složení Karel Říha st. (8. 
místo v jednotlivcích), Karel Říha ml. a David 
Koblih (9. místo v jednotlivcích).

V celkovém součtu Mistrovství republiky 
vyhrál již zmíněný Pavel Flosman. Vicemis-
trem republiky se stal blatenský Martin Dolejš 
a 3. místo obsadil Tomáš Pátek. Úspěšné 
závodníky doplnil ještě Karel Říha ml. 5. 
místem, Karel Říha ml. 7. místem a David 
Koblih 10. místem. V celkovém hodnocení 

družstev se družstvo Blatná I. muselo po 10ti 
leté nadvládě sklonit před Mistry republiky 
2018 z Hradce Králové (Fleischmann, Pátek, 
Hodač) a Vícemistry z Neptunu České Budě-
jovice (Flosman, Pazderník, Pražák).
Všem závodníkům gratulujeme a přejeme 
úspěchy i v roce 2019!                             EK
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VOŇAVÉ  VÁNOCE  aneb
…naše Vánocemi provoněná školka…

Je obecně známo, že nic tak nenabudí vzpomínky jako čichové 
vjemy. Tedy vůně. Mezi nejoblíbenější již od dětství patří vůně 
prázdnin a vůně Vánoc. Prázdniny vonívaly jako voda a provoněná 
louka zároveň a Vánoce se skládaly z vůně pečeného cukroví, která 
se linula domem už od začátku prosince. Během prosince se přidaly 
ještě další vůně, vůně čerstvě naloupaných pomerančů a na Štědrý 
den vůně čerstvého jehličí. Stačí jen, abych to napsala, a už je cítím. 
Nezaměnitelná vánoční vzpomínka.

Hodně starých zvyků odvál dech času, ale laskavá atmosféra 
zůstává. Ten, kdo někdy prožil takové to „těšení na Ježíška“ spolu se 
svými dětmi, si jistě dokáže představit, jaké zážitky s sebou přináší 
Vánoce do každé mateřské školy. Není to pouze posezení u stromečku 
a rozbalování dárků, ale i čas příprav, akcí, návštěv a činností, které 
s radostí pro děti z mateřské školy připravujeme. Je to čas příprav, 
který z těchto svátků dělá to nejkrásnější období roku.

Proto se každoročně celý personál mateřské školy snaží o to, aby 
v dnešní uspěchané době byla školka pro děti oázou klidu, pohody a aby 

předvánoční čas v ní plynul bez stresu a spěchu v duchu lidových tradic 
a zvyků našich předků a děti prožívaly naplno vše, co k tomu patří.

K radostnému a spokojenému prožití vánočního času v mateřské 
škole patřilo hned po návštěvě Mikuláše, čertů a andělů zdobení stro-
mečků na třídách, zdobení stromečku na školní zahradě, děti absolvo-
valy oblíbenou canisterapii s pejsky, připravovaly se na vystoupení pro 
rodiče-Zpívání u vánočního stromu, vyráběly přáníčka a drobné dárky, 
vyráběly z keramické hlíny, navštívily tradiční vánoční výstavu v ZŠ T. 
G. Masaryka, společně s dětmi ze ZŠ J. A. Komenského děti vystoupily 
v Domově pro seniory Blatná, kde sklidily velký aplaus a zasloužený 
obdiv, těšily se na vánoční nadělování s pohoštěním, seznámily se 
s oslavou Vánoc v dřívějších dobách, vyzkoušely si některé lidové 
zvyky a obyčeje a zjistily, že Vánoce nejen dobře chutnají, ale i voní.

Děkujeme rodičům za spolupráci s mateřskou školou, za aktivitu 
při sběru kaštanů a žaludů. Za získané peníze jsme pořídili dětem 
do každé třídy nové hračky a pomůcky.

Děkujeme dětem, vždyť právě ony nám pomáhají vytvořit atmo-
sféru Vánoc takovou, jaká by měla opravdu být.

Za výbornou dosavadní spolupráci děkujeme našemu zřizovateli 
Městu Blatná, Technickým službám Blatná a všem blatenským i mi-
moblatenským organizacím!

V neposlední řadě poděkování patří všem zaměstnancům mateř-
ské školy za jejich záslužnou práci, vstřícnost, obětavost, trpělivost, 
nadšení, kreativitu a za to, že pro naše děti v mateřské škole připravují 
prostředí klidu, pohody a radosti!

POHODOVÉ VÁNOCE, PEVNÉ ZDRAVÍ A ŠŤASTNÝ NOVÝ 
ROK 2019 přejí děti a zaměstnanci MŠ Blatná, Šilhova

H. Petlánová - ředitelka školy

Myslivecký ples
ve Lnářích

26.1.2019
Otevřeno  od 18 hodin

Bohatá zvěřinová tombola
Autobusová doprava Blatná-Lnáře a zpět

Odjezd v 18,00 hod. od ubytovny Tesly

Předprodej vstupenek Blatná
tel.: 601 591 085

Informace: www.mslnare.cz

ANTONÍN KALINA
Náměstí před sokolovnou v Blatné nese název Kalinovo náměstí  

a přímo v sokolovně – ten menší  sál – je též Kalinův sál.
Kdo byl ten muž, po kterém už dlouhá léta jsou pojmenována taková 

význačná místa v Blatné?
Především to byl dobrý Čech a dobrý Sokol. Svědomitý, obětavý  

a nadchnutý v té době Rakouska-Uherska též vlastenectvím a touhou 
shodit z beder našeho národa podružnost německému vlivu.

Antonín Kalina se narodil v roce 1870 v Havlíčkově Brodě, vystu-
doval na universitě v Praze a jako student se angažoval v pokrokovém 
hnutí mládeže… Prvním jeho nástupním místem byla Blatná, kde 
pracoval jako tajemník okresního výboru. Zde také rozvíjel širokou 
veřejnou činnost, zejména v Národní jednotě pošumavské  a v sokolské 
župě Jeronýmově, kterou tu založil. Volal po samostatném českém 
státu, který by byl přehradou pangermanismu….

V počátku 20. století se pak osobně a politicky sblížil a spolu-
pracoval s T. G. Masarykem. V březnu 1919 byl jmenován prvním 
československým velvyslancem v Jugoslavii a po práci v zahraničí 
zemřel v Praze roku 1922 ve věku dvaapadesát let.                     F.K.
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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 

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

Přijmu řidiče MKD
Firma: Václav Krejčí,  T . G Masaryka 

640 , Blatná 388 01
Tel. 777 605 301

POŽADAVKY: ŘP“C+E“ + profesní 
průkaz řidiče, karta do tachografu, mini-
mální praxe v řízení nákl.auta, spolehli-
vost
Mzdové ohodnocení:
CZ – CZ   výše platu 25 000 Kč – 
30 000 Kč , CZ – D - CZ výše platu 
28 000 Kč – 35 000 Kč ,víkendy volné
CZ - EU   možné 2 víkendy 40 000 Kč – 
50 000 Kč
 
Veškerá nabízená práce je z  97 %  v ko-
lečku a plat se odvíjí od odvedené práce.

Nabídka platí pod značkou ,,schopný“
Více info na tel.
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NNáhradní díly z  pplastu  
RRekvizity  
SStrojírenské součástky  
VVykrajovátka na pečení  
FFigurky  
OOzdoby  
 
BBc.  FFilip Kůst  
ffkust@email.cz  
7721575502  
wwww.kust--ttiskne--vve3d.wixsite.com/mysite 

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
 - 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 
* Administrativní pracovník, pracovnice
 -  hledáme administrativního pracovníka pro pomoc hlavní účetní
 - znalost účetního systému Pohoda
 - němčina na komunikativní úrovni
*Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
 - dvousměnný provoz - výborné platové ohodnocení - práce na dílně v Kasejovicích

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

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, Nepomuk

přijme do pracovního poměru

ÚČETNÍ
– Vedení podvojného účetnictví v souladu s českými 

účetními předpisy
– Sestavování daňových přiznání, kontrolních hlášení, 

ročních závěrek
– Komunikace s daňovými poradci, fi nančním úřadem
– Zpracování statistických výkazů
– Zpracování intrastatu
– Vedení platebního styku
– Zavádění a evidence přijatých faktur 

Požadujeme:  středoškolské, vysokoškolské vzdělání
                        ekonomického směru
                        spolehlivost, samostatnost 
                        znalost programu HELIOS výhodou
Nabízíme:  odpovídají platové ohodnocení
                   příspěvek na penzijní připojištění
                   dotované závodní stravování 
                   příspěvek na dopravu

Bližsí informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111 
                            email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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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



Zdraví, štěstí
a úspěch

v roce 2019
přejí

Blatenské listy

a Blatenská tiskárna, s.r.o.
2

0
1

9

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

blat.listy.ch@seznam.cz                http://blat.listy.ch.sweb.cz/ 
Tel.: 731 367 507 
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