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JAN RAFAEL SCHUSTER – MALBY A KRESBY
Přes 100 maleb a kreseb od J. R. Schustera zdobí od 20. března výstavní prostory Městského muzea Blatná. Výstava ke stotřicátému výročí umělcova narození
představuje jeho nejkrásnější soubor kreseb z období 1. světové války, obrazy krajin
z jižních Čech a Šumavy a soubor portrétů a aktů.
„Jelikož J. R. Schuster za svůj život působil na více místech, plánují mu k tomuto
výročí uspořádat výstavu vedle nás ještě
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, v českobudějovickém Státním okresním archivu a v Městském muzeu Františka
Miroslava Čapka v Lišově.“ Prozrazuje
Mgr. Pavlína Eisenhamerová, kurátorka
výstav Městského muzea Blatná a dále
dodává „Ráda bych všechny milovníky
výtvarného umění na tuto výstavu pozvala,
neboť je ze všech výstav k této příležitosti
letos pořádaných nejobsáhlejší.“

Výstava potrvá pouze do 18. 4., proto
neváhejte a využijte této vzácné příležitosti
prohlédnout si díla jak z místní sbírky, které
věnoval sám autor, tak také ukázky jeho
práce, které zapůjčily Státní oblastní archiv
Třeboň (spolupořadatel výstavy) a další
výše zmíněná muzea.
„Během roku pak budete mít možnost
navštívit i ostatní výstavy k příležitosti autorova výročí, ale na žádné už nebude vedle
sebe vidět tak široký záběr jeho práce.“
uzavírá Pavlína.
Za CKVB - Radek Řebřina

J.R.Schuster - Motiv z Krepelje (Istrie), 1917.

* 3. 8. 1932
 17. 3. 2018

Jsou chvilky, období, místa, kdy se
člověk chce, může, musí zastavit….
Poděkování Janu Pouzarovi
čtěte na straně 4.

J.R. Schuster - Kóta 1203, Albánie, 1918.
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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BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN,
JEŠTĚ TAM BUDEM

ktuality

PRŠÍ-LI PRVNÍHO DUBNA, BÝVÁ MOKRÝ MÁJ
JE-LI ZELENÝ ČTVRTEK BÍLÝ, LÉTO
JE TEPLÉ
KDYŽ NA VELKÝ PÁTEK HŘMÍ, NA POLI
SE URODÍ
JASNÉ POČASÍ O VELIKONOCÍCH, NASTANE LÉTO O LETNICÍCH
NESMĚLÉ ŤUKÁNÍ ANEB KDYŽ JARO
ZAŤUKÁ...
JARO už je kalendářně tady! Jakoby se
ale bálo vstoupit, a tak i když už tento týden
jsme si čas změnili na letní, sluníčka si zatím moc neužíváme a možná tomu tak bude
i o tomto víkendu, ve kterém budeme slavit
letošní VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

Dalším hostem Blatenských listů bude
6.dubna od 17 hodin, tentokrát v Konibaru
na blatenském zámku, Zita Senková,
moderátorka pořadu “Jak to vidí....”, který
můžete slyšet pravidelně na Českém rozhlase
Dvojka. Jejími hosty tam bývají Ivan Hof-

mann, Pavel Kosatík, Markéta Pilátová,
Richard Hindls, Vladimíra Dvořáková,
Josef Baxa, Bohumil Pečinka, Eduard Stehlík, Ilona Švihlíková, Tomáš
Kraus, Tomáš Zima, Jiří Hlaváč, Erik
Best, Václav Malý, Václav Cílek, Jan
Jirák, Břetislav Tureček, Jan Jirák,
Andor Šándor, Cyril Höschl a další. Mimochodem, mezi jejími hosty byly už i dvě
Blateňačky.

Přijďte, určitě to bude zajímavé.

Náš tip na duben: hliněné kuličky
Všem přejeme krásné a radostné VELIKONOČNÍ SVÁTKY alespoň nepatrně
zalité sluncem. Deﬁnitivně tak začíná nový
neopakovatelný rok, nový život, tak jej nepromarněme.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Včera odletěly zvony do Říma, dnes je
VELIKÝ PÁTEK, podle pověstí se otevírají
poklady...
Všichni ale dobře víme, že největším
pokladem v životě je porozumění si s lidmi
kolem nás, přátelství, láska a radost z každého
dne v kruhu svých blízkých. A tak přivítáme
s radostí jarní svátky i když možná budou
patřit mezi ty chladnější.
LIDOVÉ VELIKONOCE A PTAČÍ PÍSEŇ
Prodej tradičních jarních výrobků se pomalu dostává do ﬁniše, dnes a ještě zítra vám
nabízíme řemeslné zboží, které je úzce spjato
s těmito svátky. Určitě jste již všichni dobře
připraveni a kdyby snad ne, ještě to můžete
napravit - pomlázky, kraslice, řehtačky, píšťalky, perníčky, hliněné kuličky a mnoho dalšího
je u nás stále ještě k mání.
S Velikonocemi zahájíme také letošní
turistickou sezónu a zároveň přivítáme čtvrtý měsíc letošního roku - DUBEN neboli
APRÍL, měsíc vrtkavý, proměnlivý často
ještě i mrazivý.

Vítěz letošního ročníku
Mezinárodní kontrabasové
soutěže Františka Simandla
Absolutní vítěz IX. ročníku Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka
Simandla, Ondřej Sejkora, přijímá gratulace od ředitele soutěže pana Jakuba
Waldmanna. Širší ohlédnutí za právě
proběhlým ročníkem soutěže přineseme
v příštích Blatenských listech.

OZNÁMENÍ

Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2018/2019.
Zápisy se budou konat

Ve čtvrtek 3.5.2018 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí: OP zákonného zástupce
a rodný list dítěte
Petlánová Hana, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

Dne 6. dubna 2018 zahrají k dobré
pohodě
v restauraci „PROSTOR“

BLATENŠTÍ HARMONIKÁŘI
Začátek v 17.30 hod.
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Z právy

z radnice
MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
B. Němcové 30, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz

Vážení spoluobčané
v posledním roce se Městská policie Blatná potýká mimo jiné
s jedním závažným problémem, a to jsou vraky vozidel odstavené
na území města Blatná. Městská policie se této problematice věnuje
a snaží se ji řešit. To především z důvodu, že chceme za prvé, aby vraky
těchto vozidel, které nejsou provozovány, nezabíraly místo pro ostatní
vozidla a dále samozřejmě z důvodu, že tato vozidla hyzdí vzhled našeho města. Rád bych upozornil, že vozidlo, které není provozováno
a nemá zaplacené povinné ručení, nesmí vůbec stát na komunikaci,
a to ani na parkovišti. Pokud majitel vozidlo přesto na komunikaci
nechá, vystavuje se postihu za přestupek podle zákona č. 168/1999
Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Pokud si dále někdo myslí, že se tomuto vyhne tím, že odstaví vozidlo
někde na trávníku, nebo na louce, není to tak. V tomto případě se jedná
o přestupek podle přestupkového zákona – zábor veřejného prostranství, kde hrozí rovněž vysoký ﬁnanční postih. Ve všech případech
dále hrozí, že pokud je vozidlo viditelně nezpůsobilé dalšího provozu
na pozemních komunikacích, může být, podle zákona 185/2001 Sb.
o odpadech, prohlášeno za vrak a odstraněno, s tím, že náklady na odstranění vraku budou po majiteli vymáhány.
Městská policie Blatná se v případě, že zjistí jakékoliv auto, které
nemá na komunikaci co dělat, snaží v první řadě zjistit majitele a tohoto
vyzvat, aby vozidlo odstranil. Teprve v případě, že se majitele zjistit
nepodaří, nebo majitel na výzvu nereaguje, následuje výše uvedený
postup. Oceníme Vaši spolupráci, neboť se ve většině případů jedná
o zdlouhavý proces a každá informace o majiteli odstaveného vozidla
nám může pomoci.
Městská policie Blatná žádá občany ke shovívavosti v následujícím
období. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nejsou naplněny
početní stavy strážníků, dostáváme se do situace, kdy se může stát,
že v některé dny nebudou strážníci na služebně přítomni. V tomto
případě je možno se obrátit přímo na vedoucího strážníka – Roman
Urbánek, tel: 724 726 602, nebo zástupce vedoucího – pana Vaňka, tel:
777 258 254. Tímto bych také rád oslovil případné zájemce o službu
u Městské policie Blatná. Veškeré informace Vám rád sdělím na služebně Městské policie osobně, telefonicky, nebo v případě, že zrovna
probíhá výběrové řízení na pozici strážníka, jsou informace zveřejněny
na webových stránkách Města Blatná.
Roman Urbánek – Vedoucí strážník

Prevence kriminality v Blatné 2017
Ke koordinaci činností v oblasti prevence kriminality na území
našeho města byla Radou města Blatná zřízena Komise prevence kriminality. Členové komise, která je složena ze zástupců města, městského
úřadu, Policie ČR, městské policie a poskytovatelů sociálních služeb,
zpracovali Koncepci prevence kriminality města Blatná na období
2018-2020, která byla schválena Radou města usnesením č. 363/17 dne
25. 10. 2017. Celý dokument naleznete na http://www.mesto-blatna.
cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni-meu/05-socialni-odbor/tiskopisy/.
V dokumentu jsou uvedena statistická data o trestných činech na území
města Blatná v období 2015 a 2016, demograﬁcké údaje, kontakty
na subjekty, které se prevencí kriminality zabývají a v neposlední
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řadě priority a opatření v oblasti prevence kriminality. Její vytvoření
je jednou z podmínek při podání žádosti o dotace v oblasti prevence
kriminality. V minulých letech se např. podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra na vybudování hřiště Na Bílé Husi či workoutového
Hřiště u stadionu.
Projekty realizované na území města
v roce 2017 navázaly
na roky předešlé. Cílem bylo především
zvýšení informovanosti občanů o možnostech a způsobech
ochrany před trestBeseda v MŠ.
nou činností, předání
informací z oblasti právního vědomí, posílení významu policie a vštěpování společenských norem.
Formou besed bylo pracováno s dětmi předškolního věku, školního věku a dále se seniory. Bohužel se zatím nepodařilo najít vhodný
nástroj, jak oslovit střední generaci. Realizátory besed byli pracovníci
Městského úřadu v Blatné a policisté Policie ČR. Besedy v obou mateřských školách proběhly v měsíci dubnu, celkem se zúčastnilo cca 100
dětí. Beseda se seniory byla organizována v prosinci 2017. Účastníci
besed obdrželi letáky, brožury, propagační reﬂexní materiály a senioři
nákupní tašku s reﬂexními prvky. V případě besedy s 30 seniory, která
byla zaměřena na nekalé praktiky „šmejdů“, úvod zajistili blatenští
ochotníci ilustrační scénkou, na kterou následně navázali přednášející.
Město Blatná dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na prevenci
kriminality samozřejmě i na základních a středních školách. Finančně
přispívá na výukové materiály, odměnu přednášejícím či na zajištění
adaptačního týdne. V roce 2017 byla účelově poskytnuta částka 32
tis. Kč. Školy zpracovávají a realizují
každoročně Minimální preventivní
programy. V rámci
těchto programů realizují besedy a kurzy.
Finanční příspěvek
poskytován Městem
Blatná - bezpečné město.
Blatná slouží k pokrytí nákladů právě na tyto preventivní programy. Čerpání ﬁnančního
příspěvku je vždy řádně předloženo ke kontrole. Realizátory těchto
akcí jsou jednak pracovníci Policie ČR a Městské policie Blatná, ale
především odborníci zaměřující se na prevenci sociálně patologických jevů. Již pátým rokem probíhá projekt zaměřený na nebezpečí
internetu. Členové komise prevence kriminality diskutují se žáky
pátých tříd základních škol a s jejich rodiči o používání sociálních
sítí, o kyberšikaně a o zabezpečení internetu. Obě základní školy se
zapojují do aktivity České společnosti AIDS pomoc, Praha. Jedná se
o webinář pro žáky 9. tříd ZŠ zaměřený na poskytování informací
o bezpečném pohlavním životě.
Dalším významným subjektem v oblasti prevence sociálně patologických jevů je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17,
jehož zřizovatelem je Prevent 99, z.ú. Strakonice. Zařízení využívá prostory v bývalém objektu STEKA, v ulici Na Tržišti. Posláním zařízení
je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých lidí,
kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích,
nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zaměstnanci o svých
aktivitách pravidelně v tisku informují. Činnost zařízení je ﬁnančně
podporována Městem Blatná.
Bc. Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality
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Poděkování Janu Pouzarovi * 3. 8. 1932  17. 3. 2018
Starším občanům Blatné a širšího okolí je životní příběh vrs- baskeťáků starších ročníků v Blatné na letním stadionu. Stal se
tevníka, známého, kamaráda Jana Pouzara dobře znám. A jistě by jednou z živoucích kronik života a sportování na Blatensku.
nám mohli vyprávět
Pokud o letošní blao mnoha společně protenské pouti navštívíme
žitých dobrodružstvích,
XXI. Pivní slavnosti
rozveselit nás úsměvnýpozvedněme sklenici
mi historkami i rozdělit
a vzpomeňme na Jendu
se o bolesti z těžkých
Pouzara, zakladatele
životních situací.
a organizátora této již
Lidé středního věku
tradiční akce pořádané
by mohli vzpomenout
na podporu blatenskéna ekonoma, nadřízeného sportu. Kéž nás při
ho, ředitele, předsedu.
vzpomínce na odkaz
Na člověka starajícínašich předků napadho se o rodinu, rozvoj
nou dobré myšlenky
města, tělovýchovy
jak pokračovat dál a kéž
v Blatné. Blateňáka
dobré nápady dokážesnažícího se podpořit
me realizovat.
rozvoj místního sportu
Můžeme diskutovat,
Sraz baskeťáků Blatná červen 2017, foto Jan Škrle.
zapojením se do okreszda je něco mezi nebem
ních, krajských a celorepublikových organizačních úrovní.
a zemí. - Jenda již to ví.
Mladé možná překvapí, že Jan Pouzar spolu s partou vrstevníků
Kam ukládáme svůj poklad, tam nás potáhne i naše srdce.
hrál v Blatné II. ligu basketbalu. Odehrál také mnoho fotbalových
Jménem současného vedení, členů TJ BLATNÁ z.s., sportovzápasů. Od roku 1973 do 1991 vykonával funkci předsedy TJ So- ních přátel a kamarádů:
kol Blatná. V tomto období došlo k vybudování tenisových kurtů,
„Jendo, děkujeme!“
kuželny, renovaci letního a zimního stadionu a spoustu dalších
18. března 2018
úprav na budově sokolovny. Zasloužil se o zakoupení a s dalšími

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

*ilustrační foto

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,
TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Turnaj e-ON Cup 2011 – při rozhovoru Pavel Ounický, Bohumil
Navrátil, Jan Pouzar, Roman Vonášek.

členy o renovaci chaty Zlatá Studna u šumavské Horské Kvildy.
Když v červnu 1991 došlo k rozdělení celé TJ Sokol Blatná na původní Sokol a novou „Tělovýchovnou jednotu“ Blatná, pokračoval
ve funkci předsedy TJ Blatná až do roku 2002.
Po odstoupení ze všech funkcí jeho zájem o fungování tělovýchovné jednoty nepolevoval. Nezajímal se jen o výsledky, ale
snažil se předat získané zkušenosti, kontakty a pomoci dobrou
radou. Rád se setkával s kamarády, každoročně pořádal setkání

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

Na nový vůz FABIA má teď každý!
Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým
volantem, rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA,
protože teď na to máte!
www.tednatomam.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO KÁPL s.r.o.
Malé Nepodřice 41
397 01 Písek
Tel.: 382 270 619
www.autokapl.cz
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Zprávy

TS Blatná

Rozšíření provozní doby
na sběrném dvoře – sobota 31. 3.

Technické služby města Blatné oznamují občanům, že
sběrný dvůr bude o svátečních dnech 30. 3. a 2. 4. uzavřen.
Z tohoto důvodu rozšiřujeme v sobotu 31. 3. provozní dobu,
bude otevřeno od 9:00 do 13:00.

Černá skládka v Nádražní ulici
V Nádražní ulici byla nalezena a také našimi zaměstnanci uklizena,
černá skládka. Založení černé skládky je nejen nepochopitelné, každý
má možnost vhodit odpad do popelových nádob, v případě odpadu
větších rozměrů je možné využít sběrný dvůr, ale také nelegální.
Za takové jednání lze uložit vysokou pokutu. Za černou skládku je
považován i odpad odložený vedle kontejnerů a popelnic.
Úklid černé skládky nás stojí čas i peníze, které měly být použity
smysluplněji.

SPEJCHAR
601 125 315, 601 125 314

P rogram:
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Rekonstrukce učebny
výpočetní techniky
v SOU Blatná
Před 7 lety Střední odborné učiliště v Blatné vybudovalo učebnu
výpočetní techniky díky ﬁnancím projektu OPVK „Využití e-learningu
k rozvoji klíčových kompetencí“. Projekt měl udržitelnost 5 let. Za tu
dobu počítače morálně zestárly a byly zatíženy neustálým využíváním.
Proto se předmětová komise učitelů výpočetní techniky a vedení školy
rozhodli investovat do nových počítačových stanic s aktualizovaným
softwarovým prostředím a celkové rekonstrukce počítačové učebny.
Celá akce s rozpočtem téměř 700 tis. Kč byla tentokrát ﬁnancovaná
z vlastních zdrojů SOU Blatná.
Studenti učebních oborů Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik
a Opravář zemědělských strojů se na počítačích zdokonalují v aplikacích Word a Excel. Jde o to, aby uměli vytvořit graf, tabulku podle
normy, textový dokument se styly, obsahem, vloženými grafy, tabulkami, obrázky, textovým polem, záhlavím, stránkováním atd. Učí se
napsat životopis a motivační dopis, oﬁciální žádosti, např. o pracovní
místo. Dále se učí vytvořit kvalitní prezentaci v Power Pointu i základy
počítačové graﬁky: úpravu digitální fotograﬁe, fotomontáž, seznámí
se s vektorovou graﬁkou. Učebnu výpočetní techniky někdy využívají
studenti i při výuce německého, anglického i českého jazyka, kdy
zpracovávají jazykové testy. Dále se v učebně zpracovává část písemné
závěrečné zkoušky, kdy test se provádí ve speciálním software a může
se hned vyhodnotit. Učebnu využívají i učitelé autoškoly, studentům se
náhodně generují testové otázky a mají možnost opakovaně kontrolovat své znalosti, než budou skládat teoretickou část zkoušky na ostro.
Studenti nástavbového studia Podnikání v oboru zdokonalují
v textovém i tabulkovém editoru typograﬁcká pravidla, formátování.
Tvoří normované dopisy, pracují se šablonami, tvoří letáky, plakáty,
hlouběji se seznámí s graﬁkou. Umí základy práce s databází, učí se
hromadnou korespondenci.
Další velká investiční akce do IT vybavení učiliště čeká ještě v tomto roce. Je naplánováno vybudování centrálně spravované WiFi sítě
v celém areálu školy. Datová síť bude posílena a doplněna o bezpečnostní prvky podle nejnovějších standardů. Celá škola bude připojena
do mezinárodní sítě vzdělávacích institucí EDUROAM a umožní tak
žákům i učitelům snadnější využívání a sdílení informací. Investice
ve výši přesahující 1 mil. Kč bude ﬁnancována z programu IROP.
Nová učebna výpočetní techniky a nově vybudovaná datová síť
zkvalitní a zpříjemní práci studentům učebních oborů, nástavbového
studia i učitelům. Vybavení školy v této oblasti plně odpovídá požadavkům výuky a současným potřebám.
SOU Blatná

7. 4. 2018 - 20:00 - Narozeniny Na stojáka
13. 4. 2018 - 20:00 - Hudební skupina Tejkal
20. 4. 2018 - 20:00 - Vystoupení saxofonisty Bureše
28. 4. 2018 - 10:00 - Řemeslné trhy s koncertem
19. 5. 2018 - 20:00 - Večer Hieronyma Bosche
Ludvika
` Kuby 14, 262 72 Br
ˇeznice

www.spejchar-breznice.cz
Nová učebna SOU Blatná.
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MUDr. Oldřich Menšík
(1895–1941)

Adolf Arnošt
(1876–1940)

ZA LNÁŘSKÝMI

OSOBNOSTMI
Komentovaná prohlídka hřbitova ve Lnářích
sobota

14. dubna 2018 od 15:00
Sraz účastníků u vchodu na hřbitov.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční formou
projekce v zasedací síni obecního úřadu Lnáře.
P
Pořádá Obec Lnáře u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.
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Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná,
zastoupený statutárním zástupcem Mgr. Hanou Baušovou,
vyhlašuje výběrové řízení

na pozici pečovatelky v Pečovatelské službě
Druh práce:
Pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka) v terénní a ambulantní sociální službě
Místo výkonu práce:
Dům s pečovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná 388 01, domácnosti uživatelů,
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná, 388 01
Předpokládaný termín nástupu:
po vzájemné domluvě
Pracovní poměr:
HPP na dobu určitou (zástup za MD, s možností při rozšiřování služby na dobu neurčitou), pracovní doba v pružném pracovním režimu – v případě provozních důvodů
- dělené směny, v úvazku 0,75
Pracovní náplň:
• Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s uživateli
s fyzickými a psychickými obtížemi
• Vedení uživatele k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů
• Podpora a pomoc při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických
návyků při péči o uživatele
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, úklid, pomoc s přípravou stravy, donáška stravy apod.
• Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
• Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů uživatelů
• Sledování potřeb uživatele, jeho přání, zájmů, a vedení záznamů individuálního
plánování sociální služby s uživatelem jako klíčový pracovník
• Řešení záležitostí spojených s poskytnutou službou, případně zprostředkování
kontaktu uživatele s kompetentním pracovníkem
Požadavky:
• Minimálně základní vzdělání
• Akreditační kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu minimálně 150 hodin
je výhodou
• Řidičské oprávnění skupiny B podmínkou
• Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
• Empatie, flexibilita, dobré komunikativní schopnosti
Platové zařazení:
• Odměňování na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
a podle § 5 odst. 3 nařízení vlády 564/2006 Sb., v platném znění
• Platové ohodnocení v rozpětí 5. třídy
Přihlášku předložte pouze v písemné formě s tímto obsahem:
• Jméno, příjmení
• Datum a místo narození
• Místo trvalého pobytu
• Telefon, e-mail
• Strukturovaný životopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Na obálku uveďte:
- adresu odesílatele
- výběrové řízení „pečovatelka v sociálních službách – neotvírat“
- adresu DPS Tyršova 436, 388 01 Blatná

Číslo 6 / strana 7

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná,
zastoupený statutárním zástupcem Mgr. Hanou Baušovou,
vyhlašuje výběrové řízení

na pozici vedoucí Pečovatelské služby
Druh práce:
Vedoucí terénní a ambulantní sociální služby, sociální pracovník v pečovatelské službě
Místo výkonu práce:
Dům s pečovatelskou službou, Tyršova 436, Blatná 388 01, domácnosti uživatelů
v ORP Blatná, Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, Blatná, 388 01
Předpokládaný termín nástupu:
Po vzájemné domluvě
Pracovní poměr:
HPP na dobu určitou (zástup za MD a RD), pracovní doba v pružném pracovním
režimu v úvazku 1,00
Pracovní náplň:
• Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby
• Sociálně právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociálních službách
terénní a ambulantní péče
• Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní
výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění prací související s přípravou
těchto procesů
Požadavky:
• Minimálně vyšší odborné vzdělání ukončené státní zkouškou v oboru sociální
pracovník
• Řidičský průkaz skupiny B
• Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
• Dobré organizační schopnosti
• Empatie, flexibilita, dobré komunikační schopnosti
Platové zařazení:
• Odměňování na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
a podle § 5 odst. 3 nařízení vlády 564/2006 Sb., v platném znění
• Platové ohodnocení v rozpětí 10. třídy
Přihlášku předložte pouze v písemné formě s tímto obsahem:
• Jméno, příjmení
• Datum a místo narození
• Místo trvalého pobytu
• Telefon, e-mail
• Strukturovaný životopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Na obálku uveďte: Adresu odesílatele, dále výběrové řízení„Vedoucí terénní a ambulantní
sociální služby, sociální pracovník v pečovatelské službě – neotvírat“
Přihlášky do výběrového řízení doručte poštou nebo osobně do Domova pro seniory, tř.
T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, a to nejpozději do 28. 03. 2018 do 12,00 hodin
k rukám Mgr. Hany Baušové.

Přihlášky do výběrového řízení doručte poštou nebo osobně do DPS Tyršova 436, 388 01
Blatná, a to nejpozději do 31. 03. 2018 do 12,00 hodin k rukám Mgr. Hany Baušové.
Účastníci budou o průběhu výběrového řízení vyrozuměni písemně do 10. 04. 2018.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v odůvodněných případech zrušit
v jakékoliv fázi.

Účastníci budou o průběhu výběrového řízení vyrozuměni písemně do 06. 04. 2018.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v odůvodněných případech zrušit
v jakékoliv fázi.
Informace podává Mgr. Hana Baušová, 608 609 017

Informace podává Mgr. Hana Baušová, 608 609 017
Blatná 12. 03. 2018

Blatná 13. 03. 2018
Mgr. Hana Baušová

Mgr. Hana Baušová
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
31. 3. SOBOTA | 10:30 |
ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

1. 4. NEDĚLE | 21:00 |
UCHO / FUGA / MOREK
Koncert kapel | Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

4. 4. STŘEDA | 16:00 |
KÁVA S CKV
Kanceláře CKVB, nám. Míru 212

6. 4. PÁTEK | 20:00 |
UŽ JSME DOMA+ MOREK
Koncert kapel | PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

9. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO A VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského

10. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
TRIA LIGNA:
KLARINET, HOBOJ, FAGOT
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Dechové trio Tria Ligna je trio složené ze
studentů Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a Pražské konzervatoře. Složení: Kateřina Trumpešová – hoboj,
Adam Pešek – fagot, Aleš Tvrdík – klarinet
Předprodej: Infocentrum, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

14. 4. SOBOTA | 18:00 |
RUDOLF PISKÁČEK: TULÁK
Divadelní sál sokolovny
Divadelní spolek Radomyšl se představí
s vlastním nastudováním operety Tulák.
Vstupné 120 Kč
Předprodej: Infocentrum, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

14. 4. SOBOTA | 21:00 |
P.S. + FUNKCE ŠROUBU + AUTONOÉ
+ LOOSERS
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

18. 4. STŘEDA | 17:00 – 22:00 |
DOMY SVĚDKOVÉ DOBY
Náměstí Míru, tř. J. P. Koubka,
ulice Na Příkopech
Tak jako každý rok si i letos v tento den připomeneme Mezinárodní den památek.
V 18:00 započne procházka městem s Mgr.
Jiřím Sekerou, který nás provede dějinami
města Blatná ve 20. století.
V 19:00 ožijí budovy v centru města jako
svědkové doby, a to za pomoci videoprojekce, kterou ztvárníme momenty osudových osmiček českých dějin. Připomeneme
si vznik republiky v roce 1918, její zánik

v roce 1938, nástup komunismu v únoru
1948 a vpád vojsk Varšavské dohody v srpnu 1968.

Kino
1. 4. NEDĚLE | 15:00 |
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný / animovaný / komedie / dobrodružný / fantasy | USA 2018 | 89 min. | mládeži přístupný | 120 Kč

4. 4. STŘEDA | 19:00 |
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Akční / sci-ﬁ / thriller | USA 2018 | 140 min.
| mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

5. 4. ČTVRTEK | 15:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY
ŠAKALÍ LÉTA
Muzikál/komedie v českém znění | ČR
1993 | 110 min. | mládeži přístupný | 20 Kč

6. 4. PÁTEK | 20:00 |
HORA
Dokumentární | Austrálie 2017 | 74 min. |
mládeži přístupný | 80 Kč

11. 4. STŘEDA | 19:00 |
ZTRATILI JSME STALINA
Komedie / drama | Velká Británie / Francie
/ Belgie 2017 | 106 min. | mládeži do 12 let
nevhodný | 120 Kč

13. 4. PÁTEK | 20:00 |
ERIC CLAPTON
Dokumentární | Velká Británie 2017 | 135
min. | mládeži přístupný | 110 Kč

15. 4. NEDĚLE | 15:00 |
SHERLOCK KOUMES
Animovaný / komedie / dobrodružný / rodinný | USA / Velká Británie 2018 | mládeži
přístupný | 125 Kč

Knihovna
PRO DOSPĚLÉ

ČTEME, PLETEME A… | ÚTERÝ | 14:00 |
3. 4. | trénujeme paměť / hra Activity /
10. 4. | vítáme hosta… Fr. Šesták nás seznamuje s poetickým okolím našeho města
PRO DĚTI
Křížovka pro děti po celý měsíc

13. 4. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
JARNÍ MALOVÁNÍ
Tvůrčí dílnička pro děti, které si chtějí zkusit malovat na sklo.

SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Nakresli nebo vytvoř z jakéhokoliv materiálu veselou čarodějnici a vtipně pojmenuj.
Své dílo odevzdej v knihovně nejpozději do
20. dubna. Výherce nejvtipnější čarodějnice bude odměněn.
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KNÍŽKA PRO KAŽDÉHO NOVÉHO
BLATEŇÁKA
Městská knihovna Blatná se připojila k
projektu „S knížkou do života“ a nejmladší
obyvatelé Blatné se mohou na slavnostním vítání občánků těšit i na dárek od
knihovny.
Pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků se Česká republika v letošním roce připojuje k projektu Bookstart.
Ten vznikl roku 1992 ve Velké Británii
a odtud se postupně rozšířil do mnoha
zemí světa. Smyslem je budovat pozitivní
vztah ke knihám a čtenářství od nejranějšího dětství. V knihovnách tedy probíhají
nejrůznější programy a akce zaměřené na
skupinu rodičů s dětmi do tří let.
I v Městské knihovně Blatná se můžete těšit na akce v rámci tohoto mezinárodního
projektu, které se uskuteční ve spolupráci s
o. s. Umění mění z Mračova. Na dubnovém
vítání občánků noví Blateňáci dostanou
od knihovny knihu pro nejmenší vydanou
speciálně pro projekt „S knížkou do života“.
Od května se v knihově otevírá čtenářský
klub pro rodiče s dětmi do tří let, ve kterém
se na vás těší zkušená lektorka dramatické výchovy a knihovnice Mgr. BcA. Tereza
Machková. Čtenářský klub se bude scházet
vždy první pátek v měsíci, včetně letních
prázdnin.

Komunitní centrum
3. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
IVO JAHELKA
PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
Velký sál KCAŽ Blatná
Vstupné: 160/120 Kč (studenti, senioři a
ZTP)
Předprodej: IC Blatná, recepce Městského
muzea Blatná

7. 4. SOBOTA | 9:00 – 12:00 |
VAŘÍME S ÁJURVÉDOU
Kavárna KCAŽ
Přednáška o praktickém použitím Ájurvédy
u vás doma. Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz nebo 604723646. Vstupné
dobrovolné.

9. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
TŘI ŽIDLE.
SVĚTLO - MLHA - TMA
Velký sál KCAŽ
Divadelní představení inspirované Alzheimerovou nemocí. Ti, kteří žijí s „Alzheimerem“. Ti, kteří žijí s těmi, kteří žijí s
„Alzheimerem“. Ti, kteří se setkávají s těmi,
kteří žijí s těmi, kteří žijí s „Alzheimerem“…
Vstupné dobrovolné

11. 4. STŘEDA | 15:00 |
BLATNÁ BEZPEČNÉ MĚSTO
Velký sál KCAŽ Blatná
Přijďte diskutovat se zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blatná a pracovní-
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12. 4. ČTVRTEK | 18:00 |
RUSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ –
beseda s cestovatelem
Janem Tomšíčkem
Kavárna, KCAŽ
Cykloturista Jan Tomšíček, projel na kole
téměř celý svět. O svých mnohdy dramatických zážitcích i o krásách Ruska vám
přijde popovídat do kavárny KCAŽ. Vstupné dobrovolné.

13. 4. 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.

14. 4. SOBOTA | 18:00 |
EXPEDIČNÍ KAMERA
Velký sál KCAŽ
Expediční kamera je největší cestovatelská a
outdoorová akce u nás. Tento unikátní projekt přinese nejlepší ﬁlmy sezóny z celého
světa i novinky z domácí produkce. Vstupné
dobrovolné.

ÚTERÝ | 15:00 - 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
pro úplné začátečníky
Velká klubovna KCAŽ
Zájemci se mohou hlásit na kalousova@
ckvb.cz nebo 604723646. Cena 70 Kč

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
5. 4. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ
12. 4. | 18:00 | LINORYT
Přihlašujte se na emailu vitakova@ckvb.
cz.

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz
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Výstavy
VÝZVA
Měli jste svatbu v Blatné do roku 1970
a máte z této události fotograﬁi?
V Komunitním centru aktivního života
chystáme výstavu s názvem Blatná: Svatby do roku 1970 a byli bychom rádi, kdyby
materiálem pro tuto výstavu byly právě
vaše vzpomínky, vaše fotograﬁe.
Fotograﬁe nám případně přineste do Infocentra, kde si uděláme kopii a originál Vám
ihned vrátíme.
Děkujeme a těšíme se spolupráci!

1. 3. – 22. 4.
SENIORKY INSPIRACÍ
KCAŽ Blatná

Blatná 29. března 2018
Výstava obrazů, které byly vytvořeny v
rámci projektu Městské knihovny Blatná
Čteme, pleteme a…
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9. 3. – 13. 5.

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Každou první středu v měsíci vstup zdarma.
Stálá expozice je otevřena po dobu trvání krátkodobých výstav.

ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Infocentrum Blatná | Výstava obrazů
Malby, noci, rána a zlomený srdce

20. 3. – 18. 4.
JAN RAFAEL SCHUSTER:
MALBY A KRESBY
Městské muzeum Blatná
Tvorbu březnického rodáka, malíře, pedagoga a milovníka jihočeské krajiny J.R.
Schustera můžete zhlédnout na výstavě,
která vznikla ke stotřicátému výročí umělcova narození. Můžete se těšit na soubor
kreseb z období 1. světové války: sluncem
prozářené krajiny Albánie a podobizny vojáků. Vystavené budou také jeho typické
krajinky z jižních Čech a Šumavy i méně
známé ženské akty a portréty.

BLATNÁ 28.
TA N Č Í 29.4.
28. 4. SOBOTA | 10:30 - 12:30 | POHYBOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI S KOCOUREM

Velký sál KCAŽ
Zveme na polední pohybově divadelní groteskní blbnutí a tvoření, kde se seznámíme s
příběhem KOCOURA.

28. 4. SOBOTA | 18:00 | KOCOUR | Sláva Zubkov, Marek Menšík
Divadelní sál, sokolovna Blatná
Kredance z.s., České Budějovice
Rodinné představení inspirované groteskou a fyzickým divadlem vypráví především
obrazem, pohybem, situací a hudbou.

29. 4. NEDĚLE | 17:00 | FLASHMOB – společná choreograﬁe
nám. J. A. Komenského
Termíny nácviku na našem webu www.ckvb.cz
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Nejmenší hokejbalisté
Datels Blatná

Zima je pryč a blatenským hokejbalistům
začala jarní část sezóny 2017/2018.
Datlů je v letošním roce celkem 81, z toho
54 dětí a mládeže. Muži, za které nastupuje
sedm dorostenců, hrají 2.ligu. Žáci ,se dvěma
slečnami , hrají Ligu SŽ. Dva dorostenci nastupují střídavě ještě za své kategorie v jiných
klubech. Několik dalších se pravidelně zúčastňuje přípravných kempů reprezentačních
výběrů. Dnes chci ale psát o těch nejmenších.
Jsou má srdeční záležitost.

Datlíci - minipřípravka.

V dnešní době pořád slýcháme, že se
děti jen válí u počítačů, telefonů, atd. Že
bychom se měli snažit je motivovat k nějakému sportu a co nejvíc je podporovat. Vím,
o čem mluvím. Pořád je velký počet dětí,
které se omlouvají ve školách z tělocviku,
protože se jim cvičit nechce a rodiče proti
tomu nic nemají. K těmto dětem ale nepatří
malí Datlové. Někteří ještě neumí pořádně
číst a psát, ale s hokejkou už zacházejí velice
obratně. Blatenské přípravky a minipřípravky hrají Přebory přípravek a minipřípravek
ČECHY JIH. Na hřišti se o ně starají trenéři
a vedoucí mužstev, kteří děti učí jak s hokejkou a míčkem, kam se na hřišti postavit,
jak míček přihrát a jak jej dostat do branky
soupeře. Učí je týmové hře, respektu a soudržnosti. Nejdůležitějším faktorem jsou rodiče.

Datlíci - přípravka.

Někteří mají radši pohodlí domova a nechtějí
trávit každý víkend s děckem na hřišti (kde je
horko nebo zima) a nemají na ně čas a stojí

Blatná 29. března 2018

to hodně peněz a slyšela jsem již velkou
řadu argumentů proč jejich děcko sportovat
prostě nemůže . Ale ten, kdo tam je, vidí
obrovské nadšení a snahu dětí dostat míček
do protilehlé brány a pak radost z každého
vstřeleného gólu a z vítězství , dětský úsměv.
A to rozhodně ztráta času a škoda peněz
není. To je totiž to nejkrásnější. Přípravkové
kategorie nevedou žádné výsledkové tabulky,
vyhrávají úplně všichni. Někteří ještě před
rokem ani nevěděli jak vzít hokejku do ruky.
A když jít po míčku, tak všichni najednou. To,
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co z toho „pytlíku blech“ dokázali vychovat
jejich trenéři, je neskutečné.
Ve dnech 7. 4. a 14. 4.2018 se v Blatné
na zimním stadionu uskuteční další turnaj přípravek a minipřípravek. Určitě se bude konat
i HPD 2018, kde budou i nejmenší kategorie.
Vemte své děti a přijďte se podívat.
Díky všem, kteří se o mládež starají
na hřišti i mimo něj. Vážím si jejich práce
a můj velký obdiv patří dětem. Datlíci, přeji
vám hodně hokejbalového štěstí .
Z. Braunová

Stará láska nerezaví!

Hokejoví nadšenci z Buzic a Skaličan si
dali „opáčko“ Nagana
Buzice - Je to docela malý, nenápadný sportu. Sám hvězdný „Dominátor“ by mu
rybníček. Kamenem by se dal přehodit. Leží potřásl rukou, kdyby mohl sledovat jeho výve stínu objektů buzického zemědělského kony. „No, můj učitel tělocviku na škole říkal,
družstva. Zdejší drobotina ševelí o tom, že že jsem pohybově nadaný a svůj talent bych
měl zúročit,“ pronáší skromně – náctiletý hotady bydlí večerníčkový skřítek Rákosníček.
O svůj pověstný klid však vodní plocha kejový srdcař, který je tímhle sportem doslova
na jedno odpoledne přišla. Kde se vzali, tu posedlý. Už od páté třídy na základní škole
se vzali, ledový krunýř zaplnili hokejisté. sbírá kartičky slavných hokejových brankáDvacet let po triumfu národního týmu v Na- řů- svých vzorů: „Mám jich dosud kolem
ganu a rok poté, co si zde buzičtí a skaličanští sedmdesáti. V kolekci ale mám vedle gólmanů
kouzelníci s hokejkami premiérově přátelsky i útočníky a obránce,“ podotýká nadšenec
s velkým „N“.
„hodili pukem“.
Ry c h l o s t í
Teď se rozhodkulového blesli pro „opáčko“
ku, ale přitom
malého Nagana.
s vrozenou eleA bylo to jihogancí a dokočeské Nagano
nalou soustřese vším všudyděností dělal
na břehu skanna „ledovém
dovalo na pět
bitevním poli“
desítek diváků
vrásky soupea kousek vedřům z Buzic
le si podnikavý
nejproduktivčíman rozložil
nější hráč střetstánek s občerSkaličanský hokejový tým si pro malé Nagano
oblékl jednotné dresy.
nutí dvou vesnic
stvením. Nic nebylo ponecháno náhodě. Skaličanská parta, „Bohuš“ Kvarda junior, taktéž ze Skaličan.
která je na ledě jako doma, dokonce oblékla Jasný kandidát na nositele legendární 68,
hokejového boha Jaromíra Jágra. „Od osmé
vlastní dresy.
Bedliví pozorovatelé konstatovali, že třídy hraju hokejbal, takže nějaký ten cvik
skaličanské hokejové těleso má dost společ- mám,“ poznamenává lidské „perpetum moného s hvězdným proﬁ- manšaftem, který bile“ ve vzácné chvilce odpočinku a hřbetem
rozpoutal v Čechách vlnu „Nagánománie“. ruky si otírá pot, bohatě se řinoucí z čela.
V jeho řadách objevili osobnosti, srovnatelné Prý neví, kolik černých kotoučů propašoval
s nositeli slavných jmen. Žertem je pojmeno- za záda buzického brankáře, ale asi ne moc:
vali Jaromír Jágr, Dominik Hašek a Jiří Šlégr „Já se snažil spíš nahrávat kámošům z party,“
nechává se slyšet dvacetiletý Jágr „chudých“,
„chudých“. Ale oni skutečně váleli!
Věrnou kopii Dominika Haška tady narazí si svou pověstnou ušanku pořádně
představoval mladý Jakub Darda. Na buzické na hlavu a vyjíždí znovu do útoku.
Jeho otec „Bohuš“ Kvarda st. si svou
protivníky se vyzbrojil širokou brankářskou
hokejkou i přilbou s chráničem na obličej. mohutnou postavou při utkání dvou vesnic
Za svoji obětavost a chrabrost, s jakou bránil okamžitě vysloužil srovnání s Jirkou Šlágsvěřené území mezi tyčemi, si vysloužil uzná- rem - tělesným strážcem zmíněné 68. I on má
ní i obdiv přítomných příznivců národního k lednímu hokeji ten nejvřelejší vztah: „Vždyť
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jsme, sakra, spolu se Slezáky chlapi od vody.
Bydlíme hned vedle rybníka „Závist“. A jakmile se na něm objeví led, hned obouváme
brusle, chápeme se holí a hrajeme, až se z nás
kouří. Taky se ale o ledovou plochu vzorně
staráme- doslova jí „hejčkáme“ jako hostinský
pivo,“ směje se Jirka Šlégr v zastoupení.
„Přátelák“ mezi dvěma obcemi byl
nesporně zajímavý a doslova přetékal bravurními technickými zákroky a zdravou
rivalitou. Během první třetiny ještě drželi
buzičtí statečně krok se zdatnějšími a více
trénovanými protivníky. Pak už ale přespolní
pomyslně zatroubili ke spanilé jízdě a domácí se takříkajíc „vezli“. Konečný verdikt
zněl dvacet ku osmi ve prospěch hostů ze
Skaličan. Jako správní sportovci pak členové
obou manšaftů nastoupili ke slavnostnímu
nástupu a pak se ozvala ona osudná otázka:
„A co hymna ?“ K čestné povinnosti přišel
jako slepý k houslím tamní časoměřič. Ten
ovšem, zmatený dočasným pobytem vojsk
„Velkého bratra“ od roku 1968, začal pět
hymnu ruskou, jak ho ve škole naučili. Faux
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paas naštěstí záhy ukončili sami hokejisté,
když ze svých hrdel vypustili do éteru vlastní
klubový šlágr. Pak už upřímné stisky rukou
a malé Nagano se stalo historií. Nebyli by to
skaličanští „draci“, aby se z už mokvajícího
ledu nepřesunuli domů na „Závist“ a tam až
do devatenácti hodin na kvalitním, suchém
ledu nepokračovali v zápolení.
„Buzičtí se snažili a sehráli jsme určitě
zápas, který byl pro naše družstvo cenným
přínosem,“ zhodnotil ještě před odjezdem
na domácí půdu výkony kluků z Buzic
„Bohuš“ Kvarda st. Podle něho ze sebe vyzyvatelé vydali všechno a obhájili svou čest
a dobrou pověst. „Bylo příjemné se takhle
sejít, zasportovat si, dát relax od všedních
povinností a starostí. O to šlo především,“
uvádí ještě závěrem.
Dan Málek z Buzic se jako jediný vřítil
na ledový ostrov v národním dresu a poctivě
ho pokřtil vlastním potem.. „Oproti lońsku nás
hoši ze Skaličan víc podusili, ale bylo to čisté
utkání, bez faulů a podrazů, prostě správná
chlapská zábava,“ říká Dan Málek, který je

pro každou srandu a jde vždy příkladem.
Jedinou, ovšem spíše úsměvnou nehodou,
byla kolize pana výčepního od hospody
„U Čiláka“ Petra Samce s kopií Jirky Šlégra,
kterou samozřejmě vzhledem k mohutnosti
protistrany nemohl ustát a zalehl na led. A pak
naskočila scéna jako vystřižená z komedie
„Jáchyme, hoď ho do stroje!“. „Nebudem se
pouštět do žádné větší akce,“ zvedal se Petr
Samec s úsměvem a ﬁlmovou hlášku podtrhl
přehlédnutím nabízené pomocné ruky. „Holt
budeme muset víc trénovat. Ale kde na to
vzít čas ?“, rozhazuje rukama po oznámení
hrůzně znějícího výsledku tahoun místních
společenských a sportovních podniků.
Malé Nagano se stihlo realizovat jen
taktak, během několika následujících dnů už
by si na své přišli jen otužilci. Buzické může
hřát na prsou fakt, že v celoročním klání obou
vesnic v různých sportovních disciplínách
sice na ledě pohořeli, ale celkově si vedou
lépe než skaličanští. A tak mají hlavní trofej
„zlatý lavor“ zatím takříkajíc na dosah ruky.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Blatenský KANCI nezopakovali své prvenství na hokejovém PFEIFER CUPU
Pár dní před ukončení hokejové sezony,
se v Sušici odehrál již čtvrtý amatérský hokejový turnaj. Pod záštitou ﬁrmy Pfeifer Holz
Chanovice přijalo pozvání pět stálých týmů.
Red Stars Chanovice, Black Dogs Chanovice,
Farma Číhaň, Loozers Klatovy a Blatenský
kanci. Turnaj se odehrál systémem každý
s každým na 30 minut hrubého času. Po celé
odpoledne bylo k vidění vše, co k hokeji
patří. Góly, krásné akce, skvělé zákroky
brankářů, ale i fauly a tresty. S nástrahami
turnaje se dokázali vypořádat nejlépe hráči
týmu Red Stars Chanovice. Zástupci města
Blatná na úvod prohráli s Black Dogs Chanovice 0:2 a turnaj se pro ně nevyvíjel dobře.
Po bezbrankové remíze s Farmou Číhaň a následné hubené výhře 1:0 s Klatovy je čekal
zápas o vše. V posledním zápase s Red Stars

Chanovice dvakrát prohrávali a ještě 5 minut
před koncem jim tak patřilo poslední místo.
Vyrovnání zařídil Zdeněk Vinter ml. a kanci
tak nakonec obsadili celkové druhé místo.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Karel Šrámek (Blatná) - 4 obdržené branky.
Nejproduktivnějším hráčem pak Miroslav
Kodýtek (Red Stars Chanovice) - 6 bodů (6+0)
Momentka ze zápasu Blatná - Číhaň.
x
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BLACK

FARMA

KLATOVY

RED

BODY SKÓRE

POŘADÍ
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0:2

0:0

1:0

2:2

4b.

3:4
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BLACK

2:0

x

1:1

0:3

1:4

3b.

4:8

5.

FARMA

0:0

1:1

x

3:4

2:2

3b.

6:7

4.

KLATOVY

0:1

3:0

4:3

x

0:3

4b.

7:7

3.

RED

2:2

4:1

2:2

3:0

x

6b.

11:5

1.

Za organizátory Jan Svoboda

Horní řada zleva - Vojta Bauš, Zdeněk Vinter st., Jaroslav Bauš, Václav Vrba, Zdeněk Vinter ml.,
Tomáš Hnyk, Karel Hromada.
Spodní řada zleva - Jaroslav Kůrka, Tomáš Andrlík, František „pankáč“ Černoch, Boris Kapr
ležící - Karel Šrámek. Chybí nehrající kapitán Roman Pojer.

Zleva organizátor Jan Svoboda, nejlepší
brankář Karel Šrámek,
organizátor Pavel Srb ml.

Číslo 6 / strana 12

Blatná 29. března 2018

Ročník 29 (39)

ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST SOUTĚŽÍ
Jako první vstoupily do jarní části soutěže naše ženy a to zápasem v Domažlicích a vezou
odtud výhru 2-0. Obě branky dala Stadlerová. Po dvou odložených kolech kvůli špatným
terénům hráli v neděli doma s J. Hradcem.
Většina týmů začíná svoji soutěž o velikonočním víkendu.
Muži „A“

Sedlec-Blatná

sobota 31.3.

10,00 hodin

Muži „B“

Blatná-Rovná

neděle 1.4.

16,00 hodin

Ženy

Blatná – J. Hradec

1 – 3 (1-2)

Petra Klásková

Dorost

Blatná-Vítějovice/Netolice

sobota 31.3.

9,30 hodin

Žáci st.

Vimperk-Blatná

sobota 31.3.

10,00 hodin

Žáci ml.

Vimperk-Blatná

sobota 31.3.

11,45 hodin

„Host do domu, pĪllitr do ruky“
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Semináø GDPR
aneb nové naøízení EU o ochranì osobních údajù

20. 4. 2018
od 9.00 hod.

SEŠ Blatná, pøednáškový sál
Pøednáší: JUDr. Pavel Truxa, advokát
Náplò semináøe:
1. Základní pojmy a pravidla ochrany osobních údajù v GDPR
2. Povinnosti správce a zpracovatele, práva subjektù osobních údajù
3. Oblasti ochrany osobních údajù v praxi
4. Postup, pøíprava a realizace v praxi
5. Zabezpeèení osobních údajù, technická a organizaèní opatøení
6. Diskuse a dotazy
Semináø je urèen pro:
- vedoucí pracovníky (odpovìdné za ochranu osobních údajù)
- mzdové úèetní a personalisty
- pracovníky firem, kteøí zpracovávají zákaznické èi jiné údaje
Závazné pøihlášky emailem na: mako@mako.cz
Cena semináøe 1.800,- Kè splatná pøi prezenci.
V cenì semináøe je obèerstvení, obìd a školící materiály.
Pøedpokládané ukonèení: 15.00 hod.
Poèet míst na semináøi je omezen.
Poøádá: MAKO Blatná, s.r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná,
zapsána v OR ÈB vl. 723/C

Velikonoční ranec
OBEC BUZICE A SDH BUZICE POŘÁDAJÍ

V SOBOTU 31. 3. 2018

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

 prezentace všech kategorií 12:00 - 12:45 u hasičské zbrojnice v Buzicích
 srandaběhy v kategoriích II. - IV. zpestřeny stanovišti s dovednostními úkoly
Kategorie:
I. 13:00 - hlavní závod bez úkolů - délka 6 km (dvě kola cca 3 km)
– pro závodníky od 15 let
– hromadný start, zvlášť vyhlášení žen a mužů
II. 14:00 - délka 0,6 km s úkoly - pro závodníky od 4 do 10 let
– časovka, společné vyhlášení dívek a chlapců
III. 15:00 - délka 1 km s úkoly - pro závodníky od 10 let - 99 let
– časovka, zvlášť vyhlášení žen a mužů (dívek a chlapců)
IV. 17:00 - malá překážková dráha s úkoly - před hospůdkou U Čiláka
– pro závodníky od 0 do 4 let
– časovka, společné vyhlášení dívek a chlapců
 Po skončení závodu a vyhlášení výsledků poslední kategorie (cca v 17:00)
je naplánováno společné opékání buřtíků a příjemné posezení na dvoře
hospůdky U Čiláka.
Přijďte si užít pohodové jarní odpoledne
Pozn.:
Všechny kategorie startují na vlastní nebezpečí.
Mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s podpisem zákonného zástupce.
Pro soutěžící v dětských kategoriích je doporučená bezpečnostní helma.
V případě velmi špatného počasí se termín závodu přesouvá.
Startovné platí jen účastníci kategorie I. (6 km) - 50 Kč.
Akci podpořili:
SDH Buzice, Obec Buzice, Hospoda U Čiláka, Obaly Blatná, SMS Elektro
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce
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MA

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
%ODWQ£.DVHMRYLFH%ÝOÏLFH6HGOLFH
INTERNET od .ÎPÝV¯ÏQÝ
www.sporknet.cz

2EMHGQHMWHQDWHO774 257 568
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nzerce

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
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KOVO KASEJOVICE MONT

s.r.o.

Kasejovice 397; 33544 Kasejovice

Přijme nové pracovníky/ce na pozice:
SVÁŘEČ/ZÁMEČNÍK
- svařování pomocí CO2
-160 Kč/hod (+placené přesčasy dle Zákoníku práce)
LAKÝRNÍK/NATĚRAČ
- barvení ocelových dílců
- 180 Kč/hod (+placené přesčasy dle Zákoníku práce)
Nabízíme:
- práce na HPP
- odměna za měsíční fond – 1200 Kč/měsíc
- čtvrtletní odměny
- příspěvek na dopravu – až 2000 Kč/měsíčně
- 5 týdnů dovolené
- 1 směnný provoz
- možnost stravování v závodní jídelně
- nástup možný ihned
- práce vhodná i pro absolventy
Pro bližší informace volejte:
Ing. Zbyněk Šejvar, tel. č. 724 758 577;
vyroba@kovokasejovice.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

• 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

Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

OBALY BLATNÁ s.r.o.
iÔebUVXWÿXiŏaÔV[bUT_âaTbibVXTmX_Xa\ah

PĴIJME

ÿ\W\ťXcebi_TfgaŘcbWa\^bibh
`Xm\aŸebWaŘ^T`\babibhWbceTih
ATUŘmŘ`X-mT]Ř`Tiő²aTaťaŘb[bWabVXaŘ(UXaX²gl)
geiT_ÔaXUb\^eŸg^bWbUÔceTV+cb`ŏe&_XgaŘfXmbaT'
CbÍTWh]X`X-T^g\iaŘcÿŘfghc)³Xk\U\_\gT)ÿ\W\ťf^Ôceâ^Tm6*8)
cebYXfaŘceâ^Tm)ceTkXi`Xm\aŸebWaŘWbceTiŏaXaŘcbW`Řa^bh
5_\ÍùŘ\aYbe`TVXT^bagT^g-7Ta@Ÿ_X^)gX_+602 454 543
X*`T\_-`T_X^+WTa3fXmaT`+Vm
4WeXfT-B54?L5?4GAůf+e+b)?TcTťɀȿɄ)ɁɆɆȾȿ5_TgaŸ

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

SÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE BLATNÁ
• Veškeré montáže SDK systémů
• Podhledy, předstěny, stropy, příčky, světelné rampy,
tepelné a pro zvukové izolace apod.
• Cenová nabídka zdarma
Jakub Biskup 723 519 235
Biskit2@seznam.cz
Tomáš Rozhoň 776 777 726
Rozhon09@gmail.com
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VELKÁ ŠŇŮRA CYKLOCESTOVATELE

JANA TOMŠÍČKA
PO BLATENSKU !!!

Legendární „POLYKAČ KILOMETRŮ“ méně civilizovaných až přímo divokých
destinací zve milovníky dálek a dobrodružství
na tři besedy, spojené s promítáním a autogramiádou.
Nestárnoucí „SVĚTOVELOCIPÉDISTA“ Vás očekává v těchto dnech
a na těchto místech:

STŘEDA 11. DUBNA 2018 – Malý sál Kulturního domu ve Škvořeticích
Téma: „JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU“
Začátek: 18.00 hod.

ČTVRTEK 12. DUBNA:

– Komunitní centrum v Blatné - kavárna
Téma: „RUSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“
Začátek: 18.00 hod.

PÁTEK 13. DUBNA:

– Hospůdka „SNACK“ v Bělčicích
Téma: „VIKTORIINY VODOPÁDY - STO
A JEDNO KOUZLO V ČAROVNÉ ŘÍŠI
POHÁDEK“
Začátek: 18.00 hod.

VSTUPNÉ NA VŠECH BESEDÁCH JE DOBROVOLNÉ !

#FXQMȐVPȜMCPEGNȐɸ
<ȐLGFC<ȐXGUMȩ5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


QBUSP ;BISBEOJDLÈ #MBUOÈ
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ƬƺǼɖǼȓɿȒɮƐǣɿȒǼƏƬƺ
ȅǣȇƺȸƐǼȇǥǣɿȒǼƏƬƺ
ɀǸƺǼȇƻɮǼƐǸȇȒ
ǕȸƏˡɎȒɮɶȵȒǼɵɀɎɵȸƺȇ
ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
ɯɯɯِǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
27 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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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




www.expert.cz





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

MIMOŘÁDNÝ VÝPRODEJ
UHELNÝCH BRIKET
od 3. 4. 2018 do vyprodání zásob
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.

