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ktual i ty

Zapomenuté výročí
V neděli 3. března 2019 uplynulo 25 

let od náhlé smrti Karla Kryla. Podlehl 
infarktu, který ho překvapil na ulici v Mni-
chově, jak on sám říkával v Mníšku pod 
Alpou. Ten se stal po exilu v roce 1969 
jeho druhým domovem. 

Pořady na Rádiu Svobodná Evropa 
a hlavně jeho písničky nám pomáhaly v do-
bách bolševické normalizace. Dodávaly 
sílu a naději, že doba teroru proti vlastním 
občanům jednou skončí a že se český a slo-
venský národ dočká vytoužené svobody. 

Krylův návrat v listopadu 1989 byl 
vzpruhou pro mnoho lidí. Jeho koncerty 
dodávaly lidem naději, že si znovu nabytou 
svobodu ochráníme. Legendární je parafrá-
ze jeho textu z pražského koncertu „Karle 
Kryle už neryjeme držkou v zemi“.

Na další jeho působení po roce 1990 
mohou být různé názory. Pravdou je, že již 
v raných 90. letech kritické názory na pro-
váděné politické změny vyvolávaly nevoli 
nejen mezi politiky. Nyní, s odstupem času 
nezbývá nic jiného než konstatovat, že měl 
ve většině věcí pravdu.

Jaký by byl jeho názor na dnešní po-
litickou situaci, si můžeme jen domýšlet. 
Ale pochybuji, že prezident, který se klaní 
autoritářským a totalitním vládám nebo 
vláda „odborníků“ pod vedením estébáka 
soudruha Bureše, pozvolna a úspěšně pod-
rývaná demokracie, by mu byla po chuti.

Ale proč jsem se vlastně rozhodl na-
psat tento článek? Je to absolutní absence 
připomenutí tohoto výročí. Absence článků 
a pořadů. V médiích patřících pod křídla 
Agrofertu se to dá předpokládat. Ale proč 
mlčí i veřejnoprávní média? Naskýtají 
se otázky. Komu se „hodí“ zapomenout 
na Karla Kryla?  Není to začátek norma-
lizace číslo dva? Možná se někdo poznal 
v textech jeho písní.

Při loňské vzpomínce na výročí 
21. srpna jsem viděl v Blatné plakát 
na koncert Karla Kryla, který se měl právě 
21. srpna 1968 v Blatné konat. Bohužel 
tehdy se již nekonal. Prosím, nezapomeňte 
na Karla Kryla. Pro to, co udělal pro nás 
a naši zemi, si zaslouží uznání.  Večer si 
můžete pustit jeho písničky a obdivovat 
stále aktuální texty.

Tomáš Vencl 

ZPRÁVA REDAKCE
Z technických důvodů vyjde 
další číslo Blatenských listů 
místo 29. 3. o týden později, 

tj. 5. 4. 2019.
Omlouváme se.

JARNÍ SLUNKO ZLATOU NITÍ VYŠÍVÁ 
NA LUKÁCH KVÍTÍ

  Počasí se nám sice v současné době tro-
chu pokazilo, paní  Zima se nechce ještě tak 
snadno vzdát,  ale slunečné jarní dny na nás 
přesto  již čekají.

Úvodní nádherný verš jsme si vypůjčili 
od Josefa Václava Sládka pro náš letošní 
VELIKONOČNÍ PRODEJ.

Prodej jsme již zahájili a tímto vás 
všechny srdečně zveme k návštěvě. Pro 
všechny, kteří nás pravidelně nenavštěvují, jen 
krátce opakujeme, že základem naší nabídky 

jsou tradiční české lidové  výrobky, které jsou 
s jarními svátky od nepaměti spjaté. Jako 
jsou kraslice, pomlázky,řehtačky, klapačky, 
píšťalky, hliněné kuličky, malované perníčky, 
vizovické ozdoby, paličkované ozdoby, také 
včelí vosk, proutěné koše a ošatky, slaměné 
ošatky a mnoho dalšího z českého uměleckého 
řemesla.

V nabídce jsou i velikonoční pohledy 
ak. malíře Jana Hály, originální přání, 
knihy a říkadla ilustrované Jiřím Trnkou 
s aktuální nabídkou Jarních říkadel.

Jako novinku jsme do naší nabídky 
zařadili textilní tašky s tisky Kláry Trnkové 
jako symboliku nejen k ochraně české 

přírody, ale také k ochraně českého umění 
a řemesla.

ZIMA JE TRÝZEŇ, JARO JE PŘÍZEŇ

O SVATÉM ŘEHOŘI  MRAZY PŘITUHNOU 
A VŠE MOŘÍ (12. 3.)

I KDYŽ NA ŘEHOŘE MNOHO SNĚHU 
NA POLI JE, JARO RYCHLE PŘIJDE 
A SNÍH ROZTAJE

NA DEN ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 
VESNA ZIMU PŘEMOHLA (25. 3.)

PANNA MARIE ZATOPÍ I BEZ DŘEVA

AŽ TEPRVE POD OCHRANOU ZÁVOJE 
PANNY MARIE, KAŽDÁ LOUKA OŽIJE

NA SVATÉHO MATĚJE SE STROMY 
PROBOUZEJÍ ZE ZIMNÍHO SNA, ALE AŽ 
PANNA MARIA JIM UDÍLÍ POŽEHNÁNÍ

PA N N Y M A R I E  Z V Ě S TO V Á N Í  - 
VLAŠTOVIČEK PŘIVÍTÁNÍ

LASTOVČIN ZOBÁČEK JE KRÁTKÝ, 
ALE ZVLÁŠTĚ V BŘEZNU SLADKÝ

DOPRODEJ MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Tuto sobotu ještě doprodáváme poslední 

sadby medvědího česneku.
www.lidove-remeslo.cz,
obchod@lidove-remeslo.cz, mob. 73676547

Eva Fučíková, 
lidové řemeslo

Anna Freimanová byla dlouhé ob-
dobí (od 70. let) osobní asistentkou 
Václava Havla a dnes spravuje jeho 

literární odkaz v Knihovně 
Václava Havla.
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Zprávy
z radnice

Město Blatná si Vás dovoluje pozvat na veřejné 
setkání s odborníky na téma 

 

BLATNÁ 
BEZPEČNÉ MĚSTO 

 
Přijďte diskutovat se zástupci města, Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, 

Městské policie Blatná a s dalšími odborníky o možnostech zabezpečení   

                         Vašeho majetku 
 
 

 3. 4. 2019 

 15:00 h.  

 Komunitní centrum aktivního života – velký sál (Nádražní 661)

Cena vodného a stočného 
pro město Blatná - rok 2019

Rada města Blatná usnesením č. 72/19 schválila kalkulaci 
vodného a stočného pro město Blatná na vodohospodářský rok 
2019 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020), kterou předložil provozovatel 
vodohospodářského majetku v Blatné společnost ČEVAK  a. s. 
Předložená kalkulace má přímou souvislost s aktualizací Plánu 
fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023, 
která byla schválena v ZM usnesením č. 22/14.

Cena vodného a stočného se pro tento rok zvyšuje ve vodném 
o 1,80 Kč bez DPH na 39,71 Kč bez DPH (45,67 Kč vč. DPH) /1 m3 
- vliv na cenu má zvýšení nájemného o 199 tis. Kč bez DPH a na-
výšení ceny od dodavatele vody - společnosti JVS. Ve stočném se 
cena zvyšuje o 0,36 Kč/m3, tedy na 27,02 Kč bez DPH (31,07 Kč vč. 
DPH) /1 m3 – vliv na cenu má zejména, vzhledem k situaci na trhu 
práce, navýšení mzdových prostředků pracovníků provozovatele. 
Znamená to, že cena vodného a stočného činí celkem 66,73 Kč 
bez DPH (76,74 Kč vč. DPH) /1 m3. Celkové nájemné se zvyšuje 
ze 4.656 tis. Kč bez DPH na 4.855 tis. Kč bez DPH v souladu 
s Plánem fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací – město Blatná 
na období 2014 – 2023. Nájemné z vodohospodářského majetku 
je součástí Fondu obnovy vodovodů a kanalizací, z kterého jsou 
investovány opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve městě 
Blatná. Na opravy vodohospodářského majetku vydá Čevak a.s. ze 
svého rozpočtu v letošním roce 400 tis. Kč bez DPH.

Jaroslav Blovský - vedoucí OMIR 

Investice do komunikací v Blatné
Město Blatná každoročně vyčleňuje ve svém rozpočtu fi nanční 

prostředky na opravy, rekonstrukce a stavby komunikací ve městě. 
Další prostředky v rozpočtu jsou určeny na údržbu stávajících úče-
lových a lesních komunikací, tzn. i na komunikaci na hrázi rybníka 
Přední Topič. V letošním roce byla oprava komunikace na hrázi rybníka 
Přední Topič realizována v den, kdy byla doručena MěÚ Blatná „Pe-
tice“ s žádostí o její opravu. Opravy účelových komunikací převážně 
realizují Technické služby města Blatné, a to hlavně v jarních měsících 
a dále dle potřeby v průběhu roku, dle požadavků města nebo upo-
zornění občanů, což je nejrychlejší způsob, jak komunikační závady 
odstranit. Každým rokem je v rozpočtu města i položka ve výši 700 
tis. Kč na opravu komunikací po zimě, a to jak formou opravy výtluků 
obalovanou směsí, tak tryskovou metodou JetPatcher a modifi kovanou 
asfaltovou zálivkou za horka. Opravy komunikací jsou prováděny 
i na osadách města, v současné době je například požádáno o dotaci 
na komunikaci z Milčic ke křižovatce na Čekanice (akce za cca 2,36 
mil. Kč). Opravy obecních lesních cest opět každoročně provádí 
nájemce obecních lesů fi rma Kaiser s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem. 
Škodu na lesních komunikacích způsobují převážně přívalové deště 
a bohužel i řidiči čtyřkolek. 

Z rozpočtu města jsou v letošním roce tyto komunikace.
Okružní křižovatka u Myslivny – podíl města cca 9,5 mil. Kč
Komunikace ul. Malý vrch – 1,6 mil. Kč
Parkovací plochy ve m ěstě – 0,75 mil. Kč
Komunikace ul. Lipová – propojení s ulicí Topičská

Oprava komunikace ul. Smetanova – 3,5 mil. Kč
Komunikace ul. Nad Lomnicí – 1,0 mil Kč
a další drobnější opravy.
Veškeré dotazy, připomínky či podněty je možné zasílat na 

blovsky@mesto-blatna.cz nebo osobně na MěÚ Blatná, odbor majetku, 
investic a rozvoje (OMIR).

Jaroslav Blovský - ved. OMIR

Revitalizace zeleně v Blatné 
Město Blatná uspělo se svým projektem „ Revitalizace zeleně 

v Blatné“ v Operačním programu životního prostředí.
Předání staveniště proběhlo v polovině ledna fi rmě STALER s.r.o. 

Dokončení samotného projektu se předpokládá nejpozději do 31. 10. 
2019 a následně bude pokračovat tříletá rozvojová péče.

Tento projekt se zabývá revitalizací parku Husovy sady a parku 
v Nádražní ulici. Cílem revitalizace u obou parků je provést taková 
opatření, která zohledňují rekreační funkci pozemku, zdravotní stav 
dřevin a zvyšují estetickou hodnotu i možnosti dalšího využití daného 
prostoru.

Návrh řeší především odstranění zdravotně či pěstebně nevhodných 
dřevin a následné nahrazení výsadbami nových listnatých dřevin, 
především kvetoucích domácích dřevin tak, aby došlo ke zvýšení 
druhové diverzity hmyzu i ptactva. Dle projektu dojde i ke vzniku 
nových odpočinkových míst.

V první fázi projektu dojde k odstranění zdravotně nevhodných 
dřevin. Následně pak budou provedeny navrhované řezy dle projek-
tové dokumentace a výsadba nové zeleně. Nakonec bude realizována 
nová cestní síť vedoucí skrz park Husovy sady spolu s odpočinkovými 
plochami a naučnými či herními prvky.

-OŽP-
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. 

Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro 
školní rok 2019/2020 se koná 5. a 6. dubna 2019 takto:

pátek 5. dubna         14:00 – 17:00 hodin
sobota 6. dubna          9:00 – 11:00 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docház-

kou, děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti narozené od 
1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ 
o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče 
mohou informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, 
na ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů 
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

Úpravy TGM
V minulých dnech započaly úpravy zbývající části chodníku na 

tř. T. G. Masaryka v Blatné. Jedná se o rekonstrukci poslední části, 
tzn. chodník od prodejny autodílů po křižovatku s tř. J. P. Koubka. 
Budou přerovnány stávající kamenné obruby, dojde k úpravám vjezdů 
k přilehlým pozemkům, v úseku před městským úřadem dojde k zúžení 
vozovky. Zkrátí se tím současný přechod pro chodce před budovou, 
čímž se zlepší rozhledové parametry přechodu a chodci tak budou 
lépe viditelní pro přijíždějící vozidla. Parkovací místa po této straně 
ulice zůstanou zachována. Povrch chodníku bude rovněž ze  žulových 
kamenných desek jako na druhé straně.

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

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

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

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 15. 4. - 16. 4. 2019. 
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 

fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@
profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Zemřelí – únor
Rod Václav, Lnáře, nar. 1963, úmrtí 3. 2. 2019
Klíma Stanislav, Blatná, nar. 1931, úmrtí 3. 2. 2019
Šimánek František, Myštice, nar. 1957, úmrtí 4. 2. 2019
Řehoř Antonín, Blatná, nar. 1948, úmrtí 18. 2. 2019
Blažek Zdeněk, Blatná, nar. 1956, úmrtí 20. 2. 2019
Mašková Marie, Blatná, nar. 1945, úmrtí 25. 2. 2019
Vonášková Marie, Hornosín-Blatná, nar. 1931, úmrtí 25. 2. 2019
Mašková Anna, Přebudov, nar. 1922, úmrtí 27. 2. 2019
Jiřinec Stanislav, Závišín, nar. 1933, úmrtí 28. 2. 2019
Klíma Václav, Blatná, nar. 1925, úmrtí 28. 2.  2019

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné po ádá 
 

ve st edu 27. b ezna 2019 akci 
 

BUDU ŠKOLÁKEM 
 

Zábavný program pro p edškoláky prob hne   
 

od 15 hod. a od 16 hod.  
 

Ve stejný as bude zajišt na prohlídka školy a informace  
pro rodi e. 

 
 
 
 
 

T šíme se na Vaši návšt vu! 

Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od nového roku 
2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném 
ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 29 540 
korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový 
příspěvek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší 
kromě trvalého pracovního poměru, stabilního příjmu a mož-
nosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi 
ně patří šest týdnů dovolené, zdravotní péče, možnost čerpání 
příspěvků na penzijní pojištění, rekreační pobyty a další.
Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR starší 
18 let, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další pod-
mínkou je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám budou 
poskytnuty další informace týkající se policejní služby nebo 
na e-mailu jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.
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Mateřská škola Blatná, Vrchlického

Každé roční období v naší školce je něčím krásné…
Začátek školního roku byl zpestřený 

zvláštní návštěvou, která k nám přijela z kozí 
farmy z oblasti Pardubicka. Děti na zahradě 
MŠ přivítaly kozu Jůlinku s mladšími kama-
rádkami Elenkou a Reginkou. Při výukovém 
programu jsme byli seznámeni se životem 
kozy domácí, s jejím chovem a s významem 
pro člověka. Zajímavé byly poznatky o tom, 
co kozám chutná, ale i to, co vůbec nemají 
rády. Kozy byly také velmi šikovné. Plnily 
různé naučené úkoly, svou ošetřovatelku po-
slouchaly na slovo, tancovaly a dokázaly vy-
skočit na kapotu auta. Zážitkem pro děti byla 
vycházka s kozou, její krmení i dojení. Děti 
si odnášely domů opravdu nevšední prožitky.

Podzimní počasí nám přálo, děti si užívaly 
her na naší zahradě a aby byla zahrada ještě 
krásnější na jaře, tak se pustily do sázení jahod 
a tulipánků. 

Zpestřením podzimního času byla výroba 
rozesmátých dýní. Svítící dýně pohádkově 
zářily v naší MŠ od brzkého rána až do večera. 
Také to naší školkou pěkně zavonělo, když 
si děti ze třídy Motýlků upekly slaďoučké 
štrúdle a děti ze třídy Koťátek pravé posvícen-
ské hnětynky. Společně jsme si na upečených 
dobrotách pochutnali. 

,,Miminko se narodilo, přišli jsme mu 
přát…“ a také další básničky děti přednesly 
na vítání občánků, které se uskutečnilo v říjnu 
i v prosinci. 

 Naši školku navštívilo divadlo LUK 
s krásnou a vtipnou pohádkou ,, O kůzlát-
kách“. Veselou pohádku o Mikešovi a jeho 
přátelích Pepíkovi, Pašíkovi a Bobešovi při-
jelo zahrát do MŠ divadélko Kašpárek.

S výukovým programem ,,Projekt zdraví 
dětem“, zaměřeným na oblast zdravého život-

ního stylu, prožily děti veselé a hlavně poučné 
dopoledne. Se Zdravíkem a Jedlíkem si děti 
zacvičily a zahrály pohybové hry.

Děti navštívily vánoční výstavu v ZŠ 
TGM, kde bylo na co koukat.

Měsíc prosinec se odehrával v duchu pří-
prav na vánoční svátky a čekání na Ježíška, 
ale ještě dříve do naší školky přišla návštěva 
Mikuláše s andělem a čerty. Společně jsme si 
spolu zazpívali, zarecitovali i zatančili a pro-
tože jsou děti ve školce moc šikovné a snaživé, 
dostaly od Mikuláše zaslouženou odměnu.

Děti si připravily pro své rodiče i praro-
diče vánoční překvapení v podobě vánočních 
písniček, básniček, koled a pohádek. U Be-
rušek se nacvičilo pásmo ,,Ať žijí duchové“,  
u Motýlků se dramatizovala pohádka ,,O 
Sněhurce“ a u Koťátek se řádilo v čertovském 
duchu. Vánoční náladu umocnila vůně vánoč-
ního cukroví, za což rodičům i prarodičům 
moc děkujeme. Nakonec děti předaly svým 
rodičům vlastnoručně vyrobené dárečky 
i přáníčka. Velikou radost měly děti z bohaté 
nadílky od Ježíška a užívaly si hezkou před-
vánoční atmosféru.

Děti z Motýlků svým vánočním vystoupe-
ním potěšily naše spoluobčany v komunitním 
centru, v pečovatelském domově, v Domově 
pro seniory a také vystoupily v Drahenickém 
Málkově na „Vánočním zpívání v kapličce“.

Příjemné vánoční tvoření si naši předško-
láčci užili na návštěvě v ZŠ TGM a poslechli 
si vánoční pásmo žáků z 2. třídy. 

Měsíc leden probíhal v MŠ ve znamení 
zimních radovánek. Počasí nám přálo, byli 
jsme zavaleni přívaly sněhu, který nám udě-
lal velikou radost. Děti se zúčastnily ,,zimní 

olympiády“ v bo-
bování, stavěly 
sněhuláky, dělaly 
andělíčky ve sně-
hu a iglú. Neza-
pomněli jsme ani 
na zvířátka v zá-
meckém parku 
a ptáčky, o které 
jsme se hezky 
starali. 

Legendární stavebnici Merkur zná snad 
každý. Tvoří ji barevné plechy a šroubky, ze 
kterých se dají postavit všemožné modely. 
O tom se přesvědčily i naše děti, když navští-
vily výstavu o historii Merkuru. Obdivovaly 
parní lokomotivy, Petřínskou rozhlednu, nebo 
ruské kolo. Nakonec si také postavily ve velké 
herně vlastního panáčka Merkuráčka, ze kte-
rého měly obrovskou radost.

V únoru naši předškoláčci navštívili ZŠ 
JAK, kde si vyzkoušeli, jaké je to být prv-
ňáčkem. Děti si zasoutěžily o sladké odměny 
a shlédly krásnou pohádku ,,O dvanácti mě-
síčkách“, kterou zahrály děti z divadelního 
kroužku. Bylo to prima dopoledne.

Radost, hudba, tanec, hry, soutěže, pře-
kvapení, dobroty…tak podobně jsme ve všech 
třídách prožívali masopustní veselici…, i paní 
učitelky vypadaly jinak, než obvykle…a všem 
to moc slušelo! Společně jsme si se žáky z 9. 
třídy ZŠ TGM užili karnevalové dopoledne.

Vaše Mateřská škola Blatná,
Vrchlického se všemi zaměstnanci 
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Domov Petra Mačkov

Výsledky  z obeslaných 
výtvarných soutěží 2018

arteterapeutka Hana Vydrová
(Dokončení z minulého čísla)
Klientky
17. ,,Přísloví 2018“ - 1. místo -  Anna Křížová

Zvláštní ocenění poroty: Domov Petra, Mačkov 
18. ,,Kniha nekonečná inspiracej 2018“ - 1. místo  -  (ilustrace 

domova) - kolektivní práce
19. ,,Zvíře není věc 2018“ -  vystavená práce  -  Jana Dvořáková
20. ,,Nad oblaky 2018“ - výhra - Jana Dvořáková, Simona Pavlíč-

ková, Helena Pfeff erová
21. ,,Požární ochrana očima dětí 2018“ - 1. místo - Žofi e Peterová

2. místo  -  Eva Volfová - okresní kolo
3. místo  -  Anna

22. ,,Jičín - město pohádek  2018“ -  výhra  -  Anna Křížová, Jana 
Strnadová,Kamila Nováková, Božena Frková

23. ,,Pod olympijskými kruhy  2018“ - 2. místo – Věra Míková

3. místo – Aneta Novotná, Simona Pavlíčková, Jana Strnadová, 
Božena Frková

24. ,,Modlidba za domov 2018“ -  diplom - DOPIS - Jana Ratajová, 
Anna Křížová, Žofi e Peterová, Jana Strnadová, Miluše Bauero-
vá, Kamila Nováková, Miroslava Orctová, Veronika Štíchová, 
Jana Láfová - Tv, Marie Štíchová

25. ,,Můj barevný svět  2018“ -Zvláštní ocenění získávají:   Kamila 
Nováková, Eva Volfová, Božena Frková
čestné uznání: Žofi e Peterová a Helena Pfeff erová

26. ,,DDM Damián -  říjen  2018“ - umístění - Věra Míková, Kami-
la Nováková

27. ,,Čestice - Tvář Země“ - dilplom -  kolektiv
28. ,,DDM Damián -  listopad  2018“ - umístění - Žofi e Peterová, 

Božena Frková 
29. ,,Návrh modelu  2018“ - cena poroty - Jana Dvořáková, Marie 

Štíchová, Aneta Novotná, Kristýna Kadlecová
30. „Tříkrálové pomáhání  2018“ - ocenění - Jana Strnadová,  Jana 

Ratajová, Miroslava Orctová, Věra Míková

www.domov-petra.euweb.cz

arteterapeutka: Hana Vydrová

Je povoleno, co není zakázáno?
Minulý týden během projížďky Blatenskem jsem narazil na zají-

mavý jev v krajině, který mne přivedl na dnešní otázku absence zákazu 
jakožto svolení. Tento systém funguje např. v silniční dopravě, kde 
narážíme na zákaz stání, zastavení, parkování nebo na obecně platná 

pravidla jako, že nesmí-
me zaparkovat uprostřed 
křižovatky apod. Pokud 
ovšem žádná z výše uve-
dených norem (značka 
ani obecně platné pra-
vidlo) neporušujeme, je 
nám povoleno zastavit 
na daném místě na li-
bovolně dlouhou chvíli. 
Obdobné platné normy 
máme i ve společnosti. 
Učíme se je již od útlého 
věku a nepotřebujeme 

tedy většinou pro ně značení, které by nám je připomínalo.
Právě v tomto bodě jsem na cestách přes Bezdědovice, Dobšice, 

Černívsko, Skaličany a Buzice zpět  do Blatné narazil na několik značek 

domácí výroby, hlásajících ZÁKAZ SKLÁDKY. Z počátku takovou 
značku berete jako výzvu k lidem, kteří zde byli zvyklí shromažďo-
vat odpad a nyní jsou informováni o změně této dlouholeté tradice. 
Ve chvíli, kdy jsem minul čtvrtý exemplář, a to jeden vedle kostela, 
mne napadlo, zdali to není v tomto kraji jinak. Naše společenské normy 
přeci mluví o vyhazování odpadu do košů, popelnic a kontejnerů, příp. 
o odvozu na sběrné dvory. Co si teprve máme myslet, narazíme-li u Bu-
zic na ZÁKAZ KÁCENÍ STROMŮ? Vypadá to, jako by bylo běžné 
vyvézt svou nefunkční lednici do lesa na první volnou mýtinu. Večer 
vezmeme sekeru a najdeme první přístupný les, kde chybí patřičná 
cedule, a připravíme nutné dřevo na otop. Opravdu? 

Normy a příkazy se nám mnohdy nelíbí a nejsou vždy pro nás 
nejpříjemnější cestou, kudy bychom se chtěli vydat, avšak jejich 
existence je jakýmsi neviditelným pilířem naší společnosti. Množství 
cedulí o zákazech vypovídá jen jedno: „Přes povšechné povědomí, 
nejsme schopni dodržovat obecně platná pravidla.“ Tím pádem 
nemůžeme chtít po dalších generacích zlepšení, když nedokážeme 
začít sami u sebe a zapříčinit, aby nebylo nutné takové cedule vůbec 
vytvářet. Nemusíte jezdit na kole po krajině, stačí se při procházce 
Blatnou podívat kolem sebe. Příčinu lze vidět jen u nás samých, když 
porušujeme tyto normy nebo jen přehlížíme jejich porušování, čímž 
danou činnost legitimizujeme.

Petr Chlebec

Na fi lm do kavárny
Rádi bychom vás pozvali do kina. Do ka-

várenského kina! Promítáme jednou za měsíc 
v Kulturní kavárně Železářství U Šulců. 
Co u nás můžete vidět? Kultovní filmy, 
zajímavé dokumenty, fi lmy pro náročného 
diváka i oddechovky. Po fi lmech Případ 
pro začínajícího kata (fi lm pro náročného 
diváka) a Muž z Acapulca (kultovní fi lm 
i oddechovka) vás čeká KIBERA: Příběh 
slumu (zajímavý dokument).

Snímek mladého českého režiséra Mar-
tina Páva získal v loni na mezinárodním 

fi lmovém festivalu v Jihlavě cenu diváků.  
Dokument mapuje život v jednom z největ-
ších afrických slumů, kde žije několik set 
tisíc lidí. Navzdory chybějícím základním 

službám, jako je zdravotnictví, školství či 
bezpečnost, našli jeho obyvatelé obdivu-
hodný způsob, jak se vyrovnat se svojí den-
nodenní realitou. Vypravěčem fi lmu je Don 
– mladý fotograf, který ve slumu strávil celý 
život. Svými fotografi emi se snaží dokázat, 
že Kibera je především místo s velkým po-
tenciálem, plné kreativních jedinců, kteří se 
naučili prostředí slumu využít na maximum.

Budeme se těšit v neděli 17.3. v Kul-
turní kavárně Železářství U Šulců. Pozor, 
promítáme už od 19:00!

Pavlína Eisenhamerová
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 Středověká krajina v Podzámčí
V úterý 19. března Vás srdečně zveme 

od 17 hodin do Kavárny v Podzámčí. Přivítá-
me zde pana docenta Jaromíra Beneše z Ji-
hočeské univerzity v Českých Budějovicích 
a budeme se věnovat tématu, které je dnes 
tolik populární – krajině. Název přednášky 
Velká proměna: Středověká krajina jižních 
Čech zní celkem tajemně. Zeptali jsme se 
proto přímo pana docenta:
Na co se můžeme na přednášce o středo-
věké krajině těšit?

Očekávejte populární odlehčený výklad 
o změnách v krajině, které proběhly ve střední 
Evropě ve středověku a raném novověku tak, 
jak to vidí obor environmentální archeologie. 
Je to soubor procesů, které zcela proměnily 
tvář také krajiny jižních Čech. Ve 13. - 17. sto-
letí proběhlo několik vln krajinných transfor-
mací. První výrazná vlna spočívala v proměně 
raně středověkých usedlostí v prostorově 
koncentrované vsi, z nich každá si vybudovala 

plužinu jako své zemědělské zázemí. A právě 
plužiny jsou prvkem v krajině, který ji pro-
měnil nejvýrazněji. Další změna spočívala 
v budování rybničních soustav. Tento jev má 
překvapivě už svoji pravěkou tradici.

Uvidíme i příklady proměny krajiny 
z Blatenska?

Jsem spoluautorem knihy z roku 2004, 
která Blatensko zahrnuje jako součást histo-
rického severního Prácheňska. To už je řada 

let. V přednášce zahrnu Blatensko do širšího 
rámce jižních Čech, ale určitě o něm taky 
něco povím. Zaměřím se spíše na středověkou 
transformaci podhorských a horských oblastí. 
Těmi se nyní zabývám v rámci celé České 
republiky. 
Jaký je Váš osobní vztah k Blatné?

Bydlím v Hradišti u Blatné, kam jsem 
se před více jak třiceti lety přiženil. I když 
pracovní čas během týdne trávím na svojí 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
jsem v Blatné často za nákupy nebo na kole. 
Byť jsem rodem Východočech, který vyrostl 
v Litoměřicích, považuji Blatensko za svůj 
domov. Mám to tu rád, a když jsem někdy 
dost daleko v zahraničí, začne se mi po ryb-
nících stýskat.

Více se dovíte na přednášce Velká promě-
na: Středověká krajina jižních Čech v úterý 
19. března od 17 hodin v Kavárně v Poz-
dámčí! Vstup je zdarma. Akce se koná díky 
podpoře grantu Perpedes nadace The Agosto 
Foundation. Pořádá navíc z.s.

Doc. Jaromír Beneš při výzkumu krajiny Nízkého 
Jeseníku. Foto Tomáš Jůnek

Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. pomáhá potřebným již 20 let 
Z nadšení několika studentů z Volyňska 

a Strakonicka vzniklo v roce 1999 občanské 
sdružení, které mělo původně za cíl podpo-
rovat zdravý životní styl, prevenci závislostí 
a sociálně patologických jevů. Odtud dostalo 
název PREVENT. Postupně vyrostlo v orga-
nizaci s více než 60ti stálými a 20ti externími 
zaměstnanci, která je dnes nejen největším 
poskytovatelem adiktologických služeb 
v Jihočeském kraji, ale i stabilním a stále 
se rozvíjejícím poskytovatelem služeb pro 
rodiny s dětmi. 

Práce s dětmi a mládeží stála od doby 
založení organizace v centru jejího zájmu. 

Podporu a odbornou pomoc našlo v níz-
koprahových zařízeních ve Strakonicích 
a v Blatné mnoho dětí a mladých lidí, kteří 
sem během let přišli celkem 26 650krát. Při-
družené programy doučování byly jedněmi 
z těch, které zásadním způsobem ovlivnily 
jejich život, neboť i díky nim úspěšně dokon-
čili školu, zvládli přijímací zkoušky anebo se 
udrželi na učebním oboru. 

Celou řadu rodin na Strakonicku, Blaten-
sku a Vodňansku podporovala v péči a vý-
chově dětí také sociálně aktivizační služba. 
Průběžně přes dvacet rodin mají v péči Služby 
pro rodiny s dětmi PREVENT. 

V současné době poskytuje podporu 65 
pěstounským rodinám Centrum podpory 
pěstounských rodin PREVENT. Mimořádný 
význam pro pěstounské rodiny mělo pořádání 
speciálních respitních pobytů, které jiná zaří-
zení v kraji nenabízí. V rámci dalších projektů 
v oblasti náhradní rodinné péče PREVENT 
99 z.ú. dlouhodobě oslovoval veřejnost s in-
formacemi o náhradní rodinné péči, aktivně 

hledal náhradní rodiče a rovněž poskytoval 
psychoterapeutickou podporu osvojitelům. 

PREVENT 99 z.ú. ale pomáhá také lidem 
s různými formami závislosti. Pracovníci 
z řad odborníků ví, o jak náročný boj jde. 
A taky ví, že jde vyhrát. V roce 2006 vzniklo 
Doléčovací centrum PREVENT, jediné svého 
druhu na jihu Čech. Terapeutickým progra-
mem zde prošlo přes 600 léčených závislých.

Lidé, kteří se na své životní cestě dostali 
do obtíží spojených se závislostním chová-
ním hledali pomoc v Adiktologické poradně 
PREVENT. Za deset let jejího působení vyu-
žilo jejích služeb bezmála 2000 osob v rámci 
dlouhodobé individuální, párové i rodinné 
terapie. Asi jednu třetinu z nich tvořili rodinní 
příslušníci v rámci rodinných terapií. Celkem 
tak poradna poskytla více než 15 000 terape-
utických hodin. 

S dlouholetými uživateli opiátů pracuje 
Substituční centrum PREVENT, kde se za pat-
náct let léčilo 130 klientů. 

Kontaktní centra PREVENT v Českých 
Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích 
navštěvuje každý den v průměru více než 
60 lidí. Tato centra jsou velmi často jediným 
zázemím  lidí, kteří se kvůli závislosti ocitli 
na dně a mnohdy ztratili i střechu nad hlavou. 
Za dobu existence kontaktních center v nich 
vyhledalo pomoc už tisíce lidí. 

Terénní pracovníci z Jihočeského stree-
tworku PREVENT se zase se závislými lidmi 
dennodenně setkávají přímo na ulici. Snaží se 
svou prací působit na klienty a někdy i zvrátit 
to, jakou cestou se život klienta bude dále 
ubírat. Zajišťují také výměnný program jehel 
a stříkaček, díky kterému se daří snižovat 

rizika přenosu závažných infekčních chorob, 
především HIV nebo žloutenky typu C. Cel-
kem za dobu fungování programu pracovníci 
vyměnili téměř tři čtvrtě milionu použitých 
injekčních stříkaček.

Lidé, kteří řešili problémy s hazardem 
nebo osoby, které nekontrolovatelně a škod-
livě užívali internet či počítačové hry, se 
obraceli na Poradnu pro nelátkové závislosti 
PREVENT. Za tři roky jejího fungování zde 
svou závislost řešilo osobně přes 200 osob 
a v online poradenství dalších devadesát. 

Poslání organizace oslovilo i dobro-
volníky, kteří se zde věnovali celé škále 
činností, od hlídání dětí až po zajišťování 
volnočasových aktivit při respitních pobytech. 
S Dobrovolnickým centrem PREVENT dlou-
hodobě spolupracovalo 25 dobrovolníků, kteří 
odpracovali asi 1500 hodin a další desítky 
dobrovolníků na jednorázových akcích.

Za dobu existence realizoval PREVENT 
99 z.ú. stovky různě zaměřených kurzů, se-
minářů, pobytových akcí i dlouhodobých pro-
jektů. Spolupracoval s řadou fi rem a institucí. 

Každému, kdo by se chtěl spolupodílet 
na rozvoji organizace, je otevřen Klub přátel 
Preventu. Jde o společenství lidí, kteří se svý-
mi fi nančními prostředky, ale i nápady podílí 
na rozvoji organizace. „Veškeré dotace, které 
PREVENT 99 získává, jsou účelové a po-
užitelné pouze na poskytování příslušných 
služeb. Aby však mohla nezisková organizace 
našeho zaměření aktivně vyhledávat  spole-
čenské anomálie a pilotovat projekty, které se 
je pokouší řešit, na to potřebujeme jiné než 
dotační zdroje.

(pokrač. na str. 9)
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 E S P R E S S O  2 5

Zámku Blatná
N a  n á d v o ř í

B Ř E Z E N

C A P P U C C I N O  3 5

V Š E D N Í  D N Y

Veškeré ceny
uvedeny v Kč

Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov všechny srdečně zve na

 

16. března 2019 od 14 hodin v sále místní hospody 

 

        

Čeká na vás spousta her, tance a zábavy.  

Nebude chybět tradiční tombola.  

Přijďte se s námi pobavit. 

    Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov 

                                   všechny srdečně zve na tradiční 
 

HASIČSKÝ BÁL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“  
Vstupné  80,- 
Vstup ve společenském oblečení   
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MIGER s.r.o., Paštická, vedle VISHAY

       JARO JE TADY
VYBER  KOBERCE  I  LINO  UŽ OD  150 KČ/M2

Od  20.  3.  do  20.  5.  2019

Škvořetické masopustní veselí - nevěsta si 
do průvodu „odskočila“ z Kanárských ostrovů

Škvořetice - Jméno jako španělský revo-
lucionář, půvab hodný francouzské Angeliky. 
S exotickým jménem José Manuel Sanchez 
Melian udělala letošní „nevěsta“ škvořetic-
kého masopustu skutečně „díru do světa“ 
a chlapská srdce lámala na potkání jako 
perník. Vousy, které by jí záviděl i Sandokan, 
v kombinaci s horkou jižní krví z ní dělaly 
hotový „živel“. Podobný exponát na oslavě 
masopustu ještě škvořetičtí věru neměli. Ani 
mořská panna by jí nemohla konkurovat.

Kde se vzala na malé jihočeské vesnici 
taková cizokrajná celebrita? „José je z Ka-
nárských ostrovů a přijel do Blatné na dobro-
volný výměnný program organizace „Pomoc 
dětem a mladistvým“, na kterém se podílí 
„PREVENT 99“, vysvětluje jeho kamarád, 
který mu po celý den dělal tlumočníka. Další 
z jejich čtyřčlenné výpravy pro změnu přices-
toval z Rakouska. Jen zbylí dva byli z Blatné. 
Zatímco José zářil bíle na několik kilometrů 
čtverečních, jeho kamarádi byli strakatí až 
„za ušima“. „Jdeme za „Bláznivost jara“, 
představili svou pestrou garderobu. Inu, proti 
gustu žádný dišputát.

Zato ženich byl „echt jihočeský“. Spolu 
s ním úderem desáté hodiny na čerstvý vzduch 
z útrob škvořetické hospůdky vyrazilo 54 
maškar a čtyři muzikanti. Po společném fo-
tografování vydal povolení k pohybu po obci 
podle prastarého zvyku průvodu nový starosta 
Jaroslav Chlanda. „Střezte se ale rabování 
a násilí,“ připomněl maškarám závěrem mo-
nologu a vůdci masopustní merendy Petru 
Šavrdovi v uniformě maršála Malinovského 
vrazil do ruky jako první zápisné láhev rumu.

Zvláštní půvab měla krojovaná selská 
družina. U každého stavení pro povzbuzení 
budoucí úrody z ošatky vysévala zrní a nabí-
zela hostitelům čerstvý chléb. Nechyběl ani 
hastrman, piráti, američtí vojáci, král, indián, 
cikánky či dráb. Málo vlasteneckého cítění vy-
čítaly maškary žertem kosmonautovi v podání 
Vojty Nového, který si na záda vyvěsil ame-
rickou vlaječku. „Proč nejdeš za Remka?“, 
dobírali si ho dobrácky, leč neustále.

Všeobecné veselí a pohodu snad jen tro-
chu kalil fakt, že dost stavení zůstalo stranou 
masopustního bláznovství. Člověk si právě 
tehdy nejlépe uvědomil, jak se venkov vylid-
ňuje a stárne. Naštěstí většina škvořetických 
starousedlíků i chalupářů obnovení této tra-
dice fandí a štědře maškary pohostila. Vedle 

slaných i sladkých dobrot a neodmyslitelných 
štamprlat s hospodáři se rychle plnila i kárka 
lahvemi alkoholu a kasička penězi. 

Plné ruce práce měli dva příležitostní 
policisté s vybíráním pokut od řidičů, kteří 
jízdou po trase průvodu narušovali celistvost 
a semknutost maškarní veselice. Tentokrát 
místo: „Pomáhat a chránit!“ dostalo přednost 
heslo: „Ždímat a ždímat!“ 95,8% šoférů dob-
rácký obyčej vzalo za svůj a přispělo do spo-
lečného rozpočtu. Hned první ale neprojevil 
smysl pro humor, hodil tam zpátečku a dia-
lektem pražské galérky řečeno „Vzal kramli“.

A jak se zamlouval staročeský pěší piknik 
vousaté nevěstě Josému z Kanárských ostro-
vů? „Náramně. Užíval si to a byl nesmírně 
šťastný. Tam u nich jsou karnevaly dost od-
lišné a prý tam postrádají podobné kostýmy, 
protože by se v nich hodně potili,“ přetlumočil 
odpověď jeho blatenský kamarád.

19. ročník škvořetického masopustu je 
historií! Ať ale žije dál!

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Na Masopust ve Škvořeticích se přišel podívat 
i zvědavý hastrman

Škvořetickému Masopustu vévodila selská družina

Prevent 99... (pokr. ze str. 7)
Finanční prostředky získané formou 

sponzorských darů jsou pro nás velmi vzácné 
a pomáhají nám právě v těchto rozvojových 
aktivitách,“ vysvětluje ředitel organizace 
Michal Němec. 

Oslovit abstinující klienty a přitom upo-
zornit veřejnost na obor, který pomáhá lidem 
k životu bez závislosti, se PREVENT 99 
z.ú. pokusil v roce 2012, když založil tradici 
triatlonového amatérského závodu Železný 
adiktolog. Oblibu si závod získal u pracovní-
ků v adiktologii, závodníků z řad veřejnosti 
a především u abstinujících klientů. Počet 
klientů, kteří se Železného adiktologa účastní, 
každým rokem roste.

Kulaté výročí oslaví PREVENT 99 z.ú. 
společně se všemi přáteli a podporovateli 
14.6.2019 na přírodní plovárně ve Volyni, kde 
bude připraven kulturní program a občerstve-
ní. Zájemci se mohou na oslavě blíže seznámit 
s činností organizace a debatovat s pracovníky 
i vedoucími jednotlivých služeb. 

O úspěších neziskové organizace mluví 
především příběhy jednotlivých klientů. Ně-
kteří z nich si i po letech na PREVENT 99 
z.ú. vzpomenou nebo se např. zapojí do jeho 
aktivit jako dobrovolníci. 

Za dvacet let se v organizaci změnilo 
mnohé, ale to základní zůstává – pomoc 
potřebným. 

Kateřina Malečová Suková,
PREVENT 99 z.ú., PR 
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ulturní  kalendá ř

17. 3. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
Nový český dokument o obyvatelích nej-
většího afrického slumu, kteří se jej roz-
hodli přetvořit v lepší místo. Vypravěčem 
filmu je Don – mladý fotograf, který zde 
strávil celý život. Svými fotografiemi se 
snaží dokázat, že Kibera je především mís-
to s velkým potenciálem, plné kreativních 
jedinců. Vstupné dobrovolné

19. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
VELKÁ PROMĚNA: STŘEDOVĚKÁ 
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
Kavárna V Podzámčí
Přednáška pana Doc. PhDr. Jaromíra Bene-
še, Ph.D., pedagoga Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích o krajině, její paměti 
a proměnách.
Vstup zdarma, pořádá navíc z.s.

24. 3. NEDĚLE | 18.00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ 
Jiří Simandl – Irán – Od Kaspiku k Hormuzu
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

26. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
EDUARD ŠÍSTEK | VIOLONCELLO, 
KLAVÍR
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Eduard Šístek je mladý violoncellista, který 
se představí se svým recitálem v doprovo-
du klavíristky Barbory Krištofové Sejákové. 
Mimo mnohá jiná ocenění obdržel v roce 
2012 Cenu Olega Podgorného pro nejú-
spěšnějšího nejmladšího českého účastní-
ka Mezinárodní hudební soutěže Pražské 
jaro. Od roku 2011 je stálým členem České 
filharmonie. 

28. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
OTEVŘENÍ 3. ETAPY STÁLÉ EXPOZI-
CE MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
Městské muzeum Blatná
Ve čtvrtek 28. března slavnostně otevřeme 
další část stálé expozice Městského mu-
zea Blatná, která mapuje dobu od bitvy 
na Bílé hoře až po rok 2002, kdy Blatnou 
zasáhla historická povodeň. K vidění od 
té doby budou další vzácné exponáty z 
našeho depozitáře, které byly dosud oku 
návštěvníka skryty. Dobové zbraně, vzác-
né ukázky řemeslné práce, kytary Resonet 
a mnoho dalšího. To vše v duchu trendu 
nastaveného v předchozích dvou etapách, 
tedy poznání na základě vlastního nejen! 
vizuálního zážitku.

31. 3. NEDĚLE | 18:00 |
HOST BLATENSKÝ LISTŮ: 
ANNA FREIMANNOVÁ KROBOVÁ 

Jaro Václava Havla 1989
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vyprávění dámy, která byla již od 70. let 
osobní asistentkou VH.

 

15. 3. PÁTEK | 20:00 |
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama | Česko / Slovensko 2019 | 104 min. 
| mládeži do 12 let nevhodný | 130 Kč

17. 3. NEDĚLE | 15:00 |
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný / dobrodružný / fantasy / ko-
medie / rodinný | USA 2019 | 104 min. | 
mládeži přístupný | 120 Kč

20. 3. STŘEDA | 19:00 |
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný | Belgie 2019 | 93 min. | mládeži 
přístupný | 100 Kč

22. 3. PÁTEK | 20:00 |
PAŠERÁK
Krimi / drama / thriller | USA 2018 | 116 
min. | mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

24. 3. NEDĚLE | 15:00 |
KOUZELNÝ PARK
Animovaný / dobrodružný / komedie | USA 
/ Španělsko 2019 | 85 min. | mládeži pří-
stupný | 130 Kč

27. 3. STŘEDA | 19:00 |
LOVENÍ
Komedie / romantický | Česko 2019 | 100 
min. | mládeži do 12 let nevhodný | 130 Kč

29. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZRANĚNÁ SRDCE
Drama / romantický / válečný | USA 2019 
| 110 Kč

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čte-
nářů a knih“ platí po celý měsíc amnestie 
upomínek a registrace nových čtenářů 
na rok zdarma.
Těšit se můžete i na malou knižní výsta-
vu.

PRO DOSPĚLÉ
KNIHA NASLEPO ANEB KNIŽNÍ ŠTĚSTÍ

Po celý měsíc budeme mít přichystané dva 
košíčky s překvapením. V jednom budou 
kartičky s citátem, myšlenkou či moudrem; 
ve druhém pak zabalené knihy. Naši čtená-
ři budou mít možnost vylosovat si některé 
z našich knižních překvapení, to odnést 
domů a rozbalit. Náhodným výběrem tak 
mohou objevit žánr, který by si jinak nevy-
brali a nechat se příjemně překvapit.

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

15. 3. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY
Tvůrčí dílnička, při které si vyrobíme knižní 
papírové záložky.

29. 3. PÁTEK 18:00 – 30. 3. SOBOTA 
10:00
NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM
Pohádková noc pro ve věku 6 – 9 let. Bližší 
info a přihlášky od 4. března v blatenské 
knihovně.

19. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
EKO MĚSÍC | ZAHRADA JAKO 
ŽIVÁ OÁZA
Kavárna
Jak vrátit život na anglické trávníky našich 
zahrad a ušetřit přitom čas, vodu a peníze? 
Jak pěstovat zdravé potraviny a nenadřít 
se? Jak funguje kompost a jak z něj udělat 
srdce zahrady? To vše a další tipy k tomu, 
aby se z vaší zahrady stal živý ostrov, pro-
zradí Ing. Jan Juráš.
Vstupné dobrovolné

21. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
EKO MĚSÍC | ZAHRADOU POZNÁNÍ
Kavárna
ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013 – 2018, je eko-
logicko-osvětový projekt Města Strakonic, 
který výsadbami starších odrůd ovocných 
dřevin (jabloně, hrušně, třešně, švestky) do 
krajiny, představuje významné osobnosti 
uměleckého a vědeckého života, v pří-
rodně kulturně historických souvislostech 
krajiny jihozápadních Čech – Prácheňska. 
Přednáška Ing. Miroslava Šobra, vedoucího 
oddělení ekologie krajiny, odboru životního 
prostředí Městského úřadu Strakonice. 
Vstupné dobrovolné.

22. 3. PÁTEK | 20:00 |
3. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
BLATNÁ
Velký sál + kavárna KCAŽ 
K tanci a poslechu hraje kapela KANCI 
PANÍ NADLESNÍ a v rámci večera vystoupí 
několikanásobná taneční mistryně jižních 
Čech Kamila Vokrojová s Michalem Vojtí-
kem, nebo také famózní skupina Z-show. 
Otevřeno od 19:30
Předprodej v IC Blatná 

27. 3. STŘEDA | 17:00 |
EKO MĚSÍC | PASIVNÍM ZACHRÁN-
CEM PLANETY
Kavárna
Jak naše nákupy ovlivňují Zemi na opač-
né polokouli? Jak můžeme chránit životní 
prostředí z pohodlí domova a zda se vůbec 
dá spojit komfort s ekologickou šetrností? 
S dalšími souvislostmi a tipy na „pasivní“ 
ochranu přírody vás seznámí Ing. Jan Juráš. 
Vstupné dobrovolné 

29. 3. PÁTEK | 17:30 – 20:00 |
ŽIVOT V HARMONII 
Seminář Martiny Sýkorové

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Velká klubovna
Více informací o lektorce i semináři na 
www.zelena-oaza.cz nebo www.ckvb.cz. 
Kapacita omezena, přihlášky na zelena.
oaza@seznam.cz nejpozději 5 dní předem.
S sebou: karimatka, pohodlné oblečení, 2 
tenisové míčky, deka, popř. polštářek
Cena 200 Kč / lekce nebo 150 Kč / lekce při 
platbě všech 4 lekcí najednou

31. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
KUFR PLNÝ POHÁDEK
Velký sál, KCAŽ
Kufr plný pohádek v sobě ukrývá spoustu 
příběhů, ale hlavně ten O Smolíčkovi, O Za-
jíčkovi a O Koblížkovi. V pohádkách se mísí 
činoherní a loutkové herectví. Používány 
jsou velké loutky určené pro klasické scény 
kamenných divadel. Nechybí hudební ná-
stroje, díky kterým vzniká hravý celek, který 
malé diváky vtáhne do pohádkového děje.

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ | 17:00 - 18:30 |

TANEČNÍ KURZ SINGLE LADIES
Velký sál
Série 12. lekcí (1200 Kč), cena jedné lekce 
100 Kč | Lektorka: Kamila Vokrojová

PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I 
STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

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

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

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

NÁPRAVA ŘEČI | středy dle telefonické 
domluvy
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

STŘEDA | 18:00 - 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

ČTVRTEK | 16:00 - 17:15 a 17:30 - 18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén
14. 3. | 17:00 | EKO měsíc – workshop s Ja-
nou Halló, vstupné dobrovolné
21. 3. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
28. 3. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s 
Lenkou Pálkovou 
Přihlášky: kalousova@ckvb.cz, Cena 100 
Kč, každý pátý vstup 50 %

ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 | 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

15. 3. PÁTEK | 9:00 - 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
I duše může stonat! Nezůstávejte se svými 
obtížemi sami.
Kontakt: 608 271 800, info@fokus-pisek.
cz, www.fokus-pisek.cz

JAZYKOVÉ KONVERZACE:
HLEDÁME NOVÉHO LEKTORA ANGLIC-
KÉHO JAZYKA. Zájemci se mohou hlásit 
paní Kalousové na kalousova@ckvb.cz.
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 – 18:00 pro pokročilé 
18:00 – 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: Kristýna Vainerová | 50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | STŘEDA | 
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 17:00 –
 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Kristýna Vainerová | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 18:30 – 
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková | 50 Kč / lekce 
Německá konverzace | STŘEDA | 17:00 - 
18:00 |
Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová | 50 Kč / lekce
Španělská konverzace | ČTVRTEK | 15:00 
– 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Maria Rodriguez Sanchez
50 Kč / lekce
Italská konverzace | PONDĚLÍ | 17:00 - 
18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro | 50 Kč / lekce

Městské muzeum Blatná je od 4. 2. – 28. 3. 
ZAVŘENÉ.

12. 1. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MICHAL PROCHÁZKA – VODA
Výstava fotografií
KCAŽ, Galerie SPEKTRUM

1. 2. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU DDM BLATNÁ
KCAŽ, Otevřená kavárna
Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Voborníková

6. 3. - 31. 5. | Galerie v Íčku 
Národní přírodní památka KOCELO-
VICKÉ PASTVINY 
Infocentrum Blatná
Fotografie nejen botanických zajímavostí 
této významné lokality.

4. 3. – 5. 5. 
HANA STORCHOVÁ – GRAFIKA
Výstava české grafičky, malířky a ilustrá-
torky, která má vazby na náš kraj.
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

PODĚKOVÁNÍ PANU LINHARTOVI
Poděkování k článku z minulého čísla 
Děkujeme mnohokrát panu Františku Lin-
hartovi za poskytnutí fotografií z výroby 
firmy Resonet a zároveň touto cestou opra-
vujeme popisek fotografie z článku „Kytary 
Resonet ozdobí stálou expozici blatenské-
ho muzea“. Zde byl mylně uveden pán vle-
vo v dřepu sedící jako p. Vaněk. Jednalo se 
o pana Haláka.

MASOPUST
Minimálně pět desítek masek a mnoho 
přihlížejících z Blatné a okolí zavítalo do 
letošního masopustního průvodu. Moc nás 
těší, že toto číslo rok od roku roste a může-
me tak přispět k připomenutí tradic, který-
mi žili lidé již před mnoha a mnoha lety.
Fotografie na titulní straně Blatenských 
listů jsou jen takovou malou ochutnáv-
kou barevného proudu, který v sobotu 2. 
3. protekl městem Blatná. Ti z vás, kteří 
mají možnost surfovat internetem, mohou 
do internetového vyhledávače Google za-
dat následující sousloví „masopust Blatná 
2019 foto Jakub Loula“ a zde shlédnout 
bohatší fotogalerii i bez registrace u firmy 
Facebook.
Těšíme se za rok nashledanou.

 Výstavy

 O(d) nás

STÁLÁ EXPOZICE 
MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
OD R. 1620 PO SOUČASNOST

Slavnostní otevření proběhne
28. března 2019 v 17:00
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

 

Blatná • Kasejovice • • Sedlice

Objednejte na tel.: 774 257 568

Spolehlivý Internet
  

Nyní 
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Kolo Datum Muži „B“ Čas Odjezd
(auta) Den

14 23.3. Lom - Blatná 15,00  So

15 31.3. Blatná - Katovice B 15,00  Ne

16 6.4. Bavorov - Blatná 16,30  So

17 14.4. Blatná - Poříčí 16,30  Ne

18 20.4. Doubravice - Blatná 17,00  Ne

19 28.4. Blatná - Štěkeň 17,00 So ??? Ne

20 5.5. Blatná - Stř.Hoštice 17,00  Ne

21 11.5. Balvani - Blatná 14,00  So

22 19.5. Blatná - Malenice 17,00  Ne

23 25.5. Radošovice - Blatná 17,00  So

24 2.6. Blatná - Junior B 17,00 So ??? Ne

25 9.6. Drahonice - Blatná 15,00  Ne

26 16.6. Blatná - Číčenice 17,00  Ne

Přinášíme rozpis jarních zápasů 2019 - mužů TJ BLATNÁ
Kolo Datum Muži „A“ Čas Odjezd

(bus 23) Den

17 17.3. Milevsko - Blatná 15,00  Ne

18 23.3. Blatná - Osek 15,00  So

19 30.3. Rudolfov - Blatná 15,00  So

20 6.4. Blatná - Třeboň 16,30  So

21 13.4. Protivín - Blatná 16,30  So

22 20.4. Blatná - Želeč 17,00  So

23 28.4. Hluboká - Blatná 17,00  Ne

24 4.5. Blatná - Dražice 17,00  So

16 8.5. Blatná - Čimelice 17,00  So

25 11.5. Blatná - Český Krumlov 17,00  So

26 18.5. Lom u Tábora - Blatná 17,00  So

27 25.5. Blatná - Katovice 17,00  So

28 2.6. Jankov - Blatná 17,00  Ne

29 9.6. Blatná -Olešník 17,00  Ne

30 15.6. Malše Roudné - Blatná 17,00  So

Úspěšný blatenský biker Martin 
Stošek o zlomené ruce a bronzu 
na Akademickém Mistrovství 
světa v Portugalsku
„Do rozjetého vlaku jsem naskočil na po-
slední chvíli,“ říká.

Blatná - Blatenský cyklistický závodník 
Martin Stošek toho už přes své mládí stihl 
a dokázal moc. Kdyby se v bikerské hiehaar-
chii povyšovalo do šlechtického stavu, byl by 
teď nejméně knížetem. Jenže ona cyklistika 
ve výkonnostním pojetí také pekelně bolí. 
A není to jen o tréninkových dávkách. Martin 
Stošek to / pokolikáté už? / poznal i v loňské 
sezóně 2018.
Když málem ujede vlak….

Blatenská cyklistická hvězda musí počítat 
se vším. I s tím, že lidská tělesná schránka 
nevydrží všechno. Na Světovém poháru v No-
vém Městě na Moravě to odnesla jeho ruka. 
Diagnóza zněla jasně: zlomené zápěstí. „To 
znamenalo dvouměsíční výpadek z aktivního 
závodění,“ pronáší Martin Stošek, „Od května 
do července. Navíc já neměl ani nějaký extra 

dobrý začátek. Tím, že jsem ještě dodělával 
školu, se mi to pořádně rozjíždí až o letních 
prázdninách. Takže do května vlastně nic 
moc a pak ještě ta nešťastná fraktura! Vůbec 
jsem netušil, jestli se ještě zvládnu vrátit, 
jestli mně nečeká operace…..,“ přibližuje své 
tehdejší vnitřní rozpoložení jeden z nejlepších 
sportovců blatenské historie. Naštěstí všechno 
nakonec dobře dopadlo, protože hvězdy prostě 
přejí vyvoleným. „Do rozjetého vlaku jsem 
naskočil na poslední chvíli a mohl závodit 
na horských kolech od srpna až do poloviny 
října,“ dodává Martin s viditelným pocitem 
úlevy.
Portugalská bomba

Osud je nevyzpytatelný. Jednou dá člo-
věku ránu, podruhé ho zahrne přízní. Martin 
Stošek si vybral svou porci smůly a přišel čas 
odměny. Ta se dostavila v podobě nádherného 
třetího místa na Akademickém Mistrovství 
světa v Portugalsku, což představovalo nejvý-
znamnější triumf mladého blatenského borce 
v loňské sezóně. „Dostalo se mi i udělení 
výjimky, že mohu vedle horského kola star-

tovat rovněž na silničce. V silničním závodě 
jednotlivců se mi podařilo být pátý,“ nechává 
„vybouchnout portugalskou bombu“ v plné 
síle šťastný reprezentant. Když se k tomu 
připočtou tři vítězství v masově obsazeném 
pásmu maratónů „Kola pro život“ a celkové 
stříbro ve zmíněném seriálu, zdatný biker 
nepochybně „splnil plán“ na 150%. Ani le-
gendární Stachanov by si na Martina nepřišel.
Nová stáj, nová smlouva, nové cíle

Před Martinem Stoškem se teď v sezóně 
2019 rýsují nové obzory. „Chci se zaměřit 
na maratóny, které mi jdou tak nějak lépe,“ 
svěřuje se větrem ošlehaný mládenec, „Sou-
časně s tím měním po třech letech závodní 
stáj. Dva poslední roky byly profesionální, 
teď podepíšu smlouvu na minimálně další 
dva roky na profi  scéně. Čeká mně spolupráce 
s nikým menším než Christianem Hynkem, 
což je dvojnásobný mistr Evropy a medailista 

z Mistrovství světa. Lze ho charakterizovat 
jako nejvýraznější osobnost české maratónské 
dráhy. Být v jednom týmu s nositelem tak 
slavného jména a charakterově čistým člově-
kem je pro mě jednak ctí, jednak atributem 
výrazného posunu v osobní kariéře.“ Protože 
se Martin v zimě výrazně oprostil od školních 
povinností, tak i předsezónní příprava na Ma-
llorce a v Krkonoších probíhaly úplně ideálně.

Asi nejobtížnější je pracovat sám se se-
bou. Martin Stošek však dosáhl již takových 
zkušeností, že si tréninkovou přípravu plánuje 
sám. A jak vidno, jde mu to skvěle. „Naučil 
jsem se i odpočívat a nelámat nic za každou 
cenu přes koleno,“ vypovídá expert na horská 
kola o svém „prozření“. Elitní závodník si také 
loni poprvé v kariéře evidoval počty najetých 
kilometrů: „Najel jsem 14.500 kilometrů. 

(dokončení na str. 14)

Biker Martin Stošek je doma i na silnici
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Jindřiška Koželuhová

Access Bars®

731 467 960

jin.zeluh@gmail.com

www.tesimsedoskoly.cz

Úspěšný blatenský biker Martin 
Stošek... (pokr. ze str. 13)

Není to zase tak úplný zázrak, někteří 
cyklisté najedou i víc, ale ono v té oblasti 
MTB to je spíše o intenzitě než počtu. Jinak 
jsem stihl startovat na cca třiceti závodech.“

V sezóně 2019 jsou pro Martina Stoška 
prioritou Mistrovství Evropy a Mistrovství 
světa v maratónech horských kol. „Školu 
mám už de facto vyřešenou. Dokud to bude 
možné, chci se živit cyklistikou. Sice to není 
žádná procházka růžovým sadem, ale mně to 
pořád šíleně baví a bavit určitě nepřestane. Až 
nastane čas, kdy bude třeba profi  dres pověsit 
na hřebík, budu moci uplatnit svou profesi 
fyzioterapeuta,“ má jasno o své budoucnosti 
Martin Stošek.

Do rodné Blatné se sice dostane jen 
sporadicky, nicméně na město, kde se počala 
jeho kariéra psát, nezapomíná. A Blatná zase 
nezapomíná na svého slavného „syna“. A tak 
to má fungovat. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Bronzová čtvrthodinka slávy

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce na

  
VALNOU HROMADU,

která se bude konat 

v pátek 29. 3. 2018
 od 17.00 hodin.

Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření,  

zpráva kontrolní komise, rozpočet,
rozprava, volby výboru, starosty,

místostarosty, jednatele
a vystoupení hostů.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

www.kotis-sro.cz

 
 

asistent/ka logistiky

skladník / skladnice
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Blatenské listy – 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.


výroba prošívaných přikrývek

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

Hajany 80     Tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz

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

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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