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

Výsledky voleb -zvolili
jsme prezidenta
Může nás snad potěšit, že v Blatné a okolí byla většina pro změnu:
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-druhe-kolo&t=okrsky-mapa
Miloš Zeman získal 2 853 390 hlasů, Jiří Drahoš 2 701 206 hlasů.
Ale mysleme i na ty, kteří volit nešli - bylo jich 2 793 322. Vlastně
druzí na pásce.
Růžová plocha - M. Zeman, Modrá plocha J. Drahoš

Výsledky voleb podle jednotlivých okrsků najdete
na straně 6.
Tabulka výsledků, sestavená z údajů na stránce ČSÚ : https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe

ZM

II. etapa stálé expozice Městského muzea Blatná
Rozhovor s autory expozice a pozvánka na vernisáž na straně 7.

Věrná kopie pokladu nalezeného v blízkosti obce Lažánky.

Listina Rudolfa II. potvrzující povýšení Blatné na město.

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ktuality
PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme všem,
kteří se 11. 1. 2018
přišli rozloučit s panem

Aloisem Vanduchem.
Velice si vážíme účasti a podpory v této
těžké chvíli.
Rodina Vanduchova
a ostatní příbuzní
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pohoštěni. Nejobvyklejšími maskami byl
medvěd s medvědářem, klibna /kobyla, koníček), maska s jezdcem na koni, baba s nůší,
Žid s pytlem, kozel a mnoho dalších. Zábavu
ukončil o půl noci ponocný. V některých krajích „pochovali basu“, jinde Baccha a rozešli
se do svých domovů. Věřili, že pokud by
tancovali přes půlnoc, objevil by se mezi nimi
ďábel, většinou jako cizinec v zeleném kabátě.
Následovala popeleční středa jako počátek
40ti denního půstu před Velikonocemi.
PŘIPRAVUJEME JARNÍ PRODEJ LIDOVÉ VELIKONOCE - NEJVĚTŠÍ
A NEJRADOSTNĚJŠÍ SVÁTKY JARA
Stejně jako každoročně, již nyní pro vás
připravujeme velikonoční prodej, který bude
opět plný tradičního velikonočního zboží, ale
i jiných neotřelých novinek. Vítat přece budeme nové roční období, na které se již všichni
těšíme - JARO. Čas letí stále ve stejném rytmu
a VELIKONOCE tu budou co by dup - za dva
měsíce - 2. a 3. dubna.
JEŠTĚ V ÚNORU A POČÁTKEM BŘEZNA MÁME OTEVŘENO VŽDY V SOBOTU OD 9.00 - 13.00 HODIN.

JE-LI ÚNOR MÍRNÝ, BUDE ROK BÍDNÝ
V ÚNORU PRUDKÝ SEVERNÍČEK, HOJNÉ ÚRODY BÝVÁ POSLÍČEK
NA HROMNICE PŮL ZIMNICE, PŮL
SANICE, PŮL KRAJÍCE, PŮL PÍCE, PŮL
SVÍCE A BŮH VÍ ČEHO JEŠTĚ VÍCE.
KDYŽ SLUNÍ V MASOPUSTNÍ DNY,
BUDE JASNÉ I VZKŘÍŠENÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

www.lidove-remeslo.cz
VRCHOLÍ ČAS MASOPUSTNÍCH REJŮ,
TAŠKAŘIC A VESELÍ
Doba od 6. ledna, tedy od Tří králů
do popeleční středy (letos 14. 2.), doba někdy
krutých mrazů, nečasu a stále ještě krátkého
dne, byla od pradávna časem masopustního
veselí, radostí, taškařic, časem dobrého jídla
a pití, tedy dobrého živobytí, zkrátka časem
odreagování se od někdy těžké reality a také
sblížení se s lidmi navzájem. Byly to dny,
kterými se také kdysi oslavoval konec zimy
a začátek nastupujícího předjaří.
V posledních letech, kdy se snažíme oprášit některé tradice, které již leckde upadaly
v zapomnění, se také na Blatensku i přímo
v Blatné pořádá masopustní průvod plný
masek a různých povedených maškarních
převleků. Možná, že zvláště v letošním roce,
kdy v době volby prezidenta byla atmosféra
v naší společnosti velmi napjatá, přivítáme
takovýto způsob odreagování se, abychom
se opět dostali do klidu a pohody.
Přípravy na MASOPUST začínaly již
ve čtvrtek, kterému se říkalo „tučný“. V tento
den se každý musel dosytosti najíst a napít,
aby měl sílu a energii po celý nový rok. Hlavním dnem Masopustu byla ale neděle, kdy
se po dobrém obědě lidé vydali do hospody
k muzice. V pondělí, se konal tzv. „mužovský
bál“, na který směli jen ženatí muži a vdané
ženy. V úterý pak následoval průvod - rej
masek. Lidé převlečení za různé symboly
obcházeli jednotlivá stavení a všude byli

NÁŠ TIP NA ÚNOR: PROUTĚNÉ ZBOŽÍ
(KRMÍTKA, KOŠE A KOŠÍČKY, KUKANĚ. Vše z neloupaného vrbového proutí
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Z právy

z radnice

Vážení občané,

dovolte mi reagovat v návaznosti na iniciativu pana Pavla Vokatého. V Blatenských listech č. 1 ze dne 19. 1. 2018, bylo zveřejněno
“upozornění na špatně provedenou rekonstrukci“ objektu nemovité
kulturní památky, kontribuční sýpky v Blatné. Město Blatná, jako
vlastník tohoto objektu nemá zájem řešit názorové rozpory prostřednictvím tisku, ale považuje za nutné veřejnost seznámit se souvisejícími
informacemi:
Město Blatná zakoupilo sýpku v listopadu roku 2006. Následně
v roce 2007 zahájilo obnovu střešního pláště, v dalších letech pokračovalo obnovou fasád včetně obnovy výplní, byly obnoveny interiérové
omítky, interiérové dřevěné konstrukce včetně nástupního vřetenového
schodiště. Samozřejmě byly odstraněny novodobé přístavky a výtah
s nadstřešní dojezdovou šachtou. Práce byly dokončeny v roce 2012.
Byly použity tradiční technologie a materiály, postup prací byl dozorován stavebním dozorem i zástupci památkové péče. Nebyly provedeny
žádné zásahy modernizace, objekt disponuje pouze rozvodem elektřiny,
není zde kanalizace, vodovod ani jiné inženýrské sítě.
V roce 2014 se začaly projevovat problémy se zavlhčením u zadního vstupu, kde dešťová voda stékající na rampu ovlivňuje stav omítek
venkovních i vnitřních v prostoru zádveří. S ohledem na nejasné budoucí využití sýpky nebylo ihned přistoupeno k odstranění rampy či
zajištění přístřeškem (tak jak tomu bylo v minulosti), byl vyfrézován
odtokový kanálek v pochozí ploše rampy. V letošním roce připravujeme projekt na odstranění této rampy a realizaci změny přístupu pomocí
menšího schodiště (vyspádováním a použitím roštů bude zamezeno
odrazu vody na fasádu). Projevy zavlhčení soklové části pozorujeme
až od loňského roku, na základě projednání s odborníky jsme se shodli
na bezodkladném provedení sond v základové spáře stavby.
Snažíme se o pochopení reakcí pana Vokatého, v péči o památky
často dochází k názorovým neshodám, nicméně jako vlastník nemůžeme nadále respektovat poukazování na devastaci či havarijní
stav, výzvy k záchraně sýpky a další výroky spojené s konstatováním špatně provedené rekonstrukce. Problematika stavu a využití
sýpky byla na podnět pana Vokatého, a za jeho účasti, projednána
dne 17. 1. 2018 komisí státní památkové péče, s přizváním pana
Ing. Jaroslava Buriana, CSc., garanta území NPÚ ú. o. p. v Českých
Budějovicích a pana Ing. arch. Šimona Vojtíka, Ph.D., městského
architekta.
Vzhledem k tomu, že pan Vokatý ve svém příspěvku uvádí, že se
opírá o názor prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy, oslovili jsme
jej a závěrem uvádíme jeho písemné vyjádření: Na email pana Vokatého
s žádostí o posouzení stavu zmiňované sýpky jsem ho požádal o zaslání
podrobnější dokumentace s tím, že moje posouzení by samozřejmě vyžadovalo nejen posouzení dalších podkladů na dálku, ale hlavně osobní
prohlídku na místě. To neproběhlo. Žádné odborné stanovisko jsem
k této věci nezpracoval a pan Vokatý zveřejnil nekorektně zavádějící
informaci o mém údajném hodnocení stavby, navíc bez mého souhlasu.
Příloha – foto před a po opravě
Další podklady jsou k dispozici na webových stránkách města
odkaz: http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/statni-pamatkova-pece/
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Před obnovou 2007.

Foto duben 2016..

Informace

o projednání aktualizace „Strategického plánu města Blatná“
Dne 15. 1. 2018 proběhlo v Komunitním centru aktivního života
seznámení s návrhem aktualizace Strategického plánu města Blatná.
Aktualizace pod názvem „Blatná – město aktivního života“ se týká
rozvojové části strategického plánu, jenž se opírá o tři rozvojové
pilíře:
pilíř – Blatná – město s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a zdravým životním prostředím
pilíř – Blatná – dobře spravované město, podporující podnikání
a kvalitní život svých obyvatel
pilíř – Blatná – město s kvalitní kulturou, s rozvinutým cestovním
ruchem a památkami
S návrhem aktualizace se můžete seznámit na webových stránkách
města
http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/strategicky-plan/
Případné dotazy, připomínky či návrhy nových opatření je možné předkládat do 28. 2. 2018 vedoucím pracovních skupin nebo
na odbor majetku, investic a rozvoje paní Hoštičkové (hostickova@
mesto-blatna.cz ).

Text na straně 5

500 let od prvního vyobrazení Blatné
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Klaudiánova mapa Čech 1518.
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Historie téměř detektivní

500 let od prvního vyobrazení
Blatné
Jistě každý očekává, že při zmínce nejstaršího vyobrazení Blatné se
budeme zabývat obrazem městečka v podhradí, které se dle některých
autorů objevuje v zelené světnici ve věži blatenského zámku nebo
v rytířském sále ve Starém paláci. Problémem u těchto obrazů je, že
bez pojmenování dané obce nemůžeme bezpečně identiﬁkovat obraz se
skutečností. Jistotu máme ovšem u vyobrazení, kde nacházíme jméno
obce. Takovým případem je nejstarší podrobná mapa Čech od Mikuláše
Klaudiána z roku 1518. Zde ovšem vystupuje jiná obtíž, a to zjednodušení obrazu městečka. Co tedy lze z tohoto obrazu vůbec vyčíst?
Jednalo se o mapové dílo, jehož účelem nebylo dopodrobna vyobrazovat jednotlivé obce. Navíc tato mapa zabírala jen jednu třetinu celého
obrazu, a proto nebylo možné vyobrazit jednotlivá města, městečka
a vesnice podrobněji. Klaudián dokonce některé obce zcela vypustil.
I když je zde vyobrazena Blatná, která v té době náležela do majetku
Zdeňka Lva z Rožmitálu a na Blatné, není tu vyobrazen již Rožmitál
pod Třemšínem, ačkoliv o něm autor věděl. Také nás zarazí orientace
mapy, kde se Blatná nachází společně s Plzní a Českými Budějovicemi
nad Prahou. Jih byl totiž již tradičně na horní straně, aby tak Řím byl
navrchu, kam mají vést všechny cesty. Autor na mapě zakreslil důležité
řeky a některé cesty. Snažil se Čechy přiblížit čtenáři, a proto do mapy
zanesl první topograﬁcké značky, které zahrnovaly města panská, královská nebo řádová. Rozlišoval také víru katolickou nebo kališnickou.
Pokud v daném místě ležel hrad, vyobrazil zde malou věžičku. Hory se
zde nenacházely. Oproti tomu les obepínal celé Čechy jako jednolitá
hranice. Zaráží nás i řídkost lesního porostu ve vnitrozemí, které jen
potvrzuje teorie Jiřího Woitsche, že středověká krajina byla holá, neboť
základním stavebním materiálem bylo dřevo.
Najdeme-li si znovu na mapě Blatnou, vyčteme z ní, že ležela
mimo všechny cesty a byl v ní hrad. To není mnoho, vezmeme-li
v potaz, že právě v této době představovala rezidenční vrchnostenské
město prvního muže po králi, Zdeňka Lva z Rožmitálu. Jeho erb je
také vyobrazen pod králem Ludvíkem Jagelonským uprostřed všeho
panstva. Klaudián neopomněl ani jeho funkci nejvyššího purkrabího
pražského, takže není pochyb, že věděl o Blatné. Více se zaměřil
na erby všech šlechticů, kteří spravovali zemi a tří měst. Prázdná místa
zaplnil zákony a příslovími z Bible.
Neopomněl se zde samozřejmě podepsat, a to hned dvakrát. Nad
letopočtem 1518 se nacházejí dva erby a iniciály N.C., Nicolaus
Claudian, a V. K., rytec Andreas Kaschawer. Druhý podpis je skrytější
a pravděpodobně sloužil jako popis zdroje ke zmíněným zákonům.
Vpravo nad rytinou lupičů je nápis, kde Mikulass Klaudian léta páně
tisícího pětistého sedmnáctého přiznává jako zdroj svých informací
Ecclesiestici, písmo svaté. Díky tomu také snadno prošlo jeho dílo
schválením a mohlo být v roce 1518 vydáno.
Největšího rozšíření se dočkala díky dílu Cosmographia Beschreibung aller Lender Sebastiana Münstera v roce 1544, kde byla otištěna
jen zmenšená kopie mapy. Vzhled Blatné se příliš nezměnil, i když jí
autor právem přidal pod vyobrazený hrad vodní plochu, nejspíš rybníček. Není to nijak podrobný obraz, ale přesto je to již 500 let od tohoto
prvního obrazu městečka Blatná. Nejen o tomto díle se budete moci
dozvědět 8. 2. 2018 v 17:00 v další dokončené části stálé expozice
Městského muzea Blatná. Těšíme se na vás.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Zprávy

TS Blatná
Nevhodný obsah kontejnerů
na elektroodpad

U každého separovaného odpadu
je důležité, aby byl do kontejnerů
vhazován pouze odpovídající odpad.
V poslední době došlo ke vhazování
jiného odpadu než elektroodpadu
do kontejnerů, které jsou určeny
na drobný elektroodpad.
Kontejnery na drobný elektroodpad naleznete v ulici Nad Vdovečkem
(u Blatenské tiskárny) a Nad Lomnicí
(u horního kontejneru na směsný
komunální odpad). Do kontejnerů
vhazujte veškerý drobný elektroodpad. Nevhazujte odpad, kde by mohlo
dojít k rozbití křehké části. Takový
odpad prosím zaneste na sběrný dvůr,
kde přijímáme veškerý elektroodpad.

Parkoviště u fotbalového hřiště

Díky příznivému počasí může probíhat stavební
činnost. V minulých dnech
byla dokončena nová parkovací místa. Jedno parkoviště
vzniklo v lokalitě u fotbalového hřiště a jeho výstavba je
spojena s některými dopravními omezeními v těchto místech (v jiném článku Blatenských listů).
Další parkovací místa jsou vybudována za hřištěm s umělým trávníkem

v blízkosti povodňového valu, kde mohou sloužit např. návštěvníkům
workoutového hřiště nebo rybářům.
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Nová dopravní opatření ve městě

Na základě doporučení dopravní komise,
po projednání v Radě města a souhlasu dotčených orgánů (zejména dopravní policie) dojde
na tř. T.G. Masaryka k rozšíření označení
parkovacích stání s parkovacím kotoučem
(hodinami) o úsek od prodejny autodílů
po budovu Městského úřadu. Omezení bude
platit pouze v pracovní dny od 8,00 do 17,00
hod. a maximální povolená doba stání bude
2 hodiny. Důvodem opatření je uvolnění parkovacích míst pro zákazníky obchodů. Dále
budou instalovány značky „zákaz zastavení“
v úseku proti veřejně přístupným parkovacím
stáním u Domova pro seniory, pro umožnění
bezpečného vyjetí a zajetí do řady kolmých
parkovacích míst. Tato opatření budou kom-

penzována vybudováním 13 nových parkovacích míst na okraji letního stadionu.
Dalším schváleným dopravním opatřením
je osazení dopravních značek zakazujících
vjezd nákladních automobilů, mimo dopravní obsluhu, v ulicích 9. května, Nádražní
a na parkovišti na rohu Písecké a Vorlíčkovy
ulice. Důvodem omezení je jak nevhodnost
uvedených komunikací pro provoz nákladních automobilů (problematické je vyjíždění
z parkoviště na Píseckou ulici či nepřehledná
zatáčka u stavebnin v Nádraží ul.), tak i stížnosti obyvatel na chování některých řidičů
odstavených vozidel. V případě prostoru
u železniční stanice nesouhlasí s parkováním
nákladních automobilů a souprav ani České
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dráhy, které jsou vlastníkem pozemku u vykládacího prostoru (rampy). Jak v Nádražní
ulici, tak na parkovišti v Písecké ulici přitom
místní dopravci parkují čím dál tím méně
a plochy byly v poslední době využívány zejména řidiči tranzitujících kamionů. Opatření
se netýká vozidel, jejichž provozovatelé mají
pronajatou plochu na opačné straně nádraží v místě bývalých výsypek, stejně jako vozidel
zásobování instalatérství v Písecké ulici.
Jelikož problémy s odstavováním kamionů se bohužel týkají i dalších lokalit ve městě,
bude v letošním roce dále na území celého
města zřízena zóna zákazu stání nákladních
automobilů nad 7,5 t. Obdobné opatření již
dříve zavedla prakticky všechna větší města
v okolí.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Výsledky voleb podle jednotlivých okrsků
Okrsek č. 1, Základní škola J. A. Komenského, účast 67,41%:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská,
Na Příkopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny,
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
311
388

%
44,49
55,50

Okrsek č. 2, Městský úřad, tř. T. G. Masaryka, účast 64,21%:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
251
224

%
52,84
47,15

kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
383
453

%
45,81
54,18

Okrsek č. 6, část Skaličany, účast 86,21%:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
36
39

%
48,00
52,00

Okrsek č. 7, část Drahenický Málkov, účast 74,60%:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
23
24

%
48,93
51,06

Okrsek č. 8, část Čekanice, účast 68,97%:
Okrsek č. 3, Městský úřad, tř. T. G. Masaryka, účast 65,22%:
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
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
295
376

%
43,96
56,03

Okrsek č. 4, Základní škola J. A. Komenského, účast 71,88%:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická,Buzická, Čechova, Habrová,
Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí
J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, Topičská, U Čertova kamene, Zahradnická
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
414
363

%
53,28
46,71

Okrsek č. 5, Základní škola Holečkova, účast 77,59%:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova,
Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad
Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, Rakovnická, Velký vrch,
Za Pustým

kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
23
17

%
57,50
42,50

Okrsek č. 9, část Blatenka, účast 71,05%:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
10
17

%
37,03
62,96

Okrsek č. 10, část Hněvkov, účast 48,98%:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
14
10

%
58,33
41,66

Okrsek č. 11, část Milčice, účast 87,50%:
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
6
8

%
42,85
57,14

Blatná celkem, účast 69,85%
kandidát
Miloš Zeman
Jiří Drahoš

hlasy
1 766
1 919

%
47,92
52,07
Zpracoval: Zdeněk Malina
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II. etapa stálé expozice Městského muzea Blatná

Rozhovor s autory
8. 2. 2018 v 17:00 bude otevřena další část stálé expozice v Městském muzeu Blatná.
Po roční práci a přípravách vás v muzeu očekává interaktivní stálá expozice, která vás zavede
do minulosti Blatenska až do roku 1620. Odkryjme spolu trochu tajemství, které nám snad prozradí autoři výstavy Mgr. Taťána Fryštáková, muzeolog, kurátorka sbírek muzea, a Mgr. Petr
Chlebec, historik, dokumentátor. Otázky pokládal Radek Řebřina:
Táňo a Petře, prozradíte nám, jak vměstnat
500 let dějin Blatné a Blatenska do dvou
místností?
Táňa
Těžce, je to někdy boj. Jelikož máme oba
s kolegou historické vzdělání, tak je pro nás
pochopitelně velice důležitých mnohem více
informací, než by se mohlo zdát osobě ne
toliko zasvěcené. Najít kompromis je skutečně oříšek. Rádi tak proto využíváme názory
kolegů, ale i obyvatel Blatné, na kterých si
ověřujeme, jaké informace by jim byly blízké, zaujaly je a přinesly by jim nové, někdy
i překvapující poznání. Mně jako kurátorce
připadá právě ta těžká zodpovědnost, vybrat
nejvhodnější historické exponáty, které budeme prezentovat v rámci stálé expozice.
Petr
Stejně jako Táňa musím říct, že velice
obtížně. Z titulu našeho vzdělání a povolání
bychom samozřejmě chtěli vyzdvihnout z daného úseku dějin co nejvíce, ale stále musíte
myslet na to, abyste návštěvníka nezahltili.
Nakonec jsme vybrali metodu odkrývání, kdy
dějiny volně plynou expozicí, ale návštěvník
je sám odkrývá v systému šuplíků a různých
hravých forem.
Co vám dalo při přípravě expozice nejvíce
zabrat?
Táňa
Práce s lidmi a časová náročnost. Ono
se to nezdá, ale i když jsme už sehraný tým
lidí, kteří na sebe tzv. slyší, a spolupráce jde
na výbornou, vyskytnou se momenty, které
chcete mít naprosto pod kontrolou. Od odstínu mořeného dřeva až po jednotlivé detaily,
víceméně estetické. Takže práce o víkendu
a někdy i do noci byla zcela normální, ale
na druhou stranu byla alespoň pro mě zcela
inspirativní a přínosná, protože s nadsázkou,
kde se například žena naučí řezat, vrtat, lepit,
natírat či pánům radit v technických oborech.
No přece v muzeu!:☺
Petr
Za mne platí stejně jako u Táni práce
s lidmi. Jde totiž obtížně korigovat několik
jednotlivých pracovníků, kteří vyrábějí interaktivní prvky, další dělá architektonické modely, další vyrábí skříně a jiný má na starost
elektroinstalaci. Vzájemně spolu komunikují,
ale stejně stále musíte kontrolovat, jestli ten
dodělal svůj úkol, aby další mohl na to navázat
a práce se nezdržela. Ještě větší „horor“ jsou
opravy chyb, protože mnohdy jednoduchou
věc musí udělat dva až tři z těchto kolegů,
kteří s námi výstavu připravují a často nám
radí, kde by se dalo udělat něco lépe.

Jaká je hlavní myšlenka expozice, na co se
zaměřuje, co především vyzdvihuje, a co by
měl podle vás návštěvník po jejím zhlédnutí
získat?
Petr
Po loňské návštěvě kontroly z MK ČR
bych řekl, že hlavní myšlenka by se dala charakterizovat pojmem „dětské hřiště“. Neboť
tam se lidé rádi vracejí a nevědomky se ve své
hravé formě učí základy architektury, vlastnosti materiálů, zejm. písku, sociální interakce
atd. Prostřednictvím naší instalace by se měla
navrátit ona historická paměť města Blatná,
která by návštěvníka vtáhla právě onou hrou
do dějin, které nesmí být jen o číslech a jménech. V naší expozici se musíte věcí dotýkat,
otvírat nebo dokonce k nim přičichnout, pokud chcete odhalit vše, co skrývají.
Táňa
Vypůjčím si s dovolením myšlenku svého
kolegy Petra, navrátit Blateňákům hrdost
na vlastní dějiny. Ruku na srdce, kdo ví, kdy
byla první písemná zmínka o Blatné? Nebo
jak vypadal hrad za Zdeňka Lva z Rožmitálu
a na Blatné? A navíc, jak mě přesvědčila již
pravěká expozice, málokdo si je vědom toho,
jaké skvosty se v muzeu nacházejí. Je načase
jich veřejnosti co nejvíce a co nejpoutavěji
ukázat.
Na které vystavené předměty byste vy osobně
návštěvníky rádi nalákali? Co by rozhodně
neměli při návštěvě opomenout?
Petr
Popravdě bych chtěl, aby při každé návštěvě objevili něco nového. Kdybych měl
vyzdvihnout jeden nebo dva předměty, tak
bych jmenoval sochu Panny Marie z kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné z roku
1490-1499, která je skvělou ukázkou gotické-

Mgr. Taťána Fryštáková

ho umění, nebo originální zbraně z třicetileté
války. Je skvělé, že i návštěvníci budou moci
obdivovat kovářské umění, které bylo dlouhá
léta uschováno v depozitáři.
Táňa
Řekla bych jen, prosím přijďte a uvidíte.
Jelikož jsem správkyně sbírek, starám se
o přibližně 16,5 tisíce sbírkových předmětů,
tak každý exponát má svůj význam a svou
hodnotu. Je pro mě tudíž nesmírně těžké
poukázat jen na některé z nich. Mohu jen říci,
že o překvapení tu nouze nebude.
Stálá expozice tímto končí přibližně v období
třicetileté války. Kdy se dočkáme otevření
části zasahující až do 21. století?
Petr
Další fáze, tzv. III. fáze stálé expozice
bude dokončena v tomto roce a otevřena přibližně na začátku února 2019. V plánu máme
jít až do roku 1993, kde bude končit dějinná
linka. Bohužel existuje mnoho proměnných,
které nás mohou zdržet. Nejzávažnější jsou ﬁnance, které poskytuje MK ČR, Město Blatná
a CKVB. Nutné jsou dotace od všech, i když
mnozí nynější spolupracovníci jednou za čas
v opojení z díla prohlásí, že je to baví a že by
to snad dělali i zadarmo.
Táňa
Jak zmínil Petr, peníze jsou až na prvním
místě. Opravdu zásadní je pro nás ﬁnanční
podpora ministerstva kultury, neboť pouze z peněz poskytnutých Městem Blatná
bychom expozici nemohli vybavit tak, jak
bychom chtěli. V současné době máme
již zpracovaný grant, který je připravený
k odeslání. Dokončujeme jen s architektem
ﬁnální podobu III. etapy stálé expozice. Věříme, že vše dobře dopadne a ministerstvo
kultury a samozřejmě i město Blatná podpoří i tuto III. fázi. Držte nám prosím palce.
O tom, že svou práci děláme svědomitě
a troufám si tvrdit, že i dobře, svědčí fakt, že
výsledek velmi kladně hodnotili jak členové
poradního sboru ministra kultury, tak také
návštěvníci z řad veřejnosti a dokonce i děti.
Za což jsme nesmírně rádi.
Radek Řebřina, Centrum kultury a vzdělávání Blatná

Mgr. Petr Chlebec
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Obecnímu domu už je teplo
a vystavuje na odiv nový kabát

Lom - Významný krok co do investice na zvelebení nemovitého obecního majetku
učinili v Lomu během podzimního období. Fasáda obecního domu nejenže se pyšní zbrusu
novou fasádou. Dočkal se i zateplení. Vnitřní prostory byly zrekonstruovány a vybaveny
potřebným inventářem již loni. Objekt zakoupila obec do svého vlastnictví od ZD Škvořetice.
Na novou fasádu a zateplení stavby byla lomským poskytnuta dotace z prostředků POV /
Programu obnovy venkova ve výši 82 000 korun a celkové náklady činily 183 000. Souběžně
došlo i na výměnu stávajících oken a dveří v budově Obecního úřadu za plastové. I tady
dostali lomští ﬁnanční injekci ve výši 77000,-Kč. Celkem se tady vydalo 137 000 korun.
„V roce 2018 provedeme zateplení fasády také na sídle samosprávy,“ nechal se slyšet
starosta Lomu Václav Kafka. Důsledná péče o vzhled Lomu a přilehlých osad Neradova
a Mírče je nejlepším důkazem toho, že i malé celky mohou pod vedením schopných a obětavých lidí vzkvétat. (Články od V. Šavrdy bez jazykové úpravy)
Vladimír Šavrda

Na dva metráky už čuník nedosáhl
V Mačkově z něho měli steaky i klasiku.

Mačkov - V Mačkově přispívají zdatnou
měrou k rozvoji tradic a společenských radovánek jako takových i zdejší spolky. Konkrétně Sbor dobrovolných hasičů a ping- pongový
klub se podepsaly pod ukázku pravé echt české zabijačky, která přilákala desítky zvědavců.
„Picnuté“ prase sice nedosáhlo legendárních
180 kg čisté váhy, o nichž nadšeně referoval
putimský vachmajstr svému nadřízenému
v nesmrtelném „Švejkovi“, když se zabíjelo
ve mlejně, ale i mačkovských 170 kg bylo
zárukou hory klasických pochutin i steaků

Novoroční pochod okolo Mačkova
si nejvíc „pochvaloval“ pes.
Protože se nesl
Mačkov - Novoroční turistické pochody
si v posledních letech získávají stále více
příznivců. Pravda- jedná se spíše o symbolické túry, protože společensky unavené svaly
a útroby leckdy více nedovolují. Ale hlavně
dodržet tradici- jak se říká „ Jak na Nový rok,
tak po celý rok“. A ten, kdo si na Nový rok
lehne, ten se po zbytek roku ani nehne.
Novoroční tradice přirostla k srdci i mačkovským. Také letos se vydala parta nadšenců
pochodem okolo Mačkova k čekanické kapli
a zpět do mateřské vsi. Sedmikilometrovou
trasu absolvovalo bez sebemenší újmy šestnáct dospělých se dvěmi batolaty a jeden
pes. Ten si to pochvaloval nejvíc, protože se
nesl v batohu. Ke skupince se přidružila ještě
pětka dalších chodců, ti se ale posléze oddělili
a vrátili zpět.
V mačkovské hospůdce čekala na poutníky se zdravě červenými líčky česnečka a ovocná bowle, což byl sponzorský počin mistra
šenkýře. Po občerstvení pak ještě novoroční
turisté „ ztekli“ mačkovskou „ Hůrku“, aby

jako z americké farmy. Celá „boubelavá“ akce
trvala dva dny a šlo vskutku o nezapomenutelné hodiny. Hlavní slovo měl pochopitelně
mistr řeznický, který přijel na místo činu
z Hajan. Vůně vepřového se mísila s oparem
ze svařeného vína, které se zde rozlévalo pro
dobrou náladu a lepší trávení.
Vepřové dobrodružství bylo přijato
s ohromným nadšením a tak nelze pochybovat o tom, že v roce 2018 bude opakováno.
A možná že tato mimořádně úspěšná premiéra
dozná tolik repríz, co třeba takový „Sluha
dvou pánů“.
V. Šavrda

z jejího vrcholu ve společnosti nedávno odhaleného pomníku K. H. Borovského shlédli
půvabný ohňostroj na náměstí v blízké Blatné.

Umělý led- taky led
V Mačkově vánoční trachtaci na bruslích
berou všemi deseti.
Mačkov - Velmi oblíbenou zimní kratochvílí mezi vánočními svátky je pro mačkovské tradiční bruslení na zimním stadiónu
ve Strakonicích. Ani letošek nebyl v tomto
ohledu výjimkou. „ Dopravu si naši občané
hradí sami, pronájem plochy platí obec,“ vysvětluje mačkovská starostka Hana Míková.
Letos se výlet za umělým letem vydařil
mimořádně. Zlákat se nechalo rovných 55
milovníků zimních radovánek.

V Mačkově mají
zkolaudované veřejné
osvětlení
Mačkov - Za projektem instalace nového
veřejného osvětlení v obci udělali mačkovští
závěrem roku 2017 tečku. „ Kolaudace proběhla s kladným výsledkem,“ konstatovala
starostka Hana Míková.
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Poslední fází bylo pokrytí úseků ve směru
na Čekanice a ke klientskému domu „ Petra“.
„ To si vyžádalo investici ve výši cca 500 000
korun,“ říká Hana Míková.
V. Šavrda

V Lomu se nemohli
dočkat adventu

Stromek na návsi rozsvítili o týden dříve
Lom - Velice pěknou účast zaznamenali
v obci Lom při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na zdejší návsi. Vzácné okamžiky, které by si člověk měl vzít a schovat
na horší časy, si přišlo vychutnat přes čtyřicet
lidí. Shromážděné přivítal starosta obce
Václav Kafka a všem popřál krásné a veselé
vánoční svátky a klidný advent.
O výjimečný kulturní zážitek se postarala Andrejka Batystová, která křišťálovým
hláskem zazpívala několik koled. Jedno oko
nezůstalo suché. Hudební dobrovod pěveckému vystoupení poskytl Pavel Cába, který
bravurně ovládá hru na varhany. Následně si
lidé srdečně tiskli ruce a z jejich duší vycházely ty nejryzejší, nejupřímnější city. Bylo
pamatováno i na občerstvení pro přítomné.
Podával se vánoční punč a skvělá štola.
Tradice slavnostního rozsvícení vánočního stromu v obci Lom se zrodila před sedmi
lety. „ Tenkrát jsme při obnově obecního parku
zasadili jedli a postupně jsme dokupovali
ozdoby a osvětlení s tím, jak strom rostl,“
poznamenává první muž Lomu Václav Kafka.
Letos došlo k tomuto nádhernému aktu
o týden dříve, než nastal advent. Lomští nebyli
se svým rozhodnutím sami. Advent předběhli
kupříkladu i v Mačkově.
Ostatně důležité je, aby hlavně mezi obyvateli každého střediska panovala soudržnost
a úcta. A to nejen o adventu. A nejen o vánocích samých.
Vladimír Šavrda

RAČTE VSTOUPIT DÁL
- NA NÁŠ KARNEVAL
KDY? v neděli 18.2. 2018
V KOLIK? od 14.00 hodin
KDE? v buzické hospodě „U Čiláka“
Malé i větší děti čeká řada
žertovných soutěží,
volba krále (královny) karnevalu,
odměny pro všechny zastoupené
masky,
hudební „pecky“ z dílny super DJ
Martina Drába.
Těšíme se na Vás - dobrou náladu
s sebou!
Rodinný kolektiv hospody „U Čiláka“
v Buzicích
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Maturitní ples žákyň 4. BS VOŠ a SOŠ
Březnice

Dne 8. 12. 2017 se v Březnici v kulturním domě konal náš maturitní ples. Ples byl pro nás
něco neuvěřitelného. I přes strasti a hádky, které jsme s ním měly, byl ples úžasný. Veškeré
přípravy a čas, které jsme do toho vložily, přinesly své ovoce ve formě kouzelného večera,
kdy se na okamžik každá z nás stala princeznou, a proto děkujeme všem sponzorům, městu
Březnice, rodičům a učitelům, kteří nám s tímto úžasným večerem pomáhali. Myslete na nás, až
nastane maturitní období a přejte nám šťastnou ruku při výběru maturitních otázek. Vaše 4. BS.

Tradiční vánoční volejbalový turnaj na VOŠ a SOŠ Březnice
Na pátek 22. prosince se všichni milovníci
sportu již dlouho těšili. Konal se tradiční vánoční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
šest družstev. Tři týmy tvořili žáci a žákyně
střední odborné školy - 1.AS, 1. BV, 2.BS, jedno družstvo sestavili studenti vyšší odborné
školy, další družstvo sestavili žáci a žákyně
domova mládeže a tradičně jeden tým vytvořili učitelé školy. V 8:30 se v tělocvičně rozhořel boj o přední umístění. Hrálo se ve dvou
skupinách (systémem každý s každým) a pak
o jednotlivá umístění. Vítězem turnaje se stal
tým učitelů, který opět potvrdil své kvality.

Vítězní učitelé však museli konstatovat, že
získat vítězství je každý rok těžší a těžší.
Ve ﬁnále s učiteli prohrálo družstvo domova
mládeže, které celý podzim trénovalo právě
s cílem porazit učitele. Tento tým byl však
oslaben o hráče, kteří si při trénincích přivodili drobná zranění, a tak mohli svůj tým
podporovat pouze z lavičky. 3. místo obsadili
studenti 2.VI, 4. místo obsadili žáci 2.BS, 5.
místo 1.BV a 6. místo 1.AS. Všem, kteří se
aktivně zapojili do hry, patří velký potlesk.
Všem divákům patří poděkování za skvělou atmosféru.
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Kino
2. 2. PÁTEK | 20:00 |

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

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

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

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

10. 2. SOBOTA | 20:00 |
ŠIBŘINKY V HOSPODĚ NA VINICI
Zahrají Gibon Band a Rusty Strings
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

12. 2. PONDĚLÍ | 19:00 |
VRATKÁ PRKNA
Divadelní sál blatenské sokolovny
Studio Ypsilon, Praha

Režie: Arnošt Goldﬂam
Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Šebek
Loubalová, Roman Mrázik, Barbora Skočdopolová a Martin Bohadlo nebo Miroslav
Chloupek.
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají
svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto
pořád lákavá…
Předprodej: infocentrum, recepce muzea,
www.ckvb.cz

20. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Unikátní kytarový koncert otce se synem
dýchá originalitou a skutečným uměním
obou výjimečných hudebníků.
Vstupné 250/200 (děti, studenti, senioři,
ZTP)Předprodej: infocentrum, recepce
muzea, www.ckvb.cz

PREZIDENT BLANÍK
Komedie | Česko 2018 | v českém znění | 90
min. | Nevhodný mládeži do 15 let | 120 Kč

4. 2. NEDĚLE | 15:00 |
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný / rodinný / fantasy / akční /
komedie | USA 2017 | v českém znění | 119
min. | mládeži přístupný | 100 Kč

7. 2. STŘEDA | 19:00 |
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
Drama / krimi / mysteriózní / thriller |
USA 2017 | 135 min. | nevhodný mládeži
do 15 let

9. 2. PÁTEK | 20:00 |
50 ODSTÍNŮ SVOBODY
Drama / romantický | USA 2018 | 105 min.
| nevhodný mládeži do 15 let | 140 Kč

14. 2. STŘEDA | 19:00 |
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI
Komedie | Česko 2018 | 83 min | Nevhodný
mládeži do 12 let | 120 Kč

16. 2. PÁTEK | 20:00 |
S LÁSKOU VINCENT
Animovaný / krimi / drama | Velká Británie
/ Polsko 2017 | 88 min. | Nevhodný mládeži
do 12 let | 100 Kč

18. 2. NEDĚLE | 15:00 |
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pohádka / animovaný | Rusko 2016 | v českém znění | 89 min. | mládeži přístupný |
125 Kč

Knihovna
6. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … těšíme se na
masopustní průvod

9. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
ŠKRABOŠKY ANEB MASOPUSTNÍ
REJ
Dílnička pro děti, které si mohou přijít vyrobit škrabošku na sobotní masopustní
průvod.

13. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … pečeme ty
nejlepší babiččiny buchty

20. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … hrajeme hry
PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou
si mohou přijít po celý únor vyluštit. Ze
správných odpovědí bude odměněn vylosovaný výherce.
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Komunitní centrum
2. 2. PÁTEK | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES PRO ŽÁKY ZŠ
Velký sál KCAŽ
Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského

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

6. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
CESTOPIS: NOVÝ ZÉLAND
Kavárna KCAŽ
Tři cesty a dva roky života na Novém Zélandu; magická příroda na třech největších
ostrovech, maorská kultura, nejznámější a
nejkrásnější túry Nového Zélandu a spousta nevšedních zážitků. Přednáší Petr Nazarov.
Vstupné dobrovolné.

8. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
SOCHAŘSTVÍ
Suterén KCAŽ
Kurz volné plastiky pod vedením Jitky Křivancové. V případě zájmu se hlaste předem na e-mail vitakova@ckvb.cz, nebo
na tel. 603 395 160, počet míst je omezen.
Přihlášení je možné nejpozději 3 dny před
konáním ateliéru.
Kurzovné 100 Kč

9. 2. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti a přitom se
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné
20 Kč/osoba.

11. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
SKŘÍTEK, KTERÝ TO NEVZDAL
DIVADLO 100 OPIC
Velký sál KCAŽ
Drobný skřítek se vydává do světa, aby
našel svoji milou. A svět je to dost fantastický. Skřítkožravé květiny, létající žirafa
a ryba se zvláštním jménem Ex machina,
které trčí z hřbetu kouzelná sprcha. Ta to
zachrání. Prostý příběh o lásce a odhodlání
a hodně kouzelný svět. A k tomu pár písní a
foukání do růžového paraplete.
Vstup volný

11. 2. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Diskusní večery o životě, jeho smyslu, hledání, nacházení, pochybách...
Téma večera: Proč a jak se modlit.
Vstup volný.

12. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna KCAŽ

Blatná 2. února 2018
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 - 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlásit se můžete na
kalousova@ckvb.cz nebo na tel. 604 723
646. Vstupné 100 Kč.

13. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
UKÁZKOVÉ HODINY FRANCOUZSKÉ
KONVERZACE
Malá klubovna KCAŽ
Ukázkové hodiny jsou určeny pro zájemce
všech věkových i znalostních kategorií.
Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz
nebo na tel. 604 723 646.

15. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
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Kurz obsahuje 10 lekcí, které budou zaměřeny na práci se soubory a především na
práci s internetem. V případě zájmu nebo
podrobnějších dotazů se hlaste na tel. číslo 603 395 160. Kapacita omezena. Cena
kurzu: 500 Kč
Místo konání: SOŠ Blatná

Výstavy
3. 1. – 30. 3. ÚT - PÁ | 9:00 - 18:00 |
FOTOGRAFIE Z PRAHY
KCAŽ Blatná
Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí Prahy autorky Zuzany
Fišerové

LINORYT

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ

Suterén KCAŽ
Kurz barevného linorytu pod vedením Veroniky Teskové.
V případě zájmu se hlaste předem na
e-mail vitakova@ckvb.cz, nebo na tel. 603
395 160, počet míst je omezen. Přihlášení
je možné nejpozději 3 dny před konáním
ateliéru.
Kurzovné 100 Kč

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

17. 2. SOBOTA | 9:00 - 18:00 |
REAGUJ – ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ
POMOCI
Velká klubovna KCAŽ
Jednodenní zážitkový kurz neodkladné
první pomoci u dospělých. To nejdůležitější
z první pomoci v průběhu jediného dne si
prožijete a naučíte pod vedením profesionálních lektorů ZDrSEM. Trocha teorie,
hodně nácviků a simulací.
Více informací na www.ckvb.cz.
Cena kurzu: 1 500 Kč
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz a tel. 604
723 646, počet účastníků je omezen

2. 3. PÁTEK | 19:30 |
2. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA BLATNÁ
Velký sál + kavárna KCAŽ
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná

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

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ
OD 5. 3. PONDĚLÍ | 17:30 - 19:00 |
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
PRO ZAČÁTEČNÍKY

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

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

GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

8. 1. – 4. 3.
POHLEDY Z VÁLKY
Výstava zvětšenin pohlednic z období 1.
světové války.
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port
Blatenská
automobilová stáj
obstála v seriálu
rallye se ctí

A to navzdory technickým potížím, jejichž
vrcholem se stala ulomená řadící páka.
Blatná - V průběhu závodní sezóny 2017
si jezdci automobilové stáje ZOFI Blatná přišli
na své. Jako kdyby neviditelní šotci fušovali se
zlomyslností sobě vlastní mechanikům do řemesla a technickému vybavení ﬁremních aut
nedopřáli pokoje. Nicméně navzdory jistým
poruchám posádky v blatenských barvách
nezůstaly pranic dlužny své znamenité pověsti
a mohly se těšit z uznáníhodných výsledků.
„Korunní princ“ blatenské monarchie rychlých „žihadel“ Václav Stejskal junior, který
v seriálu rallye startoval loni celkem sedmkrát,
se k účinkování blatenských jezdců v elitních
podnicích pro „tvrdé chlapy“ vyjadřuje následovně: „Myslím, že šlo o celkem úspěšnou
sezónu. Nutno dodat, že taky o dost dobrodružnou. Ale o tom tenhle sport prostě je.“

Seznamka na druhou
„ Valašské rallye“ / Mistrovství ČR / byl
pro blatenské závodníky takovou seznamkou.
Vlastně seznamkou na druhou. Jednalo se totiž
o premiérový start na tomto závodě a dále
o první podnik MČR, kdy závodili s novým
závodním autem Clio R3T. „Spíše jsme sbírali
zkušenosti. No ale i tak se nám podařilo obsadit bronzovou příčku ve třídě 5,“ podotýká
skromně Václav Stejskal junior.
Mírná skepse v Českém Krumlově
Velkým trápením by se nechal nazvat
usilovný boj se speciﬁckou tratí Rallye Český Krumlov. Netrápili se pouze blatenští.
Místní „bitevní pole“ pustilo žilou i ostatním
posádkám. „Nepodařilo se nastavit podvozek
na místní uskákané cesty. Bylo to duševní mučení od A až do Z. I když jsme nakonec skončili ve třídě 5 druzí, ke spokojenosti jsem měl
daleko,“ přiznává mladý šéf blatenské elity.
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Chorvatská „ békovina“
Jakkoliv hřála blatenský tým u srdce
možnost startovat premiérově na prestižní „
INA Delta Rally“ v chorvatském Záhřebu,
těžce strávili „békovinu“ ze strany organizátorů závodu. „Vskutku nepříjemná příhoda.
V konečném hodnocení se před nás se dostal
vůz, co původně vůbec neměl být do naší
kategorie přihlášený a nesplňoval její podmínky. Něco takového by se na evropském
šampionátu vůbec nemělo stát,“ konstatuje
Václav Stejskal junior.

Ve srovnání s touto skutečností pro posádku blatenského auta znamenaly hotovou
prkotinu „uvařené brzdy“ během jízdy. Tuto
nesrovnalost se totiž na rozdíl od chorvatského selhání lidského faktoru podařilo napravit.
„ Nakonec to pro nás i tak nevyznělo vůbec
špatně. Devátá pozice v absolutním pořadí
a ve třídě 3 jsme ukořistili „ bramboru“,“
pronáší smířlivě blatenský reprezentant.
Jak obout „ miláčka“?
Správně se obout je dost zásadní věc.
U čtyřkolového „ miláčka“ to v případě rallye platí dvojnásobně. Zvláště když venku
panuje tak proměnlivé počasí, jako tomu
bylo na Rallye Bohemia. Tady si blatenští
jezdci dlouho lámali hlavy. „V první etapě
bylo hodně vytahaného bláta - to jsme si fakt
přišli na své,“ popisuje náročnou trať Václav
Stejskal junior, „Naštěstí druhá etapa proběhla za příznivějších podmínek, povrch byl
skoro suchý. Mákli jsme si, nicméně dotáhli
jsme to na solidní časy, se kterými jsme byli
spokojeni. Ve třídě 5 nám podařilo zvítězit,“
oprašuje nelíčenou radost z haup-trefy mladý
dobrodruh.
Slovinská kletba
Občas se v životě lidském vyskytne tzv.
„den blbec“. Blatenští závodníci to schytali
s plnou parádou při své premiéře na slovinské
půdě. PETROL Rallye Nova Gorica nebude
patřit k podnikům, na které mistři volantů ze
stáje „ZOFI“ budou rádi vzpomínat. Závodní
auto jako kdyby se rozhodlo vyhlásit stávku.
„Během rallye se nám zbláznila elektronikazlobil snímač otáček, vypínalo se zapalování
a k dovršení všeho zlobilo i řazení,“ vrací se
k nemilému zážitku hlava blatenského týmu,
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„Aby toho nebylo málo, museli jsme během
rallye dělat řadu změn na podvozku a souběžně s tím jsme přicházeli na chyby, které jsme
dělali v minulosti.“ Blatenská posádka se tak
po usoužené cestě propadla na čtyřicáté místo.
Po boku špičky
Jako satisfakci za „slovinské prokletí“ si
náramně užila blatenská parta Rally Croatia,
kde už měla z roku 2016 zmapovaný terén.
„Auto během závodu fungovalo perfektně,“
pochvaluje si Václav Stejskal junior, „Změny, ke kterým jsme jako tým přistoupili, se
ukázaly být na místě. V páteční etapě jsme
dokonce drželi krok s místní špičkou.“ Bohužel v sobotu se vloudila do adrenalinového
opojení drobná chybička: „Udělal jsem hodiny a ztratili jsme jak drahocenné vteřiny,
tak částečně i sebevědomí. Museli jsme být
rádi za průběžné jedenácté místo v kategorii.
Posléze se nám vrátil do těla bojovný duch
a stahovali jsme náskok konkurenčních posádek, až jsme se o dvě vteřiny dostali na šestou
pozici. Hlavně jsme ale měli radost, že jsme
dokázali konkurovat místním kvalitním posádkám.“
/ Ve výčtu závodů, absolvovaných blatenskými jezdci, chyběl příběh „ Rallye Pačejov“.
O tomto podniku byl již publikován samostatný článek v Blatenských listech i týdeníku „
Strakonicko“ /.
Perlička závěrem
Automobilové rallye je o dřině, sebeodříkání, zodpovědnosti, disciplíně, ale
především o dobré partě. Někdy se k tomu
všemu ale přinatrefí i veselá historka z tratě.
Jednou takovou se ze sezóny 2017 mohou
pochlubit i blatenští. „Na Valašském rallye
došlo k únavě materiálu a v zápalu boje jsem
vyvinul takovou sílu, že jsem ulomil řadící
páku. Musel jsem všelijak improvizovat,
abychom se dostali do depa, kde nám závadu
odstranili,“ směje se Václav Stejskal junior.
„Chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat všem členům týmu, mechanikům
za poctivou práci a partnerům, konkrétně
NářadíOnline.cz, ARCO s.r.o., ELIT CZ, Agro
Blatná a.s. a dále Autoklubu ČR, Jihočeskému
kraji a městu Blatná, za přízeň v roce 2017,“
dodává Václav Stejskal junior.
V této stáji nezapomínají svých věrných
Vladimír Šavrda
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ
Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženy, které
se chtějí cítit lépe.

Zahájení kurzu: 22.2. 2018 v 17.00 12 lekcí, 1x týdně
17.00-19.30 cvičení i metodika,
cena 2600,- Kč
.
Místo: ZŠ Holečkova (Na Vinici)
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové do 20.2. 2018 na tel. 774 04 04 99
nebo pištH na zackovastudiod@seznam.cz
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Na trhu práce chybí Elektrikáři

Na trhu práce v ČR stále roste poptávka
po absolventech oboru elektrikář. Ředitel
Středního odborného učiliště v Blatné Ing. Čapek k tomu dodává: „Každý rok máme velké
množství dotazů, kdy zástupci vedení ﬁrem
nebo jejich personálních oddělení ze širokého okolí poptávají naše
absolventy. Naše škola není schopna uspokojit tuto poptávku.“
Zájemci ze základních škol studují atraktivní obor elektrikář
standardně 3 roky. Existuje ale i způsob, který dává mladým lidem
možnost rozšířit si vzdělání v kratší době. Po maturitě, vyučení nebo
po absolvování vyšších ročníků střední
školy či učiliště se
lze vyučit v oboru
elektrikář 26-51-H/01
za 2 roky. Nastoupí se do 2. ročníku.
Všeobecné předměty
absolvované v předchozím vzdělání mohou být uznány. Praxe
se vykonává ob týden
na špičkově vybavené elektrodílně školy či ve ﬁrmě. Ve 3. ročníku
společně s výučním listem dostane absolvent osvědčení pro práci
na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále student
absolvuje školení a obdrží osvědčení od specializované ﬁrmy pro
montáž elektronického zabezpečení objektů. Uplatnění elektrikářů je
v oborech spotřební elektroniky, průmyslové automatizace, zabezpečovací techniky (viz foto) nebo především práce jako elektrikář, údržbář
či elektromontér do 1 000 V.
Studenti oboru
elektrikář na SOU
Blatná obsazují tradičně přední místa
v soutěžích pro elektrotechniky, např. GES
CUP, viz foto a http://
soublatna.cz/udalosti/
soutez-ges-cup-2016,
https://www.souepl.cz/
index.php/2017/04/26/
ges-cup-2017-zije.
V této soutěži se studenti SOU Blatná umisťují i před mnohými studenty elektrotechnických průmyslových škol.
SOU Blatná má výborné reference od Úřadů práce na Strakonicku
a okolí.
Bližší informace o možnostech studia lze získat při osobní návštěvě, nebo na info@soublatna.cz, 383 412 320, 383 412 322,
http://soublatna.cz.
SOU Blatná

Cvičení dětí v Sokole

Již dlouho a často se
v médiích hovoří o tom, že
zdravotní kondice českých
dětí není dobrá a dětská
obezita je stále rozšířenějším jevem. Sokol o problému jen nemluví, ale nabízí
i řešení.
V TJ Sokol Blatná působí jak oddíl cvičení rodičů
a dětí, tak oddíl předškolních dětí a mladších školních dětí. Pro děti, které už se chtějí věnovat určitému sportu, máme
oddíly mažoretek, judo a ﬂorbal, dívky od 12 let se mohou učit volejbal.
Jsme moc rádi, že dětí ve všech oddílech přibývá, cvičit mohou bez
obav všichni, i ti, kteří nejsou pohybově výrazně nadaní, jde o získání
základních dovedností.
B. Malinová

„Rybářské slavnosti“ v Blatné 2018
Blatenská ryba, spol. s .r.o. na základě pozitivních ohlasů návštěvníků v loňském roce oznamuje, že v sobotu 23. června 2018 bude opět pořádat na zámku Blatná a v areálu sádek v Blatné „Rybářské slavnosti“.
Po celý den bude připraven zajímavý gastronomický a kulturní program. Součástí rybářských slavností
bude řemeslný jarmark a prodej ryb a rybích výrobků.
Zveme všechny občany a návštěvníky Blatné a přejeme bohatý gastronomický a kulturní zážitek. Zveme také řemeslníky,
prodejce a všechny, kteří umí nabídnout původní kvalitní výrobky a zboží.
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

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

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

PODLAHY

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

* 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

ß
ELEKTROMONTÁZE

* Konstruktér / přípravář

Petr Hrubý

*Skladník / skladnice

3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

- příprava projektů
- práce s výkresovou dokumentací, práce na PC
- 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

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

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

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA


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





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

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

a dřevěné

www.expert.cz



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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

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

VÝHODNÉ CENY

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

Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80
Tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz

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

