Ročník 29 (39)

23. LISTOPADU
2018
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

20

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

Podzimní výsadby v Blatné
Během podzimu jste si mohli všimnout nové výsadby růžových
záhonů na náměstí v Blatné. Vysázeny byly historické růže, které
dodal pan Šíp. Město tak chce navázat na historickou tradici „Blatná - město růží“. Původní keře a trvalky, nacházející se v těchto
záhonech, byly přesazeny do různých částí města, tak aby i nadále
plnily svou funkci.
Při oslavách výročí 100 let Československa se Blatná zapojila
do projektu Nadace Partnerství „Stromy svobody 1918-2018“.
Celkem byly v rámci projektu vysázeny dvě lípy srdčité. První
lípu vysadila Základní škola T.G. Masaryka Blatná se zastupiteli
města. Druhou pak vysadili občané města během oslav výročí. Obě
vysazené lípy byly slavnostně ozdobeny trikolorou.
Ing. Červená, MěÚ Blatná

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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doplňujeme nabídku. U nás najdete mnoho
drobných dárků, které vaše blízké potěší
a potvrdí, že jsou darované od srdce a z lásky.
Kromě papírových betlémů jsme v letošním roce pro vás připravili betlém, který
svým vzezřením připomíná krásné betlémy
vyrobené řezbáři. ( viz foto )

ktuality

ŠKROBÍ-LI SVATÁ KATEŘINA (25. 11.)
PRÁDLO, SVATÁ BARBORA JE KROPÍ
(4. 12.)
Bílé sněhové vločky v tomto týdnu pocukrovaly krajinu a přinesly letos poprvé
předzvěst skutečné zimy, která se blíží.

Blatná se zapojuje
do největší lidskoprávní
akce upozorňující
na porušování práv
Stovky tisíc příznivců a aktivistů
lidskoprávní organizace Amnesty International z celého světa se v období kolem
Dne lidských práv zapojí do akce Maraton
psaní dopisů. Ručně psané dopisy zaplaví
ty, kteří jsou po celém světě zodpovědní za věznění, utlačování nebo mučení
5 vybraných obětí bezpráví.
Letos se ke stovkám míst v ČR, kde se
Maraton pořádá, přidá i Blatná.
Pojďme společně pomoci těm, kteří
měli odvahu se postavit za práva ostatních.
Akce se uskuteční 13. 12. 2018 v čase
16:00-18:00 v kavárně Komunitního centra
aktivního života.
Růžena Vitáková

Den se krátí, sluneční svit oslabuje. Čas
se tak stává pochmurným, meluzína zpívá
za komínem. Začínají plískanice, sníh se střídá
s blátem. Právě v tomto čase za dlouhých zimních večerů začínaly v dobách našich předků
přástky. Ženy a dívky se scházely, předly nebo
draly peří. Ušetřily tak světlo i teplo, ale hlavně trávily smutné pochmurné večery pospolu.
Zpívaly se písničky, popěvky, na řadu přišly
i hádanky a říkadla. Vyprávěly se pohádky
a strašidelné příběhy. Tak starší předávaly těm
mladším báchorky, pověsti, písničky i zvyky.
Při práci za dlouhých zimních večerů i při
dětských hrách vznikala i uchovávala se česká
lidová slovesnost.
Dobu přástek nalezneme i v pranostikách
N A K A Č E N K U ( K AT E Ř I N U ) PO PŘADÉNKU
ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ
Sobotní předvánoční prodej českého uměleckého řemesla i nadále pokračuje. Neustále

Pozvánka k návštěvě i nadále trvá, se
začínajícím adventem nabídku obohatí jako
každoročně prodej zeleného jmelí, českých
voňavých františků i purpury.
Náš tip na prosinec: Knihy říkadel, českých
zvyků a tradic, české koledy
ONDŘEJSKÉ VĚŠTĚNÍ
Svátek svatého Ondřeje platil od pradávna
v lidové tradici za velmi významný den pro
poznání budoucnosti. Mimořádná moc byla
přisuzována zejména „noci svatoondřejské“.
Proto naši předkové v noci chodili do hájů
a sadů, třásli větvemi, aby přivolali na poradu bůžky a duchy.
Svátek sv. Ondřeje byl rovněž spojován
s četnými magickými obyčeji a úkony, které
byly provozovány na ochranu před mocí démonů nastupujícího zimního odobí.
Na svatého Ondřeje se nepřede a ani se
příze nemotá, aby se vlci nemotali kolem
chalupy
BOUŘKA SV. ONDŘEJE - ZDRAVOU
ZIMU NÁM ZVĚSTUJE
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov
si vás dovolují pozvat na tradiční

Aktualita 20.11.2018
Obecní volby do zastupitelstva města Strakonice jsou neplatné. Rozhodl o tom Krajský soud v Českých Budějovicích.
Podle usnesení byl kandidujícím politickým stranám významným způsobem omezen přístup k médiím. Vítězná Strakonická
Veřejnost podle verdiktu ovlivňovala i výlep plakátů. Do nových voleb a ustavení nového zastupitelstva by měl město řídit
s omezenými pravomocemi dosavadní starosta.
Zdroj: idnes.cz

které se uskuteční v sobotu 8. prosince 2018
od 17 hodin v místní kapličce.
Vystoupí děti z MŠ Vrchlického Blatná a místní sbor dobrovolných
zpěváků -
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Pozvánka na informační schůzku
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„Třídíme“
Odbor životního prostředí MěÚ
Blatná upozorňuje občany, kteří se
v letošním roce rozhodli pro zapojení do programu města Blatná
„Třídíme“, že termín pro odevzdání vyplněné karty je nejpozději
do 31.12.2018! Po tomto datu již
nepůjde uplatnit slevu na poplatku!
Karty odevzdávejte na Odboru životního prostředí MěÚ Blatná, Tř. T. G. Masaryka 1520, vedle Základní školy T. G. Masaryka.

Se sousedy II

Termín konání: 4. 12. 2018 od 8:00 hod.
Místo konání: Komunitní centrum aktivního života Blatná
VELKÁ KLUBOVNA – 1. patro
Projekt je určen obyvatelům města Blatná a blízkého
okolí.
Účastníkům projekt nabízí:
 Individuální poradenství a pomoc při vyhledávání
zaměstnání.
 Získat nebo oživit dovednosti, které na trhu práce
požadují zaměstnavatelé a i takové, které budou
užitečné v osobním životě.
 Zvýšit či rozšířit kvaliﬁkaci absolvováním rekvaliﬁkačních kurzů.
 Získat díky mzdovým příspěvkům pro zaměstnavatele snazší cestu k pracovním příležitostem.
 Finanční příspěvek při zahájení podnikání jako
OSVČ.
Bližší informace o projektu a podmínkách účasti získáte
na informační schůzce
nebo kontaktujte specialistu projektu BBus.
Vendulu Stieberovou
telefonicky na čísle 950 162 426 / 702 006 096
či e-mailem na adrese vendula.stieberova@uradprace.cz.
Se sousedy II, registrační č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033
Tento projekt je spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Město Blatná
a
Policie České republiky Krajské ředitelství
policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice
pořádají společnou besedu na téma

„Mikulášská pivní nadílka““
Pro Mikuláše: Sládkovo svátečníí, speciální světlé,
1l PET, 1l sklo
Pro Anděla: Blatenský Kohout, světlý ležák,
1lPET,sklo 1l, 0,5l, 0,33l
Pro Lucifera: Blatenská IPA, světlý speciál, extra
chmelená, pro pořádného pekelníka, sklo 1l, 0,5l
Pro Čertici:: Blatenský Kohout, polotmavý ležák,
1l PET, sklo 1l, 0,5l, 0,33l
Pro Čerty I.. kategorie (starší 18-tti let): Blatenská 10,
světlé výčepní, 1l PET
Pro ty, kteří mají větší žízeň, máme
k dispozici KEG sudy 15l, 30l, 50l.
Všechna piva jsou uvařřena v kotli,
(ale ne pekelném) ze 100 % sladu a
žateckého chmele.
Zakoupíte v naší podnikové prodejně

v zasedací místnosti Městského úřadu v Blatné
(tř. T. G. Masaryka 322, Blatná - budova radnice, 1. patro)
x
x

Informace Policie ČR, statistiky
Diskuse, předání propagačních materiálů

Liq
qui B Zámecký ovocný lihovar
a pivovar Blatná s.r.o.
www.liquib.cz
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František Talián
Během letních měsíců letošního roku
vydalo nakladatelství Fortuna postupně tři
knihy Františka Taliána. Nejprve vyšla publikace To jsem já, následovala ji Opožděná
inventura a trojici uzavírá kniha Jsem den a Ty
jsi noc. Předkládaná trilogie přináší autorský
výběr z celoživotní tvorby Františka Taliána.
Jedná se o autorovy prvotiny.

Nevím, kolik blatenských občanů zná
JUDr. Františka Taliána, a pokud ano, tak
v jaké souvislosti. Kdo jezdí na Šumavu, setká se s jeho jménem určitě častěji, stejně tak
s odlišnými názory na jeho osobu. Možná se
každému nelíbí, že se snaží, aby se do tohoto
regionu vrátil život. Právě na Šumavě vybudoval spoustu krásných objektů v původním
stylu na místech, kde měli lidé po staletí své
domovy, kde kdysi stávala škola, hotel, pila,
jež pak komunistický režim nemilosrdně

odsoudil k zániku. Za všechny jeho stavby
jmenujme alespoň nádherný hotel Alpská
vyhlídka na Bučině, který se mu nějakým
zázrakem podařilo postavit na místě bývalé
Pešlovy chaty. Tuto jedinečnou stavbu ( je
vyobrazena na obálce knihy Opožděná inventura) věnoval své milované, předčasně zesnulé manželce Jarmile Taliánové (Pﬂegerové).
Právě této ženě jsou určena i nejkrásnější
slova a nejtesklivější verše Františka Taliána,
básníka a spisovatele.
Je nám ctí představit Vám nyní jeho
tři, po všech stránkách dokonale provedené knížky básní,
povídek, soudniček,
šansonů, úvah, i epigramů a čtyřverší.
Ve všech textech
se snoubí autorova
životní zkušenost
s básnickým přístupem k tvorbě jako celku.
Mnohé básně napsal František Talián v době
mládí a jakkoli už během svých studentských
let zaujal jejich hloubkou a jedinečností
a oslovil i takové básníky, jako byl Jaroslav
Seifert, rozhodl se nakonec veřejně nepublikovat. Nyní splácí svůj dluh a já věřím, že
jeho texty dokáží v pozorném čtenáři i teď
vyvolat nepřeberné množství pocitů a obohatit
jej o nová poznání. Stejně tak pobaví, jako
hluboce zabolí. A často je to čtení pro od-

POZVÁNKA
na
VÁNOÿNÍ
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vážné! Autor, někdy až se zlomyslnou chutí,
nazývá věci pravými jmény a nic nenalhává
ani sobě, ani nám, kteří už jsme odvykli sobě
pravdu přiznat a druhým ji říkat.
František Talián prožil za svůj život příliš
mnoho na jednu duši - nechť je mu vydání
těchto překrásných knížek alespoň částečnou satisfakcí! Snad se mu podařilo vypsat
se ze svých myšlenek, ze své bolesti a zjevit
nám, kromě všech těch postřehů a pravd, i to
nejkrásnější, co v něm málokdo tušil a možná
nikdo nehledal.
MK
Uvedené knihy si můžete objednat v prodejně Kanzelsberger na J.P.Koubka.
Na jaro (12.4.2019) chystá Kulturní kavárna
Železářství u Šulců čtení z knih Františka
Taliána a také výstavu obrazů J.Kristoforiho
– ten ilustroval knihu To jsem já.
Během přípravy tohoto článku jsme dostali smutnou zprávu.
Dne 15.11. 2018
JUDr. Talián zemřel.
Je mi to moc líto,
krátké setkání s ním
pár dnů před jeho
smrtí a jeho texty
pro mne znamenaly
velký zážitek
ZM

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

VÝSTAVU
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29. 11. a 30. 11. 2018
od 9,00 do 16,00 hod
v hale školy
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skodanejmix.cz
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AUTO KÁPL s.r.o.
B½CÖËÛ«ǟǜ
ǞǤǢǛǜTÝº
b½ȳȭǞǣǝǝǢǛǡǜǤ
www.autokapl.cz
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Na Ježíška věříme všichni aneb vánoční
akce pro Domov seniorů v Blatné

Rekonstrukce chodníku
U Čertova kamene
Začátkem listopadu začala rekonstrukce chodníku na sídlišti U Čertova kamene, v úseku po levé straně od „Kostky“ směrem ke kotelně.
Původní chodník z betonových dlaždic bude rozebrán, nově částečně
zúžen a nový povrch bude ze zámkové dlažby.

Žádáme tímto o pomoc se sbírkou

Výstavba parkovacích stání
V parku vedle školy J. A. Komenského byl v minulosti vybudován prostor pro tržnici, část proti vjezdu ke kuchyni školy. Prostor je
využíván minimálně, proto v současné době probíhá jeho přestavba
na nová parkovací stání. Část prostoru byla rozebrána, byly položeny
nové obruby a povrch bude z betonové dlažby Best Klasiko. Vznikne
tak osm nových parkovacích stání vč. jednoho místa pro držitele ZTP.

Potřebujeme vybrat cca 8900….tj balíček na osobu zhruba za 100
korun – v balíčku budou věci, které senioři potřebují nejvíce.
Vzhledem k doporučení domova chceme, aby všechny dárky byly
stejné, aby třeba někdo nebyl zklamaný. Jakoukoli částkou můžete
přispět na tuto vánoční akci.
Sbírku organizujeme zhruba do konce listopadu, v polovině
prosince zahrají děti z Mačkova Živý Betlém, zazpívají koledy
a rozdají dárečky.
Peníze je možné předat osobně po telefonické domluvě Janě Křemenové ( 723 020 662) nebo poslat na účet 265243665/0300 se
jménem dárce ve zprávě.
Děkujeme Vám za pomoc a přejeme Krásné Vánoce.

PS: Jména dárců a fotky z akce budou uveřejněny
v blatenských listech.

Třídění hliníkových víček
Hlavně díky motivačnímu programu „Třídíme“ občané přinášejí
na sběrný dvůr velké množství hliníkových víček od jogurtů
a podobných výrobků.
Tento materiál znehodnocují odpady, které občané k víčkům přidávají. Rozlišit skutečně hliníková víčka od jiných není těžké.
Uvedeme zde pár rad, podle kterých se víčka snadno rozliší.

Hliníková víčka (patří na sběrný dvůr):
Lze je zmuchlat – pak drží tvar, lze je trvale ohnout a snadno
roztrhnout.
Na víčkách nesmí být zbytky potravin.

Materiály, které nepatří mezi hliníková víčka:
Pokovený plast – po zmuchlání nedrží tvar a špatně se trhá
(např. některá víčka od jogurtů).
Pokovený papír – lze zmuchlat, ale nedrží tvar (např. obal
od másla, pytlík od polévky z pytlíku).
Blistry od léků – kvůli obsahu plastů.

Pokovené plasty, pokovený papír i blistry od léků
patří do směsného odpadu (popelnice).
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Ve Skaličanech uctili výročí vzniku Československa
a pamětní listy si odneslo na dvě desítky členů
sboru, vesměs za příkladnou a obětavou práci
v hasičském hnutí, za brigádnickou a také
za organizační činnost. Po zaznění státní
hymny byl položen věnec k pamětní desce
padlých skaličanských vojínů v 1. světové
válce. V projevech zazněly i zajímavé myšlenky, například ta, že republiku tvoří města
a obce, ale hlavně její občané, přičemž obec
není žádné imaginární seskupení zastoupené
radnicí či úřednictvem, ale obec je zejména
společenství jejích občanů a obec jsme tudíž
my všichni. Svátečním setkáním místních
i přespolních byl ve Skaličanech vzdán
hold našim předkům a ti, kdož se setkání
zúčastnili, byli vyzváni, aby alespoň v těchto
slavnostních chvílích zapomněli na to, co nás
mnohdy názorově rozděluje a aby vzpomenuli
na ideály, s nimiž ti, co tu byli před námi, naši
republiku budovali a bojovali za ni. Následně
proběhl poutavý koncert v kapličce. Interpre-

tům se v programu podařilo příjemně skloubit
klasickou vážnou hudbu s lidovkami a jinými
písněmi a nakonec si všichni přítomní společ-

XI. Kovářský den v Oselcích se opět vydařil

krustace (na modelu komody) i řezba, kterou
si návštěvníci mohli vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den byl
spojen se Dnem otevřených dveří, návštěvníkům a případným zájemcům o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné zpracování
kovů – práce kovářské a zámečnické, Uměleckořemeslné zpracování dřeva) a učebních
oborů (Truhlář, Umělecký kovář a zámečník,
Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik, Opravář zemědělských strojů) se
věnovali pracovníci školy.
Všechny důležité informace mohou zájemci o naše obory získat na www.stredniskolaoselce.cz nebo osobně ve škole, kde Vás rádi
provedeme a poskytneme veškeré informace
o provozu SŠ i mimo dny otevřených dveří,
a to po domluvě na tel. 371 595 168.

Připomínka 100 let od vzniku Československa proběhla v sobotu dne 27.10. 2018
i ve Skaličanech. Před oﬁciální částí programu
se sešli místní hasiči ke společnému fotografování do připravovaného almanachu, který
by měl být vydán u příležitosti výročí 120 let
od založení SDH Skaličany, které se uskuteční
v roce 2019, a poté se vydali ke kapličce,
kde byly přichystány projevy zástupců obce
a hasičů. Následně proběhlo ocenění členů
chráněnců svatého Floriána. Čestná uznání

XI. Kovářský den se uskutečnil v sobotu
10. 11. 2018 v prostorách Střední školy v Oselcích společně se Dnem otevřených dveří. Stejně jako v předchozích letech přijeli nejlepší
mistři kovářského řemesla, aby
předvedli svoji
zručnost a prezentovali tradiční
řemeslo. Součástí
této akce byl bohatý doprovodný
program s občerstvením.
Na kovárně,
v mechanických dílnách a v prostoru dvora
byla k vidění kovářská práce uměleckých
kovářů, výstava kovářských výrobků, prodej
kovářského nářadí a podkování koní, velmi
atraktivní pro všechny návštěvníky. S prací

našich oborů vzdělávání souvisel i další
doprovodný program: výstava závodních
historických aut, traktorů, předváděcí akce automobilek Peugeot, Ford, elektromobilů, zemědělské techniky New Holland
a prezentace dalších ﬁrem (např.
Pfeifer Holz
s.r.o., ProMinet
systems Blovice, Narex, Šimek
Proficentrum
atd.). Součástí
Kovářského dne
byla i ukázka drátenictví, paličkování, tvoření
mandal z barevných písků a prodej včelařských výrobků.
V truhlárně byla k vidění práce na CNC
frézce a CNC laseru, soustružení dřeva, in-

ně zapěli Ach synku, synku, oblíbenou píseň
prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.
Po koncertu někteří přítomní využili možnost
prohlídky rekonstruovaného obecního domu.
Text Václav Cheníček
Foto Martina Ředinová

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Miroslav Lávička, Střední škola
a Základní škola, Oselce

Srdečně Vás zveme na

maturitní ples
třídy 4. ABC SOŠ Blatné, který se bude
konat dne 30. 11. od 20:00
v blatenské sokolovně.
Budeme rádi, když se přijdete podívat
a popřát našim maturantům
hodně štěstí!
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Výstava ALTÁN ART brut
V sobotu 8. 12. se od 17 hodin uskuteční v Komunitním centru
v Blatné vernisáž výstavy „ALTÁN ART brut“. Výstava je přehlídkou
tvorby umělců s mentálním handicapem a se zkušeností s duševní nemocí, kteří se sdružují v pražském ateliéru A.R.T. (www.atelierradostnetvorby.cz). Výstava chce nabourávat výtvarné, ale i obecné hranice.
Chce rozbourat zbytky dlouholetého vnímání „mentálního postižení“
či „psychické nemoci“ jako něčeho méněcenného, nedostačujícího,
politováníhodného. Chce rozbourat někdy i nahlas vyslovované teze,
že „normální“ je hledisko zdravého, výkonného jedince, které umožňuje nám silným, abychom lidem s jiným počtem chromozomů, jinou
zkušeností a jiným osobnostním nastavením pomáhali - a to způsobem,
který je z našeho úhlu pohledu ten nejvhodnější a utvrzovali se tak
o své dobrotě a velkorysosti, o které se domníváme, že patří k proﬁlu
kvalitního občana západní civilizace.
Touto výstavou chceme výtvarnou formou ukázat, jak lidé vymykající se navyklé normě, mohou být pro společnost i pro každého
jejího člena obohacením a inspirací - i právě proto, že svým vnímáním
a prožíváním narušují naše zažité stereotypy. Chceme ukázat, že umělci,
které jsme si z potřeby kategorií zvykli zařazovat pod art brut, a kteří
nedisponují obecnými dovednostmi a znalostmi, které jsou běžné pro
většinu populace, jsou nadáni zcela jinými schopnostmi, které jsou pro
ně samotné a potažmo i pro ostatní - pokud se rozhodnou je přijmout neméně důležité. O tom se můžeme přesvědčit v každém z vystavených
výtvarných děl. Výstava chce být darem těchto umělců nám, kteří jsme
ochuzeni v naší představivosti, a jimž „normalita“ dost možná ubírá
na svobodě - minimálně té tvůrčí.
Přijďte se ponořit do světů ryzích a čirých. Výstava potrvá do konce
ledna 2019.

Na hospicovém nádvoří
18. 12. 2018
10:00 – 19:00 hodin
Bude se zpívat, bude se hrát… Vánoční atmosféru vyladí sbory z Prachatic i širokého okolí

Sejdeme se u svařáku, punče nebo vánočního čaje a palačinky
K mání budou výrobky od našich svěřených i od nás pracovníků hospice a Domova Matky Vojtěchy
Pro děti bude 18. 12. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin připravený
bohatý program v teploučku bašty
Bližší informace k programu budou zveřejněny na našem webu a fb
www.hospicpt.cz

19. 12. 2018
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
25. 11. NEDĚLE | 19:00 |
TAMARA NATHOVÁ,
MICHAL BYSTROV
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert básnířky Tamary Nathové - (poetický bigbeat hraný obráceně na kytaru)
a básníka, novináře a písničkáře Michala
Bystrova (blues a folkrock)

2. 12. NEDĚLE | 16:30 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tř. J. P. Koubka, prostor u kašny
Vystoupí žáci ZŠ J.A.K. a ZŠ T.G.M. a těšit se
můžete i na anděly na chůdách.

5. 12. STŘEDA | 19:00 |

Nádvoří zámku Blatná
Přijďte nakoupit produkty šikovných rukou
a ochutnat rozličné tradiční i exotické pochutiny do jedinečných kulis blatenského
zámku.
SBÍRKA OBLEČENÍ NA PODPORU LIDÍ
BEZ DOMOVA
Máte doma již dlouho nepoužitou zimní
bundu, boty, čepici, rukavice, kalhoty, ale
třeba také prádlo, které se používá jako
tzv. 1. vrstva (termoprádlo)? CKVB a zámek
Blatná společně s Městskou charitou České Budějovice uspořádali při příležitosti
konání vánočních trhů sbírku na podporu
lidí bez domova.
Sběrné místo bude zřízeno v „konibaru“
(přízemí Starého paláce zámku Blatná) v
době trvání vánočních trhů. Výtěžek sbírky bude poté předán organizacím Dům sv.
Pavla a pracovníkům Terénního programu
Městské charity ČB, kteří zajistí doručení
věcí potřebným.
Děkujeme.

8. 12.

| 10:00 – 17:00 |
Nádvoří zámku Blatná

2. 12. NEDĚLE | 18:00 |

VÁNOČNÍ
TRHY

Přijďte nakoupit produkty šikovných
rukou do jedinečných kulis
blatenského zámku.

SOLIDEO:
HUDBA ČASU ADVENTNÍHO
Zámek Blatná, Starý palác
Adventní koncert KPH
Koncert instrumentálně-vokálního souboru SOLIDEO představí adventní hudbu
středověku a baroka z Čech, Itálie, Španělska, Rakouska a Německa. Instrumentální
pestrost zaručuje posluchači seznámení s
několika desítkami dobových nástrojů.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz

2. 12. NEDĚLE | 19:00 |
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT KYTARISTY A PÍSNIČKÁŘE MATĚJE RAKA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

4. 12. ÚTERÝ | 14:30 |
BEZPEČÍ PRO SENIORY
Budova radnice tř. T. G. Masaryka 322, 1.
patro, zasedací místnost
Beseda

8. 12. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
VÁNOČNÍ TRHY
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Kino
23. 11. PÁTEK | 20:00 |
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY | 3D
Dobrodružný / rodinný / fantasy | Velká
Británie 2018 | mládeži do 12 let nevhodné
| 150 Kč

25. 11. NEDĚLE | 15:00 |
PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný / komedie / dobrodružný / rodinný | Čína 2018 | 90 min. | mládeži přístupný | 100 Kč

28. 11. STŘEDA | 19:00 |
CHVILKY
Drama | Česko / Slovensko 2018 | 93 min. |
mládeži do 12 let nevhodný | 110 Kč

NA STOJÁKA V KINĚ
Komedie | Česko 2018 | 90 min. | mládeži
do 12 let nevhodný | 120 Kč

6. 12. ČTVRTEK | 14:00 |
HRÁTKY S ČERTEM
Kino (nejen) pro seniory
Pohádka / komedie | Československo 1956
| 101 min. | mládeži přístupný | 20 Kč

9. 12. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný / rodinný | Česko 2018 | 60 min.
| mládeži přístupný | 100 Kč

Knihovna
PRO DOSPĚLÉ

ÚTERÝ 14:00 – 16:00
27. 11. Čteme, pleteme... a hrajeme divadlo
4. 12. Čteme, pleteme... a vybíráme knihu
jako dárek
PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou si
mohou přijít vyluštit. Ze správných odpovědí bude vylosovaný výherce odměněn.

7. 12. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách. Tentokrát si společně
projdeme knížky Jaro, Léto, Podzim, Zima
a Noc od autorky Rotraut Susane Bernerové, které právě dorazily do knihovny. Lektorkou je Simona Oberfalcerová a hlásit
se můžete na simona.oberfalcerova@seznam.cz. Kapacita je omezena.

Komunitní centrum
23. 11. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Písek
Klubovna
Pořádá FOKUS Písek
Nezůstávejte se svými obtížemi sami a obraťte se na nás – FOKUS Písek.
Kontakt: 608 271 800, info@fokus-pisek.cz

23. 11. PÁTEK | 18:00 |
SNOW FILM FEST
Kavárna
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o
extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách.
Vstupné dobrovolné

24. 11. SOBOTA | 9:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | ÁJURJÓGA
V BLATNÉ
Velká klubovna
Lekce s Radoslavem Nahálkou, vhodné pro
každou věkovou i dovednostní kategorii.
Vstupné 50 Kč
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27. 11. ÚTERÝ | 18:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | PROKOUŘENÝ ŽIVOT ANEB VOLNÉ POVÍDÁNÍ O (NE)
KOUŘENÍ
Kavárna
Povídání se zástupcem Adiktologické poradny PREVENT, týkající se zejména problematiky kouření. Proč bývá tak těžké
opustit tabákové výrobky? Součástí bude i
laický test pro kuřáky zaměřený na kapacitu plic. Více info na ckvb.cz.
Vstupné dobrovolné

29. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | STRES – STRAŠÁK
DOBY
Kavárna
Odborná lektorka Ing. Marie Koblihová
vám pomůže odhalit příčiny stresu a jeho
negativní dopady na váš život. Zároveň vás
naučí, jak se stresem správně pracovat a
jak a co je třeba změnit, aby vás stres neparalyzoval ale naopak. Více info na ckvb.cz.
Vstupné dobrovolné

30. 11. PÁTEK | 18:00 |
OD BALTU K JADRANU PO TRASE
BÝVALÉ ŽELEZNÉ OPONY
Velký sál KCAŽ
Křest knihy. Autorem knihy je známý blatenský cestovatel František Šesták, který
trasu dlouhou 2500 km projel s kamarádem Františkem Hejtmánkem.

3. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Tentokrát na téma: BEZOBALOVÉ VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Přijďte se seznámit se surovinami a postupy pro zdravější, bezmasou nebo dietní kuchyni. Tentokrát budeme připravovat dýňový koláč, kedlubnovou polévku a pivní
těstíčko k obalování.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují
na sebe. Je tak možné se přihlásit kdykoli. Lektor Ing. Jan Juráš, přihlášky na kalousova@ckvb.cz, cena kurzu 100 Kč.

6. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
VÁNOČNÍ WORKSHOP: VÝROBA
PAPÍROVÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB
Kavárna KCAŽ
Přijďte se vánočně naladit a vyrobit si krásnou vánoční ozdobu z papíru. S lektorkou
Janou Halló se to určitě povede. Kapacita
workshopu je omezena, proto se prosím
hlaste na mail kalousova@ckvb.cz, nebo
na 604 723 646.

8. 12. SOBOTA | 17:00 |
ALTÁN ART brut - VERNISÁŽ
KCAŽ, OK – Otevřená kavárna
Vernisáž výstavy obrazů Ateliéru radostné
tvorby, který vytváří profesionální zázemí
nadaným výtvarníkům s mentálním handicapem a s duševním onemocněním.

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ

Blatná 23. listopadu 2018
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

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

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

LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna KCAŽ
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

ČTVRTEK
| 16:00 - 17:15 a 17:30 - 18:45 |
ÁJURJÓGA
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5. 11. – 6. 1. | Galerie v Íčku
OBCE BLATENSKA
Infocentrum Blatná
První část prezentace členských obcí Svazku obcí Blatenska.

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

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

Velká klubovna KCAŽ

ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 |
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Velká klubovna KCAŽ

TVOŘIVÉ ATELIÉRY
ČTVRTEK
Suterén
13. 12. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
20. 12. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: kalousova@ckvb.cz.
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ
| 17:00 - 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO POKROČILÉ
| 18:00 - 19:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO MÍRNĚ
POKROČILÉ
STŘEDA
| 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
| 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZAČÁTEČNÍKY
| 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
ČTVRTEK
| 17:00 | NĚMECKÁ KONVERZACE
| 18:00 | ČEŠTINA PRO CIZINCE

Výstavy
5. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK: TŘI MĚSÍCE
NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí Jaroslava Hřebíčka

5 È',2 %/$71È
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8. 12. SOBOTA | 14:00 – 17:00 |
DOPROVODNÝ PROGRAM K
VÝSTAVĚ
Až půjdete z vánočních trhů, zastavte se s
dětmi v muzeu a vytvořte si speciální vánoční merkurové přání. Konstruktérům
začátečníkům pomůže se sestavením jednoduchých modelů pan Pavel Mašek z
Merkur kroužku při DDM Blatná. Váš výtvor vám vyfotíme s vánočním pozadím
a merkurové fotopřání si budete moci
odnést domů. Cena je 20 Kč za jedno fotopřání.

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

Majitel největší sbírky (nejen) stavebnice
MERKUR pan Jiří Mádl

Vlevo reklamní plakáty stavebnic. Vpravo model mostu nad hracholuskou přehradou i s pojízdnou drezínou.
Merkur v Městském muzeu Blatná

Ředitel a zachránce ﬁrmy MERKUR (dnes
MERKUR TOYS) pan Jaromír Kříž vypráví
příběh Merkura a děti si hrají...

V současnosti je již v rámci výstavy připravena herna, kde si mohou malí i velcí z Merkuru sestavit, na co dílky stačí. Kdo si hraje, nezlobí!
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port
Bělčický Sokol
zamával křídly
V rámci oslav stého výročí vzniku republiky na sebe řekl úplně všechno.
Bělčice- Snad každá společenská organizace v republice přispěla se svoji pověstnou
„ troškou do mlýna“ k rozmanitosti oslav
100. výročí zrodu Československé republiky. Stranou nezůstal ani TJ Sokol Bělčice
na Blatensku. Pod názvem „ Setkání členů
a příznivců Sokola“ se na půdě sálu tamní
sokolovny uskutečnila velmi pěkná a velmi
zdařilá přehlídka aktivit tělovýchovného
spolku i jeho pouti historií. Za prostřené
stoly usedlo cca 100 hostů, včetně tříčlenné
delegace z českobudějovické župy. „ Každý
náš oddíl předložil vlastní prezentaci plus
výtah z dějin,“ poznamenává starosta TJ So-
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Činorodost bělčických sokolů je pro míst- Miroslava Tyrše, každé naplňování jeho odní dění velice důležitá. Vždyť mezi stěnami kazu má zvláště v dnešní nejisté a rozbouřené
sokolovny se odehrávají veškeré kulturní době cenu zlata.
Poznámka: Nejstarší členkou bělčického
a sportovní akce. „ Je to jediné místo, kde
mohou cvičit žáci místní školy. Jejich instituce Sokola je v současnosti paní Berková z obce
doposud vlastní tělocvičnu nemá,“ upozorňuje Záhrobí / 91 let /.
K historii TJ Sokol Bělčice a jeho oddílů
Karel Zienert. Významu sportovního zařízení
ve městě je si vědoma i bělčická radnice, která přineseme podrobnější informace v příštích
jeho provoz pravidelně dotuje. „ Vybíráme číslech. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
sice členské příspěvky, ale ty jdou z větší části
do župní pokladny,“
dodává starosta Sokola.
Současní sokolští činovníci navázali
a pokračují v poctivé
práci a obětavosti
svých předchůdců.
Stejně tak ho důstojně reprezentují. Patří
jim za to srdečné poděkování všech, pro
které byl, je a bude
slovo Sokol opravdovým pojmem.
Dětská těla jsou mimořádně pružná. To potvrdily i cvičební ukázky
Každá bašta ideálů
v bělčické sokolovně

Skončila podzimní část soutěží
Bělčická sokolovna představila veřejnosti i fotbalové umění nejmladších členů

kol Bělčice Karel Zienert. Samotný program
zahrnoval uvítací projev starosty sportovní
organizace, ukázková vystoupení nejmladších členů a členek Sokola a volnou zábavu.
Nejcennějším kamínkem do mozaiky byla
bezesporu velká výstava dokumentů a fotograﬁí, mapující vývoj bělčického Sokola až
po současnost. Obsahovala skutečné unikáty.
„ Tohle všechno se zachovalo zásluhou pana
Jaroslava Novotného, který sbírku celý život
schovával jak před nacisty, tak před komunisty,“ opisuje rukou Karel Zienert bohatě
zaplněné panely.
Členská základna TJ Sokol Bělčice se dělí
do těchto oddílů- odbor všestrannosti, fotbal,
šipky a volejbal. Do posledně uvedeného článku sportovního řetězu se hlásí i starosta Karel
Zienert: „ Jsme tam vlastně už samí důchodci.
Chodíme si zahrát jen tak pro radost a udržení
kondice. Žádných turnajů se neúčastníme.
Ale kdysi se tady u nás pořádalo populární
„ Bělčické plácání“. Poprvé roku 1995, sám
volejbalový oddíl jsme založili o rok dříve,“
říká první muž Sokola, který pro tradiční
spolek doslova „ dýchá“.

Muži „A“

Blatná-Malše Roudné

5:1 (3:1)

Mišiak 2x, Křivanec Ondřej, Čadek Filip,
Šejvar Kryštof
Zatím 9. místo

Muži „B“

konec sezóny

OP muži

zatím 3. místo

Ženy

konec sezóny

divize D ženy

zatím 9. místo

Dorost st.

konec sezóny

KP st. dorost

zatím 7. místo

Dorost ml

konec sezóny

KP ml. dorost

zatím 11. místo

Žáci st.

konec sezóny

KP st. žáků

zatím 12. místo

Žáci ml.

konec sezóny

KP ml. žáků

zatím 9. místo

Přípravka
st. „A

konec sezóny

KP PS

zatím 2. místo

Přípravka
st. ,,B“

konec sezóny

OP PS

zatím 8. místo

Přípravka
ml. „A“

konec sezóny

KP PM

zatím 12. místo

Přípravka
ml. „B“

konec sezóny

OP PM

zatím 6. místo

Muži „A“

Olešník-Blatná

10:2 (6:1)

Motyka (p), Jícha

Muži „B“

konec sezóny

OP muži

zatím 3. místo

Ženy

konec sezóny

divize D ženy

zatím 9. místo

Dorost st.

konec sezóny

KP st.dorost

zatím 7. místo

Dorost ml

konec sezóny

KP ml.dorost

zatím 11. místo

Žáci st.

Jindř.Hradec-Blatná

5:2 (2:2)

Bulka Adam, Novák

Žáci ml.

Jindř.Hradec-Blatná

2:4 (0:3)

Kostohryzová 2x, Choura, Vršťala Adam

Minulé kolo
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Sedlický „Orel“ - zapomenutá organizace
(Dokončeníz min. čísla).
Dochoval se i popis orelských stejnokrojů,
které se v Sedlici nosily. Podle jednoho z posledních sedlických pamětníků rozkvětu tamní
tělovýchovy, který zemřel před několika lety,
ženy při slavnostních průvodech byly oblečeny v „bleděmodré halenky a šedohnědé sukně,
taktéž šedohnědé kabátky se šňůrou stejně
jako sokolské ženy měly na jednom rameni“.
Děvčata se oblékala stejně, navíc prý je zdobily bleděmodré šátky. Mužům byly vlastní
bleděmodré košile a vedle kalhot a svrchníků
šedohnědých jim sloužily jako pokrývky hlav
čepice s krůtími péry.
„Orel“ v Sedlici nejenže vedle své tělocvičné činnosti přispíval k rozmanitosti a početnosti prvorepublikových vlasteneckých
průvodů. Dominantní roli sehrával při proce-

sích o „Bílé sobotě“, kdy se chodilo s živou
hudbou od kostela na radnici a přes náměstí
zpět. Stejně jako Sokolové se sedličtí Orlové
věnovali s nevšedním zápalem ochotnickému
divadlu. V městských kronikách jsou uvedena
jejich četná představení pro širokou veřejnost,
např. „Neštěstím ku blahu“ / 1926 /, „Veselá
vojna“ / 1927 /, „Námluvy v lese“ / 1927 /,
„Pepíček či Pepička“ / 1928 / aj.
Dochovalo se jedno jméno významného
činovníka sedlického „Orla“. Byl jím Čeněk
Šavrda ze stavení naproti faře, kde se odnepaměti říkalo „U Amerikánů“ / Příjmení Šavrda
bylo v Sedlici hojně rozšířeno, proto se jeho
nositelé odlišovali přezdívkami, aby se na ně
návštěvy snáze doptaly /. Čeněk Šavrda působil u sedlického „Orla“ jako cvičitel. Jinak se
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zde užívalo stejného cvičebního nářadí jako
u Sokola / hrazda, bradla, kůň, koza /.
Není známo, kdy přesně sedlický „Orel“
zanikl. K jeho zrušení však došlo v důsledku
citelného úbytku členstva.
Novou nadějí pro obnovu organizace
„Orel“ nejen v Sedlici, ale na strakonickém
okrese vůbec je mladý politik Vladimír Hanáček ze Strakonic- předseda OV KDU- ČSLa jeho přátelé. Ten se již několikrát vyjádřil,
že by rád vdechl život sdružení, kde se snoubí
křesťanská víra a fyzická kultura. Iniciativa
však zatím ještě nemá pevné základy.
Nemělo by se zapomínat odkazu předků,
pokud byly dobré a přispívaly k soudržnosti
lidí. A sedlický „Orel“ jistě měl vysokou
mravní úroveň.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

V Pacelicích už sedm let platí : „Cyklistika hrou“. No, tak trochu i řeholí
Pacelice - Slavný učitel národů J. A. Komenský touhle cestou
vedl školství. Jeho zásadu „Škola hrou“ zná dodnes snad každý Čech.
V Pacelicích na Blatensku se před sedmi lety rozhodli, že podobně
přiblíží mládeži cyklistiku. A tak magickou formuli oprášili. Ejhle- ono
to zafungovalo!
Ale stejně jako ve škole tak i v cyklistice to bez trochu té řehole
nejde. Pacelické „Cyklohrátky“ tedy od samého vzniku nabízí dva
programy. Tím prvním je tzv. „jízda zručnosti“, zahrnující slalom mezi
kužely, přenášení kelímku vody ze stolu na stůl, průjezd zúženým
úsekem, hod míčkem na cíl a zdolání „houpačky“ / fošny na kulatině /.
I ty největší divočáky brzdí vědomí, že za chyby se tady platí. Přesněji
řečeno trestnými vteřinami. Porušením pravidel se tady rozumí šlápnutí
na zem, poražení kužele, rozlitý kelímek, sjetí z houpačky. Oproti
tomu si i cyklističtí piráti mohou vylepšit skóre zasažením pevného
cíle míčkem, což obnáší bonus zlepšení celkového času o deset vteřin.
A to může být někdy rozhodující!
Zatímco jednání první je víceméně zábava a brnkačka, druhé
jednání už vedle soutěživosti vyžaduje jistou výkonnost. Jedná se
o cyklistické závody okolo vesnice. Ale jednotlivé tratě nejsou dlouhé
ani náročné.
Pacelické „Cyklohrátky“ byly od samého počátku termínově soustředěny na konec června coby dárek pořadatelů k vysvědčení. Letos
výjimečně proběhl sedmý ročník až na prahu podzimu. „Ono se těch
akcí navršilo neplánovaně trochu moc a o letních prázdninách jsme
„Cyklohrátky“ dělat nechtěli, protože jsou děti roztroušeny po táborech
a příbuzných. Na druhou stranu jsme naše příznivce nechtěli zklamat
a hlavně přerušet stávající řetěz. Protože jak se přeruší jeden článek
řetězu, může se řetěz poroučet celý. A to by byla škoda,“ vysvětluje
architekt tras a mozek celého podniku Josef Hora.
Účast byla tedy tentokrát slabší. Bicykly osedlalo třiadvacet nadšenců oproti čtyřiceti až pětačtyřiceti obvyklým absolventům. To však
nic nezměnilo na tváři a atmosféře příjemně prosluněného nedělního
odpoledne. Nic se nezměnilo ani na sortimentu cen za podané výkony. Vedle pohárů a medailí se mohli mladí cyklisté těšit i z věcných
cen. S prázdnou jako vždy neodešel nikdo. A když už nic jiného, tak
domorodce vylákal na hřiště u obecního domu výtoč piva a limonády
zdarma. Na účet obce Škvořetice, kam osada Pacelice náleží. A skutečně by špendlík nepropadl.

V „Jízdě zručnosti“ stupně vítězů obsadili následující borci: Kategorie „mláďata A“ / 3-4 roky /: 1. Dominik Sajfríd ze Strakonic,
2. Jakub Weber z Pacelic, 3. Nikola Petrášková z Buzic. Kategorie
„mláďata B“ / 5- 6 let /: 1. Anežka Říhová z Pacelic, 2. Adam Voříšek
z Blatné, 3. Tim Flandera z Mačkova. Kategorie C / 7- 9 let /: 1. Ondřej
Sajfríd ze Strakonic, 2. Vendula Škardová ze Škvořetic, 3. Eliška Říhová z Pacelic. Kategorie B / 10- 12 let /: 1. Jakub Slezák ze Skaličan, 2.
David Hanousek z Buzic, 3. Tadeáš Tůma z Hněvkova. Kategorie A /
13- 15 let /: 1. David Slezák ze Skaličan, 2. Honza Budoš z Pacelic,
3. Lucie Lexová z Pacelic.
V závodech si nejlépe vedli tito jedinci: Kategorie „mláďata A“ /
3- 4 roky /: 1. Jakub Weber z Pacelic, 2. Nikola Petrášková z Buzic,
3. Dominik Sajfríd ze Strakonic. Kategorie „mláďata B“ / 5- 6 let /: 1.
Adam Voříšek z Blatné, 2. Anežka Říhová z Pacelic, 3. Aneta Dolejšová
z Blatné. Kategorie C / 7- 9 let /: 1. Ondřej Sajfríd ze Strakonic, 2.
Vendula Škardová ze Škvořetic, 3. Eliška Říhová z Pacelic. Kategorie B
/ 10- 12 let /: 1. Jakub Slezák ze Skaličan, 2. Tadeáš Tůma z Hněvkova,
3. David Hanousek z Buzic. Kategorie A / 13- 15 let /: 1. David Slezák
ze Skaličan, 2. Honza Budoš z Pacelic, 3. Lucie Lexová z Pacelic.
Pro zpestření odpoledního „cyklodýchánku“ byla vyhlášena
mimořádná „Jízda zručnosti“ pro dospělé. Zlákat se nechalo osm
taťků- opravdových sportsmanů jako víno. Všichni dosáhli solidních
časů a svým ratolestem rozhodně ostudu neudělali. Vavříny ale patřily
Martinu Tůmovi z Hněvkova / 38,88 /. Stříbro vybojoval David Slezák
ze Skaličan / 40.25 /. Jen o vlásek unikl Michalu Petráškovi z Buzic /
40.77 /. Dospělákům se taktéž dostalo odměny vskutku „královské“.
Vítěz zdvihl nad hlavu exelentní pohár, pak došlo na nadílku medailí
a konečně i cyklistické výrobky.
Oceněn byl i nejmladší účastník 7. ročníku „Cyklohrátek“- tříletá
Barborka Blovská ze Skaličan. Sympatie organizátorů si získala i statečnou zarputilostí, s jakou dupala do malých pedálů. Jednou bude
možná „královnou“ Cyklohrátek. Zatím tu byla královničkou.
Všeobecně se žehrá na to, že děti propadli závislosti na technice.
Prý jen manipulují s mobily, tablety, počítači. Ale komu nebylo líto
přijet se podívat do Pacelic na Cyklohrátky, musel konstatovat, že
situace není ještě tak zlá a už vůbec ne beznadějná. To zdravé jádro
kyberbyznys nerozbije!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
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

INST
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Zavolejte nám na DSěLSRMWHVHVQ£PL
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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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
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

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

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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Osadní výbor Drahenický Málkov všechny srdečně zve na

K viděné a k prodeji bude řada rukodělných prací nejen s vánoční tématikou.

Akce se uskuteční 1. 12. od 16 hodin na sále místní hospody.
Od 18 hodin proběhne slavností rozsvěcení vánoční stromu, následovat ho bude
degustační soutěž – letos na téma: jednohubky.
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ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
V novinovém stánku naproti restauraci Sokolovna Blatná
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


1BMBDLÏIP #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXX[BKFEBD[

 Borovice
 Smrk stříbrný
 Jedle
Prodej se uskuteční od 3.12.2018
(pondělí-pátek od 8:00 - 17:00)
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.






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

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

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

a dřevěné


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

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

Blatenské listy
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