
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Ve čtvrtek 28. března byla slavnostně ote-
vřena již třetí část stálé expozice Městského 
muzea Blatná. Prví dvě části mapující his-
torii Blatenska od příchodu prvních Slova-
nů do roku 1620 doplnila expozice, která se 
věnuje Blatné a Blatensku až do počátku 21. 
století. V tomto čísle Blatenských listů vám 
přinášíme rozhovor s iniciátory a tvůrci ex-
pozice Mgr. Taťánou Fryštákovou a Mgr. Pe-
trem Chlebcem. Dozvíte se v něm mnoho za-
jímavého o vzniku expozice, o jejích tvůrcích 
a možná i něco nového o Blatné samotné. 

Projekt stálé expozice ve zdejší muzeu, který 
se začal realizovat v roce 2016, mají na svědo-
mí Petr Chlebec – historik Městského muzea 
Blatná, a Taťána Fryštáková – kurátorka sbí-
rek Úřadu vlády ČR. Již nyní mají návštěvníci 
muzea možnost zhlédnout expozici, jejíž právě 
dokončené etapy kompletně mapují historii a 
život na Blatensku od pravěku až po ničivé po-
vodně v roce 2002.
Zajímavostí je kolem samotného projektu i 
tvůrců mnoho, například jen těžko by někdo 
odhadoval, že mladí pracovníci muzea pochá-
zejí z druhého konce republiky, a přitom si his-
torii Blatné a jejího okolí dokázali v průběhu 
pár měsíců nastudovat dopodrobna a překva-
pit tak mnohými informacemi i samotné Blate-
ňáky. Opomenout ale nelze ani finanční strán-
ku projektu, který si vyžádal značné náklady. 
Díky podpoře města Blatná a Ministerstvu 
kultury se budování stále expozice mohlo re-
alizovat v takřka plánovaném rozsahu, neboť 
Ministerstvo přispívalo pravidelně nejvyššími 
možnými částkami a blatenský projekt tak za 
sebou nechával i takové instituce a projekty, 
jako jsou například Královská kanonie pre-
monstrátů na Strahově, Muzeum města Brna, 
Západočeskou galerii v Plzni a mnoho dalších.

Pokračování uvnitř

Slavné výrobky blatenské firmy Resonet jsou 
také součástí expozice.

TŘETÍ ETAPA STÁLÉ EXPOZICE BLATENSKÉHO
MUZEA DOKONČENA
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O našich růžích 
s předním odborníkem

Zveme Vás ve středu 10. dubna na 
přednášku RNDr. Jiřího Žlebčíka 

o blatenských růžích!
Před přesně sto lety, v roce 1919, při-

šel do Blatné mladý zahradník. Bylo mu 
jednadvacet, měl malý, kamenitý pozemek 
a velký sen. Chtěl v našem kraji pěstovat 
růže. Ze začátku vzbuzoval spíše posměch, 
možná někdy soucit. O dvacet let později, 
před druhou světovou válkou, o něm vě-
děl celý svět. A Blatná byla Městem růží. 
Jmenoval se Jan Böhm. 

Témat, o kterých by se dalo v souvis-
losti s touto jedinečnou osobností hovořit 
a psát, je mnoho. Tím nejdůležitějším jsou 
ale vždy – růže. Znáte všechny z mnoha 
desítek Böhmem vypěstovaných odrůd? 
Nebo alespoň tu jednu jedinou, kterou 
máte na své zahrádce? Obstojí dnes osm-
desátileté odrůdy v konkurenci mladších 
od světových šlechtitelů? A jaké jsou Vaše 
osobní vzpomínky na růže v Blatné?

P o -
zvali jsme 
na povídá-
ní o našich 
růžích člo-
věka z nej-
povolaněj-
ších – pana 
RNDr. Jiří-

ho Žlebčíka z Výzkumného ústavu pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 
Pan doktor se věnuje růžím i cibulovinám, 
přispěl mimo jiné k záchraně některých 
ohrožených druhů rostlin. Do Blatné 
nepřijíždí poprvé, zavítal už na výstavu 
růží v roce 2012. Nám všem dobře zná-
mou publikaci Böhm – Růže – Blatná 
od Mgr. Jiřího Sekery obohatil o překrásné 
snímky Böhmových růží. 

Na osobní setkání s panem Jiřím 
Žlebčíkem, jeho přednášku Růže z Blat-
né i dobrou kávu Vás zveme do Kavárny 
V Podzámčí ve středu 10. dubna od 17 
hodin. Přednáška je zdarma. Program je 
realizován s podporou grantu Perpedes 
nadace The Agosto Foundation. Pořadatel 
navíc z.s.
Foto: Růže Bohemia, šlechtitel Jan Böhm. 
Foto Jiří Žlebčík.

PODĚKOVÁNÍ
děkuji za hojnou účast všem známým 

a přátelům, kteří se přišli rozloučit s mým 
tatínkem, panem Korytou z Václavova.

Velký dík patří děkanovi Huško-
vi za krásný katolický pohřeb, panu 
ing. Kalbáčovi za dojemný děkovný pro-
jev, dobrovolným hasičům SDH Buzice, 
kteří stáli po celou dobu na čestné stráži 
a také pohřební službě Hanuš.

Dcera s rodinou

NA DUBEN NEMĚJ SPOLEH VALNÝ, 
BÝVÁ JASNÝ DNES A ZÍTRA KALNÝ

Velikonoční svátky jsou zas o krok blíž. 
Zbývá už jen čtrnáct dní. Příroda se probouzí 
ze zimního spánku, vše kolem nás raší, zelená 
se, slunenčním svitem se linou jarní  opojné 
vůně. Duben je však měsíc, který s námi ještě 
rád laškuje. Nejlépe to vyjadřují pranostiky:
APRÍLOVÉ POČASÍ JSOU ČASY A NE-
ČASY
DUBEN ZE ZIMY A LÉTA PLETEN
APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU VRT-
KAVĚJŠÍ
I KDYŽ KLUCI V DUBNU BEZ KABÁTŮ 
BĚŽÍ, ČASTO HOSPODÁŘI NA OSENÍ 
SNĚŽÍ
DUBEN ČASTO ČASY MĚNÍ, ALE OBDA-
ŘÍ JIŽ VIOLŮ ZEMI

JARNÍ SLUNKO ZLATOU NITÍ VYŠÍVÁ 
NA LUKÁCH KVÍTÍ

Pokračuje náš velikonoční prodej tradič-
ních lidových výrobků. Doplnili jsme slaměné 
ošatky i proutěné košíčky, také je v naší na-
bídce nová  řehtačka. Přibyly i nové kraslice.
UPOZORŇUJEME, ŽE V SOBOTU 13. 
DUBNA BUDE ZAVŘENO, NAMÍSTO 
TÉTO SOBOTY BUDE OTEVŘENO 
V PÁTEK 12. DUBNA. Jako každoročně se 
účastníme velikonočního prodeje v muzeu  
v Rožmitále.
V týdnu před VELIKONOCEMI bude 
otevřeno:
úterý, středa, čtvrtek i pátek od 11. do 
16. 00 hodin

Náš tip na duben: perníkové malované 
velikonoční ovečky

TROCHU Z HISTORIE

Léta Páně 1076 byla tvrdá a ukrutná zima, 
takže od sv. Martina až blízko Hodu Velké 
noci příštího roku mnohé řeky zamrzlé stály. 
(Daniel Adam z Veleslavína: Kalendář histo-
rický národa českého, Praha 1940)

V roce 1694 v adventě sněhy padly a až 
přes Velikonoce ležet zůstaly, takže věrtel žita 
byl za tolar a pšenice a hrachu tolar  deset 
krejcarů (Hospodářské zápisky F. Frýdla)

V roce 1729 trvala tuhá zima až do 
21. dubna. (Šakvická kronika)

Od 8. dubna 1800 jsou veliká parna jako 
v psích dnech bývají. 19. 4. v suchu stromové 
počaly pupence vystrkovati a vyrážeti. 20. 
rašily a 21. a 22. již všechno kvetlo. (dobové 
prameny pražské provenience)
COPAK BY TO BYL ZA DUBEN, ABY 
JARO NEVYVEDL APRÍLEM

Eva Fučíková, lidové řemeslo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM  PROGRAMEM  

PRO ŽÁKY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
O Z N A M U J E

RODIČŮM  DĚTÍ  S MENTÁLNÍM  POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM 
VÍCE VADAMI A AUTISMEM
narozených do 31. 8. 2013, že

Z Á P I S
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060

na  školní  rok  2019 / 2020
se  bude  konat  v  budově  ZŠ  Holečkova  1060

ve  čtvrtek 25. dubna od 9 do 17 hodin
v  pátek 26. dubna od 9 do 16 hodin

Bližší  informace  na  telefonu  383 422 881,  osobní  konzultace  kdykoli

Jen na webu si 
tentokrát přečtete:
NA FILM DO KAVÁRNY, RENE-
ZANCE MDŽ VE ŠKVOŘETICÍCH, 
LNÁŘSKÝ MASOPUST - VÍČKA PRO 
TEREZKU, I. ČTVRTLETÍ V CHLU-
MU A BUZICKÝ MARIÁŠ.
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Zprávy
z radnice

Víceúčelové sportovní hříště Nad 
Lomnicí je otevřeno

Nové víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí, které najdete 
v blízkosti kotelny, je otevřeno pro veřejnost od 08,00 do 22,00 
hodin. Jedná se o hřiště s asfaltobetonovým povrchem, určené 
hlavně k provozování míčových her, jehož součástí je i síť na vo-
lejbal. V zimních měsících, kdy je hřiště nezpůsobilé provozu, 
bude uzavřeno.

Na realizaci přispělo Ministerstvo vnitra ČR z programu Pod-
pora prevence kriminality na místní úrovni 2018 částkou ve výši 
300.000 Kč z celkových nákladů 818.497 Kč 

Užívejte víceúčelové sportovní hřiště ve zdraví, opatrnosti 
a za vzájemné ohleduplnosti.

Bohumila Hoštičková, OMIR, Městský úřad Blatná

Prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Za Malým vrchem v Blatné

Na 4. zasedání zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 
27. 3. 2019, byl usnesením č. 11/19 schválen záměr prodeje pozemku 
p.č. 846/133 o výměře 928 m2 v lokalitě Za Malým vrchem v Blatné 
a zároveň byly schváleny podmínky (zásady) jeho prodeje. Pozemek 
je v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice, zapsán na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec a katastrální území Blatná. Pozemek se nachází v ulici Za Malým 
vrchem v Blatné, která je situována za areálem společnosti VISHAY 
ELECTRONIC spol. s r.o. a je přístupná z ulice B. Němcové/Paštická 
v Blatné. Případným zájemcům o odkoupení uvedených pozemků 
doporučujeme seznámit se důkladně se zásadami prodeje, které jsou 
zveřejněny na úřední desce MěÚ Blatná na internetových stránkách 
města www.mesto-blatna.cz. Základní požadavky pro realizaci prodeje 
pozemku úspěšnému zájemci je prodej za minimální podání ve výši 
750,- Kč/m2, přičemž výše nabídkové ceny je jediným hodnotícím 
kritériem. Hodnotící komisi bude tvořit komise pro nakládání s obec-
ním majetkem. Vyhodnocení nabídek proběhne ve středu 24. 4. 2019 
od 15:30 hod. (žadatelé mají možnost zúčastnit se jednání komise). 
Uzavření kupní smlouvy bude realizováno do 90 dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města. Platba kupní ceny je požadována v plné 
výši do 30 dnů po podpisu smlouvy. Do 24 měsíců od provedení vkladu 
práv do katastru nemovitostí požádá kupující o stavební povolení či 
vydání jiného analogického dokumentu na výstavbu objektu určeného 
k bydlení, přičemž tento zkolauduje do 5 let od vydání povolení. Smluv-
ní pokuta v případě porušení výše uvedených termínů činí 2.500,- Kč 
měsíčně. K prodávaným pozemkům bude zřízeno předkupní právo 
a právo zpětné koupě s vazbou do doby získání oprávnění k zahájení 
stavby, přičemž město Blatná jej bude oprávněno využít v případě, že 
kupující nezahájí stavební práce nejpozději do 2 let ode dne provedení 
vkladu práv do katastru nemovitostí z kupní smlouvy. Kupující bude 
v takovém případě povinen na své náklady prodat městu Blatná na jeho 
výzvu předmětný pozemek v nezhoršeném stavu zpět za kupní cenu, 
za kterou ho koupil. V takovém případě je kupující povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši DPH, kterou město zaplatilo z kupní ceny při 
prodeji pozemku kupujícímu. Kupující je poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí. Zájemci o koupi výše uvedeného pozemku podají 
písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, rod-
né číslo, adresu trvalého pobytu, telefonní, případně emailový kontakt 
a výši nabízené kupní ceny v Kč za jeden m2. Pro podání žádosti je 
nutné využít formulář, který je k dispozici na internetových stránkách 
města, případně na OMIR, MěÚ Blatná.

(dokončení na str. 4)

Informace ze 4. zasedání 
Zastupitelstva města Blatná, 
které se konalo dne 27. 03. 2019
Na zasedání bylo přítomno 15 zastupitelů.

ZM po projednání

● schválilo rozpočtové opatření č.3/19/Z – 8/19/Z dle předloženého 
návrhu a vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze 
dne 18. 03. 2019

● schválilo záměr prodeje pozemku v k.ú. Blatná dle předloženého 
návrhu a schválilo zásady prodeje obecního pozemku pro výstav-
bu rodinného domu v lokalitě Za Malým vrchem v k.ú. Blatná

● schválilo záměr prodeje pozemku v k.ú. a obci Blatná dle před-
loženého návrhu

● schválilo záměr prodeje části pozemku v k.ú. Blatná dle před-
loženého návrhu

● neschválilo záměr prodeje části pozemku v k.ú. Drahenický 
Málkov obec Blatná dle předloženého návrhu

● neschválilo záměr prodeje pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova, 
obec Blatná dle schváleného návrhu

● schválilo převod části pozemku v k.ú. a obci Blatná do majetku 
města formou darování za účelem budoucího rozšíření komunika-
ce v ul. Na Hřebeni v Blatné dle předloženého návrhu a souhlasilo 
s uzavřením darovací smlouvy

● souhlasilo se zvýšením základního kapitálu společnosti Technické 
služby města Blatné, s.r.o., souhlasilo se započtením nepeněži-
tého vkladu a souhlasilo s rozšířením předmětů podnikání této 
společnosti 

● vzalo na vědomí nabídku na převod pozemků zapsaných u Ka-
tastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice na LV pro k. ú. a obec Blatná

● souhlasilo s opravou bodu a) usnesení ZM č. 5/19 ze dne 23. 1. 
2019 dle předloženého návrhu

● vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a zrušilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 7/2005 o zabezpečení ochrany životního prostředí 
a veřejné zeleně na území města

● vzalo na vědomí kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze 
schůzí RM provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města 
Blatná ze dne 28. 1. 2019 dle předloženého zápisu a schválilo 
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná 
na I. pololetí roku 2019 dle předloženého zápisu

● vzalo na vědomí předloženou Výroční zprávu o realizaci proti-
drogové politiky v Blatné za rok 2018

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 15. 05. 2019.
 

Ing. Simona Sedláčková
Tajemnice MěÚ
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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 ceno-
vě 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.

Nižší cena za teplo z kotelen v Blatné
Blatná patří mezi města s nejnižší cenou za teplo. Středisko Te-

pelného hospodářství Technických služeb města Blatné zveřejnilo 
výslednou cenu tepla za rok 2018, cena za jeden GJ je 557,36 Kč 
včetně DPH. Na rozdíl od jiných výrobců tepla, u kterých cena ros-
te, se Technickým službám v Blatn é podařilo cenu tepla opět snížit.

Práce na úpravách TGM
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle, začaly v první polovině 

března práce na rekonstrukci chodníku na třídě T. G. Masaryka v Blat-
né. V celé délce došlo k odstranění původního asfaltového povrchu 
a odstraněno původní podloží. Souběžně s opravou chodníku byly pro-
vedeny výkopy, do kterých byl položen nový kabel veřejného osvětlení 
a optické kabely internetového připojení. Do dešťové kanalizace byl 
napojen okapový svod, který původně ústil na chodník a byl připraven 
odvod vody z venkovního žlabu, který bude instalován ve vjezdu čp. 
17 (kvůli opačnému spádu). V současnosti probíhají práce na polovině 
rozebraného úseku, kde byly odstraněny kamenné obruby a uloženy 
a vyrovnány zpět do nového betonového lože. Tím došlo i k úpravám 
vjezdů k přilehlým pozemkům. Nyní probíhá pokládka nové kamenné 
dlažby. Poté budou pokračovat práce na druhém úseku od městského 
úřadu ke křižovatce s tř. J. P. Koubka.

Rozšíření prostoru plaveckého areálu
V loňském roce skončila tzv. udržitelnost projektu plaveckého 

areálu Blatná. Díky tomu mohou proběhnout drobné úpravy, které 
spočívají v rozšíření prostoru pro návštěvníky areálu o další plochu 

pro odpočinek. Nový prostor se nachází v zadní části areálu u cesty pro 
zásobování. Je budováno nové oplocení, původní plot bude odstraněn. 
Areál tak bude rozšířen o dalších cca 400 m2. Dojde tím ke zlepšení 
podmínek pro návštěvníky areálu ve slunných letních dnech, kdy při 
velké návštěvnosti hledají jen stěží volné místo.

Zemřelí – březen
Beran František nar. 1949, Mečichov, úmrtí 2. 3. 2019
Komrsková Marie nar. 1933, Blatná, úmrtí 13. 3. 2019
Sudová Marie nar. 1940, Záhrobí-Strakonice, úmrtí 14. 3. 2019
Kopalová Lidmila nar. 1929, Sedlice, úmrtí 14. 3. 2019
Chod František nar. 1953, Čečelovice, úmrtí 14. 3. 2019
Šímová Marie nar. 1937, Holušice, úmrtí 15. 3. 2019
Šímová Jarmila nar. 1923, Životice, úmrtí 18. 3. 2019
Mašková Danuše nar. 1958, Zadní Zborovice, úmrtí 23. 3. 2019
Koutenský Antonín nar.  1948, Sedlice, úmrtí 26. 3. 2019
Barnáš Václav nar. 1918, Újezd u Kasejovic, úmrtí 26. 3. 2019

Prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Za Malým vrchem v Blatné (pokr. ze str. 3)

Součástí formuláře je čestné prohlášení, že žadatel/žadatelé nemají 
ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu Blatná a dále prohlá-
šení, že se žadatel seznámil se zásadami prodeje a že s podmínkami 
prodeje dle těchto zásad souhlasí. V případě, že žadatel bude žádat 
o prodej do společného jmění manželů, musí být v žádosti uvedeny 
požadované údaje obou manželů. Žádost s požadovanými údaji doručí 
v zalepené obálce s nápisem „Prodej pozemku – Za Malým vrchem, 
Blatná, neotevírat“ nejpozději do 23. 4. 2019 do 12:00 hodin na poda-
telnu městského úřadu. K  žádostem doručeným po uvedeném termínu 
se nebude přihlížet. V případě neúplného vyplnění žádosti bude žádost 
z hodnocení vyřazena. Město Blatná je oprávněno kdykoliv odstoupit 
od záměru prodeje a prodeje vlastního a to i bez uvedení důvodu. 
Podrobnosti prodeje včetně zásad prodeje jsou zveřejněny na úřední 
desce a na internetových stránkách města www.mesto-blatna.cz.

OMIR, MěÚ Blatná
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Na výborné koblihy manželů Behenských se těší účastníci 
masopustního průvodu v Sedlici celý rok
Letos si opět pořádně zavdali, napekly se jich hory.

Sedlice - Nebyl by to sedlický masopust se vším všudy, kdyby 
přítomné maškary neochutnaly výborné koblihy z pícky manželů Be-
henských. Protože tyhle koblihy jsou prostě hotová báseň. Na jazyku 
se jen rozplývají, potěší se i oči. Manželé Behenští totiž své koblížky 
pečou s láskou a dobrotou v srdci. Stejně jako se účastníci masopust-
ních veselic na tenhle malý gastronomický zázrak těší celý rok, tak se 
manželé Behenští zase celý rok těší, až se rej masek zastaví před jejich 
vraty. A sladkých minibochánků nadělají doslova hory, aby uspokojili 
chuťové buňky celé výpravy. Úřadující starosta města Vladimír Klíma 
sympatizuje dokonce s myšlenkou udělit těmto koblihům „ ochrannou 
známku“ města Sedlice. A moc lituje, že nemá „ páky“ i na úředníky 
v Bruselu. Protože…. „ Tady se dělají ty nejlepší koblihy ve městě,“ 
nechal se letos slyšet veřejně. A když to tvrdí starosta, tak je to pravda. 
Přes to vlak nejede.

Zato u Čabrádků 
se jeho starostenské 
čelo mírně zakabo-
nilo. Další jeho oblí-
bená specialita, která 
zde vždycky vévodi-
la prostřené tabuli- 
palačinky- tady ten-
tokrát chyběla. „ No, 
nepotěšili jste mě, já 
vás taky nepotěším,“ 
skoro z něho vypad-
la legendární hláška 
profesora Hrbolka 

z komedie „ Marečku, podejte mi pero“. Tak alespoň za chechtotu 
ostatních maškar důrazně utrousil, že tady někomu odebere „ miche-
linskou hvězdičku“.

Organizátoři sedlického masopustu řeší snad každý rok od jeho 
znovuvzkříšení roku 2004 jeden drobný problém. „ Nikomu se nechce 
dělat ženicha a nevěstu,“ pousmívá se Vladimír Klíma. Snad mají 
adepti na tyto čestné úlohy strach, že by fyzicky nezvládli tanečky 
s hospodáři u jednotlivých stavení, snad z toho, že by pak spadli sami 
takříkajíc „ do chomoutu“. Buď jak buď, všichni preferují anonymní 
splynutí s davem. Ale zatím se vždycky podařilo obě stěžejní role 
obsadit. Letos se zahalil do šatů nevěsty dobrovolně Richard Šťastný 
/ otázkou je, která skutečná nevěsta by se chtěla vdávat v modelu ze 
záclony /. „ Přistěhoval jsem se do Sedlice před třemi roky,“ upřesnil 
Richard, „ A co bych neudělal pro sžití se zdejší komunitou! Nakonec- 
je to zajímavá zkušenost a mně to docela oslovilo. Nikdy jsem ještě 
neměl možnost si tohle zkusit. A když mně radnice i sama ošatí….“, 
září spokojeností mladík, kterému záclonová náhražka náramně sekla.

Pestrost a šmrnc dodala masopustnímu průvodu skupina veselých 
klaunů s balónky. Jejich společenství představovalo skutečnou „ pastvu 
pro oči“. „ Zčásti jsme si tu parádu spíchli sami, něco jsme dokoupili. 
Naše malá je kupříkladu celá „ sekáčová“, řehtala se panímáma klau-
nová. Malůvky na obličeji, za které by se nemuseli stydět ani v cirkuse, 
si prý vytvořili svépomocí: „ A bylo to dílo okamžiku. To víte, my jsme 
lidičky šikovní,“ dodala mluvčí souboru.

Sedličtí si na svůj masopust potrpí a slaví ho s plnou parádou. 
Tradiční zahajovací scénka, kdy se jde žádat ke starostovi města 
o svolení k volnému pohybu maškar, byla letos obzvlášť vydařená. 
Do role prosebníků se tentokrát vžili dlouhý, široký a bystrozraký. 
A nebylo to vůbec jednoduché, protože radniční pán neměl svůj den. 
Dalo rovněž dost práce ho přesvědčit, aby oddal své oddané poddané 

ženicha a nevěstu. K naprosté dokonalosti se i letos střílelo z děla. Ani 
Aurora v roce 1917 by to nesvedla lépe! Funkci vrchního střelmistra 
zastává a je na ní právem pyšný Josef Brabec: „ Tuhle modrou unifor-
mu oblékám už od obnovy masopustů v našem městě. Dělo nepochází 
z výzbroje Československé lidové armády, nýbrž ho chlapi vlastníma 
rukama zkonstruovali v dílnách JZD,“ předestírá svůj osobitý humor 
Josef Brabec.

Starostu Sedlice Vladimíra Klímu viditelně potěšil fakt, že mezi 
padesáti maskami se prezentovalo hodně mladých lidí. V návalu dobré 
nálady dal k lepšímu i několik perliček z předcházejících masopus-
tů: „ To nám tady jednou skoro doslova před sokolovnou „ chcípl“ 
velbloud. Ale co- stačilo rozdělit přední a zadní díl a nechat je oba 
vyspat! Zapomenout se nedá ani na Gagarina, který ve „ stavu beztíže“ 
odjel na přední masce auta ve směru na Blatnou, aby se během pěti 
minut vrátil na jiném autě v opačném směru. A co teprve, když si náš 
masopustní průvod fotili japonští turisté a omylem se jim do autobusu 
vkradla čarodějnice, kterou nám následně odvezli!“

Aby i letos byl Bakus tím pravým staročeským Bakusem, tak 
na sedlickém náměstí došlo k jeho veřejné popravě smrťákem, uložení 
do rakve a zanesení dovnitř radnice. Následně nevěsta „ porodila“ 
nového Bakuse. Obchůzka městem byla završena přátelským poseze-
ním v restauraci „ Na velké“. Tam si všichni navzájem popřáli, aby to 
následující mezidobí bylo alespoň tak šťastné a klidné jako to předešlé.

Celý den dělaly masopustnímu reji doprovod dva traktory s pří-
slušenstvím- jeden fungoval jako občerstvovací stanice a druhý coby 
suchozemský převozník kapely. Pamatováno bylo opravdu na všechno!
(Bez jazykové úpravy)                                               Vladimír Šavrda

Sedlický masopustní rej prozářila rodina klaunů
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne  
8. ledna 2019  rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
9/2019, v částce 4, která byla rozeslána dne 17. ledna 2019.
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repub-
liky konat ve dnech:

- pátek 24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- sobota 25. května 2019   od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky za předpokladu, že 

● nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
● nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 
● je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-

tu, popřípadě hlasuje  na voličský průkaz.  
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního 
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden.  Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského prů-
kazu nejdříve dnem vyhlášení voleb, a to osobně do 22. května 2019 
do 16:00 hod., písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem 
voliče, doručeným nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hod, nebo 
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky obecnímu 
úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá volič-
ský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakékoli volební míst-
nosti na území České republiky. 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území 

České republiky
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

● nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a 
● je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému 

pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 10. dubna 2019) 
Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže 

● o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky požádá, 

● o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky požádal již při minulých volbách 
do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí 
z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit, 

● je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb 
do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku 
stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých 
údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu. 

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu  
1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách 

do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví 
svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, 
že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden 
v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, 
tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin, žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to 

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Blatná

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006575

Plánování sociálních služeb pokračuje
V Blatné a ostatních obcích na území ORP Blatná pokračuje další 

etapa plánování sociálních služeb. V současnosti se realizuje dvouletý 
projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Blatná“, fi nancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projetu začala v březnu 
2018 a je tedy čas na zhodnocení roční práce. V roce 2018 byly aktu-
alizovány základní dokumenty a byla připravena část analýz. Řídící 
skupina se scházela na pravidelných jednáních, v činnosti pokračovaly 
i tři pracovní skupiny. Jedna skupina se zabývá sociálními službami, 
které jsou určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dru-
há skupina je zaměřena na sociální problémy rodin, dětí a mládeže. 
Třetí skupina řeší problematiku lidí v krizi (to jsou například osoby 
ohrožené závislostí na návykových látkách, osoby bez přístřeší, lidé 
v akutní krizi atd.). V pracovních skupinách jsou zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb, uživatelů a samospráv obcí. Dále jsou to i aktivní 
občané, které tato problematika zajímá a chtějí přispět k jejímu řešení. 
Řídící skupina a pracovní skupiny monitorovaly plnění posledního 
akčního plánu sociálních služeb a připravily aktualizovaný strategický 
dokument, kterým je Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná 
na rok 2019.  Jeho fi nální verzi schválila Rada města Blatná a Valná 
hromada Svazku obcí Blatenska. Plán se využívá jako vodítko pro 
udržení a další rozvoj sociálních a doprovodných služeb na Blatensku 
a zároveň je také podkladem při získávání fi nancí do sociální oblasti. 
V letošním roce pokračují práce na analýzách, konalo se setkání 
starostů k sociální problematice, byly připraveny průzkumy. Jedním 
z nich je anketa pro širokou veřejnost, která se na Blatensku realizo-
vala i v roce 2011 a 2014. Anketa není reprezentativním průzkumem 
a názory získané prostřednictvím vyplněných anketních lístků nelze 
zobecňovat. Je to ale metoda, která umožňuje oslovit velkou část 
obyvatel a dává jim možnost vyjádřit se k dané problematice. Všechny 
získané informace budou zpracovány a projednány, u zjištěných pro-
blémů budou hledány možnosti jejich řešení. Vedle ankety pro širokou 
veřejnost proběhnou v roce 2019 i další průzkumy. Bude pokračovat 
spolupráce obcí a bude se konat i několik akcí na posílení spolupráce 
napříč Jihočeským krajem. Připravuje se vydání aktualizovaného 
katalogu sociálních a doprovodných služeb. Hlavním výstupem z čin-
nosti v roce 2019 bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
na období 2020 – 2022. V současné době začíná příprava střednědo-
bého plánu a do pracovních skupin je zván každý, kdo má o sociální 
problematiku zájem. Bližší informace o termínech a místě jednání 
pracovních skupin předá Mgr. Hana Baušová, tel. tel. 608 609 017,
email: reditelka@domovblatna.cz. 

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná
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neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal 
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky již při minulých volbách do Evropského 
parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu 
a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Ev-
ropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se 
doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území 
České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v do-
datku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých 
údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 
2019 do 16.00 hodin.

Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného 
členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní 
úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 2019,  
informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
Občané jiných členských států EU, kteří mají přechodný nebo 
trvalý pobyt ve správním obvodu Blatné,  podávají žádosti u Od-
boru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná, tř. T. G. 
Masaryka čp. 1520 (vchod vedle ZŠ TGM Blatná) do 14. dubna 
2019 do 16:00 hod. V neděli 14. dubna 2019 bude zajištěn příjem 
žádostí v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. (v sobotu 13. dubna 2019 
služba zajištěna nebude).

Více informací podá Ing. Hana Valachová, tel. 383 416 205, Len-
ka Floriánová, tel. 383 416 203, příp. na webových stránkách Města 
Blatná www.mesto-blatna.cz nebo Ministerstva vnitra – www.mvcr.
cz, odkaz volby do Evropského parlamentu.

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Zámek Blatná
Změna provozu zámeckého parku

Od 1. května 2019 bude přístup do zámeckého parku zpoplatněn 
a umožněn přes vstupní turnikety. Příjem z prodeje vstupenek 
bude použit výhradně na  údržbu parku a  k  prospěchu zvěře 
žijící v parku.

Kolik bude stát vstupné? Jednorázové vstupné bude činit 25 Kč. 
Bude také možné zakoupit permanentku na celý rok 2019 za cenu 
400 Kč. Pro občany Blatenska bude tato permanentka zvýhodněna 
na 250 Kč. Pro děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby a držitele 
průkazu ZTP/P bude vstup zdarma.

Kde se budou nacházet vstupní turnikety? Hlavní vstup bude ze 
zámeckého nádvoří. Druhý vstup bude u Sokolovny. Tento vstup 
bude oboustranně přístupný pouze pro držitele permanentek. 
Držitelé jednorázových vstupenek tudy budou moci pouze park 
opustit. Všechny ostatní vstupní branky budou uzavřeny.

Jak bude park otevřen? Prodej jednorázových vstupenek se 
bude řídit otevírací dobou zámecké pokladny. Držitelé perma-
nentek budou moci vstoupit z obou vstupů i mimo otevírací dobu 
pokladny, tj. v létě od 6:00 do 20:00 a přes zimu od 6:00 do 18:00. 
Více podrobností ohledně otevírací doby parku i pokladny najdete 
na www.zamek-blatna.cz.

Kde koupím vstupenku nebo permanentku? Permanentky 
i jednorázové vstupenky budou v prodeji v zámecké pokladně 
od soboty 27. dubna 2019.

Jaká budou pravidla v parku? Vstup s jízdním kolem do parku 
bude zakázán, stejně jako vstup na trávník. Psi budou muset být 
v parku na vodítku. Kompletní návštěvní řád parku najdete v prů-
jezdu zámku či na webových stránkách www.zamek-blatna.cz.

Děkujeme Vám, že toto rozhodnutí chápete a  věříme, že Vás 
prohlídka v zámeckém parku potěší a znovu se budete vracet.

Správa zámku Blatná
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sobota 
6. dubna 

2019 
Pojďme společně 
uklidit cestu  
Blatná – Paštiky – 
Drahenický Málkov – 
Hostišovice – Bělčice! 

Sraz v sobotu 6. 4. v 9 hod. 
Na křižovatce u polikliniky 
(ul. J. Wericha, Blatná)  
nebo v Bělčicích na návsi 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv  
a výstražnou vestu. 
Dvě skupiny vyrazí najednou z Blatné a z Bělčic,  
uvidíme, kde se potkáme! 
Kontaktní osoby: Pavla Váňová Černochová, 723 809 110 (Blatná) 
a Petr Hroník, 607 913 958 (Bělčice) 

Zábavné čtení v ZŠ TGM Blatná
V pátek 6. března čekala žáky 1. tříd velice příjemná návštěva. 

Každoročně mezi nás zavítají klientky Domova po seniory Blatná 
a předčítají našim nejmladším žákům známé české pohádky. Letos si 
pro nás připravily knihu o malém nezbedném štěněti Dášeňce.

Děti bedlivě naslouchaly a dychtivě hltaly vtipné příběhy o malé 
psí slečně. Jak už to při čtení bývá, může se stát, že nás přemůže 
spánek. Aby se tak nestalo, společně jsme si zazpívali a zarecitovali. 
Doufám, že jsme tím naši milou návštěvu potěšili. Na závěr jako 
poděkování děti obdarovaly  babičky drobnými dárečky. Ani prvňáci 
neodešli s prázdnou. 

Chtěli bychom poděkovat p. Marii Šípové, p. Martě Žižkové, 
p. Emílii Záhorbenské, p. Jarmile Hořejšové za příjemně strávené 
chvíle. Velký dík patří samozřejmě i aktivizačním pracovnicím p. Haně 
Končelíkové a p. Anně Horové.

Přejeme všem klientům a pracovníkům Domova pro seniory příjem-
né prožití svátků velikonočních a budeme se těšit na brzkou shledanou.

Mgr. Eva Vonášková, ZŠ TGM Blatná

 

 

 

 

 

Obec Hajany Vás srdečně zve

 
 

v sobotu 6. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 

 

v Hajanské hospodě 

 

 

 



Ročník 30 (40) Blatná 5. dubna 2019 Číslo 6 / strana 9

Historie téměř detektivní

Jarní vítězství a poslední protest v Blatné
V lednu jsme si připomínali sebeupálení 

Jana Palacha, jehož následovaly další lidské 
pochodně, které chtěly protestovat proti oku-
paci ČSSR Sověty. Kronikář Václav Vadlejch 
tyto akty protestu označil jako kampaň, jak 
nutila dobová ideologie počínající normaliza-
ce. Komunistická strana si začala po Palacho-
vě pohřbu uvědomovat nebezpečí masov ých 
lidových shromáždění, která se snadno mohla 
zvrtnout. Paradoxem bylo, že lidé protestovali 
na podporu vlády, avšak nakonec tyto akce 
vedly k opačnému výsledku. Kreml je tehdy 
využil proti reformnímu křídlu vedenému 
Alexandrem Dubčekem, neboť je považoval 
za znak slabosti vládnoucí garnitury. Posled-
ním pomyslným hřebíčkem do rakve byla 
událost z noci z 28. na 29. března 1969. Prá-
vě této noci se do protestů zapojila i Blatná, 
kde mělo do ulic vyjít asi 1000 lidí. Co se 
vlastně událo?

V roce 1969 se republika a obyvatelé 
vzpamatovávali z okupace, která násilně 
ukončila Pražské jaro. Prvním větším pro-
buzením byl čin Jana Palacha v lednu 1969, 
který komunisté silně podcenili, a proto o něm 
informovali ve všech médiích. Nicméně 
o dalších pochodních jakožto hrdinech a vlas-
tencích, krom proslovu prezidenta Ludvíka 
Svobody, již nenacházíme stop v českoslo-
venských médiích. 

Na jaře, 15. března 1969, započalo mist-
rovství světa v hokeji ve Stockholmu. Většina 
zápasů proběhla obvykle, avšak 21. března při 
zápase ČSSR se SSSR, které jsme vyhráli 2:0, 
došlo k protestu přímo na ledě. Českoslovenští 

hokejisté nepodali ruku Sovětům a trenér Ja-
roslav Pitner to posléze komentoval: „U nás 
je zvykem, že poražený přichází blahopřát 
vítězi.“ Avšak obyvatelé pochopili význam to-
hoto protestu. Zlomový byl druhý zápas obou 
reprezentací 28. března. Někteří Čechoslováci 
vyjeli na led v dresech s přelepenou hvězdou. 
Takový protest byl již neomluvitelný, avšak 
ještě větší dopad měl na obyvatelstvo, jakmile 
naše reprezentace zvítězila nad Sověty 4:3. 
Do ulic vyšly tisíce lidí.

V blatenské Sokolovně, kde mnozí zápas 
sledovali, měl téhož večera výroční schůzi 
podnik Dřevokov, který tam měl s sebou 

i kapelu. Jakmile zazněla závěrečná siréna 
zápasu, radostí stržený dav vyrazil do ulic. 
„Člověče, támhle zezdola od nádraží jde ně-
jaký dav a hudba je slyšet…“, popsal událost 
Josef Jančar, který se šel podívat toho večera 
do města k hotelu Beránek. V čele průvodu 
jela auta a dokonce i písecký autobus ověnče-
ný vlajkami. Lidé zpívali hymnu a jediné ško-
dy, které se dav dopustil, byly vypáčené dveře 
do blatenské věže. „Zvonily zvony a vlajky 
a to vod tý doby nebylo nic podobnýho…“, 
vzpomíná na událost Jarmila Hořejšová. Dav 
pokračoval z centra k poliklinice a zpět do so-
kolovny, kde svou pouť zakončil.

V dnešní době by taková akce prošla bez 
povšimnutí. Při mnohých sportovních vítěz-
stvích našich reprezentantů se lidé přirozeně 
radují a mnohdy vyjdou i do ulic, kde pokra-
čují v oslavách. V roce 1969 byla tato radost 
spojena i s protestem proti okupaci ČSSR. 
Nebylo možné, aby obyvatelé Českosloven-
ska nějak vypudili okupanty, a tak alespoň toto 
malé vítězství nad neporazitelným sovětským 
hokejovým družstvem nabylo významu pro 
celé obyvatelstvo. Bohužel právě tento protest 
spojený s mnohými provokacemi ve větších 
městech urychlil pád reformního komunistic-
kého křídla a nastartoval proces normalizace 
v čele s Gustavem Husákem. Jedno vítězství 
ve sféře sportu znamenalo defi nitivní prohru 
pro politickou reprezentaci státu.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Fanoušci na MS ve Stockholmu v roce 1969

Za Miroslavem Korytou 
V pátek 15. března 2019 se v chrámu Páně Panny Marie v Blatné a posléze 

na hřbitově v Paštikách rozloučila rodina, přátelé, známí a kamarádi s panem Miro-
slavem Korytou z Václavova, který zemřel po delší nemoci v sobotu 9. března 2019 
v nemocnici ve věku 86 roků. Narodil se v den státního svátku 28. října 1932 jako 
třetí, nejmladší ze tří bratrů. Obecnou školu vychodil ve Vahlovicích, měšťanku 
v Blatné. Od osmnácti roků se ujal po svých rodičích hospodářství na menší země-
dělské usedlosti ve svém rodišti a na té nepřetržitě pracoval po celý svůj život. V roce 
1961 se oženil a spolu s manželkou Zdenou vychovali i své dvě děti Mirka a Alenu. 
Velice rád měl také svoji vnučku.

Byl jedním z mála rolníků na Blaten-
sku, který odolal kolektivizaci a zachoval 
tak rodinnou tradici a věrnost rodné 
hroudě. Když navštívil prezident Václav 
Havel 29. května 1990 Blatensko, zajel 
také do Václavova, aby osobně pozdravil 
tohoto pracovitého, skromného a stateč-
ného člověka, který byl na svůj původ 

hrdý a své zásady nikdy nezradil. Miroslav Koryta byl od roku 1990 členem KDU-ČSL 
a od roku 1958 také dlouholetým hasičem v Buzicích, kam nikdy neopominul přispět 
na tradiční ples nemalou tombolou. Jako hluboce věřící křesťan nechyběl na neděl-
ních bohoslužbách, kam pravidelně dojížděl na kole za žhavého slunka i nepohody. 
Byl duší party „kostelníků“ a každoročně organizoval pravidelná novoroční setkání, 
vítání jara s oslavou svátku svatého Josefa, ženám věnoval o Dni matek kytičku 
s kulturní vložkou a na podzimní „dokopné“ vyslovil poděkování Bohu za hojnou 
úrodu a dobrý hospodářský rok.

Na tohoto dobrého a pracovitého hospodáře, který každému rád podal pomocnou 
ruku, který vedle dobrých lidí miloval především přírodu a koně, zůstanou u každého, 
kdo jej znal, jen ty nejhezčí vzpomínky.  Čest budiž jeho světlé památce.

V úctě      Josef Kalbáč
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6. 4. SOBOTA | 17:00 |
O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Degustační podvečer méně i více známých 
odrůd pod vedením paní V. Žílové. Počet 
míst omezen, rezervace nutná předem pří-
mo v kavárně, nebo na t.č. 792 547 139.

7. 4. NEDĚLE | 16:00 |
DIVADLO TOTEM – DIVOTVORNÝ 
MLÝNEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Pohádka

7. 4. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO: GRAN TORINO
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Divácky oblíbený snímek režiséra Clinta 
Eastwooda, který do hlavní role obsadil 
sám sebe. Válečný veterán Walt Kowalski 
si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na 
svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak 
se sousedy rozličného etnického původu, 
tak se svými hluboce zakořeněnými před-
sudky. Jeho život se změní ve chvíli, kdy se 
mu někdo pokusí ukrást jeho nablýskaný 
sporťák Gran Torino. Vstupné dobrovolné.

10. 4. STŘEDA | 17:00 |
JIŘÍ ŽLEBČÍK: RŮŽE Z BLATNÉ
Kavárna v Podzámčí
Po sedmi letech zavítá do Blatné opět bo-
tanik pan RNDr. Jiří Žlebčík z Průhonic a 
pohovoří o královně květin, zejména o je-
jích odrůdách vyšlechtěných před více než 
osmdesáti lety Janem Böhmem v Blatné. 
Zdarma
Pořádá navíc z.s.

13. 4. SOBOTA | 20:00 |
THORIUM (BE/NL), SYRENCE (DE) 
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel, Heavy metal

13. 4. SOBOTA | 20:00 |
EMOTiKON
Restaurace Prostor
Koncert, Flying music

14. 4. NEDĚLE | 18.00 |
JANA AGNES JIŘETÍNSKÁ – MOJE 
MILOVANÁ BRETAŇ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání, malby, kresby, fotografie, poezie

16. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
SMETANOVO TRIO: POCTA SVĚTO-
VÝM MISTRŮM
Zámek Blatná, Starý palác
Smetanovo trio založené v roce 1934 le-
gendárním českým klavíristou Josefem Pá-
leníčkem patří k nejprestižnějším českým 
souborům současnosti. Současní členové 
Jan Páleníček (violoncello), Jitka Čechová 
(klavír) a Radim Kresta (housle) předvedou 

díla J. Brahmse, B. Martinů a A. Dvořáka. 
Předprodej IC Blatná, www.ckvb.cz.

18. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A 
HISTORICKÝCH SÍDEL – BLATNÁ 
MĚSTO RŮŽÍ
Komentovaná procházka městem
Sraz v 17:00 v ulici Na Příkopech, naproti 
zámku
V letošním roce si připomeneme sté výročí 
počátku růžařského podniku Jana Böhma 
v Blatné. Díky němu znal v období první 
republiky i v dobách následných Blatnou 
každý jako město růží. Plody jeho práce 
zdobily všechny ulice a vůně květů se nesla 
jarním vzduchem do širokého okolí. Přijďte 
si prohlédnout výstavu v ulici Na Příko-
pech, jež připomene zašlou slávu města. 
Po stopách Jana Böhma a jeho růží vás v 
podvečer provede městem odborník na 
Böhmovy podniky Mgr. Jiří Sekera.

21. 4. NEDĚLE | 18.00 |
VZPOMÍNKOVÝ VEČER A ČTENÍ 
KNIH SPISOVATELE FRANTIŠKA 
TALIÁNA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

21. 4. NEDĚLE | 20:00 |
UCHO, RIVERSIDE PROJECT, MOREK
Hospoda Na Vinici
Tradiční velikonoční koncert kapel

27. 4. SOBOTA | 19:00 |
KAFFEKLATCH | HOLEKTIV
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee! Ženy sedí. 
Klevetí. Klatch! Kaffeeklatch. Divadelní 
představení s tancem, akrobacií a kávou. 
Pojem Kaffeeklatch neboli klevetění u 

kávy, pochází z období 1. pol. 19. stol. V 
této době nemohly ženy navštěvovat veřej-
né kavárny, a tak se začaly střídavě scházet 
ve svých domácnostech, kde popíjely kávu 
a povídaly si. Muži poté tomuto zvyku za-
čali říkat Kaffeeklatsch.
Hrají a koncept vytvořily: Andrea Vykysalá, 
Karolína Křížková, Eva Stará
Délka představení: 55 min. bez přestávky
V 10:00 proběhne workshop taneční akro-
bacie s Holektivem ve Fitness One, cena je 
100 Kč, kapacita 20 míst, přihlášky ve Fit-
ness One.

5. 4. PÁTEK | 20:00 |
TERORISTKA
Komedie | Česko 2019 | 95 min. | mládeži 
do 12 let nevhodný

10. 4. STŘEDA | 19:00 |
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie | Francie 2019 | 98 min. | mládeži 
do 12 let nevhodný

12. 4. PÁTEK | 20:00 |
HELLBOY
Akční / fantasy / dobrodružný / Sci-Fi | 
USA 2019 | 121 min. | mládeži do 15 let ne-
přístupný

14. 4. NEDĚLE | 15:00 |
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný / dobrodružný / rodinný | Čes-
ko 2019 | 72 min. | mládeži přístupný

17. 4. STŘEDA | 19:00 |
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární / road movie | Česko 2019 | 
mládeží přístupný

19. 4. PÁTEK | 20:00 |
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Dokumentární / životopisný | Česko 2019 
| 91 min.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEMA A…

9. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
chystáme dekorace na Velikonoce
16. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
vyměňujeme si nápady a semínka do za-
hrádek
23. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
jdeme do muzea
30. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
připomínáme si K. H. Máchu
Úterní odpoledne v KLUBíčkU mohou 
prožít všichni, co mají rádi prostředí naší 
knihovny.

PRO DĚTI
Celý měsíc si děti mohou vyluštit křížovku

24. 4. – 26. 4. 
ČARODĚJNICKÝ KVÍZEK
Každý, kdo si přijde vyluštit malý kouzel-
nický kvízek, bude odměněn.

 Akce

 Kino

 Knihovna

ulturní  kalendá ř
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12. 4. PÁTEK | 15:00 – 17:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ
Zábavné odpoledne plné čtení, her, zábavy 
a velikonočního vyrábění, kde se děti i něco 
dozví o Velikonocích.

6. 4. SOBOTA | 9:00 |
ÁJURVÉDSKÉ DOPORUČENÍ PRO 
ZDRAVÍ
Velká klubovna
Přednáška Radoslava Nahálky, která vás 
seznámí s ájurvédským doporučením 
vhodným pro všechny, kteří chtějí zlepšit 
své zdraví, životosprávu, uklidnit mysl a 
načerpat energii do života. 
Vice info na www.ckvb.cz nebo www.ajur-
med.cz.
Vstupné dobrovolné

9. 4. ÚTERÝ | 17:00 |
KAMBODŽA – CESTOPISNÁ PŘED-
NÁŠKA DAVIDA ŠANCE
Kavárna 
Kambodža – monarchie v Jihovýchodní 
Asii, která oplývá přírodními krásami, kul-
turním bohatstvím a milými lidmi. Zároveň 
tato země v druhé polovině 20. století za-
kusila těžko uvěřitelné útrapy, jejichž dě-
dictví nese dodnes. Kambodža se v součas-
né době otvírá světu, což má světlé i stinné 
stránky. Těmto i dalším tématům (včetně 
vynikající kambodžské kuchyně) se bude-
me během besedy věnovat.
Vstupné dobrovolné

11. 4. ČTVRTEK | 14:30 |
VERNISÁŽ VÝSTAVY „TAJEMNOU 
KRAJINOU BLATENSKA“
Velký sál 
Odpoledne plné zábavy a her spojené s 
předáváním ocenění. 14:30 zahájení, 14:45 
Pohádka divadla KASPERLE Jak Kašpárek 
s Kalupinkou slavili Velikonoce. Doprovod-
ný program: Workshop s Janou Halló „Pa-
pírový tyjátr“

13. 4. SOBOTA | 10:00 - 16:00 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
Velká klubovna 
10:00 – 10:15 | Zahájení
10:15 – 12:15 | Jógová praxe vhodná pro jar-
ní období „Vitální jóga a cykličnost“
13:00 – 14:00 | Dřevo, jako element jara. 
Vhodné stravování. Emoční rovina
14:15 – 15:30 | Jógová lekce s relaxací
15:30 | Diskuze a zakončení
Cena 250 Kč. Kapacita omezena, přihlášky 
na kalousova@ckvb.cz nejpozději do 7. 4. 

15. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE / MUZIKOHRANÍ 
S RADKEM HARVÁNKEM
Velká klubovna
18:00 – 19:00 | muzikohraní / prožitkové 
bubnování
19:00 – 20:00 | muzikoaktivity relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení.

Přihlášky kalousova@ckvb.cz nebo 604 
723 646, vstupné 100 Kč, každý pátý vstup 
50% sleva

28. 4. NEDĚLE | 15:00 |
EVA A VAŠEK
Velký sál 
Koncert legendární dvojice E a V!
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná, nebo na 
www.ckvb.cz. Cena 300 Kč

PRAVIDELNÉ AKCE
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 | ATELIÉRY
Suterén
  11. 4. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivan-
covou
18. 4. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tesko-
vou
25. 4. | 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

26. 4. 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.
Italská konverzace | PONDĚLÍ | 17:00 - 
18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro | 50 Kč / lekce 
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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 
18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč
Tento kurz ájurjógy bude zaměřený na te-
rapeutickou jógu,  
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 
168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je 
omezena max. 20 účastníků. 

EVA A VAŠEK
v BLATNÉ!

28. 4. NEDĚLE | 15:00 |
Komunitní centrum, Nádražní 661
Předprodej v blatenském infocentru, cena 300 Kč

 Komunitní centrum
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Městské muzeum Blatná | stálá expozice
út – ne | 10:00 – 17:00 |
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

6. 3. – 31. 5.
KOCELOVICKÉ PASTVINY
Galerie v Íčku, IC Blatná
Výstava o národní přírodní památce

1. 4. – 31. 5.
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ NA 
TÉMA „TAJEMNOU KRAJINOU 
BLATENSKA“
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ

9. 4. – 30. 6. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MARTINA KRITZNEROVÁ | Z NEW 
YORKU DO MOSKVY
Galerie Spektrum | KCAŽ
Vernisáž výstavy fotografií 6. 4. v 16:00

Pokračování z titulní strany
Proč se tento projekt stal tak úspěšným, 
jak a proč vznikl nebo jak moc se tvůr-
ci mezi sebou hádali, aby prosadili právě 
svou vizi, o tom si budeme povídat přímo 
s nimi.

Kde se vzal impuls k vytvoření stálé expozi-
ce v Blatné?

P:(Směje se.) Vlastním impulsem byl již 
příjezd do Blatné v roce 2014 na autobuso-
vé nádraží na ulici Boženy Němcové. Pustá 
betonová plocha s několika stánky byla 
pro mě doslova šokem, neboť jsem znal 
Blatnou jako město, odkud vyrazil v 15. 
století Lev z Rožmitálu až nakonec světa. 
Čekal jsem tedy, že právě nějaký významný 

monument mě praští do očí, ale nestalo se 
tak. Dojem nespravily ani kamenné růže na 
tř. J. P. Koubka, které měly odkazovat na 
Jana Böhma, významného pěstitele růží. 
Když mi pak ředitelka Broňa Winklerová 
nabídla místo historika, byl jsem moc rád, 
také proto, že jsem se zde potkal se spo-
lužačkou, avšak z jiného oboru ze Slezské 
univerzity v Opavě, Taťánou Fryštákovou. 
Více mě ještě potěšilo, že jsme byli téhož 
názoru, a to dát muzeum do „pucu“ a vrátit 
hrdou paměť měšťanům Blatné. Dá se říci, 
že celý rok 2015 jsme neustále uvažovali 
nejen nad teoretickou stránkou budování 
expozice, kdy jsme se navzájem obohaco-
vali o zkušenosti z jiných muzeí, ale také 
nad praktickou otázkou peněz. Inspirativní 
bylo muzeum v Bechyni, které se taktéž 
potýkalo s finanční nouzí a začalo budo-
vat expozici po malých krůčcích, kdy se jim 
podařilo vtáhnout do projektu i město jako 
investora. To byla naše cesta.

T: (Směje se) Ke mně ten impuls přišel, už 
když jsem byla již na výběrovém řízení a 
navštívila jsem stávající expozici, která zr-
cadlila klasický přístup – vystavit skříně a 
jiný nábytek a doplnit je nejlépe figurína-
mi. V době svého vzniku měla asi úspěch, 
ale tak jako vše postupuje dopředu, tak i 
vývoj a principy výstavnictví a muzejnictví 
se vyvíjí. A ten správný impuls nastal, když 
jsem se seznámila s Petrem a bývalou ře-
ditelkou Berenikou Políčkovou. I když se 
nejprve zdál být tento úkol nereálný, díky 
náhodě jsme nakonec našli možný zdroj 
financování.

Idea nové stálé expozice přišla tedy hned 
na počátku vašeho působení v Městském 
muzeu Blatná. Kde jste ale vzali inspiraci 
ohledně její formy?

P:Tak to by byl ještě delší příběh, ale dá se 
to vyjádřit dvěma slovy: anglosaské pro-
středí. Ve Velké Británii jsem viděl muzea, 
která nesestoupila ze stupínku vědecké 

Zleva: projektantka stálé expozice Magdalena Fousová, iniciátoři a tvůrci Petr Chlebec a Taťána 
Fryštáková, květinu předává Edvard Oberfalcer, ředitel CKVB, všem tleská starostka Blatné 
Kateřina Malečková

 Výstavy

Část stálé expozice, která se věnuje Blatné a Blatensku 20. století.

 O(d) nás
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instituce, ale díky zapojení pedagogických 
pracovníků dosáhla vyvážené formy, kdy 
můžete všemi smysly zkoumat historii, 
přírodovědu, techniku ad. Postupně jsme 
hledali inspiraci i zde v ČR, ale bohužel 
jsme nacházeli spíše příklady hodné kriti-
ky, protože představovaly muzeum, do kte-
rého se znovu laik nevrátí. Nicméně i zde 
jsme začali přebírat jednotlivosti, které nás 
zaujaly. 
Druhá věc byla řešení prostoru. Byli jsme 
si vědomi, že budeme vždycky mít jen 
pět místností, do kterých budeme muset 
vměstnat dějiny lidí na Blatensku v prů-
běhu 2800 let. Za inspiraci v řešení toho-
to problému jsme vděčni nejen našemu 
týmu, ale i Janu Koubovi a Zdeňku Dudovi 
z Prácheňského muzea v Písku, kteří se vel-
kou měrou podíleli na muzeu v Protivíně 
a dali nám příklad, jak se moc se toho dá 
schovat na pár metrech čtverečních.
T: Věděli jsme, že nechceme klasické poje-
tí expozice. Každý z nás prožil ve školních 
letech návštěvu muzea a ruku na srdce, 
komu se to líbilo? Mně určitě ne. I v dnešní 
době bojujeme s předsudky, že muzeum 
je zcela určitě nudná zastaralá instituce a 
proboha, kdo by tam chodil? Takže jasně 
zvítězila hravá forma, prapůvodně ve for-
mě otevřeného depozitáře. 
To by však z bezpečnostních důvodů ne-
bylo možné, proto tento záměr byl nahra-
zen formou šuplíků, kdy reálnou podobu 
načrtla architektka Martina Kárová, a poté 
Marek Fryš.

Jaké jste měli požadavky na tvůrčí tým?
P:Popravdě skoro žádné. V červnu, když 
se objevil onen grant od MK ČR, tak byla 
hlavní myšlenka, jak levně a dobře posta-
vit expozici. Naštěstí máme zde v Blatné 
schopné lidi jako truhláře Jana Dzamka, 
který se nezalekne žádné výzvy, nebo Jit-
ku Křivancovou, která pro kamenné mlýny 
neváhala hledat po celé ČR správnou suro-

vinu. V tom je asi odpověď. A také nadšení. 
Pro takovou věc prostě musíte být nadšení.
T: Já bych řekla, že nejdůležitější bylo se-
hnat stejné blázny, jako jsme my, kteří jsou 
všehoschopní, svou práci dělají s láskou a 
naprostým zaujetím pro věc, jsou schopni 
pracovat 16 hodin denně a jdou si za svým 
cílem. Naštěstí se hlásili sami a my jim dě-
kujeme, že jsme se společně mohli podílet 
na tomto projektu, kde jeden článek by se 
neobešel bez druhého.

Co bylo pro vás prioritou, aby se v expozici 
objevilo?

P: Všechno. Nad touto otázkou bylo asi 
nejvíce rozepří mezi mnou a Táňou. Histo-
rici mají výhodu, že užívají ke komunikaci 
slova, my jsme museli použít artefakty, ob-
razy, minimum slov, abychom nenudili, a 
samozřejmě interaktivní prvky, které jsme 

si museli sami vymyslet. Naši řemeslníci, 
převážně Ondřej a Jakub Plachcí a Marek 
Fryš, si poté s těmito návrhy museli nějak 
poradit a zvládli to na jedničku. Že se ne-
jednalo o nic snadného, dokládá výrok jed-
noho z nich: „Jasně, nemožné do tří dnů a 
zázraky na počkání!“ 
T: Priorit bylo několik, hlavní asi vybrat 
zajímavé historické mezníky, a k nim vy-
myslet řadu interaktivních prvků, nebo vý-
jimečných exponátů z fondu muzea.

Navážu tedy otázkou - jak jste se shodovali 
při tvorbě?

P:Při první etapě nás bylo v rozhodovacím 
týmu celkem pět osob, z nichž po prvním 
měsíci odpadli tři a zůstali jsme sami dva s 
Táňou. Takže jsme začali aplikovat hádko-
vou metodu. Co se týká obsahu expozice, 
tak zde jsme se prostě museli dohodnout, 

Interaktivní model oltáře z kostela Nanebev-
zetí Panny Marie od Johanna Hoffmana. 
Díky podsvětlení si můžete zvýraznit klíčové 
postavy a motivy celého díla.

Interaktivní je také množství exponátů umístěných v zásuvkách. 
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protože moje silná stránka jsou písem-
né informace a Táňa se výborně vyzná v 
hmotných pramenech. 
T: Co se týče té hádkové metody, tak často 
přerostlo ve vtip a hašteření. A taky, téměř 
vždy byla na mé straně, jelikož v téměř 
mužském týmu musíte jako žena uplatňo-
vat autokratické metody.(směje se)

Jak moc bylo složité záměr nové stálé expo-
zice prosadit u zřizovatele?

P: No, to byla asi jedna ze stěžejních otázek. 
Věděli jsme sice, že ve strategickém plánu 
je napsáno, že na stálou expozici dá město 
10 000 000Kč, ale byly na místě pochyb-
nosti, že by k tomu skutečně došlo. Bylo 
nutné město přesvědčit, že to zvládneme. 
Ještě před grantem z Ministerstva kultury 
ČR jsme sáhli na grant z Jihočeského kra-
je, kde nám přiklepli jen 20% požadované 
částky. Zklamalo nás to, ale řekli jsme si, že 
budeme dělat po malých krůčcích.
Během demontáže staré stálé expozice, 
která odkazovala jen na měšťanský život a 
řemesla druhé poloviny 19. stol., se objevi-
ly námitky, že muzeum již stálou expozici 
má, a proto jsme si byli vědomi, že naše 
první část musí být dokonalá. 
Na naše dílo se před otevřením přišli po-
dívat sami zastupitelé, resp. paní starostka 
Kateřina Malečková a pan místostarosta 
Pavel Ounický, kterým se dílo natolik zalí-
bilo, že přislíbili pokrytí 30% na další rok. 
T: Jak řekl Petr, ono je vždycky těžké pře-
svědčit investora o tom, že jste schopni to 
zvládnout. Navíc, když k tomu připočtete, 
že jsme byli bez předchozích zkušeností s 
budováním stálé expozice a navíc „nápla-
vy“, které s Blatnou neměli cokoliv společ-
ného 
(jak jsme se několikrát dozvěděli od veřej-
nosti), tak ne vždy bylo na růžích ustláno. 
Proto jsme rádi, že veřejnost i zastupitel-
stvo po první etapě pochopilo, že to mys-
líme dobře, a že chceme vybudovat něco, 
co bude mít dalekosáhlé přesahy a navrátí 
lidem hrdost na vlastní dějiny.

Jaké konkrétní finanční zdroje jste nakonec 
využili a kdo je sháněl?

P: Rád bych řekl, jak jsem vypisoval gran-
ty a vyplňoval formuláře, ale popravdě za 
vše může Táňa. Ona vyplnila první grant z 
Jihočeského kraje, i z MK ČR. Já tam jen 
dopsal pár vět a předělal ideový návrh a 
případné plány. 
T: Jak již bylo řečeno, velký dík, patří Mini-
sterstvu kultury (MK) za to, že nám věřilo 
a věří. Mohu říct, že jsme takoví průkopní-
ci, jelikož financování malých městských 
muzeí je v dnešní době téměř nulové. Pe-
níze a granty se vypisují na státní a krajská 
muzea, ale na městská a obecní nikoli. S 
naším odvážným projektem jsme přišli na 
MK a oni nám už třikrát uvěřili a doufám, 
že uvěří i počtvrté – pro poslední IV. etapu 
expozice. Loni jsme dostali druhou největší 
dotaci v programu, o 30 tisíc nás předběhl 
Strahovský klášter v Praze.
A poděkování za podporu samozřejmě pa-
tří také zastupitelstvu města a domovské 

organizaci. Ani bez nich by projekt nebylo 
možné dotáhnout do stávající podoby.

Čím má být nová expozice (nejen) Blateňá-
kům přínosná, objevná. Co by z ní mohli na-
sát, dovědět se o svém městě?

P:To bychom se mohli podobně ptát, k 
čemu má být lidem historie nebo muze-
um samotné. Paměť je prvkem osobnosti, 
který nás formuje a utváří celou osobnost. 
Pokud mluvíme o kolektivní paměti, jako v 
případě města Blatná, dostáváme se úpl-
ně do jiných rovin. Ovlivňováním kolektiv-
ní paměti města lze nabudit oprávněnou 
hrdost na svůj region, a tudíž i lidé se zde 
vracejí.
Zjednodušeně by měla být pro Blateňáky 
atrakcí, kam si rádi ve volné chvíli zajdou a 
hravou formou se poučí o své minulosti a 
staleté kultuře, která formovala toto dané 
místo. 
Není to ovšem jen pro lokální obyvatel-
stvo, ale i pro turisty, kteří zavítají do mu-
zea. Pokud navštíví naše muzeum, dozví 
se touto popularizační formou o bohatých 
dějinách města a utkví jim Blatná v paměti 
jako město Jana Böhma, kytar RESONET, 
ševců nebo jen Lva z Rožmitálu. Věříme, 
že by se muzea měla vřadit do Pop Histo-
ry, která ovšem nemusí snižovat na kvalitě 
informací předávaných odlišnou formou. 
T: Petr asi vše vyjádřil. Budu velmi ráda, 
když bude sloužit svému účelu a bude jed-
ním z cílů místních i turistů při objevování 
krás Blatenska a okolí.

Kdy se návštěvníci mohou těšit na finální po-
dobu celého projektu?

P: Rád bych řekl, že na jaře v roce 2020, 
avšak to závisí na schválení grantu v letoš-
ním roce, což se dozvíme asi až v červenci. 
V další fázi bychom rádi zpřístupnili expo-
zici i cizincům a slabozrakým, a to pomocí 
náslechového zařízení. Také recepce bude 
předělána na mapu Blatenska a samozřej-
mě i letos máme v rukávu pár překvapení, 
která bych ale teď nerad prozrazoval. 
Taky nás neustále napadají nová a nová 
vylepšení. Obdobně jako učebnice se po-
skytují zdarma ze zásob školy, mluvím-li o 
základních školách, tak i my bychom takto 
chtěli zpřístupnit stálou pro školy zdar-
ma. Ke každému období by byly vytvořeny 
programy s odkazy na Blatnou, kde by se 
žáci mohli seznámit s událostmi, v nichž se 
promítlo světové dění.
T: Přesně tak, konec je plánován na jaro 
2020. Jak řekl již Petr, plánů je ale stále 
dost. A to hlavně ke školní edukaci. My-
slím, že je tam stále spousta prostoru ke 
zlepšování a zdokonalování se. 

Poslední má otázka – co si přejete, aby si ná-
vštěvníci z expozice odnesli?

P: Vlastně cokoliv, vyjma vystavených ex-
ponátů. (směje se)Ne, hlavně zkušenost, 
že muzeum nemusí být jen prostor plný 
zaprášených artefaktů, ale že sami mohou 
v muzeu něco objevit. V závěru bych řekl, 
že opravdu u nás v expozici platí heslo: 
„Dotýkat se je nutné, neboť kdo neotevře, 
neobjeví.“

T: Jak již Jan Ámos Komenský pravil „ško-
la horu“, tak doufám, že alespoň částečně 
bude „muzeum hrou“. Že si návštěvníci od-
nesou příjemně strávený čas, který využili 
se svou rodinou a přáteli a možná někdy 
dávno, kdy si vzpomenou, že vlastně někdy 
již stavěli lomený gotický oblouk, tak to 
bylo v malém městečku v jižních Čechách 
s krásným vodním zámkem.

Michaela Sikorová

PODĚKOVÁNÍ
CKV Blatná děkuje všem partnerům, kteří 
podpořili 3. reprezentační ples města Blatná. 
Poděkování patří jmenovitě následujícím:

Autoškola Řezáč, Blatenská ryba, Blaten-
ské strojírny, Café Grande, Cestovní kan-
celář AMICA, Domov pro seniory Blatná, 
Drogerie Drnek, Dudák – pivovar Strako-
nice, Dura Blatná, Elektro Němcová, Ex-
pert Elektro, Hospoda Na Vinici, Hospoda 
U Datla, Italská móda, Svět dětí a sportu, 
Jihočeský kraj, Kadeřnický salón Hana Vrb-
ská, Kadeřnický salón Iva Vítková, Kabike 
sport, Kavárna Železářství U Šulců, Kavár-
na V Podzámčí, Klenot M a M, Konet, Kvě-
tinářství Šourková, Květinářství Kopretina, 
Leifheit, Lékárna Alphega, Lékárna Arnika, 
LiquiB – zámecký lihovar, MAKO foto, U 
Terezky, Autotec, MYO Studio, Oh My Deer 
Café, Papírnictví Tomášková, Pavel Sedlá-
ček, Prádlo Cihlová Drahomíra, Restaurace 
Beránek, Restaurace Sokolovna, Rozma-
rýna, Rybářské potřeby, Řeznictví Rabbit, 
Siko koupelny, Sporknet, Stavebniny Albín 
Veselý, Stavebniny Pod rybníkem Pustý, 
Šesták František, Tescoma, Tesková Veroni-
ka, Tesla Blatná, Textil Pod věží, U Mlsouna, 
Universal, V. Šornová – papírnictví, hračky, 
Vinotéka Náměstí Míru, Zámek Blatná, Ze-
mědělství Blatná, Zverex Milotová.

BLATNÁ OPĚT (ZA)TANČÍ
V pondělí 29. 4. se v Blatné opět připojí-
me k oslavě mezinárodního dne tance. V 
tento den se na náměstí J. A. Komenského 
budete moci seznámit minimálně s šesti-
cí tanečních stylů, které představí zkušení 
lektoři a lektorky. Jako hlavní hvězda bla-
tenského tančení se představí veleúspěšný 
soutěžní tanečník Marek Dědík, který je 
mnohanásobný medailista z mistrovství 
ČR, SR, regionu střední Evropy, či účastník 
finále světového poháru v latinskoameric-
kých tancích. Většina jej však pozná přede-
vším z populární taneční soutěže StarDan-
ce vysílané v České televizi. Marek Dědík 
povede lekci latinskoamerických tanců a 
rovněž povede speciální choreografii „Blat-
ná tančí“, kterou si budou moci zatančit 
všichni, kteří v pondělí na akci dorazí.
Náměstí J. A. Komenského bude v tento 
den „rozděleno“ na dvě hlavní části. První 
bude prostor s jevištěm, kde se postupně 
od 13:30 vystřídají lektoři lekcí klasického 
baletu, freestyle hip hopu, latinskoame-
rických tanců, předvedou se nejrůznější 
taneční styly a Marek Dědík odtud bude 
vyučovat společnou choreografii. Druhým 
místem bude improvizovaný tréninkový 
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prostor, kde proběhnou ukázky tanců, spe-
ciálních rozcviček i předvedení tanečního 
tréninku.
Tak jako každý rok bude součástí MDT i 
flashmob (společná choreografie, která se 
tančí v jeden den na mnoha místech ČR). 
Nácvik proběhne v pátek 12. 4. od 17:00 a 
sobotu 27. 4. od 14:00 ve velkém sále KCAŽ.
V případě nepříznivého počasí se akce 
neruší, lekce proběhnou ve velkém sále 
KCAŽ.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
CKV Blatná nabízí možnost brigádnické 
práce na recepci v Městském muzeu Blat-
ná. Bližší informace na t.č. 604 723 646, 
nebo na e-mailu kalousova@ckvb.cz.

TĚŠTE SE HODNĚ!
Vážení a milí, dovolte nám touto cestou 
upozornit na nejvýznamnější akce, které v 
první polovině letošního roku oživí/oživily 
kulturní program v našem městě. 
V rámci koncertů KPH jste měli již počátkem 
ledna možnost slyšet jedny z nejlepších 
jazzmanů České republiky. Basista Franti-
šek Uhlíř přivezl do Blatné svého dlouhole-
tého spoluhráče, bubeníka Jaromíra Heleši-
ce a spolu s klavíristou Standou Máchou a 
špičkovým saxofonistou britského původu 
Andy Schofieldem naprosto ohromili publi-
kum ve Starém paláci zámku Blatná. 

SMETANOVO TRIO
Další možnost vidět a vyslechnout opravdu 
špičkové hudebníky budete mít již v úterý 
16. dubna, kdy na zámku Blatná vystoupí 
Smetanovo trio s programem „Pocta svě-
tovým mistrům“. Smetanovo trio je komor-
ní soubor, jehož vznik sahá až do roku 1934 
k významnému českému klavíristovi Jose-
fu Páleníčkovi. Smetanovo trio působící v 
současnosti ve složení Jan Páleníček (vio-
loncello), Jitka Čechová (klavír) a Radim 

Klesla (housle) je dlouhodobě oceňováno 
nejen u nás ale především v zahraničí. 
Dvakrát oceněni v BBC MUSIC MAGAZINE 
AWARDS, 4x CD měsíce rovněž u tohoto ti-
tulu, z Francie dvakrát oceněni v prestižní 
soutěži Diapason d´Or, CD týdne u Sunday 
Times a další. Vstupné je symbolických 150 
Kč a 100 Kč pro seniory a studenty.

JAZZ DAY
Fantastickým zážitkem bude rovněž letoš-
ní ročník minifestivalu JAZZ DAY, který pro-
běhne 7. a 8. května na zámku Blatná. 7. 5. 
budete moci nasát divoký taneční rytmus 
v rámci swingové tančírny pod vedením 
tanečníků z uskupení Swing Busters. Tuto 
lekci doplní poté tančírna za doprovodu 
Swing Tria Avalon. Ve středu 8. 5. přijde 
to hlavní. Po tradičním průvodu městem 
a slavnostním připomenutí konce II. svě-
tové války u budovy sokolovny začne ve 
14:00 na nádvoří zámku Blatná hlavní 
program Jazz Daye. Odpoledne otevře vý-
borný studentský big band Z.U.B.B., na něj 
naváže uskupení Hlasoplet, které formou 

a capella (tedy bez hudebního doprovodu) 
prezentuje populární i méně známé písně. 
Přípravu na velké finále obstará velký big 
band. Magnum Big Band je dvacetičlenný 
soubor, který vás zaručeně zvedne ze se-
dadla. Vrcholem letošního programu však 
bude legenda. Legenda zářící od zlatých 
šedesátých až doteď, paní Eva Pilarová. 
Vstupné v předprodeji bude za 250/200 Kč 
a na místě 300/250 Kč. Neváhejte, vstu-
penka na samostatné vystoupení Evy Pi-

larové se při jiných příležitostech pohybuje 
podstatně výše.

JIHOČESKÉ KLAVÍRNÍ KURZY
Tak jako v letech předešlých rozezní na 
přelomu června a července Blatnou kla-
víry. Po třináct dní budete moci slýchat z 
oken několika místních budov osazených 
klavírem pilné cvičení frekventantů JKK i 
jejich lektorů. Ozdobou letošního ročníku 
však bude koncert plánovaný na 30. 6. na 
nádvoří zámku Blatná. Benefiční koncert 
na podporu nadace profesora Pavla Pafka, 
který bude samozřejmě přítomen, ozdobí 
svými výkony klavírista Miroslav Sekera, 
houslista Roman Patočka a mezzosopra-
nistka Dagmar Pecková. Pět dalších kon-
certů a semináře skvělých lektorů přístup-
né veřejnosti jsou již samozřejmostí.

BUTY
A jako třešnička na dortu vystoupí v pátek 
26. července na zimním stadionu legen-
dární kapela BUTY.

My už se moc těšíme…

BUTY
26/7/2019

Marek Dědík a jeho partnerky v soutěži 
StarDance

 Těšte se
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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 

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.

Muž svobodný, nekuřák bez závazků. Práce zručný, 
milovník přírody, pěší turistika, kratší či delší procházky, 
občas kolo. Hledá milou ženu na seznámení a na společné 

trávení volného času. Při vzájemných sympatiích bych 
uvítal vážnější vztah, mít děti a společně užívat života. 
Krásný den Petr 37 let hnědé vlasy a oči 181 cm 88 kilo. 

Těším se na odpovědi. Můj tel. 724 369 821 

nekuřák bez zz z z zázázázázázázázázázázázázzzzzávavvvvvvvvvvvv zků
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port
Skaličany vs. Buzice aneb 
další díl sportovního 
víceboje zahájen

Před časem byla obnovena tradice spor-
tovních klání mezi sousedními obcemi Buzice 
a Skaličany. Postupně se sportovní disciplíny 
rozrůstají na mnoho sportů, které každoročně 
zahajují hokejová střetnutí. Letošní počasí 
určitou dobu nahrávalo možnosti utkání 
v podobě Winter klasik pod širým nebem, ten-
tokrát plánovaným na rybníce Závist ve Ska-
ličanech, nicméně soupeři nedali dohromady 
potřebnou soupisku a tak hybatel buzického 
sportovního dění Dan Málek nelenil a zorga-
nizoval autobusový výjezd na zimní stadion 
do Sušice, kde proběhlo střetnutí hokejových 
nadšenců zmíněných obcí. Aby toho nebylo 
málo, tak v rámci tohoto zájezdu dostaly 
příležitost i maminky s dětmi a mohli si buď 

zabruslit, nebo navštívit sousední aquapark. 
Této možnosti využilo několik účastníků zá-
jezdu a autobus byl v podstatě zaplněn. Jelikož 
měl tento zájezd úspěch, podařilo se hned 
na další víkend zajistit volný termín na další 
utkání, tentokrát na zimáku ve Strakonicích, 
a to mělo další zajímavý rozměr, neboť každá 
ze soupeřících stran měla k dispozici gólma-
ny v „plné polní“. Strakonický zápas měl 
následně dohru ve formě malého „brífi ngu“ 
v hospodě U Čiláka v Buzicích, kde místní 
gurmáni připravili fantastické pohoštění. 
Výsledek hokejových utkání nebyl až tak 
důležitý, neboť v této hektické době zvítězila 
myšlenka jisté sounáležitosti a sousedské 
soudržnosti, kamarádský přístup přebil pří-
padné vyhraněné názory na rivalitu a dobrý 
duch zvítězil. Snad jen pro doplnění je nutné 
zmínit výsledek, kdy ze Sušice odjel vítězně 
tým Skaličan v poměru 19:12 a ze Strakonic 
smíšený tým Skaličan a Blatné v poměru 7:2. 
Čest poraženým, sláva vítězům a někdy příště 
zase na dalším sportovním kolbišti ahoj!

Text Václav Cheníček, 
foto Michaela Slezáková

Strakonice - duben 2019

Sušice - duben 2019

Muži „A“ Blatná-Osek 1:2 (0:1) Motyka (p)

Muži „B“ Lom-Blatná 3:0 (2:0)

Ženy Blatná-Třeboň 0:5 (0:2)

Žáci st. Blatná-Jindř.Hradec O:2(0:1)

Žáci ml. Blatná-Jindř.Hradec 5:3(2:2) Kostohryzová a Chora 2X
Hovorka

Minulé kolo:
Muži „A“ Milevsko-Blatná 7:1 (4:0) Křivanec

Sobota 30. 3. 2019 - TJ BLATNÁ – VODŇANY (DOROST) STARŠÍ 9 HOD, MLADŠÍ 11:15 HOD. 
  -  TJ BLATNÁ – KAPLICE  (ŽENY)  15 HODIN
NEDĚLE 31. 3. 2019 -  TJ BLATNÁ ,,B! – KATOVICE ,,B“ (MUŽI) 15 HODIN

Poslední fotbalové výsledky

Novinky z TC Vitality Březnice z.s.
Stejně jako v minulých letech, tak i v tom 

letošním, se v TC Vitality Březnice z.s. vše 
s předstihem připravuje na blížící se letní 
tenisovou sezónu.

S prvním jarním sluníčkem přichází u všech 
tenistů, rekreačních i závodních, velká chuť si 
znovu zahrát na „vońavé“ antuce. Již koncem 
dubna se rozběhnou tradiční soutěže smíšených 
družstev, ve kterých budou klub a město Březnici 
reprezentovat hráči a hráčky všech věkových 
kategorií-  minitenis, babytenis, mladší žactvo, 
starší žactvo, dorost a dospělí.

Rostoucí zájem o hraní tenisu se projevuje 
také ve velikosti členské základny, která mo-
mentálně dosahuje výše 219 členů, z nichž je 
117 dětí a mlá-
dežníků.

Vrcholem let-
ní sezóny jsou 
letní prázdniny, 
b ě h e m  n i c h ž 
bude kapacita 
našeho zařízení 
téměř 100% vytí-
žena a proběhnou 
zde různé spor-
tovní a tenisové 
kempy a turnaje.

Také Teniso-
vá škola Jiřího 

Veselého, která s klubem dlouhodobě spo-
lupracuje, neustále rozšiřuje svoji činnost 
a hledá nové talenty. Pro všechny nové 
zájemce o pravidelný kvalifi kovaný tenisový 
trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, se 
koná v neděli 31.03. 2019 od 16.00 do 18.00 
hodin v naší tenisové hale NÁBOR DO TE-
NISOVÉ ŠKOLY.

Závěrem bych chtěl všem našim členům 
popřát úspěšnou letní tenisovou sezónu 
a hodně radosti a pohody nejen na dvorci, ale 
i v osobním životě.

Stanislav Veselý
TC Vitality Březnice z.s.

místopředseda a manažer klubu     
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Oblastní charita Strakonice 
hledá pracovníka na pozici: 

 
 pracovník v sociálních službách pro pečovatelskou službu
(Pomoc osobám v domácnostech s poskytnutím a podáním 
stravy, s hygienou, úklidem,  umožnění sociálních kontaktů 
a zájmových činností, doprava, doprovod atd.)

Požadujeme:
Bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, empatie, 
komunikační schopnosti. Praktikující věřící výhodou.

Vzdělání: Minimálně vyučen, kurz pracovníka v sociálních 
službách (lze absolvovat dodatečně)

Pracovní doba: nerovnoměrná 
Úvazek: 30 hod/týdně
Plat: nástupní mzda 12 375,- Kč

Místo výkonu práce: Blatná a okolí

Nabízené výhody: stravenky, týden dovolené navíc

Nástup možný ihned.

Bližší informace k nabízené pracovní pozici:
na tel.: 380 830 305, 777 808 985 (pí. Mašková)
Kontaktní kancelář: Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Životopisy zasílejte na email: marie.maskova@strakonice.
charita.cz 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Obec Hajany Vás zve na besedu s Emilem Kintzlem 

 

Zmizelá Šumava – pokračování 

 
 

Kdy : v sobotu  6. dubna  2019 od 18.00 hod 

Kde: Obecní úřad v Hajanech, sál v 1. patře 
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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 

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky naše-
ho chovu typu Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell-
-typu Araukana. Stáří 14-19 týdnů,
cena 159 -209,- Kč/ks.

Prodej: 9. dubna, 20. května 
a 18. června 2019

Blatná - u rest. Na myslivně - v 12.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle po-
ptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz 

Přijmeme  

Skladníka (i důchodce)
        pro prodejnu JIP Blatná

     tel. 725 119 505

HUDBA
o jednom nebo dvou lidech 

Vám nabízí své služby 
(svatby, srazy, narozeniny 

a jiné příležitosti). V případě 
zájmu zavolejte a domluví-
me se velmi levně na pro-

dukci.

Kontakt: tel.: 702 023 220

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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výroba prošívaných přikrývek

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

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

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

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

VÝHODNÉ CENY

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský



Na fi lm do kavárny: Gran Torino
„Gran Torino je americký fi lm režiséra Clinta Eastwooda z roku 2008. Příběh 
vypráví o Waltu Kowalskim, ovdovělém veteránovi z korejské války, který se 
odcizil své rodině a je naštvaný na celý svět. Eastwood se po čtyřech letech 
od natočení Million Dollar Baby vrací do fi lmu opět jako herec. Prohlásil však, 
že se jedná o poslední fi lm, v němž bude hrát.“ (Wikipedia).

V kinech právě běží fi lm Pašerák, který dokazuje, že to tak úplně nevyšlo 
a Clint to nehodlá ani ve svých 88 letech zabalit. Dost možná v roce 2027 
natočí další poslední fi lm. Ale i kdyby už nikdy ani nepřičichl k fi lmu a odešel 
do důchodu, byl by to důchod zasloužený. Kromě desítek rolí nezaměnitelných 
málomluvných drsňáků totiž stvořil právě Gran Torino – fi lm, který nedostal 
žádného Oscara, přestože jich podle kritiků i fi lmových fanoušků měl dostat 
alespoň pět. Film, který je podle uživatelů serveru ČSFD osmnáctým nejlepším 
fi lmem vůbec. Film, který by sám o sobě stačil k tomu, aby se z Clinta East-
wooda stala nesmrtelná legenda.

Na kavárenské kino přijďte v neděli 7.4.  v 19:00 do Kulturní kavárny 
Železářství U Šulců.

Karel Plachý

Renesance MDŽ ve Škvořeticích
Účast předčila očekávání, špendlík by 
nepropadl.

Škvořetice - Oslavy Mezinárodního 
dne žen v režii JZD, Osvětové besedy 
a národního výboru bývaly před rokem 
1989 v obci Škvořetice široko daleko 
vyhlášené. Za bohatě prostřené stoly 
na velkém sále tamního kulturního domu 
usedalo 8. března i více než dvě stě žen 
a dívek. „ Bylo to velice krásné a dojem-
né,“ vzpomíná na tyto sváteční akce 
někdejší správce kulturního domu a člen 
Osvětové besedy František Vošahlík, „ 
Pro oslavenkyně byl zajištěn bezplatný 
svoz autobusy a celodenní program 
s bohatým občerstvením, živou hud-
bou i kulturním programem. Já osobně 
nikdy neviděl na tomto svátku nic ko-
munistického. Že ho tehdejší režim 
zneužil ke své propagaci, byla a je jiná 
věc!“ Pravdivost jeho slov potvrzuje 
i fakt, že většina obcí a měst se po ob-
dobí určité zdrženlivosti k oslavám 
MDŽ zase vrátila. Někteří osvícení 
starostové a primátoři od nich nikdy 
neustoupili.

Oslavy Mezinárodního dne žen 
ve Škvořeticích byly postupem času 
přesunuty z velkého sálu kulturního domu 
na sál malý v prvním patře. To proto, že 
počet účastnivších se žen a dívek rapidně 
poklesl. Letošní oslava MDŽ však byla 
přelomová a možná se blýská na lepší 
časy. Snad bude možno hovořit o „ rene-
sanci“ kdysi tak populárního svátku 
ve Škvořeticích. Oproti loňskému roku 
se do malého sálu dostavil dvojnásobek 
zástupkyň „ něžného pohlaví“- téměř sed-
mdesát! Špendlík by nepropadl! Pořadatelé 
byli překvapeni- samozřejmě příjemně. 
Vřele byly uvítány i pánské doprovody.

Za Obecní úřad Škvořetice promluvili 
k přítomným starosta Jaroslav Chlanda, 
místostarosta František Kraml a zastu-
pitel Vojtěch Rosina. Zároveň obdarovali 
každou ženu a dívku hezkou květinou. 
Pak už následovala volná zábava s vyni-
kající hudbou pana Koubka z Blatné. 
Veškeré občerstvení bylo na účet obce. Při 
tak velkém počtu hostů se měl co ohánět 
nájemce kulturního domu Jiří Hrabě, ale 
s pomocí obecního zaměstnance Josefa 
Hory to jako vždycky zvládl bravurně 

a naprosto dokonale.
Pravidelnými návštěvníky MDŽ 

ve Škvořeticích jsou už dlouhá léta manželé 
Růžena a Jiří Valachovi, kteří se sem 
přistěhovali z Prahy v roce 1999 strávit zde 
příjemný společný podzim života. Jak oni 
vzpomínají na svátek žen za minulé éry? 
„ U nás v Praze- Strašnicích se tahle tra-
dice dodržovala poctivě a se vší parádou. 
Faktem je, že to řádně slavily i mužské 
protějšky, které byly už od rána- slušně 
řečeno- „ pod obraz“, směje se Jiří Valach 
při veselé procházce těmito údobími, „ 
Od dvou hodin odpoledne byl tamní kul-

turní dům vyhrazen všem zaměstnankyním 
i zaměstnancům našeho podniku. Při té 
příležitosti se také veřejně oceňovaly 
nejlepší pracovnice. Ženy byly obda-
rovány hezkými pozornostmi, podával se 
štědrý oběd a neméně štědrá večeře, stoly 
se jen prohýbaly pod jídlem a nápoji všeho 
druhu. K tanci i poslechu hrála obrovská 
kapela a dokonce tam vystupovaly takové 
osobnosti jako třeba Josef Zíma, Milan 
Chladil, Yvetta Simonová a jiní. Celá 
ta sláva se nemohla pochopitelně obejít 
bez květnatých projevů ředitele podniku, 
předsedy ROH a dalších funkcionářů. Jo, 

to už snad ani není pravda!,“ posteskne 
si vzápětí.

To všechno prý vzalo za své 
po roce 1989. „ Potom nás už na datum 
našeho svátku vzali vedoucí oddělení 
do společenských místností, předali 
nám symbolickou kytičku, koupili 
zákusek a uvařili kávu. S velkými 
akcemi byl konec,“ říká Růžena Vala-
chová, která sama byla vyhodnocena 
v minulosti jako vzorná pracovnice 
a obdarována dekou „ Larisou“.

Manželé Valachovi kupodivu 
doma MDŽ nikterak neslaví. „ My si 
to užijeme až tady se sousedy,“ uvádí 

unissono. Oba potěšila tak velká letošní 
návštěvnost: „ Konečně se tu sešlo to-
lik lidí, kolik si tahle vesnice zaslouží. 
Jen si oba přejeme, aby stejně početnou 
návštěvnost mělo i setkání důchodců. 
Soudíme, že když to pro nás, občany, za-
stupitelé uspořádají a hezky nás pozvou, 
tak je slušnost minimálně přijít.“

A že tu byla společnost dobrá a nála-
da výborná dokazuje i skutečnost, že se 
končilo skoro až v jednu hodinu ráno. 
Takže jen houšť a větší kapky!

 Vladimír Šavrda 

Z letošní oslavy MDŽ ve Škvořeticích se odcházelo těžko



Výnos z letošního lnářského masopustu poputuje na charitativní 
konto „Víčka pro Terezku“

Lnáře - Letošní lnářský masopust 
se od těch předchozích v jednom směru 
výrazně lišil. Jeho účastníci se rozhodli 
fi nanční výnos z této akce, který nebyl 
vůbec zanedbatelný / činil několik tisíc 
korun /, věnovat do charitativního pro-
jektu „Víčka pro Terezku“. To nejlépe 
vypovídá o tom, že lidé ve Lnářích mají 
srdce na pravém místě. 

Samotný 17. ročník obnoveného 
lnářského masopustu byl jako vždycky 
velmi vřelý a veselý, dýchal fantazií 
a nápaditostí. V den D se před hostincem 
„Přístav“ shromáždilo přesně 48 masek 
plus tříčlenné hudební těleso „Minimax“. 

„Kluci z téhle kapely nás doprovází při 
průvodu obcí už deset let,“ poznamenává 
předseda Sokolu Lnáře a „hybná páka“ 
společenského dění v obci Václav Krejčí, 
„Mají perfektní disciplínu- nikdy se neopi-
jou! Stráví s námi pravidelně dvanáct 
hodin v kuse, protože nám hrají i večer 
na taneční zábavě, která je zlatým hřebem 
masopustního svátku a která se i letos 
skvěle vydařila!“, libuje si dobrosrdečný 
činovník, který jde vždycky při práci 
i zábavě příkladem.

On sám se odebral letos domů z ma-
sopustního večerního „mejdla“ až před 
jednou hodinou ranní následujícího dne. 
To prý vůbec nebylo „v plánu“: „Jsem 
už přece jen starší člověk a čtyři hodiny 
chůze s maškarami po obci mně příšerně 
unavily. Jenže navzdory předsevzetí, že 
na „Přístavu“ všechno vyplatím a hned 
zamířím tam, kde už to znám / smích 
/, jsem se nechal strhnout všeobecným 
nadšením a taky si „zapařil“. On to každý 
někdy potřebuje,“ nechává se slyšet Vá-

clav Krejčí.
Letošní průvod maškar byl specifi cký 

také tím, že si v něm „střihly“ hlavní roli 
tzv. týmové masky. Nešlo přehlédnout 
zejména půvabnou šmoulí rodinku. 
Upozornily však na sebe také jeptišky, 
uklízečky, peřiny, myši, Křemílek 
s Vochomůrkou, vodníci, zdařilé kopie 
hrdinů kultovní americké komedie „Flin-
stounovi“ a pak v neposlední řadě parta 
z večerníčku „Mach a Šebestová“. „Z ta-
kových 90% šlo o domácí výrobu masek 
a kostýmů,“ upozorňuje Václav Krejčí. 
Na lidové trachtaci nemohl chybět a taky 
nechyběl nový lnářský starosta ing. Jo-

sef Honz z blízkých Zahorčic. Ten šel 
za pankáče. Vzal sebou také celou rodinu.

Sám Václav Krejčí prý většinou 
u příležitosti masopustního veselí „mění 
pohlaví“. No, ale jen co se týče garderoby 
a paruky. „Já z toho žádnou vědu nedělám. 
Navlíknu se do hadrů, které mám po ruce. 
Jde přece hlavně o to zamknout za sebou 
na sedm západů všechny starosti a problé-
my a bavit se,“ klade důraz na tuto jedno-
duchou životní fi lozofi i pohodář každým 
coulem.

Ve Lnářích jsou maškary rok co 
rok místními obyvateli srdečně vítány 
a štědře pohoštěny. Málokteré dveře 
zůstanou v den obdoby francouzského 
„svátku bláznů“ na lnářské půdě zavřené 
a vždycky je pro to pádný důvod. „Skoro 
mám dojem, že s námi lidé sympatizují 
čím dál tím víc,“ říká viditelně dojatý Vá-
clav Krejčí, který chápe masopust i jiné 
tradice jako srdeční záležitost. Důkazem 
jsou i hotové hory sladkých a slaných 
pochoutek a potoky nápojů všeho druhu, 

které u jednotlivých stavení putují do útrob 
masek. „Rád bych lnářským lidem srdečně 
poděkoval za tu výjimečnou pohostinnost, 
kterou nám pravidelně prokazují. Starají 
se o nás jako o vlastní. V naší obci vládne 
duch vlídnosti a úcty k tradicím předků,“ 
skládá hold všem spoluobčanům předseda 
Sokola Lnáře. Další poděkování směřuje 
ke lnářské restauraci „Na Panské“. Její osa-
zenstvo a majitelé mají masopustní rej moc 
rádi a má u nich vždycky dveře otevřené. 
A nejen dveře. „Letos u příležitosti maso-
pustu udělali zabijačku a navíc jsme měli 
všechno pití zadarmo,“ zdůrazňuje Václav 
Krejčí. Třetí dík letí na Obecní úřad Lnáře. 
„Vedení obce zaplatilo ze svého rozpočtu 
náklady, spojené s hudbou na celý maso-
pust. Toho si moc ceníme,“ hřeje pocit 
solidarity z nejvyšších komunálních pa-
ter uznávaného ředitele lnářského maso-
pustu. Václav Krejčí nešetří uznáním ani 
na adresu samotných účastníků průvodu: 
„Samozřejmě i jim náleží poděkování. 
Jdou potěšit své sousedy a známé 
za každého počasí, na úkor osobního po-
hodlí. Ono to není jen o tom vyhodit si 
z kopýtka,“ říká.

Tradice lnářských masopustů byla 
obnovena roku 2003 po jedenácti letech 
absence. „A to vlastně zásluhou paní Jitky 
Hlavsové. Ona navrhla zmíněného roku 
na výborové schůzi Sokola oživit lidové 
tradice. A pak už to šlo ráz na ráz. Vedle 
masopustu šlo ještě o pálení čarodějnic, 
lampiónový průvod, mikulášskou nadí-
lku…,“ vypočítává Václav Krejčí.

Úspěch masopustních rejů ve Lnářích 
je pobídkou a motivací do dalších let. „My 
vlastně ihned po zklidnění rozčeřených 
vod uděláme jako Sokol takové malé 
referendum o roku příštím. A zatím se 
vždycky řeklo dalšímu masopustu jasné 
„ano“. Takže se taky hned zamluví muzi-
ka. Člověk musí pořád plánovat- kdo 
nic neplánuje, jako by nebyl. A plánovat 
příjemné věci prospívá duši, mysli i tělu,“ 
svěřuje se se svými vnitřními pochody 
muž, bez kterého by masopust ve Lnářích 
chutnal jako přesolený pudink.

Tak jako zná klasik křišťálovou 
studánku, znají lnářští místo, kam mohou 
zajít při masopustu až dovnitř stavení. 
Co mohou- musí. Tak si to přeje vlast-
ník. Letos zde padlo „za vlast“ deset litrů 
svařeného vína a děti zde vypily nezměrné 
množství výborného čaje.

Vedle restaurace „Na Panské“ tak 
jde o další „zemi masopustu více než 
zaslíbenou“. Soukromí se zde nabízí jako 
na dlani. A to je velká důvěra a velké gesto 
vůči těm, co nesou dál pochodeň svých 
otců a dědů.                     

 Vladimír Šavrda 

Příznivce Masopustu ve Lnářích neodradilo ani špatné počasí



Jak si v Chlumu užívali první čtvrtletí roku 2019 aneb Morče 
v tombole a ABBA na návsi

Chlum - Příjemné vzrůšo si v obci Chlum u Blatné užily v prv-
ní dekádě roku 2019 všechny generace. Obecní úřad totiž ve svém 
programu i rozpočtu na nikoho z místní komunity nezapomíná. 
Stejně tak nezapomíná na společenské tradice, bez kterých by ži-
vot v mateřské vesnici byl o poznání šedivější a smutnější.

Jako první si na své přišly děti a mládež. Patro kulturního 
domu v Chlumu se o jejich maškarním karnevalu během hezké 
únorové soboty potěrem jen hemžilo. Sjelo a sešlo se jich tam bez-
mála devadesát. „Naše dětské maškarní bály jsou hojně navštěvo-
vané- což o to. Tentokrát jsme byli ale mile překvapeni tak hoj-
ným počtem. Venku bylo jako na jaře a v okolních obcích se také 
konaly dětské karnevaly,“ připouští starosta obce Radim Paulus.

Pro chlapce a děvčata byla připravena opět řada žertovných 
a zajímavých soutěží, včetně legendární stoličkové a tance dvojic 
s balónky mezi čely. Veselé disciplíny pořadatelé obratně kombi-
novali s hudební produkcí z vlastní aparatury, takže dětský „nárů-
dek“ si dosytosti užil i tanečního parketu a nestárnoucích pohád-
kových „pecek“. Program sestavila a role moderátorky se zkušeně 
zhostila kulturní pracovnice obce Chlum Pavla Fousová, pro níž 
práce s dětmi představuje životní poslání. Nebylo divu, že se dro-
botině ani po čtyřech hodinách zábavy nechtělo domů. Chlumské 
akce jsou prostě pojmem.

Velmi oblíbenou součástí chlumských karnevalů jsou tom-
boly, kde lze vyhrát krásné ceny. Tentokrát se mezi nimi našel 
i unikátní exemplář- živé morče! Nechyběly ani chutné a bohatě 
zdobené domácí dorty z dílny Blanky Punčochářové a Marcely 
Šimůnkové, jimiž jsou chlumské tomboly proslulé široko daleko!

O co bylo přívětivější počasí na dětský karneval, o to nevlíd-
nější klimatické podmínky provázely chlumský masopust. I přes-
to vyrazilo na túru po vesnici cca 40 masek. A i přesto trvalo buja-
ré veselí mezi staveními neuvěřitelných šest hodin / 12.00- 18.00 
/. Ani to maškarám nestačilo a svou masopustní pouť ještě pokřtili 

a zapili večerně-nočně-ranním dostaveníčkem v tamní hospůdce. 
„Prošli jsme úplně celou obec, včetně novostaveb. Lidé se na nás 
těšili, nadšeně nás vítali a většina příbytků nás přijala jako své,“ 
okomentoval průběh masopustu starosta Radim Paulus, „Pojali 
jsme vyhánění paní zimy se vším všudy. Takže své místo mělo 
i pohřbení Bakuse.“ Prapůvodně se chtěli chlumští přátelé maso-
pustní tradice spojit i se sousedními Hajany. „Jenže se ukázalo 
jako nereálné během jednoho dne projít dvě obce. Takže nakonec 
si hrajeme každý na svém písečku,“ připomíná pionýrské začátky 
lidové veselice v této končině Radim Paulus.

Pohled na shromáždění masek byl fascinující. Asi největší 
„bombu“ představovala kopie nesmrtelné skupiny ABBA upro-
střed návsi. Velmi zdařilé byly převleky cikánek a nanuků. Velmi 
vděčni byli pořadatelé za klasický masopustní exemplář- medvě-
da. Ten si sebou přivedl i pohádkovou Mášu.

I oslavy MDŽ jsou v obci Chlum nesmírně poutavé a oblíbe-
né. Ani letošek nebyl v tomto ohledu výjimkou. Za bohatě pro-
střené stoly usedlo více jak šedesát žen a dívek. „Jako obvykle je 
obsluhovali muži. Pro tento sváteční den mají křehké polovičky 
plné právo mít ruce v klíně a nechat se rozmazlovat a hýčkat,“ 
pousmívá se starosta Radim Paulus, který spolu s místostarostou 
a dětskými zástupci přicházejícím zástupkyním „něžnější a hezčí 
poloviny lidstva“ předával v ústrety karafi áty. Překvapením odpo-
ledne se stala „bublinková show“. O kulturní program se tradičně 
postaralo místní dětské pásmo pod vedením kulturní pracovnice 
Pavly Fousové. Slzy dojetí oslavenkyním vehnaly do očí jak pís-
ničky, tak veršovánky. 

Zbytek odpoledne a večera se o dobrou pohodu postarala ka-
pela „Z vršku“. „Teď budou na řadě muži a znovu děti. Aby si páni 
tvorstva nemohli stěžovat na diskriminaci, je pro ně naplánován 
výlet do Technického muzea v Praze u příležitosti Mezinárodního 
dne mužů,“ prozrazuje Radim Paulus.                            

 Vladimír Šavrda
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