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Městský úřad Blatná

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
V Blatné dne 10.04.2019
Č.j. MUBL 3897/2019/OSŽU/4

Oznámení
o době a místě konání voleb
Starosta města Blatná podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. Komenského čp.
387, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – ulice:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Příkopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská,
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny,
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G.
Masaryka čp. 1520, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu – ulice:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost – Komunitní centrum
aktivního života, Nádražní čp. 661, Blatná pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady,
Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo,
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov,
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí,
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost – Základní škola J. A.
Komenského, nám. J. A. Komenského čp. 387, Blatná pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti,

náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého,
Topičská , U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, Blatná pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana
Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí,
Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost – Blatná, část Skaličany
čp. 20 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
– městská část: Skaličany
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost – Blatná, část Drahenický
Málkov čp. 41 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu – městská část: Drahenický Málkov
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost – Blatná, část Čekanice
čp. 12 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
– městská část: Čekanice
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost – Blatná, část Blatenka
čp. 9 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu –
městská část: Blatenka, Jindřichovice
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost – Blatná, část Hněvkov
čp. 17 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
– městská část: Hněvkov
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost – Blatná, část Milčice
čp. 10 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
– městská část: Milčice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo
jiného členského státu nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Bc. Kateřina Malečková v. r.
starostka města Blatná

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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NÁŠ TIP NA KVĚTEN : ZAHRADNÍ KERAMIKA

ktuality

MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, DEJŽ NÁM HO
PÁNBÍČEK, ABY NÁM NA POLI VYROSTL CHLEBÍČEK
A je tu zase MÁJ - krásný měsíc plný květů,
plný života! Po téměř měsíčním suchu přišla
i vláha z nebe, aby se rozpukající příroda
mohla plně rozvíjet. Vzduchem se tak linou
neopakovatelné vůně a vše dohromady v nás
navozuje představy ráje. Ale...

Poděkování
Milá malinko, blíží se Den matek,
chci Ti moc poděkovat za obětavost, lásku
a péči s jakou se staráš o svého nemocného manžela a našeho taťku.
Přeji Ti i k Tvým narozeninám hodně
zdraví, síly a všeho co si přeješ.
To Ti ze srdce přeje dcera Václava,
Pavel a Tomáš.

Vzpomínka
Na konci roku 2018 nás opustil blatenský rodák, ochotník, muzikant a veselý
zubní lékař MUDr.Václav Bartoš.
Dne 22.5. 2019 by oslavil 78.narozeniny.
Za celou rodinu, příbuzné a přátele
velký dík za všechno, Vášo!
Sestřenice Emilka

Sádlov 1360, Blatná
přijme pracovníky/brigádníky do výroby
na pozice:

- čalouník
- truhlář
- pomocný dělník
- obsluha CNC stroje
Informace osobně nebo na tel. čísle:
383 412 310, 603 142 319.

SVATÝ FLORIÁN SI JEŠTĚ MŮŽE NASADIT SNĚHOVÝ KLOBOUK (4. 5.)
Konec měsíce dubna i počátek května s sebou
stále ještě nese nebezpečí ranních mrazíků.
NA SVATÉHO KŘÍŽE NALEZENÍ, NEPŘEKVAPÍ OCHLAZENÍ (3. 5.)
MRÁZ, KTERÝ MAMERT, PANKRÁC,
SERVÁC A BONIFÁC ( 11., 12., 13. A 14. 5.)
KUJE, RÁD SE V TYTO DNY DOSTAVUJE.
PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC, STUDENÍ BRATŘI, PŘINESOU CHLADNA, JAK
SE PATŘÍ
TŘI LEDOVÍ BYLI SVATÍ, ALE ČASTO
JSOU NEJVÍCE PROKLATÍ
SVATÁ ŽOFIE JE KUCHAŘKA LEDOVÝCH MUŽŮ A NEZŮSTÁVÁ TOMU NIC
DLUŽNA (15. 5.)
SVATÁ ŽOFIE, NEMÍVÁ V OBLIBĚ
KVĚTY
ŽELEZNÍ MUŽÍ, MRAZÍ, STUDÍ NEBO
JSOU DEŠTIVÍ
SVATÝ JAN Z NEPOMUKU, DRŽÍ LÉTU
PEVNĚ RUKU (16. 5.)
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘÍDĚ J.
P. KOUBKA 3 V MĚSÍCI KVĚTNU
A ČERVNU - PŮJČOVNA LODĚK
Naše prodejna bude v těchto měsících
opět otevřena každou sobotu od 9.00 do 14.00
hod. (někdy i déle) Nabídku budeme dále
obohacovat o různé novinky. Připravujeme
také znovuotevření PŮJČOVNY LODĚK.
Předpokládáme, že bude v provozu již v druhé polovině května. Podmínky pro zapůjčení
loděk uvedeme v příštím čísle.
Podrobnosti a další informace o novém
zboží získáte na našich stránkách www.lidove-remeslo.cz

ŽIJME V SOULADU S PŘÍRODOU
V posledních letech, kdy se čím dále více
dává důraz na soužití člověka s přírodou na jedné straně chránit a nedopustit další
znečišťování Země, na druhé využití jejího
obrovského bohatství právě v tomto ročním
období zařazením původních rostlin - bylin
do našich jídelníčků, které tak mohou přispět
k prevenci našeho zdraví. Po dlouhém zimním období, kdy se nám nedostává slunečního svitu, čerstvého vzduchu i rozmanitosti
rostlin, se období jarního rozpuku, kdy nás
to všechny láká na procházky svěží přírodou,
využívá ke sběru bylin i často mnohdy již
opomíjených, které právě v tomto období
mají tu největší sílu. Užívají se k uskladnění
(sušení) pro další zimní období, ale také se
užívají čerstvé - listy i květy, do salátů, pomazánek, špenátů, pest, polévek i omáček.
Ať již se jedná o velmi oblíbený medvědí
česnek, kopřivu, sedmikrásky, pampelišku,
ﬁalku, česnáček, bršlici, černý bez a mnoho, mnoho dalších. Samozřejmě je důležité
se o tyto rostliny zajímat, abychom věděli
v jaké oblasti nám mohou pomoci, ale třeba
ve velkém množství i ublížit. Příroda je jak
se říká - mocná čarodějka, a proto ji všichni
společně chraňme!
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Důležitá výzva a sdělení pro
majitele nemovitostí (staveb
a pozemků)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci
s městem Blatná opětovně vyzývá majitele nemovitých věcí (zejména
staveb, ale i pozemků), které nejsou ve veřejném seznamu (v katastru nemovitostí) dostatečně identiﬁkovány, resp. nejsou v katastru
nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
(vesměs se jedná o pozemky a objekty, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako „neznámý vlastník“, případně se jedná o osoby,
u kterých v minulosti neproběhlo dědické řízení; u některých osob je
ve veřejném seznamu veden poslední pobyt např. v Blatné, Blatence,
Mračově, Mačkově, Strakonicích, Praze, Křišti, Plzni, Přezleticích,
Českých Budějovicích, Bezdědovicích, ale i v USA či Chorvatsku).
Přestože již některé nemovitosti byly na základě předchozích výzev
„legalizovány“, nadále se v katastrálním území Blatná i v katastrálních
územích některých místních částí města (např. Hněvkov nebo Čekanice) nachází některé nemovité věci (většinou pozemky), které nejsou
v katastru nemovitostí vlastnicky dořešeny. V případě, že se vlastník
nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené zákonem (v § 1050,
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tj. do 31. 12. 2023,
má se za to, že ji opustil. Poté ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Upozorňujeme
majitele nemovitých věcí, aby si prověřili stav svých staveb a pozemků,
zejména pak ve vztahu ke způsobu jejich zápisu v katastru nemovitostí
a uvedli stav zápisu v tomto veřejném seznamu do souladu se skutečností (nahlížení do katastru nemovitostí je možné na internetových
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.
cz). Podrobnosti a seznamy dotčených nemovitých věcí a nedostatečně
identiﬁkovaných vlastníků je možné získat na internetových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na www.uzsvm.cz
a na internetových stránkách města www.mesto-blatna.cz (sekce úřední
deska – informace – důležité, výzva majitelům nemovitostí). Informace
sdělí i odbor majetku, investic a rozvoje nebo odloučené pracoviště
Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových ve Strakonicích.
Ing. Václav Cheníček
MěÚ Blatná
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Milion chvilek pro demokracii
- Za nezávislost justice
V Blatné se nás na protestní akci
Za nezávislost justice na náměstí Míru
sešlo 28.4. večer asi 40. Připomněli
jsme si text prohlášení „Postavme se
za nezávislost justice“, vyslechli jsme
výňatky z článku Jana Moláčka z „Deníku N“ „Z Čechů se stali rukojmí Babiše a Zemana“, vypískali zmíněné dva
politiky, zazpívali naší hymnu a jako
uznání bratrům Slovákům za dobrou
volbu i slovenskou.
B. a Z. M.

Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o
prodej piva: Blatenská 10 - světlé výčepní
Blatenský Kohout – světlý ležák
Blatenský Kohout – polotmavý ležák
Sládkovo sváteční – světlý speciál
Nově – Blatenský IPL (India Pale Lager) – silné pivo
piva jsou nepasterovaná a nefiltrovaná, vyrobená ze 100 % přírodních surovin
prodej: 1L PET, 1L sklo, 5L opětovně plněné soudky, KEG – 15L, 30L, 50L.

Dále nabízíme možnost zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
Podniková prodejna: Po – Pá 9:00 – 17:00 hod., So 9:00 – 13:00 hod. tel. 383422523
www.liquib.cz

Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o

Přijme údržbáře na HPP
Požadavky:
x řidičský průkaz skupiny B, C výhodou
x svářečský průkaz
Zájemci mohou volat na tel. č. 383 422 523
Životopis zasílejte na: liquib@liquib.cz
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
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Zprávy

TS Blatná

Svoz popelnic
Svoz popelnic v týdnu, kdy je státní svátek
Den osvobození od fašismu (8. 5.), proběhne beze změn.

Nedodržování pokynů,
a nepořádek u kontejnerů
na tříděný odpad
Bohužel stále dochází ke vhazování nevhodného odpadu do kontejnerů na tříděný odpad. Na přiložených fotograﬁích jsou vidět
nejčastější nešvary.
Nevhodný odpad v kontejneru na trávu. Dotřiďování odpadu
stojí čas i peníze. Pokud bychom nějaký odpad přehlédli, došlo by
ke znehodnocení kompostu.
Velmi dlouhé větve v kontejneru na větve. Větve musí být do délky 1 m. Větve přesahující kontejner komplikují práci našim řidičům.
Svezené větve se štěpkují. Nevhodný odpad může poškodit štěpkující
stroj a může dojít k vysoké škodě.
Z míst, kde bude k takovým nešvarům docházet, budou kontejnery
staženy bez náhrady.
Odpad odložený vedle kontejnerů na tříděný odpad – odvážení
tohoto odpadu opět stojí čas i peníze. V případě většího množství
odpadů využijte sběrný dvůr.

Úprava třídy TGM
Část chodníku na třídě TGM byla již
dokončena. Nyní probíhají práce na části
od Městského úřadu ke křižovatce s třídou J.
P. Koubka. Byl odstraněn asfaltový povrch silnice, položeny kamenné obruby v novém vedení,
došlo k úpravám a přesunu kanalizačních vpustí
a jedna vpust byla vybudována nová. Proběhla
také výsadba nových stromů. Vjezdy na dvůr
Městského úřadu a na dvůr prodejny nábytku
jsou zpevněny betonovou směsí a budou vydlážděny kamennými kostkami (z důvodu zajíždění
větších automobilů zásobování apod.). Stejným
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způsobem bude upraven i vjezd na parkoviště před prodejnami nábytku a fotopotřeb. Při provádění prací na vjezdu do parkoviště dojde
k omezení jeho užívání. Po zadláždění chodníku dojde ještě k úpravám
vodorovného dopravního značení.

Příprava plaveckého areálu
na novou sezonu
Jaro je v plném proudu
a proto již probíhají také
přípravy plaveckého areálu
na letošní sezonu. Začátkem dubna došlo k rozšíření travnaté plochy pro
návštěvníky. Proběhla vertikutace trávníku, nyní se
obnovují poškozená místa v trávníku novým dosevem, probíhá sečení
a zalévání. Dále dostávají nový nátěr dřevěné herní prvky a oplocení
dětského hřiště a také další dřevěné konstrukce. V neposlední řadě
probíhá údržba a opravy zařízení a jsou zajišťovány veškeré nutné
revize a kontroly. Areál tak bude připraven na další sezonu.
VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. závod
ESTA Blatná hledá vhodného kandidáta
na pozici:

Nástrojař výroby přípravků
Náplň práce:
 výroba přípravku na základě výkresové dokumentace
 obsluha nástrojové frézy
 obsluha soustruhu
 obsluha magnetické brusky – výroba přípravku
 plnění úkolů dle požadavků nadřízeného
 dodržování BOZP, PO a pořádku na pracovišti
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání, příp. učební obor s víceletou praxí
 znalost v čtení výkresové dokumentace
 manuální zručnost
 ochota a schopnost se učit
 ochota pracovat na směny
 spolehlivost, pečlivost
Nabízíme:
 práci na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
 základní mzda 150 – 180 Kč/hod
 každoroční navyšování mezd
 náborový příspěvek 5000,- Kč
 příspěvek na dovolenou a Vánoce
 dovolená 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
 dotované stravování
 příspěvek na dopravu
 věrnostní a jubilejní odměny
 příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění
 příspěvek na dětský tábor
Dále hledáme vhodné kandidáty na pozici dělník
v elektrotechnice (svářeče, pracovníky kovovýroby,
lakovny, expedice, impregnace,…..)
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis posílat na:
Jana.Benesova@vishay.com nebo se přihlásit na stránkách https://jobs.vishay.com/
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Adolf i Dolfíček na blatenském nádraží
Galerie Sedmá kolej srdečně zve v neděli 12. května od 17 hodin na již čtvrtou vernisáž na blatenském vlakovém nádraží.
Tentokrát na téma zkoumání rodinné historie a jejího prolínání s „velkými“ dějinami 20. století.

Pozvání přijala výtvarnice, performerka, scénografka a zpěvačka skupiny
DebiLove Biomasha. Její hlas můžete slýchat v nočních hodinách na stanici Čro
Vltava nebo na Rádiu Wave, získala také řadu ocenění v žánru „slam poetry“.
Do Blatné přijíždí jako výtvarnice – ve vitrině na nádraží vystaví svůj projekt
Praděd Adolf. Kresbou kombinovanou s dalšími technikami zkoumá příběhy
z historie vlastní rodiny.
Na vernisáži nesmějí chybět autorovi blízcí. Biomashu v Blatné doprovodí
její otec – vysokoškolský pedagog, divadelník a ředitel centra JOHAN z Plzně
Roman Černík. Tentokrát v roli loutkáře ve své one man show O Dolfíčkovi
a Vlastě. Životní příběh dědečka Adolfa se stal základem pro komické i dojemné vyprávění, které nás provede dějinami 20. století v západních Čechách.
Kufry, vlaky a cestování v něm hrají významnou roli. Představení bylo oceněno
na divadelních přehlídkách Jiráskův Hronov a Loutkářská Chrudim.
Vernisáž s divadelním představením začíná v neděli 12. května v 17 hodin
na vlakovém nádraží v Blatné a je zdarma. Představení trvá cca 30 minut,
blatenští milovníci kultury se tedy nemusí obávat, že by nestihli další program
navíc z.s.
v kavárně u Šulců. Těšíme se na vás!
Foto:
Roman Černík: O Dolfíčkovi a Vlastě
Biomasha
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Historie téměř detektivní

Neznámí hrdinové
v době okupace

Ročník 30 (40)

v okupovaném Těšínsku. Zapadla tak bohužel
zpráva o jediné hrdinské bitvě mezi Němci
a Čechy v Czajankových kasárnách v Místku,
které byly bráněny, dokud posádce nedošly
náboje. Vojáci jen poslouchali rozkaz: „Složit

15. března jsme si připomněli 80. výročí
okupace Československa. Nejpůsobivější byl
snad program Českého rozhlasu Radiožurnál, který mapoval průběh okupace minutu
po minutě, čímž oživil i malé hrdinské činy
Čechoslováků. Obraz deprese českého národa,
jemuž měla být garantována svoboda a samostatnost po Mnichovské dohodě, byl zachycen
na nahrávkách z roku 1939. Mezi zprávami
Snímání zvonů 19. března 1942

Biograf Viktoria na Malém náměstí v Blatné
v letech 1939-1945

zazněl i podrobnější popis obsazování Karvinska, Ostravska a Frýdecka, které Němci
okupovali již od večera 14. března, neboť se
obávali sabotáží na strojích a vybavení v tomto průmyslovém regionu. Také nechtěli, aby
se na Moravskoslezském pomezí angažovala
více polská armáda, která byla rozmístěna

zbraně 15. března a neklást odpor Němcům.“
a proto němečtí okupanti nevyvodili z tohoto
konﬂiktu žádné důsledky, neboť přijeli o den
dříve. Podobné i menší hrdinské skutky jsou
zaznamenány na území celého Československa. Právě jeden takový příběh pochází
z Blatné.
Svědectví nám přinesl Rudolf Silaba,
kronikář města Blatné, který se ujal obtížného
úkolu vyplnit mezeru ve vydávání kronik mezi
léty 1933-1945. Když Němci přišli poprvé
do Blatné, začali ihned vylepovat všude velké
plakáty s nápisy „Niemand darf hunger – Nikdo nesmí hladovět“. Hned na to postavili
polní kuchyni v dolní části třídy J. P. Koubka
a začali rozdávat jakousi polévkovou šlichtu.
Samozřejmě se prý seběhlo množství lidí

s hrnci, aby něco zdarma získali. Ti byli fotografování a následně použiti k propagandě
obhajující okupaci „hladovějícího“ Československa. Kousek od kuchyně stál starší pár
manželů Simandlových, o nichž bylo známo,
že patří mezi chudší obyvatele Blatné. Nikdo
by jim asi nezazlíval, kdyby se i oni rozběhli
pro polévku. Jakmile se žena chystala vykročit
z domu pro jídlo k Němcům, zadržel ji Jóža
Simandl zlostným výkřikem: „Půjdeš-li mi
k těm německým lotrům, tak se ke mně nehlas.“ Vrátila se tedy do domu a společně se
svým mužem jen hleděla na své sousedy, jak
se honí za kusem žvance.
Mnohdy není nutné vstupovat do role hrdiny se zbraní v ruce, ale stačí stát na pevných
morálních zásadách, které nám sice nemusí
přinést užitek, ale svědomí budeme mít čisté.
V případě Blatenských občanů se jednalo
o skutky jako zatajení černého prodeje, nedonášení na spoluobčany gestapu nebo např.
jako majitel hotelu Růže František Třeštík,
který ohlašoval příchod kontrolní komise
k prodeji a výrobě potravin. Dnes potkáváme
mnohé hrdiny na ulici, jen to již nenazýváme
hrdinstvím, ale dobrým skutkem, kdy podržíte
dveře, nezištně pomůžete při práci nebo se
jen zastanete člověka v těžké situaci. Nejen
o těchto příbězích se můžete dozvědět v nově
otevřené Stálé expozici Městského muzea
Blatná. Přijďte a uvidíte.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
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Obrazy a kovové plastiky
Vernisáž v neděli 12. května 2019 v 14.00 hodin
v městské galerii
O autorovi promluví Jaromír Schell
V hudebním programu vystoupí Michal Král (akordeon)
Výstava potrvá do 30. června 2019
Otevřeno út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Městské muzeum a galerie Vodňany, náměstí Svobody 18, Vodňany
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Dopis od našeho čtenáře
Vážení občané,
doporučuji Vám nyní, v tyto krásné dny,
procházku po našich památkách a zajímavých místech, mimo centrum města Blatná.
Začněte návštěvou již nově zakládané
naučné stezky na Vinici, nedaleko vilky
arch. Fialy. Uvidíte zajímavě provedené
tesařské práce u nových stojanů inf. tabulí
a altánů postavených za 474 847,57 Kč. Poté
můžete pokračovat po ulici Na hřebeni, kde
stávala na cestě do Bezdědovic boží muka
s litinovým křížem.Od Dělového kříže pokračujte okolo nově a zajímavě osázených
ovocných stromů Zahradou poznání, přes

silnici na Skaličany až na kopeček Nový
háj, rozhlédněte se po našem háji i krajině
a zajděte k stále uzavřené a zamokřené
klasicistní městské sýpce u Topiče. Neopomeňte navštívit udržovaný Šibeniční vrch s
pozůstatky základů šibenice.
Pro radost navštivte opravdu krásně a dle
všech pravidel obnovovaný barokní kostel
od K.I.Dientzenhofera. Bude mít i podokapní žlaby ! Naše katedrála v Paštikách je
pod vzorným dohledem pana P.JC Lic.Mgr
Rudolfa Huška.
Hezké dny přeje Vokatý Pavel

Internet do každé vesnice
Venkov se stále potýká s nedostatečným
internetovým pokrytím. To ztěžuje život a práci
lidí, kteří žijí a podnikají v menších obcích
a městech. Vše se ale může v následujícím
období změnit. Místní akční skupiny chtějí
podpořit zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky v současné
době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR.
Český venkov podle Jiřího Krista, předsedy
Národní sítě Místních akčních skupin, je stále
oproti velkým městům znevýhodněn jak operátory,
tak vládními úřady. Zejména hovoří o jejich přístupu k moderním technologiím, ať už jde o signál
mobilních telefonů, nebo vysokorychlostní internet. Přístup na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes podle něj není nadstandard,
ale norma. Proto by vysokorychlostním internetem
měla podle něj disponovat i ta nejmenší obec. Lidé

na venkově, kteří na tu žijí nebo podnikají, se tak
mohou začít radovat. Místní akční skupiny se spolu
s dalšími organizacemi pouští do vyjednávání
o vysokorychlostním internetu do každé vesnice.
„Na internetovém pokrytí jsou závislá řešení
problémů venkova ve 21. století: kooperující síť
malých a středních podniků v místních podnikatelských areálech, práce z domu a chytré domácnosti,
samořiditelná auta pro lepší dopravní obslužnost,
rozvoz zboží zákazníkovi až domů, internetové
celoživotní vzdělávání nebo náhrada sociálních
ústavů domácí péčí,“ říká předseda Krist. Jak dále
uvádí, vysokorychlostní internet je alfou a omegou
robotizace v rámci Průmyslu 4.0 a Zemědělství
4.0, inteligentních energetických sítí využívajících
místní obnovitelné zdroje nebo sítí domácích čistíren odpadních vod s recirkulací pro boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat
o zapojení do Operačního programu Podnikání

a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí
vedle rozvoje podnikání na venkově pomoci
také se zaváděním vysokorychlostního internetu
i v malých obcích a podnicích. Klíčové pro to
bude podle Krista nastavit vhodnou spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. To je
pro Národní síť Místních akčních skupin jedna
z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti jednotlivých
místních akčních skupin se můžete dočíst také
na webových stránkách www.mistniakcniskupiny.
cz.Jde o projekty ze světa podpory venkovského
podnikání, sociálních služeb, vzdělávání nebo
zaměstnanosti, ale také o technologické projekty
a další. Dočtete se tam například o majiteli pivovaru, který dal lidem práci a kulturní život, o projektu, díky němuž dostali dlouhodobě nezaměstnaní
lidé novou šanci nebo jak v Královéhradeckém
kraji poskytují paliativní péči a jak se starají
o své seniory.

Klára Malá
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
5. 5. NEDĚLE | 8:00 |
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Sraz u špejcharu u rybníka Přední Topič
Pro ranní ptáčata lze doporučit příchod již
v 6:45 (na tento čas je třeba se předem mailem nahlásit), mohou se pak již od počátku
účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků. Vycházka povede k rybníkům Topič (přední i zadní) a Řitovíz. Uslyšíme i uvidíme rákosníky, pěnice,
cvrčilky, slavíky, snad i chřástaly, uvidíme
husy (asi i s housaty), pochopy a mnoho
dalších druhů. Vhodná je obuv do mírného
vlhka a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový dalekohled. Vycházka je vhodná i pro děti, pro které budou připraveny
jednoduché soutěže.
Kontakt csopblatna@seznam.cz. Bližší
údaje i informace z minulých vycházek
na facebooku ČSOP Blatná a webu www.
csop.cz/blatna.

5. 5. NEDĚLE | 18.00 |
MALÍŘ LADISLAV MARIA WÁGNER –
Můj život s uměním
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

7. 5. ÚTERÝ | 18:00 – 20:30 |
JAZZ DAY, 1. DEN
Nádvoří zámku Blatná
18:00 – 19:00 | Lekce swingového tance s
taneční školou SWING BUSTERS
19:00 – 20:30 | Koncert SWING TRIO AVALON
Taneční škola Swing Busters byla založena
v roce 2011 a od té doby její lektoři vyučují
s vervou a radostí pravidelné kurzy swingu
pro začátečníky i pokročilé.
Cílem kurzů je naučit zájemce taneční komunikaci v páru tak, aby si byl každý schopen zatančit s jakýmkoli partnerem na jakoukoli hudbu. Důraz je kladen především
na princip vedení/následování, zároveň
však na vzájemnou inspiraci partnerů a
bohatou taneční improvizaci na hudbu a v
neposlední řadě i zábavu.
Po hodinové lekci pod vedením SWING
BUSTERS můžete dále tančit sami při koncertu SWING TRIA AVALON.
Vstupné je dobrovolné, těšíme se na vás.

8. 5. STŘEDA | 13:00 |
PRŮVOD MĚSTEM A OSLAVA KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Tř. J. P. Koubka – Kalinovo náměstí

8. 5. STŘEDA | 14:00 – 19:00 |
JAZZ DAY, 2. DEN
Nádvoří zámku Blatná
Program:
14:00 | Z.U.B.B.
Základní umělecký big band je soubor,
vzniklý na podzim roku 2008 při ZUŠ Adolfa Voborského v Modřanech. Zabývá se

různými žánry od swingové klasiky až po
moderní jazz a funky. Mnohé skladby jsou
ve vlastním aranžmá.
Má za sebou mnoho úspěšných vystoupení
na různých festivalech a soutěžích, např.
Česká Kamenice, „ZUŠ Fest Taussigova“ a
Litvínov. Již dvakrát úspěšně koncertoval
v Budapešti a Nitře. Každoročně je organizátorem koncertů nazvaných „Jazzové večery pro Modřany“, kde též sám vystupuje.
ZUBB má za sebou nahrávání pro Českou
televizi a Český rozhlas.
15:15 | HLASOPLET
HLASOPLET je mužské vokální seskupení, které lidi baví už od roku 2003. Jejich
preciznost, pestrost a hudební vtip, spolu
s obrovskou radostí z každého vystoupení,
si brzy získaly srdce mnohých posluchačů.
Repertoár se postupně rozrůstal o spirituály, jazzové kousky, české a světové
evergreeny v osobitých úpravách, ale i
autorskou tvorbu. Spolu s účinkováním v
pořadech Českého Rozhlasu a nejprestižnějších společenských událostech a koncertech přicházela i ocenění od publika
(Divácká cena na Prague A-cappella Festival 2012).
16:30 | MAGNUM JAZZ BIGBAND
Pražská kapela Magnum Jazz Bigband
funguje na hudební scéně od r. 1999 a je
složená z mladých hráčů s týmovým duchem a nadšením pro hru. V repertoáru
kapely není pouze jazz a swing, ale také
latina, funky, rock, dokonce i hip-hop. Big
band vystupuje pravidelně v Praze i mimo
ni, hrál mj. na Festivalu R. A. Dvorského ve
Dvoře Králové nad Labem, na Swingových
hodech v Roudnici nad Labem či na swingovém festivalu v Polné u Jihlavy, uskutečnil několik koncertů v Lucerna Music Baru,
pravidelně vystupuje ve známém pražském jazz clubu Reduta a v Malostranské
besedě. Na podzim r. 2006 vydal CD In
Time a v září r. 2012 se zúčastnil již podruhé veřejné nahrávky Českého rozhlasu v
legendárním studiu A společně s Big bandem Českého rozhlasu.

BOHUŽEL K NÁM 8. KVĚTNA NEDORAZÍ PLÁNOVANÁ HLAVNÍ HVĚZDA
LETOŠNÍHO JAZZ DAY, EVA PILAROVÁ.
Informace nám byla sdělena příliš pozdě
na to, abychom sehnali adekvátní náhradu, a proto jsme se rozhodli těm z vás, kteří
si již zakoupili vstupenky v předprodeji, peníze vrátit. Na místě pak bude vstup volný,
respektive vstupné dobrovolné.
I přes toto zklamání věříme, že si cestu
8. května na Zámek Blatná najdete a užijete si s námi koncerty skvělých orchestrů
Z.U.B.B. a MAGNUM JAZZ BIGBAND a pěveckého uskupení HLASOPLET.
Vstupné: DOBROVOLNÉ
Zakoupené vstupenky můžete vrátit v infocentru, nebo přímo na místě.
Děkujeme za pochopení.
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10. 5. PÁTEK | 20:00 |
KALLE, KOONDA HOLAA, Ddash (FR)
Hospoda U Datla
Koncert kapel

11. 5. SOBOTA | 19:00 |
SONGS FROM UTOPIA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert

12. 5. NEDĚLE | 17:00 |
BIOMASHA: PRADĚD ADOLF
ROMAN ČERNÍK: O DOLFÍČKOVI
A VLASTĚ
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná
Scénografka, performerka a zpěvačka skupiny Debbi Love Biomasha zkoumá výtvarnými prostředky rodinnou historii. Vernisáž
doprovodí představením o cestách nejen
po kolejích divadelník a pedagog Roman
Černík. | Zdarma | Pořádá navíc z.s.

12. 5. NEDĚLE | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – PETR PAVLÍK
Kulturní Kavárna Železářství U Šulců
Petr Pavlík představí papuánský ráj Raja
Ampat, který skýtá tropické ostrůvky, korálové útesy, pestrobarevné ryby, žraloky, rajky, papoušky a v neposlední řadě i
usměvavé lidi.

17. 5. PÁTEK | 14:00 |
STUDENTSKÝ DEN 2019
Nám. J. A. Komenského
Těšte se na FAST FOOD ORCHESTRA, DJ
PIXIE, MC GEY, COMMODORE 64, CELA
PRO KLÁRKU, KALIVO a tradičně bohatý
doprovodný program.

STUDENTSKÝ
2019
FAST FOOD ORCHESTRA,
DJ PIXIE, MC GEY,

COMMODORE 64, KALIVO, CELA PRO KLÁRKU
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program
více info na www.ckvb.cz
VSTUP ZDARMA

17. 5. PÁTEK | 15:00 – 22:30 |
Nám. J. A. Komenského | Blatná

19. 5. NEDĚLE | 19.00 |
MATĚJ RAK – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

24. 5. PÁTEK
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ 2019
17:00 – 22:00
Městské muzeum Blatná:
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17:00 Vernisáž výstavy Tajemnou krajinou Blatenska / pověsti na vlastní kůži
Hravá výstava pro celou rodinu o pověstech a tajemných příbězích, které se kdysi
dávno odehrály na jevišti překrásné blatenské krajiny.
17:30 – 22:00 Hra pro celou rodinu: Záhada staré kroniky
Na půdě muzea jsme našli zaprášenou
starou kroniku, ve které jsou zaznamenány pověsti a legendy. Stránky kroniky jsou
ovšem poničené a vybledlé. Potřebujeme
vaší pomoc při luštění chybějících informací. Teprve tak se nám snad podaří odhalit, kdo se prohání po lnářských lesích v
ohnivém kočáře, jestli se skutečně někdo
utopil v rybníku Topiči, co vyláká vodní
panny k tanci a proč je Blatensko tak kamenité. Čeká vás řada nečekaných setkání,
zapeklitých úkolů i tvořivých dílen.

Blatná 3. května 2019
knihovny zaujala nejen dospělé, ale i děti.
Největšího úžasu se dostalo knihám nejstarším a knihám v zajímavé vazbě. Pro návštěvníky jsme měli nachystané citáty na
lístečkách a čtenáři si mohli vypůjčit „KNIHU NASLEPO“, tedy zabalenou do neprůhledného papíru jako knižní překvapení.
Úterní odpoledne nazvané Čteme, pleteme
a… probíhalo nadále i v březnu. Tato úterní
setkání se konají po celý rok kromě léta, a
přijít mohou všichni ti, kterým je prostředí
knihovny příjemné. Schází se tu pravidelně
ženy, jež si přijdou posedět, něco si společně přečíst, odpočinout a nad šálkem kávy
či čaje si třeba s jehlicemi v ruce popovídat
o knihách, receptech, tvoření. Pro dospělé jsme přichystali literární zájezd na 26.
března. Vyrazili jsme za starými pověstmi

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Mše svatá
18:30 Májová pobožnost
19:00 – 20:00 Vzpomínka na dobrodince
blatenské farnosti s vystoupením chrámového sboru
20:00 – 22:00 Volná prohlídka kostela

Kino
3. 5. PÁTEK | 20:00 |
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie | Francie 2019 | 117 min. | mládeži
do 12 let nevhodný

TRHLINA

6. 5. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |

Thriller/mysteriózní | Slovensko 2019 | 111
min. | mládeži do 15 let nevhodný

POKÉMON – DETEKTIV PIKACHU
Akční/dobrodružný/animovaný/rodinný |
USA/Japonsko 2019 | mládeži přístupný

22. 5. STŘEDA | 19:00 |
UNIVERZITY A SVOBODA
Dokumentární | ČR 2019 | mládeži do 12 let
nevhodné

Knihovna
BŘEZEN V BLATENSKÉ KNIHOVNĚ
I letos se Městská knihovna Blatná připojila k celostátní propagační kampani, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Cílem bývá
propagace knihoven, knih a podpora čtenářské gramotnosti. Letos byl centrem zájmu především čtenář a čtení jako takové.
V tomto měsíci u nás probíhá řada aktivit.
Březen se tak nese v duchu knih, čtení a
příchodem nečtenářů, kteří se případně
mohou zaregistrovat na rok zdarma. Letos
využilo této příležitosti 25 nových čtenářů.
Také pro zapomnětlivé, kteří vrací knihy
opožděně, byla vyhlášena po celý měsíc
amnestie upomínek a sankce odpuštěna. Malá výstavka zajímavých knih z naší

středí nejen k půjčování knih, vyhledávání
informací, ale i příjemné místo k setkávání. I my se snažíme vymyslet, jak různými
způsoby přilákat v čase tabletů a elektronických čteček nejen dospělé čtenáře, ale i
ty malé. Předškolní i školní třídy plné dětí
navštěvují knihovnu za účelem besed na
různá témata. Nesmíme totiž zapomínat,
že děti jsou naši budoucí dospělí čtenáři.
Během letošního roku připravujeme ještě
několik tvůrčích dílniček pro děti, zábavné
programy a soutěže, Velikonoční a Vánoční čtení, v červnu proběhne Pasování prvňáčků na čtenáře, v říjnu se zapojíme do
celostátní akce Týden knihoven. Jednou z
nejzajímavějších akcí pro veřejnost je jistě
předpouťový výprodej starých vyřazených
a darovaných knih, které lze zakoupit za
5 a 10 Kč. Výtěžek je pak využit k nákupu
knih nových. Rádi bychom tímto poděkovali za přízeň všem, kteří knihy nevyhazují
a přinesou je k nám do knihovny. Dík patří
také Technickým službám města Blatné,
konkrétně pracovníkům Sběrného dvora,
kteří z knih vyhozených do odpadu přebírají ty zachovalé, a přivezou je k nám. Většina z nich pak udělá radost a potěší někoho
dalšího. Rádi bychom, aby nejen v březnu,
ale i po celý rok, v blatenské knihovně čtenáři našli vždy ty správné knihy a prostředí
knihovny bylo příjemné. Aby každý, kdo do
knihovny zavítá, se zase rád vrátil.
Za Městskou knihovnu
Formánková Jindřiška

Komunitní centrum

10. 5. PÁTEK | 20:00 |

15. 5. STŘEDA | 19:00 |
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na Vyšehrad a do Mníšku pod Brdy. Velký
dík patří paní Jiřině Sýkorové, která nás po
celý den velmi příjemně provázela. Protože se tyto jednodenní zájezdy pořádané
knihovnou těší vždy velkému zájmu, vyrážíme již s vícemístným autobusem. Jako
každý první pátek v měsíci, tak i ten první
březnový se u nás setkali rodiče se svými
nejmenšími dětmi. Tato setkání jsou pořádána v rámci projektu Bookstart, tedy „S
knížkou do života“. Pro dětskou veřejnost
byla připravena malá dílnička, kde jsme
si vytvořili knižní záložky. Děti si mohly i
v březnu vyluštit křížovku. Křížovky sklízí
velký ohlas, proto je připravujeme každý
měsíc a vylosovaný výherce ze správných
odpovědí je vždy mile odměněn. Vyvrcholením Března – měsíce čtenářů byla Noc s
Andersenem. Letos připadla na 29. března. Děti prožily zábavný večer v knihovně
a přespaly mezi knížkami. Tématem byly
pohádky dánského spisovatele. Nocležníci
se nejen pobavili, ale dozvěděli se spousty
zajímavostí ze života H. CH. Andersena a o
tomto mezinárodním nocování v knihovnách. Jako vzpomínku na tento večer zhotovili obrovský plakát pohádkového lesa,
který zdobí naší dětskou knihovnu. Současným trendem knihoven je vytvořit pro-

KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Na téma: „MÍSTO MASA“
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
V dalším kurzu zdravého vaření připravíme pšeničné „maso“ seitan nebo vyrobíme
„slaninu“ z rýžového papíru. Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují na sebe, je tak
možné přihlásit se kdykoli. Lektor – Ing.
Jan Juráš, přihlášky na kalousova@ckvb.
cz, cena kurzu 100 Kč

14. 5. ÚTERÝ | 17:00 – 20:00 |
JAK VYCHOVAT SYNA A NEZBLÁZNIT SE Z TOHO
Kavárna
Kapacita přednášky naplněna, další termín na podzim

17. 5. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
I duše může stonat! Nezůstávejte se svými
obtížemi sami.
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

18. 5. SOBOTA | 9:00 – 11:00 |
EXTRA LEKCE ÁJURJÓGY S RADOSLAVEM NAHÁLKOU
Velká klubovna
Sobotní dopoledne spojené se cvičením
jógy, povídáním o ájurvédě a zklidně-
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ním mysli v meditaci. Lekce je určena pro
všechny, kteří chtějí zlepšit své zdraví.
S sebou vezměte pohodlné oblečení, jógamatku, deku a dobrou náladu. Cena 50 Kč.

21. 5. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O MAROKU A ŽIVOTĚ MEZI BERBERY
S TEREZOU HUCLOVOU
Kavárna
Před dvěma lety dala Tereza Huclová výpověď v bance a po měsících na cestách se
nastěhovala do malého domku v marakéšské medině. Má ráda hory, a život Berberů
ve Vysokém Atlasu a na Sahaře ji zajímal
natolik, až s nimi začala pracovat....
Vstupné dobrovolné

30. 5. ČTVRTEK
VÍŠ, JAK VIDÍŠ?
7. ročník kampaně „BEZPEČNĚ ZA
VOLANTEM“
10:00 – 15:00 | TESTOVÁNÍ ZRAKU
ZDARMA
Malá klubovna
19:00 | BREJLE
Velký sál
Divadelní komedie od populárního herce
a autora Jiřího Císlera. Komedie „BREJLE“
je hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých situací ze života dnešní
doby. Je protkaná písněmi ﬁlmových šlágrů jako např. Titanik, Růžový Panter, Moulin Rouge apod.
Příběh se odehrává v kavárně, kde si dali
rande René a Vilma, kteří si pod jinými
jmény podali inzerát na seznámení. Oba
představitelé trpí silnou oční vadou a bez
brýlí nevidí skoro vůbec nic. Jelikož oběma
jejich oční vada připadá jako překážka při
seznámení, rozhodnou se brýle na první
schůzce odložit. Co nastane, až si oba nasadí své brýle?
Scénář: Jiří Císler
Režie: Dana Bartůňková
Hrají:
Vilma: Natalie Venturová
René: Daniel Koťan
Hudební úprava: Radim Linhart
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 CVIČENÍ 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.
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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
2.5. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
9.5. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
16.5. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
23.5. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s
Lenkou Pálkovou
Přihlášky: kalousova@ckvb.cz, Cena 100
Kč, každý pátý vstup 50 %
JAZYKOVÉ KONVERZACE:
HLEDÁME NOVÉHO LEKTORA ANGLICKÉHO 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: L. Růžičková | 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: Denisa Karešová | 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 terapeutickou jógu,
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978
168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je
omezena max. 20 účastníků.

Výstavy
6. 3. – 31.5. | Galerie v Íčku
Národní přírodní památka KOCELOVICKÉ PASTVINY
Infocentrum Blatná

Ročník 30 (40)
Fotograﬁe nejen botanických zajímavostí
této významné lokality.

1. 4. – 31. 5.
VÝSTAVA SOB „Tajemnou krajinou
Blatenska“
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA

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

18. 4. – 25. 8. |venkovní galerie v ulici
Na Příkopech
JAN BÖHM, KRÁL RŮŽÍ
Dříve se říkalo Blatné „ město růží“. Proslavil ji zahradník a pěstitel Jan Böhm
(1888 – 1959), jehož růžové plantáže se ve
30. letech 20. století rozprostíraly na ploše více než 30 hektarů. Vyšlechtil 120 nových odrůd růží a jeho květiny se vyvážely
do celého světa. Výstava je uspořádaná
ke stému výročí počátku jeho růžařského
podniku.

6. 5. – 30. 6.
JAKUB LOULA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců –
Galerie Pod drakem

+
PETR ŠTĚPÁN – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vernisáže obou výstav proběhnou v pondělí 6. května od 18:00. Zahrají Křečový
žíly.

18. 5. – 16. 6.
ŠLECHTA V BOJI ZA ČESKOU
STÁTNOST
Zámek Blatná, Starý palác

25. 5. – 25. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA /
POVĚSTI NA VLASTNÍ KŮŽI
Městské muzeum Blatná
Zazděná dívka ve věži Blatenského zámku?
Muž s ohnivou hlavou ve lnářských lesích?
Utopení žoldnéři v rybníku Topiči nebo poklad pod buzickou tvrzí… Tyto, ale i další
příběhy v hlavní roli s čerty, vodníky i vodními pannami na vás čekají v Městském
muzeu Blatná.
Při pátrání po zmizelých částech stařičké
kroniky zjistíte, že genius loci blatenské
krajiny se zrcadlí v mnoha tajemných příbězích. Na rodinné výstavě o pověstech
kraje s nezaměnitelným kouzlem zažijete
tyto příběhy na vlastní kůži.
Vernisáž v pátek 24. 5. od 17:00
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„FÉROVÁ SNÍDANĚ V BLATNÉ“
V parku se bude konat piknik na podporu
lokálních a fairtradových pěstitelů.
Férová snídaně
V sobotu 11.května 2019 v 10 hod. se
v parčíku u školy J.A.Komenského uskuteční piknik na podporu pěstitelů – Férová
snídaně.

Při příležitosti Světového dne pro fair
trade, se tímto podruhé připojíme k dalším
městům České republiky a vyjádříme svou
podporu lokálním i fairtradovým pěstitelům.
Férová snídaně je přátelský piknik,
setkání přátel, sousedů, známých, kteří chtějí
spolu posnídat, pohovořit a strávit spolu
krásné dopoledne.
Princip snídaně je jednoduchý: přineste
si své oblíbené mňamky, ideálně z Fairtrade výrobku může to být salát z fairtradové
quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fair-

tradovým cukrem a kakaem či fairtradové
banány. To vše můžete doplnit lokálními
produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či
zelenina od místního farmáře či farmářky.
Pomozte tak nejen nám, ale i organizaci
Fairtrade Česko a Slovensko, jež je hlavním
koordinátorem akce, podpořit hloubku a krásný smysl této akce.
Pro děti máme připraveny fairtradové
omalovánky a kvíz. Dospěláci si mohou zacvičit Jógu s Ájou.
Těšíme se opět na příjemnou atmosféru,
kdy společně posnídáme venku.
Více infa naleznete na: www.duhove-jesterky.cz a https://www.facebook.com/
events/2223173001275786/
www.ferovasnidane.cz a www.facebook.
com/ferovasnidane
Vaše Duhové Ještěrky

Došlo po uzávěrce:

Mezinárodní setkání žáků, učitelů a rodičů
ze ZŠ TGM Blatná a základních škol ze
Sargé-lès-Le-Mans

Celou zprávu Mgr. Ludmila Růžičkové si přečtete v tomto čísle
na webu a v dalším čísle i v tištěné podobě.
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme 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

Ročník 30 (40)

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 možnosti 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 podmínkou 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.

Doubravice 59, 387 35
Telefon: 723 916 194
www.zahradnictvidoubravice.cz
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dívat. Radost z každé povedené akce, osobní
souboje a obrovské zaujetí pro hru. Děti si
florbalový turnaj skvěle užívaly a nebyla
nouze o góly a zápal pro hru. Vedoucí jednotlivých mužstev svým svěřencům udělovali pokyny a turnaj zdárně mířil ke svému
cíli. O ﬂorbalovou atmosféru se postarala
necelá stovka účastníků základních škol, spolu se svými učiteli.
V kategorii 3. - 4. třída první místo
obsadila ZŠ J.A.K. Blatná, když vyhrála
všechna svá utkání, druhé místo T.G.M.
Blatná zelení a třetí místo ZŠ Sedlice.
V kategorii 5. až 7. třídy taktéž bez porážky

port
Florbal TJ Sokol Blatná
Poslední březnovou středu uspořádal
ﬂorbalový oddíl TJ Sokola Blatná již druhý
ﬂorbalový turnaj základních škol. O medailová umístění bojovalo třináct týmů. V kategorii
5. až 7. třída devět, a to včetně dívčího týmu
ze ZŠ T.G.M. Blatná a v kategorii 3. a 4. třídy
se utkaly čtyři týmy.
Turnaj začal v 8.30, hrálo se systémem
ve skupinách každý s každým a bylo se na co

Březnice - vítězové

a zaslouženě první, ZŠ Březnice, když vítězný
ﬁnálový gól vstřelili jednu vteřinu před koncem utkání. Druhé místo patřílo ZŠ Sedlice
a třetí místo ZŠ T.G.M. Blatná I.
Poděkování patří všem pořadatelům,
pedagogům základních škol a zároveň i mateřskému oddílu TJ Sokol Blatná. Florbalový
oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od června 2017. Pevně věříme, že se bude ﬂorbal
v našem městě i nadále
rozvíjet a rádi přivítáme
každého, kdo chce hrát
ﬂorbal.

Účastníci

Výsledky II. Turnaj ZŠ 2019

MEMORIÁL
JANA JANOVSKÉHO

základní skupiny: 5-6-7
A
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SKÓRE

BODY

POŘADÍ

ZŠ BŘEZNICE

12 : 2

8

1

FINÁLE

ZŠ TGM 1

10 : 4

6

2

ZŠ BŘEZNICE : ZŠ
SEDLICE

ZŠ TGM 3

7 : 11

2

3

ZŠ TGM DÍVKY

5 : 10

2

4

ZŠ JAK 2

3 : 10

2

5

v přespolním běhu zámeckým parkem
3:2

Zúčastnit se mohou závodníci i amatéři
všech věkových kategorií.

O 3 - 4 MÍSTO
ZŠ TGM 1 : ZŠ JAK 1
1:0

B

SKÓRE

BODY

POŘADÍ

ZŠ SEDLICE

8:2

5

1

ZŠ JAK 1

6:2

5

2

ZŠ TGM 2

4:4

2

3

ZŠ JAK 3

0 : 10

0

4

SKÓRE

BODY

POŘADÍ

FINÁLE 3-4

ZŠ JAK

14 : 2

6

1

ZŠ JAK : ZŠ TGM
ZELENÍ

ZŠ TGM ZELENÍ

9:6

4

2

ZŠ SEDLICE

4 : 10

2

3

O 3 - 4 MÍSTO 3-4

ZŠ TGM ČERVENÍ

2 :11

0

4

ZŠ SEDLICE : ZŠ
TGM ČERVENÍ

3 - 4 TŘÍDY

3:0

3:1

Termín: 11. května 2019
Místo: start a cíl na letním stadionu
Pořadatel: TJ Sokol Blatná ve spolupráci
s TJ Blatná
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Poslední fotbalové výsledky
SOBOTA 4. 5. 2019 TJ BLATNÁ ,,A“ - DRAŽICE
VÝKOP V 17 HODIN
STŘEDA 8. 5. 2019 TJ BLATNÁ ,,A“ - ČIMELICE
VÝKOP V 17 HODIN !!!!!!!!
SOBOTA 11. 5. 2019 TJ BLATNÁ ,,A “ - Č. KRUMLOV VÝKOP V 17 HODIN
Muži „A“

Hluboká-Blatná

1:4(0:1)

Nový2x, Čadek 2x

Muži „B“

Blatná-Štěkeň

1:3 (1:1)

Hlaváč

Ženy

Jindř.Hradec-Blatná

2:2 (1:1)

Chárová, Němejcová

Dorost st.

Loko ČB-Blatná/Bělčice

10:2 (5:0)

Jelínek 2x

Dorost ml

Loko ČB-Blatná/Bělčice

10:0 (5:0)

Žáci st.

Čt.Dvory-Blatná

3:1 (0:1)

Řanda

Žáci ml.

Čt.Dvory-Blatná

0:5 (0:4)

Kostohryzová 4x, Čížek

Minulé kolo
Muži „A“

Blatná-Želeč

4:2 (3:0)

Mišiak 2x, Šejvar Kryštof, Sedláček

Muži „B“

Doubravice-Blatná

4:1 (2:0)

Stulík

Dorost st.

Blatná/Bělčice-Slavia ČB/Borovany

5:2 (3:0)

Říha Jiří 2x, Král 2x, Jelínek

Dorost ml

Blatná/Bělčice-Slavia ČB/Borovany

0:2 (0:1)

Žáci st.

Blatná-Třeboň/Dobrá Voda

1:10 (1:3)

Fiřt

Žáci ml.

Blatná-Třeboň/Dobrá Voda

4:1 (2:1)

Kostohryzová 2x, Čížek, Choura
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Petr Beneš, který si další čtvrthodinku slávy
oprávněně užíval. Přiznal, že letět střemhlav
opakovaně mu příliš pod fousy nešlo: „
Nicméně zase jsem už měl zmapovaný terén
a vyvaroval jsem se prvotních chyb.“ Shodou
okolností mu „opáčko“ vyneslo stejný čas,
za jaký v roce 2007 vytvořil první rekordvyskákání petřínské rozhledny.
Pro osmý zápis do České knihy rekordů
se Petr Beneš náležitě vybavil. „Ze svých
prostředků jsem si za pět tisíc korun koupil
kameru na přilbu, abych mohl zaznamenat
průběh sjezdu,“ poznamenal. Ta jeho pády
přečkala bez úhony, stejně jako luxusní hodinky za téměř 30 000 korun, kterými ho pro
změnu vybavil jeho sponzor ﬁrma „PRIM“
z Nového Jičína.
Jak moc nervózní byl „šoumen Benny“
noc před příbramským dobrodružstvím?
„Standartně. Jako když jedu exhibici na nějaké
akci. V půl jedenácté jsem šel spát a předtím
jsem propláchl útroby dvěma pivy, aby se
mi dobře spalo. Ten můj stres není ničím

Šoumen „Benny“ z Blatné říká: „Bez
pádu není vývoj!“
Jeho osmý rekord na jednokolce ho dopředu posunul.
Petr Beneš z Blatné alias „Večerníček“
alias „Šoumen Benny“ si se svou legendární
jednokolkou neúnavně klestí cestu na Olymp
českých rekordů. V bibli všech výstředníků
rodné země má nyní už osm zápisů. Nejnověji
za sjezd schodiště poutního místa sv. Hora
u Příbrami. A tam už fakt přestávala všechna
legrace, protože shluk kamenných bloků jest
velmi strmý a tak trochu koketuje se suchozemským „banji-jampingem“ bez bezpečnostního lana a za ztížených podmínek- viz
příslušný dopravní prostředek.

Petr Beneš se v obložení médií cítil jako ryba
ve vodě

Oproti předchozímu sjezdu Nuselských
schodů v Praze byl tenhle fyzický katapult
na jednokolce tím náročnější, že blatenský
borec neměl možnost příbramské schodiště
řádně natrénovat. „To bych se tu musel na tý-

den, čtrnáct dní ubytovat a poctivě ho dostávat
do nohou,“ říká sběratel náročných rekordů, „
Navíc se jeho skladba a podoba pořád mění.
Jednou je to tak, podruhé zase jinak. Daleko
snazší bylo svatohorské schody na podzim
vyskákat nahoru, i když jsem měl virózu.“
První pokus před objektivy a kamerami
zástupců „ sedmé velmoci“ a za přítomnosti
komisaře pelhřimovské „Agentury Dobrý
den“, který bděl nad regulérností bohatýrského činu, Petra Beneše „bolel“. Dosažený
čas byl sice fantastický / 5:56, 90 /, nicméně
byl vykoupen daní v podobě dvou pádů.
Naštěstí bez vážnějších následků. „ Já tedy
nikdy nepadám,ale na všem je nutno hledat
pozitiva. Beru to tak, že bez pádu není vývoje. A vyvázl jsem z toho jen s naraženým
kolenem a ramenem. Pohoda- i když to první
„ číslo“ byla normálně šipka,“ nechal se slyšet
ledově klidný „šoumen Benny“, kterým by
snad neotřásl ani jaderný výbuch pod postelí.
Napodruhé už plně soustředěný a poučený
„krotitel nemožna“ přelétl všech 343 schodů
s čistým kontem. „Ano, mohu zodpovědně
prohlásit, že Petr Beneš vytvořil nový český
rekord časem sedm minut a sedm vteřin,“
oznámil verdikt vstříc přítomným médiím
slavnostně Aleš Rafai z pelhřimovské agentury a stiskl uznale ruku šťastnému blatenskému
borci.
„Dnešek pokládám za výrazný posun v mé
sportovní kariéře,“ nechal se slyšet posléze

Šťastný šoumen „Benny“ s komisařem agentury
Dobrý den Alešem Rafajem

v porovnání třeba s předstartovní horečkou
automobilových závodníků,kde je psychika
vyšponovaná jako struna,“ opáčil autor nového
rekordu. Má Petr Beneš vůbec pud sebezáchovy? „Jistě že mám, určitě i respekt, ale není to
typ strachu „už do toho nejdu“. A mám taky
jednu zásadu- den před rekordem netrénovat,
protože musí být připraveno stehenní svalstvo.
Teď naposledy jsem trénink ukončil předčasně
z důvodu silného vyčerpání.“
Co chystá pětatřicetiletý houževnatý sportovec dál? „V plánu mám další sjezd schodů,
a sice z nejvyšší budovy České republiky
AZ-TOWER v Brně. Je to nějakých 30 pater,“
prozrazuje s výrazem neviňátka Petr Beneš
jakoby ohlašoval sběr léčivých bylin.
Opravdu má „šoumen Benny“ nějaký pud
sebezáchovy?
Dodatek: Osmý sportovní rekord Petra Beneše podpořilo ﬁnančně město Blatná. Náleží
mu za to srdečné poděkování borce, který mu
i v budoucnosti zajistí jistě skvělou reklamu.
(Bez jazykové úpravy).
V.Šavrda
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

REALITY BLATNÁ –
RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná
(u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další
domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy
… Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI
CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působící realitní
kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

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

NABÍDKA SAMOVÝROBY
DŘEVA
V OBECNÍCH LESÍCH
MAČKOV
Z důvodu naléhavosti zpracování
kůrovcem napadeného dřeva nabízíme k zpracování samovýrobou určené
stromy

za cenu 130,- Kč/m2 + 15% DPH
Cena je vázána na termín 10 dní pro
zpracování, odvezení a uklizení klestí
v porostu.

Kontakt: mobil 606 649 405

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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


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

Pronajmu
garsonku
v Blatné
ul. J. P. Koubka 13
nad obchodem JIP.
Informace na tel.

724 056 224

Číslo 8 / strana 16

Blatná 3. května 2019

Ročník 30 (40)

STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

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




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

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

1. 4. - 30. 6. 2019
JARNÍ SLEVA




bílinského uhlí a briket UNION “3“




SOUTĚŽ

o osobní automobil KIA Rio
a další hodnotné ceny při nákupu
uhlí a briket za 7.000 Kč ev. 10.000 Kč

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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


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

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz
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Mezinárodní setkání žáků, učitelů a rodičů ze ZŠ TGM Blatná
a základních škol ze Sargé-lès-Le-Mans
Ve dnech 16. – 19. 4. 2019 se v Blatné uskutečnilo mezinárodní setkání spřátelených škol ZŠ TGM Blatná, École Notre
Dame a École Maurice Genevoix z francouzského městečka Sargé-lès-le-Mans. Loni jsme měli možnost toto malebné
městečko navštívit. Letos v projektu spolupráce pokračujeme
a kromě společných výstupů žáků 5. ročníku jsme se v letošním školním roce soustředili především na přípravu tohoto setkání. Do celé akce bylo zapojeno téměř dvacet rodin žáků naší
školy. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali.
Program setkání byl zaměřen nejen na město jako takové, ale
také na představení velikonočních tradic a zejména na prohlídku naší školy a seznámení se s výukou. V úterý 16. 4. dorazila
do Blatné osmnáctičlenná skupina skládající se z žáků, rodičů
a učitelů z obou spřátelených škol. Celkem tedy přijelo 5 rodin,
které jsme ubytovali v rodinách žáků a učitelů, kteří měli šanci
se v loňském roce účastnit mezinárodního setkání v Sargé les
Le Mans. Úterní a čtvrteční večer jsme věnovali zábavě, společnému diskutování o našem městě, o České republice, o kultuře a jiných tématech. Děkujeme proto p. Michalu Bláhovi
za poskytnutí prostor na letním stadióně. Středeční dopoledne
jsme věnovali návštěvě školy, celá skupinka si školu prohlédla
za doprovodu žáků 9. ročníku, kteří jim v angličtině poskytli
základní informace o provozu školy. Poté se dospělí přesunuli
do lihovaru na komentovanou prohlídku a děti zůstaly ve škole
a zúčastnily se výuky v 5. B, v 8. ročníku a v 9. B. Děkujeme p. Denise Šitnerové a p. Martinu Friedovi za zajištění prohlídky lihovaru a za propůjčení prostor kavárny V Podzámčí.
Po výuce čekal celou výpravu výlet do Písku, prohlídka města

a možnost zahrát si společně lasergame. Večer bylo na programu setkání s paní starostkou a s vedením školy. K tomuto setkání jsme využili místní pizzerii, děkujeme za přípravu
skvělého rautu. Ve čtvrtek 18. 4. navštívili naši přátelé zámek
Blatná a přilehlý park. Po prohlídce se přesunuli do školy, kde
na ně na školním dvoře čekala prezentace velikonočních tradic. Děkujeme p. Peroutkové a p. Mrázkové za ukázku zdobení vajíček a pletení pomlázky. Obě aktivity naše přátele velmi
zaujaly, vyzkoušeli si je na vlastní kůži a výrobky si s radostí
odvezli jako památku na pobyt v Blatné. V podvečer se celá
skupina přesunula na kuželnu, kde si odpočinuli při hře, a poté
jsme se opět sešli na letním stadiónu. V pátek jsme celé setkání
zakončili v kavárně V Podzámčí, kde jsme si promítli fotograﬁe z naší loňské cesty do Francie, ale také už z letošní cesty
do Blatné.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě setkání podíleli. P. Jaroslavu Havlovi za zajištění bezpečné dopravy,
všem maminkám za přípravu skvělého pohoštění a S.R.P.Š,. z.
s. za ﬁnanční podporu. Samozřejmě děkujeme Městu Blatná,
pod jehož ﬁnanční záštitou se celé setkání uskutečnilo. Věříme,
že příští rok se opět podaří za ﬁnanční podpory města uspořádat cestu do Francie. Každý školní rok do projektu zařadíme
nové třídy, vždy páté ročníky, čímž se bude okruh spřátelených
rodin, jak doufáme, rozrůstat. My už se na další spolupráci těšíme! Pokud vás zajímají výstupy z projektu a fotograﬁe ze
setkání, navštivte naše www stránky nebo prostory školy, kde
jsou výstupy vystaveny.
Mgr. Ludmila Růžičková

